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ကုန်အမှတတ်ဆံပ်ိမူပုိငခွ်င ဥ်ပဒေ 

(၂၀၁၉ ခုနစှ၊် ပပည်ဒ ောငစု်လွှတဒ်တော်ဥပဒေအမှတ ်၃။) 

၁၃၈၀ ပပည ်နစှ၊် ပပောသိလုပပည ်ဒက ော် ၁၀ ရက် 

(၂၀၁၉ ခုနစှ၊် ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်) 

ပပည်ဒ ောငစ်ုလွှတ်ဒတော်သည် ဤဥပဒေကို ပပဋ္ဌောန််းလိုက်သည်။ 

 

အခန််း(၁) 

အမည၊် စတငအ်ောဏောတညပ်ခင််းနငှ  ်အဓပိပောယဒ် ော်ပပခ က ်

၁။ (က) ဤဥပဒေကိုကုနအ်မှတ်တံဆိပ်မပိူုငခ်ငွ ဥ်ပဒေဟု ဒခေါ်တွငဒ်စရမည်။ 

(ခ) ဤဥပဒေသည် နိငုင်ဒံတော်သမမတက အမိန  ဒ် ကော်ပငောစောပြင  ်သတ်မှတ်သည ်ဒန  ရက်တွင ်စတင ်

အောဏောတည်ဒစရမည။် 

၂။ ဤဥပဒေတွငပ်ါရှိဒသော ဒအောက်ပါစကော်းရပ်မ ော်းသည ်ဒြောပ်ပပါအတိုင််း အဓိပပောယ်သက်ဒရောက် ဒစရမည်- 

(က) နိငုင်ဒံတော် ဆိုသည်မေှာ ပပည်ဒ ောငစ်ုသမမတပမနမ်ောနိငုင်ဒံတော်ကို ဆိုသည။် 

(ခ) ဗဟိဒုကော်မတ ီဆိုသည်မှော ဤဥပဒေအရ ြွ ွဲ့စည််းဒသော မူပိငုခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော ဗဟိုဒကော်မတီကိုဆိုသည်။ 

(ဂ) ဝန်ကကီ်းဌောန ဆိုသည်မေှာ ပပည်ဒ ောငစ်ုအစို်းရ စ်ီးပွော်းဒရ်းနငှ က်ူ်းသန််းဒရောင််းဝယ်ဒရ်း ဝနက်ကီ်းဌောနကို ဆိုသည်။ 

(ဃ) သက်ဆိငုရ်ောဝန်ကကီ်းဌောန ဆိုသညမ်ှော ပပည်ဒ ောငစ်ုအစို်းရ ပပန ်ကော်းဒရ်းဝနက်ကီ်းဌောန၊ စက်မှုဝနက်ကီ်းဌောန၊ စိုက်ပ ိ ်းဒရ်း၊ 

ဒမွ်းပမြူဒရ်းနငှဆ်ည်ဒပမောင််းဝနက်ကီ်းဌောန သို  မဟုတ် ပညောဒရ်းဝနက်ကီ်း ဌောနကို ဆိုသည်။ 

(င) ဒအဂ ငစ် ီဆိုသည်မှော ဤဥပဒေအရ ြွ ွဲ့စည််းဒသော မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော ဒအဂ ငစ်ကီို ဆိုသည်။ 

(စ) ဦ်းစ်ီးဌောန ဆိုသည်မှော ဝနက်ကီ်းဌောနက မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ောကိစစရပ်မ ော်း ဒဆောငရွ်က်ရနတ်ောဝန ်ဒပ်းအပ်ဒသော ဦ်းစ်ီးဌောနကို 

ဆိုသည်။ 

(ဆ) မှတပုံ်တငအ်ရောရိှ ဆိုသည်မေှာ မပိူုငခ်ငွ မ်ှတ်ပံုတငပ်ခင််းလုပ်ငန််းမ ော်းကို ဒဆောငရွ်က်သည ် ဦ်းစ်ီးဌောန၏ 

ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ်ကို ဆိုသည်။ 

(ဇ) စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရောရိှ ဆိုသည်မေှာ မပိူုငခ်ငွ မ်ှတ်ပံုတငပ်ခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ စစဒ်ဆ်းမှုမ ော်း ဒဆောငရွ်က်သည ် ဦ်းစ်ီးဌောနရှိ 

လက်ဒ ောက်ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းနငှ  ်အ က်အဆင ရိှ်ဒသော အရောရှိကို ဆိုသည်။ 

(ဈ) မူပိုငခ်ငွ  ်(Intellectual Property Rights) ဆိုသည်မှော ကိုယ်ပိုငအ်သဉိောဏပ်ြင  ်ပပ လုပ်ဒသော တီ ွငြ်နတ်ီ်းမှုမ ော်းကို 

အကောအကွယ်ဒပ်းရန ်ဥပဒေအရ ဒပ်းအပ်သည ်အခငွ အ်ဒရ်းကိုဆိုသည်။ ယင််းစကော်းရပ်တွင ်စောဒပနငှ အ်နပုညော 

မူပိုငခ်ငွ ၊် တီ ွငမ်ှုမူပိုငခ်ငွ ၊် စက်မှုေဇုိီင််းမူပိုငခ်ငွ ၊် ကုနအ်မှတတ်ံဆိပ် မပိူုငခ်ငွ န်ငှ   ်အပခော်းဒသော 

မူပိုငခ်ငွ အ်မ ိ ်းအစော်းမ ော်းလည််းပါဝငသ်ည်။ 
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(ည) အမှတတ်ဆံပ်ိ ဆိုသည်မှော ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ ်ဝနဒ်ဆောငမ်ှုလုပ်ငန််းတစခ်ကုို အပခော်းဒသော ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ် 

ဝနဒ်ဆောငမ်ှုလုပ်ငန််းမ ော်းနငှ  ်ခွ ပခော်းသရိှိဒစနိငုဒ်သော ကိုယ်ပိုငအ်မည်နောမမ ော်း၊ အကခရောမ ော်း၊ ကိန််းဂဏန််းမ ော်း၊ 

ပံုဒြော် ော်းဒသော အစတိ်အပိုင််းမ ော်း၊ အဒရောငအ်ဒသ်ွး ဒပါင််းစပ်မှုတို  အပါအဝင ်မ က်စပိြင  ်ပမငဒ်တွွဲ့ နိငုသ်ော 

အမှတ်အသော်းတစခ်ခုကုိုဒသော်လည််းဒကောင််း၊ ယင််းအမှတ်အသော်း တစခ်နုငှ တ်စခ်ဒုပါင််းစပ် ော်းသည ် 

အမှတ်အသော်းတစခ်ခုကုိုဒသော်လည််းဒကောင််း ဆိုသည်။ ယင််းစကော်းရပ်တွင ်ကုနအ်မှတ်တဆံိပ်၊ 

ဝနဒ်ဆောငမ်ှုအမှတ်တံဆပ်ိ၊ စုဒပါင််းပိုငအ်မှတ်တံဆိပ် နငှ  ်အသအိမှတ်ပပ အမှတ်တံဆိပ်တို  လည််း ပါဝငသ်ည်။ 

(ဋ) ကုန်အမှတတ်ဆံပ်ိ ဆိုသည်မှော ကုနသ်ယွ်မှုလုပ်ငန််းဒဆောငရွ်က်ရောတွင ်လုပ်ငန််းတစခ်၏ု ကုနပ်စစည််းမ ော်းကို 

အပခော်းဒသောလုပ်ငန််းမ ော်း၏ ကုနပ်စစည််းမ ော်းမ ှခွ ပခော်းသရိှိဒစနိငုဒ်သော အမှတ်တံဆိပ် တစခ်ခုကုိုဆိုသည်။ 

(ဌ) ဝန်ဒဆောငမ်ှုအမှတတ်ဆံပ်ိ ဆိုသည်မေှာ ဝနဒ်ဆောငမ်ှုလုပ်ငန််းဒဆောငရွ်က်ရောတွင ်လုပ်ငန််းတစခ်၏ု ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်းကိ ု

အပခော်းဒသောလုပ်ငန််းမ ော်း၏ ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်းမှခွ ပခော်းသရိှိဒစနိငုဒ်သော အမှတ်တံဆိပ် တစခ်ခုကုိုဆိုသည်။ 

(ဍ) စုဒပါင််းပုိငအ်မှတတ်ဆံပ်ိ ဆိုသည်မေှာ စကမ်ှုလုပ်ငန််းရှငမ် ော်း၊  ုတ်လုပ်သမူ ော်း သို  မဟတု် ကုနသ်ည်မ ော်းပြင  ်

စုစည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််း၊ အသင််းအြွ ွဲ့ သို  မဟုတ် လမူှုစ်ီးပွော်းဒရ်း အြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း သို  မဟုတ် 

သမဝါယမအသင််းက  သို   စုဒပါင််းြွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းက ပိုငဆ်ိုငသ်ည ် အမှတ်တံဆပ်ိတစခ်ခုကုို ဆိုသည်။ 

ယင််းစကော်းရပ်တွင ်အဆိုပါအြွ ွဲ့အစည််း၏ အြွ ွဲ့ဝငမ် ော်း ပိုငဆ်ိငုသ်ည ် ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ ်ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်းကို 

အပခော်းဒသော ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ် ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်းမှ ခွ ပခော်းသရိှိဒစနိငုဒ်သော အမှတ်တံဆိပ်လည််းပါဝငသ်ည်။ 

(ဎ) အသအိမှတပ်ပြုအမှတတ်ဆံပ်ိ ဆိုသညမ်ှော အမှတ်တံဆိပ်တစခ်၏ု ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ် ဝနဒ်ဆောငမ်ှု၏ မူရင််းဒေသ၊ 

အရည်အဒသ်ွး၊ အမ ိ ်းအစော်းနငှ  ်အပခော်း ူ်းပခော်းဒသော အခ က်အလက်မ ော်းနငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍ အမှတ်တံဆပ်ိပိုငရ်ှငက် 

ယင််း၏  ိန််းခ  ပ်မှုပြင  ်အသံ်ုးပပ ခငွ ရိှ်ဒ ကောင််း အသအိမှတ်ပပ သည ် အမှတ်တံဆိပ်တစခ်ခုကုို ဆိုသည်။ 

(ဏ) ဒေသဆိငုရ်ောအညွှန််း ဆိုသည်မေှာ မူရင််းဒေသကို အ ူ်းဒြော်ညွှန််းဒသော အရည်အဒသ်ွး၊  ငဒ်ပေါ်ဒက ော် ကော်းမှု 

သို  မဟုတ် အပခော်း ူ်းပခော်းဒသော ဝိဒသသလကခဏောမ ော်းပါရှိသည ် ကုနပ်စစည််း  ွက်ရှိရောနိငုင်၊ံ နယ်ဒပမ သို  မဟုတ် 

ဒေသမှမူလ ွက်ရှိဒသော ကုနပ်စစည််းပြစဒ် ကောင််း ညွှန််းပပခ က်တစခ်ခုကုို ဆိုသည်။ 

(တ) ဒက ော်ကကော်းဒသောအမှတတ်ဆံပ်ိ ဆိုသည်မှော သတ်မှတ် ော်းဒသော စနံငှ အ်ညီ နိငုင်ဒံတော်တွင ်

လူသမိ ော်းပပီ်းဒက ော် ကော်းဒသော အမှတ်တံဆိပ်တစခ်ခုကုိုဆိုသည်။ 

( ) ကုန်သယွမ်ှုအမည ်ဆိုသည်မေှာ ကုနသ်ယွ်မှုလုပ်ငန််းတစရ်ပ်နငှ တ်စရ်ပ် ခွ ပခော်းသရိှိနိငုရ်န ်ဒြော်ပပဒသော အမည် 

သို  မဟုတ် သတ်မှတ်ခ က်ကို ဆိုသည်။ 

(ေ) အမှတတ်ဆံပ်ိပုိငရှ်င ်ဆိုသည်မေှာ ဦ်းစ်ီးဌောန၏ မှတ်ပံုတငစ်ောရင််းတွင ်မှတ်ပံုတင ်အမှတ်တဆံိပ်ပိုငရ်ှငအ်ပြစ ် 

အသအိမှတ်ပပ  မှတ်တမ််းတငပ်ခင််းခရံသည ် ပုဂ္ိ လ် သို  မဟုတ ်တရော်းဝင ်ြွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းကို ဆိုသည်။ 

(ဓ) အခွင အ်ဒရ်းရရိှသ ူဆိုသညမ်ှော အမှတ်တံဆိပ်ပိုငရ်ှင၊် ဒက ော် ကော်းဒသော အမှတ်တံဆိပ်ပိုငရ်ှင၊် 

ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းပိုငရ်ှင၊် ကုနသ်ယွ်မှုအမည်ပိုငရ်ှင၊် မှတ်ပံတုင ်ော်းဒသော အမှတ်တံဆိပ်မူပိုငခ်ငွ  ်ဆိုငရ်ော 

အခငွ အ်ဒရ်းကို လွှ ဒပပောင််းဒပ်းပခင််းခရံသ ူသို  မဟုတ် ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်လုပ်ကိုငခ်ငွ ဒ်ပ်းပခင််းခရံသ ူ
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အပြစမ်ှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော အမှတ်တဆံိပ်မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော အခငွ အ်ဒရ်းရရိှသည ် လူပုဂ္ိ လ်တစဦ််းဦ်း သို  မဟုတ် 

တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းတစခ်ခုကုို ဆိုသည်။ 

(န) အ ွ ွဲ့ဝငန်ိငုင် ံဆိုသည်မှော နိငုင်ဒံတော်က အြွ ွဲ့ဝငအ်ပြစ ်ပါဝင ်ော်းဒသော မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော ကွနဗ်င််းရှင််းမ ော်း၊ စောခ  ပ်မ ော်း 

သို  မဟုတ် သဒ ောတူညီခ က်မ ော်း သို  မဟုတ် ယင််းတို  နငှ  ်သက်ဆိုငသ်ည ် အပပည်ပပညဆ်ိုငရ်ော အြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း 

သို  မဟုတ် ဒေသဆိုငရ်ော အြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၏ အြွ ွဲ့ဝငန်ိငုင် ံတစခ်ခုကုို ဆိုသည်။ 

(ပ) မူပုိငခ်ွင တ်ရော်းရုံ်း ဆိုသည်မေှာ ပပည်ဒ ောငစ်ုတရော်းလွှတ်ဒတော်ခ  ပ်က မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော ကိစစရပ်မ ော်းကို စစဒ်ဆ်းစရီငရ်န ်

ဥပဒေအရ တည်ဒ ောငဒ်သော တရော်းရံု ်းကိုဒသော်လည််းဒကောင််း၊ ယင််းရံု ်း၏ စရီငပိ်ုငခ်ငွ အ်ောဏောနငှ  ်လုပ်ပိုငခ်ငွ မ် ော်း 

အပ်နငှ််း ော်းသည ် တရော်းရံု ်းကိုဒသော်လည််းဒကောင််း ဆိုသည်။ 

(ြ) ဦ်းစော်းဒပ်းအခွင အ်ဒရ်း ဆိုသည်မှော ပုေမ် ၃၁ ပါ ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်းကို ဆိုသည်။ 

(ဗ) ကုန်စည်ပပပွ ဆိငုရ်ောဦ်းစော်းဒပ်းအခွင အ်ဒရ်း ဆိုသည်မှော ပေုမ် ၃၂ ပါကုနစ်ည်ပပပွ ဆိုငရ်ော ဦ်းစော်းဒပ်း အခငွ အ်ဒရ်းကို 

ဆိုသည်။ 

 

အခန််း (၂) 

ရည်ရွယခ် က ်

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ခ က်မ ော်းမှော ဒအောက်ပါအတိုင််းပြစသ်ည်- 

(က) အမှတ်တံဆိပ်ကို အကောအကွယ်ဒပ်းပခင််းအော်းပြင  ်ရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှမံှု၊ ကုနသ်ယွ်ဒရ်းနငှ  ်

ကူ်းသန််းဒရောင််းဝယ်ဒရ်းလုပ်ငန််းမ ော်း ပိုမိုြွံ ွဲ့ ပြိ ်းတို်းတက်လောဒစရန၊် 

(ခ) အမှတ်တံဆိပ်ပိုငရှ်ငန်ငှ  ်အခငွ အ်ဒရ်းရရိှသတူို  ၏ အက ိ ်းစီ်းပွော်းကို အကောအကွယ်ဒပ်းနိငုရ်န၊် 

(ဂ) အမှတ်တံဆိပ်တုပမှုနငှ  ်ကုနပ်စစည််းအတုမ ော်း ဒဈ်းကွကသ်ို   ဝငဒ်ရောက်လောမှုကို ဟန  တ်ော်းနိငုပ်ခင််းအော်းပြင  ်မျှတဒသော 

ဒဈ်းကွက်ယှဉပပိ ငမ်ှု စနစက်ို တည်ဒဆောက်ရနန်ငှ  ်အမ ော်းပပည်သ ူအတွက် ဒ ်းကင််းလံုပခ ံဒသော 

ပတ်ဝန််းက ငတ်စရ်ပ်ကို ြနတ်ီ်းနိငုရ်န၊် 

(ဃ) ဒေသဆိုငရ်ော အညွှန််းကို အကောအကွယ်ဒပ်းပခင််းပြင  ်နိငုင်ဒံတော်မှ  ွက်ရှိဒသော ဒေသ ုတ်ကုန ်မ ော်း၏ 

အရည်အဒသ်ွးမ ော်းကို ပမ င တ်ငန်ိငုရ်နန်ငှ  ်နိငုင်တံကော ဒဈ်းကွက်သို   ို်းဒြောက်ဝငဒ်ရောက်နိငု ်ပခင််းပြင  ်ဒေသတွင််းရှိ 

ပပည်သမူ ော်း၏ လူမှုစ်ီးပွော်း ဝပိုမိ ုြွံွဲ့ ပြိ ်းတို်းတက်လောဒစရန။် 

 

အခန််း (၃) 

ဗဟိဒုကော်မတ ွီ ွဲ့စည််းပခင််းနငှ လ်ုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်း 

၄။ ပပည်ဒ ောငစ်ုအစို်းရအြွ ွဲ့သည်- 

(က) မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော လုပ်ငန််းမ ော်းကို ကကီ်း ကပ်ဒဆောငရွ်က်ရန ်မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော ဗဟိုဒကော်မတီကိ ု

ဒအောက်ပါအတိုင််းြွ ွဲ့စည််းရမည်- 
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(၁) ေတုိယသမမတ ဥကက ဋ္ဌ 

(၂) ပပညဒ် ောငစ်ဝုနက်ကီ်း၊ ဝနက်ကီ်းဌောန ေတုိယဥကက ဋ္ဌ 

(၃) သက်ဆိငုရ်ောဝနက်ကီ်းဌောနမ ော်းမ ှေတုိယဝနက်ကီ်းမ ော်း အြွ ွဲ့ဝင ်

(၄) အပခော်းသင ဒ်လ ော်သည  ်ဝနက်ကီ်းဌောနမ ော်းမ ှေတုိယဝနက်ကီ်းမ ော်း သို  မဟတု် ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ်မ ော်း အြွ ွဲ့ဝင ်

(၅) ဒလ်းဦ်း က်မပိဒုသော မပိူငုခ်ငွ  ဆ်ိငုရ်ော ပညောရငှမ် ော်း အြွ ွဲ့ဝင ်

(၆) အစိ်ုးရမဟုတ်ဒသော အြွ ွဲ့အစည််းမ ော်းမ ှကိုယ်စော်းလှယ်နစှဦ််း အြွ ွဲ့ဝင ်

(၇) နိငုင်ဒံတော်သမမတမ ှတောဝနဒ်ပ်းအပ်သ ူ အတွင််းဒရ်းမ ်း 

(၈) ဦ်းစ်ီးဌောန၏ ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ် တွ ြက်အတွင််းဒရ်းမ ်း 

(ခ) ပုေမ်ခွ  (က) အရ ြွ ွဲ့စည််းဒသော ဗဟိုဒကော်မတီကိ ုလိုအပ်သလို ပပငဆ်ငြ်ွ ွဲ့စည််းနိငုသ်ည်။ 

၅။ ဗဟိုဒကော်မတီ၏ လပ်ုငန််းတောဝနမ် ော်းမေှာ ဒအောက်ပါအတိုင််းပြစသ်ည်- 

(က) နိငုင်ဒံတော်တွင ်မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ောလုပ်ငန််းမ ော်း  ဒကောင််းစွောြွံ ွဲ့ ပြိ ်းတို်းတက်ဒစရန ်မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော မူဝါေမ ော်း၊ 

မဟောဗ ြူဟောမ ော်း၊ လုပ်ငန််းစမီံခ က်မ ော်း ခ မှတ်ပခင််း၊ 

(ခ) မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော မူဝါေမ ော်း၊ မဟောဗ ြူဟောမ ော်း၊ လုပ်ငန််းစမီံခ က်မ ော်းအော်း အဒကောငအ် ည်ဒြော ်ဒဆောငရွ်က်ရောတွင ်

ကကီ်း ကပ်လမ််းညွှနမ်ှုဒပ်းပခင််း၊ 

(ဂ) နိငုင်ဒံတော်၏ စ်ီးပွော်းဒရ်းြွံ ွဲ့ ပြိ ်းတို်းတက်ဒရ်း၊ နိငုင်ပံခော်းရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှမံှုတို်းတက်ဒရ်းနငှ  ်အဒသ်းစော်းအလတ်စော်း 

စ်ီးပွော်းဒရ်းလုပ်ငန််းမ ော်း ြွံွဲ့ ပြိ ်းတို်းတက်ဒရ်းတို  အတွက် မူပိုငခ်ွင  ်စနစပ်ြင  ်အော်းဒပ်းပမ င တ်ငန်ိငုရ်န ်လမ််းညွှနမ်ှုဒပ်းပခင််း၊ 

(ဃ) မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ောလုပ်ငန််းမ ော်း ြွံွဲ့ ပြိ ်းတို်းတက်ဒစရန ်လိုအပ်သည ် လူသော်းအရင််းအပမစမ် ော်း 

ဒလ က င ပ်ပ စုပ ိ ်းဒ ောငဒ်ရ်းကို အော်းဒပ်းပမ င တ်ငပ်ခင််း၊ 

(င) မူပိုငခ်ငွ စ်နစ ်ြွံွဲ့ ပြိ ်းတို်းတက်ရနန်ငှ  ်ဒကောင််းစွောက င သ်ံု်း ဒဆောငရွ်က်နိငုရ်န ်သက်ဆိုငရ်ော အစို်းရဌောန၊ 

အစို်းရအြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၊ အပခော်းအြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၊ ပုဂ္လကိလပ်ုငန််းရှငမ် ော်းနငှ  ်ည ိနှုငိ််းဒပါင််းစပ်ဒပ်းပခင််း၊ 

(စ) နည််းပညောနငှ  ်အပခော်းလိုအပ်သည ် အဒ ောက်အပံ မ ော်း ရရှဒိစဒရ်းအတွက် ပပည်တွင််းပပည်ပ အြွ ွဲ့အစည််းမ ော်းနငှ  ်

ဆက်သယွ်ည ိနှုငိ််း ဒဆောငရွ်က်ပခင််းကို အော်းဒပ်းပမ င တ်င ်ဒဆောငရွ်က်ဒပ်းပခင််း၊ 

(ဆ) ပပည်ဒ ောငစ်ုအစို်းရအြွ ွဲ့က အခါအော်းဒလ ော်စွော ဒပ်းအပ်ဒသော မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ောလုပ်ငန််းတောဝန ်မ ော်းကို 

 မ််းဒဆောငပ်ခင််း။ 
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အခန််း (၄) 

ဒအဂ ငစ် ွီ ွဲ့စည််းပခင််းနငှ  ်လပ်ုငန််းတောဝန်မ ော်း 

၆။ ဗဟိုဒကော်မတီသည်- 

(က) ပပည်ဒ ောငစ်ုအစို်းရအြွ ွဲ့၏ သဒ ောတူညီခ က်ပြင  ်မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော ဒအဂ ငစ်ကီို ဒအောက်ပါအတိုင််း 

