
နြိိုငင်တံတောင်ငြိမဝ်ပ်ပြိပပောြားမှုတညတ် ောကတ် ြားအဖ  ွဲ့ 

အမ ြိ ြားသောြားအစောြားအတသောကဥ်ပတေ 

(နြိိုငင်တံတောင်ငြိမဝ်ပ်ပြိပပောြားမှုတညတ် ောကတ် ြားအဖ  ွဲ့ ဥပတေ အမတှ ်၅/၉၇) 

၁၃၅၈ ခိုနစှ၊် တပြိို ို့တ  လပပည်ို့တက ေ်ာ ၉  က ်

(၁၉၉၇ ခိုနစှ၊် မတလ် ၃  က)် 

 နြိိုငင်တံတေ်ာငငြိမ်ဝပ်ပြိပပောြားမှု တညတ် ောကတ် ြားအဖ  ွဲ့သည် တအောကပ်ါဥပတေကြိို 

ပပဌောနြ်ားလြိိုက်သည။် 

အခနြ်ား(၁) 

အမညန်ငှ်ို့အဓြိပပါယတ်ဖောပ်ပခ က ်

၁။ ဤဥပတေကြိို အမ ြိ ြားသောြားအစောြားအတသောကဥ်ပတေဟို တခေါ်တ ငတ်စ မည။် 

၂။ ဤဥပတေတ ငပ်ါရှြိတသော တအောကပ်ါစကောြား ပ်မ ောြားသည် တဖေ်ာပပပါအတြိိုငြ်ား 

အဓြိပပါယသ်ကတ် ောက် တစ မည-် 

 (က) အစောြားအတသောက ်  ြိိုသညမ်ေှာ  တ ြားဝါြားမအှပ  

လတူြိို ို့အသင်ို့စောြားသံိုြားနြိိုငသ်ည်ို့   သြိို ို့မဟိုတ ် 

တသောကသ်ံိုြားနြိိုငသ်ည်ို့ စောြားတသောကဖ် ယ ်ော၊ 

ယငြ်ားတြိို ို့တ ငပ်ါရှြိတသောပစစညြ်ား သြိို ို့မဟိုတ် အစောြားအတသောက ်

ထပ်ပဖည်ို့ပစစညြ်ားကြိို  ြိိုသည။် ယငြ်ားစကောြား ပ်တ င ်



က နြ်ားမောတ ြားဝနက်က ြား ဌောနက အခါအောြားတလ ော်စ ော 

အမြိန် ို့တ ကေ်ာပငောစောထိုတပ်ပန၍် အစောြားအတသောကဟ်ို သတမ်တှတ်သော 

ပစစညြ်ားလညြ်ား ပါဝငသ်ည၊် 

 (ခ) အောဏောပြိိုငအ်ဖ  ွဲ့  ြိိုသညမ်ှော အမ ြိ ြားသောြားတ ြားဝါြားဥပတေအ  

ဖ  ွဲ့စညြ်ားထောြားတသော ပမနမ်ောနြိိုငင် ံ 

အစောြားအတသောကန်ငှ်ို့တ ြားဝါြားအောဏောပြိိုငအ်ဖ  ွဲ့တ င ်ဤဥပတေပိုေမ် ၄ ပါ 

ပပဌောနြ်ားခ ကပ်ဖင်ို့ ပဖည်ို့စ ကဖ်  ွဲ့စညြ်ား တသောအဖ  ွဲ့ကြိို  ြိိုသည်၊ 

 (ဂ) ထြိနြ်ားခ  ပ်အစောြားအတသောက ်  ြိိုသညမ်ေှာ အောဏောပြိိုငအ်ဖ  ွဲ့က 

အခါအောြားတလ ေ်ာစ ော အမြိန် ို့  

တ ကော်ပငောစောထိုတပ်ပန၍် ထြိနြ်ားခ  ပ်အစောြားအတသောကဟ်ို 

သတမ်တှတ်သော အစောြား အတသောကက်ြိို  ြိိုသည၊် 

 (ဃ) အစောြားအတသောကထ်ပ်ပဖည်ို့ပစစညြ်ား  ြိိုသညမ်ှော အောဏောပြိိုငအ်ဖ  ွဲ့က 

သတမ်တှတ်သော  

အစောြားအတသောကထ်ိုတလ်ိုပ်ပပ ပပင ်ောတ င ် အသံိုြားပပ သည်ို့ 

ပစစညြ်ားကြိိုတသေ်ာလညြ်ားတကောငြ်ား၊ အစောြားအတသောက် 

ထိုတလ်ိုပ်ပပ ပပင ်ောတ င ် အသံိုြားပပ သည်ို့ 

ပစစညြ်ားကြိိုတသေ်ာလညြ်ားတကောငြ်ား၊ အစောြားအတသောက်တ င ် အတ ောင၊် 



အ ငြ်ား၊ အနံ ို့၊ အ သောအတ က် ပဖည်ို့စ ကအ်သံိုြားပပ  သည်ို့ ပစစညြ်ားကြိို 

တသေ်ာလညြ်ားတကောငြ်ား  ြိိုသည၊် 

  

 

(င) စမံည အစောြားအတသောက ် ြိိုသညမ်ေှာ သက ်ြိိုင ်ောအစောြားအတသောကန်ငှ်ို့ 

စပ်လ ဥ်ြား၍  

အောဏောပြိိုငအ်ဖ  ွဲ့က သတမ်တှ်သည်ို့အတသြားစြိတ် 

သတမ်တှခ် ကမ် ောြားနငှ်ို့ မကြိိုကည် တသော၊ အနြိမ်ို့ ံိုြား 

စထံကတ်လ ောို့တနတသော သြိို ို့မဟိုတ် အပမင်ို့ ံိုြားစထံကပ်ြိိုတနတသော အစောြား 

အတသောကက်ြိို  ြိိုသည၊် 

 (စ) လြိိုငစ်င ်  ြိိုသညမ်ေှာ အစောြားအတသောက် ထိုတလ်ိုပ် နအ်တ က် 

တည ် ဥပတေ တစ ်ပ် ပ်  

အ  သက ်ြိိုင ်ောအစြိိုြား ဌောက သြိို ို့မဟိုတ် အဖ  ွဲ့အစညြ်ားက 

ထိုတတ်ပြားတသော ခ င်ို့ပပ မြိန် ို့ကြိို  ြိိုသည၊် 

 ( ) က နြ်ားမောတ ြားနငှ်ို့ ည ည တသ်န် ို့ရငှြ်ားမှုမရှြိတသော  အတပခအတန  ြိိုသညမ်ှော 

