
 
 

  

The Rural Development Law 

(The Pyidaungsu Hluttaw Law No.39, 2019) 

The 2
nd

 Waxing Day of Pyatho, 1381 M.E. 

(27 December 2019) 

The Pyidaungsu Hluttaw hereby enacts this Law. 

 

Chapter I 
Title and Definitions 

1. This Law shall be called the Rural Development Law. 
2. The following expressions in this Law shall have the meanings 
given below: 
 (a) State means the Republic of the Union of   Myanmar; 

(b) Government means the Union Government of the Republic 
of the Union of Myanmar; 

(c) Rural Area means all areas designated as villages or village 
tracts excluded from the areas designated as townships, 
municipalities, and cantonments; 

(d) Infrastructure means facilities and structures required for 

rural development; 
(e) Rural Electrification Service means a service providing 

electricity to off-grid area according to the arrangements or 
with the permission of the Department in accordance with 
the policy of National Electrification Project; 

 (f) Rural Housing means housings constructed in rural areas 
according to the arrangements or with the permission of the 

Department; 
(g) Farm road and bridge means roads and bridges on those 

roads constructed by the Department in support of 
transport of agricultural, livestock and other businesses 
products and produce produced by people living in rural 
areas; 

 



 
 

  

ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵဥပေဒ 
(၂၀၁၉        ၊                               ၃၉  ။ ) 

၁၃၈၁ ခုနှစ် ၊               ၂  ရက် 
(၂၀၁၉        ၊           ၂၇     ) 

                                                ။ 

အခန်ဵ(၁) 
အမည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ် ေဖာ်ပပချေက် 

၁။ ဤဥပေဒကို ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ ဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။ 
၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေောက်ပါစကာဵရပ်မျောဵသည်ေဖာ်ပပပါေတိုင်ဵ ေဓိပ္ပာယ် 
သက်ေရာက် ေစရမည်- 

(က)             ဆိသုည်မှာ ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငဳေတာ်ကို ဆိုသည်။ 
( ခ )             ဆုိသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငဳေတာ် ပပည်ေထာင်စုေစုိဵရ 

ေဖဲွ့ကို ဆိုသည်။  
( ဂ )            ဆုိသည်မှာ သက်ဆုိင်ရာ ဖမို့နယ်နိမိတ်၊ ဖမို့စည်ပင်သာယာေရဵ 

နယ်နိမိတ်နှင်ဴတပ်ဖမို့စည်ပင်သာယာေရဵ နယ်နိမိတ်ေပဖစ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ 
နယေ်ပမတွင် ပါ၀င်ပခင်ဵမရိှေသာ ေကျေဵရွာ သ့ုိမဟုတ် ေကျေဵရွာေုပ်စေုပဖစ် 
သတ်မှတ်ဖဲွ့စည်ဵသည်ဴ နယေ်ပမောဵလုဳဵ ကို ဆိုသည်။ 

(ဃ)                   ဆိုသည်မှာ ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵေတွက် 
လုိေပ်ေသာ ေေပခခဳပစ္စည်ဵကိရိယာမျောဵနှင်ဴ ေေဆာက်ေေဳုမျောဵကုိ ဆုိသည်။ 

( င )                                     ဆိုသည်မှာ ေမျေ ိုဵသာဵလျှပစ်စ် 
ဓာတ်ောဵရရိှေရဵစီမဳကိန်ဵ၏  မူဝါဒနှင်ဴေညီ လျှပ်စစ်ဓာတ်ောဵစနစ် ပပင်ပရိှ 
ေကျေဵလက်ေဒသတွင် ဦဵစီဵဌာနေစီေစဉ် သို့မဟုတ် ခွငဴ်ပပုချေက်ပဖငဴ် 
လျှပစ်စမီ်ဵရရိှေရဵေဆာင်ရွက်ေသာ လုပ်ငန်ဵကို ဆိုသည်။  

( စ )                  ဆုိသည်မှာ ေကျေဵလက်ေဒသတွင် ဦဵစီဵဌာန၏  
ေစီေစဉ် သ့ုိမဟုတ် ခွငဴ်ပပုချေက်ပဖငဴ် ေဆာက်လုပ်ေသာေိမ်ရာကို ဆိုသည်။ 

(ဆ)                        ဆုိသည်မှာ ဦဵစီဵဌာနကတာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေသာ 
ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ စိုက်ပျေ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵပမူေရဵနှင်ဴ ေပခာဵ 
စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျောဵ၏ ထုတ်ကုန်၊ ထွက်ကုန်မျောဵကုိ  သယ်ပ့ုိေပဵနုိင်မည်ဴ  
ေေထာက်ေကူပပုလမ်ဵမျောဵနှငဴ် ယင်ဵလမ်ဵေပါ်ရိှတဳတာဵမျောဵကို ဆိုသည်။ 

 



 
 

  

(h) Village Road and Bridge means roads and bridges on those 
roads within village boundaries, and jetties and bridges 
constructed to use as roads in villages; 

(i) Revolving Fund means a fund established as a common 
fund for livelihood and income generating activities for the 
purpose of poverty reduction in rural areas; 

(j) Central Supervisory Committee means the supervisory 
committee on rural development activities formed under 
this Law; 

(k) Ministry means the Ministry of Agriculture, Livestock and 
Irrigation, the Union Government; 

(l) Department means the Department of Rural Development; 
(m) Supervisory Committee means the Region or State or the 

Union Territory Supervisory Committee on rural 
development activities formed under this Law. 

Chapter II 

Objectives 
3. The objectives of this Law are as follows: 

(a) to implement sustainable rural and socioeconomic 
development activities  for people living in rural areas ; 

(b) to narrow the socio-economic gap between urban and rural 
areas; 

(c) to use available human and financial resources effectively 
and efficiently in rural development activities through 
public participation; 

(d) to enhance the capacity of people living in rural areas, and 
to create resilience communities in times of natural 
disasters; 



 
 

  

( ဇ )                            ဆိုသည်မှာ ေကျေဵရွာနယ်နိမိတ်ေတွင်ဵရိှ 
လမ်ဵနှင်ဴ ယင်ဵလမ်ဵေပါ်ရိှ တဳတာဵမျော ၊ဵ ေကျေ ရွာေတွင်ဵရိှ ဆိပ်ခဳတဳတာဵမျောဵနှင်ဴ 
လမ်ဵေပဖစ် ေသဳုဵပပုရန် တည်ေဆာက်ထာဵေသာတဳတာဵမျောဵကို ဆိုသည်။ 

( ဈ )                           ဆုိသည်မှာ ေကျေဵလက်ေဒသေနပပည်သူမျောဵ 
ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှု ေလျောဴနည်ဵေစေရဵေတွက် ေသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျောင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် 
ဝင်ေငွတုိဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် ေမျောဵပုိင်ရန်ပဳုေငွတစ်ရပ် မတည် 
ထူေထာင်ဖပီဵေရင်ဵမေပျောက်လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်ေသာ ရန်ပဳုေငွကုိ ဆုိသည်။ 

(ည)                       ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒေရဖဲွ့စည်ဵေသာ ေကျေ လက်ေဒသ 
ဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီကို ဆိုသည်။ 

( ဋ )            ဆိုသည်မှာ ပပည်ေထာင်စေုစိုဵ ရ စိကု်ပျေ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵပမူေရဵနှငဴ် 
ဆည်ေပမာင်ဵ ဝန်ကကီဵဌာနကို ဆိုသည်။ 

( ဌ )          ဆုိသည်မှာ ေကျေ လက်ေဒသဖဳွ ဖ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵဦဵစီဵဌာနကုိ ဆုိသည်။ 
( ဍ )                    ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒေရ ဖဲွ့စည်ဵေသာ တုိင်ဵေဒသကကီဵ 

သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ် သ့ုိမဟုတ် ပပည်ေထာင်စနုယ်ေပမ ေကျေ လက်ေဒသ 
ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီကုိ ဆုိသည်။ 

အခန်ဵ(၂) 
ရည်ရွယ်ချေက်  

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချေက်မျောဵမာှ ေောက်ပါေတိုင်ဵ ပဖစ်သည်- 
(က) ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵနှင်ဴ ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ 

လူမှုစီဵပွာဵဘဝ ဖဳွ ဖ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵတ့ုိကုိ  စဉ်ဆက်မပပတ် ေေကာင်ေထည်ေဖာ် 
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊ 

( ခ ) ဖမို့ပပနှငဴ်ေကျေဵလက်ေဒသေကကာဵ လူမှုစီဵပွာဵေဆငဴ်ေတန်ဵ ကွာဟချေက်မျောဵ 
ကျေဉ်ဵေပမာင်ဵလာေစရန်၊ 

( ဂ ) ေကျေ လက်ေဒသ ဖဳွ ဖ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် ရရိှနုိင်ေသာ လူ့စွမ်ဵောဵနှင်ဴ 
ေငွေကကဵေရင်ဵေနီှဵမျောဵကုိ ပပည်သူပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုပဖင်ဴ ထိေရာက်ေကျေ ိုဵရိှစွာ 
ေသဳုဵချေနိင်ုရန်၊ 

(ဃ) ေကျေဵလက်ေဒသေနပပည်သူမျောဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည် တုိဵတက်လာေစေရဵနှင်ဴ 
ေဘဵေန္တရာယ်မျောဵ ကျေေရာက်လာပါက ေကျေ လက်ေဒသမျောဵ၌ တ့ဳုပပန်ကာကွယ် 
ေဆာင်ရွက်နုိင်မှု ောဵေကာင်ဵေသာ လူမှုေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵ ပဖစ်ေပါ် လာေစေရဵ 
တို့ေတွက် ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊ 

 



 
 

  

 
(e) to promote public participation in implementing rural 

development activities; 
(f) to implement rural development activities in accordance 

with environmental conservation plans; and 
(g) to ensure the cooperation of the relevant government 

departments, government organizations and non-
governmental organizations with the Department in 
prevention of indoor air pollution and personal hygiene in 

rural areas. 
Chapter III 

Formation of the Central Supervisory Committee and its  
Functions 

4. The Government: 
(a) shall form the Central Supervisory Committee as follows: 

(i) Union Minister                Chairperson 

 Ministry 
(ii) Deputy Minister                  Vice-Chairperson 
 Ministry 
(iii) Officials  from the relevant     Members 
 government departments and 
 government organizations whose positions are not  
 lower  than  Director-General 
(iv) external experts not more                 Members 
 than three persons 
(v) Deputy Director-General           Joint-Secretary 
 Department  
(vi) Director-General       Secretary 
 Department 



 
 

  

 
( င ) ေကျေဵလက်ေဒသ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  

ေဒသခဳပပည်သူမျောဵ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵကို ောဵေပဵပမှငဴ်တငရ်န်၊ 

( စ ) ေကျေဵလက်ေဒသ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ်ေညီ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊ 

(ဆ) ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ တစ်ကိယုေ်ရသန့်ရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ေိမ်တွင်ဵ 

ေလထု ညစ်ညမ်ဵမှုကာကွယေ်ရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကို သက်ဆိုင်ရာေစိုဵရဌာန၊ 

ေစိုဵ ရေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵ၊ ေစိုဵ ရမဟုတ်ေသာ ေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

အခန်ဵ(၃) 

ဗဟို ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီ ဖဲွ့စည်ဵပခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ 

၄။ ေစိုဵ ရေဖဲွ့သည်- 

(က) ဗဟို ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီကို ေောက်ပါေတိုင်ဵ ဖဲွ့စည်ဵရမည်- 

