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အ ကြမ််းဖြ်မှုတ ို ြ်ဖျ ြ်ရ  ်းဥပရ ေ 

(၂၀၁၄  ခိုနှစ်၊ ပပည်ရ  ော င်စိုလွှတ်ရတော ်  ဥပရ ေအ မှတ် ၂၃။ ) 

၁၃၇ ၆ ခိုနှစ်၊ နယိုန်လဆ န််း  ၇   ြ် 

(၂၀၁၄  ခိုနှစ်  ၊  ဇွန်လ  ၄  ြ်) 

ပပည်ရ ောင်စို လွှတ်ရတော်သည် ဤဥပရေြ ို ပပဋ္ဌောန််းလ ိုြသ်ည်။ 

 

အခန််း( ၁) 

အမည၊်  စီ င်ပ ိုင်ခွင့််နငှ့််  အဓ ပပော ယ ်ရဖော ်ပပချြ် 

၁။ ဤဥပရေြ ို အကြမ််းဖြမ်ှုတ  ိုြဖ်ျြရ် ်းဥ ပရေဟို ရ ေါ်တငွ်ရစ မည်။ 

၂။ ဤဥပရေအ  ရအောြရ်ဖော်ပပပါ အကြမ််းဖြ်မှုြ ိုြျ ်းလွန်သူ၊ ြျ ်းလွန် န် အော်း ိုတ်သူ၊ အော်းရပ်း ြူညီသူ၊ လ ှုှုံ့ရ ော်သူ 

သ ိုို့မဟိုတ ်ကြ  ောပါအပဖစ ်ရ ောင် ွြသူ်မျော်းအရပေါ် စီ ငပ် ိုင် ွင့််   ရစ မည် - 

(ြ) မည်သူမ  ို န ိုင်င ရတောအ်တငွ််း ြျ ်းလွန်သည့်် အကြမ််းဖြ်မှု၊ 

( ) ပမနမ်ောန ိုင်င သော်းြပဖစရ်စ၊ န ိုင်င ရတောတ်ွင် အမမြဲတမ််းရန  ိုင် ငွ့်် သည့်် န ိုင်င ပ ော်းသော်းြပဖစ်ရစ၊ ယင််းတ ိုို့ 

တစဦ််းဦ်းအရပေါ်တွငပ်ဖစရ်စ ပပည်ပတငွ် ြျ ်းလွန်သည့်် အကြမ််းဖြ်မှု၊ 

(ဂ) အမျော်းပပည်သူ၏ လ ိုခ  ြုံရ ်းြ ိုပဖစ်ရစ၊ အသြ်အ ို်းအ မ်စည််းစ မ်ြ ိုပဖစရ်စ၊ အမျော်းပပည်သူ သ ိုို့မဟိုတ် ပိုဂဂလ ြ အတွြ ်

အရ ်းကြီ်းရသော အရပ   အရ ောြ်အအ ိုမျော်းြ ိုပဖစရ်စ၊ န ိုင်င ပ ိုငအ်ရ ောြအ်အ ို၊ ယောဉ၊် စြ်ပစစည််းြ   ယောန င့်် 

အသ ို်းအရ ောင်ပစစည််းမျော်းြ ိုပဖစ်ရစ     ိုြ်  ို်းရ ှု်းရစ န် ပပြုံလိုပ်မှုမျော်း၊ 

(ဃ) အကြမ််းဖြ်မှုြ ို ြျ ်းလွန်ရသော သ ိုို့မဟိုတ် ြျ ်းလွန်မည်ပဖစ်ရသော အကြမ််းဖြ်သမော်း တစဦ််းဦ်းြ ိုပဖစရ်စ၊ 

အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုတစ် ို ိုြ ိုပဖစ်ရစ အော်းရပ်းြညူီ ောရ ောြ်ရသော ရငရွကြ်း ရ ောြ်ပ ့်မှု၊ 

(င) ပပည်ပ    န ိုငင် ပ ိုင်အရ ောြ်အအ ို၊ ယောဉ၊် စြ်ပစစည််းြ   ယောန င့်် အသ ို်းအရ ောင်ပစစည််းမျော်းြ ို လည််းရြောင််း၊ 

န ိုင်င ရတော်၏ သ ရ ို်းန င့်် ရြောင်စစ်ဝနရ် ို်း အပါအဝင် သ တမန်  ိုင် ော ရ ို်းမျော်းြ ို လည််းရြောင််း ြျ ်းလွန်သည့်် 

အကြမ််းဖြ်မှု၊ 

(စ) တည် ြဲဥပရေတစ် ပ် ပ်အ  န ိုင်င ရတောအ်တငွ််း မ တပ် ိုတင် ော်းရသော ရ ယောဉ၊် ရလယောဉန် င့်် 

အပ ော်းစြတ်ပ်ယောဉတ်စ် ို ိုရပေါ်တွင် ြျ ်းလွန်သည့်် အကြမ််းဖြ်မှု၊ 

( ) ပပညတ်ွင််းမ ပဖစရ်စ၊ ပပည်ပမ ပဖစ်ရစ ရပပ်း ွြဲရသော သ ိုို့မဟိုတ် င ော်း မ််း ော်းရသော ရ ယောဉ် သ ိုို့မဟိုတ် ရလယောဉန် င့်် 

အပ ော်းစြတ်ပ်ယောဉတ်စ် ို ိုရပေါ်တွင် အမှု မ််းပါသည်ပဖစ်ရစ၊ မပါသည်ပဖစ်ရစ ပမနမ်ောန ိုင်င သော်း သ ိုို့မဟိုတ် 

ပမနမ်ောန ိုငင် အတွင််း အမမြဲတမ််းရန  ိုင် ငွ့်် ရသော န ိုငင် ပ ော်းသော်း သ ိုို့မဟိုတ် ယင််းတ ိုို့ပ ိုငအ်ဖွြဲှုံ့အစည််း သ ိုို့မဟိုတ် 

အသင််းအဖွြဲှုံ့ြ ြျ ်းလွန်သည့်် အကြမ််းဖြ်မှု ၊ 
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(ဇ) န ိုင်င ရတော်အတွင််းသ ိုို့  ရ ောြ်   ရနရသော အကြမ််းဖြ်မှုြျ ်းလွန်သည်ဟို စွပ်စွြဲပ င််း   သူအော်း သြ်  ိုင် ော 

ပပည်ပန ိုငင် သ ိုို့ တ ော်း  လွှြဲရပပောင််းရပ်း န် ရတောင််း  ို ျြြ် ို  ွင့််မပပြုံသည့််အ ါ   ိုသူြ ြျ ်းလွန ်ြဲ့်သည့်် 

အကြမ််းဖြ်မှု၊ 

(ဈ) န ိုင်င ရတောအ်တငွ််း အရပ ပပြုံ၍ န ိုင်င ရတော်ြ ိုရသော်လည််းရြောင််း၊ အပ ော်းန ိုငင် မျော်း ြ ိုရသော် လည််းရြောင််း 

ြျ ်းလွန်သည့်် အကြမ််းဖြ်မှုမျော်း၊ 

(ည) န ိုင်င ရတော်၏ ရပမပပင၊် ရ ပပင်၊ ရလပပင်၊ ပ ိုငန်ြ ်နယရ်ပမန င့်် ြမ််းလွန်ရ တ မ်ပ ိုင််းတ ိုို့တငွ် ြျ ်းလွန်သည့်် 

အကြမ််းဖြ်မှုမျော်း၊ 

(ဋ) န ိုင်င ရတော်၏ ရန ောတစ ်ို ိုမ  ပ ိုင်နြ်ပင်လယ်ပပင်ပြ ို ပဖတ်သန််း၍ န ိုငင် ရတော်အတွင််း    အပ ော်းရန ောတစ် ိုသ ိုို့ 

သွော်းလောရသော သ ိုို့မဟိုတ်   ီ်းစဉအ်တ ိုင််း  ိုတရ်မောင််းသွော်းလောရသော ရ ယောဉမ်ျော်းြ ပဖစ်ရစ၊ 

  ိုရ ယောဉမ်ျော်းြ ိုပဖစရ်စ၊ န ိုငင် ရတော်၏ နယ်န မ တ် ပပင်ပ၌ န ိုင်င ရတော်န င့်် နယ်န မ တ် ျင််း ြပ်လျြ်   ရသော 

အ မ်နီ်း ျင််းန ိုငင် မျော်း၏ နယ်န မ တ်မျဉ််းန င့်် ြပ်လျြပ်ဖတ် သန််းသွော်းလောရသော ရ ယောဉြ်ပဖစ်ရစ၊ 

  ိုရ ယောဉမ်ျော်းြ ိုပဖစရ်စ ြျ ်းလွန်သည့်် အကြမ််းဖြ်မှု။ 

၃။ ဤဥပရေတငွ် ပါ   ရသော ရအောြ်ပါစြော်း ပ်မျော်းသည် ရဖော်ပပပါအတ ိုင််း အဓ ပပောယ်သြ်ရ ောြ် ရစ မည်- 

(ြ) န ိုင်င ံရတော ်  ိုသည်မ ော ပပည်ရ ောင်စိုသမမတပမနမ်ောန ိုငင် ရတောြ် ို   ိုသည်။ 

( ) အကြမ််းဖြ်မှု  ိုသည်မ ော အကြမ််းဖြ်မှုြျ ်းလွန် န်  ည် ွယ် ျြ်ပဖင့်် ရအောြရ်ဖော်ပပပါ ပပစမ်ှုတစ် ပ် ပ်ြ ို 

ပပြုံလိုပ်မှုန င့် ်ပပြုံလိုပ် န ်ပျြြ်ွြမ်ှုမျော်းြ ို   ိုသည-် 

(၁) အ န််း (၄) တွင် ပပဋ္ဌောန််း ော်းရသော မမ ြုံှုံ့ပပရလရကြောင််းပျ သန််းရ ်းန င့်် ရလ  ပ်တ ိုို့ြ ို ဥပရေန င့်် မညီဘြဲ 

တမင်ြျ ်းလွန်သည့််ပပစ်မှု၊ 

(၂) အ န််း(၅) တွင် ပပဋ္ဌောန််း ော်းရသော ြ ိုယ်စော်းလ ယ်မျော်း အပါအဝင် အပပည်ပပည ် ိုင် ော အြောအြယွရ်ပ်း မည့်် 

ပိုဂဂ ြုံလ်မျော်းအော်း ြျ ်းလွန်သည့်် ပပြုံလိုပ်မှု၊ 

(၃) အ န််း (၆) တွင် ပပဋ္ဌောန််း ော်းရသော ဓော်းစော  အပဖစ် ဖမ််း ီ်း  န််းသ မ််းမှုန င့် ်စပ်လျဉ််း၍ ြျ ်းလွန ်သည့်် ပပြုံလိုပ်မှု၊ 

(၄) အ န််း (၇) တငွ် ပပဋ္ဌောန််း ော်းရသော နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််း၊ ရ ေီယ ို သတတ ကြပွေပ်ပစစည််းန င့်် 

နျ ြလီ်းယော်းအရ ောြ်အအ ိုမျော်းန င့်် သြ်  ိုင်သည့်် ပပစ်မှု၊ 

(၅) အ န််း (၈) တငွ် ပပဋ္ဌောန််း ော်းရသော ပင်လယရ် ရကြောင််းသွော်းလောရ ်းြ ို ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစရ်စ န် 

ဥပရေန င့််မညီဘြဲ တမင်ြျ ်းလွန်သည့်် ပပစမ်ှု၊ 

(၆) အ န််း (၉) တငွ် ပပဋ္ဌောန််း ော်းရသော ြမ််းလွနရ် တ မ်ပ ိုင််းတွင် ရ ရအောြ်သယ ဇောတ  ောရဖွရ ်း အရ ောြ်အအ ိုြ ို 

ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစ်ရစ န် ဥပရေန င့််မညီဘြဲ  တမင်ြျ ်းလွန်သည့်် ပပစ်မှု၊ 

(၇) အ န််း(၁၀) တွင် ပပဋ္ဌောန််း ော်းရသော အမ တအ်သော်းပပြုံလိုပ်မ ော်းသည့်် ရပါြ်ြွြဲရစတတရ်သော ဝတထြုံ 

ပစစည််းမျော်းန င့်် စပ်လျဉ််း၍ ြျ ်းလွန်သည့်် ပပစမ်ှု၊ 

(၈) အ န််း(၁၁) တငွ် ပပဋ္ဌောန််း ော်းရသော အကြမ််းဖြ်ဗ ို်း ွြဲတ ိုြ ် ိုြ်မှုန င့်် စပ်လျဉ််း၍ ြျ ်းလွန်သည့်် ပပစမ်ှု၊ 
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(၉) အ န််း (၁၂) တငွ် ပပဋ္ဌောန််း ော်းရသော အကြမ််းဖြ်မှုြ ို ရငရွကြ်းန င့်် ပစစည််းရ ောြ်ပ ့်မှုန င့်် သြ်  ိုင် သည့်် ပပစမ်ှု၊ 

(၁၀) အမျော်းပပည်သူ၏ လ ိုခ  ြုံရ ်းြ ိုပဖစရ်စ၊ အသြ်အ ို်းအ မ်စည််းစ မ်ြ ိုပဖစရ်စ၊ အမျော်းပပည်သူ သ ိုို့မဟိုတ် 

တစဦ််းတစရ်ယောြအ်တွြ် အရ ်းကြီ်းရသော အရပ   အရ ောြ်အအ ိုမျော်းြ ို ပဖစရ်စ၊ န ိုင်င ပ ိုင် အရ ောြ်အအ ို၊ 

ယောဉ၊် စြ်ပစစည််းြ   ယောန င့် ်အသ ို်းအရ ောင်ပစစည််းမျော်းြ ိုပဖစ်ရစ ပပင််း န်စွော     ိုြ်  ို်းရ ှု်းရစ န် ပပြုံလိုပ်မှုမျော်း၊ 

(၁၁) ပပည်ပ   န ိုငင် ရတော်ပ ိုင် သ ိုို့မဟိုတ် န ိုင်င ရတော်အစ ို်း ပ ိုင် အရ ောြအ်အ ို၊ ယောဉ၊် စြ်ပစစည််း ြ   ယောန င့်် 

အသ ို်းအရ ောင်ပစစည််းမျော်းြ ိုလည််းရြောင််း၊ န ိုင်င ရတော်၏ သ ရ ို်းန င့်် ရြောင်စစ် ဝနရ် ို်းအပါအဝင် 

သ တမန်  ိုင် ောရ ို်းမျော်းြ ိုလည််းရြောင််း ြျ ်းလွန်သည့်် အကြမ််းဖြ်မှု၊ 

(၁၂) အကြမ််းဖြ်သမော်းြ ိုပဖစ်ရစ၊ အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုတစ ်ို ို၏ အဖွြဲှုံ့ဝငြ် ိုပဖစ်ရစ လြ်နြန် င့်် 

 ြဲယမ််းမီ်းရြျောြ်မျော်း၊ ဇီဝ၊ ဓောတိုန င့်် နျ ြလီ်းယော်းလြ်နြ်မျော်း၊ ရပါြြ်ွြဲရစတတရ်သော လြ်နြပ်စစည််းမျော်း 

သ ိုို့မဟိုတ ်နျ ြလီ်းယော်းပေပပ်စစည််းမျော်းြ ို  ိုတ်လိုပ်ရပ်း န၊် လွှြဲရပပောင််းရပ်းပ ိုို့ န၊် လြ်    န််းသ မ််းရပ်း န၊် 

ရ ောြ်ပ ့် န် သ ိုို့မဟိုတ် ရ ောြ်ပ ့် န် ြမ််းလ မ််းသည့်် ပပြုံလိုပ်မှုမျော်း၊ 

(၁၃) အမျော်းပပည်သူအတွင််း   တ်လန်ို့ရကြောြ် ွ ှုံ့မှုပဖစရ်ပေါ်ရစပ င််း၊ အစ ို်း  သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်တငွ််း၊ ပပည်ပ 

အဖွြဲှုံ့အစည််းတစ် ို ိုအော်း ဥပရေန င့််မညီသည့်် လိုပ် ပ်တစ ်ိုြ ို အတင််းအြျပ်ပပြုံလိုပ်ရစပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် 

ဥပရေန င့်အ်ညီ ပပြုံလိုပ် မညြ် ို  မပပြုံလိုပ်ဘြဲ ရ  ောင်  ော်းရစပ င််းတ ိုို့ြ ို  ည် ယွ်၍ အ ပ်သော်းြ ိုပဖစ်ရစ၊ 

လြ်နြြ် ိုင်ပဋ ပြခတ ိုြ်ပွြဲပဖစရ်နသည့်် အရပ အရနတွင ်စစ်မပ ြုံင်မှု၌ ပါဝငတ် ိုြ ် ိုြပ် င််းမ   သည့်် 

အပ ော်းသူတစ်ဦ်းဦ်းြ ိုပဖစရ်စ ရသရစ န ်သ ိုို့မဟိုတ် အပပင််းအ န ်နာြျင်ရစ နန် င့်် အပ ော်းပပြုံလိုပ်မှုမျော်း၊ 

(၁၄) အကြမ််းဖြ် န ် ည် ွယ် ျြပ်ဖင့်် အမျော်းပပည်သူ၏ ြျန််းမောရ ်းြ ိုပဖစ်ရစ၊ ရဘ်းြင််းရ ်းြ ို ပဖစ်ရစ၊ 

သဘောဝပတ်ဝန််းြျင်ြ ိုပဖစရ်စ   ို်း ေွာ်းစွော    ိုြရ်စသည့်် အကြမ််းဖြ်မှုမျော်း၊ 

(၁၅) အကြမ််းဖြအ်ိုပ်စို တစ ်ို ိုတွငပ်ဖစရ်စ၊ အကြမ််းဖြလ်ိုပ်ငန််းမျော်း ရ ောင် ွြ ်ောတွင် ပဖစရ်စ သူတစဦ််းဦ်းအော်း 