အစောြားအတသောက်  



တ င ် အညစအ်တ ကြား၊ အမှုြိကတ်ြိို ို့ပဖင်ို့ တ ောတနေှာပခငြ်ားတ ကောင်ို့ 

စောြားသံိုြားသ၏ူ က နြ်ားမောတ ြားကြိို ထြိခြိိုကန်ြိိုငတ်သော သြိို ို့မဟိုတ် 

တ ြားဥပါေအ်နတ ောယ်ပဖစန်ြိိုငတ်သော အတပခအတနကြိို  ြိိုသည၊် 

 (ဇ) ထိုတလ်ိုပ်ပခငြ်ား  ြိိုသည်မေှာ တ ောငြ်ားခ  နအ်လြိို ို့ငေှာ 

အစောြားအတသောကထ်ိုတလ်ိုပ် ောတ င ် 

တ ောင ် က ်တသော လိုပ်ငနြ်ားတ ောငတ်ောမ ောြားကြိို  ြိိုသည။် 

ယငြ်ားစကောြား ပ်တ င ် အ င်ို့ င်ို့ လိုပ်တ ောင ်သည်ို့ 

လိုပ်ငနြ်ားမ ောြားအနက် လိုပ်ငနြ်ားအ င်ို့တစခ်ိုခို သြိို ို့မဟိုတ ် လိုပ်ငနြ်ား 

အ င်ို့အောြားလံိုြား တ ောင ် ကပ်ခငြ်ား လညြ်ား ပါဝငသ်ည၊် 

(စ ) အ ညအ်တသ ြားအောမခပံခငြ်ား  ြိိုသညမ်ေှာ စောြားသံိုြားသအူတ က ်

အ ညအ်တသ ြားစစမ်ှန ်တကောငြ်ား  

မ နင်ပ ြား တ ြားဥပါေအ်နတ ောယ်ကငြ်ား၍ သန် ို့ရှငြ်ားမှု ြိိုတသော 

အစောြားအတသောကပ်ဖစသ်ညဟ်ို အောမခံပခငြ်ားကြိို  ြိိုသည၊် 

 (ည) အမတှတ် ံြိပ်ကပ်ပခငြ်ား  ြိိုသညမ်ှော အစောြားအတသောကထ်ည်ို့တသော  ြူား၊ 

ပိုလငြ်ား၊ ကတပ်ပောြား၊  

 ြူားခ ံ သြိို ို့မဟိုတ် အစောြားအတသောကထ်ိုပ်ပြိိုြားတသော 

ပစစညြ်ားတစခ်ိုခိုတပေါ်တ င ်အမတှတ် ံြိပ် ပပ လိုပ်ထောြားပခငြ်ားကြိို  ြိိုသည၊် 



 (ဋ) တ ကောပ်ငောပခငြ်ား  ြိိုသညမ်ှော အစောြားအတသောကက်ြိို တ ငက် ယစ် ော 

ပဖန် ို့ပဖ ြားတ ောငြ်ားခ နြိိုငတ် ြား  

အတ က် လအူမ ောြားသြိရှြိ န ် တြိိုကရ်ြိိုကပ်ဖစတ်စ၊ သ ယဝ်ြိိုက်၍ပဖစတ်စ 

တ ောင ် ကပ်ခငြ်ားကြိို  ြိိုသည၊် 

 (ဌ) မလူဓါတခ်  ခနြ်ား  ြိိုသညမ်ေှာ အစောြားအတသောကန်မနူောမ ောြားကြိို 

ဓါတခ်  စစတ် ြား န ်အောဏော  

ပြိိုငအ်ဖ  ွဲ့က အမြိန် ို့တ ကေ်ာပငောစောထိုတပ်ပန၍် သတမ်တှ်ထောြားတသော 

ဓါတခ်  ခနြ်ားကြိို  ြိိုသည၊် 

 (ဍ) အယခူဓံါတခ်  ခနြ်ား  ြိိုသညမ်ှော မလူဓါတခ်  ခနြ်ားမှ အစောြားအတသောက် 

နမနူောမ ောြားကြိို ဓါတခ်    

စစတ် ြားမှုနငှ်ို့ စပ်လ ဥ်ြား၍ ပပဿနော တစစ်ံိုတစ ်ော 

တပေါ်တပါကလ်ောသည်ို့ အခါ၌ လညြ်ားတကောငြ်ား၊ တက နပ်မှု မရှြိသပဖင်ို့ 

အယခူံဝငသ်ည်ို့ အခါ၌လညြ်ားတကောငြ်ား ယငြ်ားအစောြား အတသောက ်

နမနူောမ ောြားကြိို ထပ်မံစစတ် ြား၍ အငပ ြားသတ် အ ံိုြားအပဖတ ် ပပ နြိိုင ်န ်

အောဏောပြိိုငအ်ဖ  ွဲ့က အမြိန် ို့တ ကေ်ာပငောစော ထိုတပ်ပန၍် သ ြားပခောြား 

သတမ်တှတ်ပြားတသော ဓါတခ်  ခနြ်ားကြိို  ြိိုသည၊် 

 



အခနြ်ား(၂) 

 ည ် ယခ် ကမ် ောြား 

၃။ ဤဥပတေ၏  ည ် ယခ် ကမ် ောြားမှော တအောကပ်ါအတြိိုငြ်ားပဖစသ်ည်- 

 (က) အ ညအ်တသ ြားစစမ်ှနတ်ကောငြ်ားမ နင်ပ ြား 

တ ြားဥပါေအ်နတ ောယ်ကငြ်ားရှငြ်ားတသော အစောြား  

အတသောကက်ြိို အမ ောြားပပညသ်သူြိို ို့ စောြားသံိုြားနြိိုင ်န၊်  

 (ခ) တ ြားဥပါေအ်နတ ောယ်ပဖစတ်စနြိိုငတ်သော၊ က နြ်ားမောတ ြားကြိို 

ထြိခြိိုကတ်စနြိိုငတ်သော အစောြား  

အတသောကက်ြိို အမ ောြားပပညသ်တူြိို ို့ စောြားသံိုြားမြိပခငြ်ားမ ှကောက ယ်နြိိုင ်န၊် 

 (ဂ) ထြိနြ်ားခ  ပ်အစောြားအတသောက် ထိုတလ်ိုပ်ပခငြ်ားကြိို 

စနစတ်က ကက ြား ကပ်က ပ်က နြိိုင ်န၊် 

 (ဃ) အစောြားအတသောကမ် ောြား ထိုတလ်ိုငပ်ခငြ်ား၊ ပပညတ် ငြ်ားသြိို ို့ တငသ် ငြ်ားပခငြ်ား၊ 

ပပညပ်သြိို ို့ တငပ်ြိို ို့ပခငြ်ား၊  

သြိိုတလှောငပ်ခငြ်ား၊ ပဖန် ို့ပဖ ြားပခငြ်ား၊ တ ောငြ်ားခ ပခငြ်ားမ ောြားကြိို စနစတ်က  

က ပ်က ထြိနြ်ားသြိမ်ြား န။် 

 

အခနြ်ား(၃) 



အောဏောပြိိုငအ်ဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စညြ်ားပခငြ်ား 

၄။ အစြိိုြား သည် ဤဥပတေပါ အစောြားအတသောက ်ြိိုင ်ော ကြိစစ ပ်မ ောြားကြိို 

တ ောင ် ကန်ြိိုင ်န၊် ပမနမ်ော 

နြိိုငင်အံစောြားအတသောကန်ငှ်ို့့်တ  ြားဝါြားအောဏောပြိိုငအ်ဖ  ွဲ့တ င ်

တအောကပ်ါပိုဂ္ြိ လမ် ောြားအောြား အဖ  ွဲ့ဝငမ် ောြားအပဖစ ်ပဖည်ို့စ ကဖ်  ွဲ့စညြ်ား မည်- 

 (က) ညွှန ်ကောြားတ ြားမ ြားခ  ပ် 

  စညပ်ငသ်ောယောတ ြားဦြားစ ြားဌောန 

  နယစ်ပ်တေသနငှ်ို့တြိိုငြ်ား ငြ်ားသောြားလမူ ြိ ြားမ ောြား ဖ ံွဲ့ ငဖြိ ြားတြိိုြားတကတ် ြားနငှ်ို့ 