(၁) ပပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဥက္ကဌ 

 ဝန်ကကီဵဌာန  

(၂) ဒုတိယဝန်ကကီဵ  ဒုတိယဥက္ကဌ 

 ဝန်ကကီဵဌာန  

(၃) သက်ဆိုင်ရာေစိုဵရဌာန၊ ေစိုဵ ရ ေဖဲွ့ဝင်မျောဵ 

                  ညွှနက်ကာဵေရဵမှူ ဵချေုပ်  

 ေဆင်ဴေောက်မနိမ်ဴသညဴ်ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ 

(၄) သဳုဵဦဵထက်မပုိေသာ ေဖဲွ့ဝင်မျောဵ 

 ပပင်ပ                       

(၅) ဒုတိယညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵချေုပ် တွဲဖက်ေတွင်ဵေရဵမှူ ဵ 

 ဦဵစီဵဌာန 

(၆) ညွှနက်ကာဵေရဵမှူ ဵချေုပ်    ေတွင်ဵေရဵမှူဵ 

 ဦဵစီဵဌာန  



 
 

  

 
(b) may re-form the Central Supervisory Committee formed 

under sub-section (a). 
5. The  functions of the Central Supervisory Committee are as 
follows: 

(a) adopting rural development policies and programmes with 
the approval of the Government; 

(b) developing annual, short-term and long-term plans after 
assessing rural development activities approved by 

supervisory committees and submitting the plans to the 
Government ; 

(c) supervising the implementation of annual, short-term and 
long-term plans approved by the Government to be 
finished within the specified period, coordinating with the 
supervisory committee, relevant government departments 
and government organizations, and assigning the task to 

the Department; 
(d) coordinating with the United Nations Agencies, 

international organizations, foreign countries, local and 
international non-governmental organizations, civil society 
organizations, community based organizations and 
individuals to obtain financial and technical assistance from 
them with the approval of the  Government in accordance 
with law; 

 (e) establishing revolving fund to create job opportunities for 
people living in rural areas and to increase their income; 

(f) forming supervisory committees required for 
implementation of rural development activities and 
prescribing their functions and supervising them; 



 
 

  

 
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) ေရ ဖဲွ့စည်ဵသည်ဴ ဗဟိုကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီကို လိုေပပ်ါက 

ပပင်ဆင် ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။ 

၅။ ဗဟိုကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵမှာ ေောက်ပါေတုိင်ဵပဖစ်သည်- 

(က) ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ေစုိဵရေဖဲွ့၏ 

သေဘာတူညီချေက်ပဖငဴ် မူဝါဒမျောဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ ချေမှတ်ပခင်ဵ၊ 

( ခ ) ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီမျောဵက ေတည်ပပုေပဵပို့လာေသာ ေကျေဵလက်ေဒသ 

ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျောဵကို စိစစ်ဖပီဵ နှစ်စဉ်၊ နှစ်တို၊ နှစ်ရှည် 

စီမဳကိန်ဵ မျောဵေရဵဆွဲ၍ ေစိုဵ ရေဖဲွ့သ့ုိ တင်ပပပခင်ဵ ၊ 

( ဂ ) ေစိုဵ ရေဖဲွ့က ေတည်ပပုချေမှတ်ထာဵသညဴ် နှစ်စဉ်၊ နှစ်တို၊ နှစ်ရှည် 

စီမဳကိန်ဵမျောဵကို သတ်မှတ်ကာလေတွင်ဵ ေေကာင်ေထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ကကီဵကကပ်ပခင်ဵ၊ ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာ 

ေစိုဵ ရဌာန၊ ေစိုဵ ရ ေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵနှင်ဴညှနိှိုင်ဵပခင်ဵ နှင်ဴ ဦဵစီဵဌာနောဵ တာဝန် 

ေပဵေပ်ေဆာင်ရွက်ေစပခင်ဵ၊ 

(ဃ) ကုလသမဂ္ဂေဖွဲ့ေစည်ဵ၊ ေပပည်ပပည်ဆိုင်ရာေဖွဲ့ေစည်ဵ၊ ပပည်ပနိုင်ငဳ၊ 

ပပည်တွင်ဵ ပပည်ပ ေစုိဵရမဟုတ်သည်ဴ ေဖဲွ့ေစည် ၊ဵေရပ်ဘက်လူမှုေဖဲွ့ေစည် ၊ဵ 

လူထုေေပခပပု ေဖဲွ့ေစည်ဵနှင်ဴ ပုဂ္ဂလိကမျောဵထဳမှ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ နည်ဵပညာ 

ေကူေညီမျောဵကို ေစိုဵ ရေဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချေက်ပဖငဴ် ဥပေဒနှင်ဴေညီ 

ရယနူိုင်ရန် ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

( င ) ေကျေ လက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ ေလုပ်ေကုိင်နှငဴ် ဝင်ေငွတုိဵတက်ရရိှနုိင်ရန် 

ေရင်ဵမေပျောက် မတည်ရန်ပဳုေငွ ထူေထာင်ေပဵပခင်ဵ၊ 

( စ ) ေကျေဵလက်ေဒသ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ေေကာင်ေထည်ေဖာ်  

ေဆာင်ရွက်ရန်လိုေပ်သည်ဴ ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီမျောဵ ဖွ ဲ ့စည်ဵပခင်ဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵ တာဝန်မျောဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵနှငဴ် ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲပခင်ဵ ၊ 

 
 



 
 

  

 

(g) coordinating with the Nay Pyi Taw Council or relevant 

Region or State Government as may be necessary; 

(h) performing other duties in relation to rural development 

assigned by the Government from time to time. 

Chapter IV 

Formation of the Supervisory Committees and their functions 

6. The Central Supervisory Committee: 

 (a) shall form the relevant supervisory committee as follows: 

 (i) A member of the Nay Pyi Taw        Chairperson 

  Council or the relevant minister  

  from the Region or State Government 

 (ii) Officials from relevant             Members 

  government departments and  

  government organizations whose 

  positions are not  lower than the Director 

 (iii) external experts not more      Members 

  than three persons nominated  

  by the Nay Pyi Taw Council  

  or the Region or State Government 

 (iv) Director Secretary 

  Department 

(b) may re-form the supervisory committee formed under 

sub-section (a). 

7. The functions of supervisory committees are as follows: 

(a) adopting programmes on rural development activities in 

 accordance with the policies of the Central Supervisory 



 
 

  

 Committee; 

 

(ဆ) ေနပပည်ေတာ်ေကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် 

ပပည်နယ်ေစုိဵရေဖဲွ့နှင်ဴ လုိေပ်သလုိ ဆက်သွယ်ညိှနှိုင်  ဵေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွက်ပခင် ၊ဵ 

( ဇ ) ေစိုဵရေဖွဲ့က ေခါောဵေလျော်စွာ ေပဵေပ်ေသာ ေကျေဵလက်ေဒသ 

ဖဳွ ဖ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵကုိ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ။ 

အခန်ဵ(၄) 

ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီ ဖဲွ့စည်ဵပခင်ဵ နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ 

၆။ ဗဟိုကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီသည် - 

(က) သက်ဆိုင်ရာ ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီကို ေောက်ပါေတိုင်ဵ ဖဲွ့စည်ဵရမည်- 

(၁) ေနပပည်ေတာ်ေကာင်စီဝင် သ့ုိမဟုတ် ဥက္ကဌ 

                          ပပည်နယ်ေစိုဵ ရေဖဲွ့မှ  

 သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵ 

(၂) သက်ဆိုင်ရာေစိုဵရဌာန၊ ေစုိဵရ                        ေဖဲွ့ဝင်မျောဵ 

 ညွှနက်ကာဵေရဵမှူ ဵေဆင်ဴေောက်  

 မနိမ်ဴေသာ ပုဂ္ဂို လ်မျောဵ 

(၃)                                ေဖဲွ့ဝင်မျောဵ 

                           ပပည်နယ်ေစိုဵရေဖဲွ့က 

 ေဆုိပပုေသာ သုဳဵဦဵထက်မပုိသညဴ်  

 ပပင်ပ ကျွမ်ဵကျေင်ပညာရှင်မျောဵ 

(၄) ညွှနက်ကာဵေရဵမှူ ဵ ေတွင်ဵေရဵမှူဵ 

 ဦဵစီဵဌာန။ 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က)ေရ ဖဲွ့စည်ဵထာဵသညဴ် ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီကို လိုေပပ်ါက 

ပပင်ဆင် ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။ 

၇။ ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီမျောဵ၏ လပ်ုငန်ဵတာဝန်မျောဵမာှ ေောက်ပါေတုိင်ဵပဖစ်သည် - 

(က) ေကျေ လက်ေဒသ ဖဳွ ဖ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍ ဗဟုိကကီ ကဵကပ်မှု 

ေကာ်မတီ၏ မူဝါဒမျောဵနင်ဴှေညီ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ ချေမှတ်ပခင်ဵ၊ 



 
 

  

(b) developing and approving project plans on rural 
development and submitting the plans to the Central 
Supervisory Committee; 

(c) submitting budget proposal required for project plans on 
rural development to the Nay Pyi Taw Council or relevant 
Region or State Government; Central Supervisory Committee, 
and coordinating with the Nay Pyi Taw Council or relevant Region 
or State Government and non-governmental organizations; 

 (d) supervising implementation of annual, long-term and 
short-term plans approved by the Government to be 
finished within the specified period in accordance with the 
policies of the Central Supervisory Committee, and 
coordinating with the Nay Pyi Taw Council or relevant 
Region or State Government and non-governmental 
organizations; 

(e) supervising livelihood development programmes and 
capacity-building programmes; 

(f) monitoring the implementation of annual, short-term and 
long-term plans and programmes on rural development 
activities of the relevant Region or State or the Union 
Territory, and evaluating the outcomes of such activities. 

Chapter V 
Functions and Powers of the Department 

8. The Functions and Powers of the Department are as follows: 
(a) implementing plans relating to rural development activities 

adopted by the Central Supervisory Committee and 
relevant supervisory committee; 

(b) developing village development project plans based on the 
needs of villages proposed and formulated by people living 
in rural areas in coordination with the relevant government 
departments and government organizations, and 
submitting them to the relevant supervisory committee for 
the approval and implementing them; 

(c) creating a budget estimate for the project plans approved 
by the Central Supervisory Committee and relevant 
supervisory committee, and submitting it to such 
committees; 



 
 

  

( ခ )  ေကျေ လက်ေဒသ ဖဳွဖ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမျော  ဵ ေရဵဆဲွေတည်ပပု၍ ဗဟို 
ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီသ့ုိေပဵပို့ပခင်ဵ၊  

( ဂ ) ေကျေဵလက်ေဒသ ဖွ ဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ  လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမျောဵေတွက် 
ေနပပည်ေတာ်ေကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် 
ပပည်နယ်ေစိုဵ ရေဖဲွ့သ့ုိ လိုေပမ်ညဴ် ရန်ပဳုေငွ တင်ပပပခင်ဵ ၊ 

(ဃ) ေစုိဵရေဖဲွ့က ေတည်ပပုချေမှတ်ထာဵသည်ဴ နှစ်စဉ်၊ နှစ်တုိ၊ နှစ်ရှည် စီမဳကိန်ဵ 
မျောဵကို သတ်မှတ်ကာလေတွင်ဵ  ေေကာင်ေထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 
ဗဟုိကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီ၏ မူဝါဒမျောဵနှင်ဴေညီ ကကီဵကကပ်ပခင်ဵ၊ ေနပပည်ေတာ် 
ေကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာတုိင်ဵေဒသကကီ  ဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်ေစုိဵရေဖဲွ၊့ 
ေစိုဵ ရမဟုတ်ေသာ ေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵနှငဴ် ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

( င ) ေသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျောင်ဵဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵနှင်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ပမှင်ဴတင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် 
မျောဵောဵ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲပခင်ဵ ၊ 