ပါဝင်ရစ န ်တ ိုြတ်ွန််းမှု၊ စည််းရ ို်းသ မ််းသွင််းမှု၊ ဝါေပဖန်ို့မှု၊ စိုရ ောင််း န် ပပြုံလိုပ်မှုမျော်း၊ 

(၁၆) အကြမ််းဖြအ်ိုပ်စို ဖွြဲှုံ့စည််း န၊် အကြမ််းဖြအ်ိုပ်စိုတစ် ို ိုတငွ် သ လျြ်န င့်် ပါဝငရ် ောင် ွြ ်န၊် တောဝနရ်ပ်း၍ 

လှုပ်  ော်းရ ောင် ွြရ်စ န် ပပြုံလိုပ်မှုမျော်း၊ 

(၁၇) အကြမ််းဖြ်သမော်းြ ိုပဖစ်ရစ၊ အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုတစ ်ို ို၏ အဖွြဲှုံ့ဝငြ် ိုပဖစ်ရစ ဖမ််း ီ်း၍ အရ ်း 

ယူပ င််းမပပြုံန ိုငရ်စ န် သ ိုို့မဟိုတ် လွတရ်ပမောြရ်စ နအ်လ ိုို့င ော   မ် ျနပ် င််း သ ိုို့မဟိုတ်သ လျြ်န င့််   ိုလ ှု ွင့််ရပ်းပ င််း၊ 

ပိုန််းရအောင််း ငွ့််ရပ်းပ င််း၊ ယောယီတည််း  ိုရန  ိုင် ငွ့််ရပ်းပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် ဝ ြ် ော်းပ င််း ပပြုံလိုပ်မှုမျော်း၊ 

(၁၈) အကြမ််းဖြ်သမော်းြ ိုပဖစ်ရစ၊ အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုတစ ်ို ို၏ အဖွြဲှုံ့ဝငြ် ိုပဖစ်ရစ အရ ောြ်အအ ိုန င့်် 

ရန ောတစ် ို ိုြ ို အသ ို်းပပြုံ ွင့််၊ စိုရဝ်း ွင့််၊ အစည််းအရဝ်းပပြုံလိုပ် ငွ့််ရပ်း န၊် အကြမ််းဖြမ်ှု  ိုင် 

 ောရလ့်ြျင့််သငတ်န််းရပ်း န် သ ိုို့မဟိုတ် သယ်ယူပ ိုို့ရ ောငရ် ်း  စီစဉ်ရ ောင် ွြရ်ပ်း န် ပပြုံလိုပ်မှုမျော်း။ 

(ဂ) ရ ရအော ြ်သယ ံဇောတ  ှောရဖွရ ်းအရဆောြအ်အံို   ိုသည်မ ော န ိုငင် ရတော်၏ ြမ််းလွနရ် တ မပ် ိုင််း တငွ် 

ရ ရအောြ်သယ ဇောတ  ောရဖွရ ်း သ ိုို့မဟိုတ်  ိုတယ်ူအသ ို်းပပြုံရ ်း အတွြ်ပဖစရ်စ၊  အပ ော်း စီ်းပွော်းရ ်းအတွြ်ပဖစရ်စ 
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 ည် ွယ်၍  ပင်လယ်ကြမ််းပပင် တငွ် အ  ိုငအ်မောတပ် င် ရ ောြ်လိုပ် ော်းရသော  ဖန်တ်ီး ော်းသည့်် ြျွန််း သ ိုို့မဟိုတ် 

ရန ော အရ ောြ်အအ ိုြ ို   ိုသည်။ 

(ဃ) အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုပ ိုင်ပစစည််းမျော်း   ိုသည်မ ော အကြမ််းဖြ်မှုြျ ်းလွန် ောမ      သည့်် အြျ  ြုံ်းအပမတ်မျော်း၊ 

အကြမ််းဖြ်မှုတစ် ပ်ြ ို ြျ ်းလွန် ောတငွ် အသ ို်းပပြုံ ြဲ့်သည့်် သ ိုို့မဟိုတ် အသ ို်းပပြုံရနသည့််  သ ိုို့မဟိုတ် 

အသ ို်းပပြုံလ မ့််မည်ဟို ယူ  သည့်် ရငရွကြ်းန င့််ပစစည််းမျော်း၊ အကြမ််း ဖြ်သမော်း သ ိုို့မဟိုတ ်အကြမ််းဖြ ်

အိုပ်စိုတစ် ိုြ အသ ို်းပပြုံ ြဲ့်သည့်် သ ိုို့မဟိုတ် အသ ို်းပပြုံရနသည့်် သ ိုို့မဟိုတ် အသ ို်းပပြုံလ မ့််မည်ဟို ယူ   သည့်် 

ရငရွကြ်းန င့်် ပစစည််းမျော်း၊ အကြမ််းဖြ်သမော်း သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုတစ်စို သ ိုို့မဟိုတ် အ  ိုပါအိုပ်စို၏ ြ ိုယစ်ော်း 

အပ ော်းသူတစ်ဦ်းဦ်းြ ပ ိုင်  ိုင ်ော်းသည့်် သ ိုို့မဟိုတ်   န််း ျြုံပ် ော်းသည့်် ရငွရကြ်းန င့်် ပစစည််းမျော်း၊ 

အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုတစ် ိုအော်း ရ ောြ်ပ ့် န် သ ိုို့မဟိုတအ်ကြမ််းဖြ်မှု တစ် ိုအော်း နပ် ိုရငွရ ောြ်ပ ့် န် 

 ည် ွယ် ျြ်ပဖင့်် စိုရ ောင််း ြဲ့်သည့်် ရငရွကြ်းန င့်် ပစစည််းမျော်းန င့်် အ  ိုပါရငွရကြ်းန င့််ပစစည််းမျော်းမ  

 င့််ပေွာ်း င််းသြ်လောသည့်် ရငရွကြ်းန င့်် အြျ  ြုံ်းအပမတ်မျော်းြ ို   ိုသည်။ 

(င)  ရလယ ော ဉ်ဝန်ရဆောင်မှုရပ်းချ  န်   ိုသည်မ ော ရပမပပင်မ  ရလယောဉမ် ွြ် ွောမီ အမှု မ််းမျော်း ရလယောဉ် 

ပျ သန််းရ ်းအတြွ် ကြ ြုံတငပ်ပင် င်မှုလိုပ်ငန််းမျော်း စတငရ် ောင် ွြ ်ျ  န်မ စ၍ ရလယောဉ်  င််းသြ်မပီ်း ၂၄ 

နာ ီကြောသည်အ   ဝနရ် ောင်မှုရပ်းရနရသော အ ျ  နြ်ောလြ ို  ိုသည်။ ယင််းစြော်း  ပ်တွင် 

ရလယောဉပ်ျ သန််း ျ  နတ်စရ်လ ောြ်လ ို်း ဝနရ် ောင်မှုရပ်းရနသည့်် အ ျ  န်ြောလလည််း ပါဝင်သည်။ 

(စ) အရပခခံအရဆော ြ်အအံိုမျော်း  ိုသည်မ ော အမျော်းပပည်သူအြျ  ြုံ်းင ော အမျော်းပပည်သူပ ိုငအ်ရနပဖင့််ပဖစရ်စ၊ 

ပိုဂဂလ ြပ ိုင်အရနပဖင့််ပဖစရ်စ အသ ို်းပပြုံရသော ၊  ယူ ော်းရသော၊ ပဖည့်် ည််းရ ောြ်ပ ့်ရပ်းရသော သ ိုို့မဟိုတ် 

ပဖနို့ပဖ ်းရပ်းရသော ရ ၊ မ လလောအညစ်အရကြ်း၊ စွမ််းအင်၊ ရလောင်စော၊ ြိုန််းလမ််း၊   ော်းလမ််း၊ ရ ရကြောင််းလမ််း၊ တ တော်း၊ 

ရလ  ပ် သ ိုို့မဟိုတ် သယယ်ပူ ိုို့ရ ောင်ရ ်းန င့််  ြ်သွယ်ရ ်းစသည့်် အသ ို်းအရ ောင်ပစစည််းမျော်းြ ို   ိုသည်။ 

( ) န ိုငင်ံပ ိုငအ်ရဆောြ်အအံို၊  ယ ော ဉ၊်  စြ်ပစစည််းြ   ယော နငှ့််  အသံို်းအရဆောင်ပစစည််းမျော်း   ိုသည်မ ော န ိုငင် ရတော်၏ 

ြ ိုယ်စော်းလ ယ်၊ အစ ို်း အဖွြဲှုံ့ဝင်မျော်း၊ ဥပရေပပြုံရ ်း သ ိုို့မဟိုတ် တ ော်းစီ င် ရ ်းအဖွြဲှုံ့ ဝင်မျော်း၊ န ိုငင် ရတော်၏ အ ော မ််း၊ 

အမှု မ််းမျော်း သ ိုို့မဟိုတ် အစ ို်း အဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်း သ ိုို့မဟိုတ် အစ ို်း ဌောန အ ျင််း ျင််း ဖွြဲှုံ့စည််း ော်းရသော 

အဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်းမ  အ ော မ််း၊ အမှု မ််းမျော်းအတွြ် ယင််းတ ိုို့၏ တ ော်းဝငတ်ောဝန ်မ််းရ ောင်မှုန င့်် ပတ်သြ်၍ 

ယောယီ သ ိုို့မဟိုတ် အမမြဲတမ််းရန  ိုင်ရသော အရ ောြ် အအ ို သ ိုို့မဟိုတ် အသ ို်းပပြုံရသော ယောဉ၊် စြ်ပစစည််းြ   ယောန င့်် 

အသ ို်းအရ ောင်ပစစည််းတ ိုို့ြ ို   ိုသည်။ 

(ဇ) အပပည်ပပညဆ် ိုင် ောအြော အြယွ ်ရပ်း မည့််ပို ဂ္ ိုလ်  ိုသည်မ ော န ိုငင် ရတော်အတွင််းသ ိုို့ ပပည်ပန ိုင်င  တစ် ို ိုမ  မည်သည့်် 

အ ျ  န်အ ါ၌မ  ို ရ ောြ်   ရနသည့်် ရအောြ်ပါပိုဂဂ ြုံလ်တစဦ််းဦ်းြ ို   ိုသည်- 

(၁) သြ်  ိုင် ောန ိုငင် ၏ဖွြဲှုံ့စည််းပ ိုအရပ   ဥပရေအ  န ိုငင် ၏အကြီ်းအြြဲ၊ န ိုငင် ၏အကြီ်းအြြဲြြဲ့်သ ိုို့ 

လိုပ်ငန််းတောဝန်မျော်းြ ို ရ ောင် ွြရ်သော အဖွြဲှုံ့၏ အဖွြဲှုံ့ဝင်၊ အစ ို်း အဖွြဲှုံ့အကြီ်းအြြဲ၊ န ိုငင် ပ ော်းရ ်း ဝနက်ြီ်းန င့်် 

သ တမန်မျော်း၊ 
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(၂) ပိုေ်မ ွြဲငယ် (၁) ပါ ပိုဂဂ ြုံလ်န င့််အတူ လ ိုြပ်ါရသော ယင််းတ ိုို့၏ မ သော်းစိုဝင်မျော်း၊ 

(၃) အပပည်ပပည်  ိုင် ောဥပရေန င့််အညီ အ ူ်းအြောအြယွ်   ိုြ ်ငွ့််   ရသော သ တမန်ြ ိုယ်စော်း လ ယ် မျော်း 

အပါအဝင် န ိုငင် တစ်န ိုငင် ၏ြ ိုယ်စော်းလ ယ် အ ော   တစဦ််းဦ်း သ ိုို့မဟိုတ် အစ ို်း အ ျင််း ျင််း ဖွြဲှုံ့စည််း  ော်းသည့်် 

အပပည်ပပည်  ိုင် ောအဖွြဲှုံ့အစည််းတစ် ို ို၏ အ ော    သ ိုို့မဟိုတ် အပ ော်းြ ိုယ်စော်းလ ယ်။ 

(ဈ) ဇီဝ၊  ဓောတ ိုနှင့်် နျျူြလီ်းယ ော ်းလြ်နြ်   ိုသည်မ ော  ဇီဝလြ်နြ၊် ဓောတိုလြ်နြ်န င့်် နျ ြလီ်းယော်း လြ်နြ်တ ိုို့ြ ို 

  ိုသည်။ 

(ည) ဇီဝလြ်နြ ် ိုသည်မ ော ရအောြ်ပါပစစည််းြ   ယောတစ်မျ  ြုံ်းမျ  ြုံ်းြ ို   ိုသည်- 

(၁) ရ ောဂါမပဖစပွ်ော်း န် ြောြွယရ် ်းအတွြ်ပဖစရ်စ၊ အနတ ောယ်ကြ ြုံတင်ြောြယွရ် ်းအတွြပ်ဖစရ်စ၊ 

အပ ော်းမင မ််း ျမ််းရသော  ည် ယွ် ျြမ်ျော်းအတွြ်ပဖစရ်စ မ န်ြနရ်ကြောင််း  င်  ော်းပပသမှုမ   ဘြဲ မူလ အရနအ ော်း 

သ ိုို့မဟိုတ ် ိုတ်လိုပ်မှုနည််းလမ််းအ  မည်သည့််ပ ိုသဏ္ဌောန်၊ မည်သည့််အရ  အတွြ ်မ  ို    သည့်် အဏ္ိုဇီဝပစစည််း၊ 

အပ ော်းဇီဝပစစည််းန င့်် အ  ပ်အရတောြ်ပဖစ်ရစရသော ပစစည််းမျော်း၊ 

(၂)  နလ် ိုရသော  ည ်ယွ် ျြမ်ျော်းအတြွ်ပဖစရ်စ၊ လြ်နြ်ြ ိုင်ပဋ ပြခမျော်းအတွြပ်ဖစရ်စ အ  ိုပါ အဏ္ိုဇီဝပစစည််း၊ 

အပ ော်းဇီဝပစစည််း သ ိုို့မဟိုတ် အ  ပ်အရတောြ်ပဖစရ်စရသော ပစစည််းမျော်း အသ ို်းပပြုံ န် 

ေီဇ ိုင််းပ ိုစ ရ ်း ွြဲပပြုံလိုပ် ော်းရသော လြ်နြမ်ျော်း၊ ပစစည််းြ   ယောမျော်း သ ိုို့မဟိုတ် သယရ် ောင်သည့်် ပစစည််းမျော်း။ 

(ဋ) ဓော တ ိုလြ်နြ ် ိုသညမ် ော ရအောြ်ပါအ  ပ်အရတောြ်ဓောတိုပစစည််းမျော်း၊ လြန်ြ်ပစစည််း ြ    ယောမျော်း 

အတတူြွ   သည်ပဖစ်ရစ၊ တစ်သီ်းတပ ော်းစီ   သည်ပဖစ်ရစ ယင််းဓောတိုလြန်ြ် ပစစည််းမျော်းြ ို   ိုသည်- 

(၁) စြ်မှု၊ စ ိုြ်ပျ  ြုံ်းရ ်း၊ သိုရတသန၊ ရ ်းဝါ်း  ိုင် ော သ ိုို့မဟိုတ် အပ ော်းမင မ််း ျမ််းစွော အသ ို်း ျရ ်း 

အတွြရ်သော်လည််းရြောင််း၊ အ  ပ်အရတောြ်ဓောတိုပစစည််းမျော်းန င့်် ဓောတိုလြ်နြမ်ျော်းအော်း တ ိုြ်ရ ိုြ် 

ြောြယွရ် ်းအတြွ်ရသောလ်ည််းရြောင််း၊ ဓောတိုအ  ပ်အရတောြ်ပစစည််းမျော်းပဖင့်် အသ ို်းပပြုံမည့်် စစ်ရ ်း 

ြ စစမျော်းအတွြရ်သော်လည််းရြောင််း၊ ပပညတ်ငွ််း ူပူအ ိုကြမွှုမျော်းအော်း န  မ်နင််းရ ်းအတြွ် ရသော်လည််း ရြောင််း 

အသ ို်းပပြုံ န ်မ ည် ွယ်သည့်် အ  ပ်အရတောြ်ဓောတိုပစစည််းမျော်း၊ 

(၂) ပိုေ်မ ွြဲငယ် (၁) ပါ အ  ပ်အရတောြ်ဓောတိုပစစည််းမျော်းပဖင့်် လူြ ို ရသရစ န ်သ ိုို့မဟိုတ် ရဘ်းဥပေ် ပဖစရ်စ န် 

အ ူ်းစီမ  ိုတ်လိုပ် ော်းသည့်် လြ်နြပ်စစည််းမျော်းန င့်် ပစစည််းြ   ယောမျော်း၊ 

(၃) ပိုေ်မ ွြဲငယ် (၂) ပါလြ်နြ်ပစစည််းမျော်း ၊ ပစစည််းြ   ယောမျော်းြ ို  တ ိုြရ် ိုြ်အသ ို်းပပြုံရ ်းအတွြ် 

အ ူ်းစီမ  ိုတ်လိုပ် ော်းသည့်် အပ ော်းပစစည််းြ   ယောမျော်း။ 

(ဌ) နျျူြလီ်းယော ်းလြ်နြ ် ိုသည်မ ော အပပညပ်ပည်  ိုင ်ောအဏ္ိုပမ စွမ််းအင်ရအဂျင်စမီ  ပပြုံစို ော်းရသော 

နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််းမျော်းအော်း ရိုပ်ပ ိုင််း  ိုင် ောအြောအြွယရ်ပ်းမှု ပဋ ညောဉစ်ော ျြုံပ် ၁၉၈၀ ပါ အ န််း(၁) ၊ အပ ိုေ် ၁ 

(ြ) န င့်် ( ) တွင် ဖွင့််  ို ော်းသည့်် နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််းမျော်း ပါဝင်ရသော လြ်နြ်ြ ို  ိုသည်။ 