စညပ်ငသ်ောယောတ ြား  

ဝနက်က ြားဌောန 

 (ခ) တအောကတ်ဖေ်ာပပပါ အဖ  ွဲ့အစညြ်ားမ ောြားမှ ကြိိုယစ်ောြားလယှတ်စဦ်ြားစ - 

  (၁)  နက်ိုနင်မြိ ွဲ့တတော်စည်ပငသ်ောယောတ ြားတကေ်ာမတ  

  (၂) မနတတလြားငမြိ ွဲ့စညပ်ငသ်ောယောတ ြားတကေ်ာမတ  

 (ဂ) တအောကတ်ဖေ်ာပပပါ  ောသော ပ် ြိိုင ်ော ကျွမ်ြားက ငသ်ည်ို့ 

ပိုဂ္ြိ လတ်စဦ်ြားစ - 

  (၁) အစောြားအစောသြိပပံပညော 

  (၂) အဏိုဇ ဝတေေပညော 



  (၃) အစောြားအစောစကမ်ှုလိုပ်ငနြ်ားပညော 

  (၄) အ ြိပ်အတတောကပ်ညော 

၅။ အစြိိုြား ဝနထ်မ်ြားမဟိုတတ်သော အောဏောပြိိုငအ်ဖ  ွဲ့ဝငသ်ည ်

က နြ်ားမောတ ြားဝနက်က ြားဌောနက သတမ်ှတ် သည်ို့ ခ  ြားပမြှင်ို့တင ကြိို ခံစောြားခ င်ို့ရှြိသည။် 

 

အခနြ်ား(၄) 

အောဏောပြိိုငအ်ဖ  ွဲ့၏ လိုပ်ငနြ်ားတောဝနမ် ောြား 

၆။ ပိုေမ် ၄ အ  ဖ  ွဲ့စညြ်ားတသော အောဏောပြိိုငအ်ဖ  ွဲ့၏ လိုပ်ငနြ်ားတောဝနမ် ောြားမှော 

တအောကပ်ါအတြိိုငြ်ားပဖစ ်သည်- 

 (က) အစောြားအတသောကထ်ိုတလ်ိုပ်ပခငြ်ား၊ သြိိုတလေှာငပ်ခငြ်ား၊ ပဖန် ို့ပဖ ြားပခငြ်ား၊ 

တ ောငြ်ားခ ပခငြ်ားနငှ်ို့ စပ်လ ဥ်ြား  

၍ မဝူါေခ မတှပ်ခငြ်ား၊ 

(ခ) အစောြားအတသောကအ်တ က် အ ညအ်တသ ြားအောမခံပခငြ်ားနငှ်ို့စပ်လ ဥ်ြား၍ 

တကောငြ်ားမ နတ်သော ထိုတလ်ိုပ်မှုက င်ို့စဥ်မ ောြား သတမ်တှပ်ခငြ်ား၊ 

(ဂ) အစောြားအတသောကက်ြိို စစတ် ြားပခငြ်ား၊ ကက ြား ကပ်ပခငြ်ား၊ 

ဓါတခ်  စစတ် ြားပခငြ်ားမ ောြားနငှ်ို့စပ်လ ဥ်ြား၍ မဝူါေခ မတှပ်ခငြ်ား၊ 



(ဃ) အစောြားအတသောက် အမတှတ် ံြိပ်ကပ်ပခငြ်ား၊ 

တ ကေ်ာပငောပခငြ်ားနငှ်ို့စပ်လ ဥ်ြား၍ မဝူါေခ မှတပ်ခငြ်ား၊ 

(င)

 ထြိနြ်ားခ  ပ်အစောြားအတသောကန်ငှ်ို့အစောြားအတသောကထ်ပ်ပဖည်ို့ပစစ

ညြ်ားအမ ြိ ြားအစောြားမ ောြားကြိို သတမ်တှပ်ခငြ်ား၊ 

(စ) စမံည  အစောြားအတသောောကန်ငှ်ို့စပ်လ ဥ်ြား၍ 

အတသြားစြိတ်သတမ်ှတခ် ကမ် ောြား၊ စနံှုနြ်ားမ ောြား သတမ်တှပ်ခငြ်ား၊ 

( ) အစောြားအတသောကက်ြိို ပပညတ် ငြ်ားသြိို ို့တငသ် ငြ်ားပခငြ်ား၊ 

ပပညပ်သြိို ို့တငပ်ြိို ို့ပခငြ်ားနငှ်ို့စပ်လ ဥ်ြား၍ စောြားသံိုြားသမူ ောြား 

တ ြားဥပါေအ်နတ ောယ်မပဖစတ်စ န ် သက ်ြိိုင ်ောဝနက်က ြားဌောနမ ောြားနငှ်ို့   

ညြှြိနှုြိငြ်ား တ ောင ် ကပ်ခငြ်ား၊ 

(ဇ) မလူဓါတခ်  ခနြ်ားနငှ်ို့အယခူံဓါတခ်  ခနြ်ားမ ောြား သတမ်တှပ်ခငြ်ား၊ 

(စ ) ကျွမ်ြားက ငမ်ှု ြိိုင ်ော ကြိစစ ပ်မ ောြားနငှ်ို့စပ်လ ဥ်ြား၍ တကော်မတ မ ောြား 

ဖ  ွဲ့စညြ်ားပခငြ်ားနငှ်ို့ ယငြ်ား တကော်မတ မ ောြား၏ လိုပ်ငနြ်ားတောဝနမ် ောြား 

သတမ်တှပ်ခငြ်ား၊ 

(ည) အစောြားအတသောကက်ြိစစ ပ်မ ောြားနငှ်ို့စပ်လ ဥ်ြား၍ ကက ြား ကပ်နြိိုင ်န ်

အမ ြိ ြားသောြားတ ြားဝါြား ဥပတေပိုေမ် ၅ ပိုေမ်ခ  (ဌ)အ  ဖ  ွဲ့စညြ်ားထောြားသည်ို့ 



ပပညန်ယ ် သြိို ို့မဟိုတ် တြိိုငြ်ား၊ ခရြိိုင၊် ငမြိ ွဲ့နယမ် ောြားရှြိ 

အစောြားအတသောကန်ငှ်ို့တ ဝါြားကက ြား ကပ်က ပ်က တ ြားတကေ်ာမတ မ ောြား၏ 

လိုပ်ငနြ်ား တောဝနမ် ောြားကြိို ပဖည်ို့စ ကသ်တမ်ှတပ်ခငြ်ား။ 

၇။ အစောြားအတသောကထ်ိုတလ်ိုပ်တသော အစြိိုြား ဌောန သြိို ို့မဟိုတ် အဖ  ွဲ့အစညြ်ားသည် 

အစောြားအတသောက် ထိုတလ်ိုပ်ပခငြ်ားမပပ မ  အောဏောပြိိုငအ်ဖ  ွဲ့ နငှ်ို့ ကကြိ တငည်ြှြိနှုြိငြ်ား 

တ ောင ် က ်မည။် 

၈။ အောဏောပြိိုငအ်ဖ  ွဲ့သည ်မြိမြိ၏ လိုပ်ငနြ်ားတောဝနမ် ောြားကြိို ဌောနတစခ်ိုခို သြိို ို့မဟိုတ် 

အဖ  ွဲ့အစညြ်ားတစ ် ပ် ပ်အောြား လွှ အပ်၍ တ ောင ် ကတ်စနြိိုငသ်ည။် 

အခနြ်ား(၅) 