ြွ ွဲ့စည််းရမည်- 

 

(၁) ဗဟိုဒကော်မတီ၏အတွင််းဒရ်းမ ်း ဥကက ဋ္ဌ 

(၂) 
ဝနက်ကီ်းဌောနနငှ  ် သက်ဆိငုရ်ော ဝနက်ကီ်းဌောနမ ော်းမ ှ ဒအဂ ငစ်နီငှ   ် သက်ဆိငုသ်ည  ်

ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ်မ ော်း 
အြွ ွဲ့ဝင ်

(၃) ရစှ ်ဦ်း က်မပိဒုသော မပိူငုခ်ငွ  ဆ်ိငုရ်ောပညောရငှမ် ော်း အြွ ွဲ့ဝင ်

(၄) ငါ်း ဦ်း က်မပိဒုသော အစိ်ုးရမဟုတ်ဒသော အြွ ွဲ့အစည််း မ ော်းမ ှကိုယ်စော်းလှယ်မ ော်း အြွ ွဲ့ဝင ်

(၅) ဦ်းစ်ီးဌောန၏ ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ် အတွင််းဒရ်းမ ်း 

(၆) ဦ်းစ်ီးဌောန၏ ဌောနခွ တောဝနခ်မံ ော်း တွ ြက်အတွင််းဒရ်းမ ်းမ ော်း 

(ခ) ပုေမ်ခွ  (က) အရ ြွ ွဲ့စည််းဒသော ဒအဂ ငစ်ကီို လိုအပ်သလို ပပငဆ်ငြ်ွ ွဲ့စည််းနိငုသ်ည်။ 

၇။ ဒအဂ ငစ်ဦကက ဋ္ဌသည် ေတုိယဝနက်ကီ်းအဆင ပ်ုဂ္ိ လ်ပြစသ်ည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၈။ ဒအဂ ငစ်၏ီ လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းမေှာ ဒအောကပ်ါအတိုင််းပြစသ်ည်- 

(က) ကုနအ်မှတ်တံဆိပ် မူပိုငခ်ငွ န်ငှ  စ်ပ်လ ဉ်းသည ် လုပ်ငန််းမ ော်းကို ည ိနှုငိ််းဒပါင််းစပ်ဒပ်းပခင််း၊ 

(ခ) ကုနအ်မှတ်တံဆိပ်မူပိုငခ်ငွ စ်နစ ်ဒကောင််းစွော ြွံွဲ့ ပြိ ်းတို်းတက်ဒစရန ်ဗဟိုဒကော်မတီကခ မှတ်ဒသော 

ကုနအ်မှတ်တံဆိပ်မပိူုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော မူဝါေမ ော်း၊ မဟောဗ ြူဟောမ ော်း၊ လုပ်ငန််းစမီံခ က်မ ော်းနငှ  ်လူသော်းအရင််းအပမစမ် ော်း 

ဒလ က င ပ်ပ စုပ ိ ်းဒ ောငဒ်ရ်းလုပ်ငန််းရပ်မ ော်းကို အဒကောငအ် ည်ဒြော် ဒဆောငရွ်က်ပခင််း၊ 

(ဂ) ကုနအ်မှတ်တံဆိပ် မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော ကွနဗ်င််းရှင််းမ ော်း၊ စောခ  ပ်မ ော်းနငှ  ်သဒ ောတူညီခ က်မ ော်းတွင ်

နိငုင်ဒံတော်ကအြွ ွဲ့ဝငအ်ပြစ ်ပါဝငန်ိငုဒ်ရ်းအတွက် ဗဟိုဒကော်မတီသို   ဒလ လောတငပ်ပပခင််း၊ 

(ဃ) နိငုင်ဒံတော်ကအြွ ွဲ့ဝငအ်ပြစ ်ပါဝငဒ်သော ကုနအ်မှတ်တံဆပ်ိမူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော ကွနဗ်င််းရှင််းမ ော်း၊ စောခ  ပ်မ ော်းနငှ  ်

သဒ ောတူညီခ က်မ ော်းပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနငှ အ်ညီ အဒကောငအ် ည်ဒြော် ဒဆောငရွ်က် ပခင််း၊ 

(င) ကုနအ်မှတ်တံဆိပ် မပိူုငခ်ငွ န်ငှ  စ်ပ်လ ဉ်းသည ် ပပည်တွင််းရှိ သက်ဆိုငရ်ောအြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၊ 

အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ောအြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၊ ဒေသဆိုငရ်ောအြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၊ အြွ ွဲ့ဝငန်ိငုင်မံ ော်းနငှ  ်ပူ်းဒပါင််း ဒဆောငရွ်က်ပခင််း၊ 
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(စ) ကုနအ်မှတ်တံဆိပ် မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော အခငွ အ်ဒရ်း ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်မှုမ ော်းကို အဒရ်းယူဒဆောငရွ်က် နိငုရ်န ်

ဗဟိုဒကော်မတီ၏ သဒ ောတူညီခ က်ပြင  ်လိုအပ်ဒသော လုပ်ငန််းအြွ ွဲ့မ ော်းကို ြွ ွဲ့စည််းပခင််းနငှ  ်ယင််းတို  ၏ 

လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းကို သတ်မှတ်ဒပ်းပခင််း၊ 

(ဆ) ကုနအ်မှတ်တံဆိပ် မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော လုပ်ငန််းမ ော်းကို ဒဆောငရွ်က်နိငုရ်န ်ဗဟိုဒကော်မတီ၏ သဒ ောတူညီခ က်ပြင  ်

လိုအပ်ဒသော လုပ်ငန််းအြွ ွဲ့မ ော်းကို ြွ ွဲ့စည််းပခင််းနငှ  ်ယင််းတို  ၏လုပ်ငန််း တောဝနမ် ော်းကိ ုသတ်မှတ်ပခင််း၊ 

(ဇ) ဒေသအတွင််းရှိ ပပည်သမူ ော်း၏ စ်ီးပွော်းဒရ်းပိုမိုြွံ ွဲ့ ပြိ ်းတို်းတက်လောဒစရန ်နိငုင်ဒံတော်အတွင််း ဒေသအလိုက် ွက်ရှိဒသော 

အရည်အဒသ်ွးပမင  ် ုတ်ကုနမ် ော်းကို အကောအကွယ်ဒပ်းပခင််း၊ 

(ဈ) မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ၏ ဆံု်းပြတ်ခ က်အဒပေါ် အယူခဝံငမ်ှုအော်း အဆံု်းအပြတ်ပပ ပခင််း၊ 

(ည) ဤဥပဒေနငှ အ်ညီ ဒကောက်ခရံမည ် အခဒ က်းဒငမွ ော်းကို ဗဟိုဒကော်မတီမှတစဆ်င  ်ပပည်ဒ ောငစ် ုအစို်းရအြွ ွဲ့၏ 

သဒ ောတူညီခ က်ပြင  ်သတ်မှတ်ပခင််း၊ 

(ဋ) ကုနအ်မှတ်တံဆိပ် မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော မှတ်ပံုတငပ်ခင််းလုပ်ငန််းမ ော်းကို ခငွ ပ်ပ ရောတွင ်အသံ်ုးပပ မည ် တံဆိပ်တံု်းကို 

အတည်ပပ  သတ်မှတ်ပခင််း၊ 

(ဌ) ဗဟိုဒကော်မတီသို   လုပ်ငန််းအစရီငခ်စံောမ ော်းနငှ အ်ပခော်းလိုအပ်သည ် အစရီငခ်စံောမ ော်းကိ ုတငပ်ပပခင််း၊ 

(ဍ) ကုနအ်မှတ်တံဆိပ် မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော နစှပ်တ်လည်အစရီငခ်စံောကို ဗဟိုဒကော်မတီသို   တငပ်ပပခင််း၊ 

(ဎ) ဗဟိုဒကော်မတီက အခါအော်းဒလ ော်စွောဒပ်းအပ်ဒသော မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းကို  မ််းဒဆောငပ်ခင််း။ 

 

အခန််း (၅) 

ဦ်းစ်ီးဌောန၏ လုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်း 

၉။ ဦ်းစ်ီးဌောန၏ လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းမေှာ ဒအောက်ပါအတိုင််းပြစသ်ည်- 

(က) ကုနအ်မှတ်တံဆိပ်မူပိုငခ်ငွ န်ငှ   ်စပ်လ ဉ်းသည ် မှတပံ်ုတငပ်ခင််း ကိစစရပ်မ ော်းကို  ုတ်ပပန ်ဒ ကညောပခင််း၊ 

(ခ) ကုနအ်မှတ်တံဆိပ် မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော မှတ်ပံုတငစ်ောရင််းမ ော်းကို  ိန််းသမိ််း ော်းရှိပခင််း၊ 

(ဂ) မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော နယ်ပယ်အလိုက ်ြွ ွဲ့စည််း ူဒ ောင ်ော်းသည ် ဌောနခွ မ ော်း၏ လုပ်ငန််းဒဆောငရွ်က်မှု မ ော်းကို 

ကကီ်း ကပ်ကွပ်က ပခင််း၊ 

(ဃ) ဒအဂ ငစ်ကီ အခါအော်းဒလ ော်စွော ဒပ်းအပ်ဒသော မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းကို  မ််းဒဆောငပ်ခင််း။ 

 

အခန််း (၆) 

မှတပုံ်တငအ်ရောရိှနငှ  ်စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရောရိှမ ော်းခန  ်အပ်ပခင််းနငှ  ်လုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းသတမှ်တပ်ခင််း 

၁၀။ ဝနက်ကီ်းဌောနသည် ဦ်းစ်ီးဌောနတွင ်မူပိုငခ်ငွ န်ငှ  စ်ပ်လ ဉ်း၍ လုပ်ငန််းမ ော်းကို ဒဆောငရွ်က်ရန ်မှတ်ပံုတင ်အရောရိှနငှ  ်

လိုအပ်သည ် စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရောရိှတို  ကို ဒအဂ ငစ်၏ီ တငပ်ပခ က်အရ ခန  အ်ပ်တောဝနဒ်ပ်းအပ် နိငုသ်ည်။ 

၁၁။ မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ၏ လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းမှော ဒအောက်ပါအတိုင််းပြစသ်ည်- 
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(က) အမှတ်တံဆိပ် မှတ်ပံုတငဒ်လျှောက် ော်းပခင််းဆိုငရ်ော လုပ်ငန််းမ ော်းနငှ  ်စစဒ်ဆ်းပခင််းဆိုငရ်ောလုပ်ငန််း မ ော်းကို 

ကကီ်း ကပ်ကွပ်က ပခင််း၊ 

(ခ) အမှတ်တံဆိပ် မှတ်ပံတုငပ်ခင််းဆိုငရ်ော လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းကို ဒဆောငရွ်က်ရောတွင ်စစဒ်ဆ်းဒရ်း အရောရှိ၏ 

တငပ်ပခ က်မ ော်းကို ည ိနှုငိ််းဒဆောငရွ်က်ဒပ်းပခင််း၊ 

(ဂ) အမှတ်တံဆိပ်မှတပံ်ုတငပ်ခင််းဆိုငရ်ော ကိစစရပ်မ ော်းကိ ုအဆံ်ုးအပြတ်ဒပ်းပခင််း၊ 

(ဃ) ဗဟိုဒကော်မတီနငှ  ်ဒအဂ ငစ်တီို  က ဒပ်းအပ်ဒသော မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းကို  မ််းဒဆောငပ်ခင််း။ 

၁၂။ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရောရှိ၏ လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းမေှာ ဒအောက်ပါအတိုင််းပြစသ်ည်- 

(က) အမှတ်တံဆိပ် မှတ်ပံုတငဒ်လျှောက် ော်းပခင််းနငှ  ်ဒေသဆိုငရ်ော အညွှန််းမှတ်ပံုတင ်ဒလျှောက် ော်းပခင််းမ ော်းကို 

စစဒ်ဆ်းပခင််း၊ 

(ခ) အမှတ်တံဆိပ် မှတ်ပံတုငဒ်လျှောက် ော်းခ က်နငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍ ကန  က်ွက်ခ က်နငှ  ်ခခုဒံခ ပခ က်တို  ကို စစဒ်ဆ်းပပီ်း 

ဒတွွဲ့ ရှိခ က်ကို သဒ ော ော်းမှတ်ခ က်နငှ အ်တူ မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ ံတငပ်ပပခင််း၊ 

(ဂ) အမှတ်တံဆိပ် မှတ်ပံုတငပ်ခင််းဆိုငရ်ော လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းကို ဒဆောငရွ်က်ရောတွင ်လိုအပ်ဒသော ပုဂ္ိ လ်မ ော်းကိ ု

ဒခေါ်ယူဒမ်းပမန််းပခင််းနငှ  ်စောရွက်စောတမ််းအဒ ောက်အ ော်းမ ော်း ဒတောင််းခပံခင််းတို  ကို မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ၏ 

ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်ဒဆောငရွ်က်ပခင််း၊ 

(ဃ) အမှတ်တံဆိပ်ဒလျှောက် ော်းခ က်ကို စစဒ်ဆ်းပပီ်းဒနောက် ခငွ ပ်ပ ရန ်သင  ်မသင  ်သဒ ော ော်း မှတ်ခ က်နငှ အ်တူ 

မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ  ံတငပ်ပပခင််း၊ 

(င) ဒအဂ ငစ်၊ီ ဦ်းစ်ီးဌောနနငှ  ်မှတ်ပံုတငအ်ရောရိှတို  က ဒပ်းအပ်ဒသော မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်း ကိ ု

 မ််းဒဆောငပ်ခင််း။ 

 

အခန််း (၇) 

မှတပုံ်တငခ်ွင မ်ရိှဒသော အမှတတ်ဆံပ်ိမ ော်း 

၁၃။ အမှတ်တံဆိပ်တစခ်ခုသုည် ဒအောက်ဒြော်ပပပါအခ က်တစရ်ပ်ရပ်နငှ  ်ပငစိွန််းပါက ပငင််းပယ်ရန ်ခိငုလ်ံုသည ် 

အဒ ကောင််းပပခ က်ဟု မှတ်ယူ၍ ယင််းအမှတ်တံဆိပ်ကိ ုမှတ်ပံတုငခ်ငွ  ်မပပ ရ- 

(က) သသိော ငရ်ှော်းမှု မရှိပခင််း၊ 

(ခ) ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ် ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်း၏ အမ ိ ်းအစော်း၊ ဆက်စပ်ဒသော အဒ ကောင််းအရော၊ အရည် အဒသ်ွး၊ 

အဒရအတွက်၊ ရည်ရွယ် ော်းဒသော အသံ်ုးဝငမ်ှု၊ တနြိ်ု်း၊ မူရင််းဒေသ၊  ုတ်လုပ်သည ် အခ ိန ်သို  မဟုတ် 

အပခော်းဒသောလကခဏောမ ော်းကို ဒြော်ပပသည ်အမှတ်အသော်းမ ော်း သို  မဟုတ် ညွှနပ်ပခ က်မ ော်းသော ပါဝငပ်ခင််း၊ 

ခခင််းခ က်။ ပုေမ်ခွ  (က) နငှ  ်(ခ) တို  ပါ အခ က်မ ော်းသည ်ဒအောကပ်ါကိစစရပ်တစခ်ခုဒုပေါ်ဒပါက်လျှင ်

အမှတ်တံဆိပ်မှတပံ်ုတငပ်ခင််းကို ပငင််းပယ်ခွင မ်ရိှဒစရ- 
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(၁) အမှတ်တံဆိပ်ကို မှတပံ်ုတငဒ်လျှောက် ော်းသည ် ဒန  ရက်မတိုငမ်ီ ယင််းအမှတ်တံဆိပ်ကိ ုအသံ်ုးပပ ပခင််းဒ ကောင  ်

သံ်ုးစွ သမူ ော်းအ ကော်း သသိော ငရ်ှော်းမှုရှိဒနပခင််း၊ 

(၂) နိငုင်ဒံတော်၏ ကုနသ်ယွ်မှုနယ်ပယ်၌ ဒလျှောက် ော်းသကူ ယင််းအမှတ်တံဆိပ်ကို သဒ ောရုိ်းပြင  ်

တစဆ်က်တည််း၊ တစဦ််းတည််း သ်ီးသန   ်အသံ်ုးပပ လ က်ရှိပခင််း။ 

(ဂ) အမ ော်းပပည်သ၏ူ ဒအ်းခ မ််းတည်ပငမိ်မှုကိုပြစဒ်စ၊ ကိုယ်က င သ်ကိခောကိုပြစဒ်စ၊ ယံု ကည်ကို်းကွယ်မှု ကိုပြစဒ်စ၊ 

နိငုင်ဒံတော်၏ဂုဏသ်ကိခောကိုပြစဒ်စ၊ အမွနအ်ပမတ် ော်းအပ်ဒသော ယဉဒက ်းမှုကိုပြစဒ်စ၊ တိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏ 

အမွနအ်ပမတ် ော်းအပ်ဒသော ရို်းရောဓဒလ ကိုပြစဒ်စ  ိပါ်းဒစနိငုပ်ခင််း၊ 

(ဃ) မ က်ဒမှောက်ဒဝါဟောရ အသံ်ုးအနှုန််းတွင ်ဒယ ယု  အသံ်ုးအနှုန််းပြစလ်ောပခင််း သို  မဟုတ် ဓဒလ  ံု်းစပံြစလ်ောပခင််းနငှ  ်

ကုနသ်ယွ်မှုနယ်ပယ်တွင ်လက်ဒတွွဲ့အသံ်ုးအနှုန််းပြစလ်ောပခင််း၊ 

(င) ပုေမ်ခွ  (ခ) နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ အမ ော်းပပည်သ ူသို  မဟုတ် ကုနသ်ယွ်မှုနယ်ပယ်ကို  ငဒ်ယောင ် ငမ်ှော်းပြစဒ်စရန ်

လှည ်ြ ော်း ော်းပခင််း၊ 

(စ) သက်ဆိုငရ်ောအောဏောပိုငမ် ော်း၏ ခငွ ပ်ပ ခ က်မရ   နိငုင်တံစန်ိငုင်၏ံ အလံ၊ အ ိမ််းအမှတ်ဆိုငရ်ော  အသငွအ်ပပင၊် 

အပခော်းအမှတ်တံဆိပ်သဒကေတမ ော်း၊ နိငုင်တံစန်ိငုင်ကံ သတ်မှတ် ော်းသည ် ကွပ်က မှု သို  မဟုတ် အောမခခံ က်ကို 

ဒြော်ပပ ော်းဒသော တရော်းဝင ်သဒကေတ သို  မဟုတ် အရညအ်ဒသ်ွးအောမခ ံအမှတ်တံဆိပ်စသည်တို  ကိုလည််းဒကောင််း၊ 

အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ော အစို်းရအခ င််းခ င််း ြွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််း၏ အ ိမ််းအမှတဆ်ိုငရ်ော အသငွအ်ပပငမ် ော်း၊ 

အလံမ ော်း၊ အပခော်းအမှတ်တံဆိပ်၊ အမည ်သို  မဟုတ် ယင််းအြွ ွဲ့အစည််း၏ အတိုဒကောက်အမည်တို  ကိုလည််းဒကောင််း 

အပပည ်အစံုကိုပြစဒ်စ၊ တစစ်တိ်တစဒ်ေသကိုပြစဒ်စ တိုက်ရိုက်ကူ်းယူပခင််း၊ တုပပခင််း သို  မဟုတ် 

 ငဒ်ယောင ်ငမ်ှော်းပြစဒ်စပခင််း၊ 

(ဆ) နိငုင်ဒံတော်က အြွ ွဲ့ဝငအ်ပြစ ်ပါဝင ်ော်းဒသော အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ော သဒ ောတူစောခ  ပ်မ ော်းအရ 

သ်ီးပခော်းကောကွယ် ော်းဒသော အမှတ်တံဆိပ် သဒကေတမ ော်းကို အသံ်ုးပပ  ော်းပခင််း။ 

၁၄။ အမှတ်တံဆိပ်တစခ်ခုသုည် ဒအောက်ဒြော်ပပပါ အခ က်တစရ်ပ်ရပ်နငှ  ်ပငစိွန််းပါက ပငင််းပယ်ရန ်

ဆက်စပ်ဒသောအဒ ကောင််းပပခ က်ဟု မှတ်ယူ၍ ယင််းအမှတ်တံဆိပ်ကို မတှ်ပံုတငခ်ငွ မ်ပပ ရ- 

(က) အပခော်းသတူစဦ််းဦ်း၏ မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော အမှတ်တဆံပ်ိ၊ ဦ်းစွောဒလျှောက် ော်းဒသော အမှတ်တဆံိပ် သို  မဟုတ် 

ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်း ဒလျှောက် ော်းဒသော အမှတ်တံဆိပ်နငှ  ်ပ်တူ သို  မဟုတ ်အလော်းတူဒသော အမှတ်တဆံိပ်ကို 

ယင််း၏ မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ် ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်းနငှ  ်ပ်တူ သို  မဟုတ ်အလော်းတူဒသော 

ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ ်ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်းတွင ်အသံ်ုးပပ ပခင််းပြင  ်သံ်ုးစွ သမူ ော်း  ငဒ်ယောင ်ငမ်ှော်းပြစဒ်စပခင််း၊ 

(ခ) သက်ဆိုငရ်ောပုဂ္ိ လ် သို  မဟုတ် တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််း၏  ခငွ ပ်ပ ခ က်မရိှ   ပုဂ္ိ လ်တစဦ််းဦ်း၏ 

ပုဂ္ိ လ်ဒရ်းဆိုငရ်ော အခငွ အ်ဒရ်း သို  မဟုတ် တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််း၏ အမည်၊ ဂုဏသ်တင််းကို 

 ိခိကု်ဒစနိငုဒ်သော အမှတ်အသော်းကို အသံ်ုးပပ  ော်းပခင််း၊ 

(ဂ) အပခော်းပုဂ္ိ လ်တစဦ််းဦ်း၏ မူပိုငခ်ငွ က်ို  ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်မှု ပြစဒ်စနိငုဒ်သော အမှတ်တံဆိပ်ပြစပ်ခင််း၊ 
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(ဃ) အမှတ်တံဆိပ်ကို မရုိ်းမဒပြောင ဒ်သောသဒ ောပြင  ်မှတ်ပံုတငဒ်လျှောက် ော်းပခင််း၊ 

(င) မှတ်ပံုတငရ်န ်ဒလျှောက် ော်းလောဒသော အမှတ်တဆံိပ်တစခ်သုည် ဒက ော် ကော်းဒသော အမှတ်တံဆိပ် တစခ်နုငှ  ် ပ်တူ 

သို  မဟုတ် အလော်းတူပြစသ်ည ်အပပင ်ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ် ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်းလည််း  ပ်တ ူသို  မဟုတ် 

အလော်းတူပြစဒ်နသပြင  ်သံု်းစွ သမူ ော်းအော်း  ငဒ်ယောင ်ငမ်ှော်းပြစဒ်စပခင််း၊ 

(စ) မှတ်ပံုတငရ်န ်ဒလျှောက် ော်းလောဒသောအမှတ်တံဆိပ်တစခ်သုည် မှတ်ပံုတင ်ော်းသည ် ဒက ော် ကော်းဒသော 

အမှတ်တံဆိပ်တစခ်နုငှ  ် ပ်တူ သို  မဟုတ ်အလော်းတူပြစပ်ပီ်း ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ ်ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်း 

မတူညီဒသော်လည််း ဒက ော် ကော်းဒသော အမှတ်တံဆိပ်ပိုငရှ်ငန်ငှ  ်အသံ်ုးပပ  ော်းဒသော ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ် 

ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်းအ ကော်း ဆက်န ွှယ်မှုရှိသည်ဟု ညွှန််းပပသက  သို   ပြစန်ိငုပ်ခင််းနငှ  ်အဆိုပါ အသံ်ုးပပ မှုသည် 

မှတ်ပံုတငပ်ပီ်းသည ် ဒက ော် ကော်းဒသော အမှတ်တံဆိပ်ပိုငရ်ှင၏် အက ိ ်းစ်ီးပွော်းကို  ိခိကု်ဒစနိငုပ်ခင််း။ 