(ဍ) ပစစည််းြ   ယော  ိုသည်မ ော မည်သ ိုို့ရသော နျ ြလီ်းယော်းရပါြ်ြွြဲမှုပဖစရ်စသည့်် ပစစည််းြ ိုမ  ို သ ိုို့မဟိုတ် ရ ေယီ ို 

သတတ ကြွပေပ်ပစစည််းြ ို ပျ ှုံ့န  ို့ရစရသော သ ိုို့မဟိုတ် ဓောတရ် ောင်ပ ည် ိုတ်လွှတရ်စရသော ပစစည််း၏ 
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ဓောတရ် ောင်ပ ည်  ိုင် ော ဂိုဏ်္သတတ မျော်းရကြောင့်် ရသ  ို်းပ င််း၊  နဓာြ ိုယ်အော်း ပပင််း န်စွော     ိုြ်ေဏ်္ ော ရစပ င််း 

သ ိုို့မဟိုတ ်ပစစည််းမျော်း သ ိုို့မဟိုတ် ပတ်ဝန််းြျင်ြ ို ကြီ်းမော်းစေွာ ပျြ်စီ်းရစပ င််း တ ိုို့ြ ို ပဖစရ်စန ိုင်ရသော 

ပစစည််းြ ို  ိုသည်။ 

(ဎ) နျျူြလီ်းယော ်းပေ ပ်ပစစည််း  ိုသည်မ ော ပလူတ ိုနယီ - ၂၃၈ ၊ အ ိုင်  ိုတိုပ်ပါဝင်မှု ၈၀  ော  ိုင်နှုန််း  ြ်ပ ို၍ ပါဝင်ရသော 

ပလူတ ိုနယီ မ  အပပဖစ်ရသော ၊ ပလူတ ိုနယီ ၊ ယရူ နယီ  -၂၃၃ ၊ ပါဝင်ြ န််းပမြှင့််တင်  ော်းရသော ယရူ နယီ အ ိုင်  ိုတိုပ် -

၂၃၃ သ ိုို့မဟိုတ် ၂၃၅ ၊ သတတြုံရ ိုင််း သ ိုို့မဟိုတ် ကြွင််းြျန်သတတြုံရ ိုင််း မ အပ သဘောဝအရလျောြ် ပဖစပွ်ော်းလောသည့်် 

ယူရ နီယ ပါဝင်သည့်် အ ိုင်  ိုတိုပ်အရ ောမျော်း၊ ရဖော်ပပပါပေပ် ပစစည််းတစ်မျ  ြုံ်း သ ိုို့မဟိုတ် တစ်မျ  ြုံ်း ြ်ပ ို၍ ပါဝင်ရသော 

မည်သည့််ပေပ်ပစစည််းမျော်းြ ို မ  ို  ိုသည်။ 

(ဏ္) ရ ေယီ  ိုသတ တ ကြွပေပ်ပစစည််း  ိုသည်မ ော နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််းန င့်် အလ ိုအရလျောြ်မပ ြုံြွြဲပ င််း ပဖစန် ိုငရ်သော 

နျ ြလီ်းယပ်မျော်း ပါဝင်သည့်် ရ ေယီ ို သတတ ကြွအ ောဝတထြုံမျော်း (ယင််းပဖစ်စဉ်တွင် တစ် ို သ ိုို့မဟိုတ် 

တစ် ို ြ်မြပ ိုရသော  အ ိုင််းယွန််းပဖစ ်ဓောတရ် ောင်ပ ညအ်ယ်လဖော၊ ဘီတော၊ နယူ  နွ် အမှုန်န င့် ်ဂမမောရ ောင်ပ ည်မျော်း 

 ွြ်   မပီ်း) န င့်် ၎င််းတ ိုို့၏ ရ ေီယ ိုသတတ ကြွန ိုငရ်သော သ ိုို့မဟိုတ် ြွြဲ ွြ ်ပ င််းပဖင့်် 

နျ ြလီ်းယော်းစွမ််းအင် ိုတလ်ွှတ်န ိုင်စွမ််းရသော ဂိုဏ်္သတတ မျော်းရကြောင့်် ရသရစန ိုငပ် င််း၊  နဓာြ ိုယ်အော်း 

အပပင််းအ န်နာြျင်ရစပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် ပစစည််း သ ိုို့မဟိုတ် ပတ်ဝန််းြျငြ် ို ကြီ်းမော်းစေွာ 

ပျြ်စီ်းရစပ င််းပဖစရ်စန ိုငရ်သော ပစစည််းမျော်းြ ို   ိုသည။် 

(တ) နျျူြလီ်းယော ်းအရဆောြ်အအံိုဟို   ို ောတွင် ရအောြ်ပါတ ိုို့ ပါဝင်သည-် 

(၁) ရ ယောဉ၊် ရမော်ရတောယ်ောဉ ်၊ရလယောဉ် သ ိုို့မဟိုတ် အောြောသယောဉတ်စ်မျ  ြုံ်းမျ  ြုံ်းရပေါ်တငွ် အ  ိုပါ ယောဉမ်ျော်း 

ရ ှွုံ့လျော်းန ိုငရ် ်းအတွြ် စွမ််းအင်ပင် င််းအပဖစ် အသ ို်းပပြုံ န် သ ိုို့မဟိုတ် အပ ော်း  ည် ွယ ် ျြ်ပဖင့်် အသ ို်း ျ န် 

တပ် င် ော်းရသော နျ ြလီ်းယော်းဓောတရ်ပါင််းဖ ို အပါအဝင ်နျ ြလီ်းယော်း ဓောတရ်ပါင််းဖ ိုမျော်း၊ 

(၂) ရ ေယီ ို သတတ ကြွပေပ်ပစစည််း  ိုတ်လိုပ်ပ င််း၊ သ ိုရလ ောငပ် င််း၊ အ င့်် င့််ပပြုံပပင်စီ ငပ် င််း သ ိုို့မဟိုတ် 

သယ်ယူပ ိုို့ရ ောင်ပ င််းတ ိုို့အတြွ် အသ ို်းပပြုံသည့်် မည်သည့်် စြ်ရ ို၊ အလိုပ်ရ ို၊ သ ိုရလ ောင်ရ ို အရ ောြ်အအ ိုြ ို မ  ို 

သ ိုို့မဟိုတ ်ယောဉစ်ြ်ပစစည််းြ ိုမ  ို၊ 

(၃) နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််း ိုတ်လိုပ်ပ င််း၊ အ င့်် င့််ပပြုံပပင်စီ င်ပ င််း၊ အသ ို်းပပြုံပ င််း၊ ြ ိုငတ်ွယ် ပ င််း၊ သ ိုရလ ောငပ် င််း 

သ ိုို့မဟိုတ ်စွန်ို့ပစ်ပ င််းပပြုံသည့်် အရ ောြ်အဦမျော်းန င့်် စြပ်စစည််း ြ   ယောမျော်း ပူ်းတွြဲပါ   သည့်် 

အရ ောြ်အအ ိုတစ ်ိုြ ို   ိုသည်။ ယင််းအရ ောြ်အအ ိုြ ို ပျြ်စီ်းရစပါြ  သ ိုို့မဟိုတ် ရန ာင့််ယ ြ်မှုပဖစရ်စပါြ 

သ သောမျော်းပပော်းရသော ပမောဏ္   သည့်် ဓောတရ် ောင်ပ ည် သ ိုို့မဟိုတ် ရ ေယီ ို သတတ ကြွ ပေပ်ပစစည််းမျော်း 

 ိုတ်လွှတရ်စန ိုင်သည့်် အရ ောြ်အအ ို။ 

( ) အပပညပ်ပည်ဆ ိုင် ော နျျူြလီ်းယ ော ်းပေပ်ပစစည််းသယယ် ူပ ိုို့ရဆော င်မှု   ိုသည်မ ော နျ ြလီ်းယော်းပေပ် ပစစည််းြ ို 

မည်သ ိုို့ရသော နည််းလမ််းပဖင့််မ  ို စတငတ်င်ပ ိုို့ ောန ိုင်င ၏ နယ်န မ တ်ြ ို ရြျော်လနွ်၍ ပ ိုို့ရ ောင် န် အလ ိုို့င ော   ိုန ိုင်င မ  
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ြိုန်တင်ပ ိုို့သူ၏ အရ ောြအ်အ ိုတစ် ို ိုမ   ွြ် ွောမှုပဖင့််စတငမ်ပ်ီး အ  ို်းသတ်အသ ို်း ျမည့််န ိုင်င     ြိုန်လြ်  သူ၏ 

အရ ောြ်အအ ိုတစ ်ို ိုသ ိုို့ ရ ောြ်   မှုပဖင့်် အ  ို်း သတ်ပ င််းြ ို   ိုသည်။ 

(ေ)  ရပေါ ြ်ြွွဲရစတတ ်ရသောဝတထိုပစစည််း  ိုသည်မ ော ရအောြ်ပါပစစည််းြ   ယောတစ် ို ိုြ ို   ိုသည်- 

(၁) သူတစဦ််းဦ်းအော်း ရသရစ န် သ ိုို့မဟိုတ် အပပင််းအ နန်ာြျငရ်စ နရ်သော်လည််းရြောင််း၊ အ ော 

ဝတထြုံပစစည််းမျော်းအော်း   ို်း ေွာ်းစေွာ ပျြ်စီ်း  ို်းရ ှု်းရစ နရ်သော်လည််းရြောင််း ပ ိုစ ရ ်း ွြဲတီ ွင ် ိုတ်လိုပ် သည့်် 

သ ိုို့မဟိုတ ်စွမ််းအော်း   သည့်် ရပါြ်ြွြဲရစတတ်ရသော သ ိုို့မဟိုတ် မီ်းရလောငရ်စတတ်ရသော လြ်နြ ်သ ိုို့မဟိုတ် 

ပစစည််းြ   ယော၊ 

(၂) အ  ပ်အောန သင်   ရသော ဇီဝပစစည််းမျော်း ၊ ဓောတိုပစစည််းမျော်း၊ အ  ပ်အရတောြ်မျော်း၊ အလော်းတူ ပစစည််းမျော်း၊ 

ဓောတရ် ောင်ပ ည် သ ိုို့မဟိုတ် ရ ေီယ ို သတတ ကြွပေပ်ပစစည််းမျော်း  ိုတ်လွှတ်ပ င််း၊ ပဖနို့ပဖ ်းပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် 

    ိုြ်မ ရစပ င််းပဖင့််  သူတစဦ််းဦ်းအော်း ရသရစ န် သ ိုို့မဟိုတ် အပပင််းအ န ်နာြျငရ်စ  နရ်သော်လည််းရြောင််း၊ 

အ ောဝတထြုံပစစည််းမျော်းအော်း   ို်း ေွာ်းစွောပျြ်စီ်း  ို်းရ ှု်း ရစ နရ်သော် လည််းရြောင််း  ပ ိုစ ရ ်း ွြဲတီ ွင် ိုတ်လိုပ်သည့်် 

သ ိုို့မဟိုတ ်စွမ််းအော်း   သည့်် လြ်နြ ်သ ိုို့မဟိုတ် ပစစည််းြ   ယော။ 

(ဓ) ရပေါြ်ြွွဲရစတတ ်ရသော  ပလတ ်စတစ်ဝတ ထိုပစစည််း  ိုသည်မ ော ရပျော့်ရပျောင််းရသော သ ိုို့မဟိုတ်  ွြဲ န်ို့လ င် 

ရိုန််းတတရ်သော ပ ိုသဏ္ဌောနတ်စ်မျ  ြုံ်းမျ  ြုံ်းပဖင့်် ရပါြ်ြွြဲရစ န် ပပြုံလိုပ် ော်းရသော ပလတ်စတစ် ဝတထြုံပစစည််းြ ို   ိုသည်။ 

ယင််းစြော်း ပ်တငွ် ရပါြ်ြွြဲရစတတရ်သော ပလတ်စတစ် ဝတထြုံပစစည််းမျော်းြ ို စ ိုစမ််းရ ောြ်လ မ််း  ောရဖွရ ်းအတွြ် 

အမ တ်အသော်းပပြုံလိုပ်ရ ်း  ိုင ်ော ြွန်ဗင််း  င််းန င့််အညီ ဤဥပရေအ   ိုတ်ပပန်သည့်် နည််းဥပရေမျော်းပဖင့်် 

ရပါြ်ြွြဲရစတတရ်သော ပလတ်စတစ်ဝတထြုံပစစည််း ပဖစသ်ည်ဟို သတ်မ တရ်သော အပ ော်းအ ောဝတထြုံပစစည််းတစ် ို ိုလည််း 

ပါဝင် သည်။ 

(န) သရ ဘ္ော  ိုသည်မ ော စွမ််းအငတ်စ်မျ  ြုံ်းမျ  ြုံ်းပဖင့်် ရမောင််းန ငရ်သော ရ ယောဉ၊် ရ ရအောြ်ငိုပ်လ  ြုံ်း ရမောင််းန င်န ိုငရ်သော 

ရ ယောဉ် သ ိုို့မဟိုတ် ရ ပပငရ်ပေါ်တငွ် ရ ှွုံ့လျော်းသွော်းလောန ိုငရ်သော အပ ော်း ရ ယောဉ် တစ်မျ  ြုံ်းမျ  ြုံ်း အပါအဝင် 

ပင်လယ်ကြမ််းပပင်န င့် ်အမမြဲစွြဲြပ် ော်းပ င််းမ   ရသော မညသ်ည့်် ရ ယောဉမ်ျ  ြုံ်းြ ို မ  ို   ိုသည်။ ယင််းစြော်း ပ်တငွ် 

ရ ှွုံ့လျော်းန ိုငရ်သော ြမ််းလွနသ်ယ ဇောတ တူ်းရဖော်ရ ်းစင်န င့််   ပ်ရပပ်း အပမနယ်ောဉမ်ျော်းလည််း ပါဝင်သည်။ 

(ပ) အကြမ််းဖြ်သမော ်း  ိုသည်မ ော အကြမ််းဖြ်မှုတစ် ို ိုြ ို တ ိုြရ် ိုြပ်ဖစရ်စ၊ သွယ်ဝ ိုြ်၍ ပဖစရ်စ ဥပရေန င့်် မညဘီြဲ 

တစ်နည််းနည််းပဖင့််  ြျ ်းလွနသူ် သ ိုို့မဟိုတ် ြျ ်းလွန် န် အော်း ိုတ်သူ ြ ိုရသော်လည််း ရြောင််း၊ အကြမ််းဖြ်မှုတငွ် 

ကြ  ောပါအပဖစ ်ပါဝင်သူ သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြ်မှု ြျ ်းလွန် န် အပ ော်းသူမျော်းအော်း ညွှနက်ြော်းသူ သ ိုို့မဟိုတ် 

စည််းရ ို်းသ မ််းသွင််း သူြ ိုရသောလ်ည််းရြောင််း၊ အကြမ််းဖြ်မှု ြျ ်းလွန်န ိုင် န ် ည် ွယ် ျြ်ပဖင့်် ပါဝငရ် ောြ်ပ ့်သူြ ို 

ရသော်လည််းရြောင််း   ိုသည။် 

(ဖ) အကြမ််းဖြအ်ိုပ်စို  ိုသည်မ ော အကြမ််းဖြ်မှုတစ် ိုြ ို ြျ ်းလွန် န် အ ျ  န်ြောလတစ် ိုယူ၍ ဖွြဲှုံ့စည််း ော်းသည့််  

လူန စဦ််းန င့်အ် ြ် ပါဝငရ်သော အသင််းအဖွြဲှုံ့ြ ို  ိုသည။် ယင််းစြော်း ပ်တငွ် ြိုလ သမဂဂလ ိုခ  ြုံရ ်းရြောင်စီ 
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  ို်းပဖတ် ျြ်အ လည််းရြောင််း၊ ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့ြ ပပညရ် ောငစ်ိုအစ ို်း အဖွြဲှုံ့၏ အတည်ပပြုံ ျြ်ပဖင့််လည််းရြောင််း 

ရကြညော ော်းသည့်် အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုလည််း ပါဝင်သည။် 

(ဗ) လံှုှုံ့ရဆော ်မှု  ိုသည်မ ော အကြမ််းဖြ်မှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွန်ရ ်းအတွြ် လ ှုှုံ့ရ ော် န ် ည် ွယ် ျြ်ပဖင့်် သတင််းစြော်း 

သ ိုို့မဟိုတ ်သတင််းအ ျြ်အလြ်ြ ို သ သ သောသောပဖစရ်စ၊ မသ မသောပဖစရ်စ၊ တ ိုြရ် ိုြ် ပဖစရ်စ၊ သွယ်ဝ ိုြ၍်ပဖစရ်စ 

ပဖနို့ရဝပ င််း၊ အော်းရပ်းအော်းရပမြှောြ်ပပြုံပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် အပ ော်းတစ်နည််း နည််းပဖင့်် ကြော်းပမငသ်    ရစပ င််းြ ို   ိုသည်။ 

(ဘ) ရ ောင်ေ ဏ်တ စ်သြ ် ိုသည်မ ော ပပစမ်ှု င်  ော်းစီ င်ပ င််း   သူအော်း အြျဉ််းရ ောင်၌ ရသသည် အ   

ပပစေ်ဏ္ြ်ျ  ရစ န ် ျမ တ်သည့်် ရ ောင်ေဏ်္ြ ို   ိုသည်။ 

(မ) အမျော ်းပပည်သူ အသံို်းပပိုသည့််  ရန ော   ိုသည်မ ော ြူ်းသန််းရ ောင််းဝယရ် ်း၊ စီ်းပွော်းရ ်း၊ ပညောရ ်း၊ ြျန််းမောရ ်း၊ 

ဘောသောရ ်း၊ ယဉရ်ြျ်းမှု၊ အစ ို်း    ိုင် ောြ စစ၊ ရဖျော်ရပဖမှု၊ အပန််းရပဖမှု စသည့််ြ စစမျော်း အတွြ ်