လြိိုငစ်ငတ်လ ောကထ်ောြားပခငြ်ား 

၉။ ထြိနြ်ားခ  ပ်အစောြားအတသောက် ထိုတလ်ိုပ်လြိိုသသူည ်

လြိိုငစ်ငထ်ိုတတ်ပြားပြိိုငခ် င်ို့ရှြိတသော အစြိိုြား ဌောန သြိို ို့မဟိုတ ် အဖ  ွဲ့အစညြ်ားသြိို ို့ 

လြိိုငစ်ငတ်လ ောကထ်ောြား ောတ င ်က နြ်ားမောတ ြားဦြားစ ြားဌောန၏ တထောကခ်ံခ က်  ရှြိ မသှော 

တလ ောကထ်ောြားခ င်ို့ရှြိသည။် 

၁၀။ ထြိနြ်ားခ  ပ်အစောြားအတသောက် ထိုတလ်ိုပ်ပခငြ်ားနငှ်ို့စပ်လ ဥ်ြား၍ 

က နြ်ားမောတ ြားဦြားစ ြားဌောနသည် သတမ်ှတ် ခ ကမ် ောြားနငှ်ို့ ည ည တရ်ှြိ/မရှြိ စြိစစင်ပ ြား 

တထောကခ်ံခ က်ထိုတတ်ပြားပခငြ်ား သြိို ို့မဟိုတ ်ပငငြ်ားပယတ် ကောငြ်ား ပပ နြိိုင ်သည။် 



၁၁။ ထြိနြ်ားခ  ပ်အစောြားအတသောကမ်ှ အပ 

အပခောြားအစောြားအတသောောကထ်ိုတ်လိုပ်လြိိုသသူည် တည ်  ဥပတေမ ောြားနငှ်ို့အည  

သက ်ြိိုင ်ော လြိိုငစ်ငထ်ိုတတ်ပြားခ င်ို့ရှြိတသော အစြိိုြား ဌောန သြိို ို့မဟိုတ် အဖ  ွဲ့အစည်ြားသြိို ို့ 

လြိိုငစ်ငတ်လ ောကထ်ောြား မည။် 

၁၂။ သက ်ြိိုင ်ော လြိိုငစ်ငထ်ိုတတ်ပြားခ င်ို့ရှြိတသော အစြိိုြား ဌောန သြိို ို့မဟိုတ ်

အဖ  ွဲ့အစညြ်ားသည် လြိိုငစ်င ် စညြ်ားကမ်ြားခ က၊် လြိိုငစ်ငသ်ကတ်မ်ြား၊ လြိိုငစ်ငခ်နငှ်ို့ 

လြိိုငစ်ငသ်က်တမ်ြား တြိိုြားပမြှင်ို့ခတြိို ို့ကြိို သတမ်တှန်ြိိုင ်သည။် 

အခနြ်ား(၆) 

လြိိုငစ်ငက်ြိို ကောလသတမ်တှခ် ကပ်ဖင်ို့ တခတတ ရိုပ်သြိမြ်ားပခငြ်ား၊ ပယဖ် ကပ်ခငြ်ား 

၁၃။ ငမြိ ွဲ့နယအ်စောြားအတသောကန်ငှ်ို့ တ ြားဝါြားကက ြား ကပ်က ပ်က တ ြားတကော်မတ သည် 

တအောကပ်ါပပ လိုပ်မှု တစ ်ပ် ပ်ကြိို က  ြားလ နသ်အူောြား ယောယ  သြိို ို့မဟိုတ် အငမ တမ်ြား 

ပြိတပ်ငတ်ောြားပမစပ်ခငြ်ား ပပစေ်ဏက်ြိို ခ မတှ ်နြိိုငသ်ည်- 

(က) က နြ်ားမောတ ြားနငှ်ို့ ည ည တ်သန် ို့ရှငြ်ားမှုမရှြိတသော အတပခအတနတ င ်

အစောြားအတသောကက်ြိို ထိုတလ်ိုပ်ပခငြ်ား၊ သြိိုတလှောငပ်ခငြ်ား သြိို ို့မဟိုတ ်

တ ောငြ်ားခ ပခငြ်ား၊ 

(ခ) အစောြားအတသောကမ်ှတ င်ို့ ကြူားစကန်ြိိုငတ်သော တ ောဂါရှြိသ ူ သြိို ို့မဟိုတ် 

အ ြိိုပါတ ောဂါပြိိုြား သယတ် ောငသ်ကူြိို 



အစောြားအတသောကထ်ိုတလ်ိုပ်တသော၊ သြိိုတလှောငတ်သော သြိို ို့မဟိုတ် 

တ ောငြ်ားခ တသော တန ောသြိို ို့ ဝငတ် ောကတ်စပခငြ်ား၊ အလိုပ်လိုပ်ကြိိုငတ်စပခငြ်ား။ 

၁၄။ လြိိုငစ်င ်ရှြိသသူည် သက ်ြိိုင ်ောအစြိိုြားဌောန သြိို ို့မဟိုတ ်

အဖ  ွဲ့အစညြ်ားကပဖစတ်စ၊ အောဏောပြိိုင ် အဖ  ွဲ့ကပဖစတ်စ ထိုတပ်ပနထ်ောြားတသော 

အမြိန် ို့ညွှန ်ကောြားခ က်၊ စညြ်ားကမ်ြားခ ကတ်စ ်ပ် ပ် သြိို ို့မဟိုတ် လြိိုငစ်င ်

စညြ်ားကမ်ြားခ ကတ်စ ်ပ် ပ်ကြိို တဖောကဖ် ကလ် င ်သြိို ို့မဟိုတ် တဖောကဖ် ကသ်ည်ဟို 

ထငပ်မငယ် ူလ င ် သက ်ြိိုင ်ော လြိိုငစ်ငထ်ိုတတ်ပြားပြိိုငခ် င်ို့ရှြိတသော အစြိိုြား ဌောန 

သြိို ို့မဟိုတ ် အဖ  ွဲ့အစညြ်ားက လြိိုငစ်ငက်ြိို ကောလ သတ်မ်ှတခ် က်ပဖင်ို့ 

တခတတ ရိုပ်သြိမ် ်ြားပခငြ်ား သြိို ို့မဟိုတ် ပယဖ် ကပ်ခငြ်ား ပပ လိုပ်နြိိုငသ်ည။် 

၁၅။ အောဏောပြိိုငအ်ဖ  ွဲ့သည ် အ ညအ်တသ ြားအောမခံပခငြ်ား ြိိုင ်ော 

စညြ်ားကမ်ြားခ ကတ်စ ်ပ် ပ်ပဖင်ို့ ငငြိစ နြ်ား သပဖင်ို့ လြိိုငစ်ငပ်ယဖ် ကပ်ခငြ်ားခံ သူ 

ထိုတလ်ိုပ်ပဖန် ို့ပဖ ြားထောြားတသော အစောြားအတသောကမ် ောြားကြိို သြိမ်ြား ည ်န ်သက ်ြိိုင ်ော 

ပပညန်ယ ် သြိို ို့မဟိုတ် တြိိုငြ်ား၊ ခရြိိုင၊် 

ငမြိ ွဲ့နယအ်စောြားအတသောကန်ငှ်ို့တ ြားဝါြားကက ြား ကပ်က ပ်က တ ြား တကော်မတ မ ောြားသြိို ို့ 

ညွှန ်ကောြားနြိိုငသ်ည။် 

အခနြ်ား(၇) 