 

အခန််း (၈) 

ဒလ ောက် ော်းပခင််း 

၁၅။ ဤဥပဒေအရအမှတ်တံဆပ်ိ မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော အခငွ အ်ဒရ်းရရိှရန ်မှတ်ပံုတငဒ်လျှောက် ော်းလိုသသူည် 

သတ်မှတ်ခ က်နငှ အ်ညီ မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ  ံဒလျှောက် ော်းနိငုသ်ည်။ 

၁၆။ အမှတ်တဆံိပ်ကို မှတ်ပံုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလျှောက် ော်းသသူည်- 

(က) မှတ်ပံုတငဒ်လျှောက် ော်းခ က်ကို ပမနမ်ော ောသောပြင ပ်ြစဒ်စ၊ အဂေလိပ် ောသောပြင ပ်ြစဒ်စဒရ်းသော်း နိငုသ်ည်။ 

(ခ) ပမနမ်ော ောသောပြင  ်ဒလျှောက် ော်းခ က်ကို အဂေလိပ် ောသောသို  လည််းဒကောင််း၊ အဂေလိပ် ောသောပြင  ်

ဒလျှောက် ော်းခ က်ကို ပမနမ်ော ောသောသို  လည််းဒကောင််း  ောသောပပနဆ်ိုဒပ်းရန ်မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိက ဒတောင််းဆိုခ  လျှင ်

 ောသောပပနဆ်ိုဒပ်းရမည်။ 

(ဂ) ပုေမ်ခွ  (ခ) အရ  ောသောပပနဆ်ိုခ က်ပြစလ်ျှင ်ဒလျှောက် ော်းသကူ မှနက်နဒ် ကောင််း ဝနခ်လံက်မှတ် ဒရ်း ို်းရမည်။ 

၁၇။ အမှတ်တဆံိပ်ကိ ုမှတ်ပံုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလျှောက် ော်းသသူည်- 

(က) မှတ်ပံုတငဒ်လျှောက် ော်းခ က်တွင ်ဒအောက်ပါအခ က်မ ော်း ဒြော်ပပရမည်- 

(၁) မှတ်ပံုတငဒ်ပ်းရန ်ဒတောင််းဆိုခ က်၊ 

(၂) ဒလျှောက် ော်းသည ် ပုဂ္ိ လ် သို  မဟုတ ် တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််း၏ အမည်နငှ  ်ဒနရပ်လိပ်စော၊ 

(၃) ကိုယ်စော်းလှယ် လွှ အပ်၍ ဒလျှောက် ော်းပခင််းပြစလ်ျှင ်ကိုယ်စော်းလှယ်၏ အမည်၊ နိငုင်သံော်းစစိစဒ်ရ်း 

ကတ်ပပော်းအမှတ်နငှ  ်ဒနရပ်လိပ်စော၊ 

(၄) အမှတ်တံဆိပ်၏ ရှင််းလင််းပပည ်စံုဒသော ဒြော်ပပခ က်၊ 

(၅) အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ော အမှတ်တံဆပ်ိအမ ိ ်းအစော်း အုပ်စုခွ ပခော်းပခင််းအရ အုပ်စုအလိုက် သတ်မှတ်  ော်းသည ် 

မှတ်ပံုတငရ်နဒ်တောင််းဆိုဒသော ကုနပ်စစည််းနငှ  ်ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်း၊ ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ် ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်း၏ 

အမည်နငှ  ်အမ ိ ်းအစော်းမ ော်း၊ 
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(ခ) ပုေမ်ခွ  (က) ပါ အခ က်မ ော်းအပပင ်လိုအပ်ပါက ဒအောကပ်ါအခ က်မ ော်းကိုလည််း ပူ်းတွ တငပ်ပရမည်- 

(၁) တရော်းဝင ်ြွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းအတွက် ဒလျှောက ်ော်းပခင််းပြစလ်ျှင ်အဆိုပါ အြွ ွဲ့အစည််း 

မှတ်ပံုတငအ်မှတ်၊ အမ ိ ်းအစော်းနငှ  ်နိငုင်အံမည်၊ 

(၂) ဦ်းစော်းဒပ်း အခငွ အ်ဒရ်းရရိှရန ်ဒတောင််းဆိုလျှင ်ဦ်းစော်းဒပ်း အခငွ အ်ဒရ်းရှိဒ ကောင််း ခိငုလ်ံုသည ် အဒ ောက်အ ော်း၊ 

ဒြော်ပပခ က်တို  နငှ အ်တူ ဦ်းစော်းဒပ်းအခွင အ်ဒရ်းဒတောင််းဆိုခ က်၊ 

(၃) ကုနစ်ည်ပပပွ ဆိုငရ်ော ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်းရရိှရန ်ဒတောင််းဆိုလျှင ်ကုနစ်ည်ပပပွ ဆိုငရ်ော ဦ်းစော်းဒပ်း 

အခငွ အ်ဒရ်းရိှဒ ကောင််းခိုငလ်ံုသည ် အဒ ောက်အ ော်း၊ ဒြော်ပပခ က်တို  နငှ အ်တူ ကုနစ်ည်ပပပွ ဆိုငရ်ော 

ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်းဒတောင််းဆိုခ က်၊ 

(၄) ဒလျှောက် ော်းသည ် အမှတ်တံဆိပ်သည ်စောခ  ပ်စောတမ််း မတှ်ပံုတငရ်ံု ်းတွင ်မှတ်ပံုတင ်ော်းသည  ်

အမှတ်တံဆိပ်ပြစပ်ါက ယင််းသို   မှတ်ပံုတင ်ော်းဒ ကောင််း အဒ ောက်အ ော်း စောရွကစ်ောတမ််း၊ 

(၅) ဒအဂ ငစ်နီငှ  ်ဦ်းစ်ီးဌောနက အခါအော်းဒလ ော်စွော သတ်မှတ်သည ် အပခော်းလိုအပ်ခ က်မ ော်း။ 

၁၈။ သတ်မှတ်သည ် အခဒ က်းဒင ွဒပ်းသွင််းပပီ်း ပုေမ် ၁၇၊ ပေုမ်ခွ  (က) ပါသတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနငှ  ်ပပည ်စံုဒသော 

အမှတ်တံဆိပ်ဒလျှောက် ော်းခ က်ကို ဦ်းစ်ီးဌောနက လက်ခရံရိှသည ်ဒန  သည် နိငုင်ဒံတော်တွင ်မှတ်ပံုတငဒ်လျှောက် ော်းခ က် 

တငသ်ငွ််းသည ်ဒန  ပြစသ်ည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၁၉။ မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိသည်- 

(က)  ပ်တူပြစဒ်သော သို  မဟုတ် အလော်းတူဒသော အမှတ်တဆံပ်ိမ ော်းကို မတညူီဒသောဒန   အသ်ီးသ်ီးတွင ်

တစဦ််း က်ပိုသမူ ော်းက မှတ်ပံုတငဒ်လျှောက် ော်းရော၌ အဆိပုါ ဒလျှောက် ော်းခ က်မ ော်းအဒပေါ် 

အပငင််းပွော်းြွယ်ရောပြစဒ်ပေါ်လောခ  လျှင ်မှတ်ပံုတငဒ်ပ်းရန ်သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနငှ  ်ညီညွတ်ဒသော ဒလျှောက် ော်းခ က်ကို 

ဦ်းစွောတငသ်ငွ််းသအူော်း မှတ်ပံုတငခ်ငွ ပ်ပ ရမည်။ 

(ခ) ပုေမ်ခွ  (က) အရ ဒလျှောက် ော်းရောတွင ်ဒလျှောက ်ော်းသ ူအသ်ီးသ်ီးက ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်း သို  မဟုတ် 

ကုနစ်ည်ပပပွ ဆိုငရ်ော ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်းကို ဒတောင််းဆိုရော၌ ဒလျှောက် ော်းခ က်မ ော်းအဒပေါ် အပငင််းပွော်းြွယ်ရော 

ပြစဒ်ပေါ် ခ  လျှင ်မှတ်ပံုတငဒ်ပ်းရန ်သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနငှ  ်ညီညွတ်ဒသော အမှတ်တံဆိပ် ဒလျှောက် ော်းခ က်တွင ်

ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်းဒန   အဒစောဆံု်းပါရှိသကူိုသော မှတ်ပံုတငခ်ငွ ပ်ပ ရမည်။ 

၂၀။  ပ်တူပြစဒ်သော သို  မဟုတ ်အလော်းတူဒသော အမှတ်တဆံပ်ိမ ော်းကို မှတပံ်ုတငဒ်ပ်းရန ်တစဦ််း က် ပိုသမူ ော်းက 

တစဒ်န  တည််းတွင ်ဒလျှောက် ော်းလောပါက သို  မဟုတ ်တူညီဒသော ဦ်းစော်းဒပ်းဒန  ကို ဒတောင််းဆို ဒလျှောက် ော်းလောပါက- 

(က) မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိသည် ဒလျှောက် ော်းသအူခ င််းခ င််း ဒဆွ်းဒန်ွးည ိနှုငိ််းပပီ်း အမှတ်တံဆိပ် ဒလျှောက် ော်းသအူပြစ ်

သတ်မှတ်ဒပ်းဒစလိုသ၏ူ အမည်ကို သတ်မှတ်သည ်ကောလအတွင််း ပပနလ်ည်တငပ်ပရန ်ဒလျှောက် ော်းသအူော်းလံု်းကို 

ညွှန ်ကော်းရမည်။ 
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(ခ) ဒလျှောက် ော်းသမူ ော်းသည် မှတ်ပံုတငအ်ရောရိှ၏ညွှန ်ကော်းခ က်နငှ အ်ညီ ၎င််းတို  အခ င််းခ င််းဒဆွ်းဒန်ွး ည ိနှုငိ််းခ က်အရ 

အမှတ်တံဆိပ် ဒလျှောက် ော်းသအူပြစ ်သတ်မှတ်ဒပ်းရန ်သဒ ောတူညီပခင််းခရံသ၏ူ အမည်ကို မှတ်ပံုတငအ်ရောရှ ိံ 

ပပနလ်ည်တငပ်ပရမည်။ 

(ဂ) ပုေမ်ခွ  (က) အရ ညွှန ်ကော်းဒသော်လည််း ဒလျှောက ်ော်းသမူ ော်းသည် ယင််းတို  အခ င််းခ င််း သဒ ောတူညီမှု မရရိှခ  လျှင ်

မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ၏ သတ်မှတ်သည ် နည််းလမ််းနငှ အ်ညီ ဆံု်းပြတ်ပခင််းကို လိုက်နောရမည်။ 

၂၁။ (က) အမှတ်တံဆိပ်ကိ ုမှတ်ပံုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလျှောက် ော်းသသူည်- 

(၁) မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိက အမှတ်တဆံိပ်ကို မှတ်ပံုတငခ်ငွ ပ်ပ ပခင််း သို  မဟုတ် ပငင််းပယ်ပခင််းမပပ မီပြစဒ်စ၊ 

မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ၏ ဆံု်းပြတ်ခ က်အဒပေါ် အယူခပံခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ဒအဂ ငစ်ကီ ဆံု်းပြတ်ခ က် မခ မှတ်မီပြစဒ်စ 

ဒလျှောက် ော်းခ က်၊  ောသောပပနဆ်ိုခ က်နငှ  ်စောရွက်စောတမ််း အဒ ောက်အ ော်းတစခ်ခု ုတွငပ်ါရှိသည  ်

စောအဒရ်းအသော်းအမှော်းနငှ  ်ပပငဆ်ငခ်ငွ ပ်ပ နိငုသ်ည ် အပခော်းမှော်းယွင််းမှုမ ော်းကို ပပငဆ်ငလ်ို ပါကသတ်မှတ်သည ် 

အခဒ က်းဒငဒွပ်းသငွ််းပပီ်း ပပငဆ်ငဒ်ပ်းရန ်မှတ်ပံုတငအ်ရောရှ ိံ ဒလျှောက် ော်းနိငု ်သည်။ 

(၂) အမှတ်တံဆိပ် မှတပံ်ုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလျှောက် ော်းခ က်ကို ရုပ်သမိ််းဒပ်းရန ်ဒလျှောက် ော်းနိငုသ်ည်။ 

(၃) ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ် ဝနဒ်ဆောငမ်ှုအမ ော်းအပပော်းပါဝငဒ်သော မည်သည ်ဒလျှောက ်ော်းခ က်ကိုမဆို 

တစဒ်စောင ်က်ပိုဒသော ဒလျှောက် ော်းခ က် အသစမ် ော်းအပြစ ်ခွ ပခော်းဒပ်းရနလ်ည််းဒကောင််း၊ တငပ်ပ ော်း ဒသော 

ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ ်ဝနဒ်ဆောငမ်ှုစောရင််းကို ခ  ွဲ့ ွငပ်ခင််းမပပ    ကန  သ်တ်ပခင််း သို  မဟုတ် 

ဒလျှော ခ ပခင််းပပ လုပ်ဒပ်းရနလ်ည််းဒကောင််း သတ်မှတ်သည ် အခဒ က်းဒငဒွပ်းသငွ််းပပီ်း ပပငဆ်ငဒ်ပ်းရန ်

မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ  ံဒလျှောက် ော်းနိငုသ်ည်။ 

(ခ) ပုေမ်ခွ  (က)၊ ပုေမ်ခွ ငယ် (၃) အရ မှတ်ပံုတငဒ်ပ်းရန ်ခွ ပခော်း၍ ဒလျှောက် ော်းခ က် အသစမ် ော်းအပြစ ်တငသ်ငွ််းရောတွင ်

မူလဒလျှောက် ော်းသည ်ဒန  ကို ဒလျှောက် ော်းခ က်တငသ်ငွ််းသည ်ဒန  ပြစသ်ည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၂၂။ မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိသည ်ပုေမ် ၂၁ ပါ ဒလျှောက် ော်းခ က်ကို သတ်မှတ်ခ က်နငှ အ်ညီ စစဒ်ဆ်းပပီ်း ပပငဆ်ငခ်ငွ ဒ်ပ်းနိငုသ်ည်။ 

 

အခန််း (၉) 

စစဒ်ဆ်းပခင််း၊ ကန  က်ွက်ပခင််းနငှ  ်မှတပုံ်တငပ်ခင််း 

၂၃။ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရောရှိသည် အမှတ်တဆံိပ်မှတ်ပံုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလျှောက် ော်းခ က်နငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍- 

(က) ပုေမ် ၁၃ ပါအခ က်မ ော်းနငှ ပ်ငစိွန််းပခင််း ရိှ မရှိ ကိုလည််းဒကောင််း၊ ပုေမ် ၁၇ ပါ အခ က်မ ော်း ပပည ်စံုစေွာပါဝငပ်ခင််း ရိှ မရှ ိ

ကိုလည််းဒကောင််း စစဒ်ဆ်းပပီ်းဒနောက် သတ်မှတ်ခ က်နငှ  ်ညီညတွ်ဒသော ဒလျှောက် ော်းခ က်မ ော်းကို 

သဒ ော ော်းမှတ်ခ က်နငှ အ်တူ မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ ံ တငပ်ပရမည်။ 

(ခ) ပုေမ် ၁၃ ပါ အခ က်မ ော်းနငှ  ်ပငစိွန််းပခင််း ရိှ မရှိ ကိုလည််းဒကောင််း၊ ပုေမ် ၁၇ ပါ အခ က်မ ော်း ပပည ်စံုစေွာပါဝငပ်ခင််း ရိှ မရှိ 

ကိုလည််းဒကောင််း စစဒ်ဆ်းပပီ်းဒနောက် သတ်မှတ်ခ က်နငှ  ်ညီညတွ်ပခင််း မရှိဒသော ဒလျှောက် ော်းခ က်ကို 

သတ်မှတ်ခ က်နငှ အ်ညီ ပပငဆ်ငဒ်ဆောငရွ်က်ရန ်မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ၏ ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်ဒလျှောက် ော်းသ ူံ 
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အဒ ကောင််း ကော်းရမည်။ ဒလျှောက် ော်းသကူ အဒ ကောင််း ကော်းစော လက်ခရံရိှသည ်ဒန  မှ ရက်ဒပါင််း ၃၀ အတွင််း 

ပပငဆ်ငဒ်ဆောငရွ်က်ပခင််း မရှိပါက အဆိုပါမှတ်ပံုတင ်ဒလျှောက ်ော်းခ က်ကို စွန  လ်ွှတ်ပပီ်းပြစသ်ည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

(ဂ) ပုေမ်ခွ  (ခ) ပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်နငှ အ်ညီ ပပငဆ်ငဒ်ဆောငရွ်က်ခ က်ကို လက်ခရံရှိပါက စစိစပ်ပီ်း ဒလျှောက် ော်းခ က်ကို မိမိ၏ 

သဒ ော ော်းမှတ်ခ က်နငှ အ်တူ မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ ံ တငပ်ပရမည်။ 

၂၄။ အမှတ်တံဆိပ်ကိ ုမှတ်ပံုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလျှောက် ော်းသသူည်- 

(က) သတ်မှတ်သည ် ကောလအတွင််း လိုက်နောရနပ် က်ကွက်ခ  ပပီ်း အဆိုပါပ က်ကွက်ခ  မှုဒ ကောင  ် သက်ဆိုငရ်ော 

အမှတ်တံဆိပ်ဒလျှောက် ော်းခ က်နငှ စ်ပ်လ ဉ်းသည ်အခငွ အ်ဒရ်း ဆံု်းရှု ံ်းမှုပြစဒ်ပေါ်ဒစမည် ဆိုပါက 

ဒအောက်ပါအခ က်မ ော်းနငှ  ်ကိုက်ညီလျှင ်အမှတ်တံဆိပ် မှတ်ပံတုငဒ်ပ်းရန ်မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ  ံ

ပပနလ်ည်ဒလျှောက် ော်းနိငုသ်ည်- 

(၁) သတ်မှတ်သည ်ကောလအတွင််း လိုက်နောရန ်ပ က်ကွက်ခ  မှုဒ ကောင  ်စွန  လ်ွှတ်ခရံသည ်ဒန  မှ ရက်ဒပါင််း ၆၀ အတွင််း 

ဒတောင််းဆိုခ က်တစရ်ပ်ကို တငပ်ပပခင််း၊ 

(၂) သတ်မှတ်သည ် ကောလအတွင််းလိုက်နောရန ်ပ က်ကွက်ခ  မှုနငှ  ်စပ်လ ဉ်းသည ် လိုအပ်ခ က်မ ော်း၊ 

သတင််းအခ က်အလက်မ ော်း သို  မဟုတ် ရှင််းလင််းခ က်မ ော်းကို ပူ်းတွ တငပ်ပပခင််း၊ 

(၃) သတ်မှတ်သည ် ကောလအတွင််း လိုက်နောရန ်ပ က်ကွက်ခ  မှုအဒပေါ် ခိငုလ်ံုဒသော အဒ ကောင််းပပခ က်ကို 

ဒတောင််းဆိုခ က်တွင ်ဒြော်ပပပခင််း၊ 

(၄) အခဒ က်းဒင ွဒပ်းသငွ််းပပီ်းပြစပ်ခင််း။ 

(ခ) အယူခတံငသ်ွင််း ော်းသည ် ကောလအတွင််း ပုေမ်ခွ  (က) အရ ဒလျှောက် ော်းခ က်နငှ  ်စပ်လ ဉ်းသည ် အခငွ အ်ဒရ်း 

ပပနလ်ည်ဒပ်းအပ်ရနဒ်တောင််းဆိုလောလျှင ်မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိက ဆိုင််းငံ  ော်းရမည်။ 

၂၅။ မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိသည်- 

(က) အမှတ်တံဆိပ် ဒလျှောက ်ော်းခ က်နငှ  ်စပ်လ ဉ်းသည ် အခငွ အ်ဒရ်းဆံု်းရှု ံ်းမှုပြစဒ်ပေါ်ဒစမည် ဆိုပါက စွန  လ်ွှတ်ပပီ်းဒသော 

အမှတ်တံဆိပ်ကိ ုမှတ်ပံုတငဒ်ပ်းရန ်ပုေမ် ၂၄၊ ပုေမ်ခွ  (က) အရ ပပနလ်ည်ဒလျှောက် ော်း လောလျှင ်အဆိုပါ 

ဒတောင််းဆိုခ က်ကို စစိစ၍် ခငွ ပ်ပ နိငုသ်ည်။ 

(ခ) ပုေမ် ၁၃၊ ပုေမ် ၁၇ တို  နငှ  ်ညီညွတ်ဒသော ဒလျှောက် ော်းခ က်ကို အမ ော်းပပည်သသူရိှိဒစရနန်ငှ  ်ကန  က်ွက်လိုပါက 

ကန  က်ွက်နိငုရ်န ်သတ်မှတ်သည ် နည််းလမ််းနငှ အ်ည ီ ုတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

၂၆။ အမှတ်တဆံိပ် မှတ်ပံုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလျှောက် ော်းခ က်နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ကန  က်ွက်လိုသသူည်  ုတ်ပပန ်ဒ ကညောသည ်ဒန  မှ 

ရက်ဒပါင််း ၆၀ ရက်အတွင််း ပုေမ် ၁၃ နငှ  ်၁၄ တို  တွင ်ဒြော်ပပ ော်းဒသော အဒ ကောင််းပပခ က်တစရ်ပ်ရပ်ပြင  ်သတ်မှတ်သည ် 

အခဒ က်းဒငဒွပ်းသငွ််းပပီ်း မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ  ံကန  က်ွက်လွှော တငသ်ငွ််းနိငုသ်ည်။ 

၂၇။ မှတ်ပံတုငအ်ရောရှိသည် ကန  က်ွက်လွှောကို လက်ခရံရှိပါက သတ်မှတ်သည ် အခ ိနက်ောလအတွင််း ကန  က်ွက်ခ က်ကို 

ခခုဒံခ ပနိငုရ်န ်ဒလျှောက် ော်းသ ူံ အဒ ကောင််း ကော်းစောဒပ်းပို  ရမည်။ 

၂၈။ မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိသည ်အမှတ်တဆံိပ်မှတ်ပံုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလျှောက် ော်းခ က်နငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍- 
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(က) အမ ော်းပပည်သသူရိှိဒစရန ် ုတ်ပပနဒ် ကညောသည ်ဒန  မှ ရက်ဒပါင််း ၆၀ အတွင််း ကန  က်ွက်လွှော တငသ်ငွ််းပခင််းမရှိပါက 

အဆိုပါအမတှ်တံဆိပ်မှတ်ပံုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလျှောက် ော်းခ ကက်ို ခငွ ပ်ပ နိငုသ်ည်။ 

(ခ) ကန  က်ွက်လွှောတငသ်ငွ််းလောပါက ကန  က်ွက်ခ က်ကို ပုေမ် ၁၃ သို  မဟုတ် ပုေမ် ၁၄ ပါ အခ က်မ ော်းနငှ  ်ညီညွတ်ပခင််း ရိှ 

မရှိ စစဒ်ဆ်းပပီ်းခငွ ပ်ပ ပခင််း သို  မဟုတ် ပငင််းပယ်ပခင််း ပပ နိငုသ်ည်။ 

(ဂ) မှတ်ပံုတငခ်ငွ ပ်ပ ပခင််း သို  မဟုတ် ပငင််းပယ်ပခင််းကို မှတ်ပံုတငစ်ောရင််းတွင ်မှတ်တမ််းတင ်ော်းရှိပပီ်း ဒလျှောက် ော်းသ ူံ 

အဒ ကောင််း ကော်းရမည်။  ို  ပပင ်ခငွ ပ်ပ ပခင််း သို  မဟုတ် ပငင််းပယ်ပခင််းကို အမ ော်းပပည်သသူရိှိဒစရန ်သတ်မှတ်သည ် 

နည််းလမ််းနငှ အ်ညီ  ုတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

(ဃ) မှတ်ပံုတငပ်ခင််းကို ခွင ပ်ပ လျှင ်အမှတ်တံဆိပ် မှတ်ပံုတငလ်က်မှတ်ကို ဒလျှောက် ော်းသ ူ ံ ုတ်ဒပ်းရမည။် 