အ ျ  န်ြောလအပ ိုင််းအပ ော်းတစ် ို ိုအတြွ်ပဖစရ်စ၊ အ  ိုြအ်တန်ို့ပဖစရ်စ၊ အ ျ  နတ်စ် ြ်တည််း ပဖစရ်စ အမျော်းပပညသူ် 

ဝင် ွြ် ွင့််၊ အသ ို်းပပြုံ ွင့််   ရသော အရ ောြ်အအ ို၊ ရပမရန ော ၊ ြိုန််းလမ််း၊   ော်းလမ််း၊ ရ လမ််းရကြောင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

အလော်းတအူပ ော်းရန ော အစ တ်အပ ိုင််းတစ် ို ိုြ ို   ိုသည်။ 

(ယ)  န်ပံိုရငွ  ိုသည့်် စြော်း ပ်တွင် ရအောြ်ပါတ ိုို့ ပါဝငသ်ည်- 

(၁)   ရတွှုံ့၍  န ိုင်သည်ပဖစရ်စ၊ မ န ိုင်သည်ပဖစရ်စ၊ ရ  ှုံ့ရပပောင််းန ိုင်သည့််ပစစည််းပဖစရ်စ၊ မရ  ှုံ့မရပပောင််း 

န ိုင်သည့််ပစစည််းပဖစရ်စ တစ်နည််းနည််းပဖင့််     သည့်် ရငွရကြ်းန င့််ပစစည််းမျော်း ၊ ရငရွ ်းရကြ်းရ ်း ပ ိုင်  ိုင် မှုမျော်းန င့်် 

စီ်းပွော်းရ ်းအ င််းအပမစ်မျော်း၊ 

(၂) ဘဏ်္အပ်န  ရငွမျော်း၊   ီ်းသွော်း ျြလ်ြ်မ တ်မျော်း၊ ဘဏ်္ ျြလ်ြ်မ တ်မျော်း၊ ရငရွပ်းအမ န်ို့မျော်း၊ အစို  ယယ်ောမျော်း၊ 

ရငရွ ျ်းသြရ်သ  လြ်မ တမ်ျော်း၊ ရငွတ ိုြ်စော ျြုံပမ်ျော်း၊ ဘဏ်္ရငွလွှြဲလွှောမျော်းန င့်် ရငွ ိုတ်ရပ်း ငွ့််စောမျော်း အပါအဝင် 

မည်သည့််အီလြ် ရ ောနစ် သ ိုို့မဟိုတ် ေစ်ဂျစတ်ယ်နည််း လမ််းပဖင့်် မ  ို    သည့်် ရငရွကြ်း၊ ပစစည််းပ ိုင်  ိုင ်ွင့်် 

သ ိုို့မဟိုတ ်အြျ  ြုံ်းအပမတ်မျော်းအတွြ် အရ ောြ်အ ော်း ပဖစ်ရသော တ ော်းဝင်စောတမ််းအမ တ်အသော်းမျော်း 

သ ိုို့မဟိုတ်စော ျြုံပ်စောတမ််းမျော်း။ 

( ) ဗဟ ိုအဖွွဲှုံ့  ိုသည်မ ော ဤဥပရေအ  ပပညရ် ောင်စိုအစ ို်း အဖွြဲှုံ့ြ ဖွြဲှုံ့စည််းရသော အကြမ််းဖြ်မှု 

တ ိုြဖ်ျြရ် ်းဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့ြ ို   ိုသည်။ 

(လ) တ ပ်ဖွွဲှုံ့ဝင်မျော ်း  ိုသည်မ ော အကြမ််းဖြ်မှုမျော်း၊ အကြမ််းဖြ်မှုြ ို ရငွရကြ်းရ ောြ်ပ ့်မှု  ိုင် ောပပစ် မှုမျော်း၊ 

အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုမျော်းန င့်် အကြမ််းဖြ်သမော်းမျော်းအော်း စ ိုစမ််းစစ်ရ ်းရဖော် ိုတရ် ်း၊ သြ်ရသ   ပစစည််း 

သ မ််း ည််းရ ်း၊   န််း ျြုံပ်ရ ်းန င့်် အရ ်းယရူ ်းတ ိုို့အတြွ် ဤဥပရေအ ဖွြဲှုံ့စည််း၍ လိုပ်ငန််း တောဝန်မျော်းြ ို 

သတ်မ တရ်ပ်းရသော စ ိုစမ််းစစရ် ်းရ ်းအဖွြဲှုံ့မျော်း၊ တော်း ီ်းန  မ်နင််းရ ်းတပ်ဖွြဲှုံ့မျော်း၊ ရငရွကြ်း 

  ိုင် ောစ ိုစမ််းရ ောြ်လ မ််းရ ်းတပ်ဖွြဲှုံ့န င့်် အ ူ်းတပ်ဖွြဲှုံ့ဝင်မျော်းြ ို   ိုသည်။ 

 

အခန််း( ၂ ) 
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 ည် ွယ ်ချြ ်

၄။ ဤဥပရေ၏ ည် ယွ် ျြမ်ျော်းမ ော ရအောြ်ပါအတ ိုင််းပဖစသ်ည်- 

(ြ) လူသော်းတ ိုို့၏ အသြန် င့်် ပစစည််းဥစစောတ ိုို့ြ ိုလည််းရြောင််း၊ အရပ   အရ ောြအ်အ ိုမျော်းန င့်် သဘော 

ဝပတ်ဝန််းြျငြ် ိုလည််းရြောင််း အကြမ််းဖြ်မှုြျ ်းလွန်ပ င််းြ ို တော်း ီ်းြောြယွ် န၊် 

( ) န ိုငင် ရတော်၏အိုပ် ျြုံပ်ရ ်း၊ စီ်းပွော်းရ ်းန င့်် လူမှုရ ်းြဏ္ဍမျော်းတွင် နည််းလမ််းမျ  ြုံ်းစ ို အသ ို်းပပြုံ၍ 

အကြမ််းဖြ်မှုြျ ်းလွန်ပ င််းြ ို ြောြယွ် န်၊ 

(ဂ) အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုမျော်း၊ အကြမ််းဖြ်သမော်းမျော်း၊ ယင််းတ ိုို့၏လှုပ်  ော်းမှုမျော်း၊ လ ှုှုံ့ရ ောမ်ှုမျော်း၊ အကြမ််း ဖြ်မှုြ ို 

ပဖစရ်စသည့်် အရကြောင််းအ င််းမျော်းန င့်် အကြမ််းဖြ်မှုြ ို ရငွရကြ်းရ ောြ်ပ ့်မှု   ိုင် ော ပပစမ်ှုမျော်းြ ို  ရဖော် ိုတ်၍ 

ြောြယွတ်ော်း ီ်းအရ ်းယူ န်၊ 

(ဃ) အကြမ််းဖြ်မှုမျော်းြ ို ြောြယွရ် ်းန င့်် တော်း ီ်းန  မ်နင််းရ ်းတ ိုို့ ရ ောင် ြွ် ောတငွ် အကြမ််းဖြ်မှု တ ိုြဖ်ျြရ် ်းန င့်် 

စပ်လျဉ််းသည့်် ြိုလသမဂဂအပပည်ပပည ် ိုင် ောြွန်ဗင််း  င််းမျော်း၊ ြိုလသမဂဂလ ိုခ  ြုံရ ်း ရြောင်စီ   ို်းပဖတ် ျြမ်ျော်း၊ 

အကြမ််းဖြ်မှုတ ိုြ်ဖျြရ် ်းန င့်် စပ်လျဉ််းသည့်် အော ီယ ြွန်ဗင််း  င််း တ ိုို့န င့်် လ ိုြရ်လျောညရီ ွ 

အရြောငအ် ညရ်ဖောရ် ောင ်ြွ်န ိုင် န်၊ 

(င) ြိုလသမဂဂအဖွြဲှုံ့ဝင်န ိုငင် မျော်း၊ အပပည်ပပည်  ိုင် ောအဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်း၊ ရေသ  ိုင် ော အဖွြဲှုံ့အစည််း မျော်းန င့်် 

ညြှ န ှုင််းပူ်းရပါင််း၍ ြမ္ော့်မင မ််း ျမ််းရ ်းန င့်် ရေသတွင််းမင မ််း ျမ််းရ ်းြ ို ပူ်းရပါင််း  န််း သ မ််းရစောင့်် ရ  ောြ ်န။် 

 

အခန််း( ၃ ) 

ဗဟ ိုအဖွွဲှုံ့ဖွွဲှုံ့စည််းပခင််းနှင့်် ယင််း၏တ ော ဝနန်ငှ့််လိုပ်ပ ိုင်ခွင့််မျော ်း 

၅။ ပပည်ရ ောင်စိုအစ ို်း အဖွြဲှုံ့သည်- 

(ြ) ပပည် ြဲရ ်းဝနက်ြီ်းဌောန ပပည်ရ ောင်စိုဝနက်ြီ်းြ ဥြကဋ္ဌအပဖစလ်ည််းရြောင််း၊ သြ ် ိုင် ော 

ပပည်ရ ောင်စိုဝနက်ြီ်းဌောနမျော်းမ  ဝနက်ြီ်းမျော်း၊ အစ ို်း ဌောနန င့်် အစ ို်း အဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်းမ  တောဝန ်  ပိုဂဂ ြုံလ် မျော်းြ 

အဖွြဲှုံ့ဝင်မျော်းအပဖစလ်ည််းရြောင််း ပါဝင်သည့်် အကြမ််းဖြမ်ှုတ ိုြဖ်ျြ် ရ ်းဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့ြ ိုဖွြဲှုံ့စည််း  မည်။ 

( ) ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့ြ ို လ ိုအပ်ပါြ ပပင် င်ဖွြဲှုံ့စည််းန ိုင်သည်။ 

၆။ ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့၏တောဝနန် င့််လိုပ်ပ ိုင် ွင့််မျော်းမ ော ရအောြ်ပါအတ ိုင််းပဖစသ်ည်- 

(ြ) အကြမ််းဖြ်မှုတ ိုြ်ဖျြ်ရ ်းန င့်စ်ပ်လျဉ််း၍ မူဝါေမျော်း၊ လမ််းညွှန် ျြမ်ျော်းန င့်် စီမ  ျြ်မျော်း  ျမ တ် ပ င််း၊ 

( ) လ ိုအပ်ရသော လိုပ်ငန််းရြော်မတီမျော်းန င့်် အဖွြဲှုံ့မျော်းြ ို ဖွြဲှုံ့စည််း၍ လိုပ်ငန််းတောဝနမ်ျော်း သတ်မ တရ်ပ်း ပ င််း၊ 

လမ််းညွှန်ပ င််းန င့်် ကြီ်းကြပ်ပ င််း၊ 

(ဂ) လိုပ်ငန််းရြော်မတီမျော်း၊ အဖွြဲှုံ့မျော်း၊ သြ်  ိုင် ောပပည်ရ ောင်စိုဝနက်ြီ်းဌောနမျော်း၊ အစ ို်း ဌောန၊ အစ ို်း  အဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်းြ ို 

ပူ်းရပါင််းရ ောင် ွြရ် ်းအတြွ် ညြှ န ှုင််းရပ်းပ င််း၊ လမ််းညွှနပ် င််းန င့်် ကြီ်းကြပ်ပ င််း၊ 
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(ဃ) အပပည်ပပည်  ိုင် ောမင မ််း ျမ််းရ ်း၊ လ ိုခ  ြုံရ ်းန င့်် တည်မင မ်ရ ်းြ ို မ  မ််းရပ ောြ်သည့်် ဇီဝ၊ ဓောတိုန င့်် 

နျ ြလီ်းယော်းလြ်နြမ်ျော်း ၊ ရ ေယီ ိုသတတ ကြွပေပ်ပစစည််းမျော်း ပါဝင်သည့်် အဖျြ်စွမ််းအော်း ကြီ်းမော်း ရသော 

လြ်နြမ်ျော်းအော်း တော်း ီ်းြောြယွရ် ်း၊ ဖယ်  ော်းရ ်းန င့်် ဖျြ ီ််းရ ်းတ ိုို့အတွြ် လ ိုအပရ်သော အစီအမ မျော်း 

 ျမ တ်ရ ောင် ြွ်ပ င််း၊ 

(င) ပပည်ရ ောင်စိုအစ ို်း အဖွြဲှုံ့၏ အတညပ်ပြုံ ျြ်ပဖင့််ပဖစရ်စ၊ ြမ္ော့်ြိုလသမဂဂလ ိုခ  ြုံရ ်းရြောင်စီ၏ 

ရကြညော ျြ်အ ပဖစရ်စ အဖွြဲှုံ့အစည််း၊ အသင််းအဖွြဲှုံ့ သ ိုို့မဟိုတ် အိုပ်စိုတစ် ို ိုြ ို အကြမ််းဖြ်အိုပ်စို 

အပဖစလ်ည််းရြောင််း၊ သူတစဦ််းဦ်းြ ို အကြမ််းဖြ်သမော်းအပဖစလ်ည််းရြောင််း သတ်မ တရ်ကြညော ပ င််း န င့်် 

ရကြညော ျြ်ြ ို ပပနလ်ညရ်ိုပ်သ မ််းပ င််း၊ 

(စ) အကြမ််းဖြ်အိုပ်စို သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြ်သမော်းြ ပ ိုင်  ိုငရ်သော သ ိုို့မဟိုတ် င ော်း မ််းအသ ို်းပပြုံရသော သ ိုို့မဟိုတ် 

  န််း ျြုံပ်ပျ သန််းရသော ရလယောဉမ်ျော်းအော်း န ိုင်င ရတော်၏ ပ ိုငန်ြ်နယရ်ပမအတငွ််း  င််းသြ ်ပ င််း၊ ယင််းမ  

ပျ တြ် ွြ် ွောပ င််း မပပြုံန ိုငရ် ်း အစီအမ မျော်း  ျမ တရ် ောင် ွြပ် င််း၊ 

( ) အကြမ််းဖြ်မှုမျော်းြ ို တော်း ီ်းန  မ်နင််းရ ်းန င့်် တ ိုြဖ်ျြ်ရ ်းတ ိုို့အတွြ် ဤဥပရေ အ န််း(၁၅) ပါ 

ပပဋ္ဌောန််း ျြ်မျော်းန င့်အ်ညီ အပပည်ပပည ် ိုင် ောအဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်း၊ ရေသ  ိုင် ောအဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်းန င့်် လည််းရြောင််း၊ 

အကြမ််းဖြ်မှုတ ိုြ်ဖျြရ် ်းန င့်် စပ်လျဉ််းသည့်် အပပည်ပပည်  ိုင် ောြွန်ဗင််း  င််းဝင် န ိုငင် မျော်းန င့််လည််းရြောင််း 

ညြှ န ှုင််းပူ်းရပါင််းရ ောင် ွြပ် င််း၊ 

(ဇ) အပပည်ပပည ် ိုင် ောအဖွြဲှုံ့အစည််းဝင်န ိုင်င မျော်း၊ ရေသ  ိုင် ောအဖွြဲှုံ့အစည််းဝင်န ိုငင် မျော်းန င့်် ဤဥပရေ အ န််း(၁၆)ပါ 

ပပဋ္ဌောန််း ျြ်မျော်းန င့်အ်ညီ အကြမ််းဖြ်သမော်းမျော်းြ ို အပပန်အလ န်လွှြဲရပပောင််းရပ်း န်  ွင့််ပပြုံမ န်ို့ ိုတရ်ပ်းပ င််းန င့်် 

ပငင််းပယ်ပ င််း၊ 

(ဈ) ဤဥပရေအ န််း (၁၈) ပါ ပပဋ္ဌောန််း ျြ်မျော်းန င့််အညီ တည်ရ ောင် ော်း   ရသော အကြမ််းဖြ်မှု တော်း ီ်းြောြွယရ် ်းန င့်် 

တ ိုြဖ်ျြရ် ်း နပ် ိုရငွြ ို စီမ  န်ို့ ွြဲပ င််းန င့်် သ ို်းစွြဲပ င််း၊ 

(ည) အကြမ််းဖြ်မှုမျော်းြ ို တော်း ီ်းန  မ်နင််း ောတငွ် ပါဝင်မပီ်း   ရ ောြ်စေွာ တော်း ီ်းန  မ်နင််းသည့်် တပ်ဖွြဲှုံ့ဝင်မျော်း၊ 

အ ော မ််း၊ အမှု မ််းမျော်းန င့်် ပပည်သူမျော်းအော်း ဂိုဏ်္ပပြုံ ျ်ီးပမြှင့််ပ င််း၊ 

(ဋ) အကြမ််းဖြ်သမော်း သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြ်အိုပ်စို၏ ကြ စည်အော်း ိုတ်မှုြ ို ကြ ြုံတင်သတင််း ရပ်းသူ၏ 

လ ိုခ  ြုံရ ်းြ ိုပဖစရ်စ၊ အရ ်းယမူှု သ ိုို့မဟိုတ်  တ ော်းစွြဲ  ိုမှုမျော်းတွင် သတင််းရပ်းသူန င့်် သြရ်သ မျော်း၏ 

လ ိုခ  ြုံရ ်းြ ိုပဖစရ်စ   ရ ောြစ်ွောြောြွယရ်စောင့််ရ  ောြ်မှု ရပ်းန ိုင်ရ ်းအတွြ ်လ ိုအပ်သည့်် အစီအစဉမ်ျော်း 

 ျမ တ်ရ ောင် ြွ်ပ င််း၊ 

(ဌ) ပိုေ်မ ွြဲ (င) အ  အကြမ််းဖြ်သမော်း သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုအပဖစ ်ရကြညောသည့််အ ါ ယင််းအကြမ််းဖြ်သမော်း 

သ ိုို့မဟိုတ ်အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုပ ိုင်ပစစည််းမျော်းန င့််  နပ် ိုရငွမျော်းြ ို   န််း ျြုံပ် န် အမ န်ို့ ိုတ်ပပန်ပ င််း၊ 