အယခူပံခငြ်ား 



၁၆။ လြိိုငစ်ငထ်ိုတတ်ပြားပြိိုငခ် င်ို့ရှြိတသော အစြိိုြား ဌောန သြိို ို့မဟိုတ် အဖ  ွဲ့အစညြ်ားက 

လြိိုငစ်ငထ်ိုတတ်ပြား န ် ပငငြ်ားပယပ်ခငြ်ား၊ လြိိုငစ်ငက်ြိို ကောလသတမ်တှခ် ကပ်ဖင်ို့ 

တခတတ ရိုပ်သြိမ်ြားပခငြ်ား သြိို ို့မဟိုတ် ပယဖ် ကပ်ခငြ်ားနငှ်ို့ စပ်လ ဥ်ြား၍ ခ မတှသ်ည်ို့ 

 ံိုြားပဖတခ် ကက်ြိို မတက နပ်သသူည် ယငြ်ား ံိုြားပဖတခ် က် ခ မတှသ်ည်ို့ တန ို့မ ှ

 ကတ်ပါငြ်ား ၆၀ အတ ငြ်ား သက ်ြိိုင ်ောဝနက်က ြား သြိို ို့မဟိုတ ်  နက်ိုနင်မြိ ွဲ့တတေ်ာ 

စညပ်ငသ်ောယောတ ြားတကော်မတ  ဥကက ဌထ ံအယခူံနြိိုငသ်ည။် 

၁၇။ သက ်ြိိုင ်ောဝနက်က ြား သြိို ို့မဟိုတ်  နက်ိုန် ်ငမြိ ွဲ့တတော ်

စညပ်ငသ်ောယောတ ြားတကော်မတ  ဥကက ဌက ခ မတှ ် သည်ို့  ံိုြားပဖတခ် ကသ်ည် 

အငပ ြားအပပတပ်ဖစတ်စ မည။် 

အခနြ်ား(၈) 

အ ညအ်တသ ြားအောမခပံခငြ်ား၊ အမတှတ် ံြိပ်ကပ်ပခငြ်ား၊ တ ကောပ်ငောပခငြ်ား 

၁၈။ အစောြားအတသောကထ်ိုတလ်ိုပ်ပခငြ်ား၊ ပပညတ် ငြ်ားသြိို ို့ တငသ် ငြ်ားပခငြ်ား၊ 

ပပညပ်သြိို ို့တငပ်ြိို ို့ပခငြ်ား၊ သြိိုတလေှာင ် ပခငြ်ား၊ ပဖန် ို့ပဖ ြားပခငြ်ား သြိို ို့မဟိုတ် တ ောငြ်ားခ ပခငြ်ား 

ပပ လိုပ်သသူည် အစောြားအတသောကအ် ညအ်တသ ြားအောမခံ ပခငြ်ား၊ 

အမတှတ် ံြိပ်ကပ်ပခငြ်ား၊ တ ကေ်ာပငောပခငြ်ားနငှ်ို့စပ်လ ဥ်ြား၍ သက ်ြိိုင ်ောအစြိိုြား ဌောန 

သြိို ို့မဟိုတ ် အဖ  ွဲ့ အစညြ်ားကပဖစတ်စ၊ အောဏောပြိိုငအ်ဖ  ွဲ့ကပဖစတ်စ ထိုတပ်ပနတ်သော 

အမြိန် ို့၊ ညွှန ်ကောြားခ ကန်ငှ်ို့ စညြ်ားကမ်ြားခ က ်မ ောြားကြိို တြိက စ ော လြိိုကန်ော မည။် 



 

အခနြ်ား(၉) 

စစတ် ြားတ ြားမ ြားမ ောြားအပဖစ ်တောဝနတ်ပြားအပ်ပခငြ်ား 

၁၉။ က နြ်ားမောတ ြားဝနက်က ြားဌောနသည်-  

(က) အစောြားအတသောကစ်စတ် ြားတ ြားလိုပ်ငနြ်ားနငှ်ို့ 

တကောငြ်ားမ နတ်သောထိုတလ်ိုပ်မှု က င်ို့စဥ်မ ောြားကြိို လြိိုကန်ောပခငြ်ားရှြိ/မရှြိ 

စစတ် ြားပခငြ်ားလိုပ်ငနြ်ားမ ောြား တ ောင ် ကန်ြိိုင ်န ် မြိမြိလကတ်အောကရ်ှြိ 

ဝနထ်မ်ြားမ ောြားကြိို အစောြားအတသောကစ်စတ် ြားတ ြားမ ြားမ ောြားအပဖစ ်

တောဝနတ်ပြားအပ် မည၊် 

(ခ)  နက်ိုနင်မြိ ွဲ့တတေ်ာစည်ပငသ်ောယောတ ြားနယ်နမြိတမ် ောြားနငှ်ို့ 

မနတတလြားငမြိ ွဲ့စညပ်ငသ်ောယော တ ြားနယန်မြိတမ် ောြားတ င ် သက ်ြိိုင ်ော 

စညပ်ငသ်ောယောတ ြားတကေ်ာမတ နငှ်ို့ ညြှြိနှုြိငြ်ား၍ လညြ်ားတကောငြ်ား၊ 

အပခောြားတေသမ ောြားတ င ် သက ်ြိိုင ်ောဝနက်က ြားဌောနနငှ်ို့ညြှြိနှုြိငြ်ား၍ လညြ်ား 

တကောငြ်ား သင်ို့တလ ေ်ာတသော ဝနထ်မ်ြားမ ောြားကြိို 

အစောြားအတသောကစ်စတ် ြားတ ြားမ ြားမ ောြားအပဖစ် တောဝနတ်ပြားအပ်နြိိုငသ်ည၊် 

 (ဂ) အစောြားအတသောကစ်စတ် ြားတ ြားမ ြား၏ တောဝနန်ငှ်ို့ လိုပ်ပြိိုငခ် င်ို့မ ောြားကြိို 

သတမ်တှတ်ပြား မည်။ 



၂၀။ (က) အစောြားအတသောကစ်စတ် ြားတ ြားမ ြားသည် မြိမြိ၏ 

စစတ် ြားတတ ွဲ့ ရှြိခ က်မ ောြားကြိို သက ်ြိိုင ်ော  

ငမြိ ွဲ့နယအ်စောြားအတသောကန်ငှ်ို့တ ြားဝါြားကက ြား ကပ်က ပ်က တ ြားတကေ်ာမတ 

သြိို ို့ တငပ်ပ မည၊် 

 (ခ)