၂၉။ အမှတ်တဆံိပ်ပိုငရ်ှငသ်ည်- 

(က) အမှတ်တံဆိပ် မှတ်ပံုတငလ်က်မှတ်မူရင််း ပ က်စ်ီး သို  မဟုတ် ဒပ ောက်ဆံု်းပါက မိတတ ြူမှန ်ပ်မံ  ုတ်ဒပ်းရန ်

သတ်မှတ်သည ်အခဒ က်းဒငဒွပ်းသငွ််းပပီ်း မှတ်ပံုတငအ်ရောရှ ိံ ဒလျှောက် ော်းနိငုသ်ည်။ 

(ခ) မှတ်ပံုတငစ်ောရင််းတွင ်မှတ်တမ််းတင ်ော်းဒသော စောအဒရ်းအသော်းအမှော်းနငှ  ်ပပငဆ်ငခ်ငွ  ်ပပ နိငုသ်ည ် 

အပခော်းမှော်းယွင််းမှုမ ော်းကိုလည််းဒကောင််း၊ နိငုင်သံော်းနငှ ဒ်နရပ်လိပ်စောမ ော်းကိုလည််းဒကောင််း ပပငဆ်င ်ဒပ်းရန ်

သတ်မှတ်သည ် အခဒ က်းဒငဒွပ်းသွင််းပပီ်း မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ ံ ဒလျှောက် ော်းနိငုသ်ည်။ 

၃၀။ မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိသည်- 

(က) ပုေမ် ၂၉၊ ပုေမ်ခွ  (က) ပါ ဒလျှောက် ော်းခ က်ကို စစိစပ်ပီ်း အမှတ်တံဆိပ် မှတ်ပံုတငလ်က်မှတ ်မိတတ ြူမှနက်ို 

 ုတ်ဒပ်းရမည်။ 

(ခ) ပုေမ် ၂၉၊ ပုေမ်ခွ  (ခ) ပါ ဒလျှောက ်ော်းခ က်ကိုစစိစပ်ပီ်း ပပငဆ်ငခ်ငွ ဒ်ပ်းနိငုသ်ည်။ 

 

အခန််း (၁၀) 

ဦ်းစော်းဒပ်းအခွင အ်ဒရ်း 

၃၁။ ပါရီကွနဗ်င််းရှင််း သို  မဟုတ် ကမ္ော ကုနသ်ယွ်ဒရ်းအြွ ွဲ့ဝငန်ိငုင်တံစခ်ခုတုွင ်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပံုတင ်ဒလျှောက် ော်းခ  သ ူ

သို  မဟုတ်  ိုဒလျှောက် ော်းသ၏ူ လွှ ဒပပောင််းဒပ်းပခင််းခရံသူသည် ပပည်ပတွင ်အမှတ်တံဆပ်ိ 

မှတ်ပံုတငဒ်လျှောက် ော်းခ က်၌ ပါဝငသ်ည  ် ပ်တညူီဒသော ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ ်ဝနဒ်ဆောငမ်ှုနငှ  ်တညူီဒသော 

အမှတ်တံဆိပ်ကိ ုပ မဒလျှောက ်ော်းသည ်ဒန  မှ ဒပခောက်လအတွင််း ဦ်းစ်ီးဌောနသို   အမှတ်တံဆိပ် မှတပံ်ုတငရ်န ်

ဒလျှောက် ော်းလျှင ်အဆိုပါ စတငဒ်လျှောက် ော်းသည ်ဒန  ကို ဒလျှောက် ော်းသည ်ဒန  အပြစ ်ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်း 

ခစံော်းရမည်။ 

၃၂။ ပါရီကွနဗ်င််းရှင််း သို  မဟုတ် ကမေ္ာ ကုနသ်ယွ်ဒရ်းအြွ ွဲ့ဝငန်ိငုင်တံစခ်ခုတုွင ်သက်ဆိုငရ်ောနိငုင် ံအစို်းရက ကကီ်းမ ်းက င််းပဒသော 

သို  မဟုတ် အသအိမှတ်ပပ ဒသော အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ော ကုနစ်ည်ပပပွ ၌ ခင််းက င််းပပသခ  သည ် 

အမှတ်တံဆိပ်နငှ  ်ပ်တူညီဒသော ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ် ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်းကိ ုအပပည်ပပည်ဆိုငရ်ော ကုနစ်ည်ပပပွ ၌ 
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စတငခ်င််းက င််းပပသခ  သည ်ဒန  မှ ဒပခောက်လအတွင််း ဦ်းစ်ီးဌောနတွင ်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပံုတငရ်န ်ဒလျှောက် ော်းလျှင ်

အဆိုပါ စတငခ်င််းက င််းပပသခ  သည ်ဒန  ကို ဒလျှောက် ော်းသည ်ဒန  အပြစ ်ကုနစ်ည်ပပပွ ဆိုငရ်ော 

ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်းခစံော်းရမည်။ 

၃၃။ ကုနစ်ည်ပပပွ ဆိုငရ်ော ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်းသည် ပုေမ် ၃၁ အရ ဒလျှောက် ော်းသည ်ဒန  မှ စတင ်ရရှိသည ် ဦ်းစော်းဒပ်း 

အခငွ အ်ဒရ်းကောလ က် မဒက ော်လွနဒ်စရ။ 

 

အခန််း (၁၁) 

မှတပုံ်တငသ်က်တမ််းနငှ  ်မှတပုံ်တငသ်ကတ်မ််းတိ်ုးပခင််း 

၃၄။ မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော အမှတ်တဆံိပ်၏ မှတ်ပံုတငသ်ကတ်မ််းသည် အမှတ်တံဆပ်ိ မှတပံ်ုတငဒ်လျှောက် ော်းခ က် 

တငသ်ငွ််းသည ်ဒန  မှစ၍ ၁၀ နစှပ်ြစသ်ည်။ မှတ်ပံုတငသ်က်တမ််း ၁၀ နစှ ်ကုနဆ်ံု်းပပီ်းဒနောက် တစက်ကိမ်လျှင ်၁၀ နစှစ်ပီြင  ်

သက်တမ််းတို်းနိငုသ်ည်။ 

၃၅။ အမှတ်တံဆပ်ိပိုငရ်ှငသ်ည် မှတ်ပံုတငသ်က်တမ််းကောလကို တို်းလိုလျှင ်ဒအောက်ပါအတိုင််း ဒဆောငရွ်က်ရမည်- 

(က) မှတ်ပံုတငသ်က်တမ််းကောလ ကုနဆ်ံု်းမည ်ဒန  မတိုငမ်ီ ဒပခောက်လအတွင််း မှတ်ပံုတငသ်က်တမ််း တို်းဒပ်းရန ်

သတ်မှတ်သည ် အခဒ က်းဒငဒွပ်းသွင််း၍ ဒလျှောက် ော်းရမည်။ 

(ခ) မှတ်ပံုတငသ်က်တမ််းကုနဆ်ံု်းပပီ်းဒနောက် အ ူ်းအခငွ အ်ဒရ်းအပြစဒ်ပ်းဒသော ဒပခောက်လအတွင််း 

ဒလျှောက် ော်းခငွ ရိှ်သည်။ ယင််းသို   ဒလျှောက် ော်းသည ်အခါ သတ်မှတ်သည ် မှတ်ပံုတငဒ် က်းနငှ  ်ရက်လွနဒ် က်းမ ော်းကို 

ဒပ်းသငွ််းရမည်။ 

၃၆။ မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိသည်- 

(က) သတ်မှတ်ခ က်နငှ  ်ညီညွတ်ဒသော မှတ်ပံုတငသ်က်တမ််းတို်းရန ်ဒလျှောက် ော်းခ က်ကို ခငွ ပ်ပ ရမည်။ 

မှတ်ပံုတငသ်က်တမ််းတို်းပခင််းသည် ယခငမ်ှတ်ပံုတငသ်က်တမ််းကုနဆ်ံု်းသည ် ဒန  မှစ၍ အက ိ ်း သက်ဒရောက်မှု 

ရိှရမည်။ 

(ခ) မှတ်ပံုတငသ်က်တမ််းတို်းရန ်ဒလျှောက် ော်းခ က်ကို စစဒ်ဆ်း၍ သတ်မှတ်ခ က်နငှ  ်ညီညွတ်ပါက ၁၀ နစှ ်

သက်တမ််းတို်းဒပ်းပပီ်း သတ်မှတ်သည ် နည််းလမ််းနငှ အ်ညီ  တု်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

(ဂ) မှတ်ပံုတငသ်က်တမ််းတို်းပခင််းနငှ  ်အခဒ က်းဒင ွဒပ်းသငွ််းပခင််းတို  ကို မှတ်ပံုတငစ်ောရင််းတွင ်မှတ်တမ််းတငရ်မည။် 

(ဃ) မှတ်ပံုတငသ်က်တမ််းတို်းပခင််းအတွက် အခဒ က်းဒငကွို အ ူ်းအခငွ အ်ဒရ်းအပြစဒ်ပ်းဒသော ဒပခောက်လအတွင််း 

အမှတ်တံဆိပ်ပိုငရ်ှငက် ဒပ်းသငွ််းပခင််းမရှိလျှင ်မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော အမှတ်တံဆိပ်ကို မှတ်ပံုတငပ်ခင််းမှ ရပ်စ ရမည။် 

(င) ရပ်စ သေွာ်းသည ် မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော အမှတ်တဆံိပ်ကိ ုမတှ်ပံုတငပ်ခင််းမှ ရပ်စ ဒ ကောင််း မှတ်ပံုတငစ်ောရင််းတွင ်

မှတ်တမ််းတငပ်ပီ်း သတ်မှတ်သည ် နည််းလမ််းနငှ အ်ည ီ ုတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

 

အခန််း (၁၂) 
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မှတပုံ်တင ်ော်းဒသော အမှတတ်ဆံပ်ိမူပုိငခ်ွင ဆ်ိငုရ်ော အခွင အ်ဒရ်းမ ော်း 

၃၇။ အမှတ်တဆံိပ်ပိုငရ်ှငသ်ည် အခန််း (၁၁) ပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းကို လိုက်နောဒဆောငရွ်က်ပါက 

မှတ်ပံုတငသ်က်တမ််းကောလအတွင််း ဤအခန််းပါ မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော အမှတ်တံဆပ်ိမူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော 

အခငွ အ်ဒရ်းမ ော်းကို ခစံော်းခငွ ရိှ်သည်။ 

၃၈။ အမှတ်တံဆိပ်ပိုငရ်ှငသ်ည် ပုေမ် ၃၉ နငှ  ်၄၀ တို  ပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းကို မ ိခိကု်ဒစ  - 

(က) သ်ီးသန  အ်ခငွ အ်ဒရ်းအပြစ-် 

(၁) ယင််း၏သဒ ောတူညီခ က်မရှိ   အပခော်းသတူစဦ််းက  ပ်တူ သို  မဟုတ် အလော်းတူဒသော အမှတ်တဆံိပ်ကိ ု ပ်တ ူ

သို  မဟုတ် အလော်းတူဒသော ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ် ဝနဒ်ဆောငမ်ှုတွင ်အသံ်ုးပပ ၍ ကုနသ်ယွ်မှုပပ ရောတွင ်

အမ ော်းပပည်သကူို  ငဒ်ယောင ်ငမ်ှော်းပြစဒ်စပါက ဤဥပဒေနငှ အ်ညီ ကောကွယ ်တော်းဆီ်းခငွ ရိှ်သည်။ 

(၂) မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော အမှတ်တံဆပ်ိ မပိူုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော အခငွ အ်ဒရ်းမ ော်းကို ခ ိ ်းဒြောက်သအူော်း 

ပပစမ်ှုဒ ကောင််းအရပြစဒ်စ၊ တရော်းမဒ ကောင််းအရပြစဒ်စ၊ နစှရ်ပ်လံု်းအရပြစဒ်စ တရော်းစွ ဆိုခငွ ရိှ်သည်။ 

(၃) ဒအောက်ပါအဒပခအဒနမ ော်းနငှ  ်ကိုက်ညီလျှင ်မှတ်ပံုတင ်ော်းသည ် ဒက ော် ကော်းဒသော အမှတ်တံဆိပ်နငှ  ် ပ်တ ူ

သို  မဟုတ် အလော်းတူဒသော အမှတ်တံဆပ်ိကို မတညူီဒသော ကနုပ်စစည််း သို  မဟုတ ်ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်းတွင ်ယင််း၏ 

သဒ ောတူညီခ က်မရှိ   ကုနသ်ယွ်မှုပပ ရောတွင ်အသံ်ုးပပ ပခင််းကို ကောကွယ်တော်းဆီ်းခငွ ရိှ်သည်- 

(ကက) မှတ်ပံုတင ်ော်းသည ်ဒက ော် ကော်းဒသော အမှတ်တံဆိပ်ပိုငရှ်ငန်ငှ  ်အသံ်ုးပပ  ော်းဒသော ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ် 

ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်းအ ကော်း ဆက်န ွှယ်မှုရှိသည်ဟု ညွှနပ်ပသက  သို   ပြစဒ်နပခင််း၊ 

(ခခ) ယင််းအမှတ်တံဆိပ်ပိုငရ်ှင၏် အက ိ ်းစ်ီးပွော်းကို  ိခိကု်ဒစနိငုပ်ခင််း။ 

(ခ) အခန််း (၁၃) နငှ  ်(၁၄) တို  ပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနငှ အ်ညီ မတှ်ပံတုင ်ော်းဒသော အမှတ်တံဆိပ် မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော 

အခငွ အ်ဒရ်းမ ော်းကို အပခော်းသတူစ်ဦ်းဦ်းသို   လွှ ဒပပောင််းပခင််း သို  မဟုတ် ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်လုပ်ကိုငခ်ငွ ဒ်ပ်းပခင််း ပပ နိငုသ်ည်။ 

၃၉။ အမှတ်တံဆပ်ိပိုငရ်ှငသ်ည် အပခော်းသတူစဦ််းဦ်းက စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန််း သို  မဟုတ် ကနုသ်ယွ်မှု လပ်ုငန််းမ ော်းအတွက် 

ဒအောက်ပါတို  နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ သဒ ောရုိ်းပြင  ်အသံ်ုးပပ ဒဆောငရွ်က်ပခင််းကို တော်းပမစ ်ပိတ်ပငခ်ငွ မ်ရိှဒစရ- 

(က) ပိုငရ်ှင၏်ကိုယ်ပိုငအ်မည် သို  မဟုတ် ဒနရပ်လိပ်စော၊ 

(ခ) ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ် ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်း၏အမ ိ ်းအစော်း၊  ဆက်စပ်ဒသော အဒ ကောင််းအရော၊ အရည်အဒသ်ွး၊ 

အဒရအတွက်၊ ရည်ရွယ် ော်းဒသော အသံ်ုးဝငမ်ှု၊ တနြိ်ု်း၊ မူရင််းဒေသ၊  ုတ်လုပ်သည ် အခ ိနက်ောလ သို  မဟုတ ်

အပခော်းဒသောလကခဏောမ ော်းကို ဒြော်ပပသည ် ညွှန််းပပခ က်မ ော်း၊ 

(ဂ) ကုနပ်စစည််းကိုပြစဒ်စ၊ ဝနဒ်ဆောငမ်ှုကိုပြစဒ်စ အသံ်ုးပပ ရန ်ရည်ရွယ်သည ် ဒြော်ပပခ က်၊ အ ူ်းသပြင  ်

တွ ြက်သံ်ုးပစစည််းမ ော်း သို  မဟုတ် အပိုပစစည််းမ ော်း၏ အသံ်ုးပပ ရန ်ရည်ရွယ်သည ် ဒြော်ပပခ က်။ 

၄၀။ အမှတ်တံဆပ်ိပိုငရ်ှငသ်ည် ယင််းကိုယ်တိုငက်ပြစဒ်စ၊ ယင််း၏သဒ ောတူညီခ က် ရရှိသကူပြစဒ်စ ဒပ်းပို   ော်းသည ် 

ဒဈ်းကွက်တွင ်ဒရောက်ရှိဒနဒသော ကုနပ်စစည််းမ ော်း၌ ယင််း၏အမှတ်တံဆိပ်ကိ ုအသံ်ုးပပ ပခင််းအော်း 

တော်းပမစပိ်တ်ပငခ်ငွ မ်ရိှဒစရ။ 
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၄၁။ ပုေမ် ၄၀ တွင ်မည်သို  ပင ်ပပဋ္ဌောန််းပါရှိဒစကောမှု အမှတ်တဆံိပ်ပိုငရ်ှငသ်ည် ကုနပ်စစည််းမ ော်းကို ဒဈ်းကွက်သို   

တငသ်ငွ််းပပီ်းဒနောက် ယင််းကုနပ်စစည််း၏ အဒပခအဒန ဒပပောင််းလ သေွာ်းလျှင ်သို  မဟုတ် ပ က်စ်ီးယိုယွင််းသေွာ်းလျှင ်

ယင််းကုနပ်စစည််းအော်း ဆက်လက်ဒရောင််းခ ပခင််းကို တည်ဆ ဥပဒေနငှ အ်ညီ တော်းပမစပိ်တ်ပငန်ိငုသ်ည်။ 

 

အခန််း (၁၃) 

အမှတတ်ဆံပ်ိအခွင အ်ဒရ်းမ ော်းကိ ုလွှ ဒပပောင််းပခင််း 

၄၂။ (က) အမှတ်တံဆိပ်မှတပံ်ုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလျှောက် ော်းသသူည် ယင််း၏ ဒလျှောက် ော်းခ က်ကို ပုဂ္ိ လ်တစဦ််းဦ်းသို  ပြစဒ်စ၊ 

တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းသို  ပြစဒ်စ လွှ ဒပပောင််းပခင််းအော်း မှတ်တမ််းတငဒ်ပ်းရန ်သတ်မှတ်ခ က်နငှ အ်ညီ 

မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ  ံဒလျှောက် ော်းနိငုသ်ည်။ 

(ခ) အမှတ်တံဆိပ်ပိုငရ်ှငသ်ည် ယင််း၏မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော အမှတ်တံဆိပ်ပိုငဆ်ိုငမ်ှုကို ပဂု္ိ လ် တစဦ််းဦ်းသို  ပြစဒ်စ၊ 

တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းသို  ပြစဒ်စ လွှ ဒပပောင််းပခင််းအော်း မှတ်တမ််းတငဒ်ပ်းရန ်သတ်မှတ်ခ က်နငှ အ်ညီ 

မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ ံဒလျှောက် ော်းနိငုသ်ည်။ 

၄၃။ မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိသည် အမှတ်တဆံိပ် မှတ်ပံုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလျှောက် ော်းသကူပြစဒ်စ၊ ပုေမ် ၄၂၊ ပုေမ်ခွ  (က) အရ 

လွှ ဒပပောင််းပခင််းကို လက်ခသံကူပြစဒ်စ၊ အမှတ်တံဆိပ်ပိုငရ်ှငက်ပြစဒ်စ၊ ပုေမ် ၄၂၊ ပေုမ်ခွ  (ခ) အရ လွှ ဒပပောင််းပခင််းကို 

လက်ခသံကူပြစဒ်စ သတ်မှတ်သည ် အခဒ က်းဒင ွဒပ်းသွင််းပပီ်း ပိုငဆ်ိုငမ်ှု လွှ ဒပပောင််းဒ ကောင််း မှတ်တမ််းတငဒ်ပ်းရန ်

ဒလျှောက် ော်းလျှင ်ပိုငဆ်ိုငမ်ှုလွှ ဒပပောင််းဒ ကောင််း မှတ်တမ််းတင၍် အမ ော်းပပည်သသူရိှိဒစရန ်သတ်မှတ်သည ် 

နည််းလမ််းနငှ အ်ညီ  ုတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

၄၄။ မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော အမှတ်တဆံိပ်ပိုငဆ်ိုငမ်ှု လွှ ဒပပောင််းပခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ ံ မှတ်တမ််းတငဒ်ပ်းရန ်

ဒလျှောက် ော်းပခင််းမရှိလျှင ်ယင််းပိုငဆ်ိုငမ်ှုလွှ ဒပပောင််းပခင််းသည် အက ိ ်း သက်ဒရောက်မှု မရှိဒစရ။ 

 

အခန််း (၁၄) 

မှတပုံ်တင ်ော်းဒသောအမှတတ်ဆံပ်ိကိ ုခွင ပ်ပြုခ က်ပ င လ်ပ်ုကိငုခ်ွင ဒ်ပ်းပခင််း 

၄၅။ အမှတ်တံဆပ်ိပိုငရ်ှငသ်ည် ပုဂ္ိ လ်တစဦ််းဦ်းကိုပြစဒ်စ၊ တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းကို ပြစဒ်စ၊ 

ယင််း၏မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော အမှတ်တံဆိပ်ကိ ုအသံ်ုးပပ ရနအ်တွက် စည််းကမ််းခ က်မ ော်း သတ်မှတ်၍ ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်

လုပ်ကိုငခ်ငွ ဒ်ပ်းနိငုသ်ည်။ 

၄၆။ အမှတ်တံဆပ်ိပိုငရ်ှင ်သို  မဟုတ် ယင််း၏ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်လုပ်ကိုငခ်ငွ ရ်ရိှသသူည် ခငွ ပ်ပ ခ က် စောတမ််းအမှတ်အသော်း 

မိတတ ြူမှနန်ငှ အ်တူ သတ်မှတ်သည  ်အခဒ က်းဒငဒွပ်းသငွ််းပပီ်း ခွင ပ်ပ ခ က်ပြင  ်လုပ်ကိုငခ်ငွ ဒ်ပ်းပခင််းကို မှတ်တမ််းတငဒ်ပ်းရန ်

မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ  ံဒလျှောက် ော်းနိငုသ်ည်။ 

၄၇။ မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိသည ်ပုေမ် ၄၆ အရ ဒလျှောက် ော်းပခင််းကို မှတ်တမ််းတငပ်ပီ်း သတ်မှတ်သည ် နည််းလမ််းနငှ အ်ညီ 

 ုတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 
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၄၈။ အမှတ်တံဆိပ်ပိုငရ်ှင ်သို  မဟုတ် ယင််း၏ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်လုပ်ကိုငခ်ငွ ရ်ရိှသကူ မှတ်ပံုတင ်အရောရှိ ံတွင ်

မှတ်တမ််းတင ်ော်းသည ် ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်လုပ်ကိုငခ်ငွ ဒ်ပ်းပခင််းကို ပယ်ြ က်ရန ်သတ်မှတ်ခ က်နငှ အ်ညီ ဒလျှောက် ော်းလျှင ်

မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိက မှတတ်မ််းမှပယ်ြ က်ပပီ်း ယင််းသို   ပယ်ြ က်ဒ ကောင််း အမ ော်းပပည်သသူရိှိဒစရန ်

သတ်မှတ်သည ်နည််းလမ််းနငှ အ်ညီ  ုတ်ပပနဒ် ကညောရမည။် 

၄၉။ ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်လုပ်ကိုငခ်ငွ ဒ်ပ်းပခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ ံ မှတ်တမ််းတငဒ်ပ်းရန ်

ဒလျှောက် ော်းပခင််းမရှိလျှင ်ယင််းခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင လ်ုပ်ကိုငခ်ွင ဒ်ပ်းပခင််းသည် အက ိ ်းသက်ဒရောက်မှုမရှိဒစရ။ 

 

အခန််း (၁၅) 

အမှတတ်ဆံပ်ိ မှတပုံ်တငပ်ခင််းကို တရော်းမဝငဒ်ကကောင််းဒကကညောပခင််းနငှ  ်ပယ ် ကပ်ခင််း 

၅၀။ (က) အက ိ ်းသက်ဆိုငသ်တူစဦ််းဦ်း၏ ဒလျှောက် ော်းခ က်အရ ပုေမ် ၂၊ ပုေမ်ခွ  (ည) ပါ အဓပိပောယ်ြွင ဆ်ိုခ က်နငှ  ်

မကိုက်ညီဒသော အမှတ်တံဆပ်ိပြစဒ် ကောင််း သို  မဟုတ် ပုေမ် ၁၃ ပါ ပငင််းပယ်ရန ်ခိငုလ်ံုသည ် 