(ဍ) ပိုေ်မ ွြဲ (ဌ) ပါအကြမ််းဖြ်အိုပ်စို ပ ိုင်ပစစည််းန င့် ် နပ် ိုရငွမျော်းန င့်် စပ်လျဉ််း၍ ရငရွကြ်းဝနရ် ောင်မှု၊ 

ရငရွကြ်းလွှြဲရပပောင််းမှုတ ိုို့ြ ို မည်သူမ  မပပြုံလိုပ် န ်တော်းပမစ ်ျြ် ိုတ်ပပနပ် င််း၊ 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



အကြမ််းဖြ်မှုတ ိုြ်ဖျြ်ရ ်းဥပရေ 

Page 1 1  o f 35 

(ဎ) ြိုလသမဂဂလ ိုခ  ြုံရ ်းရြောင်စီန င့်် ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့ြ အကြမ််းဖြ်သမော်း သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြ် အိုပ်စိုအပဖစ ်

ရကြညော ော်း ောမ  ပပနလ်ညရ်ိုပ်သ မ််းသည့််အ ါ ပိုေ်မ ွြဲ (ဌ) ပါပစစည််းမျော်းန င့််  နပ် ိုရငွမျော်း အရပေါ် 

  န််း ျြုံပ်ပ င််းအမ န်ို့ြ ို ပယ်ဖျြ်ပ င််း၊ 

(ဏ္) သရဘောရ ို်းပဖင့်် ရ ောင် ြွ်ရပ်းရသော ပိုဂဂ ြုံလ်၏ အြျ  ြုံ်းစီ်းပွော်းြ ို မ    ိုြ်ရစ န် ြောြယွ်ရစောင့်် ရ  ောြ်ရပ်းပ င််း၊ 

(တ) ပိုေ်မ ွြဲ (ဌ) မ  ပိုေ်မ ွြဲ (ဏ္)    လိုပ်ငန််းစဉ ် ိုင် ောမဝူါေန င့်် လိုပ်  ို်းလိုပ်နည််းမျော်း  ျမ တ်၍ 

တောဝနယ်ရူ ောင် ွြသ်ည့််ဌောန သ ိုို့မဟိုတ် တပ်ဖွြဲှုံ့၏ အရြောငအ် ညရ်ဖောရ် ောင်မှုြ ို လမ််းညွှန် ြွပ်ြြဲပ င််း၊ 

( ) အကြမ််းဖြ်မှုြျ ်းလွန ်န် သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြ်မှုြ ို ရငရွကြ်းရ ောြ်ပ ့် န်  ည် ယွ် ျြ်ပဖင့်် 

အစ ို်း မဟိုတရ်သော အဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်း သ ိုို့မဟိုတ် အြျ  ြုံ်းအပမတ်မ ည် ွယ်ရသော အဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်းအော်း 

အသွငယ်ူဖွြဲှုံ့စည််းပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် ရငွရကြ်းရ ောြ်ပ ့် ောလမ််းရကြောင််းအပဖစ် အသ ို်းပပြုံပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် 

လမ််းရကြောင််းရပပောင််းပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် ဖ ို်းြယွ်ပ င််းမပပြုံန ိုငရ်စ န် လ ိုအပ်ရသော လမ််းညွှနမ်ှုန င့်် 

လိုပ်  ို်းလိုပ်နည််းမျော်း ျမ တ်ပ င််း၊ 

(ေ) အကြမ််းဖြမ်ှုြ ို ရဖော် ိုတ်အရ ်းယနူ ိုငရ် ်းအတွြ် သြ်  ိုင် ောလိုပ်ငန််းရြော်မတီမျော်း၊ တော်း ီ်း 

န  မ်နင််းရ ်းအဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်း၊ အစ ို်း ဌောန၊ အစ ို်း အဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်းန င့်် အမျော်းပပည်သူသ ိုို့ အသ ပညော ရပ်းရ ်းန င့်် 

စွမ််းရ ောင် ည်ပမြှင့််တင်ရ ်းလိုပ်ငန််းမျော်းအော်း လမ််းညွှန်ပ င််းန င့်် ကြီ်းကြပ်ပ င််းမျော်း ရ ောင် ွြပ် င််း၊ 

(ဓ) အကြမ််းဖြ်မှုတော်း ီ်းန  မ်နင််းရ ်း၊ တ ိုြဖ်ျြရ် ်းတ ိုို့န င့်် စပ်လျဉ််း၍ ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့၏ ရ ောင် ွြ ်ျြ် မျော်းြ ို 

ပပည်ရ ောင်စိုအစ ို်း အဖွြဲှုံ့သ ိုို့ အ ါအော်းရလျော်စေွာ အစီ င ် တင်ပပပ င််းန င့်် ပပညရ် ောငစ်ို အစ ို်း  အဖွြဲှုံ့ြ ရပ်းအပသ်ည့်် 

အပ ော်းတောဝနမ်ျော်းြ ို  မ််းရ ောင်ပ င််း။ 

 

အခန််း( ၄ ) 

မမ ိုှုံ့ ပပရလရကြော င််းပျံသန််းရ ်းနှင့််  ရလဆ ပ်တ  ိုို့ြ ို ရ္်းအနတ ော ယ ်ပဖစရ်စသည့််  ဥ ပရေ မွဲ့်ပပိုလိုပ်မှုမျော်းြ ို 

တ ော ်းဆီ်းနှ မ်နင််းပခင််းနငှ့််  တ  ိုြဖ်ျြပ်ခင််း 

၇။ မည်သူမ  ို ရလယောဉဝ်နရ် ောင်မှုရပ်း ျ  န် ရလယောဉရ်ပေါ်၌ ရအောြ်ပါတစ် ို ိုြ ို ဥပရေန င့်် မညီဘြဲ တမင်ြျ ်းလွန်ပါြ 

မမ ြုံှုံ့ပပရလရကြောင််းပျ သန််းရ ်းန င့်် ရလ  ပ်တ ိုို့ြ ို ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစ်ရစသည့်် ပပစမ်ှု ရပမောြ်သည-် 

(ြ) သူတစဦ််းဦ်းြ ရလယောဉရ်ပေါ်တွင် ပပစမ်ှု  ိုင် ော ဥပရေတစ် ပ် ပ်ြ ို ရဖောြ်ဖျြြ်ျ ်းလွန်မှု၊ 

( ) ရလယောဉဝ်နရ် ောင်မှုရပ်း ျ  န် ရလယောဉြ် ို ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစရ်စ န် ရလယောဉရ်ပေါ်   သူြ ို အတင််း အဓမမပပြုံလိုပ်မှု၊ 

(ဂ) မမ ြုံှုံ့ပပရလရကြောင််းပျ သန််းရ ်းြ ို ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစရ်စသည့်် အတင််းအဓမမပပြုံလိုပ်မှု၊ 

(ဃ) ရလယောဉရ်ပေါ်      ီ်းသည်မျော်း၊ ရလယောဉအ်မှု မ််းမျော်း သ ိုို့မဟိုတ် ပစစည််းမျော်းြ ို ရဘ်းအနတ ောယ် ပဖစရ်စမှု၊ 

(င) ရလယောဉရ်ပေါ်တွင် အစအီစဉ်တြျ   မှုန င့်် စည််းြမ််းရသဝပ်မှုြ ို ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစ်ရစမှု၊ 
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(စ) ရလယောဉရ်ပေါ်တွင် လ ိုြပ်ါသူြ ရလယောဉမ်  ်းအော်း အင်အော်းသ ို်း၍ပဖစရ်စ၊ ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစ်ရစ 

မည်ဟိုမ  မ််းရပ ောြ်၍ပဖစ်ရစ ရလယောဉပ်ျ သန််းရမောင််းန င်မှုြ ို ဝင်ရ ောြရ်န ာင့််ယ ြ်မှု၊ အတင််းအဓမမ ဖမ််း ီ်းမှု 

သ ိုို့မဟိုတ ်ရလယောဉဝ်နရ် ောင်မှုရပ်း ျ  န် ဥပရေန င့်် မညီဘြဲ ကြီ်းကြပ်  န််းရြျောင််း ရမောင််းန င်ပျ သန််းရစမှု၊ 

( ) ပိုေ်မ ွြဲ(ြ) မ  ပိုေ်မ ွြဲ(စ)   ပါ   ရသော ပပြုံလိုပ်မှုတစ် ို ိုြျ ်းလွန် န ်အော်း ိုတ်မှု၊ အော်းရပ်းြညူီမှု၊ လ ှုှုံ့ရ ော်မှု 

သ ိုို့မဟိုတ ်  ိုပပစ်မှုြျ ်းလွန် ောတငွ် ကြ  ောပါအပဖစ ်ပါဝင်ရ ောင် ွြမ်ှု။ 

၈။ မည်သူမ  ို ဥပရေန င့််မညဘီြဲ ရအောြ်ပါပပြုံလိုပ်မှုတစ် ို ိုြ ို တမငပ်ပြုံလိုပ်လ င် ရလယောဉြ် ို ဥပရေမြဲ့်သ မ််းပ ိုြသ်ည့်် 

ပပစမ်ှုြျ ်းလွန် ော ရ ောြ်သည်- 

(ြ) အတင််းအဓမမအငအ်ော်းသ ို်း၍ပဖစရ်စ၊ မ  မ််းရပ ောြ်၍ပဖစ်ရစ၊ အတင််းအဓမမတ ိုြတ်နွ််း၍ပဖစရ်စ၊ 

အပ ော်းရသောနည််းလမ််းတစ် ို ိုပဖင့််   တ်လန်ို့ရကြောြ် ွ ှုံ့ရအောင် ရပ ောြ်လ န်ို့၍ပဖစရ်စ၊ အပ ော်းရ တ်မီ 

နည််းပညောတစ် ို ိုပဖင့််ပဖစရ်စ ရလယောဉြ် ို သ မ််းပ ိုြမ်ှု သ ိုို့မဟိုတ် ရလယောဉဝ်နရ် ောင်မှုရပ်း ျ  န် ပျ သန််းမှုြ ို 

  န််း ျြုံပ်မှု၊ 

( ) သူတစ်ဦ်းဦ်းအော်း ရသရစ န် သ ိုို့မဟိုတ် အပပင််းအ နန်ာြျငရ်စ နရ်သော်လည််းရြောင််း ၊ပစစည််းြ ို ပဖစရ်စ၊ 

ပတ်ဝန််းြျငြ် ိုပဖစရ်စ   ို်း ေွာ်းစွော    ိုြ်ပျြ်စီ်းရစ န်ရသော်လည််းရြောင််း ဝနရ် ောငမ်ှုရပ်း လျြ်   ရသော 

ရလယောဉြ် ိုအသ ို်းပပြုံမှု၊ 

(ဂ) မမ ြုံှုံ့ပပရလရကြောင််းပျ သန််းရ ်းြ ို ဝနရ် ောင်မှုရပ်းရနရသော ရလ  ပ်အော်း ဥပရေန င့်မ်ညီဘြဲ တမငပ်ပြုံလိုပ်သည့်် 

ပပစမ်ှုတစ် ို ိုြျ ်းလွန် န် မ  မ််းရပ ောြ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် အရပ အရနအ  ယ ိုကြည် သည့််   ိုမ  မ််းရပ ောြ်မှုြ ို 

သူတစဦ််းဦ်းအော်း လြ်  ရစမှု၊ 

(ဃ) ရလယောဉဝ်နရ် ောင်မှုရပ်း ျ  န်၌ သူတစဦ််းဦ်းြ ို ရသရစပ င််း၊ အပပင််းအ န်နာြျငရ်စပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် 

အရပ   အရ ောြအ်အ ိုမျော်း သ ိုို့မဟိုတ် န ိုင်င ပ ိုငအ်ရ ောြအ်အ ို၊ ယောဉ၊် စြ်ပစစည််း ြ   ယောန င့်် 

အသ ို်းအရ ောင်ပစစည််းမျော်းြ ို   ို်း ေွာ်းစွော     ိုြ်ပျြ်စီ်းရစသည့်် သ ိုို့မဟိုတ်   ိုသ ိုို့ပဖစရ်စ န ိုင်သည့်် ဇီဝ၊ ဓောတိုန င့်် 

နျ ြလီ်းယော်းလြ်နြ၊် ရပါြ်ြွြဲရစတတရ်သော ဝတထြုံပစစည််း၊ ရ ေီယ ိုသတတ  ကြွပေပ်ပစစည််း သ ိုို့မဟိုတ် 

အလော်းတူပစစည််းြ   ယော သ ိုို့မဟိုတ် အ ောဝတထြုံပဖင့်် ရလယောဉြ် ို     ိုြ ်ပျြ်စီ်းရစမှု၊   ိုရလယောဉရ်ပေါ်တငွ် 

အသ ို်းပပြုံမှု သ ိုို့မဟိုတ်   ိုပစစည််းြ   ယော သ ိုို့မဟိုတ် အ ောဝတထြုံြ ို ရလယောဉရ်ပေါ်မ  စွန်ို့ပစ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် ပစ် ျမှု၊ 

(င) ပိုေ်မ ွြဲ (ဃ) ပါဇီဝ၊ ဓောတို န င့်် နျ ြလီ်းယော်းလြ်နြ၊် ရပါြ်ြွြဲရစတတရ်သော ဝတထြုံပစစည််း၊ ရ ေီယ ိုသတတ  

ကြွပေပ်ပစစည််း၊   ိုပစစည််းမျော်း  ိုတ်လိုပ် န် အ င််းအပမစပ်စစည််းမျော်း၊ ဇီဝ၊ ဓောတိုန င့််  နျ ြလီ်းယော်းလြ်နြ်မျော်းြ ို 

ပ ိုစ  ိုတ်ပ င််း၊  ိုတ်လိုပ်ပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် ရပ်းအပပ် င််းပပြုံ ောတွင် အသ ို်းပပြုံသည့်် နည််းပညောန င့််  ြ်စပ်သည့်် 

ရ ော့်ဝြဲမျော်း သ ိုို့မဟိုတ် အလော်းတူပစစည််းြ   ယော သ ိုို့မဟိုတ ်အ ောဝတထြုံြ ိုရလယောဉပ်ဖင့်် သယ်ယူပ ိုို့ရ ောင်မှု၊ 

သယ်ယူပ ိုို့ရ ောငရ်စမှု သ ိုို့မဟိုတ် သယယ်ူ ပ ိုို့ရ ောင်ရ ်း အတွြ ်ပဖည့်် ည််းစီမ ရ ောင် ြွ်ရပ်းမှု၊ 

(စ) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) မ  ပိုေ်မ ွြဲ (င) အ   ပါ   ရသော ရ ောင် ြွမ်ှုတစ် ို ိုြ ို ပပြုံလိုပ် န ်အော်း ိုတ်မှု၊ အော်းရပ်းြူညီမှု၊ 

လ ှုှုံ့ရ ော်မှု သ ိုို့မဟိုတ် ကြ  ောပါအပဖစ် ပါဝင်ရ ောင် ွြမ်ှု။ 
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၉။ မည်သူမ  ို ရလယောဉဝ်နရ် ောင်မှုရပ်း ျ  နတ်ွင် ရအောြပ်ါပပြုံလိုပ်မှုတစ် ို ိုြ ို ဥပရေန င့််မညီဘြဲ တမင်ြျ ်းလွန်လ င် 

မမ ြုံှုံ့ပပရလရကြောင််းပျ သန််းရ ်းြ ို ရဘ်းအနတ ောယပ်ဖစရ်စသည့်် ပပစမ်ှုရပမောြ်သည-် 

(ြ) ရလယောဉဝ်နရ် ောင်မှုရပ်း ျ  န် ရလယောဉရ်ပေါ်တွင် ရလယောဉရ်ဘ်းြင််းလ ိုခ  ြုံမှုြ ို အနတ ောယ်ပဖစ် ရစ န ်

ရလယောဉရ်ပေါ်   သူတစ်ဦ်းဦ်းြ ို အတင််းအဓမမပပြုံလိုပ်မှု၊ 

( ) ရလယောဉြ် ို ပျြ်စီ်းရစ န်ရသော်လည််းရြောင််း၊ ရလယောဉြ် ို ပျ သန််းပ င််း မပပြုံန ိုင်ရစ န ်ရသော်လည််းရြောင််း၊ 

ရလယောဉပ်ျ သန််းစဉ် ရဘ်းအနတ ောယပ်ဖစရ်စ နရ်သော်လည််းရြောင််း ဝနရ် ောင်မှုရပ်း ရနသည့်် ရလယောဉြ် ို ဖျြ် ီ်းမှု၊ 

    ိုြ်ပျြ်စီ်းရစမှု သ ိုို့မဟိုတ် ရလယောဉပ်ျြ်စီ်းရစန ိုငသ်ည့်် ပစစည််းြ   ယော သ ိုို့မဟိုတ် အ ောဝတထြုံတစ် ို ိုြ ို 

ရလယောဉရ်ပေါ်၌  ျ ော်းမှု သ ိုို့မဟိုတ်  ော်း   ရစမှု၊ 

(ဂ) ရလယောဉပ်ျ သန််းစဉ် ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစ်ရစ န် ရလရကြောင််းလမ််းညွှန်  ိုင် ော အရ ောြ်အအ ို စနစ်မျော်းန င့်် 

 ြ်သွယရ် ်းအသ ို်းအရ ောင်ပစစည််းမျော်းြ ို ဖျြ ီ််းမှု၊     ိုြ်ပျြ်စီ်း ရစမှု သ ိုို့မဟိုတ် 

ရလရကြောင််းလမ််းညွှန်လိုပ်ငန််း ရ ောင် ြွ်မှုြ ို ဝငရ် ောြ်ရန ာင့််ယ ြ်မှု၊ 

(ဃ) ရလယောဉပ်ျ သန််းမှုအော်း ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစ်ရစ န် မမ န်ြန်ရသော သတင််းအ ျြအ်လြ်မျော်းြ ို သ လျြ်န င့်် 