(စ) ေကျေ လက်ေဒသ ဖဳွ ဖ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ  သက်ဆုိင်ရာ 
တုိင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ် သ့ုိမဟုတ် ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမေလုိက် 
နှစ်စဉ်၊ နှစ်တုိ၊ နှစ်ရှည်စီမဳကိန်ဵမျောဵ နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ ောဵ  ေလဴလာေစာင်ဴကကည်ဴပခင် ၊ဵ         
ေေကာင်ေထည်ေဖာ်မှုော  ဵကကီ ကဵကပ်ပခင် ၊ဵ ရလဒ်မျောဵော  ဵဆန်ဵစစ်သဳုဵသပ်ပခင်ဵ။ 

အခန်ဵ(၅) 
ဦဵစီဵဌာန၏ တာဝန်နှင်ဴလပ်ုပိုင်ခွင်ဴမျောဵ 

၈။ ဦဵစီဵဌာန၏ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပုိင်ခွငဴ်မျောဵမှာ ေောက်ပါ ေတုိင်ဵ ပဖစ်သည်- 
(က) ဗဟိုကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီနှငဴ်  သက်ဆိုင်ရာကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီတို ့က 

တာဝန်ေပဵေပ်ေသာေကျေဵလက်ေဒသ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ  
နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသညဴ် စီမဳကိန်ဵမျောဵကို ေေကာင်ေထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

( ခ ) ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵက တင်ပပလာသည်ဴ လိုေပ်ချေက်မျောဵကို 
ေေပခခဳဖပီ  ဵ ေကျေ ရွာဖဳွ ဖ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်  ဵ စီမဳကိန်ဵမျောဵကုိ ေဒသေသီဵသီဵရိှ 
သက်ဆိုင်ရာ ေစိုဵရဌာန၊ ေစိုဵရေဖွဲ့ေစည်ဵမျောဵနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵေရဵဆွဲ၍ 
ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီသ့ုိ တင်ပပပခင်ဵ ၊ ေတည်ပပုချေက်ရရိှဖပီဵက ေေကာင် 
ေထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

( ဂ ) ဗဟုိကကီ ကဵကပ်မှုေကာ်မတီနှင်ဴ သက်ဆုိင်ရာကကီ ကဵကပ်မှုေကာ်မတီတ့ုိက ေတည်ပပ  ု
ချေမှတ်ေပဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမျောဵေတွက် လိုေပ်သညဴ် ရန်ပုဳေငွ 
တွက်ချေက်တင်ပပပခင်ဵ ၊ 

 



 
 

  

(d) carrying out the following activities by the Union budget or 

relevant Region or State budget or the international aid or 

the aid from the relevant government departments, 

government organizations, non-governmental organizations 

and individuals and contributions of local people: 

(i) supply of drinking water in rural areas, and 

environmental sanitation; 

(ii) cooperation with the relevant government 

departments, government organizations and non-

governmental organizations for prevention of indoor 

air pollution and personal hygiene in rural areas; 

(iii) rural electrification;  

(iv) construction of rural housings;  

(v) establishment of revolving fund in accordance with the 

stipulations for Job creation  for people living in rural 

areas and doing businesses; 

(vi) coordination with the relevant government 

departments, government organizations and non-

governmental organizations to get technical and 

financial capital and sustainable market for cottage 

industries, and to produce value-added products; 

(vii) coordination with the relevant government 

departments, government organizations and non-

governmental organizations to open on the vocational 

training for small industry, livelihood training and 

capacity-building training for people living in rural 

areas; 



 
 

  

(ဃ) ပပည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွပဖငဴ်ပဖစ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ 

သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ် ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွပဖင်ဴပဖစ်ေစ၊ နိင်ုငဳတကာေကူေညီ 

ေေထာက်ေပဴဳမျော ပဵဖင်ဴပဖစ်ေစ၊ သက်ဆုိင်ရာ ေစုိဵရဌာန၊ေစုိဵရေဖဲွ့ေစည်ဵမျော ၊ဵ 

ေစိုဵ ရမဟုတ်ေသာ ေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵနှင်ဴ ပုဂ္ဂလိကမျောဵ၏ ေကူေညီနင်ဴှ 

ေဒသခဳပပည်သူလူထု ထည်ဴဝင်ေငွမျောဵ ပါဝင်ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုပဖင်ဴပဖစ်ေစ 

ေောက်ပါလုပ်ငန်ဵမျောဵကို ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ - 

(၁) ေကျေဵလက်ေဒသ  ေသာက်သဳုဵေရ ရရိှေရဵ၊  ပတ်ဝန်ဵကျေင်သန့်ရှင်ဵေရဵ၊ 

(၂) ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ တစ်ကိယု်ေရသန့်ရှင်ဵေရဵနှင်ဴ 

ေိမ်တွင်ဵေလထု ညစ်ညမ်ဵမှုကာကွယ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ သက်ဆုိင်ရာ 

ေစုိဵရဌာန၊ ေစုိဵရေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵ၊ ေစုိဵရမဟုတ်ေသာေဖဲွ့ေစည်ဵ 

မျောဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ၊ 

(၃) ေကျေဵလက်ေဒသ လျှပစ်စမီ်ဵရရိှေရဵ ၊ 

(၄) ေကျေဵလက်ေဒသ ေိမ်ရာတည်ေဆာက်ေရဵ၊ 

(၅) ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵေလုပ်ေကုိင်ရရိှေရဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရွက်ရန်ေတွက် သတ်မှတ်ချေက်နှင်ဴေညီ 

ေရင်ဵမေပျောက် မတည်ရန်ပဳုေငွ ထူေထာင်ေပဵေရဵ၊ 

(၆) တစ်နုိင်တစ်ပုိင် ေိမ်တွင်ဵမှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵမျောဵေတွက် နည်ဵပညာ၊ 

ေငွေကကဵေရင်ဵေနီှဵနှင်ဴ ေရရှည်တည်တဴဳခုိင်ဖမဲသည်ဴ ေစျေ ကွက်ရရိှနုိင်ရန်နှင်ဴ 

တန်ဘုိဵပမှင်ဴထုတ်ကုန်မျောဵ ထုတ်လုပ်နုိင်ရန် သက်ဆုိင်ရာေစုိဵရဌာန၊ 

ေစုိဵရေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵ၊ ေစုိဵရမဟုတ်ေသာေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵနှင်ဴ ညိှနှိုင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ေရဵ၊ 

(၇) ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ လုပ်ငန်ဵစွမ်ဵေဆာင်ရည်ဖဳွ့ဖဖိုဵ 

တိုဵတက်ေရဵေတွက် ေေပခခဳစက်မှုလက်မှု ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်ဵခွင်သင်တန်ဵ၊ ေသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျောင်ဵသင်တန်ဵနှငဴ ်  

စွမ်ဵေဆာင်ရည်ပမှင်ဴတင်ေရဵ သင်တန်ဵမျောဵ ဖွင်ဴလှစ်နုိင်ရန် သက်ဆုိင်ရာ 

ေစုိဵရဌာန၊ ေစုိဵရေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵ၊ ေစုိဵရမဟုတ်ေသာ  ေဖဲွ့ေစည်ဵ 

မျောဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ညှနိှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ၊ 



 
 

  

(viii) encouraging small-scale infrastructure development 
activities, income generating activities, and livelihood 
development activities which can be implemented by 
the participation of people living in rural areas.  

(e) coordinating with the relevant government departments 
and government organizations for construction and 
maintenance of farm roads  and bridges constructed under 
the supervision of the Department, of village roads and 
bridges constructed under public decision according to 

community-based projects and of village access roads and 
bridges included in comprehensive projects implemented 
by the international aid;   

(f) cooperating with government departments, government 
organizations and non-governmental organizations for 
health, educational and socio-economic development of 
people living in rural areas; 

(g) in times of natural disasters in rural areas: 
(i) supporting to create resilience communities; 
(ii) cooperating with the relevant government departments, 

government organizations and non-governmental 
organizations; 

(h) monitoring and evaluation of rural development activities, 
and preparing and submitting a report to the Central 
Supervisory Committee and relevant supervisory 
committee; 

(i) collecting data on rural development activities with 
representatives from the relevant government departments, 
government organizations, non-governmental organizations 
and ward and village tract committees; 



 
 

  

(၈) ေကျေဵလက်ေဒသေနပပည်သူမျောဵ ကုိယ်တုိင်ပါဝင်ေေကာင်ေထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်နုိင်မည်ဴ ေေသဵစာဵေေပခခဳေေဆာက်ေေဳု ဖဳွ ဖ့ဖိုဵ ေရဵလုပ်ငန် ၊ဵ 

ဝင်ေငွတုိဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴေသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျောင်ဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ 

ေဖာ်ေဆာင်ေပဵေရဵ။ 

( င ) ဦဵစီဵဌာန၏ ကကီဵကကပ်မှုပဖင်ဴ ေေကာင်ေထည်ေဖာ်ေသာ ေကျေဵလက်ေဒသ 

ကုန်ထုတ်လမ်ဵနှင်ဴတဳတာဵ၊ လူထုေေပခပပု စီမဳကိန်ဵ မျောဵေရ ပပည်သူလူထု 

ကိုယတ်ိုင်ေရွဵချေယ ် ဆုဳဵပဖတ်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရိှသည်ဴ ေကျေဵရွာတွင်ဵလမ်ဵနှင်ဴ 

တဳတာဵတည်ေဆာက်ပပုပပင် ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ နှင်ဴ နိုင်ငဳတကာေကူေညီပဖင်ဴ 

ေဆာင်ရွက်ေသာ ဘက်စုစဳီမဳကိန်ဵ မျောဵတွင် ပါဝင်သညဴ် ေကျေဵရွာချေင်ဵ ဆက် 

လမ်ဵနှင်ဴတဳတာဵ တည်ေဆာက်ပပုပပင် ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ ေတွက် သက်ဆိုင်ရာ 

ေစိုဵ ရဌာန၊ ေစိုဵ ရေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ညှနိှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

( စ ) ေကျေ လက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ ကျေန်ဵမာေရ ၊ဵ ပညာေရဵနှင်ဴ လူမှုစီဵပွာဵဖဳွ ဖ့ဖိုဵ          

တိုဵတက်ေစေရဵေတွက် သက်ဆိုင်သညဴ်ေစိုဵ ရဌာန၊ ေစိုဵ ရေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵ၊ 

ေစိုဵ ရမဟုတ်ေသာ ေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

(ဆ) ေကျေဵလက်ေဒသမျောဵတွင် ေဘဵေန္တရာယ် ကျေေရာက်လာပါက- 

(၁) ကာကွယ်တ့ဳုပပန်ေဆာင်ရွက်နုိင်မှု ောဵေကာင်ဵေသာ လူမှုေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵ 

ပဖစ်ေပါ်လာေစေရဵ ကူညီေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

(၂) သက်ဆုိင်ရာေစုိဵရဌာန၊ ေစုိဵရေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵ၊ ေစုိဵရမဟုတ်ေသာ 

ေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ။ 

( ဇ ) ေကျေ လက်ေဒသ ဖဳွ ဖ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချေက်မျောဵကုိ ေစာင်ဴကကည်ဴ 

စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊ ေကဲပဖတ်သဳုဵသပ်ပခင်ဵနှင်ဴ ေစီရင်ခဳစာပပုစု၍ ဗဟုိကကီဵကကပ်မှု 

ေကာ်မတီနင်ဴှ သက်ဆိုင်ရာ ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီသ့ုိ တင်ပပပခင်ဵ၊ 

( ဈ )  သက်ဆိုင်ရာေစိုဵရဌာန၊ ေစိုဵရေဖွဲ့ေစည်ဵမျောဵ၊ ေစိုဵရမဟုတ်ေသာ 

ေဖွဲ့ေစည်ဵမျောဵ၊ ရပ်ကွက်၊ ေကျေဵရွာေဆငဴ်ေကာ်မတီမျောဵမှ ေကျေဵရွာ 

ကုိယ်စာဵလှယ်မျောဵနှင်ဴေတူ ေကျေ လက်ေဒသဖဳွဖ့ဖိုဵ  တုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ 