အဒ ကောင််းပပခ က်တစရ်ပ်ရပ်ဒ ကောင  ်မှတ်ပံုတငခ်ငွ  ်မရရိှသင သ်ည ် အမှတ်တံဆပ်ိပြစဒ် ကောင််း 

အဒ ောက်အ ော်းခိငုလ်ံုလျှင ်မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိသည ်အမှတတ်ံဆိပ် မတှ်ပံုတငပ်ခင််းကို တရော်းမဝငဒ် ကောင််း 

ဒ ကညောရမည်။ 

(ခ) အက ိ ်းသက်ဆိုငသ်တူစဦ််းဦ်း၏ ဒလျှောက် ော်းခ က်အရ ပုေမ် ၁၄ ပါ ပငင််းပယ်ရနဆ်က်စပ်ဒသော 

အဒ ကောင််းပပခ က်တစရ်ပ်ရပ်ဒ ကောင  ်မှတ်ပံုတငခ်ငွ မ်ရရိှသင သ်ည ် အမှတ်တံဆပ်ိပြစဒ် ကောင််း 

အဒ ောက်အ ော်းခိငုလ်ံုလျှင ်မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိသည ်အမှတတ်ံဆိပ် မတှ်ပံုတငပ်ခင််းကို တရော်းမဝငဒ် ကောင််း 

ဒ ကညောရမည်။ 

(ဂ) အမှတ်တံဆိပ် မှတ်ပံုတငပ်ခင််းကို တရော်းမဝငဒ် ကောင််း ဒ ကညောဒပ်းရန ်ဒလျှောက် ော်းပခင််းနငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍ တရော်းရံု ်း၏ 

အပပီ်းသတ်ဆံု်းပြတ်ခ က် သို  မဟုတ် စရီငခ် က်တို  ကို လက်ခရံရှိလျှင ်မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိသည် 

အမှတ်တံဆိပ်မှတပံ်ုတငပ်ခင််းကို တရော်းမဝငဒ် ကောင််း ဒ ကညောရမည်။ 

(ဃ) (၁) ပုေမ်ခွ  (က) ပါ တရော်းမဝငဒ် ကောင််း ဒ ကညောပခင််းအတွက် ဒတောင််းဆိုခ က်ကို မည်သည ်အခ ိနတ်ွငမ်ဆိ ု

ဒလျှောက် ော်းနိငုသ်ည်။ 

(၂) မရို်းမဒပြောင ဒ်သောသဒ ောပြင  ်မှတ်ပံုတငခ်  ပခင််းမဟုတ်လျှင ်ပုေမ်ခွ  (ခ) ပါ တရော်းမဝငဒ် ကောင််း 

ဒ ကညောပခင််းအတွက် ဒတောင််းဆိုခ က်သည် မှတ်ပံုတငသ်ည ်ဒန  မှ ငါ်းနစှအ်တွင််းသော ဒလျှောက် ော်း နိငုသ်ည်။ 

(င) တရော်းမဝငဒ် ကောင််း ဒ ကညောသည ် အဒ ကောင််းရင််းမ ော်းသည် မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော အမှတ်တဆံိပ်၏ ကုနပ်စစည််း 

သို  မဟုတ် ဝနဒ်ဆောငမ်ှုအခ ိ ွဲ့ နငှ သ်ော သက်ဆိုငလ်ျှင ်ယင််းနငှ ဆ်က်စပ်ဒသော မှတပံ်ုတငပ်ခင််းကိုသောလျှင ်

တရော်းမဝငဒ် ကောင််း ဒ ကညောရမည်။ 
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(စ) မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိသည် မှတပံ်ုတင ်ော်းဒသော အမှတ်တဆံပ်ိကို တရော်းမဝငဒ် ကောင််း ဒ ကညောပခင််းပြစဒ် ကောင််း 

မှတ်တမ််းတငပ်ပီ်း  ိုသို   တရော်းမဝငဒ် ကောင််း ဒ ကညောပခင််းကို အမှတ်တံဆိပ် ပိုငရ်ှင ်ံ အဒ ကောင််း ကော်းရမည ်အပပင ်

အမ ော်းပပည်သသူရိှိဒစရန ် ုတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

၅၁။ (က) အမှတ်တံဆပ်ိ အသံ်ုးပပ ပခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ အက ိ ်းသက်ဆိုငသ်တူစဦ််းဦ်း၏ ဒလျှောက် ော်း ခ က်အရ 

မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိသည် ဒအောက်ဒြော်ပပပါ တစရ်ပ်ရပ်နငှ  ်ပငစိွန််းဒ ကောင််း ဒတွွဲ့ ရှိပါက အမှတ်တံဆိပ်မှတပံ်ုတငပ်ခင််းကို 

ပယ်ြ က်ရမည်- 

(၁) မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော အမှတ်တံဆပ်ိနငှ  ်သက်ဆိုငသ်ည ်ကနုပ်စစည််း သို  မဟုတ ်ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်းကို 

မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ  ံဒလျှောက် ော်းသည ်ဒန  မှစ၍ သံ်ုးနစှအ်တငွ််း လံု်းဝအသံ်ုးမပပ ပခင််းနငှ  ်အဆိုပါအသံ်ုးပပ မှု 

ပ က်ကွက်ပခင််းအတွက် ခိငုလ်ံုဒသော အဒ ကောင််းပပခ က်မရှိပခင််း၊ 

(၂) မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော အမှတ်တံဆပ်ိ အသံ်ုးပပ ပခင််းအော်း တစဆ်က်တည််း သံ်ုးနစှ ်ကောဆိုင််းငံ  ော်း ပခင််းနငှ  ်

အဆိုပါဆိုင််းငံ  ော်းပခင််းအတွက် ခိငုလ်ံုဒသော အဒ ကောင််းပပခ က်မရှိပခင််း၊ 

(၃) မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော အမှတ်တံဆိပ်သည ်ကုနပ်စစည််း၏ အမ ိ ်းအစော်း၊ ဆက်စပ်ဒသော အဒ ကောင််းအရော၊ 

အရည်အဒသ်ွး၊ အဒရအတွက်၊ ရည်ရွယ် ော်းဒသော အသံ်ုးဝငမ်ှု၊ တနြိ်ု်း၊ မူရင််းဒေသ၊  ုတ်လုပ်သည ်အခ ိနတ်ို  ကို 

ဒြော်ပပသည ် ညွှန််းပပခ က်မ ော်း သို  မဟုတ် မ က်ဒမှောက်ဒဝါဟောရ အသံ်ုးအနှုန််းတွင ်ဒယ ယု  

အသံ်ုးအနှုန််းပြစလ်ောပခင််း သို  မဟုတ် ဓဒလ  ံု်းစပံြစလ်ောပခင််းနငှ  ်ကုနသ်ယွ်မှုနယ်ပယ်တွင ်

လက်ဒတွွဲ့အသံ်ုးအနှုန််းပြစလ်ောသည ် ညွှန််းပပခ က်မ ော်း သ်ီးသန  ပ်ါဝငလ်ောပခင််း။ 

(ခ) ပုေမ်ခွ  (က) အရ အမှတ်တံဆပ်ိအသံ်ုးပပ ပခင််းတွင ်ဒအောက်ပါတို  ပါဝငသ်ည်- 

(၁) မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော အမှတ်တံဆပ်ိ၏  ူ်းပခော်းဒသော လကခဏောမ ော်းအော်းဒပပောင််းလ ပခင််းမရှိ   

ကွ ပပော်းဒသောပံုစတံစခ်အုပြစ ်အသံ်ုးပပ ပခင််း၊ 

(၂) ပပည်ပသို  တငပိ်ု  ရန ်ရည်ရွယ်၍ ကုနပ်စစည််းမ ော်းဒပေါ်တွင ်အမှတ်တံဆိပ်ကိ ုကပ်ပခင််း သို  မဟုတ် ယင််းကုနပ်စစည််းကို 

 ုပ်ပို်း ော်းပခင််းအဒပေါ်တွင ်အမှတ်တံဆိပ်ကိ ုကပ်ပခင််းတို   အပါအဝင ်နိငုင်ဒံတော် တွင ်အသံ်ုးပပ ပခင််း။ 

(ဂ) ဤဥပဒေအရ အမှတ်တံဆိပ်အသံ်ုးပပ သည ်ကောလ၊ သဒ ောသ ောဝ သို  မဟုတ် နယ်ပယ်အပါအဝင ်

အမှတ်တံဆိပ်အော်းအသံ်ုးပပ မှုကို သက်ဒသပပရန ်လိုအပ်လျှင ်အဆိုပါ သက်ဒသပပရနတ်ောဝနသ်ည် 

အမှတ်တံဆိပ်ပိုငရ်ှငအ်ဒပေါ် က ဒရောက်ဒစရမည်။ 

(ဃ) ပယ်ြ ယ်ဒစသည ် အဒ ကောင််းရင််းမ ော်းသည် မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသောအမှတ်တံဆိပ်၏ ကုနပ်စစည််း သို  မဟုတ ်

ဝနဒ်ဆောငမ်ှု အခ ိ ွဲ့ နငှ သ်ော သက်ဆိုငလ်ျှင ်ယင််းနငှ ဆ်က်စပ်ဒသောမှတ်ပံုတငပ်ခင််းကိုသောလျှင ်ပယ်ြ က်ဒစရမည်။ 

(င) အမှတ်တံဆိပ် မှတပံ်ုတငပ်ခင််းကို ပယ်ြ က်ပပီ်းပါက အဆိပုါမှတ်ပံုတငပ်ခင််းသည် တရော်းဝငရ်ပ်စ ပပီ်း ပြစသ်ည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်။ 
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(စ) မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိသည် မှတပံ်ုတင ်ော်းဒသော အမှတ်တဆံပ်ိကို ပယ်ြ က်ဒ ကောင််းမှတ်တမ််းတငပ်ပီ်း 

 ိုသို  ပယ်ြ က်ပပီ်းဒ ကောင််းကို အမှတ်တံဆိပ်ပိုငရ်ှင ်ံ အဒ ကောင််း ကော်းရမည ်အပပင ်အမ ော်းပပည်သသူရိှိ ဒစရန ်

 ုတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

၅၂။ မည်သမူဆို ပေုမ် ၁၃၊ ပေုမ်ခွ  (ဂ) နငှ  ်ပငစိွန််းသပြင  ်မှတ်ပံတုငအ်ရောရှိက မှတ်ပံုတငရ်နပ်ငင််းပယ် သည ် သို  မဟုတ ်

မှတ်ပံုတင ်ော်းပခင််းကို ပယ်ြ က်သည ် အမှတ်တဆံိပ်ကို အသံ်ုးမပပ ရ။ 

 

အခန််း(၁၆) 

ဒေသဆိငုရ်ောအညွှန််း 

၅၃။ သက်ဆိုငရ်ောကုနပ်စစည််းကို  ုတ်လပ်ုဒသော ဒေသအတွင််းရှိ ဒအောက်ဒြော်ပပပါ ပဂု္ိ လ်မ ော်းအော်း ကိုယစ်ော်းပပ သည ် 

တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းတစခ်ခုသုည် ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းကို မှတ်ပံုတငလ်ိုပါက မှတ်ပံုတငဒ်ပ်းရန ်

သတ်မှတ်ခ က်နငှ အ်ညီ မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ  ံဒလျှောက် ော်း ရမည်- 

(က) သ ောဝ ွက်ကုန ်သို  မဟုတ် သ ောဝသယံဇောတမ ော်းပြင  ်ကုနပ်စစည််း ုတ်လပ်ုသမူ ော်း၊ 

(ခ) စိုက်ပ ိ ်းဒရ်း ွက်ကုန ်ုတ်လုပ်သမူ ော်း၊ 

(ဂ) လက်မှုပစစည််း သို  မဟုတ် စက်မှုပစစည််းဆိုငရ်ော ုတ်ကုန ် ုတ်လုပ်သမူ ော်း၊ 

(ဃ) ပုေမ်ခွ  (က) မှ (ဂ) အ  ိဒြော်ပပ ော်းသမူ ော်း၏ ကိုယ်စော်း သက်ဆိုငရ်ောအစို်းရဌောန၊ အစို်းရအြွ ွဲ့ အစည််းမ ော်းမ ှ

တောဝနရ်ှိသမူ ော်း။ 

၅၄။ (က) ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််း မှတပံ်ုတငဒ်လျှောက် ော်းရောတငွ ်ဒအောက်ပါသတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနငှ အ်ညီ ဒလျှောက် ော်းရမည်- 

(၁) ဒလျှောက် ော်းသည ် အြွ ွဲ့အစည််း သို  မဟုတ ်ကိုယ်စော်းလှယ၏် အမည်၊ နိငုင်သံော်းနငှ ဒ်နရပ်လိပ်စော၊ 

(၂) မှတ်ပံုတငဒ်လျှောက် ော်းပခင််းအတွက် ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််း၊ 

(၃) ဒလျှောက် ော်းသည ် ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််း ွက်ရှိရောဒေသ၊ 

(၄) ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းအပြစ ်ညွှန််းဆိုသည ် ကုနပ်စစည််း။ 

(ခ) အဆိုပါ ဒလျှောက်လွှောမ ော်းနငှ အ်တူ ဒအောက်ပါတို  ကို ဒြော်ပပရမည်- 

(၁) ကုနပ်စစည််း၏  ူ်းပခော်းဒသော အခ က်အလက်မ ော်း သို  မဟုတ် အရည်အဒသ်ွး သို  မဟုတ်  ငဒ်ပေါ်ဒက ော် ကော်းမှု၊ 

(၂) ကုနပ်စစည််း၏ တိက စွော သတ်မှတ ်ော်းဒသော အရည်အဒသ်ွး၊  ငဒ်ပေါ်ဒက ော် ကော်းမှု သို  မဟုတ် 

ဝိဒသသလကခဏောမ ော်း၊ မူရင််းဒေသနငှ  ် ုတ်လုပ်မှုနည််းစနစတ်ို  ၏ဆက်စပ်မှု၊ 

(၃) သတ်မှတ်သည ် အပခော်းအခ က်မ ော်း။ 

(ဂ) ဒလျှောက် ော်းရောတွင ်သတ်မှတ်သည ် မှတ်ပံုတငဒ် က်းကို ဒပ်းသငွ််းရမည်။ 

၅၅။ ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းသည် ဒအောက်ပါအခ က် တစရ်ပ်ရပ်နငှ  ်ပငစိွန််းဒနပါက မှတ်ပံုတငခ်ငွ မ်ရိှဒစရ- 

(က) ပုေမ် ၂၊ ပုေမ်ခွ  (ဏ) ပါဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််း၏ အဓိပပောယြ်ွင ဆ်ိုခ က်နငှ  ်ကိုက်ညီမှုမရှိပခင််း၊ 
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(ခ) အဆိုပါ ဒေသဆိုငရ်ော အညွှန််းကို သံ်ုးစွ မည  ်ကုနပ်စစည််းသည် နိငုင်ဒံတော်ရှိ အမ ော်းသံ်ုးဒဝါဟောရတွင ်

ဒယ ယု အသံ်ုးအနှုန််း သို  မဟုတ် ဓဒလ  ံု်းစပံြစဒ်နပခင််း၊ 

(ဂ) အမ ော်းပပည်သ၏ူ ဒအ်းခ မ််းတည်ပငမိ်ဒရ်း သို  မဟုတ် ကိုယ်က င တ်ရော်း ဒကောင််းမွနဒ်ရ်း သို  မဟုတ် 

အမ ော်းပပည်သဆူိုငရ်ောမူနငှ  ်ဆန  က် ငဒ်သော ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းတစရ်ပ်ပြစပ်ခင််း။ 

၅၆။ အက ိ ်းသက်ဆိုငသ် ူမည်သမူဆို သို  မဟုတ် သကဆ်ိုငရ်ောဌောန၊ အြွ ွဲ့အစည််းမဆို ဒအောက်ပါ အဒ ကောင််းပပခ က်မ ော်းပြင  ်

ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းအော်း မှတ်ပံုတင ်ော်းပခင််းကို တရော်းမဝငဒ် ကောင််း ဒ ကညောရန ်သို  မဟုတ် ပယ်ြ က်ဒပ်းရန ်

မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ  ံဒလျှောက် ော်းနိငုသ်ည်- 

(က) ပုေမ် ၂၊ ပုေမ်ခွ  (ဏ) ပါ ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််း၏ အဓပိပောယြ်ွင ဆ်ိုခ က်နငှ  ်ကိုက်ညီမှု မရှိပခင််း၊ 

(ခ) ပုေမ် ၅၄၊ ပုေမ်ခွ  (ခ) ပါ ခ မှတ် ော်းဒသော အခ က်အလက်မ ော်းနငှ  ်သက်ဆိုငသ်ည ်လိုအပ်ခ က်မ ော်း နငှ  ်ကိုက်ညီဒစရန ်

ဒသခ ောစွော ဆက်လက်လုပ်ဒဆောငန်ိငုမ်ှုမရှိပခင််း၊ 

(ဂ) မူရင််း ွက်ရှိရောနိငုင်တံွင ်အကောအကွယ်ပပ လုပ်မ ော်းဒသော သို  မဟုတ် ကောကွယ်ပခင််းရပ်စ သေွာ်း ဒသော သို  မဟုတ် 

အဆိုပါနိငုင်တံွင ်အသံ်ုးမပပ ဒတော ဒသော ပပည်ပဒေသဆိုငရ်ော အညွှန််းတစရ်ပ်ရပ်ပြစပ်ခင််း၊ 

(ဃ) အမ ော်းပပည်သ၏ူဒအ်းခ မ််းတည်ပငမိ်ဒရ်း သို  မဟုတ် ကိုယ်က င တ်ရော်း ဒကောင််းမွနဒ်ရ်း သို  မဟုတ် 

အမ ော်းပပည်သဆူိုငရ်ောမူနငှ  ်ဆန  က် င ဒ်နဒသော ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််း တစရ်ပ်ပြစပ်ခင််း။ 

၅၇။ (က) မှတပံ်ုတငစ်ောရင််းတွငဒ်ြော်ပပ ော်းဒသော ကုနပ်စစည််းမ ော်းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ သတ်မှတ်ဒြော်ပပ ော်း ဒသော ဒေသအတွင််း 

၎င််း၏လုပ်ငန််းဒဆောငတ်ောမ ော်းကို ဒဆောငရွ်က်ဒနသမူ ော်းကသောကုနသ်ယွ်မှု လုပ်ငန််းဒဆောငရွ်က်ရောတွင ်

မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းကိုသံ်ုးစွ ခငွ ရိှ်ရမည။် သို  ရောတွင ်အဆိပုါကုနပ်စစည််းမ ော်းသည ်

မှတ်ပံုတငစ်ောရင််းတွငသ်တ်မှတ်ဒြော်ပပ ော်းဒသော အရည်အဒသ်ွး၊  ငဒ်ပေါ်ဒက ော် ကော်းမှု သို  မဟုတ် 

အပခော်းဒသောဝိဒသသလကခဏောမ ော်းနငှ  ်ပပည ်စံုရမည်။ 

(ခ) သတံူဒ ကောင််းကွ ပြစဒ်နသည ် ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းမ ော်းတွင ်မှတ်ပံုတငပ်ပီ်းဒသော ဒေသဆိုငရ်ော အညွှန််းအမည်နငှ  ်

ဒနောက်ပိုင််းတွငမ်ှ မှတ်ပံုတငသ်ည ် သတံူဒ ကောင််းကွ  ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််း အမည်တို  အ ကော်း လက်ဒတွွဲ့က င သ်ံ်ုးမှုတွင ်

သသိော ငရ်ှော်းဒသောကွ ပပော်းပခော်းနော်းမှုရှိသည ်အခါမှသော သက်ဆိုငရ်ော  ုတလ်ုပ်သမူ ော်းအော်း 

သောတူညီမျှပပ မူဆက်ဆံရနန်ငှ  ်စော်းသံ်ုးသမူ ော်းအော်း  ငဒ်ယောင ် ငမ်ှော်းမပြစဒ်စရန ်လိုအပ်ခ က်တို  ကို 

 ည ်သငွ််းစဉ်းစော်း၍ အကောအကွယ်ဒပ်းရမည်။ 

(ဂ) မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််း၏ အခငွ အ်ဒရ်းရရိှသသူည် ဒအောက်ပါကိစစရပ်မ ော်းကို 

ကောကွယ်တော်းဆီ်းပိုငခ်ငွ ရိှ်သည်- 

(၁) ကုနပ်စစည််း၏ ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ အမ ော်းပပည်သကူို လှည ်ပြော်းရနအ်လို  ငေှာ 

မူရင််းဒေသမှနမ်ှမဟုတ်   အဆိုပါဒေသမှ  ွက်ရှိဒသောပစစည််းပြစဒ် ကောင််းဒြော်ပပ၍ တစန်ည််းနည််းပြင  ်

အသံ်ုးပပ ပခင််း၊ 
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(၂) တရော်းမျှတမှုမရှိသည ် ယှဉပပိ ငမ်ှုတစရ်ပ်ကိုပြစဒ်စဒသော မှတ်ပံုတင ်ော်းသည ် ဒေသဆိုငရ်ော အညွှန််းကို 

တစန်ည််းနည််းပြင  ်အသံ်ုးပပ ပခင််း၊ 

(၃) ကုနပ်စစည််း၏ မူရင််းဒေသကို ညွှနပ်ပရောတွငပ်ြစဒ်စ၊ ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းကို ောသောပပနဆ်ို၍ 

အသံ်ုးပပ ရောတွငပ်ြစဒ်စ၊ အမ ိ ်းအစော်း၊ အုပ်စု၊ ပံုစ၊ံ တုပပခင််း သို  မဟုတ် အလော်းတူဒြော်ပပခ က်မ ော်းပြင  ်

ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းကို တွ ြက်အသံ်ုးပပ  ော်းရောတွငပ်ြစဒ်စ အပငင််းပွော်းဒနဒသော ဒေသဆိုငရ်ော အညွှန််းပြင  ်

ဒြော်ပပ ော်းဒသော ဒေသမှမဟုတ်သည ် ကုနပ်စစည််းမ ော်းအတကွ် ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းကို အသံ်ုးပပ ပခင််း။ 

(ဃ) ကုနပ်စစည််းမူရင််း ွက်ရှိရော နယ်နမိိတ်၊ ဒေသ သို  မဟုတ် နယ်ဒပမကို တိက မှနက်နစ်ွောဒြော်ပပ ော်း ဒသော်လည််း 

အပခော်းနယ်နမိိတ်မှ ွက်ရှိဒသော ကုနပ်စစည််းအပြစ ်အမ ော်းပပည်သကူို မှော်းယွင််းစွောဒြော်ပပ ော်း ဒသော 

အပခော်းဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းမ ော်းသည် ပုေမ်ခွ  (က) နငှ  ်(ဂ) တို  ပါအခငွ အ်ဒရ်းမ ော်းမရရိှဒစရ။ 

၅၈။ (က) မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိသည် ဒလျှောက် ော်းခ က်အော်း ပုေမ် ၅၃၊ ပုေမ် ၅၄၊ ပုေမ် ၅၅ တို  နငှ  ်ကိုက်ညမီှုရှိပါက 

ဒလျှောက် ော်းခ က်တွင ်ပါဝငဒ်သောအဒ ကောင််းအရောမ ော်းနငှ  ်အခ က်အလက်မ ော်းကို သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနငှ အ်ညီ 

 ုတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

(ခ) ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််း မှတ်ပံုတငပ်ခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ကန  က်ွက်လိုသသူည် အမှတ်တံဆိပ်၏ 

ကန  က်ွက်ပခင််းဆိုငရ်ောပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းကို လိုအပ်သလို အသံ်ုးပပ နိငုသ်ည်။ 

(ဂ) မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိသည် ကန  က်ွက်ခ က်ကို လက်ခရံရှိပခင််း မရှိလျှငဒ်သော်လည််းဒကောင််း၊ ကန  က်ွက်ခ က်ကို 