 ြ်သွယရ်ပ်းပ ိုို့မှု၊ 

(င) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) မ  ပိုေ်မ ွြဲ (ဃ)   ပါ   ရသော ပပြုံလိုပ်မှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွန် န် အော်း ိုတ်မှု၊ အော်းရပ်းြညူီမှု၊ လ ှုှုံ့ရ ော်မှု 

သ ိုို့မဟိုတ်  ိုပပစ်မှုြျ ်းလွန် ောတငွ် ကြ  ောပါအပဖစ ်ပါဝင်ရ ောင် ွြမ်ှု။ 

၁၀။ မည်သူမ  ို ဥပရေန င့််မညီဘြဲ ရအောြ်ပါပပြုံလိုပ်မှုတစ ်ို ိုြ ို  ည် ွယ် ျြပ်ဖင့်် ပပြုံလိုပ်လ င် မမ ြုံှုံ့ပပ 

ရလရကြောင််းပျ သန််းရ ်းြ ို ဝန်ရ ောင်မှုရပ်းရနရသော ရလ  ပ်အော်း ဥပရေန င့််မညီဘြဲ အတင််း အဓမမပပြုံလိုပ်သည့်် 

ပပစမ်ှုရပမောြ်သည-် 

(ြ) မမ ြုံှုံ့ပပရလရကြောင််းပျ သန််းရ ်းြ ို ဝနရ် ောင်မှုရပ်းရနသူတစဦ််းဦ်းအော်း အပပင််းအ န်နာြျင် ရစပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် 

ရသရစပ င််းြ ိုပဖစရ်စ၊ ယင််းသ ိုို့ပဖစရ်စ တန် ောရသော အတင််းအဓမမပပြုံလိုပ်မှုတစ ်ို ိုြ ို ပဖစ်ရစ လိုပ်ရ ောင်မှု၊ 

( ) ရလ  ပ်ြ ို ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစရ်စ နရ်သော်လည််းရြောင််း၊ ပဖစရ်ပေါ်ရစတန် ောရအောင် ရသော်လည််း ရြောင််း၊ 

မမ ြုံှုံ့ပပရလရကြောင််းပျ သန််းရ ်းြ ို ဝနရ် ောင်မှုရပ်းရနရသော ရလရကြောင််းပျ သန််းရ ်း   ိုင ်ော  

အရ ောြ်အအ ိုစနစမ်ျော်းန င့် ်ြ်သွယရ် ်းအသ ို်းအရ ောင်ပစစည််းမျော်းြ ိုရသော်လည််းရြောင််း၊ ရလ  ပ် တငွ်   သည့်် 

ဝနရ် ောင်မှုလိုပ်ငန််း မလိုပ်ြ ိုင်ဘြဲ  ပ်နာ်းရနရသော ရလယောဉြ် ိုရသော်လည််းရြောင််း ဖျြ် ီ်းမှု သ ိုို့မဟိုတ် 

ရလ  ပ်ဝန်ရ ောင်မှုမျော်းြ ို ဝင်ရ ောြရ်န ာင့််ယ ြ်မှု၊ 

(ဂ) ပျ သန််းရနရသော ရလယောဉြ် ို ရဘ်းအနတ ောယပ်ဖစရ်စ န် သ ိုို့မဟိုတ် မမ ြုံှုံ့ပပရလရကြောင််း ပ ိုို့ရ ောင် ရ ်းအတြွ် 

ဝနရ် ောင်မှုရပ်းရနရသော ရလ  ပ်ြ ို ရဘ်းအနတ ောယပ်ဖစရ်စ နအ်လ ိုို့င ော ဝနရ် ောင်မှုရပ်းသူ တစ်ဦ်းဦ်းအော်း 

ဥပရေန င့််မညီညတွရ်သော ရ ောင် ွြမ်ှုြ ို ပပြုံရစ န် သ ိုို့မဟိုတ် ဥပရေန င့်် ညီညတွရ်သော ရ ောင် ွြမ်ှုြ ို 

မပပြုံန ိုင်ရစ န ်မ  မ််းရပ ောြ်ပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် အတင််းအြျပ် ပပြုံလိုပ်ပ င််း၊ 
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(ဃ) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) မ  ပိုေ်မ ွြဲ (ဂ)    ပါ   ရသော ပပြုံလိုပ်မှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွန် န် အော်း ိုတ်မှု၊ အော်းရပ်းြညူီမှု၊ လ ှုှုံ့ရ ော်မှု 

သ ိုို့မဟိုတ ်  ိုပပစ်မှုတစ် ို ိုြျ ်းလွန် ောတငွ် ကြ  ောပါအပဖစ ်ပါဝင်လိုပ် ရ ောင်မှု။ 

၁၁။ န ိုင်င ရတော်၏ ရလ  ပ်တစ် ို ိုမ  ပပည်ပသ ိုို့ ပျ သန််း ွြ် ွောသွော်းသည့်် ရလယောဉ ်သ ိုို့မဟိုတ် န ိုငင် ရတော်၏ 

ရလ  ပ်တစ ်ို ိုသ ိုို့  င််းသြ်မည့််ရလယောဉ၏် ရလယောဉမ်  ်းသည် ရလယောဉဝ်နရ် ောင် မှုရပ်း ျ  နတ်ငွ် ရလယောဉရ်ပေါ်၌ 

ဥပရေန င့်် မညီဘြဲ တမင်ပပြုံလိုပ်သည့်် ပပစမ်ှုြျ ်းလွန် ြဲ့်သညဟ်ို ရသော်လည််းရြောင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

ြျ ်းလွန်ရတော့်မညဟ်ိုရသောလ်ည််းရြောင််း ယ ိုကြည် မပ်ီး ရလယောဉ် သ ိုို့မဟိုတ် ရလယောဉရ်ပေါ်   လူမျော်း၊ ပစစည််းမျော်းအော်း 

ရဘ်းအနတ ောယ်မပဖစရ်စ န် ြောြယွရ် ်းအတြွ် လည််းရြောင််း၊ ရလယောဉရ်ပေါ်တွင် 

စည််းြမ််း  န််းသ မ််းရ ်းအတြွ်လည််းရြောင််း  ျြ် ျင််းအရ ်း ရပေါ်ရ ောင် ွြ ်န် လ ိုအပ်သည့််အ ါ- 

(ြ)   ိုြျ ်းလွန်သူအော်း  ြဲတပ်ဖွြဲှုံ့  ိုင် ော သ ိုို့မဟိုတ် လူဝငမ်ှုကြီ်းကြပ်ရ ်းဌောန  ိုင် ောတောဝန ်  သူ  သ ိုို့ အပန်   န်ပဖစရ်စ၊ 

ရလယောဉရ်ပေါ်မ   င််းရစ နပ်ဖစ်ရစ   ိုသူြ ို ဖမ််း ီ်း  န််းသ မ််းပ င််း၊ ယင််းသ ိုို့ဖမ််း  ီ်း  န််းသ မ််းရ ်းအတြွ် 

ရလယောဉအ်မှု မ််းမျော်းန င့််   ်ီးသည်မျော်း၏ အြူအညီြ ို  ယူပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် ဖမ််း ီ်း  န််းသ မ််းရစ န ်

အ ွင့််အောဏ္ောရပ်းပ င််း အပါအဝင် အပ ော်းသင့််ရလျောရ်သော အရ ်းယူရ ောင် ြွ်မှုမျော်း ပပြုံန ိုင်သည။် 

( ) ဥပရေန င့််မညီဘြဲ သ မ််းပ ိုြ်   သည့်် ရလယောဉအ်ော်း န ိုင်င ရတော်၏ သ ိုို့မဟိုတ် အပ ော်းန ိုင်င  တစ်န ိုင်င  ၏ 

ရလယောဉြ်ငွ််းသ ိုို့ မ င််းသြ်မီ ရလယောဉရ်ပေါ်    အရပ အရနအ ပ် ပ်အော်း မမ ြုံှုံ့ပပရလရကြောင််း   ိုင် ော 

တောဝန ်  သူ  သ ိုို့ ပဖစန် ိုင်သမ   ျြ် ျင််းအရကြောင််းကြော်း မည်။ 

၁၂။ (ြ) န ိုငင် ရတော်၏ မမ ြုံှုံ့ပပရလရကြောင််း  ိုင် ော တောဝန ်  သူသည် ပိုေ်မ ၁၁၊ ပိုေ်မ ွြဲ ( ) အ  အရကြောင််းကြော်း ျြ်ြ ို 

လြ်      သည့််အ ါ န ိုငင် ရတောတ်ွငပ်ဖစရ်စ၊ အပ ော်းန ိုငင် တစ် ိုတွင်ပဖစရ်စ မ တ်ပ ိုတင ်ော်းသည့်် ရလယောဉ၏် 

ရလယောဉမ်  ်းြ ို   ိုဥပရေန င့် ်မညီဘြဲ တမင်ပပြုံလိုပ်သည့်် ပပစ်မှုြျ ်းလွန်သူအော်း ရလယောဉရ်ပေါ်မ   င််းရစ န ် ွင့််ပပြုံ မည်။ 

( ) ရလယောဉမ်  ်းသည် န ိုငင် ရတော်၏ ရလ  ပ်သ ိုို့ပဖစ်ရစ၊ အပ ော်းန ိုငင် တစ်န ိုငင် ၏ ရလယောဉ် ြငွ််းသ ိုို့ပဖစရ်စ 

ရလယောဉ ်င််းသြမ်ပ်ီးသည့််အ ါ ဤအ န််းပါ ဥပရေန င့််မညီဘြဲ တမငပ်ပြုံ လိုပ်သည့်် ပပစ်မှုတစ် ို ိုြ ို 

ြျ ်းလွန်သည်ဟို ယ ိုကြည် သူအော်း  ြဲတပ်ဖွြဲှုံ့  ိုင် ော သ ိုို့မဟိုတ် လူဝင်မှုကြီ်း ကြပ်ရ ်းဌောန  ိုင် ောတောဝန ်  သူ  သ ိုို့ 

သြ်ရသ  အရ ောြ်အ ော်းမျော်းန င့်် အတူပဖစ်န ိုင်သမ  ရ ောလျင်စေွာ လွှြဲအပ်န ိုင်သည်။ 

(ဂ)  ြဲတပ်ဖွြဲှုံ့  ိုင် ော သ ိုို့မဟိုတ် လူဝင်မှုကြ်ီးကြပ်ရ ်းဌောန  ိုင် ောတောဝန ်  သူသည် ပိုေမ် ွြဲ( ) အ  လွှြဲအပ်ရပ်းရသော 

ဥပရေန င့််မညီဘြဲ တမင်ပပြုံလိုပ်သည့်် ပပစမ်ှုြျ ်းလွန်သူအော်း လြ်  မပ်ီးရနာြ် ဤဥပရေအ န််း(၁၆) ပါ 

ပပဋ္ဌောန််း ျြ်မျော်းန င့်် အညီ သြ်  ိုင် ောန ိုင်င သ ိုို့ လွှြဲရပပောင််းရပ်းန ိုင်သည။် 

(ဃ) ရလယောဉဝ်နရ် ောင်မှုရပ်း ျ  န်တွင် ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) ၊ ပိုေ်မ ွြဲ ( ) န င့်် ပိုေ်မ ွြဲ (ဂ) တ ိုို့ပါ ပပဋ္ဌောန််း ျြ်မျော်းန င့််အညီ 

တောဝနအ်  ရ ောင် ြွ် ရသော ပိုဂဂ ြုံလ်မျော်းြ လ ိုအပ်သလ ို အရ ်းယူ ရ ောင် ွြ ်ျြ်မျော်းန င့်် စပ်လျဉ််း၍ 

  ိုပိုဂဂ ြုံလ်မျော်းအော်း ပပစမ်ှုရကြောင််းအ ရသော် လည််းရြောင််း၊   တ ော်းမရကြောင််းအ ရသောလ်ည််းရြောင််း 

အရ ်းယူပ င််းမပပြုံ ။ 
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၁၃။ ရလယောဉဝ်နရ် ောင်မှုရပ်း ျ  န်တွင် ရလယောဉရ်ပေါ်၌ ဥပရေန င့််မညီဘြဲ တမင်ပပြုံလိုပ်သည့်် ပပစမ်ှုြျ ်းလွန် ြဲ့်မပီ်းပဖစရ်ကြောင််း 

သ ိုို့မဟိုတ ်ြျ ်းလွနရ်တော့်မည်ပဖစ်ရကြောင််း     သည့်် သတင််းအ ျြ် အလြ်မ ော ယ ိုကြည် ရသော 

အရ ောြ်အ ော်း   သည့််အ ါ  ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့ြပဖစရ်စ၊ ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့ြ လွှြဲအပ်သည့်် လိုပ်ငန််းရြော်မတနီ င့်် 

သြ်  ိုင် ောအစ ို်း ဌောန သ ိုို့မဟိုတ် အစ ို်း အဖွြဲှုံ့အစည််းတ ိုို့ြပဖစ်ရစ ရအောြ်ပါြ စစ ပ်မျော်းန င့်် စပ်လျဉ််း၍ လ ိုအပ်သလ ို 

စီစဉ်ရ ောင် ွြ ်မည်- 

(ြ) ရလယောဉြ် ို အနတ ောယြ်င််း  င််းစေွာပဖင့်် ဥပရေန င့်အ်ညီ ရလယောဉမ်  ်းြ ပပနလ်ည ်ကြီ်းကြပ်   န််းရြျောင််း၍ 

ရမောင််းန င်န ိုင်ရ ်း၊ 

( ) ရလယောဉမ်  ်းြ န ိုငင် ရတော်၏ရလ  ပ်တစ် ို ိုတွင်  င််းသြ် ငွ့််ရတောင််းပ င််း၊   ိုရလယောဉရ်ပေါ်မ  ဥပရေန င့်မ်ညီဘြဲ 

တမင်ပပြုံလိုပ်သည့်် ပပစမ်ှုြျ ်းလွန်သူြ ို  င််းရစမပ်ီး လွှြဲရပပောင််းအပ်န  ပ င််းတ ိုို့ြ ို လြ ်   ွင့််ပပြုံရ ်း၊ 

(ဂ) ရလယောဉြ် ို ဥပရေန င့််မညီဘြဲ တမင်သ မ််းပ ိုြသ်ည့်် ပပစ်မှုြျ ်းလွန်သူြ ို ဖမ််း ီ်း  န််း သ မ််းရ ်းအတွြ ်

တော်း ီ်းန  မ်နင််းရ ်းတပ်ဖွြဲှုံ့ဝငမ်ျော်းအော်း တောဝနရ်ပ်းရ ်း၊ 

(ဃ) ရလယောဉအ်မှု မ််းမျော်းန င့််   ီ်းသည်မျော်း ယင််းတ ိုို့၏ လ ို ော  ီ်းသ ိုို့  ြ်လြ် ွြ် ေွာန ိုငရ် ်း။ 

၁၄။ ဤအ န််းပါ ရလယောဉန် င့််စပလ်ျဉ််းသည့်် ပပဋ္ဌောန််း ျြမ်ျော်းသည် တပ်မရတော်၊ စစရ် ်းစစ် ောြ စစ၊ အရြောြ် နွ်န င့်် 

 ြဲတပ်ဖွြဲှုံ့တ ိုို့၏ လိုပ်ငန််းမျော်းတငွ် အသ ို်းပပြုံရသော ရလယောဉမ်ျော်းန င့်် မသြ်  ိုငရ်စ ။ 

 

အခန််း( ၅) 

ြျျူ်းလွန်မှုမျော်းြ ို တ ော ်းဆီ်းနှ မ်နင််းပခင််း 

၁၅။ မည်သူမ  ို အပပည်ပပည ် ိုင် ော အြောအြွယရ်ပ်း မည့်် ပိုဂဂ ြုံလ်အရပေါ် ရအောြ်ရဖော်ပပပါပပြုံလိုပ်မှု တစ် ို ိုြ ို 

 ည် ွယ် ျြ်ပဖင့်် ြျ ်းလွန်လ င် ပပစမ်ှုရပမောြ်သည-် 

(ြ) အပပည်ပပည်  ိုင် ော အြောအြယွရ်ပ်း မည့်် ပိုဂဂ ြုံလ်အရပေါ် လူသတ်မှု၊ လူပပနရ်ပ်းမှု သ ိုို့မဟိုတ် ယင််း၏  နဓာြ ိုယ်ြ ို 

အပ ော်းနည််းပဖင့််ြျ ်းလွန်မှု သ ိုို့မဟိုတ် လွတ်လပ် ငွ့််ြ ို     ိုြ်နစန်ာရစမှု၊ 

( ) အပပည်ပပည ် ိုင် ောအြောအြယွရ်ပ်း မည့်် ပိုဂဂ ြုံလ်၏  နဓာြ ိုယ်ြ ိုပဖစရ်စ၊ လွတလ်ပ် ငွ့််ြ ိုပဖစရ်စ 

အနတ ောယ်ပဖစရ်စ န ် ည် ွယ၍် ယင််း၏ တ ော်းဝင်ပ ဝဏ်္၊ ြ ိုယတ် ိုငရ်န  ိုင်သည့်် အရ ောြ်အအ ို သ ိုို့မဟိုတ် 

စီ်းနင််းသွော်းလောသည့်် ယောဉြ် ို ပပင််း န်စွော    ိုြ်နစ်နာရစမှု၊ 

(ဂ) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) န င့်် ပိုေ်မ ွြဲ ( ) တ ိုို့၌ ပါ   ရသော ပပစမ်ှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွန် န် မ  မ််းရပ ောြ်မှု၊  

 (ဃ) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) မ  ပိုေ်မ ွြဲ (ဂ)    ပါ   ရသော ပပစမ်ှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွန် န် အော်း ိုတ်မှု၊ အော်းရပ်း ြညူီမှု၊ လ ှုှုံ့ရ ော်မှု 