 ငမြိ ွဲ့နယအ်စောြားအတသောကန်ငှ်ို့တ ြားဝါြားကက ြား ကပ်က ပ်က တ ြားတကေ်ာမတ သည် 

အစောြား  

အတသောကစ်စတ် ြားတ ြားမ ြား၏ တငပ်ပခ ကက်ြိို စြိစစင်ပ ြား- 

(၁) ပိုေမ် ၁၃ ပိုေခ်  (က) သြိို ို့မဟိုတ် ပိုေမ်ခ  (ခ)ပါ ပပဌောနြ်ားခ ကန်ငှ်ို့ 

ငငြိစ နြ်ားတ ကောငြ်ား တတ ွဲ့ ရှြိပါက သက ်ြိိုင ်ောစ မံခန် ို့ခ  တ ြားပပစေ်ဏ ်

တစ ်ပ် ပ်ကြိို ခ မတှ ်မည၊် 

(၂) ပိုေမ် ၂၂၊ ပိုေမ် ၂၃၊ ပိုေမ် ၂၄ သြိို ို့မဟိုတ် ပိုေမ် ၂၅ပါ 

တောြားပမစခ် ကန်ငှ်ို့ ငငြိစ နြ်ားတ ကောငြ်ား တတ ွဲ့ ရှြိပါက ဤဥပတေအ  

အတ ြားယတူ ောင ် က ်မည၊် 

(၃) စ မံခန် ို့ခ  တ ြား နညြ်ားလမ်ြားအ  

အတ ြားယ ူနအ်တ ကောငြ်ားတပေါ်တပါကပ်ါက သက် ြိိုင ်



 ောလြိိုငစ်ငထ်ိုတတ်ပြားပြိိုငခ် င်ို့ရှြိတသော အစြိိုြား ဌောန သြိို ို့မဟိုတ ်

အဖ  ွဲ့အစညြ်ားသြိို ို့ သတမ်တှခ် ကမ် ောြားနငှ်ို့အည  တငပ်ပ မည။်  

 

  



အခနြ်ား(၁၀) 

တောြားပမစခ် က ်

၂၁။ မညသ်မူ  ပိုေမ် ၁၃ အ  ခ မတှတ်သောအမြိန် ို့ တစ ်ပ် ပ်ကြိို လြိိုကန်ော န ်

ပ ကက် ကပ်ခငြ်ားမရှြိတစ ။ 

၂၂။ မညသ်မူ  တအောကတ်ဖေ်ာပပပါ အစောြားအတသောကက်ြိို ထိုတလ်ိုပ်ပခငြ်ား၊ 

ပပညတ် ငြ်ားသြိို ို့ တငသ် ငြ်ားပခငြ်ား၊ ပပညပ်သြိို ို့ တငပ်ြိို ို့ပခငြ်ား၊ သြိိုတလေှာငပ်ခငြ်ား၊ ပဖန် ို့ပဖ ြားပခငြ်ား 

သြိို ို့မဟိုတ ်တ ောငြ်ားခ ပခငြ်ားမပပ  - 

(က) စောြားသံိုြားသကူြိို အ ြိပ်သင်ို့တစနြိိုငတ်သော၊ 

တ ြားဥပါေအ်နတ ောယ်ပဖစတ်စနြိိုငတ်သော သြိို ို့မဟိုတ် က နြ်ားမောတ ြားကြိို 

ထြိခြိိုကတ်စနြိိုငတ်သော အစောြားအတသောက၊် 

(ခ) အစောြားအတသောက၏် သ ောဝ၊ ပေပ်ဝတတ   သြိို ို့မဟိုတ် အ ညအ်တသ ြားကြိို 

ထြိခြိိုကတ်စငပ ြား တ ြားဥပါေအ်နတ ောကယဖ်စတ်စ န ် အ ောဝတတ   

တစခ်ိုလံိုြားကြိိုပဖစတ်စ၊ တစစ်ြိတပ်ြိိုငြ်ားကြိိုပဖစတ်စ၊ အစောြားထြိိုြား ထောြားတသော 

သြိို ို့မဟိုတ် တ ောစပ်ထောြားတသော အစောြားအတသောက၊် 

(ဂ) အစောြားအတသောကထ်ပ်ပဖည်ို့ပစစညြ်ားကြိို သတမ်ှတခ် က်ထက ်

ပြိိုမြိိုအသံိုြားပပ ထောြားတသော အစောြားအတသောက၊် 



(ဃ) သက ်ြိိုင ်ောက သတမ်တှထ်ောြားသည်ို့ စြိိုကပ် ြိ ြားတ ြား ြိိုင ်ောဓါတပ်စစညြ်ား 

အမ ောြား ံိုြားပါနြိိုငခ် င်ို့ ရှြိတသော ပမောဏထက် ပြိိုမြိိုပါရှြိတသော 

အစောြားအတသောက၊် 

(င) သက ်ြိိုင ်ောက တောြားပမစထ်ောြားသည်ို့ ပစစညြ်ားပဖစတ်စ၊ 

ခ င်ို့မပပ သည်ို့ပစစညြ်ားပဖစတ်စ ပါရှြိ တသောအစောြားအတသောက၊် 

(စ) ပိုပ်သြိိုြားတသော၊ ပ ကစ် ြားတသော သြိို ို့မဟိုတ် လတူြိို ို့စောြားသံိုြား န ်

မသင်ို့တလ ေ်ာတသော ပစစညြ်ားပါရှြိ သည်ို့ အစောြားအတသောက၊် 

 ( ) စမံည အစောြားအတသောက၊် 

 (ဇ) အစောြားအတသောကတ် င ် မပါဝငသ်ည်ို့ ဂိုဏသ်တတ ြိကြိို 

အမတှတ် ံြိပ်တပေါ်တ င ်လ  မေှာြားတဖေ်ာပပ  

ထောြားတသော အစောြားအတသောက၊် 

(စ ) လြိိုငစ်ငထ်ိုတတ်ပြားပြိိုငခ် င်ို့ရှြိတသော သက် ြိိုင ်ော အစြိိုြား ဌောန သြိို ို့မဟိုတ ်

အဖ  ွဲ့အစညြ်ားက သတမ်တှ်သည်ို့ တဖေ်ာပပ မည်ို့အခ က်အလကမ် ောြား 

မပါရှြိတသောအစောြားအတသောက။် 

၂၃။ မညသ်မူ  လြိိုငစ်ငမ်ရှြိ   ထြိနြ်ားခ  ပ်အစောြားအတသောကက်ြိို 

ထိုတလ်ိုပ်ပခငြ်ားမပပ  ။ 



၂၄။ မညသ်မူ  လြိိုငစ်ငမ်ရှြိ   ထိုတလ်ိုပ်ထောြားတသော ထြိနြ်ားခ  ပ်အစောြားအတသောကက်ြိို 

ပပညပ်သြိို ို့ တငပ်ြိို ို့ ပခငြ်ား၊ သြိိုတလေှာငပ်ခငြ်ား၊ ပဖန် ို့ပဖ ြားပခငြ်ား သြိို ို့မဟိုတ် တ ောငြ်ားခ ပခငြ်ား 

မပပ  ။ 

၂၅။ အစောြားအတသောကထ်ိုတလ်ိုပ်ပခငြ်ား၊ ပပညပ်သြိို ို့ တငသ် ငြ်ားပခငြ်ား၊ ပပညပ်သြိို ို့ 

တငပ်ြိို ို့ပခငြ်ား၊ သြိိုတလှောငပ်ခငြ်ား၊ ပဖန် ို့ပဖ ြားပခငြ်ား သြိို ို့မဟိုတ် တ ောငြ်ားခ ပခငြ်ား ပပ လိုပ်သ ူ

မညသ်မူ  တအောက်ပါကြိစစ ပ်မ ောြားနငှ်ို့ စပ်လ ဥ်ြား၍ သက်  ြိိုင ်ောအစြိိုြား ဌောန 

သြိို ို့မဟိုတ ် အဖ  ွဲ့အစညြ်ားကပဖစတ်စ၊ အောဏောပြိိုငအ်ဖ  ွဲ့ကပဖစတ်စ 

ထိုတပ်ပနတ်သောအမြိန် ို့၊ ညွှန ်ကောြားခ က်နငှ်ို့ စညြ်ားကမ်ြားခ ကမ် ောြားကြိို လြိိုကန်ော န ်