ပငင််းပယ်ခ  လျှငဒ်သော်လည််းဒကောင််း ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းကို မှတ်ပံုတငဒ်ပ်းရမည်။ 

၅၉။ မှတပံ်ုတင ်ော်းဒသော ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််း၏ သက်တမ််းသည် ၎င််းကိုအကောအကွယ်ဒပ်းရနခ်ငွ ပ်ပ ခ   သည ် 

 ူ်းပခော်းဒသောဝိဒသသလကခဏောမ ော်း၊ အရည်အဒသ်ွး သို  မဟုတ်  ငဒ်ပေါ်ဒက ော် ကော်းမှုမ ော်း တည်ရှိဒနသဒရွွဲ့ ဤဥပဒေအရ 

အကောအကွယ် ရရှိဒစရမည။် 

၆၀။ (က) ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းတစရ်ပ်ကို ဤဥပဒေနငှ အ်ည ီမှတ်ပံုတငဒ်လျှောက် ော်းပပီ်းဒနောက်အမှတ် တဆံိပ်မှတ်ပံုတငရ်န ်

ဒလျှောက် ော်းလောလျှင ်ပုေမ် ၅၇ ကိ ုခ ိ ်းဒြောက်၍ပြစဒ်စ၊ တူညီဒသော ုတ်ကုန ်နငှ ဆ်က်စပ်၍ပြစဒ်စ အသံ်ုးပပ ဒသော 

အမှတ်တံဆိပ်မှတပံ်ုတငပ်ခင််းအော်း မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိက ပငင််းပယ်ရမည်။ 

(ခ) မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော အမှတ်တံဆိပ်မ ော်းသည် ပုေမ်ခွ  (က) နငှ  ်ပငစိွန််းဒ ကောင််းဒတွွဲ့ ရှိပါက 

ယင််းအမှတ်တံဆိပ်မ ော်းသည် တရော်းမဝငဒ် ကောင််းဒ ကညောပခင််းခရံမည်။ 

(ဂ) ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းကို မှတ်ပံုတငရ်န ်မဒလျှောက် ော်းမ ီသဒ ောရုိ်းပြင  ်မှတ်ပံုတင ်ော်းပပီ်းဒသော သို  မဟုတ် 

ဒလျှောက် ော်းပပီ်းဒသော အမှတ်တံဆိပ်သည် ပုေမ် ၅၇ ကို ခ ိ ်းဒြောက်၍ အသံ်ုးပပ  ော်းဒသော် လည််း အခန််း (၁၅) ပါ 

ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနငှ  ်ပငစိွန််းပခင််းမရှိလျှင ်ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််း မှတ်ပံုတငပ်ခင််း တွင ်မည်သို  ပငရိှ်ဒစကောမှု အဆိုပါ 

 ုတ်ကုနမ် ော်းအတွက် ဆက်လက်အသံ်ုးပပ နိငုသ်ည်။ မှတ်ပံတုငအ်ရောရှိသည် အဆိုပါကိစစရပ်မ ော်းအတွက် 

ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းအသံ်ုးပပ မှုကို ယင််းနငှ  ်ဆက်န ွှယ်ဒနဒသော အမှတ်တဆံိပ်အသံ်ုးပပ မှုက  သို  ခငွ ပ်ပ ရမည်။ 
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၆၁။ (က) သက်ဆိုငရ်ောဌောန၊ အြွ ွဲ့အစည််းမ ော်းသည် အကောအကွယ်ရရှိ ော်းဒသော ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််း မ ော်းကို 

ကကီ်း ကပ်ကွပ်က ရမည်။ ကကီ်း ကပ်ကွပ်က မှုဆိုငရ်ော လုပ်ငန််းအခ ိ ွဲ့ကို အပခော်းပုဂ္ိ လ်တစဦ််းအော်း လွှ အပ်နိငုသ်ည်။ 

(ခ) ကကီ်း ကပ်ကွပ်က မှုတွင ်ဒအောက်ပါတို   ပါဝငရ်မည်- 

(၁) ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းအပြစ ်မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော ုတ်ကနုမ် ော်း၏ သတ်မှတ်ဒြော်ပပခ က်မ ော်းနငှ  ်သက်ဆိုငရ်ော 

 ုတ်ကုနတ်ို  ၏ ကိုက်ညီမှု၊ 

(၂) မှတ်ပံုတင ်ော်းဒသော ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််းအမညမ် ော်းအော်း ဒစ ်းကွက်တွင ်အသံ်ုးပပ မှု။ 

(ဂ)  ုတ်ကုန၏် သတ်မှတ်ဒြော်ပပခ က်မ ော်းနငှ  ်ကိုက်ညီရန ်ကက်ီး ကပ်ကွပ်က မှုအတွက် ကုနက် စရိတ် အော်း 

အက ိ ်းသက်ဆိုငသ်မူ ော်းမှ ဒပ်းဒဆောငရ်မည်။ 

၆၂။ ဒေသဆိုငရ်ောအညွှန််း၏ အခငွ အ်ဒရ်းမ ော်း  ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်ပခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းအပပင ်

သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းအော်း ဒြောက်ြ က်ပါက အမှတ်တံဆိပ် အခငွ အ်ဒရ်း  ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်မှုမ ော်း၏ အဒရ်းယူမှုဆိုငရ်ော 

ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းအတိုင််းဒဆောငရွ်က်ရမည်။ 

 

အခန််း(၁၇) 

ကုန်သယွမ်ှုအမည ်

၆၃။ (က) ကုနသ်ယွ်မှုအမည်သည် အမှတ်တံဆိပ်တစခ်၏ု အစတိ်အပိုင််းတစရ်ပ်အပြစ ်ပါဝင ်သည်ပြစဒ်စ၊ 

မပါဝငသ်ည်ပြစဒ်စ ယင််းကုနသ်ယွ်မှုအမည်ကိ ုမှတ်ပံုတငပ်ခင််းမပပ ဒသော်လည််း အကောအကွယ်ဒပ်းရမည်။ 

(ခ) အမည် သို  မဟုတ် သတ်မှတ်ဒြော်ပပခ က်တစရ်ပ်၏ သဒ ောသ ောဝအရပြစဒ်စ၊ ယင််းကို ည ်သငွ််း 

အသံ်ုးပပ ပခင််းအော်းပြင ပ်ြစဒ်စ အမ ော်းပပည်သ၏ူ ဒအ်းခ မ််းတည်ပငမိ်ဒရ်း သို  မဟုတ် ကိုယ်က င သ်ကိခောကို 

ဆန  က် င ်ိပါ်းဒစလျှင၊် အ ူ်းသပြင  ်ယင််းအမည်ပြင ဒ်ြော်ပပ ော်းဒသော စ်ီးပွော်းဒရ်းလုပ်ငန််း သဒ ောသ ောဝသည် 

ကုနသ်ယွ်မှုနယ်ပယ် သို  မဟုတ် အမ ော်းပပည်သကူို လှည ်ပြော်းသက  သို   ပြစဒ်ပေါ်ဒစလျှင ်ယင််းအမည် သို  မဟုတ် 

သတ်မှတ်ဒြော်ပပခ က်ကို ကုနသ်ယွ်မှုအမည်အပြစ ်အသံ်ုးမပပ ရ။ 

(ဂ) ကုနသ်ယွ်မှုအမည် တစခ်နုငှ  ်ပ်တ ူသို  မဟုတ် အလော်းတဒူသော အမှတ်အသော်းကို အပခော်းကုနသ်ယွ်မှုအမည် 

အပြစလ်ည််းဒကောင််း၊ အမှတ်တံဆိပ်အပြစလ်ည််းဒကောင််း ခငွ ပ်ပ ခ က် တစစ်ံုတစရ်ောမရှိ   အသံ်ုးပပ ပခင််းသည် 

အမ ော်းပပည်သကူို  ငဒ်ယောင ်ငမ်ှော်းပြစဒ်စလျှင ်ကုနသ်ယွ်မှု အမည်ကိ ုအကောအကွယ်ဒပ်းရမည။် 

 

အခန််း(၁၈) 

အပပည်ပပည်ဆိငုရ်ော မှတပုံ်တငဒ်လ ောက် ော်းပခင််း 

၆၄။ အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ော အမှတ်တဆံိပ် မှတ်ပံုတငစ်နစ ်သဒ ောတူစောခ  ပ်တွင ်နိငုင်ဒံတော်က အြွ ွဲ့ဝငအ်ပြစ ်

ဝငဒ်ရောက်ပပီ်းဒနောက် ပပည်တွင််းမှပြစဒ်စ၊ ပပည်ပမှပြစဒ်စ အမှတ်တံဆိပ်မှတပံ်ုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလျှောက် ော်းလိုသမူ ော်းသည် 
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အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ော မှတ်ပံုတငစ်နစက်ိ ုက င သ်ံ်ုးလိုပါက သတမ်ှတ်ခ က်နငှ  ်အညီ မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ ံ 

ဒလျှောက် ော်းနိငုသ်ည်။ 

 

အခန််း(၁၉) 

အယခူံပခင််း 

၆၅။ (က) မှတပံ်ုတငအ်ရောရှိက ဤဥပဒေအရ ခ မှတ်ဒသော ဆံု်းပြတ်ခ က်တစရ်ပ်ရပ်ကို မဒက နပ်သသူည် 

ယင််းဆံု်းပြတ်ခ က်ကို  ုတ်ပပနဒ် ကညောသည ်ဒန  မှ ရက်ဒပါင််း ၆၀ အတွင််း ဒအဂ ငစ် ီံ အယူခဝံငန်ိငုသ်ည်။ 

(ခ) ပုေမ်ခွ  (က) အရ အယူခမံှုတွင ်ဒအဂ ငစ်သီည် မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ၏ ဆံု်းပြတ်ခ က်ကို အတည်ပပ ပခင််း၊ ပယ်ြ က်ပခင််း၊ 

ပပငဆ်ငဒ်ပပောင််းလ ပခင််း သို  မဟုတ် သက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်းမ ော်း  ပ်မံရယူရန ်ညွှန ်ကော်းပခင််းပပ နိငုသ်ည်။ 

(ဂ) ပုေမ်ခွ  (ခ) အရ သက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်း  ပ်မံရယတူငပ်ပလောလျှင ်ဒအဂ ငစ်သီည် မှတ်ပံုတငအ်ရောရှိ၏ 

ဆံု်းပြတ်ခ က်ကို အတည်ပပ ပခင််း၊ ပယ်ြ က်ပခင််း သို  မဟုတ် ပပငဆ်ငဒ်ပပောင််းလ ပခင််း ပပ နိငုသ်ည်။ 

၆၆။ ဒအဂ ငစ်ကီ ခ မှတ်ဒသော ဆံု်းပြတ်ခ က်ကို မဒက နပ်သသူည် ယင််းဆံု်းပြတ်ခ က် အဒ ကောင််း ကော်း စောကို 

လက်ခရံရိှသည ်ဒန  မှ ရက်ဒပါင််း ၉၀ အတွင််း ဤကိစစအလို  ငေှာ ပပည်ဒ ောငစ်ုတရော်းလွှတ်ဒတော်ခ  ပ် က 

စရီငပိ်ုငခ်ငွ အ်ောဏော အပ်နငှ််း ော်းသည ် မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းသို   ဒလျှောက် ော်းနိငုသ်ည်။ 

 

အခန််း(၂၀) 

မူပုိငခ်ွင တ်ရော်းရုံ်းတည်ဒ ောငပ်ခင််း 

၆၇။ ပပည်ဒ ောငစ်ုတရော်းလွှတ်ဒတော်ခ  ပ်သည်- 

(က) မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ောကိစစရပ်မ ော်းနငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍ ပပစမ်ှုဒ ကောင််းအရပြစဒ်စ၊ တရော်းမဒ ကောင််းအရပြစဒ်စ 

တရော်းစွ ဆိုမှုမ ော်းကို စစဒ်ဆ်းစရီငရ်န ်သင ဒ်လ ော်ဒသော နယ်ဒပမဒေသတွင ်မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းမ ော်း တည်ဒ ောင၍် 

တရော်းသကူကီ်းမ ော်းကို ခန   ်ော်းနိငုသ်ည်။ 

(ခ) ပုေမ်ခွ  (က) အရခန   ်ော်းသည ် တရော်းသကူကီ်းမ ော်းကို မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ောကိစစရပ်မ ော်းကိုစစဒ်ဆ်းစရီငန်ိငု ်ရန ်

စရီငပိ်ုငခ်ငွ အ်ောဏောနငှ  ်လုပ်ပိုငခ်ငွ မ် ော်းကို အပ်နငှ််းနိငုသ်ည်။ 

(ဂ) ပုေမ်ခွ  (က) အရ မပိူုငခ်ငွ  ်တရော်းရံု ်းမ ော်းကို တည်ဒ ောငပ်ခင််းမပပ မီ မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ောကိစစရပ်မ ော်းကိ ုစစဒ်ဆ်းစရီငရ်န ်

သင ဒ်လ ော်ဒသောတရော်းရုံ်းအော်း မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းမ ော်း၏ စရီငပိ်ုငခ်ငွ အ်ောဏောနငှ  ်လုပ်ပိုငခ်ငွ မ် ော်းကို အပ်နငှ််းနိငုသ်ည်။ 

(ဃ) မူပိုငခ်ငွ  ်တရော်းရံု ်းမ ော်းက ခ မှတ်ဒသော စရီငခ် က်၊ အမိန  န်ငှ ဆ်ံု်းပြတ်ခ က်မ ော်းအဒပေါ်အယူခမံှု၊ ပပငဆ်ငမ်ှုမ ော်းကို 

စရီငပိ်ုငခ်ငွ ရိှ်သည ် မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းမ ော်း၏ စရီငပိ်ုငခ်ငွ အ်ောဏောနငှ  ်လုပ်ပိုငခ်ငွ မ် ော်းကို သတ်မှတ်ဒပ်းရမည်။ 

(င) ပုေမ် ၆၆ အရ ဒလျှောက် ော်းခ က်မ ော်းကို စစဒ်ဆ်းစရီငရ်န ်သင ဒ်လ ော်သည ် မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းသို   စရီငပိ်ုငခ်ငွ အ်ောဏောနငှ  ်

လုပ်ပိုငခ်ငွ မ် ော်း အပ်နငှ််းရမည်။ 

 



ကုနအ်မှတ်တံဆိပ်မူပိုငခွ်င ဥ်ပဒေ 

Page 24 of 32 

အခန််း(၂၁) 

အမှတတ်ဆံပ်ိမူပုိငခ်ွင ဆ်ိငုရ်ော အခွင အ်ဒရ်းကို အဒကောက်ခွန်ဦ်းစ်ီးဌောနက အကောအကွယဒ်ပ်းပခင််း 

၆၈။ အခငွ အ်ဒရ်းရရိှသသူည် အမှတ်တံဆိပ်အတုကိ ုအသံ်ုးပပ  ော်းသည်ဟု စွပ်စွ ခ ံော်းရဒသော ကုနပ်စစည််းမ ော်းကို နိငုင်ဒံတော် 

နယ်နမိိတ်အတွင််းသို   တငသ်ငွ််း ော်းဒ ကောင််း သို  မဟုတ် တငသ်ငွ််းလ က် ရှိဒ ကောင််း သို  မဟုတ် တငသ်ငွ််းရနရ်ှိဒ ကောင််း 

သသံယပြစြ်ွယ်ရော အဒ ောက်အ ော်းရှိပါက အဆိုပါ ကုနပ်စစည််းကုနသ်ယွ်မှုလမ််းဒ ကောင််းအတွင််းသို   

လွတ်လပ်စွောဝငဒ်ရောက်ခငွ ပ်ပ ပခင််းကို ဆိုင််းငံ မိန   ်ုတ် ဒပ်းရနသ်တ်မှတ်ခ က်နငှ အ်ညီ အဒကောက်ခနွဦ််းစ်ီးဌောန 

ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ် ံ ဒလျှောက် ော်းနိငုသ်ည်။ 

၆၉။ (က) အဒကောက်ခနွဦ််းစ်ီးဌောန ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ်သည်- 

(၁) ပုေမ် ၆၈ အရ ဒလျှောက် ော်းခ က်ကို လက်ခရံရိှသည ်ဒန  မှ ရက်ဒပါင််း ၃၀ အတွင််း ယင််းဒလျှောက် လွှောကိ ု

လက်ခဒံ ကောင််းသို  မဟုတ် ပငင််းပယ်ဒ ကောင််းဒလျှောက် ော်းသူ ံ အဒ ကောင််း ကော်းရမည်။ 

(၂) ဒလျှောက် ော်းခ က်ကို စစိစရ်န ်လိုအပ်ဒသော သတင််းအခ က်အလက်မ ော်း မပပည ်စံုခ  လျှင ်ဒလျှောက် ော်းသမူှ 

အဒ ကောင််း ကော်းစော  ုတ်ပပနသ်ည ်ဒန  မှ ၁၅ ရက် အတွင််း သတင််းအခ က်အလက်မ ော်း  ပ်မံပြည ်စွက်ဒပ်းပို  ရန ်

ယင််း၏ဆံု်းပြတ်ခ က်ကို ဒလျှောက် ော်းသ ူံ အဒ ကောင််း ကော်းစောဒပ်းပို  ၍ ဒရွှွဲ့ဆိုင််းရမည်။ 

(၃) ဒလျှောက် ော်းခ က်ကို လက်ခရံောတွင ်အောမခခံ က်တစရ်ပ်ကို အဒကောက်ခနွဦ််းစ်ီးဌောနတွင ်သတ်မှတ်ခ က်နငှ အ်ညီ 

ဒလျှောက် ော်းသမူှဒပ်းရန ်သတ်မှတ်နိငုသ်ည်။ 

(၄) ဒလျှောက် ော်းခ က်ကို ပငင််းပယ်ခ  လျှင ်အဒ ကောင််းပပခ က်ကို ရှင််းလင််းစွော ဒြော်ပပရမည်။ 

(ခ) ဒလျှောက် ော်းသသူည် ပိုမိုတိုဒတောင််းဒသော အခ ိနက်ောလတစခ်ကုို ဒတောင််းဆိုပခင််းမပပ ခ  လျှင ်ပုေမ်ခွ  (က) ပါ 

လုပ်ဒဆောငမ်ှုမ ော်းသည် ဒပခောက်လအ ိ သက်ဒရောက်မှုရှိဒစရမည်။ 

၇၀။ (က) အဒကောက်ခနွဦ််းစ်ီးဌောန ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ်သည် ပုေမ် ၆၉ အရ ဒလျှောက ်ော်းခ က်ကို လက်ခပံပီ်းဒနောက်ပြစဒ်စ၊ 

အဒကောက်ခနွဦ််းစ်ီးဌောန၏ စစဒ်ဆ်းဒတွွဲ့ ရှိခ က်အရပြစဒ်စ အမှတ်တံဆိပ်အတ ုကို အသံ်ုးပပ ၍ တငသ်ငွ််းဒသော 

ကုနပ်စစည််းပြစသ်ည်ဟု ယူဆနိငုဒ်သောခိငုလ်ံုသည ် အဒ ောကအ် ော်းမ ော်း ရှိလျှင ်

အဆိုပါကုနပ်စစည််းမ ော်းကုနသ်ယွ်မှုလမ််းဒ ကောင််းအတွင််းသို   လွတ်လပ်စွော ဝငဒ်ရောက်ခငွ ပ်ပ ပခင််းကို ဆိုင််းငံ  ော်းရမည်။ 

ယင််းသို   ဆိုင််းငံ  ော်းပခင််းကို ဒလျှောက် ော်းသနူငှ  ်တငသ်ငွ််းသူတို  အော်း ခ က်ခ င််းအဒ ကောင််း ကော်းရမည်။ 

(ခ) အဆိုပါကုနပ်စစည််းသည ်အမှတ်တဆံိပ်အတုကို အသံ်ုးပပ  ော်းသည ် ကုနပ်စစည််းပြစဒ် ကောင််း ဒလျှောက် ော်းသ၏ူ 

ဒတောင််းဆိုခ က် မှနက်နဒ် ကောင််း သက်ဒသပပရန ်အဒကောက်ခနွဦ််းစ်ီးဌောန ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ်သည် 

လျိှ ွဲ့ ဝှက်သတင််းအခ က်အလက်မ ော်းအော်း မဒပါက် ကော်းဒစ   ဆိုင််းငံ  ော်း ဒသော ကုနပ်စစည််းမ ော်းကို 

ဒလျှောက် ော်းသနူငှ  ်တငသ်ငွ််းသတူို  အော်း လံုဒလောက်ဒသော စစဒ်ဆ်းခငွ ပ်ပ ရ မည်။ 

၇၁။ (က) ဒလျှောက် ော်းသ ူ ံဆိုင််းငံ မိန  က်ို အသဒိပ်းအဒ ကောင််း ကော်းသည ်ဒန  မှ ၁၅ ရက်အတွင််း ဒလျှောက် ော်းသကူ 

အမှုကိစစအမှော်းအမှနအ်ဒပေါ် ဆံု်းပြတ်နိငုရ်န ်အဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်ပခင််းကို စတင ်ဒဆောငရွ်က်ဒနဒ ကောင််း သို  မဟုတ် 

မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းမှ ကုနပ်စစည််းစ်ီးဆင််းမှုဆိုင််းငံ သည ် ယောယအီဒရ်း ယူဒဆောငရွ်က်ခ က်မ ော်းသည်  ကန   ်ကောဒနဒ ကောင််း 
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အဒကောက်ခနွဦ််းစ်ီးဌောန ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ် ံ အဒ ကောင််း ကော်းခ  ပခင််းမရိှလျှင ်ယင််းကုနပ်စစည််းကို 

ကင််းလွတ်ခငွ ပ်ပ ရမည်။ သင ဒ်လ ော်ဒသောကိစစရပ်မ ော်း တွင ် ိသုတ်မှတ်သည ် အခ ိနက်ောလကို ၁၅ ရက ်မကုနဆ်ံု်းမီ 

အဒကောက်ခနွဦ််းစ်ီးဌောန ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ်၏ ဆံု်းပြတ်ခ က်ပြင  ်၁၅ ရက်  ပ်မံတို်းနိငုသ်ည်။ 

(ခ) ပ က်စ်ီးလွယ်ဒသော ပစစည််းပြစပ်ါ သတ်မှတ်ကောလသည် သံ်ုးရက်ပြစသ်ည်။ 

၇၂။ ဆိုင််းငံ မိန  အ်ဒ ကောင််း ကော်းစောကို လက်ခရံရှိပပီ်းဒနောက် တငသ်ငွ််းသူသည် ဆိုင််းငံ မိန  က်ို မဒက နပ်ပါ က 

သက်ဆိုငရ်ောစရီငပိ်ုငခ်ငွ ရိှ်သည ် မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းသို   ဒလျှောက် ော်းနိငုသ်ည်။ မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းသည် ပပနလ်ည်စစိစရ်န ်

အခငွ အ်ဒရ်း ဒတောင််းဆိုသည ်ဒန  မှ ရက်ဒပါင််း ၃၀ အတွင််းဆိငု််းငံ ကောလကို ပပငဆ်ငပ်ခင််း၊ ပပနလ်ည်ရုပ်သမိ််းပခင််း 

သို  မဟုတ် အတည်ပပ ပခင််း ပပ လုပ်ရမည်။ 

၇၃။ မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းက အမှတ်တဆံိပ်အတုကိ ုအသံ်ုးပပ  ော်းသည ် ကုနပ်စစည််း မှနက်နဒ် ကောင််း ဆံု်းပြတ်ခ  လျှင ်

တငသ်ငွ််းသူသည် အဆိုပါကုနပ်စစည််းမ ော်းအော်း  ိန််းသမိ််းပခင််း၊ ြ က်ဆီ်းပခင််း၊ ြယ်ရှော်းပခင််းတို  အတွက် 

ကုနက် စရိတ်မ ော်းကို အဒကောက်ခနွဦ််းစ်ီးဌောနသို   ဒပ်းဒဆောငရ်မည်။ အဒကောက်ခနွဦ််းစ်ီးဌောန ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ်အဒနပြင  ်

တငသ်ငွ််းသ ူံမှ အဆိုပါကုနက် စရိတ်မ ော်းကိ ုမရရိှခ  လျှငဒ်လျှောက် ော်းသသူည် အဆိပုါကုနက် စရိတ်မ ော်းအော်း 