ေချေက်ေလက်မျောဵ ညှိနှိုင်ဵ ေကာက်ယူပခင်ဵ၊ 

 

 



 
 

  

 
(j) doing research on rural development; 
(k) obtaining financial and technical assistance from 

international organizations and individuals with the 
approval of the Government through the Central 
Supervisory Committee in accordance with law and 
cooperating with them; 

(l) forming, assigning and supervising working committees, 
sub-committees or working groups required for the 

relevant township and village in implementing rural 
development activities; 

(m) reacquiring the whole or a part of fund from the relevant 
working committee, sub-committee or working group 
running by the Union budget or Region or State budget 
with the approval of the Department if they cannot 
implement the rural development activities or they do not 

comply with the instructions;    
(n) carrying out rural infrastructure development activities 

though the Government, public and private cooperation; 
(o) arranging local and international trainings, workshops, 

seminars and technical exhibitions and study tours for the 
capacity building for staff, and members of working 
committees, sub-committees and working groups; 

(p) cooperating in rural development activities implemented by 
international organizations in Myanmar; 

(q) coordinating with the relevant Hluttaw representatives, 
government departments, government organizations and 
non-governmental organizations in implementing rural 
development activities; 



 
 

  

 
(ည) ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵနှင်ဴဆိုင်ေသာ သုေတသနလုပ်ငန်ဵ 

ေရပ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 
( ဋ ) ဗဟိုကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီမှတစ်ဆငဴ်် ေစိုဵ ရေဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချေက်ပဖငဴ် 

ပပည်တွင်ဵ ပပည်ပ ေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵနှငဴ် ပုဂ္ဂလိကမျောဵထဳမှ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် 
နည်ဵပညာ ေကူေညီမျောဵကုိ ဥပေဒနှင်ဴေညီ ရယူပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင် ၊ဵ 

( ဌ ) ေကျေ လက်ေဒသဖဳွဖ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျော  ဵ ေေကာင်ေထည်ေဖာ်ရာတွင် 
သက်ဆိုင်ရာ ဖမို့နယန်ှငဴ်ေကျေဵရွာေလိုက် လိုေပ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ၊ 
ဆပ်ေကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵေဖဲွ့မျောဵ ဖဲွ့စည်ဵတာဝန်ေပဵေပ်ပခင်ဵနှင်ဴ 
ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲပခင်ဵ ၊ 

( ဍ ) သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ၊ ဆပ်ေကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵေဖဲွ့မျောဵက 
ပပည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပု ဳေငွပဖငဴ ်ပဖစ်ေစ၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ 
သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပဳုေငွပဖင်ဴပဖစ်ေစ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် 
ေေကာင်ေထည်ေဖာ်နိုင်ပခင်ဵ မရှိလျှင် သို့မဟုတ် ညွှန်ကကာဵချေက်ကို 
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ မရိှလျှင် ယင်ဵရန်ပဳုေငွ ောဵလုဳဵ ကိုပဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသကိုပဖစ်ေစ ဝန်ကကီဵဌာန၏ သေဘာတူခွငဴ်ပပုချေက်ပဖငဴ် ပပန်လည ်
သိမ်ဵယပူခင်ဵ ၊  

( ဎ ) ေကျေဵလက်ေဒသ ေေပခခဳေေဆာက်ေေု ဳ ဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကို ေစိုဵ ရ၊ 
ပပည်သူနှငဴ် ပုဂ္ဂလိက ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မှုစနစ်ပဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(ဏ) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ထမ်ဵမျော ၊ဵ 
လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီမျောဵ၊ ဆပ်ေကာ်မတီမျောဵ သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵေဖဲွ့မျောဵ 
ေရည်ေေသွဵ ပမငဴ်မာဵတိုဵတက်လာေစေရဵေတွက် ပပည်တွင်ဵ ပပည်ပ 
သင်တန်ဵမျောဵ၊ ေလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပဲွမျောဵ၊ နှီဵ ေနှာဖလှယ်ပဲွမျောဵ၊ နည်ဵပညာ 
ပပပဲွမျောဵနှငဴ် ေလဴလာေရဵခရီဵမျောဵ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵပခင်ဵ ၊   

(တ) နုိင်ငဳတကာေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵက ပပည်တွင်ဵ၌ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ ေကျေ လက်ေဒသ 
ဖဳွဖ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျောဵ တွင် ပါဝင်ပူဵေပါင်  ဵကူညီေဆာင်ရွက်ေပ ပဵခင် ၊ဵ 

(ထ) ေကျေ လက်ေဒသဖဳွဖ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆုိင်ရာ 
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်မျောဵ၊ ေစိုဵရဌာန၊ ေစိုဵရေဖွဲ့ေစည်ဵမျောဵ၊ 
ေစိုဵ ရမဟုတ်ေသာ ေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵနှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

 
 



 
 

  

 
(r) assessing and permitting a request for permission letter for 

rural private water supply service; 
(s) performing other duties assigned by the Central 

Supervisory Committee, the Ministry and relevant 
supervisory committee. 

9. The Department may implement rural development activities by 
any of the following manner under the approval of the Central 
Supervisory Committee or relevant supervisory committee: 

(a) commissioning private companies to implement the 
activities by calling tender in accordance with the 
stipulations; 

(b) allowing United Nations Agencies, local and international 
non-governmental organizations or community based 
organizations to implement the activities by concluding 
agreement; 

(c) implementing directly by the Department according to 
technical requirements; 

(d) forming working committees, sub-committees or working 
groups in the relevant villages and commissioning them to 
implement the activities with the technical assistance of the 
Department; 

(e) commissioning the relevant government departments and 
government organizations to implement the activities that 
require technical assistance; 

(f) implementing the activities by any other ways. 
 
 
 



 
 

  

 
( ဒ ) ေကျေဵရွာေရေပဵေရဵ ပုဂ္ဂလကိလုပ်ငန်ဵမျောဵကို စိစစ်ခွင်ဴပပုပခင်ဵ၊ 

( ဓ ) ဗဟုိကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီ၊ ဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴသက်ဆုိင်ရာကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီ 

တ့ုိက ေပဵေပ်သညဴ် ေပခာဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵကို ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ။ 

၉။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေ လက်ေဒသ ဖဳွဖ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေေကာင်ေထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရန် ဗဟုိကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီ၏ 

သေဘာတူညီချေက်ေရ ေောက်ပါနည်ဵ လမ်ဵ တစ်ရပ်ရပ်ပဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ − 

(က) ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမျောဵောဵ သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှငဴ်ေညီ တင်ဒါေခါ်ယဖူပီဵ 

လုပ်ငန်ဵေပ်နှဳ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

( ခ ) ကုလသမဂ္ဂေဖွဲ့ေစည်ဵမျောဵ၊ ပပည်တွင်ဵ ပပည်ပ ေစိုဵရမဟုတ်သညဴ် 

ေဖွဲ့ေစည်ဵမျောဵ သို့မဟုတ် လူထုေေပခပပု ေဖွဲ့ေစည်ဵမျောဵနှငဴ် 

သေဘာတူညီချေက်ပပုလုပ်၍ ေဆာင်ရွက်ေစပခင်ဵ၊ 

( ဂ ) နည်ဵပညာ လိုေပခ်ျေက်ေရ တိုက်ရုိက် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာေကျေဵရွာတွင် လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ၊ ဆပ်ေကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 

လုပ်ငန်ဵေဖဲွ့မျောဵ  ဖဲွ့စည်ဵေပဵဖပီဵ ဦဵစီဵဌာန၏ နည်ဵပညာေကူေညီပဖင်ဴ 

လုပ်ငန်ဵေပ်နှဳေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

( င ) နည်ဵပညာေကူေညီ လုိေပ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ သက်ဆုိင်ရာေစုိဵရဌာန၊ 

ေစိုဵ ရေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵသို့ လုပ်ငန်ဵေပ်နှဳေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

( စ ) ေပခာဵသင်ဴေလျော်ေသာ နည်ဵလမ်ဵတစ်ခုခုပဖင်ဴ ေေကာင်ေထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ။ 

 



 
 

  

 
Chapter VI 

Responsibilities and Rights of People Living in Rural Areas 
10. The responsibilities of people living in rural areas are: 

(a) to maintain infrastructures constructed for rural 
development and dispose garbage properly; 

(b) to implement the specified activities mentioned in credit 
agreement if any loan is received for rural development; 

(c) to collect, use and maintain fund in accordance with the 

stipulations when implementing rural development 
activities by themselves; 

(d) in relation to a loan received under subsection (b), and 
interest:  
(i) to repay such loan and interest within the stipulated 

period; 
(ii) to pay the stipulated fine if the payment is overdue. 

(e) to cooperate with the relevant departments and 
organizations in rural development activities; 

(f) to participate in mobilizing and educating for rural 
development; 

(g) to settle any issues arising from implementing rural 
development activities, that may affect solidarity of rural 
people, under the guidance of the relevant committees.  

11. The rights of people living in rural areas are as follows: 
(a) right to participate in formulating their village development 

plans;  
(b) right to make a request to the relevant government 

department and government organizations to implement 
rural development activities in their villages; 



 
 

  

 
အခန်ဵ(၆) 

ေကျေဵလက်ေဒသေနပပည်သူမျောဵ၏တာ၀န်နှင်ဴရပုိင်ခွင်ဴမျောဵ 

၁၀။ ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ တာဝန်မျောဵမာှ ေောက်ပါေတိုင်ဵ ပဖစ်သည်- 
(က) ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵေတွက် ေဆာင်ရွက်ထာဵေသာ ေေပခခဳ 

ေေဆာက်ေေုမဳျောဵကို ထိန်ဵ သမ်ိဵေစာင်ဴေရှာက်ရန်နှင်ဴ ေမှိုက်စနစ်တကျေ 
စွန့်ပစ်ေရဵ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

( ခ ) ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ေချေဵေငွတစ်ရပ်ရပ်ကုိ 
ရယူပါက ယင်ဵေချေ ေငွပဖငဴ် သတ်မှတ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵကုိ ေေကာင်ေထည်ေဖာ် 
ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

( ဂ )  ေကျေဵရွာေစီေစဉ်ပဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်မညဴ် ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ 
လုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ်ချေက်နင်ဴှေညီ ရန်ပဳုေငွေကာက်ခဳ 
သဳုဵစွဲခွငဴ်နှင်ဴ ပပင်ဆင်ထိန်ဵ သမ်ိဵရန်၊ 

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) ေရ ေချေဵယူေငွနှင်ဴ ကျေသင်ဴသညဴ်ေတိုဵေငွတို့ကို ေောက်ပါ 
သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှင်ဴေညီ ေဆာင်ရွက်ရန်- 
(၁) သတ်မှတ်ကာလေတွင်ဵ ေပပေကျေေောင် ပပန်လညေ်ပဵဆပ်ပခင်ဵ၊ 
(၂) သတ်မှတ်ကာလေကျော်လွန်မှ ေပဵဆပ်ပါက သတ်မှတ်သည်ဴ ဒဏ်ေကကဵေငွ 

ေပဵေဆာင်ပခင်ဵ။ 
( င ) ေကျေဵလက်ေဒသ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် ပူဵေပါင်ဵပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 
( စ ) ေကျေဵလက်ေဒသ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဆိုင်ရာ စည်ဵရုဳဵပညာေပဵပခင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 
(ဆ) ေကျေဵလက်ေဒသ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကျေဵရွာ 

လူထုေကကာဵ စည်ဵလဳုဵမှုကုိ ပျေက်ပပာဵေစမည်ဴ ကိစ္စရပ်မျောဵေပါ်ေပါက်လာပါက 
သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီမျောဵ၏ လမ်ဵညွှနခ်ျေက်ပဖင်ဴ ေပဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်။ 

၁၁။ ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူတို့၏ ရပုိင်ခွင်ဴမျောဵမာှ ေောက်ပါေတိုင်ဵပဖစ်သည်- 
(က) မိမိေကျေ ရွာ ဖဳွ ဖ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵစီမဳကိန်ဵမျောဵ ေရဵဆဲွရာတွင် ေကကဳပပုေဆွဵေနွဵခွင်ဴ၊ 
( ခ ) မိမိေကျေဵရွာ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်  

သက်ဆိုင်ရာ ေစိုဵ ရဌာန၊ ေစုိဵရေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵသို့ တင်ပပပုိင်ခွငဴ်၊ 

 
 



 
 

  

(c) right to participate in, observe, request for information and 
give suggestions freely on rural development activities; 

(d) right to implement rural development activities by 
themselves after submitting the plan to the Department; 

(e) right to take a loan from revolving fund in accordance with 
the provisions relating to establishment of revolving fund in 
this law and use it in the appropriate activities; 

(f) right to use the interest obtained from the activities in sub-
section (e) in rural development activities in accordance 

with the provisions of this Law; 
(g) right to raise questions on the use of fund for rural 

development activities; 
(h) right to participate in study tours on local and foreign rural 

developments activities arranged by the Ministry; 
(i) other rights relating to rural development activities without 

discrimination.  