သ ိုို့မဟိုတ ်  ိုပပစ်မှုြျ ်းလွန် ောတငွ် ကြ  ောပါအပဖစ ်ပါဝင်ရ ောင် ွြမ်ှု။ 

၁၆။ သြ်  ိုင် ောလိုပ်ငန််းရြော်မတီသည် အပပည်ပပည ် ိုင် ော အြောအြွယရ်ပ်း မည့်် ပိုဂဂ ြုံလ်မျော်း အရပေါ် 

အကြမ််းဖြ်ြျ ်းလွန်မှုမျော်း မပဖစပွ်ော်းရစ န ်ကြ ြုံတင်ြောြွယရ် ်း၊ တော်း ီ်းန  မ်နင််း ရ ်းန င့်် 
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အရ ်းယူရ ောင် ြွ်ရ ်းတ ိုို့အတွြ် အစီအမ မျော်း  ျမ တ်မပီ်း ရ ောင် ြွ်ပ င််း၊ တပ်ဖွြဲှုံ့ဝင်မျော်းြ ို ရ ောင် ွြရ်စပ င််းန င့်် 

ကြီ်းကြပ်ပ င််းတ ိုို့ပပြုံ မည။် 

 

အခန််း( ၆) 

ဓော်းစောခံအပဖစ ်ဖမ််းဆီ်း  န််းသ မ််းမှုမျော်းြ ို တ ော ်းဆီ်းနှ မ်နင််းပခင််း 

၁၇။ မည်သူမ  ို- 

(ြ) သူတစဦ််းဦ်းအော်း ဖမ််း ီ်းပ င််း သ ိုို့မဟိုတ်   န််းသ မ််းပ င််းပပြုံ၍ အပ ော်းသူတစဦ််းြ ိုပဖစ်ရစ၊ န ိုင်င ရတော်ြ ို ပဖစရ်စ၊ 

အစ ို်း အ ျင််း ျင််းဖွြဲှုံ့စည််း ော်းသည့်် အပပည်ပပည်  ိုင် ောအဖွြဲှုံ့အစည််းြ ိုပဖစရ်စ၊ ဥပရေအ  ဖွြဲှုံ့စည််း ော်းသည့်် 

အသင််းအဖွြဲှုံ့ြ ိုပဖစရ်စ၊ လူတစ်စိုြ ိုပဖစရ်စ ဥပရေန င့်် မညညီွတရ်သော ရ ောင် ွြမ်ှုြ ို ပပြုံရစ န ်သ ိုို့မဟိုတ် ဥပရေန င့် ်

ညီညတွ်ရသော ရ ောင် ြွ်မှုြ ို မပပြုံရစ နရ်တောင််း  ိုမပီ်း ယင််းရတောင််း  ို ျြ်ြ ို ပငင််းပယ်လ င် ဓော်းစော  အပဖစ် 

ဖမ််း ီ်း  န််းသ မ််း ော်းသူြ ို ရသရစမည်၊ အပပင််းအ န်နာြျငရ်စမည် သ ိုို့မဟိုတ် 

 ြ်လြ်  န််းသ မ််း ော်းမည်ဟိုရသော်လည််းရြောင််း၊   ိုရတောင််း  ို ျြ်ြ ို  လြ်  ပါြ ဓော်းစော  အပဖစ ်

  န််းသ မ််း ော်းသူြ ို ပပနလ်ွှတ်ရပ်းမည် ဟိုရသော် လည််းရြောင််း စည််းြမ််း ျြ် ော်း၍ မ  မ််းရပ ောြ်မှုပပြုံလ င် 

ဓော်းစော  အပဖစ ်ဖမ််း ီ်း  န််းသ မ််းသည့်် ပပစမ်ှုြျ ်းလွန် ောရ ောြ်သည်။ 

( ) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) ပါ ပပစမ်ှုတစ ်ို ိုြ ို ြျ ်းလွန် န် အော်း ိုတ်မှု၊ အော်းရပ်းြညူီမှု၊ လ ှုှုံ့ရ ော်မှု သ ိုို့မဟိုတ် 

  ိုပပစ်မှုြျ ်းလွန် ောတွင် ကြ  ောပါအပဖစ ်ပါဝင်ရ ောင် ြွမ်ှုပပြုံပါြ အ  ိုပါပပစမ်ှုြျ ်းလွန် ော ရ ောြ်သည။် 

၁၈။ သြ်  ိုင် ောလိုပ်ငန််းရြော်မတီသည် ဓော်းစော  အပဖစ ်ဖမ််း ီ်း  န််းသ မ််းသည့်် အကြမ််းဖြ် ြျ ်းလွန်မှုမျော်း 

မပဖစပွ်ော်းရစ န ်ကြ ြုံတင်ြောြွယရ် ်း၊ တော်း ီ်းန  မ်နင််းရ ်းန င့်် အရ ်းယူ ရ ောင် ြွ်ရ ်းတ ိုို့အတွြ် အစအီမ မျော်း 

 ျမ တ်မပီ်း ရ ောင် ြွ်ပ င််း၊ တပ်ဖွြဲှုံ့ဝင်မျော်းအော်း ရ ောင် ြွ်ရစ ပ င််းန င့် ်ကြီ်းကြပ်ပ င််းတ ိုို့ ပပြုံ မည။် 

 

အခန််း( ၇) 

နျျူြလီ်းယ ော ်းပေပ်ပစစည််း၊  ရ ေီယ  ိုသတ တ ကြပွေ ပ်ပစစည််း၊  နျျူြလီ်းယ ော ်းအရဆော ြအ်အံိုမျော ်းနှင့််  သြ်ဆ ိုင်သည့်် ပပစမ်ှုမျော ်းနှင့််  

ဇီဝ ၊  ဓောတ ိုနှင့်် နျျူြလီ်းယ ော ်းလြ်နြမ်ျော်းြ ို  တ ော ်းဆီ်းနှ မ်နင််းပခင််း 

၁၉။ မည်သူမ  ို ရအောြ်ပါပပြုံလိုပ်မှုတစ် ို ိုြ ို  ည် ယွ် ျြ်ပဖင့်် ြျ ်းလွန်လ င် နျ ြလီ်းယော်း ပေပ်ပစစည််း၊ 

ရ ေယီ ိုသတတ ကြွပေပ်ပစစည််း၊ ဇဝီ၊ ဓောတိုန င့်် နျ ြလီ်းယော်းလြ်နြ်   ိုင် ောပပစမ်ှုရပမောြ် သည် - 

(ြ) သူတစဦ််းဦ်း၊ အဖွြဲှုံ့အစည််း၊ အပပည်ပပည်  ိုင် ောအဖွြဲှုံ့အစည််း သ ိုို့မဟိုတ် န ိုငင် ရတောြ် ို ဥပရေန င့်် မညီညတွရ်သော 

ရ ောင် ွြမ်ှုြ ို ပပြုံရစ န် သ ိုို့မဟိုတ် ဥပရေန င့်ည်ီညတွရ်သော ရ ောင် ွြမ်ှုြ ို မပပြုံရစ နရ်သော်လည််းရြောင််း၊ 

သူတစဦ််းဦ်းြ ိုရသရစ န၊် အပပင််းအ န်နာြျငရ်စ  နရ်သော် လည််းရြောင််း၊ ပစစည််း သ ိုို့မဟိုတ် 

သဘောဝပတ်ဝန််းြျင်ြ ို   ို်း ေွာ်းစွော    ိုြ်ပျြ်စီ်း ရစ နရ်သော် လည််းရြောင််း သ ိုို့မဟိုတ ်  ိုသ ိုို့တစ်စ ိုတစ် ော 

ပဖစရ်စ နရ်သော်လည််းရြောင််း နျ ြလီ်းယော်း ပေပ်ပစစည််း၊ ရ ေီယ ိုသတတ ကြပွေပ်ပစစည််း၊ ဇီဝ၊ ဓောတိုန င့်် 
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နျ ြလီ်းယော်းလြ်နြမ်ျော်းြ ို တစ်နည််းနည််း ပဖင့််  လြ ် မှု၊ လြ်ဝယ် ော်း   မှု၊ အသ ို်းပပြုံမှု၊ ပပြုံလိုပ်မှု၊ လွှြဲရပပောင််းမှု၊ 

ရပပောင််းလြဲမှု၊ စွန်ို့ပစ်မှု၊ ပျ ှုံ့လွင့််ရစမှု သ ိုို့မဟိုတ် ပဖနို့ကြြ် ျ ော်းမှု၊ 

( ) နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််း၊ ရ ေယီ ိုသတတ ကြွပေပ်ပစစည််း၊ ဇဝီ၊ ဓောတိုန င့်် နျ ြလီ်းယော်း လြ်နြမ်ျော်း ြ ို   ို်းယူမှု၊ 

လိုယြ်မှု၊ အလွြဲသ ို်းစော်းပပြုံမှုန င့်် လ မ်လည်အတိုပပြုံလိုပ်မှု၊ 

(ဂ) နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််း၊ ရ ေယီ ိုသတတ ကြွ ပေပ်ပစစည််း၊ ပိုေ်မ ၃ ၊ ပိုေ်မ ွြဲ (တ)၊ ပိုေ်မ ွြဲငယ် (၁) ပါ 

နျ ြလီ်းယော်းအရ ောြ်အအ ို၊ ဇီဝ၊ ဓောတိုန င့်် နျ ြလီ်းယော်းလြ်နြ်မျော်းြ ို ဥပရေန င့််အညီ  ငွ့််ပပြုံ ျြ်မ    ဘြဲ 

ပပည်တငွ််းသ ိုို့ပဖစရ်စ၊ ပပည်ပသ ိုို့ပဖစရ်စ သယ်ရ ောင်မှု၊ ရပ်းပ ိုို့မှု သ ိုို့မဟိုတ် ရ  ှုံ့ရပပောင််းမှု၊ 

(ဃ) သူတစဦ််း၊ အဖွြဲှုံ့အစည််း၊ အပပည်ပပည်  ိုင် ောအဖွြဲှုံ့အစည််း သ ိုို့မဟိုတ် န ိုင်င ရတော်ြ ို ဥပရေန င့််မညီ ညတွ်ရသော 

ရ ောင် ွြမ်ှုြ ို ပပြုံရစ န် သ ိုို့မဟိုတ် ဥပရေန င့်ည်ီညတွရ်သော ရ ောင် ွြမ်ှုြ ို မပပြုံရစ န ်အလ ိုို့င ော ပိုေ်မ ွြဲ(ြ) န င့်် 

ပိုေ်မ ွြဲ(  ) ပါ ပပစမ်ှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွန် န် မ  မ််းရပ ောြမ်ှု၊ 

(င) မ  မ််းရပ ောြ်၍ပဖစရ်စ၊ အတင််းအဓမမ အင်အော်းအသ ို်းပပြုံ၍ပဖစရ်စ၊ အပ ော်းတစ်နည််းနည််းပဖင့်် ရကြောြ် ွ ှုံ့ရအောင် 

မ  မ််းရပ ောြ်၍ပဖစရ်စ နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််း၊ ရ ေယီ ိုသတတ ကြွပေပ်ပစစည််း၊ နျ ြလီ်း ယော်းအရ ောြ်အအ ို၊ ဇီဝ ၊ 

ဓောတိုန င့်် နျ ြလီ်းယော်းလြန်ြ်မျော်းြ ို ရတောင််း  ိုမှု၊ 

(စ) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) မ  ပိုေ်မ ွြဲ (င)   ပါ   ရသော ပပစမ်ှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွန် န် အော်း ိုတ်မှု၊ အော်းရပ်းြူညီမှု၊ လ ှုှုံ့ရ ော်မှု 

သ ိုို့မဟိုတ ်  ိုပပစ်မှုြျ ်းလွန် ောတငွ် ကြ  ောပါအပဖစ ်ပါဝင်ရ ောင် ွြမ်ှု။ 

၂၀။ မည်သူမ  ို ရအောြ်ပါပပြုံလိုပ်မှုတစ် ို ိုြ ို  ည ်ယွ် ျြ်ပဖင့်် ြျ ်းလွန်လ င် နျ ြလီ်းယော်း အရ ောြအ်အ ို  ိုင ်ောပပစမ်ှု 

ရပမောြ်သည်- 

(ြ) န ိုင်င ရတော်၏ နယ်န မ တအ်တငွ််း    နျ ြလီ်းယော်းအရ ောြ်အအ ိုြ ို တည် ြဲဥပရေ န င့််အညီ 

တောဝနယ်ရူ ောင် ွြပ် င််းမပပြုံဘြဲ သူတစဦ််းဦ်းြ ို ရသရစ န၊် အပပင််းအ နန်ာြျငရ်စ န၊် ပစစည််း သ ိုို့မဟိုတ် 

သဘောဝပတ်ဝန််းြျင်ြ ို   ို်း ေွာ်းစွော     ိုြ်ပျြစ်ီ်းရစ နရ်သော်လည််းရြောင််း၊   ိုသ ိုို့တစစ် ိုတစ် ောပဖစ် ရစ န ်

 ည် ွယ်၍ရသော်လည််းရြောင််း ရ ေယီ ိုသတတ ကြွပေပ်ပစစည််းမျော်းြ ို သ လျြ်န င့် ် ိုတ်လွှတ်ပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် 

 ိုတ်လွှင့််ရစပ င််းပဖင့်် နျ ြလီ်းယော်းအရ ောြ်အအ ိုမျော်းြ ို ပဖစရ်စ၊ ယင််းအရ ောြအ်အ ိုမျော်း၏ 

လည်ပတရ် ောင် ွြမ်ှုမျော်းြ ိုပဖစ်ရစ     ိုြ်ရစသည့်် ညွှန်ကြော်းမှု၊ 

( ) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) ပါ ပပစမ်ှုတစ ်ို ိုြ ို ြျ ်းလွန် န် မ  မ််းရပ ောြ်မှု၊ 

(ဂ) မ  မ််းရပ ော ြ်၍ပဖစရ်စ၊ အတင််းအဓမမ အငအ်ော်းအသ ို်းပပြုံ၍ပဖစရ်စ၊ အပ ော်းတစ်နည််းနည််းပဖင့်် ရကြောြ် ွ ှုံ့ရအောင် 

မ  မ််းရပ ောြ်၍ပဖစရ်စ နျ ြလီ်းယော်းအရ ောြ်အအ ိုြ ို ရတောင််း  ိုမှု၊ 

(ဃ) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) မ  ပိုေ်မ ွြဲ(ဂ)   ပါ   ရသော ပပစမ်ှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွန် န် အော်း ိုတ်မှု၊ အော်းရပ်း ြညူီမှု၊ လ ှုှုံ့ရ ော်မှု 

သ ိုို့မဟိုတ ်  ိုပပစ်မှုြျ ်းလွန် ောတငွ် ကြ  ောပါအပဖစ ်ပါဝင်ရ ောင် ွြမ်ှု။ 

၂၁။ သြ်  ိုင် ောလိုပ်ငန််းရြော်မတီသည် နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််းမျော်းန င့်် နည််းပညောတင်သငွ််းပ င််း၊ တင်ပ ိုို့ပ င််း၊ 

သယ်ယူပ ိုို့ရ ောင်ပ င််း၊ သ ိုရလ ောင် ော်းပ င််း၊  ိုတ်လိုပ်ပ င််းတ ိုို့ ရ ောင် ြွ် ောတွင် အပပည်ပပည်   ိုင် ော 
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ြွန်ဗင််း  င််းန င့််အညီ လ ိုခ  ြုံမှုအ င့််သတ်မ တ်၍ လ ိုအပ်ရသောအစီအမ မျော်း  ျမ တ်မပီ်း ယင််းလ ိုခ  ြုံမှု အစီအမ မျော်းန င့်အ်ညီ 

ပဖစရ်စ န ်ရ ောင် ွြ ်ျြ်မျော်းြ ို ကြီ်းကြပ်   န််း ျြုံပ်  မည်။ 

၂၂။ သြ်  ိုင် ောလိုပ်ငန််းရြော်မတီသည် အပပည်ပပည်  ိုင ်ော နျ ြလီ်းယော်းသယယ်ူပ ိုို့ရ ောင်မှု ပပြုံရန စဉ ်ြောလအတွင််း 

ပိုေ်မ ၂၁ အ  သတ်မ တ် ော်းရသော အမျ  ြုံ်းအစော်းန င့််အ င့််အလ ိုြ် ရဘ်းြင််းလ ိုခ  ြုံမှု အစီအစဉ်မျော်း 

ပပြုံလိုပ်ရပ်းမည်ပဖစ်ရကြောင််း သယ်ယူပ ိုို့ရ ောင်သူ သ ိုို့မဟိုတ် တောဝနယ်ူ၍ သယယ်ူပ ိုို့ရ ောင်သ ူ မ  အောမ   ျြ်မျော်း 

မ    လ င် နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််း၊ ရ ေီယ ိုသတတ ကြွ ပေပ်ပစစည််းန င့်် ပိုေ်မ ၃ ၊ ပိုေ်မ ွြဲ (တ) ပိုေ်မ ွြဲငယ် (၁) ပါနျ ြလီ်းယော်း 

အရ ောြ် အအ ိုမျော်းြ ို- 

(ြ) ပပည်ပသ ိုို့ တင်ပ ိုို့ န်  ွင့််ပပြုံ ျြ်ရပ်းပ င််း သ ိုို့မဟိုတ်  ငွ့််ပပြုံ ျြရ်ပ်းရစပ င််း မပပြုံ ၊ 

( ) ပပညပ်မ  တင်သငွ််း န်  ွင့််ပပြုံ ျြ်ရပ်းပ င််း သ ိုို့မဟိုတ်  ွင့််ပပြုံ ျြရ်ပ်းရစပ င််း မပပြုံ ၊ 

(ဂ) န ိုင်င ရတော်၏ နယ်န မ တအ်တငွ််း ြိုန််းရကြောင််း၊ ရ ရကြောင််း သ ိုို့မဟိုတ် ရလရကြောင််းပဖင့်် သယယ်ူပ ိုို့ရ ောင်ပ င််း 