ဒပ်းဒဆောငရ်န ်တောဝနရ်ှိပပီ်း တငသ်ငွ််းသ ူံမှ  ိုသို  ဒပ်းဒဆောငရ်မည ် မည်သည ်စရိတ်ကိုမဆို 

ပပနလ်ည်ရပိုငခ်ငွ ရိှ်ဒစရမည်။ 

၇၄။ မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းက အမှတ်တဆံိပ်အတုကိ ုအသံ်ုးပပ  ော်းသည ် ကုနပ်စစည််းမဟုတ်ဒ ကောင််း ဆံု်းပြတ်ခ  လျှင ်

အဆိုပါကုနပ်စစည််းမ ော်းကိ ုမှော်းယွင််းစွောဆိုင််းငံ ပခင််းနငှ  ်ယောယီ ိန််းသမိ််းပခင််းတို  ဒ ကောင  ်ပြစဒ်ပေါ်သည ် နစန်ောဒ က်းကို 

မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းမှ သတ်မှတ်ဆံု်းပြတ်သည ်ပမောဏအတိုင််း ဒလျှောက် ော်း သမူ ှတငသ်ငွ််းသ ူံ ဒပ်းဒဆောငရ်မည်။ 

၇၅။ ဤအခန််းပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းသည် အမှတ်တဆံိပ်အတကုို အသံ်ုးပပ  ော်းသည ် ကုနပ်စစည််းမ ော်းအော်း 

စ်ီးပွော်းဒရ်းအလို  ငေှာမဟုတ်   တငသ်ငွ််းသကူ ကိုယ်ပိုငသ်ံ်ုးရန ်ရည်ရွယ်၍ ခရီ်းသည် ဝနစ်ည်အဒနပြင  ်ယူဒဆောငလ်ောဒသော 

ကုနပ်စစည််းနငှ  ်ဒသော်လည််းဒကောင််း၊ နည််းဥပဒေတွင ်သတ်မတှ်ဒြော်ပပ ော်းဒသော တငသ်ငွ််းတငပိ်ု  လောဒသော 

ကုနပ်စစည််းနငှ ဒ်သော်လည််းဒကောင််း သက်ဆိုငပ်ခင််းမရှိဒစရ။ 

၇၆။ အဒကောက်ခနွဦ််းစ်ီးဌောန ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ်သည် အမတှ်တံဆိပ်အတုကို အသံ်ုးပပ  ော်းသည်ဟု စွပ်စွ  ော်းသည ် 

ကုနပ်စစည််းမ ော်းနငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍ ကမ္ော အဒကောက်ခနွအ်ြွ ွဲ့ နငှ လ်ည််းဒကောင််း၊ အပခော်းနိငုင်မံှ အဒကောက်ခနွဦ််းစ်ီးဌောန 

ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ်နငှ လ်ည််းဒကောင််း သတင််းအခ က်အလက် မ ော်းြလှယ်ပပီ်း ပူ်းဒပါင််းဒဆောငရွ်က်နိငုသ်ည်။ 

 

အခန််း(၂၂) 

အမှတတ်ဆံပ်ိမူပုိငခ်ွင ဆ်ိငုရ်ော အခွင အ်ဒရ်း ပိါ်းခ ိြု်းဒ ောက်ပခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ မူပုိငခ်ွင တ်ရော်းရုံ်း၏ လပ်ုပုိငခ်ွင မ် ော်း 

၇၇။ (က) အခငွ အ်ဒရ်းရရိှသူသည် နစန်ောမှုအတွက ်တရော်းမဒ ကောင််းအရ ပုေမ် ၇၉ နငှ  ်၈၀ တို  ပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနငှ အ်ညီ 

ယောယီအဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်သည ် အမိန  ခ် မှတ်ဒပ်းရန ်မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းတွင ်အဒ ွဒ ွမှု ဒလျှောက် ော်းနိငုသ်ည်။ 
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(ခ) အခငွ အ်ဒရ်းရရိှသူသည် ပပစမ်ှုဒ ကောင််းအရပြစဒ်စ၊ တရော်းမဒ ကောင််းအရပြစဒ်စအဒရ်းယူဒပ်းရန ်မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းသို   

ဒလျှောက် ော်းနိငုသ်ည်။ 

၇၈။ မပိူုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းသည်- 

(က) အမှတ်တံဆိပ်ပိုငရ်ှင ်မဟုတ်ဒသော အပခော်းသတူစဦ််းက ယင််းအမှတ်တံဆိပ် ပိုငရ်ှင၏်သဒ ောတူ ခငွ ပ်ပ ခ က်မပါ   

ပုေမ် ၃၈ ပါ အခငွ အ်ဒရ်းတစရ်ပ်ရပ်ကိ ုနိငုင်ဒံတော်တွင ်က င သ်ံ်ုးဒဆောငရွ်က်ပါက ဤဥပဒေအရ 

အကောအကွယ်ဒပ်း ော်းဒသော အမှတ်တဆံိပ်ကို ခ ိ ်းဒြောက်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

(ခ)  ပ်တူ သို  မဟုတ် အလော်းတူဒသော ကုနပ်စစည််းမ ော်း သို  မဟုတ် ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်းအတွက် ပ်တ ူသို  မဟုတ် အလော်းတ ူ

မှတ်ပံုတငမ် ော်းသည  ်ဒက ော် ကော်းဒသော အမှတ်တံဆိပ်သဒကေတတစခ်အုော်း ခငွ ပ်ပ ခ က်မရ   အသံ်ုးပပ ပခင််းသည် 

အမ ော်းပပည်သကူို  ငဒ်ယောင ်ငမ်ှော်းပြစဒ်စနိငုသ်ည်ဟု မှတယ်ူရမည်။ 

၇၉။ (က) မပိူုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းသည် အမှတ်တံဆိပ်မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ောအခငွ အ်ဒရ်း  ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်မှုမ ော်းနငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍ ပုေမ် ၇၇၊ 

ပုေမ်ခွ  (က) အရ ဒလျှောက် ော်းလောပါက တရော်းမဒ ကောင််းအရ ကုစော်းဒဆောင ်ရွက်ရန ်

ဒအောက်ပါယောယီအဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်သည ် အမိန  တ်စရ်ပ်ရပ်ကိုပြစဒ်စ၊ တစရ်ပ် က်ပို၍ပြစဒ်စ ခ မှတ်နိငုသ်ည်- 

(၁) အမှတ်တံဆိပ် မပိူုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော အခငွ အ်ဒရ်း  ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်ပခင််းကို ကောကွယ်တော်းဆီ်းရနန်ငှ  ်

အဒကောက်ခနွဦ််းစ်ီးဌောနတွင ်က သင ခ်နွအ်ရပ်ရပ် ဒပ်းဒဆောင၍် ရှင််းလင််း ုတ်ယူပပီ်းသည ် သငွ််းကုန ်ပစစည််းမ ော်း 

အပါအဝငအ်မှတ်တဆံိပ်မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော အခငွ အ်ဒရ်း  ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်သည ် ကုနပ်စစည််းမ ော်း နိငုင်ဒံတော်၏ 

ကုနသ်ယွ်မှုလမ််းဒ ကောင််းအတွင််းသို   ဝငဒ်ရောက်လောပခင််းကို တော်းဆီ်းရနသ်င သ်ည်  ငပ်မငသ်ည ် အမိန  ၊် 

(၂) စွပ်စွ ခရံဒသော အမှတ်တံဆိပ်မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော အခငွ အ်ဒရ်း  ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်မှုနငှ  ်သက်ဆိုငသ်ည ် 

သက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်းမ ော်းကို မူလအဒပခအဒနမပ က် ိန််းသမိ််း ော်းရနသ်င သ်ည် ငပ်မငသ်ည ် အမိန  ၊် 

(၃) သက်ဆိုငရ်ောအဒကောက်ခနွဦ််းစ်ီးဌောနက  ုတ် ော်းသည ် ဆိုင််းငံ မိန  က်ို ပပငဆ်ငရ်န၊် ပယ်ြ က်ရန ်သို  မဟုတ် 

အတည်ပပ ရန ်အမိန  ။် 

(ခ) မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံု ်းသည် ယောယီအဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်ဒပ်းရနအ်တွက် ဒလျှောက် ော်းသ ူံမှဒအောက်ပါ တို  ကိ ု

တငသ်ငွ််းရန ်ညွှန ်ကော်းနိငုသ်ည်- 

(၁) ဒလျှောက် ော်းသမူှော အခငွ အ်ဒရ်းရရိှသပူြစ်ဒ ကောင််း၊ ယင််း၏အခငွ အ်ဒရ်းကို ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်ဒန ဒ ကောင််း 

သို  မဟုတ်  ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်ရန ်အလော်းအလောရှိဒ ကောင််း ငရ်ေှာ်းဒစရန ်ခိငုလ်ံုသည ်အဒ ောက် အ ော်းမ ော်းကို 

တငပ်ပဒစပခင််း၊ 

(၂) ယောယီ အဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်မှုကို အလွ သံ်ုးစော်းပပ ပခင််းမှ ကောကွယ်တော်းဆီ်းရနအ်တွက် လံုဒလောက ်သည ် 

အောမခတံငသ်ငွ််းဒစပခင််း။ 

(ဂ) မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းသည် ပုေမ်ခွ  (က) ပါ အမိန  အ်ရ ယောယီအဒရ်းယူ ဒဆောငရွ်က်မှုမ ော်းကို ဒဆောငရွ်က်ရောတွင ်

 ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်သည်ဟု စွပ်စွ ခရံဒသော ကုနပ်စစည််းမ ော်းကို ခွ ပခော်းသတ်မှတ်နိငုရ်န ်ဒနောက် ပ်လိုအပ်ဒသော 

မည်သည ်သတင််းအခ က်အလက်ကိုမဆို တငသ်ငွ််းရန ်ဒလျှောက် ော်းသကူို ပ်မ ံညွှန ်ကော်း နိငုသ်ည်။ 
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(ဃ) မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းသည် ဒလျှောက် ော်းဒတောင််းဆိုခ  သည ် ယောယီအဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်ခ က်မ ော်းကို 

စတငဒ်ဆောငရွ်က်ခ  သည ်ဒန  မှစ၍  ိခိကု်နစန်ောမှုအဒပေါ် အမှုကို အပပီ်းအပပတ်ဆံု်းပြတ်နိငုရ်နအ်တွက် 

မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းက သတ်မှတ် ော်းသည ် သင ဒ်လ ော်ဒသောကောလအတွင််း သို  မဟုတ် ယင််းက  သို   

သတ်မှတ် ော်းပခင််းမရိှခ  လျှင ်ယောယီအဒရ်းယူ ဒဆောငရွ်က်ရနအ်မိန  ခ် မှတ်သည ်ဒန  မှ ရက်ဒပါင််း ၃၀ အတွင််း 

တရော်းစွ ဆိုမှုကိ ုတရော်းမဒ ကောင််းအရ တရော်းစွ ဆိုပခင််းမရှိလျှင  ်ပုေမ် ၈၀၊ ပုေမ်ခွ  (ခ) ကို မ ိခိကု်ဒစ   ပုေမ် ၇၉၊ 

ပုေမ်ခွ  (က) နငှ  ်ပုေမ် ၈၀၊ ပုေမ်ခွ  (က) တို  အရ ခ မှတ် ော်းဒသော ယောယီအဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်ခ က်မ ော်းကို 

ဒလျှောက် ော်းခရံသ၏ူ ဒတောင််းဆိုခ က်အရ ရုပ်သမိ််းရမည် သို  မဟုတ် အက ိ ်းသက်ဒရောက်မှုကို ရပ်စ ရမည်။ 

(င) မူပိုငခ်ငွ  ်တရော်းရံု ်းသည် ယောယီအဒရ်းယူ ဒဆောငရွ်က်ခ က်မ ော်းကို ရုပ်သမိ််းလျှငပ်ြစဒ်စ၊ ဒလျှောက် ော်းသ၏ူ 

ပ က်ကွက်မှု သို  မဟုတ် ပပ လုပ်မှုတစရ်ပ်ရပ်ဒ ကောင  ်ရပ်စ လျှငပ်ြစဒ်စ၊ အမှတ်တံဆိပ် မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော 

အခငွ အ်ဒရ်း ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်ပခင််းမရှိဒ ကောင််း သို  မဟုတ်  ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်ရနအ်လော်း အလောမရှိဒ ကောင််း 

ဒတွွဲ့ ရှိလျှငပ်ြစ်ဒစ ဒလျှောက် ော်းခရံသ၏ူ ဒတောင််းဆိုခ က်အရ အဆိုပါအဒရ်းယူ ဒဆောငရွ်က်ခ က်မ ော်းဒ ကောင  ်

ဒပေါ်ဒပါက်ဒသော ိခိကု်နစန်ောမှုမ ော်းအတွက် သင ဒ်လ ော်ဒသောဒလ ော်ဒ က်းကို ဒလျှောက် ော်းသကူဒလျှောက် ော်းခရံသသူို   

ဒပ်းဒစရန ်အမိန  ခ် မှတ်နိငုသ်ည်။ 

၈၀။ (က) မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းသည် ဒအောက်ပါအဒပခအဒနတစရ်ပ်ရပ်တွင ်တစြ်က်သတ် ယောယီအဒရ်းယူ ဒဆောငရွ်က်သည ် 

အမိန  မ် ော်းကို ခ မှတ်နိငုသ်ည်- 

(၁) အခငွ အ်ဒရ်းရရိှသကူို ကုစော်း၍မရနိငုဒ်သော  ိခိကု်နစန်ောမှုကို ပြစဒ်စတနရ်ောသည ်ဒနေှာင ဒ်န်ှး 

 ကန   ်ကောမှုတစစ်ံုတစရ်ောရှိပခင််း၊ 

(၂) သက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်းမ ော်း ပ က်စ်ီးဆံု်းရှု ံ်းမည ် အနတရောယ်အမှနတ်ကယ်က ဒရောက်ဒနပခင််း။ 

(ခ) မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းသည် တစြ်က်သတ်ယောယီအဒရ်းယူ ဒဆောငရွ်က်ရောတွင-် 

(၁) ဒဆောငရွ်က်ပပီ်းလျှငပ်ပီ်းခ င််း ဒနေှာင ဒ်န်ှး ကန   ်ကောမှုမရိှဒစ   ယောယီအဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်သည ် အမိန  က်ို 

ဒလျှောက် ော်းခရံသ ူံ အသဒိပ်းအဒ ကောင််း ကော်းရမည်။ 

(၂) မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းက သတ်မှတ်သည ် အခ ိနက်ောလအတွင််း သို  မဟုတ် ယင််းက  သို  သတ်မှတ်ခ က်မရိှ ခ  လျှင ်

အဒ ကောင််း ကော်းစော ုတ်ပပနသ်ည ်ဒန  မှ ရက်ဒပါင််း ၃၀ အတွင််း အဒ ကောင််း ကော်းခရံသကူ လိုက်နောပခင််းမရှိလျှင ်

ယင််းအဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်ခ က်မ ော်းကို ပပီ်းဒပမောက်ဒအောင ်ဒဆောငရွ်က်ရမည်။ 

(ဂ) ယင််းအဒရ်းယူ ဒဆောငရွ်က်ခ က်မ ော်းအဒပေါ် ပပငဆ်ငပ်ခင််း၊ ပယ်ြ က်ပခင််း သို  မဟုတ် အတည်ပပ ပခင််းတို  ကို 

ဆံု်းပြတ်ဒပ်းရန ်ဒလျှောက် ော်းခရံသမူ ော်း၏ ဒတောင််းဆိုခ က်အရ နစှြ်က် ကော်းနော၍ ပပနလ်ညစ်စဒ်ဆ်းပခင််းတစရ်ပ်ကို 

သင ဒ်လ ော်သည ်ကောလအတွင််းဒဆောငရွ်က်ရမည်။ 

၈၁။ (က) အမှတ်တံဆိပ် မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ောအခငွ အ်ဒရ်း  ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်ပခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ တရော်းမ ဥပဒေနငှ  ်

တရော်းမက င  ်ံု်းဥပဒေတို  ကို မ ိခိကု်ဒစ   ပုေမ် ၇၇၊ ပုေမ်ခွ  (ခ) အရ စွ ဆိုမှုတွင ်မပိူုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းသည် 

ဒအောက်ပါအမိန  တ်စရ်ပ်ရပ်ကိုပြစဒ်စ၊ တစရ်ပ် က်ပို၍ပြစဒ်စ ခ မှတ်နိငုသ်ည်- 
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(၁) အဒကောက်ခနွဦ််းစ်ီးဌောနတွင ်က သင ခ်နွအ်ရပ်ရပ်ဒပ်းဒဆောင၍် ရှင််းလင််း ုတ်ယူပပီ်းတငသ်ငွ််းလော မည ် 

အမှတ်တံဆိပ်မပိူုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ောအခငွ အ်ဒရ်း  ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက် ော်းသည ်ကုနပ်စစည််းမ ော်း နိငုင်ဒံတော်၏ 

ကုနသ်ယွ်မှုလမ််းဒ ကောင််းအတွင််းသို   ဝငဒ်ရောက်လောပခင််းကို တော်းဆီ်းပခင််း အပါအဝင ်အမှတ်တဆံိပ်မ ူ

ပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော အခငွ အ်ဒရ်း ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်မှုအတွက် တော်းပမစသ်ည ် အမိန  ၊် 

(၂) (ကက) အမှတ်တံဆိပ် မပိူုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော အခငွ အ်ဒရ်း  ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်ပခင််းဒ ကောင ပ်ြစဒ်ပေါ်လောဒသော 

အခငွ အ်ဒရ်းရရိှသ၏ူ  ိခိကု်နစန်ောမှုမ ော်းအတွက်  ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်သမူှ အခငွ အ်ဒရ်းရရိှသ ူံသို   လံုဒလောက်ဒသော 

နစန်ောဒ က်းကိုဒပ်းဒဆောငဒ်စရနအ်တွက် ခ မှတ်သည ် အမိန   ်သို  မဟုတ် သင ဒ်လ ော်ဒသော ကိစစရပ်မ ော်းတွင ်

အခငွ အ်ဒရ်းရရိှသမူှ ကကိ တငသ်တ်မှတ်ဒတောင််းဆို ော်းဒသော နစန်ောဒ က်းကိုပြစဒ်စ၊ ခ ိ ်းဒြောက်သမူှ 

ရယူခစံော်းခ  ဒသောအက ိ ်းအပမတ်ကိုပြစဒ်စ၊ နစှရ်ပ်လံု်းကိုပြစဒ်စ ပပနလ်ည်ဒပ်းဒစရန ်အမိန  ၊် 

(ခခ) အခွင အ်ဒရ်းရရိှသ၏ူ တရော်းစရိတ်နငှ  ်ဒရှွဲ့ဒနစရိတ်တို   အပါအဝငသ်င ဒ်လ ော်ဒသော ကုနက် စရိတ် မ ော်းကို 

ဒပ်းဒဆောငဒ်စရန ်အမိန  ၊် 

(၃) အခငွ အ်ဒရ်းရရိှသကူို  ိခိကု်နစန်ောမှုမရိှဒစရနအ်လို  ငေှာ ဒလ ော်ဒ က်းတစစ်ံုတစရ်ောဒပ်းဒဆောင ်ဒစပခင််း မရှိ   

အမှတ်တံဆိပ် ခ ိ ်းဒြောက်ဒသော ကုနပ်စစည််းမ ော်းကို ကုနသ်ယွမ်ှုလမ််းဒ ကောင််း ဒစ ်းကွက်မှ ြယ်ရှော်းရနသ်ို  မဟုတ် 

ြ က်ဆီ်းရနခ် မှတ်သည ်အမိန  ၊် 

(၄) အမှတ်တံဆိပ်ခ ိ ်းဒြောက်ဒသော ကုနပ်စစည််းမ ော်း ပပ လုပ်ရောတွင ်အဓိကအသံ်ုးပပ ဒသော 

ပစစည််းကိရိယောတနဆ်ောပလောမ ော်းကို ကုနသ်ယွ်မှုလမ််းဒ ကောင််း ဒစ ်းကွက်မှြယ်ရှော်းရန ်သို  မဟုတ် ြ ကဆ်ီ်းရန ်

ခ မှတ်သည ်အမိန  ။် 

(ခ) မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းသည် ပုေမ်ခွ  (က)၊ ပုေမ်ခွ ငယ် (၃) နငှ  ်(၄) တို  အရ အမိန  တ်စခ်ခုကုို ခ မှတ်ရနစ်ဉ်းစော်းရောတွင ်

အဆိုပါအမိန  န်ငှ  ်အမှတ်တဆံိပ်ခ ိ ်းဒြောက်မှုအတိုင််းအတောကို အခ ိ ်းညီစွော ခ င ခ် ိန ်ဆံု်းပြတ်ရမည်ပြစပ်ပီ်း 

အပခော်းအက ိ ်းသက်ဆိုငသ်မူ ော်း၏ အက ိ ်းစ်ီးပွော်းကိုလည််း ည ်သငွ််း စဉ်းစော်းရမည်။ 

၈၂။ အမှတ်တံဆပ်ိမူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော အခငွ အ်ဒရ်းခ ိ ်းဒြောက်ခရံသည်ဟု မရုိ်းမဒပြောင ဒ်သောသဒ ောပြင  ်

မမှနမ်ကနတ်ိုင ်ကော်းဒ ကောင််းဒပေါ်ဒပါက်လျှင ်ယင််းသို  တိုင ်ကော်းပခင််းဒ ကောင  ်မှော်းယွင််းစွော ဟန  တ်ော်း 

ခရံသည ်ဒလျှောက် ော်းခရံသကူို ဒလျှောက် ော်းသကူ ဒလ ော်ဒ က်းဒပ်းရမည ်အပပင ်ဒလျှောက် ော်းခရံသ၏ူ က သင ဒ်သော 

ဒရှွဲ့ဒနစရိတ် အပါအဝငတ်ရော်းစရိတ်နငှ  ်အပခော်းကုနက် စရိတမ် ော်းကို ဒလျှောက် ော်းသကူ ဒပ်းဒဆောငဒ်စရန ်

မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းက အမိန  ခ် မှတ်နိငုသ်ည်။ 

၈၃။ (က) မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းသည် ဒအောက်ပါအဒပခအဒနမ ော်းတွင ်တည်ဆ ဥပဒေပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းကို မ ိခိကု်ဒစ   

သင ဒ်လ ော်ဒသော ကိစစရပ်မ ော်းတွင ်လျိှ ွဲ့ ဝှက်သတင််း အခ က်အလက်မ ော်းကို အကောအကွယ်ဒပ်းလ က် 

သက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်းမ ော်းကို တစြ်ကအ်မှုသည်က တငပ်ပရန ်အမိန  ခ် မှတ်နိငုသ်ည်- 

(၁) အခငွ အ်ဒရ်းရရိှသကူ ယင််း၏ဒတောင််းဆိုခ က်မ ော်းကို လံုဒလောက်စွော အဒ ောက်အကူပပ နိငုမ်ည ် ခိငုလ်ံုသည ် 

သက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်းမ ော်းကို တငပ်ပ ော်းဒသောအခါ၊ 
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(၂) ယင််းဒတောင််းဆိုခ က်မ ော်းနငှ စ်ပ်ဆိုငသ်ည ် ခိငုလ်ံုဒသောသက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်းမ ော်းသည် 

တစြ်က်အမှုသည်၏ လက်ဝယ်တွငရ်ှိဒ ကောင််း တိက စွော ဒြောပ်ပ ော်းဒသောအခါ။ 

(ခ) ခိငုလ်ံုဒသောအဒ ကောင််းပပခ က်မရှိ   မိမိအလိုအဒလ ောက်  ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်မှုတွငမ်ူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်း သည် 

ဒအောက်ပါအဒပခအဒနမ ော်း၌  ိခိကု်နစန်ောသနူငှ  ် ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်သတူို  ၏ စွပ်စွ ခ က်မ ော်း သို  မဟုတ် 