Chapter VII 
Drinking Water Supply and Environmental Sanitation Services 

12. The Department may: 
(a)   provide new water supply services, maintain and upgrade 

existing rural water supply services;  
(b) receive donations, loans, technologies and aid from local 

and international organizations and individuals, including 
Union budget and State or Region budget. 

13. The Department may: 
(a)  allow to distribute water with charges or free of charge in 

providing drinking water supply services for rural areas; 
 



 
 

  

( ဂ ) ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴ၊ 
ကကညဴ်ရှုေလဴလာခွငဴ်၊ သတင်ဵေချေက်ေလက်မျောဵ ေတာင်ဵခဳရယူခွငဴ်နှင် ဴ  
လွတ်လပစ်ွာ ေဝဖန်ေကကဳပပု ေဆွဵေနွဵတင်ပပခွငဴ်၊ 

(ဃ) ဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ သက်ဆိုင်သညဴ် ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 
မျောဵကုိ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ပပ၍ မိမိေကျေဵရွာ ေစီေစဉ်ပဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်နုိင်ခွင်ဴ၊ 

( င ) ဤဥပေဒပါ ေရင်ဵမေပျောက်မတည်ရန်ပဳုေငွ ထူေထာင်ေပ ပဵခင်ဵ လုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ 
ပပဌာန်ဵချေက်မျောဵနှငဴ်ေညီ ေရင်ဵမေပျောက်မတည်ရန်ပဳုေငွမှ ေချေဵေငွရယ ူ
သဳုဵစွဲခွင်ဴ၊ 

( စ ) ပုဒ်မခွဲ (င) ပါ လုပ်ငန်ဵမှရရိှသညဴ် ေတုိဵေငွမျောဵကို ေကျေဵလက်ေဒသ 
ဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် ဤဥပေဒပါ ပပဌာန်ဵချေက်မျောဵနှငဴ်ေညီ 
သဳုဵစွဲခွင်ဴ၊ 

(ဆ) ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵေတွက် ရန်ပဳုေငွသဳုဵစဲွမှုကုိ 
ေမဵပမန်ဵခွင်ဴ၊ 

( ဇ ) ဝန်ကကီဵဌာန၏ ေစီေစဉ်ပဖငဴ် ပပည်တွင်ဵ ပပည်ပ ေကျေဵလက်ေဒသ 
ဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျောဵကို သွာဵေရာက်ေလဴလာခွငဴ်၊ 

( ဈ ) ေကျေဵလက်ေဒသ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှင်ဴ  သက်ဆိုင်သည်ဴ 
ေခွင်ဴေေရဵမျောဵကို ခွဲပခာဵမှုမရှိဘဲ ရပုိင်ခွငဴ်။ 

အခန်ဵ(၇) 
ေကျေဵလက်ေဒသေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျေင်သန့်ရှင်ဵေရဵလပ်ုငန်ဵ 

၁၂။ ဦဵစီဵဌာနသည်- 
(က) ေကျေ လက်ေဒသ ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ ေသစ်ေဆာင်ရွက်ပခင် ၊ဵ 

ပပုပပင်ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ နှင်ဴ ေဆင်ဴပမှင်ဴတငပ်ခင်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ေရ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပပည်ေထာင်စဘုဏ္ဍာရန်ပုဳေငွနငှဴ် 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွ ေပါေဝင် ပပည်တွင်ဵ 
ပပည်ပ ေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵနှငဴ် ပုဂ္ဂလိကတ့ုိ၏ လှူဒါန်ဵေငွ၊ ေချေ ေငွ၊ နည်ဵပညာနှင်ဴ 
ေကူေညီ ေေထာက်ေပဴဳမျောဵကို လက်ခဳရယေူဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၁၃။ ဦဵစီဵဌာနသည်- 
(က) ေကျေဵလက်ေဒသ ေသာက်သုဳဵေရရရှိေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  

ေခေကကဵေငွပဖင်ဴ ပဖစ်ေစ၊ ေခမဲဴပဖစ်ေစ ေရေပဵေဝခွငဴ်ပပုနိုင်သည်။ 
 
 



 
 

  

 
(b) form committees on rural drinking water supply and 

environmental sanitation and allow to collect water charges 
and regular maintenance fees including expenditures on 
drinking water supply services and maintenance; 

(c) allow the person or organization permitted to provide the 
water supply service to collect water charges in accordance 
with the stipulations after inspection of private water 
supply services.  

14. The Department shall, in accordance with the stipulations, 
develop plans on drinking water supply for rural areas, schools in 
rural areas, hospitals and clinics, and environmental sanitation in 
coordination with the relevant  government departments, government 
organizations and non-governmental organizations. 
15. The Department shall form village water user committees to 
provide rural drinking water supply service and support such 

committees to obtain land use right for water resources and drinking 
water supply service in accordance with law. 
16. The Department shall submit proposal to the Central Supervisory 
Committee to issue instructions in coordination with the relevant 
government departments and government organizations that need to 
be followed in conservation of water resources including spring 
sources utilizing in rural drinking water supply and forests in rural 
areas. 
17. The Department: 

(a) shall test quality of water resources utilizing in rural 
drinking water supply whether it is consistent with water 
quality standards; 

 



 
 

  

 
 ( ခ ) ေကျေဵရွာေသာက်သဳုဵေရရရှိေရဵနင်ဴှ ပတ်ဝန်ဵကျေင်သန့်ရှင်ဵေရဵ ေကာ်မတီကို 

ဖဲွ့စည်ဵ၍ ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵနှငဴ် ပပင်ဆင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ကုန်ကျေစရိတ်မျောဵ 

ေပါေဝင် ေရဖုိဵေရခေကာက်ခဳပခင်ဵ ၊ သာမန်ထိန်ဵ သိမ်ဵပပုပပင်ပခင်ဵတို့ကို 

သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှငဴ်ေညီ ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။ 

( ဂ ) ေကျေဵလက်ေဒသ ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကျေဵရွာ 

ေရေပဵေရ  ဵ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ စိစစ်ခွင်ဴပပု၍ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကုိင်ခွင်ဴရရိှသူမှ 

ေရဖိုဵေရခေကာက်ခဳပခင်ဵ တို့ကို သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှငဴ်ေညီ ခွငဴ်ပပုနိုင်သည်။ 

၁၄။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသမျောဵ၊ ေကျေဵလက်ေဒသရှိ စာသင်ေကျောင်ဵ၊ 

ေဆဵရုဳနှင်ဴ ေဆဵခန်ဵမျောဵ ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျေင်သန့်ရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်ဵမျောဵကို သက်ဆုိင်ရာေစိုဵရဌာန၊ ေစုိဵရေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵ၊ ေစုိဵရမဟုတ်ေသာ 

ေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵလျေက် သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှငဴ်ေညီ စီမဳချေက်မျောဵ ေရဵဆွဲ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၅။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသ ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် 

ေကျေဵရွာေသာက်သဳုဵေရရရှိေရဵ ေကာ်မတီဖဲွ့စည်ဵ၍ ေရေရင်ဵေပမစ်နှင်ဴ ေသာက်သဳုဵေရ 

ေပဵေဝေရဵဆိုင်ရာ  လုပ်ငန်ဵမျောဵေတွက် လိုေပေ်သာ ေပမေသဳုဵချေခွငဴ်ရရှိေရဵေတွက် 

ဥပေဒနှင်ဴေညီ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။ 

၁၆။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသ ေသာက်သုဳဵေရရရှိရန် ေသုဳဵပပုလျေက်ရှိေသာ 

စိမဴ ်စမ်ဵေရေပါေဝင် ေရေရင်ဵေပမစ်မျောဵ မခန်ဵေပခာက်ေစေရဵနှင်ဴ ယင်ဵတို ့၏ 

ပတ်ဝန်ဵကျေင်ရိှ သစ်ေတာ သစ်ပင်မျောဵ မပပုန်ဵတီဵေစေရဵတို့ေတွက် လိုက်နာရမည်ဴ 

ေချေက်မျောဵကုိ သက်ဆုိင်သညဴ် ေစုိဵရဌာန၊ ေစုိဵရေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵနှငဴ် ညိှနှိုင်ဵထုတ်ပပန်နုိင်ရန် 

ဗဟိုကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီသ့ုိ တင်ပပေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၇။ ဦဵစီဵဌာနသည်- 

(က) ေကျေဵလက်ေဒသ ေသာက်သဳုဵေရရရှိေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵေသာ  

ေရေရင်ဵေပမစ်မျောဵ၏ ေရေရည်ေေသွဵကုိ စဳချေန်ိစဳညွှန်  ဵ သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှင်ဴ 

ကိုက်ညီမှု  ရိှ မရိှ စစေ်ဆဵရမည်။ 

 
 



 
 

  

(b) may suspend or prohibit drinking water supply service if 
the water quality is inconsistent with the specified quality 
when testing under sub-section (a); 

(c) shall arrange for drinking water supply by any other means 
in accordance with national drinking water quality 
standards after suspending or prohibiting under sub-
section (b).  