ပ ကက် ကပ်ခငြ်ားမရှြိတစ - 

 (က) အ ညအ်တသ ြားအောမခံပခငြ်ား၊ 

 (ခ) အမတှတ် ံြိပ်ကငပ်ခငြ်ား၊ 

 (ဂ) တ ကော်ပငောပခငြ်ား။ 

အခနြ်ား(၁၁) 

ပပစမ်ှုနငှ်ို့ပပစေ်ဏမ် ောြား 

၂၆။ မညသ်မူ ြိို ပိုေမ် ၂၁ ပါ ပပဌောနြ်ားခ ကက်ြိို တဖောကဖ် ကက်  ြားလ နတ် ကောငြ်ား 

ပပစမ်ှုထငရ်ှောြား စ  ငပ်ခငြ်ား ခံ လ င ် ထြိိုသအူောြား တထောငေ်ဏ ် ၁ နစှအ်ထြိပဖစတ်စ၊ 

ေဏတ်င  က ပ် ၁၀၀၀၀ အထြိပဖစတ်စ၊ ေဏန်စှ ်ပ် လံိုြားပဖစတ်စ ခ မတှ ်မည။် 



၂၇။ မညသ်မူ ြိို ပိုေမ် ၂၁ ပါ ပပဌောနြ်ားခ က ် တစ ်ပ် ပ်ကြိို 

လြိိုကန်ော နပ် ကက် ကတ် ကငြ်ား ပပစမ်ှုထငရ်ှောြား စ  ငပ်ခငြ်ား ခံ ငပ ြားတနောက် 

 ကလ်က်၍ လြိိုကန်ော န ် ပ ကက် က ်န ် ထြိိုသအူောြား  ကလ်က်၍ ပ ကက် က် 

သည်ို့တန ို့ အသ ြားသ ြားအတ က် တစတ်န ို့လ င ်တင ေဏ ်က ပ် ၅၀၀ ခ မတှ ်မည။် 

၂၈။ မညသ်မူ ြိို ပိုေမ် ၂၂ ပါ ပပဌောနြ်ားခ က ် တစ ်ပ် ပ်ကြိို 

တဖောကဖ် ကက်  ြားလ နတ် ကောငြ်ား ပပစမ်ှုထငရ်ှောြား စ  ငခ်ံ လ င-် 

(က) ပိုေမ်ခ   (က)၊ ပိုေမ်ခ   (ခ)၊ ပိုေမ်ခ   (ဂ)၊ ပိုေမ်ခ   (ဃ)၊ ပိုေမ်ခ   (င) သြိို ို့မဟိုတ် 

ပိုေမ်ခ   (စ)ပါ အစောြားအတသောကန်ငှ်ို့ သက ်ြိိုငသ်ည်ို့ ပပစမ်ှုပဖစပ်ါက 

ထြိိုသအူောြား တထောငေ်ဏ ် ၃နစှ ် အထြိပဖစတ်စ၊ တင ေဏက် ပ် ၃၀၀၀၀ 

ပဖစတ်စ ေဏန်စှ ်ပ်လံိုြားပဖစတ်စ ခ မတှ ်မည၊် 

(ခ) ပိုေမ်ခ   ( )၊ ပိုေမ်ခ   (ဇ) သြိို ို့မဟိုတ် ပိုေမ်ခ   (စ )ပါ အစောြားအတသောကန်ငှ်ို့ 

သက ်ြိိုငသ်ည်ို့ ပပစမ်ှုပဖစပ်ါက ထြိိုသအူောြား တထောငေ်ဏ ် ၁ နစှ ်

အထြိပဖစတ်စ၊ တင ေဏက် ပါ ၁၀၀၀၀ ပဖစတ်စ ေဏန်စှ ်ပ်လံိုြားပဖစတ်စ 

ခ မတှ ်မည၊်  

(ဂ) ပပစမ်ှုနငှ်ို့သက ်ြိိုငတ်သော သကတ်သခံပစစညြ်ားမ ောြားကြိိုလညြ်ား 

ပပည်ို့သူ ို့ ဏ္ဍအပဖစ ်သြိမ်ြား ညြ်ား မည။် 



၂၉။ မညသ်မူ ြိို ပိုေမ် ၂၃ ပါ ပပဌောနြ်ားခ ကက်ြိို တဖောကဖ် ကက်  ြားလ နတ် ကောငြ်ား 

ပပစမ်ှုထငရ်ှောြားစ  ငပ်ခငြ်ား ခံ လ င ် ထြိိုသအူောြား တထောငေ်ဏ ် ၅ နစှအ်ထြိပဖစတ်စ၊ 

တင ေဏအ်နညြ်ား ံိုြား က ပ် ၅၀၀၀ မ ှ အမ ောြား ံိုြားက ပ် ၅၀၀၀၀ အထြိပဖစတ်စ၊ 

ေဏန်စှ ်ပ်လံိုြားပဖစတ်စ ခ မတှ ်မည။် ထြိို ို့အပပင ် ပပစမ်ှုနငှ်ို့ သက ်ြိိုငသ်ည်ို့ 

သကတ်သခံပစစညြ်ားမ ောြားကြိိုလညြ်ား ပပညသ်ူ ို့ ဏ္ဍောအပဖစ ်သြိမ်ြား ညြ်ား မည။် 

၃၀။ မညသ်မူ ြိို ပိုေမ် ၂၄ ပါ ပပဌောနြ်ားခ ကက်ြိို တဖောကဖ် ကက်  ြားလ နတ် ကောငြ်ား 

ပပစမ်ှုထငရ်ှောြားစ  ငပ်ခငြ်ား ခံ လ င ် ထြိိုသအူောြား တထောငေ်ဏ ် ၃ နစှအ်ထြိပဖစတ်စ၊ 

တင ေဏအ်နညြ်ား ံိုြား က ပ် ၁၀၀၀ မ ှ အမ ောြား ံိုြား က ပ် ၃၀၀၀၀ အထြိပဖစတ်စ၊ 

ေဏန်စှ ်ပ်လံိုြားပဖစတ်စ ခ မတှ ်မည။် ထြိို ို့အပပင ် ပပစမ်ှုနငှ်ို့ သက ်ြိိုငသ်ည်ို့ 

သကတ်သခံပစစညြ်ားမ ောြားကြိိုလညြ်ား ပပညသ်ူ ို့ ဏ္ဍောအပဖစ ်သြိမ်ြား ညြ်ား မည။် 

၃၁။ အစောြားအတသောက် ထိုတလ်ိုပ်ပခငြ်ား၊ ပပညတ် ငြ်ားသြိို ို့ တငသ် ငြ်ားပခငြ်ား၊ ပပညပ်သြိို ို့ 

တငပ်ြိို ို့ပခငြ်ား၊ သြိိုတလေှာငပ်ခငြ်ား၊ ပဖန် ို့ပဖ ြားပခငြ်ား သြိို ို့မဟိုတ ် တ ောငြ်ားခ ပခငြ်ား 

ပပ လိုပ်သမူည်သမူ ြိို ပိုေမ် ၂၅ ပါ ပပဌောနြ်ားခ ကက်ြိို တဖောက်ဖ ကက်  ြားလ နတ် ကောငြ်ား 

ပပစမ်ှုထငရ်ှောြားစ  ငပ်ခငြ်ားခံ လ င ် ထြိိုသအူောြား တထောငေ်ဏ ် ၃ နစှအ်ထြိ ပဖစတ်စ၊ 