သက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်းမ ော်းအရ ကော်းနောခငွ ဒ်ပ်းပပီ်း ယင််းတို  ၏ အပပနအ်လှန ်

စွပ်စွ ပငင််းဆိုသည ်အခ က်မ ော်းအပါအဝင ်သတင််းအခ က်အလက်မ ော်းအဒပေါ် အဒပခခ၍ံ အတည်ပပ ပခင််း သို  မဟုတ် 

ပငင််းဆိုပခင််းစသည ် ပဏောမနငှ  ်အပပီ်းသတ်ဆံု်းပြတ်ခ က်မ ော်းကို ခ မှတ်နိငုသ်ည်- 

(၁) လိုအပ်သည ် သတင််းအခ က်အလက်မ ော်းကို ရယူရောတွင ်ပငင််းဆိုလျှင၊် 

(၂) သင ဒ်လ ော်ဒသော ကောလအတွင််း လိုအပ်ဒသော သတင််းအခ က်အလက်ကို မဒပ်းပို  နိငုလ်ျှင၊် 

(၃) အဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်မှုနငှ စ်ပ်လ ဉ်းဒသော လုပ် ံု်းလုပ်နည််းမ ော်းကို သသိောစွောဟန  တ်ော်းလျှင။် 

၈၄။ မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းသည် ဤဥပဒေအရ တရော်းစွ ဆိတုငပိ်ု  ဒသော ပပစမ်ှုတစရ်ပ်ရပ်တွင ်ဒငေွဏခ် မှတ် ခ  ပါက 

ယင််းခ မှတ်ဒသော ဒငေွဏအ်ော်းလံု်းကိုဒသော်လည််းဒကောင််း၊ တစစ်တိ်တစဒ်ေသကိုဒသော်လည််း ဒကောင််း နစန်ောဒ က်းအပြစ ်

နစန်ောသအူော်းဒပ်းဒစရန ်အမိန  ခ် မှတ်နိငုသ်ည်။ 

၈၅။ တရော်းစွ ဆိုရန ်အဒ ကောင််းတစရ်ပ်တည််းကိ ုအဒပခပပ၍ ပပစမ်ှုဒ ကောင််းနငှ  ်တရော်းမဒ ကောင််း နစှရ်ပ်လံု်းပြင  ်စွ ဆိုပါက 

မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံသည် တရော်းမမှုတွင ် ိခိကု်နစန်ောမှုအတွက ်နစန်ောဒ က်း ဒပ်းဒစရန ်စရီငခ် က်၊ အမိန  န်ငှ ေ်ကီရီ 

ခ မှတ်သည ်အခါ ပုေမ် ၈၄ အရ ခ မှတ်သည ် ဒငေွဏမ်ှနစန်ောဒ က်း အပြစဒ်ပ်းခ  ဒသောဒငဒွ က်းကို ခနုှမိ်ဒပ်းရမည်။ 

၈၆။ မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းသည် အမှတ်တဆံိပ်မပိူုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော အခငွ အ်ဒရ်း  ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်ပခင််းအတွက် အဒရ်းယူ 

ဒဆောငရွ်က်ခ က်မ ော်းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ဤဥပဒေတွင ်အတိအလင််း ပပဋ္ဌောန််း ော်းပခင််းမရှိလျှင ်သက်ဒသခအံက်ဥပဒေ၊ 

ရောဇဝတ်က င  ်ံု်းဥပဒေ၊ တရော်းမက င  ်ံု်းဥပဒေနငှ  ်အပခော်းစပ်ဆိုငသ်ည ် တညဆ် ဥပဒေတို  ပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က် မ ော်းကို 

က င သ်ံ်ုးဒဆောငရွ်က်နိငုသ်ည်။ 

 

အခန််း(၂၃) 

ပပစမ်ှုနငှ  ်ပပစေ်ဏ်မ ော်း 

၈၇။ (က) မည်သမူဆို စ်ီးပွော်းဒရ်းအလို  ငေှာ ဒအောက်ပါပပ လုပ်မှုတစရ်ပ်ရပ်ကို အခငွ အ်ဒရ်းရရိှသ၏ူ 

သဒ ောတူခွင ပ်ပ ခ က်မရိှ   က ြူ်းလွနဒ် ကောင််း ပပစမ်ှု ငရ်ှော်းစရီငပ်ခင််းခရံလျှင ် ိုသကူိုသံ်ုးနစှ ်က် မပိုဒသော 

ဒ ောငေ်ဏပ်ြစဒ်စ၊ က ပ်သနိ််း ၅၀  က်မပိုဒသော ဒငေွဏပ်ြစဒ်စ၊ ေဏန်စှရ်ပ်လံု်းပြစဒ်စ ခ မှတ် နိငုသ်ည်- 

(၁) အမှတ်တံဆိပ်အတုပပ လုပ်ပခင််း၊ 

(၂) အမှတ်တံဆိပ်အတုအော်း ကုနပ်စစည််းတွင ်အသံ်ုးခ ပခင််း သို  မဟုတ် ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်းနငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍ အသံ်ုးခ ပခင််း၊ 

(၃) အမှတ်တံဆိပ် အတုပပ လုပ်ရန ်ပြစဒ်စ၊ အမှတ်တံဆပ်ိအတုကို ကုနပ်စစည််းတွင ်အသံ်ုးခ ရနပ်ြစဒ်စ 

အဓိကအသံ်ုးပပ ဒသော မည်သည ်ပစစည််း သို  မဟုတ် ကိရိယောတနဆ်ောပလောမ ော်းကိုမဆိ ုလက်ဝယ ်ော်း ရှိပခင််း။ 
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(ခ) မည်သမူဆို စ်ီးပွော်းဒရ်းအလို  ငေှာ ဒအောကပ်ါပပ လုပ်မှုတစရ်ပ်ရပ်ကို က ြူ်းလွနဒ် ကောင််းပပစမ်ှု ငရ်ှော်းစ ီရငပ်ခင််းခရံလျှင ်

 ိုသကူို နစှန်စှ ်ကမ်ပိုဒသော ဒ ောငေ်ဏပ်ြစဒ်စ၊ က ပ်သနိ််း ၅၀  ကမ်ပိုဒသော ဒငေွဏပ်ြစဒ်စ၊ 

ေဏန်စှရ်ပ်လံု်းပြစဒ်စ ခ မှတ်နိငုသ်ည်- 

(၁) အမှတ်တံဆိပ်အတုကို အသံ်ုးပပ  ော်းသည ် ကုနပ်စစည််းအော်းဒရောင််းဝယ်ဒြောက်ကော်းပြန  ဒ်ဝပခင််း သို  မဟုတ် 

ဒရောင််းဝယ်ဒြောက်ကော်း ပြန  ဒ်ဝရန ်လက်ဝယ် ော်းပခင််း၊ 

(၂) အမှတ်တံဆိပ်အတုကို အသံ်ုးပပ  ော်းသည ် ကုနပ်စစည််းအော်း နိငုင်ဒံတော်သို  တငသ်ငွ််းပခင််း သို  မဟုတ် 

နိငုင်ဒံတော်မှတငပိ်ု  ပခင််း။ 

၈၈။ မည်သမူဆို ပေုမ် ၈၇ ပါ ပပ လုပ်မှုတစခ်ခုကုို က ြူ်းလွနဒ် ကောင််း ပပစမ်ှု ငရ်ှော်းစရီငပ်ခင််းခရံပပီ်း ဒနောက် 

အဆိုပါပပစမ်ှုကို ပ်မံက ြူ်းလွနဒ် ကောင််း ပပစမ်ှု ငရ်ှော်းစရီငပ်ခင််းခရံလျှင ် ိုသကူိုအနည််း ဆံု်းသံ်ုးနစှမ်ှ အမ ော်းဆံု်း ၁၀ 

နစှ ်ိ ဒ ောငေ်ဏခ် မှတ်ရမည ်အပပင ်က ပ်သနိ််းတစရ်ော  ကမ်ပိုဒသော ဒငေွဏလ်ည််းခ မှတ်နိငုသ်ည်။ 

၈၉။ မည်သမူဆိုနိငုင်ဒံတော်မှ အြွ ွဲ့ဝင ်ော်းဒသော အပပည်ပပညဆ်ိုငရ်ော သဒ ောတူစောခ  ပ်မ ော်းအရ 

အ ူ်းအကောအကွယ်ဒပ်း ော်းဒသောအလံ သို  မဟုတ် သဒကေတအမှတ်အသော်းမ ော်းကို အမှတ်တဆံိပ်အပြစ ်

စ်ီးပွော်းဒရ်းအလို  ငေှာ အသံ်ုးပပ ဒ ကောင််း ပပစမ်ှု ငရ်ှော်းစရီငပ်ခင််းခရံလျှင ် ိုသကူို သံ်ုးနစှ ်က်မပိုဒသော ဒ ောငေ်ဏပ်ြစဒ်စ၊ 

က ပ်သနိ််း ၅၀  ကမ်ပိုဒသော ဒငေွဏပ်ြစဒ်စ၊ ေဏန်စှရ်ပ်လံု်းပြစဒ်စ ခ မှတ်ရမည်။ 

၉၀။ မည်သမူဆိ ုအမှတ်တံဆပ်ိပိုငရ်ှငက်ို  ိခိကု်နစန်ောဒစရန ်ရည်ရွယ်၍ မှတ်ပံုတငအ်မှတ်တဆံိပ်ကိ ုြယ်ရှော်းပခင််း၊ 

ြ က်ဆီ်းပခင််း၊ ပံုသဏ္ဌောနြ် က်ပခင််း သို  မဟုတ် ပြည ်စွက်ပခင််းတစခ်ခုပုပ လုပ်ဒ ကောင််း ပပစမ်ှု ငရ်ှော်းစရီငပ်ခင််းခရံလျှင ်

 ိုသကူို တစန်စှ ်ကမ်ပိုဒသော ဒ ောငေ်ဏပ်ြစဒ်စ၊ က ပ်သနိ််း ၃၀  က ်မပိုဒသော ဒငေွဏပ်ြစဒ်စ၊ 

ေဏန်စှရ်ပ်လံု်းပြစဒ်စခ မှတ်ရမည်။ 

၉၁။ မည်သမူဆို ဒအောက်ပါပပ လုပ်မှုတစရ်ပ်ရပ်ကို က ြူ်းလွနဒ် ကောင််း ပပစမ်ှု ငရ်ှော်းစရီငပ်ခင််းခရံလျှင ် ိုသကူို 

တစန်စှ ်က်မပိုဒသော ဒ ောငေ်ဏပ်ြစဒ်စ၊ က ပ်သနိ််း ၂၀  က်မပိုဒသော ဒငေွဏပ်ြစဒ်စ၊ 

ေဏန်စှရ်ပ်လံု်းပြစဒ်စခ မှတ်နိငုသ်ည်- 

(က) အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပံုတငလ်ကမ်ှတ်ကို မမှနမ်ကန ်ုတ်ဒပ်းပခင််း သို  မဟုတ်  ုတ်ဒပ်းဒစပခင််း၊ 

(ခ) အမှတ်တံဆိပ် မှတ်ပံတုငစ်ောရင််းတွင ်မရုိ်းမဒပြောင ဒ်သောသဒ ောပြင  ်မမှနမ်ကနဒ်ရ်းသငွ််းပခင််း သို  မဟုတ် 

ဒရ်းသငွ််းဒစပခင််း၊ 

(ဂ) ပုေမ် ၅၂ ပါတော်းပမစခ် က်ကိုဒြောက်ြ က်ပခင််း။ 

၉၂။ မည်သမူဆို ဤဥပဒေပါ ပပစမ်ှုတစရ်ပ်ရပ်ကိ ုက ြူ်းလွနရ်ောတွငပ်ူ်းဒပါင််းပါဝငလ်ျှငပ်ြစဒ်စ၊ အော်းဒပ်းကူညီလျှငပ်ြစဒ်စ 

ယင််းပပစမ်ှုအတွက် ပပဋ္ဌောန််း ော်းသည ် ပပစေ်ဏအ်တိုင််းခ မှတ်ပခင််းခရံမည်။ 

 

အခန််း(၂၄) 

အဒ ဒွ  ွ
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၉၃။ ဤဥပဒေအောဏောမတညမ်ီက မတှ်ပံုတငအ်က်ဥပဒေနငှ အ်ညီ- 

(က) စောခ  ပ်စောတမ််းမ ော်း မတှ်ပံုတငရ်ံု ်းတွင ်မှတ်ပံုတင ်ော်းသည ် အမှတ်တဆံိပ်ပိုငရ်ှင ်သို  မဟုတ ်

မှတ်ပံုမတင ်ော်းဒသော်လည််း နိငုင်ဒံတော်၏ ဒစ ်းကွက်အတွင််းတွင ်အမှနတ်ကယ်အသံ်ုးပပ ဒနဒသော 

အမှတ်တံဆိပ်ပိုငရ်ှငမ် ော်းသည ်မှတ်ပံုတငအ်မှတ်တဆံိပ်ဆိုငရ်ောအခငွ အ်ဒရ်းကို ရရိှလုိလျှင ်ဤဥပဒေနငှ  ်အညီ 

မှတ်ပံုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလျှောက် ော်းရမည။် 

(ခ) စောခ  ပ်စောတမ််း မှတ်ပံုတငရ်ံု ်းတွင ်မှတပံ်ုတင ်ော်းသည်ပြစဒ်စ၊ မတင ်ော်းသည်ပြစဒ်စ နိငုင်ဒံတော်၏ 

ဒစ ်းကွက်အတွင််းတွင ်အမှနတ်ကယ် အသံ်ုးပပ ဒနဒသော အမှတ်တံဆိပ်မ ော်းသည ်အဆိုပါ 

အမှတ်တံဆိပ်ကိုအသံ်ုးပပ  ော်းဒသောကုနပ်စစည််းသို  မဟုတ် ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမ ော်းအတွက် ယင််းအမှတ်တဆံိပ် 

နငှ စ်ပ်လ ဉ်းသည ် အသံ်ုးပပ ပခင််းဆိုငရ်ောဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်းကို သတ်မှတ် ော်းဒသော ကောလအတွင််း ခစံော်းဒစရမည်။ 

၉၄။ အပခော်းတည်ဆ ဥပဒေ တစရ်ပ်ရပ်တွင ်မည်သို  ပင ်ပပဋ္ဌောန််းပါရှိဒစကောမူ- 

(က) အမှတ်တံဆိပ် မှတ်ပံုတငပ်ခင််းကို ဤဥပဒေနငှ အ်ညီ ဒဆောငရွ်က်ရမည်။ 

(ခ) အမှတ်တံဆိပ်နငှ စ်ပ်လ ဉ်းသည ် ပပစမ်ှုတစရ်ပ်ရပ်ကိ ုဤဥပဒေအရသော အဒရ်းယူရမည်။ 

၉၅။ မှတပံ်ုတငအ်ရောရှိသည် ဤဥပဒေအရ ယင််းကို အပ်နငှ််း ော်းသည ် လုပ်ပိုငခ်ငွ က်ို က င သ်ံ်ုး၍ဆံု်းပြတ်ရောတွင ်

တစစ်ံုတစဦ််းအော်း  ိခိကု်နစန်ောဒစမည်ဆိပုါက သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနငှ  ်အညီ  ိုသကူိုတငပ်ပ ကော်းနောခငွ ဒ်ပ်းရမည်။ 

၉၆။ မှတပံ်ုတငအ်ရောရှိက မှနက်နဒ် ကောင််း လက်မှတ်ဒရ်း ို်းပပီ်း တံဆိပ်ခတ်နှပ်ိ ော်းဒသော 

အမှတ်တံဆိပ်မှတပံ်ုတငလ်က်မှတ် မတိတ ြူနငှ  ်အဒ ောက်အ ော်းစောရွက်စောတမ််းမ ော်းကို သက်ဆိုငရ်ောမူပိုင ်

ခငွ တ်ရော်းရံု ်းတွင ်သက်ဒသခအံပြစ ်တငပ်ပခွင ရိှ်သည်။ 

၉၇။ မူပိုငခ်ငွ တ်ရော်းရုံ်းသည် ပပစမ်ှုက ြူ်းလွနပ်ခင််းနငှ  ်သက်ဆိုငဒ်သောကိရိယောတနဆ်ောပလောမ ော်း အပါ အဝင ်

အမှတ်တံဆိပ်အတုကိ ုအသံ်ုးပပ  ော်းသည ် ကုနပ်စစည််းမ ော်းကို ပပည်သူ   ဏ္ဍောအပြစသ်မိ််းဆည််းဒစ ရန၊် ြ က်ဆီ်းဒစရန ်

သို  မဟုတ် အပခော်းနည််းပြင  ်ဒဆောငရွ်က်ဒစရနသ်င သ်ည်  ငပ်မငသ်ည ်စမီံခန  ခ်ွ မှု အမိန  တ်စရ်ပ်ကို ခ မှတ်နိငုသ်ည်။ 

၉၈။ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းကို ဒဆောငရွ်က်နိငုဒ်စရန ်ဝနက်ကီ်းဌောနသည် ဗဟိုဒကော်မတီနငှ  ်ဒအဂ ငစ်၏ီ 

ရံု်းလုပ်ငန််းမ ော်းကို တောဝနယ်ူဒဆောငရွ်က်ရမည ်အပပင ်ကုနက် စရိတ်မ ော်းကိုလည််း က ခရံမည။် 

၉၉။ ဝနက်ကီ်းဌောနသည် နိငုင်ံ ဝန ်မ််း မဟုတ်သည  ်ဗဟိုဒကော်မတီ အြွ ွဲ့ဝင၊် ဒအဂ ငစ်အီြွ ွဲ့ဝငန်ငှ လ်ုပ်ငန််း အြွ ွဲ့ဝငတ်ို  ၏ 

ခ ီ်းပမ င ဒ်ငနွငှ  ်စရိတ်မ ော်းကို ပပည်ဒ ောငစ်ုအစို်းရအြွ ွဲ့၏ သဒ ောတူညီခ က်ပြင သ်တ်မှတ် ဒပ်းရမည်။ 

၁၀၀။ ဤဥပဒေပါ ပပည်ဒ ောငစ်ုအဆင ပ်ုဂ္ိ လ်၏ ရော ူ်းသက်တမ််းသည် သောမနအ်ော်းပြင  ်နိငုင်ဒံတော် 

သမမတ၏ရော ူ်းသက်တမ််းအတိုင််းပြစသ်ည်။ 

၁၀၁။ ဝနက်ကီ်းဌောနသည် ဒအဂ ငစ်၏ီ လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းကိ ုဒဆောငရွ်က်နိငုရ်န ်ဦ်းစ်ီးဌောနနငှ  ်၎င််း၏ မူ ပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော 

နယ်ပယ်အလိုက် ဌောနခွ မ ော်းကို ြွ ွဲ့စည််းတောဝနဒ်ပ်းအပ်နိငုသ်ည်။ 

၁၀၂။ ဤဥပဒေပါ အမှတ်တံဆိပ်မူပိုငခ်ငွ ဆ်ိုငရ်ော အခငွ အ်ဒရ်းကို  ိပါ်းခ ိ ်းဒြောက်မှုမ ော်းသည် အစို်းရဌောနနငှ  ်

တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းတစခ်ခုကု စ်ီးပွော်းဒရ်းအလို  ငေှာ မဟုတ်   နိငုင်ဒံတော်၏အဒရ်းဒပေါ်အဒပခအဒနနငှ  ်
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အမ ော်းပပည်သ ူဒ ်းအနတရောယ်ကိစစမ ော်းတွင ်အမှတ်တဆံိပ်ပါရှိ သည ်ကုနပ်စစည််းတစခ်ခုကုို 

အမ ော်းပပည်သအူက ိ ်းငေှာအသံ်ုးပပ ပခင််းနငှ  ်သက်ဆိုငပ်ခင််း မရှိဒစရ။ 

၁၀၃။ ဤဥပဒေပါ ပပစမ်ှုမ ော်းကို ရ အဒရ်းယူပိုငခ်ငွ ရိှ်ဒသော ပပစမ်ှုမ ော်းဟု သတ်မှတ်သည်။ 

၁၀၄။ အမှတ်တံဆိပ်အပငင််းပွော်းသ ူပုဂ္ိ လ်မ ော်းအ ကော်းဒပေါ်ဒပါက်လောသည ် အပငင််းပွော်းမှုမ ော်းကို နစှဦ််းနစှ ်ြက် ခ စ ်ကည်စွော 

ည ိနှုငိ််းဒပြရှင််းပခင််းပြင ပ်ြစဒ်စ၊ အနညုောတစရီငဆ်ံု်းပြတ်ပခင််းပြင ပ်ြစဒ်စ၊ တရော်းစွ ဆိုပခင််းပြင ပ်ြစ်ဒစ ဒပြရှင််းနိငုသ်ည်။ 

၁၀၅။ ဤဥပဒေအရြွ ွဲ့စည််းတည်ဒ ောငသ်ည ် ဗဟိုဒကော်မတနီငှ  ်ဒအဂ ငစ်တီို  သည် မူပိုငခ်ငွ ဥ်ပဒေ အော်းလံု်းအတွက် 

အက ံ ်းဝငသ်ည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၁၀၆။ ဤဥပဒေပါပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းကို အဒကောငအ် ည်ဒြောဒ်ဆောငရွ်က်ရောတွင-် 

(က) ပပည်ဒ ောငစ်ုတရော်းလွှတ်ဒတော်ခ  ပ်သည် တရော်းစရီငဒ်ရ်းနငှ  ်သက်ဆိုငဒ်သောနည််းဥပဒေ၊ စည််းမ ဉ်း၊ စည််းကမ််း၊ 

အမိန  ဒ် ကော်ပငောစော၊ အမိန  ၊် ညွှန ်ကော်းခ က်နငှ  ်လုပ် ံု်းလုပ်နည််းမ ော်းကို  ုတ်ပပနန်ိငုသ်ည်။ 

(ခ) ဝနက်ကီ်းဌောနနငှ သ်က်ဆိုငရ်ောဝနက်ကီ်းဌောနတို  သည်- 

(၁) နည််းဥပဒေ၊ စည််းမ ဉ်းနငှ  ်စည််းကမ််းမ ော်းကို ပပည်ဒ ောငစ်အုစို်းရအြွ ွဲ့၏ သဒ ောတူညီခ က်ပြင  ်

 ုတ်ပပနန်ိငုသ်ည်။ 

(၂) အမိန  ဒ် ကော်ပငောစော၊ အမိန  ၊် ညွှန ်ကော်းခ က်နငှ  ်လုပ် ံု်းလုပ်နည််းမ ော်းကို  ုတ်ပပနန်ိငုသ်ည်။ 

(ဂ) အဒကောက်ခနွဆ်ိုငရ်ောလုပ်ငန််းမ ော်းကို ဒဆောငရွ်က်ဒနဒသော ဝနက်ကီ်းဌောနသည် အဒကောက်ခနွဆ်ိုငရ်ော နည််းဥပဒေ၊ 

စည််းမ ဉ်းနငှ စ်ည််းကမ််းမ ော်းကို ပပည်ဒ ောငစ်အုစို်းရအြွ ွဲ့၏သဒ ောတူညီခ က်ပြင  ် ုတ်ပပန ်နိငုသ်ည်။ 

(ဃ) ဒအဂ ငစ်နီငှ  ်ဦ်းစ်ီးဌောနတို  သည် အမိန  ဒ် ကော်ပငောစော၊ အမိန  ၊် ညွှန ်ကော်းခ က်နငှ  ်လုပ် ံု်း လပ်ုနည််းမ ော်းကို ဝနက်ကီ်းဌောန၏ 

သဒ ောတူညီခ က်ပြင  ် ုတ်ပပနန်ိငုသ်ည်။ 

ပပည်ဒ ောငစ်ုသမမတပမနမ်ောနိငုင်ဒံတော် ြွ ွဲ့စည််းပံုအဒပခခဥံပဒေအရ ကျွန်ပ်ုလက်မှတ်ဒရ်း ို်းသည်။ 

 

(ပံု)ဝင််းပမင  ်

နိငုင်ဒံတော်သမမတ 

ပပည်ဒ ောငစ်ုသမမတပမနမ်ောနိငုင်ဒံတော် 