18. The Department shall promptly supply drinking water to water 
shortage areas due to any reason in coordination with the relevant 

government departments, government organizations, non-
governmental organizations and individual donors. 
19. The Department shall collect data on management and 
maintenance of water resources and educate people living in rural 
areas relating to management and maintenance of water resources. 
20. The Department shall carry out the following in coordination 
with the relevant government departments, government organization 

and non-governmental organizations: 
(a) training people living in rural areas to practise good 

environmental sanitation practices; 
 (b) educating and mobilizing people living in rural areas 

relating to pruning bushes, reduction of garbage, 
designation of places to dispose plastics and garbage 
properly, recycling and reuse of garbage, and classification 
of recyclable waste and non-recyclable waste; 

 (c) educating and mobilizing people living in rural areas relating 
to water flow , disposal of waste water properly or recycling 
and reusing of it; 



 
 

  

( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) ေရ စစ်ေဆဵရာတွင် သတ်မှတ်ေရည်ေေသွဵနှင်ဴ မကုိက်ညီပါက 

ေသာက်သုဳဵ ေရေပဵေဝပခင်ဵလုပ်ငန်ဵကို ရပ်ဆိုင်ဵထာဵပခင်ဵ သို့မဟုတ်  

တာဵပမစ်ပခင်ဵ ပပုလုပ်နိုင်သည်။ 

( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) ေရ ေဆာင်ရွက်ဖပီဵေနာက် ေသာက်သဳုဵေရရရှိေရဵလုပ်ငန်ဵကို 

ေရေရည်ေေသွဵ စဳချေနိ်စဳညွှန်ဵ သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှငဴ်ေညီ သငဴ််ေလျော်သညဴ် 

နည်ဵလမ်ဵပဖင်ဴ လျောထာဵေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။ 

၁၈။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေေကကာင်ဵေမျေ ိုဵ မျေ ိုဵ ေကကာငဴ် ေသာက်သဳုဵေရပပတ်လပ်သည်ဴ ေကျေ လက် 

ေဒသမျောဵသ့ုိ သက်ဆိုင်ရာေစိုဵရဌာန၊ ေစုိဵရေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵ၊ ေစိုဵ ရမဟုတ်ေသာ 

ေဖဲွ့ေစည်ဵမျော ၊ဵ ပုဂ္ဂလိကေလှူရှင်မျောဵနှင်ဴ ညိှနှိုင်ဵ၍ ေသာက်သဳုဵေရရရိှနုိင်ရန် ေလျေင်ေပမန် 

ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။ 

၁၉။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေရေရင်ဵေပမစ်မျောဵကို စီမဳခန့်ခွဲပခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယပ်ခင်ဵ  

တို ့နှင် ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ သတင်ဵေချေက်ေလက် ေကာက်ယူပခင်ဵ၊ ေကျေဵလက်ေဒသေန 

ပပည်သူမျောဵ သိရိှနာဵလည်ေစရန် ေသိပညာေပဵပခင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၀။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသေနပပည်သူမျောဵ ပတ်ဝန်ဵကျေင် သန့်ရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာ 

ေေလဴေထမျောဵကျေင်ဴသဳုဵလာေစေရဵေတွက် သက်ဆုိင်ရာေစုိဵရဌာန၊ ေစုိဵရေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵ၊ 

ေစိုဵ ရမဟုတ်ေသာေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵနှင်ဴပူဵေပါင်ဵ၍ ေောက်ပါတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ပတ်ဝန်ဵကျေင်သန့်ရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာ ေကာင်ဵမွန်ေသာ ေေလဴေထမျောဵ 

ကျေင်ဴသဳုဵလာေစရန် ေလဴကျေငဴ်ပျေ ိုဵေထာင်ေပဵပခင်ဵ၊ 

( ခ ) ချေုဳနွယ်ပိတ်ေပါင်ဵမျောဵ ရှင်ဵလင်ဵပခင်ဵ၊ ေမှိုက်ထွက်ရှိမှုကို ေလျှာဴချေပခင်ဵ၊ 

ပလတ်စတစ်နှငဴ် ေမှိုက်မျောဵ စနစ်ကျေစွန့်ပစ်ရန် ေနရာသတ်မှတ်ပခင်ဵ၊ 

ေမှိုက်မျောဵကို ပပန်လည်ေသုဳဵပပုပခင်ဵ၊ ပပန်လည်ေသုဳဵပပုနိ ုင်သညဴ်  

ေမျေ ိုဵေစာဵနှင်ဴ ေသဳုဵမပပုနိုင်သညဴ် ေမျေ ိုဵေစာဵ ခဲွပခာဵပခင်ဵတို့ေတွက် 

ေသိပညာေပဵပခင်ဵ နှငဴ် စည်ဵရုဳဵ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

( ဂ ) ေရစီဵေရလာေကာင်ဵမွနေ်ရဵနှင်ဴ ေရဆိုဵမျောဵကို စနစ်တကျေေဘဵကင်ဵစွာ 

စွန့်ပစ်ပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေဘဵကင်ဵေောင်သန့်စင်ေစ၍ ပပန်လည်ေသဳုဵပပုပခင်ဵ 

တို့ေတွက် ေသိပညာေပဵပခင်ဵနှငဴ် စည်ဵရုဳဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

 



 
 

  

 (d) advocating people living in rural areas to use fly-proof 
latrines for health; 

(e) educating people living in rural areas not to cause and to 
minimize air pollution in rural housings and buildings. 

Chapter VIII 
Rural Electrification Service 

21. For rural electrification, the Department shall: 
(a) coordinate with the relevant government departments and 

government organizations; 

(b) form the relevant Village Electrification Committee. 
22. (a) A person who  wishes to provide, or wishes to obtain a 

permit for rural electrification service shall apply to the 
Department in accordance with the stipulations. The 
Department shall facilitate to obtain a permit in accordance 
with relevant laws, rules and procedures. 

 (b) A person who obtains a permit under sub-section (a) shall 

collect the specified electricity tariffs in accordance with 
the procedures with the approval of the Department and 
Village Electrification Committee. 

 (c) A person who obtains a permit under sub-section (a) shall 
take into account specified standards, impact on 
environment and safety in providing electrification service. 

23. After completion of the construction, the person who provides 
electrification service by any ways in section 9 except self-reliant 
person shall: 

(a) transfer the rural electrification service to the relevant 
Village Electrification Committee in accordance with the 
stipulations as soon as the project is completed if the 
private investment is not included; 



 
 

  

(ဃ) ကျေန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ညီညွတ်ေသာ ယင်လဳုေိမ်သာမျောဵ စနစ်တကျေ ေဆာက်လုပ် 
သဳုဵစွေဲစပခင်ဵ။ 

( င ) ေကျေဵလက်ေဒသရိှ ေနေိမ်မျောဵ၊ ေေဆာက်ေေဳုမျောဵတွင် ေလထုညစ်ညမ်ဵမှု 
မပဖစ်ေပါ်ေစေရဵနှငဴ် ေလျောဴနည်ဵသက်သာေစေရဵေတွက် ေသိပညာေပဵ 
ေဆာင်ရွက်ေစပခင်ဵ။ 

အခန်ဵ(၈)  
ေကျေဵလက်ေဒသလျှပ်စစမီ်ဵရရှေိရဵလုပ်ငန်ဵ 

၂၁။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသ လျှပစ်စမီ်ဵရရိှေရဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် -  
(က) သက်ဆိုင်သည်ဴ ေစိုဵရဌာန၊ ေစိုဵ ရေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵနှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 
( ခ ) သက်ဆိုင်ရာ ေကျေဵရွာလျှပ်စစ်မီဵလင်ဵေရဵေကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 
၂၂။ (က) ေကျေဵလက်ေဒသ လျှပ်စစ်မီဵရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵကို ေဆာင်ရွက်လိုသူ သ့ုိမဟုတ် 

လုပ်ကိုင်ခွင်ဴ ရရှိလိုသူသည် သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှငဴ်ေညီ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 
ေလျှာက်ထာဵရမည်။ ဦဵစီဵဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ 
လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵ မျောဵနှငဴ်ေညီ ခွငဴ်ပပုမိန့် ရရှိနိုင်ေရဵေတွက် ေဆာင်ရွက် 
ေပဵရမည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ေရ ခွငဴ်ပပုမိန့ရ်ရှိသူသည် ဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ ေကျေဵရွာမီဵလင်ဵေရဵ 
ေကာ်မတီတ့ုိ၏ သေဘာတူညီချေက်ပဖင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်ောဵခ 
ေကာက်ခဳနိင်ုေရဵေတွက် လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵနှင်ဴေညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ေရ ခွင်ဴပပုမိန့ရ်ရှိသူသည် လျှပစ်စမီ်ဵရရိှေရဵ လုပ်ငန်ဵမျောဵ 
ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် သတ်မှတ်စဳချေနိ်စဳညွှန်ဵနှင်ဴ ကိုက်ညီေရဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျေင် 
ထိခိုက်မှုနငဴ်ှ ေဘဵေန္တရာယ်ပဖစ်ပွာဵမှုမရိှေစေရဵတို့ကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵ 
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၃။ ေကျေ လက်ေဒသ လျှပ်စစ်မီဵရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵကုိ ကုိယဴ်ောဵကုိယ်ကုိဵ ေဆာင်ရွက်သူမှေပ  
ပုဒ်မ ၉ ပါ နည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ပဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်သူသည်  တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 
ဖပီဵစီဵသညဴ်ေခါ ေောက်ပါေတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ပုဂ္ဂလိကရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳမှု မပါဝင်ပါက လုပ်ငန်ဵဖပီဵလျှင်ဖပီဵချေင်ဵ သက်ဆိုင်ရာ 
ေကျေဵရွာ လျှပ်စစ်မီဵလင်ဵေရဵေကာ်မတီသို ့ သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှင်ဴေညီ  
လွှဲေပပာင်ဵေပဵေပ်ရန်၊ 

 



 
 

  

 

(b) in case of the private investment is included, when the 
stipulated period for collection of electricity tariffs  is 
expired: 
(i) transfer the rural electrification service to the relevant 

Village Electrification Committee in accordance with the 
stipulations; 

(ii) apply for permission to the Department in accordance 
with stipulations to obtain a permit if he/she wishes to 

continue the rural electrification service. 
24. The relevant Village Electrification Committee may, in 
accordance with the stipulations of the Department, collect the 
maintenance cost of rural electrification service provided by local and 
international support. 

 
Chapter IX 

Construction of Rural Housings 
25. The Department shall emphasis on the following when 
constructing rural housings: 
 (a) to support people living in rural areas in order to acquire 

their own houses; 
 (b) to withstand natural disaster, to have good ventilation and 

to harmony with respective traditions and culture; 
 (c) to prescribe land ownership in accordance with law. 
26. The Department shall coordinate with the relevant government 
departments and government organizations in accordance with law in 
choosing suitable land in disaster affected areas and areas where new 
villages are established for any causes, and constructing rural 
housings. 
 



 
 

  

 
( ခ ) ပုဂ္ဂလိကရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳမှုပါဝင်ပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်ောဵခ  ေကာက်ခဳခွငဴ် 

သတ်မှတ်ကာလ ကုန်ဆုဳဵပါက- 

(၁) သက်ဆုိင်ရာ ေကျေဵရွာလျှပ်စစ်မီဵလင်ဵေရဵေကာ်မတီသ့ုိ သတ်မှတ်ချေက် 

မျောဵနှင်ဴေညီ လွှဲေပပာင်ဵေပဵေပ်ရန်၊ 

(၂) လုပ်ငန်ဵဆက်လက် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လိုပါက သတ်မှတ်ချေက် 

မျောဵနှင်ဴေညီ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ပပ၍ ခွင်ဴပပုချေက် ရယူေဆာင်ရွက်ရန်။ 

၂၄။ ပပည်တွင်ဵ ပပည်ပ ေကူေညီေေထာက်ေပဴဳပဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်သည်ဴ ေကျေဵလက်ေဒသ 

လျှပစ်စမီ်ဵရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် ပပင်ဆင်ထိန်ဵ သမ်ိဵပခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်နိင်ုရန် 

သက်ဆိုင်ရာေကျေဵရွာ လျှပစ်စ်မီဵလင်ဵေရဵေကာ်မတီသည် ဦဵစီဵဌာန၏ သတ်မှတ်ချေက် 

နှင်ဴေညီ ကုနက်ျေစရိတ် ေကာက်ခဳနိင်ုသည်။ 

အခန်ဵ(၉) 

ေကျေဵလက်ေဒသအိမ်ရာတည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

၂၅။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသေိမ်ရာေဆာက်လုပ်ရာတွင် ေောက်ပါတို ့ကို 

ေေလဵထာဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ေကျေ လက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ ေုိဵေိမ်ေတည်တကျေ ေနထုိင်နုိင်ရန်ေတွက် 

ေေထာက်ေကူ ပဖစ်ေစေရဵ၊ 

( ခ ) သဘာဝေဘဵဒဏ် ခဳနုိင်ရည်ရိှေစေရဵ၊ ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်ဵမွန်ေစေရဵနှင်ဴ 

သက်ဆိုင်ရာေဒသ၏ ဓေလဴထုဳဵ စဳ ယဉ်ေကျေဵမှုတို့နှင်ဴ ကုိက်ညီေစေရဵ၊ 

( ဂ ) ေပမယာပုိင်ဆိုင်မှုကို ဥပေဒနှင်ဴေညီ စနစ်တကျေ စိစစ်သတ်မှတ်ေရဵ။ 

၂၆။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေဘဵေန္တရာယ်ကျေေရာက်ေသာ ေဒသေပါေဝင် ေေကကာင်ဵ 

ေမျေ ိုဵမျေ ိုဵေကကာငဴ် ေကျေဵရွာသစ်ထူေထာင်ေသာေဒသတွင် သင်ဴေလျော်ေသာေပမေနရာေရွဵချေယ် 

သတ်မှတ်ပခင်ဵ ေပါေဝင် ေကျေဵလက်ေဒသေိမ်ရာ ေဆာက်လုပ်သညဴ် ကိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် 

စပ်လျေဉ်ဵ၍ သက်ဆိုင်သည်ဴေစိုဵရဌာန၊ ေစိုဵရေဖွဲ့ေစည်ဵမျောဵနှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵဖပီဵ 

ဥပေဒနှငဴ်ေညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 



 
 

  

27. The Department shall carry out the construction of rural housings 

by any ways in section 9 in accordance with the stipulations. 