တင ေဏ ် အနညြ်ား ံိုြားက ပ် ၁၀၀၀ မ ှ အမ ောြား ံိုြားက ပ် ၃၀၀၀၀ အထြိပဖစတ်စ၊ 

ေဏန်စှ ်ပ်လံိုြားပဖစတ်စ ခ မတှ ်မည။် 

အခနြ်ား(၁၂) 



အတထ တထ  

၃၂။ (က)  နက်ိုနင်မြိ ွဲ့တတေ်ာစည်ပငသ်ောယောတ ြားနယ်နမြိတန်ငှ်ို့ 

မနတတလြားငမြိ ွဲ့စညပ်ငသ်ောယောတ ြား  

နယန်မြိတမ် ောြားမှ အပ အပခောြားတေသမ ောြားတ င ်

ငမြိ ွဲ့နယအ်စောြားအတသောကန်ငှ်ို့တ ြားဝါြားကက ြား ကပ် က ပ်က တ ြား 

တကော်မတ သည် အစောြားအတသောကစ်စတ် ြားတ ြားလိုပ်ငနြ်ားကြိို 

တ ောင ် က် နြိိုငသ်ည။် 

(ခ)  နက်ိုနင်မြိ ွဲ့တတော် စညပ်ငသ်ောယောတ ြားနယန်မြိတန်ငှ်ို့ 

မနတတလြားငမြိ ွဲ့စညပ်ငသ်ောယောတ ြား နယန်မြိတမ် ောြားတ င ်

ငမြိ ွဲ့နယအ်စောြားအတသောကန်ငှတ် ြားဝါြားကက ြား ကပ်က ပ်က တ ြား တကော်မတ  

သည် အစောြားအတသောက် စစတ် ြားတ ြားလိုပ်ငနြ်ားကြိို သက ်ြိိုင ်ော 

 နက်ိုနင်မြိ ွဲ့တတော် စညပ်င ် သောယောတ ြားတကော်မတ  သြိို ို့မဟိုတ် 

မနတတလြားငမြိ ွဲ့စညပ်ငသ်ောယောတ ြားတကေ်ာမတ ၏ က နြ်ားမောတ ြားဌောနနငှ်ို့ 

ညြှြိနှုြိငြ်ားတ ောင ် က ်မည။် 

၃၃။ ကြိိုယတ်ြိိုငစ်ောြားသံိုြား နအ်တ က် မြိမြိနငှ်ို့တစပ်ါတညြ်ား ပပညတ် ငြ်ားသြိို ို့ 

ယတူ ောငလ်ောတသော သြိို ို့မဟိုတ် ပပညပ်သြိို ို့ယတူ ောငတ်သော အစောြားအတသောကသ်ည ်

ဤဥပတေပါ ပပဌောနြ်ားခ ကမ် ောြားနငှ်ို့မသက် ြိိုငတ်စ ။ 



၃၄။ ဤဥပတေအ  တ ောြားစ   ြိို ောတ င ် က နြ်ားမောတ ြားဝနက်က ြားဌောန သြိို ို့မဟိုတ် 

ဤကြိစစအလြိို ို့ငေှာ လိုပ်ပြိိုင ် ခ င်ို့ လွှ အပ်ပခငြ်ားခံ သည်ို့ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစညြ်ား သြိို ို့မဟိုတ ်

ပိုဂ္ြိ လ၏်ကကြိ တငခ် င်ို့ပပ မြိန် ို့  ယ ူမည။် 

၃၅။ စ ြားပ ောြားတ ြားအလြိို ို့ငေှာ အစောြားအတသောကက်ြိို ပပညတ် ငြ်ားသြိို ို့ တငသ် ငြ်ား နပ်ဖစတ်စ၊ 

ပပညပ်သြိို ို့ တငပ်ြိို ို့ န ် ပဖစတ်စ ခ င်ို့ပပ ခ ကထ်ိုတတ်ပြားပြိိုငခ် င်ို့ရှြိတသော အစြိိုြား ဌောန 

သြိို ို့မဟိုတ ် အဖ  ွဲ့အစညြ်ားသည် က နြ်ားမောတ ြားဦြားစ ြား ဌောန၏ တထောကခ်ံခ က ်

လကမ်တှ်တငပ်ပနြိိုငသ်ကူြိိုသော ခ င်ို့ပပ ခ ကထ်ိုတတ်ပြားနြိိုငသ်ည။် 

၃၆။ လြိိုငစ်ငထ်ိုတတ်ပြားပြိိုငခ် င်ို့ရှြိတသော အစြိိုြား ဌောန သြိို ို့မဟိုတ် အဖ  ွဲ့အစညြ်ားက 

ထိုတပ်ပနတ်သောအမြိန် ို့၊ ညွှန ်ကောြားခ ကန်ငှ်ို့ စညြ်ားကမ်ြားခ ကမ် ောြားသည် ဤဥပတေအ  

ထိုတပ်ပနတ်သောအမြိန် ို့၊ ညွှန ်ကောြားခ ကန်ငှ်ို့ စညြ်ားကမ်ြားခ ကမ် ောြားပဖစသ်ညဟ်ို 

မတှယ် ူမည။် 

၃၇။ အမ ြိ ြားသောြားတ ြားဝါြားဥပတေအ  ထိုတပ်ပနခ် ို့တသော 

အစောြားအတသောကစ်စတ် ြားတ ြားနငှ်ို့ သက် ြိိုင ်သည်ို့ အမြိန် ို့မ ောြားသည်လညြ်ားတကောငြ်ား၊ 

တည ် ဥပတေတစ ်ပ် ပ်အ  ထိုတပ်ပနခ် ို့တသော အစောြားအတသောက် စနံှုနြ်ားနငှ်ို့ 

သက ်ြိိုငသ်ည်ို့ အမြိန် ို့မ ောြားသည ် လညြ်ားတကောငြ်ား ဤဥပတေနငှ်ို့ 

မ န် ို့က ငသ်တ  ွဲ့ ကလ်က် လြိိုကန်ောက င်ို့သံိုြားနြိိုငသ်ည။် 

၃၈။ ဤဥပတေပါ ပပဌောနြ်ားခ ကမ် ောြားကြိို တ ောင ် ကန်ြိိုင ်န-် 



(က) က နြ်ားမောတ ြားဝနက်က ြားဌောနသည် လြိိုအပ်တသော နညြ်ားဥပတေမ ောြား၊ 

လိုပ်ထံိုြားလိုပ်နညြ်ားမ ောြားကြိို အစြိိုြားအဖ  ွဲ့၏ သတ ောတူည ခ ကပ်ဖင်ို့ 

ထိုတပ်ပနန်ြိိုငသ်ည။် 

(ခ) သက ်ြိိုင ်ောအစြိိုြား ဌောန သြိို ို့မဟိုတ ် အဖ  ွဲ့အစည်ြားကပဖစတ်စ၊ 

အောဏောပြိိုငအ်ဖ  ွဲ့ ပဖစတ်စ လြိိုအပ်တသောအမြိန် ို့၊ ညွှန ်ကောြားခ ကမ် ောြားကြိို 

ထိုတပ်ပနန်ြိိုငသ်ည။် 

 

 

(ပံို)  သနြ်ားတ ွှ 

         ေြိိုလခ်  ပ်မ ြားကက ြား 

                ဥကက ဌ 

      

 နြိိုငင်တံတောင်ငြိမဝ်ပ်ပြိပပောြားမှုတညတ် ောကတ် ြားအဖ  ွဲ့ 