28. A person who constructs rural housings by any ways in section 9 

shall transfer the housings to the Department in accordance with the 

stipulations after completion of the construction. The Department 

shall also transfer the completed housings with records of 

construction to the relevant organization. 

Chapter X 

Establishing Revolving Fund 

29. The Department, with the permission of the Central Supervisory 

Committee or relevant supervisory committee: 

(a) shall establish revolving fund with the Union budget, 

Region or State budget, donations from local donors, 

international governments, non-governmental 

organizations and individuals for the following activities: 

(i) Creating job opportunities and household income 

 generating activities to reduce rural poverty; 

(ii) encouragement of  subsistence farming for food 

security;  

(iii) encouragement of people living in rural areas to 

implement  village development activities by 

themselves with the money  accrued from the 

revolving fund; 

(iv) Promoting the capacity of people living in rural areas, 

and creating resilient rural communities to respond to 

the unexpected disaster effectively. 



 
 

  

၂၇။ ဦဵစီဵဌာနသည်ေကျေဵလက်ေဒသ ေိမ်ရာေဆာက်လုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ပုဒ်မ ၉ ပါ နည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို ေသုဳဵပပု၍ သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှင်ဴေညီ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၈။ ပုဒ်မ ၉ ပါ နည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴေညီ ေကျေဵလက်ေဒသ ေိမ်ရာေဆာက်လုပ် 

သူသည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ဖပီဵစီဵပါက ဦဵစီဵဌာနသို့ သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှငဴ်ေညီ 

ေပ်နဳှရမည်။ ဦဵစီဵဌာနကသက်ဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴေဖဲွ့သ့ုိ ေိမ်ရာေဆာက်လုပ်မှု 

ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်ဵမျောဵနှငဴ်ေတူ စနစတ်ကျေ ဆက်လက်လွှဲေပပာင်ဵေပဵေပ်ရမည်။ 

အခန်ဵ(၁၀) 

အရင်ဵမေပျောက် မတည်ရန်ပဳုေငွ ထေူထာင်ေပဵပခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

၂၉။ ဦဵစီဵဌာနသည် ဗဟိုကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ကကီဵကကပ်မှု

ေကာ်မတီ၏ ခွငဴ်ပပုချေက်ပဖင်ဴ- 

(က) ပပည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပဳုေငွ၊တုိင်ဵေဒသကကီ  ဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပဳုေငွ၊ 

ပပည်တွင်ဵေလှူရှင်မျောဵ၊ နိုင်ငဳတကာေစိုဵရ၊ ေစိုဵရမဟုတ်ေသာ 

ေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵနှငဴ် ပုဂ္ဂလိကတို့၏ ေထာက်ပဴဳလှူ ဒါန်ဵ ေငွတို့ပဖင်ဴ ေောက်ပါ 

ကိစ္စရပ်မျောဵေတွက် ေရင်ဵမေပျောက် မတည်ရန်ပဳုေငွကို ထေူထာင်ရမည်- 

(၁) ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှု ေလျောဴနည်ဵေစေရဵ 

ေတွက်ေလုပ်ေကုိင် ေခွင်ဴေလမ်ဵနှင်ဴ မိသာဵစုဝင်ေငွတုိဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ 

ေဖာ်ေဆာင်ပခင်ဵ ၊ 

(၂) စာဵနပ်ရိက္ခာ ဖူလဳုေစေရဵေတွက် တစ်နုိင်တစ်ပုိင် စုိက်ပျေ ိုဵေမွဵပမူေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

(၃) ေရင်ဵမေပျောက် မတည်ရန်ပဳုေငွမှ တိုဵပွာဵလာေသာေငွပဖင်ဴ ေကျေဵရွာ 

ဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ ပပည်သူမျောဵ ကုိယ်တုိင်ေေကာင်ေထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ ၊ 

(၄) ေကျေ လက်ေဒသေနပပည်သူမျောဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်တုိဵတက်လာေစေရဵနှင်ဴ 

ေဘဵေန္တရာယ်မျောဵ ကျေေရာက်လာပါက တုဳ့ပပန်မှုောဵေကာင်ဵေသာ 

လူမှုေဖဲွ့ေစည်ဵမျော  ဵေပါ်ေပါက်လာေစေရဵေတွက် ေလဴကျေငဴ်ပျေ ိုဵ ေထာင်ပခင် ။ဵ 

 



 
 

  

 (b) may form required working groups to carry out project 
activities under sub-section (a) and may issue operational 
guidelines which include the functions and powers of 
working groups, regulated measures and fund 
management.  

30. The Department shall supervise respective village working 
groups in use of fund , keeping accounts and their work performance 
to be able to prevent loss of revolving fund. 
31. If it is found that any person misuses revolving fund or a person 

who borrows revolving fund fails to pay back borrowed fund and its 
interest in accordance with the set guidelines, the Village Working 
groups shall sue him/her at the relevant court. 
32. If it is found that a Village Working Group or any member 
misuses revolving fund, the township level working Group shall sue 
the village working Group or person at the relevant court. 
33. The people living in rural areas:  

(a) have the right to borrow revolving funds in their respective 
villages; 

(b) may borrow revolving fund to carry out agricultural 
activities , livestock breeding activities, fisheries, rural 
electrification, village production, small scale trading and 
other livelihood activities in accordance with the set 
guidelines; 

(c) shall repay the borrowed fund and its interest in 
accordance with the set guidelines; 

(d) shall use the  interest mentioned in sub-section (c) in the 
implementation of rural development  activities in accordance with 
the set guidelines upon receiving the approval of the Department.  
 



 
 

  

 ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ေရ လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမျောဵ ေေကာင်ေထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လုိေပ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵေဖဲွ့မျောဵ ဖဲွ့စည်ဵဖပီဵ ယင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

ေဖဲွ့ေဆငဴ်ဆငဴ်၏ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပုိင်ခွငဴ်မျော ၊ဵ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချေက်မျောဵ၊ 

ရန်ပဳုေငွစီမဳခန့်ခဲွေရဵဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျောဵပါဝင်သညဴ် လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်ချေက် 

မျောဵကိ ုေရဵဆွဲထတု်ပပန်နုိင်သည်။ 

၃၀။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေရင်ဵမေပျောက်မတည်ရန်ပဳုေငွကို မေပျောက်ပျေက်ေစေရဵေတွက် 

သက်ဆုိင်ရာ ေကျေ ရွာလုပ်ငန်ဵေဖဲွ့မျောဵ၏ ရန်ပဳုေငွသဳုဵစဲွပခင် ၊ဵ စာရင်ဵဇယာဵထိန်ဵသိမ် ပဵခင်ဵနှငဴ် 

လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ တို့ကို ကကပမ်တ်ကွပ်ကဲစစ်ေဆဵရမည်။ 

၃၁။ ေရင်ဵမေပျောက်မတည်ရန်ပဳုေငွောဵ တစ်စဳုတစ်ေယာက်က ေလဲွသဳုဵစာဵပပုေကကာင်ဵ 

ေတွ့ရိှလျှင် သ့ုိမဟုတ် ေရင်ဵမေပျောက် မတည်ရန်ပဳုေငွကုိ ေချေ ယူသဳုဵစဲွသူသည် ေရင်ဵေငွနှင်ဴ 

ကျေသင်ဴသည်ဴ ေတုိဵေငွတ့ုိကုိ သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှင်ဴေညီ ေပဵသွင်ဵရန် ပျေက်ကွက်ေကကာင်ဵ 

ေတွ့ရိှလျှင် ေကျေဵရွာလုပ်ငန်ဵေဖဲွ့သည်  သက်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵတွင် တရာဵစွဲဆိုရမည်။ 

၃၂။ ေကျေဵရွာလပ်ုငန်ဵေဖဲွ့ သ့ုိမဟုတ် ေဖဲွ့ဝင်တစ်ဦဵဦဵက ေရင်ဵမေပျောက် 

မတည်ရန်ပဳုေငွောဵ ေလဲွသဳုဵစာဵပပုေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှလျှင် ဖမို့နယ်ေဆင်ဴလုပ်ငန်ဵေဖဲွ့သည် 

ထိုသူောဵ သက်ဆိုင်ရာ တရာဵရုဳဵတွင် တရာဵစွဲဆိုရမည။် 

၃၃။ ေကျေဵလက်ေဒသေနပပည်သူမျောဵသည်- 

(က) ေကျေဵရွာေလိုက် ေရင်ဵမေပျောက် မတည်ရန်ပဳုေငွမျောဵကို ေချေဵယူသဳုဵစွဲခွငဴ် 

ရိှသည်၊ 

( ခ ) စုိက်ပျေ ိုဵ ေရဵလုပ်ငန် ၊ဵ ေမွ ပဵမူေရဵလုပ်ငန် ၊ဵ ေရလုပ်ငန် ၊ဵ လျှပ်စစ်မီဵရရိှေရဵလုပ်ငန် ၊ဵ  

ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵ၊  ေရာင်ဵဝယ်မှုလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ  ေပခာဵေသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျောင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵမျော  ဵ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်ေတွက် သတ်မှတ်ချေက်နှင်ဴေညီ ေချေ ယူနုိင်သည်၊ 

( ဂ ) ေချေဵယူသညဴ် ေရင်ဵေငွနှင်ဴကျေသင်ဴသညဴ်ေတုိဵေငွတို့ကို သတ်မှတ်ချေက် 

မျောဵနှင်ဴေညီ ပပန်လည်ေပဵသွင်ဵရမည်၊ 

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ေရ ရရိှေသာေတိုဵေငွကို ဦဵစီဵဌာန၏ ေတည်ပပုချေက်ရယ၍ူ 

ေကျေဵလက်ေဒသ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် သတ်မှတ်ချေက် 

မျောဵနှင်ေဴညီ သဳုဵစွဲေေကာင်ေထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 



 
 

  

Chapter XI 

Control of Fund and Auditing 

34. The Ministry and the Department shall use approved budget for 

rural development activities in accordance with the financial 

regulations.  

35. The Ministry shall accept, control and use money and assets 

including foreign currencies received as local and international aid for 

rural development activities in coordination with the relevant 

government departments, government organizations and non-

governmental organizations and with the approval of the Government. 

36. The Department shall open the designated account for  money 

including foreign currencies received as local and international aid 

under section 35 in accordance with the stipulations with the 

permission of the Ministry and use it in accordance with law. 

37. The Department shall provide money and assets which are 

directly received and permitted for rural development activities to 

local people and shall supervise use of fund and work performance. 

38. The Department shall manage to disclose  the statement of 

expenditure within the specified period at the village bulletin relating 

to rural development activities which are carried out  cooperatively 

with the relevant village working committee or working groups.  

39. The Department including Working Committees ,sub – 

committees and Working groups formed under this law shall be 

audited by the Office of Auditor General of the Union relating to the 

use of money and assets for rural development activities. 

 



 
 

  

အခန်ဵ(၁၁) 

ဘဏ္ဍာရနပဳု်ေငွထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနင်ဴှ စာရင်ဵစစေ်ဆဵပခင်ဵ 

၃၄။ ဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴ ဦဵစီဵဌာနတ့ုိသည် ေကျေ လက်ေဒသ ဖဳွ ဖ့ဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵေတွက် 

ခွင်ဴပပုဘဏ္ဍာရန်ပဳုေငွမျောဵကို ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျေဉ်ဵနှင်ဴေညီ သဳုဵစွဲရမည်။ 

၃၅။ ဝန်ကကီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ ၍ ပပည်တွင်ဵ 

ပပည်ပေကူေညီ ေေထာက်ေပဳေဴပဖစ်ရရှိေသာ နိင်ုငဳပခာဵသဳုဵေငွေပါေဝင် ေငွေကကဵနှင်ဴ 

ပစ္စည်ဵ မျောဵကို လက်ခဳပခင်ဵ ၊ ထိန်ဵ သမ်ိဵပခင်ဵ နှငဴ် ေသဳုဵပပုပခင်ဵ တို့ကို သက်ဆိုင်ရာ 

ေစိုဵ ရဌာန၊ ေစိုဵ ရေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵ၊ ေစိုဵ ရမဟုတ်ေသာေဖွဲ့ေစည်ဵမျောဵနှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵဖပီဵ 

ေစိုဵ ရေဖဲွ့၏ သေဘာတူ ခွငဴ်ပပုချေက်ပဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၆။ ဦဵစီဵဌာနသည် ပုဒ်မ ၃၅ ေရ ပပည်တွင်ဵ ပပည်ပ ေကူေညီ ေေထာက်ေပဳဴ 

ေပဖစ်ရရိှေသာ နိင်ုငဳပခာဵသဳုဵေငွ ေပါေဝင်ေငွေကကဵမျောဵကိ ု သတ်မှတ်ချေက်မျောဵေတိုင်ဵ 

ဝန်ကကီဵဌာန၏ ခွင်ဴပပုချေက်ပဖငဴ် သီဵပခာဵဘဏ်စာရင်ဵဖွငဴ်လစှ်၍  ဥပေဒနှငဴ်ေညီ လိုက်နာ 

သဳုဵစွဲေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၇။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵေတွက်  

သက်ဆိုင်ရာ ခွငဴ်ပပုချေက်ရရှိဖပီဵသညဴ် တိုက်ရိကု်ေထာက်ပဴဳေငွနှငဴ် ပစ္စည်ဵ မျောဵကို ေဒသခဳ 

ပပည်သူမျောဵသို့ တုိက်ရိကု် လွှဲေပပာင်ဵေပဵေပ်ေဆာင်ရွက်ေစ၍ ေငွေကကဵသုဳဵ စွဲမှုနငှ်ဴ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုကို ကကီဵကကပ်ရမည်။ 

၃၈။ ဦဵစီဵဌာနသည် သက်ဆုိင်ရာ ေကျေဵရွာလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵေဖဲွ့မျောဵ 

ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သညဴ် ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ် 

စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေသဳုဵစရိတ် ရှင်ဵတမ်ဵမျောဵကို သတ်မှတ်သည်ဴ ကာလေပုိင်ဵေပခာဵပဖင်ဴ 

ေမျောဵပမင်သာသည်ဴေနရာတွင ်ေဖာ်ပပနိုင်ေရဵေတွက် စီမဳေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၉။ ဦဵစီဵဌာနေပါေဝင် ဤဥပေဒေရ ဖဲွ့စည်ဵတာဝန်ေပဵေပ်ထာဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ၊ 

ဆပ်ေကာ်မတီနငဴ်ှ လုပ်ငန်ဵေဖဲွ့မျောဵသည် ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မှုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ ၍ ေငွေကကဵနှငဴ်ပစ္စည်ဵ မျောဵ ရရိှသဳုဵစွဲမှုနင်ဴှ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု 

တိုက့ို ပပည်ေထာင်စစုာရင်ဵစစခ်ျေုပ်ရဳုဵ၏ စာရင်ဵစစေ်ဆဵပခင်ဵခဳယူရမည်။ 

 

 



 
 

  

Chapter XII 
Offences and Penalties 

40. (a) Anyone who uses criminal force to the person who 
implements rural development activities according to their 
duty shall, on conviction, be punished with imprisonment 
for a term not exceeding two years or with a fine not 
exceed two hundred thousand kyats or with both; 

 (b) Anyone who threats, interferes, obstructs or deters the 
person who implements rural development activities 

according to their duty shall, on conviction, be punished 
with imprisonment for a term not exceeding one year or 
with a fine not exceeding one hundred thousand kyats or 
with both. 

41. Anyone who violates or fails to follow any rules, regulations or 
bye-laws issued under this Law shall, on conviction, be punished with 
imprisonment not exceeding one year or with a fine not exceeding 
one hundred thousand kyats or with both. 

Chapter XIII 
Miscellaneous 

42. The Department shall carry out activities to promote knowledge 
of socioeconomics among people living in rural areas. 
43. Rural Development Village Committees or groups shall include 
women. 
44. The Department may coordinate with the relevant government 
departments, government organizations and non-governmental 
organizations as may be necessary for the development activities 
implemented by such organizations. 
45. The Department shall announce use of money and assets 
received as local and international aid for rural development and 
work performance. 



 
 

  

အခန်ဵ(၁၂) 

ပပစ်မှုနှင်ဴပပစ်ဒဏ်မျောဵ 

၄၀။ မည်သူမဆုိ ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမျောဵကုိ တာဝန်ေရ 

ေေကာင်ေထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သူောဵ-  

(က) ရာဇဝတ်မကင်ဵေသာ ေနုိင်ေထက်ပပုလုပ်ေကကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵ 

ခဳရလျှင် ထုိသူကုိ နှစ်နှစ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျေပ်နှစ်သိန်ဵထက် 

မပုိေသာ ေငွဒဏ် ပဖစ်ေစ၊ ဒဏန်ှစ်ရပ်လုဳဵ ပဖစ်ေစ ချေမှတ်ရမည်။ 

( ခ ) ဖခိမ်ဵေပခာက်ပခင်ဵ၊ေနှာက်ယှက်ပခင်ဵ၊ ဟန့်တာဵပခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် တာဵဆီဵပခင်ဵ  

ပပုလုပ်ေကကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵ စီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင် ထိုသူကို  တစ်နှစထ်က် 

မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျေပ်တစ်သိန်ဵ ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ 

ဒဏ်နစှ်ရပ်လုဳဵ ပဖစ်ေစ ချေမတှ်ရမည်။ 

၄၁။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒေရ ထုတ်ပပန်သညဴ် နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ စည်ဵမျေဉ်ဵနှင်ဴ 

စည်ဵကမ်ဵမျောဵပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချေက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျေက်ကျေုဵလွန်ေကကာင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

လိုက်နာရန် ပျေက်ကွက်ေကကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထက် 

မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျေပ်တစ်သိန်ဵ ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊  

ဒဏ်နစှ်ရပ်လုဳဵ ပဖစ်ေစ ချေမှတ်ရမည်။ 

အခန်ဵ(၁၃) 

အေထွေထွ 

၄၂။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ လူမှုစီဵ ပွာဵေရဵဆိုင်ရာ 

ေသိပညာ တိုဵပွာဵေစေရဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၃။ ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဆိုင်ရာ ေကျေဵရွာေကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 

ေဖဲွ့မျောဵ ဖဲွ့စည်ဵရာတွင် ေမျေ ိုဵသမီဵမျောဵ ပါဝင်ဖဲွ့စည်ဵရမည်။ 

၄၄။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေစုိဵရဌာန၊ ေစုိဵရေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵ၊ ေစုိဵရမဟုတ်ေသာ ေဖဲွ့ေစည်ဵ 

မျောဵက ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ ဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ သက်ဆိုင်သညဴ်ဌာန၊ 

ေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵနှင်ဴ လိုေပ်သလို ေပါင်ဵစပ်ညှနိှိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။  

၄၅။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ ၍ ပပည်တွင်ဵ 

ပပည်ပ ေကူေညီ ေေထာက်ေပဳပဴဖငဴ် ရရိှသည်ဴ ေငွေကကဵ၊ ပစ္စည်ဵ သုဳဵစွဲမှုနှငဴ် လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မှုတို့ကို ထုတ်ပပန် ေကကညာရမည်။ 



 
 

  

 

46. If anyone misuses assets or money for rural development, he/ 

she shall be taken-action under the existing law. 
47. The offences in sections 40 and 41 in this Law are recognized as 
cognizable offences.  
48. In implementing provisions of this Law: 

(a) the Ministry may issue rules, regulations and bye-laws with 
the approval of the Government; 

(b) the Ministry and the Central Supervisory Committee may 

issue notifications, orders, directives and procedures; 
(c) the Department may issue orders and directives with the 

approval of the Ministry. 

 
I hereby sign under the Constitution of the Republic of the Union of 
Myanmar. 
 

 
     

 Sd/ Win Myint 
  President 
  Republic of the Union of Myanmar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
၄၆။ မည်သူမဆုိ ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ ပစ္စည်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ေငွေကကဵကို ေလွဲသဳုဵစာဵပပုလျှင် ထိုသူကို တည်ဆဲဥပေဒေရ ေေရဵယူရမည်။ 

၄၇။ ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၀ နှင်ဴ ၄၁ တို့ပါ ပပစ်မှုမျောဵကို ရဲေေရဵယူပုိင်ခွင်ဴရိှေသာ 

ပပစ်မှုမျောဵေပဖစ် သတ်မှတ်သည။် 

၄၈။ ဤဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချေက်မျောဵကို ေေကာင်ေထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

(က) ဝန်ကကီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျေဉ်ဵနှင်ဴ စည်ဵကမ်ဵမျောဵကုိ ေစုိဵရေဖဲွ့၏ 

သေဘာ တူညီချေက်ပဖင်ဴ ထုတ်ပပန်နုိင်သည်။ 

( ခ ) ဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴ ဗဟုိကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီတ့ုိသည် ေမိန့်ေကကာ်ပငာစာ၊ ေမိန့်၊ 

ညွှနက်ကာဵချေက်နင်ဴှ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵ မျောဵကို ထုတ်ပပန်နုိင်သည်။ 

( ဂ ) ဦဵစီဵဌာနသည် ဝန်ကကီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချေက်ပဖင်ဴ ေမိန့်နှင်ဴ  

ညွှနက်ကာဵချေက်မျောဵကို ထုတ်ပပန်နုိင်သည်။ 

 

ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငဳေတာ် ဖဲွ့စည်ဵပဳုေေပခခဳဥပေဒေရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရဵထုိဵသည်။ 

 

 

 (ပုဳ)ဝင်ဵပမင်ဴ 

 နိင်ုငဳေတာ်သမ္မတ 

  ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိင်ုငဳေတာ် 