ြ ိုရသော်လည််းရြောင််း၊ န ိုငင် ရတော်၏ ရလ  ပ်၊ သရဘဘော  ပ်မ တစ် င့်် ပဖတ်သန််းသယ် ယူပ ိုို့ရ ောင်ပ င််း 

ြ ိုရသော်လည််းရြောင််း  ငွ့််မပပြုံ ။ 

၂၃။ မည်သူမ  ို ရအောြ်ပါပပြုံလိုပ်မှုတစ် ို ိုြ ို  ည ်ယွ် ျြ်ပဖင့်် တမင်ြျ ်းလွန်လ င် နျ ြလီ်းယော်း ပေပ်ပစစည််း၊ 

ရ ေယီ ိုသတတ ကြွပေပ်ပစစည််းန င့်် ပိုေ်မ ၃ ၊ ပိုေ်မ ွြဲ (တ)၊ ပိုေ်မ ွြဲငယ် (၁) ပါနျ ြလီ်းယော်း အရ ောြ်အအ ိုမျော်း တင်သငွ််းပ င််း၊ 

တင်ပ ိုို့ပ င််း၊ သယ်ယူပ ိုို့ရ ောင်ပ င််းန င့်် လွှြဲရပပောင််းပ င််း  ိုင် ော ပပစမ်ှုြျ ်းလွန် ောရ ောြ်သည်- 

(ြ) နျ ြလီ်းယော်း ပေပ်ပစစည််း၊ ရ ေီယ ိုသတတ ကြပွေပ်ပစစည််းန င့်် ပိုေ်မ ၃ ၊ ပိုေ်မ ွြဲ (တ)၊ ပိုေ်မ ွြဲငယ် (၁) ပါနျ ြလီ်းယော်း 

အရ ောြ်အအ ိုြ ို ပိုေ်မ ၂၁အ  သတ်မ တ်သည့်် ရဘ်းြင််းလ ိုခ  ြုံမှု အစီအစဉ ်မျော်းန င့်် မြ ိုြ်ညီဘြဲ ပပညတ်ငွ််းသ ိုို့ 

တင်သငွ််းမှု၊ ပပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့မှု၊ န ိုင်င ရတော်၏ နယ်န မ တအ်တွင််း ြိုန််းရကြောင််း၊ ရ ရကြောင််း သ ိုို့မဟိုတ် ရလရကြောင််းပဖင့်် 

သယ်ယူပ ိုို့ရ ောင်မှု ၊ န ိုင်င ရတော်ြ ို ပဖတ်သန််း၍ သ ိုို့မဟိုတ် န ိုငင် ရတော်မ တစ် င့်် သယယ်ူပ ိုို့ရ ောင်မှု၊ 

( ) အပပည်ပပည ် ိုင် ော ြွနဗ်င််း  င််းန င့််အညီ ဓောတရ် ောင်ပ ည်အနတ ောယတ် ို်းပမြှင့်် ြောြယွ်  န််းသ မ််း ရ ်းန င့်် 

မင မ််း ျမ််းရသော ည် ယွ် ျြမ်ျော်းအတြွ်မဟိုတ်ဘြဲ နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််း၊ ရ ေယီ ိုသတတ ကြွ ပေပ်ပစစည််းန င့်် 

နျ ြလီ်းယော်းအရ ောြ်အအ ိုမျော်းြ ိုလည််းရြောင််း၊ နျ ြလီ်းယော်း  ိုင် ော နည််းပညောြ ို လည််းရြောင််း 

လွှြဲရပပောင််းရပ်းမှု။ 

၂၄။ မည်သူမ  ို ရအောြ်ရဖော်ပပပါ ပပြုံလိုပ်မှုတစ် ို ိုြ ို ဥပရေန င့််မညီဘြဲ တမငြ်ျ ်းလွနလ် င် နျ ြလီ်း ယော်း 

အကြမ််းဖြ်မှု  ိုင် ောပပစမ်ှု ရပမောြ်သည-် 

(ြ) သူတစဦ််းဦ်းြ ို ရသရစ န် သ ိုို့မဟိုတ် အပပင််းအ န် နာြျငရ်စ နရ်သော်လည််းရြောင််း၊ ပစစည််း သ ိုို့မဟိုတ် 

သဘောဝပတ်ဝန််းြျင်ြ ို   ို်း ေွာ်းစွော     ိုြ်ပျြစ်ီ်းရစ နရ်သော်လည််းရြောင််း၊   ိုသ ိုို့ပဖစရ်စ  နရ်သော်လည််းရြောင််း 

 ည် ွယ်၍- 

(၁) နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််း၊ ရ ေယီ ိုသတတ ကြွပေပ်ပစစည််း သ ိုို့မဟိုတ် ပစစည််းြ   ယောြ ို အသ ို်းပပြုံ၍ တစ်နည််းနည််းပဖင့်် 

ြျ ်းလွန်မှု သ ိုို့မဟိုတ်   ိုပစစည််းတစ် ို ိုြ ို အသ ို်းပပြုံမှု၊ လြ်ဝယ် ော်းမှု သ ိုို့မဟိုတ် ပပြုံလိုပ်မှု၊ 
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(၂) နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််း၊ ရ ေယီ ိုသတတ ကြွပေပ်ပစစည််း သ ိုို့မဟိုတ် ပစစည််းြ   ယော၊ နျ ြလီ်းယော်း 

အရ ောြ်အအ ိုြ ို အသ ို်းပပြုံ၍ပဖစရ်စ၊ ဖျြ် ီ်း၍ပဖစရ်စ တစ်နည််းနည််းပဖင့်် ရ ေယီ ိုသတတ ကြွပေပ်ပစစည််း 

 ိုတ်လွှင့််မှု သ ိုို့မဟိုတ် ဓောတရ် ောင်ပ ည်မျော်း ပျ ှုံ့လွင့််ရစမှု။ 

( ) သူတစ်ဦ်းဦ်းြ ိုပဖစရ်စ၊ အပပည်ပပည ် ိုင် ောအဖွြဲှုံ့အစည််းြ ိုပဖစ်ရစ၊ န ိုငင် ရတော်ြ ိုပဖစရ်စ ဥပရေန င့်် မညီရသော 

ရ ောင် ွြမ်ှုြ ို ပပြုံရစ န် သ ိုို့မဟိုတ် ဥပရေန င့်ည်ီရသော ရ ောင် ွြမ်ှုြ ို မပပြုံန ိုငရ်စ န ်အတင််းအဓမမပပြုံလိုပ်၍ 

နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််း၊ ရ ေီယ ိုသတတ ကြပွေပ်ပစစည််း သ ိုို့မဟိုတ် ပစစည််းြ   ယော၊ နျ ြလီ်းယော်းအရ ောြ်အအ ိုြ ို 

အသ ို်းပပြုံမှု၊ 

(ဂ) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) န င့်် ပိုေ်မ ွြဲ ( ) တ ိုို့ပါ ပပြုံလိုပ်မှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွန် န်အော်း ိုတ်မှု၊ အော်းရပ်းြူညီမှု၊ လ ှုှုံ့ရ ော်မှု သ ိုို့မဟိုတ် 

  ိုပပစ်မှုြျ ်းလွန် ောတွင် ကြ  ောပါအပဖစ ်ပါဝင်ရ ောင် ြွမ်ှု။ 

၂၅။ (ြ) သြ်  ိုင် ောလိုပ်ငန််းရြော်မတီသည် အပပည်ပပည်  ိုင် ော နျ ြလီ်းယော်း သယယ်ူပ ိုို့ရ ောင်မှု ပပြုံ ောတငွ် 

ရအောြ်ပါြ စစ ပ်မျော်းအတြွ် ပပည်ပန ိုငင် မျော်းန င့်် တ ိုြရ် ိုြပ်ဖစရ်စ ၊ အပပည်ပပည်  ိုင် ော 

အဏ္ိုပမ စမ်ွ်းအင်အဖွြဲှုံ့အစည််းမ တစ် င့််ပဖစ်ရစ လ ိုအပသ်လ ို ညြှ န ှုင််းပူ်းရပါင််း၍ ရ ောင ်ြွ် မည်- 

(၁) နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််း၊ ရ ေယီ ိုသတတ ကြွပေပ်ပစစည််းန င့်် နျ ြလီ်းယော်းအရ ောြအ်အ ိုမျော်းအော်း 

လ ိုခ  ြုံမှုအစီအမ မျော်းန င့်် စနစမ်ျော်း ော်း   ရ ်းန င့်် အြောအြွယရ်ပ်းရ ်း၊ 

(၂) နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််း  ိုင် ောပပစ်မှုမျော်း မပဖစပွ်ော်းရစ နန် င့်် နျ ြလီ်းယော်း အရ ောြ်အအ ိုမျော်း အော်း 

ရန ာင့််ယ ြ်ဖျြ် ီ်းမှုမျော်းမ  ြင််းရဝ်းရစ န ်ကြ ြုံတင်ြောြွယ်မှု အစအီမ မျော်း ပပြုံလိုပ်ရ ်း၊ 

(၃) နျ ြလီ်းယော်းအရ ောြအ်အ ိုမျော်း  ရန ာင့််ယ ြ်ဖျြ ီ််းမှု ပဖစပွ်ော်းပါြ ရ ေယီ ိုသတတ ကြွမှုမျော်း ရလျော့်နည််းန ိုင်သမ  

ရလျော့်နည််းရစ န် စီမ  ော်း   ရ ်း၊ 

(၄) နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််းတစ်မျ  ြုံ်းမျ  ြုံ်း ရပျောြ်  ို်းပ င််း သ ိုို့မဟိုတ်   ို်းယူပ င််း   သည့််အ ါ   ိုပစစည််းြ ို 

ပပနလ်ည်    ရ ်း။ 

( ) ဤအ န််းပါ ပပဋ္ဌောန််း ျြမ်ျော်းအော်း အရြောင်အ ည်ရဖော် ရ ောင် ွြပ် င််းြ ိုလည််းရြောင််း၊ ပပည်ပန ိုင်င မျော်း၊ 

အပပည်ပပည်  ိုင် ောအဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်း၊ ရေသ  ိုင် ောအဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်းန င့််  ြ်သွယ် ရပ်းပ ိုို့ ော၌     ရသော 

သတင််းအ ျြ်အလြ်မျော်းြ ိုလည််းရြောင််း၊ ပူ်းရပါင််းညြှ န ှုင််း၍ လှုပ်  ော်း ရ ောင် ွြမ်ှုမျော်းြ ိုလည််းရြောင််း 

လ ိုခ  ြုံမှုအ င့််အတန််း သတ်မ တ်  န််းသ မ််း ရ ောင် ွြ ်မည်။ 

၂၆။ ဤအ န််းပါ ပပဋ္ဌောန််း ျြမ်ျော်းသည်- 

(ြ) မင မ််း ျမ််းရသော ည် ယွ ်ျြ်မျော်းအတွြ် နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််းန င့်် ပိုေ်မ ၃ ၊ ပိုေ်မ ွြဲ (တ)၊ ပိုေ်မ ွြဲငယ် (၁) 

ပါနျ ြလီ်းယော်း အရ ောြအ်အ ိုမျော်းြ ို အပပည်ပပည ် ိုင ်ောသယယ်ူပ ိုို့ရ ောင်ပ င််း၊ ပပည်တငွ််း 

တွင်သယယ်ူပ ိုို့ရ ောင်ပ င််း၊ သ ိုရလ ောင်ပ င််း၊ အသ ို်းပပြုံပ င််းတ ိုို့အရပေါ်တငွ်လည််း သြရ် ောြ် သည်။ 

( ) မင မ််း ျမ််းရ ်း ည် ွယ် ျြ်အတြွ် အသ ို်းပပြုံသည့်် နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််းြ ိုပဖစရ်စ၊ ရ ေယီ ို 

သတတ ကြွပေပ်ပစစည််းြ ိုပဖစ်ရစ၊ နျ ြလီ်းယော်းအရ ောြ်အအ ိုြ ိုပဖစရ်စ အတင််းအဓမမအင်အော်း သ ို်း၍ 
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အသ ို်းပပြုံပ င််းြ ိုလည််းရြောင််း၊   ိုသ ိုို့အသ ို်းပပြုံ န ်မ  မ််းရပ ောြ်ပ င််းြ ိုလည််းရြောင််း ဥပရေန င့််အညီ  ွင့််ပပြုံသည်ဟို 

အဓ ပပောယ်မရြောြယ်ူ ။ 

(ဂ) မင မ််း ျမ််းရ ်း ည် ွယ် ျြ်အတြွ် အပပညပ်ပည်  ိုင ်ော ြွန်ဗင််း  င််းန င့််အညီ တ ို်းပမြှင့််ြောြယွ် 

  န််းသ မ််းရ ်းအလ ိုို့င ော နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််း၊ ရ ေယီ ိုသတတ ကြွပေပ်ပစစည််း၊ နျ ြလီ်းယော်း အရ ောြ်အအ ိုမျော်းန င့်် 

နျ ြလီ်းယော်းနည််းပညောလွှြဲရပပောင််းပ င််းြ ို     ိုြ်ပ င််းမ   ရစ ။ 

(ဃ) နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််း၊ ရ ေယီ ိုသတတ ကြွပေပ်ပစစည််းန င့်် ပိုေ်မ ၃ ၊ ပိုေ်မ ွြဲ (တ)၊ ပိုေမ် ွြဲငယ် (၁) ပါနျ ြလီ်းယော်း 

အရ ောြ်အအ ိုမျော်းြ ို ပပညတ်ွင််း   ရန ောတစ် ို ိုမ  န ိုင်င တြောရ ပပင် သ ိုို့မဟိုတ် ရလ ိုြ ို ပဖတ်သန််း၍ ပပညတ်ွင််း    

  ပ်ြမ််း၊ ရလ  ပ်၊ နယ်စပ်ဝင် ွြ်ရပါြ် သ ိုို့မဟိုတ် အပ ော်းရန ော တစ် ို ိုသ ိုို့ ြိုန််းလမ််း၊ ရ ရကြောင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

ရလရကြောင််းပဖင့််ပဖစရ်စ၊   ို  ပ်ြမ််း၊ ရလ  ပ်၊ နယ်စပ် ဝင် ွြ်ရပါြ ်သ ိုို့မဟိုတ် အပ ော်းရန ောတစ် ို ိုမ  

တစ် င့််ပဖစရ်စ သယယ်ူ ပ ိုို့ရ ောင်ပ င််း အရပေါ်တွင် လည််း သြရ် ောြ်သည။် 

(င) အပပည်ပပည်  ိုင် ောဥပရေ အ ူ်းသပဖင့်် ြိုလသမဂဂပဋ ညောဉ်စောတမ််းန င့်် န ိုင်င တြောလူသော်း ျင််း စောနာမှု  ိုင ်ော 

ဥပရေပါ  ည် ွယ ်ျြ်မျော်းန င့်် အရပ   မူမျော်းတွင် ပါ   ရသော န ိုင်င အသီ်းသီ်းန င့် ်ပိုဂဂလ ြ တ ိုို့၏ အ ငွ့််အရ ်းမျော်းန င့်် 

တောဝနမ်ျော်းြ ို     ိုြ်ပ င််းမ   ရစ ။ 

(စ) လြ်နြ်ြ ိုငတ် ိုြပွ်ြဲမျော်း ပဖစပွ်ော်းရနစဉ ်အရတောအတငွ််း န ိုင်င တြောလူသော်း ျင််းစောနာမှု  ိုင် ော ဥပရေန င့််အညီ 

စစ်ပွြဲအတငွ််း လြ်နြြ် ိုငတ် ိုြ ် ိုြ်မှုမျော်းအရပေါ်တွင်လည််းရြောင််း၊ တပ်မရတောြ် အပပည်ပပည်  ိုင် ော 

စည််းမျဉ််းဥပရေမျော်းန င့်် အညီ တောဝနယ်ရူ ောင် ွြမ်ှုမျော်းအရပေါ်တငွ်လည််းရြောင််း သြ်ရ ောြ်ပ င််း မ   ရစ ။ 

( ) စစရ် ်းြ စစအတွြ ်နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််းြ ိုပဖစရ်စ၊ နျ ြလီ်းယော်း အရ ောြအ်အ ိုတငွ် ပါဝင်သည့်် 

ပစစည််းြ   ယောြ ိုပဖစရ်စ အသ ို်းပပြုံပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် ြ ိုင်စွြဲပ င််း သ ိုို့မဟိုတ်   န််းသ မ််း ော်း ပ င််းအရပေါ်တငွ် 

သြ်ရ ောြ်ပ င််း မ   ရစ ။ 

 

အခန််း( ၈) 

ရ ရကြောင််းပ ိုို့ရဆောင်ရ ်းြ ို ရ္်းအနတ ော ယ ်ပဖစ်ရစသည့််  ဥ ပရေ မွဲ့်ပပိုလိုပ်မှုမျော်းအော်း တ ော ်းဆီ်းနှ မ်နင််းပခင််း 

၂၇။ မည်သူမ  ို ရအောြ်ပါပပြုံလိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် ပျြ်ြြွ်မှုတစ် ို ိုြ ို ဥပရေန င့််မညီဘြဲ တမင်  ြျ ်းလွန်လ င် 

ရ ရကြောင််းပ ိုို့ရ ောငရ် ်းြ ို ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစရ်စသည့်် ဥပရေမြဲ့်ပပြုံလိုပ်သည့်် ပပစမ်ှု ရပမောြ်သည်- 

(ြ) အတင််းအဓမမအငအ်ော်းသ ို်း၍ပဖစရ်စ၊ မ  မ််းရပ ောြ်၍ပဖစ်ရစ၊ အပ ော်းတစ်နည််းနည််းပဖင့်် ရကြောြ် ွ ှုံ့ ရအောင် 

ပပြုံလိုပ်၍ပဖစရ်စ သရဘဘောြ ို ဖမ််း ီ်းသ မ််းပ ိုြမ်ှု သ ိုို့မဟိုတ် သရဘဘောသွော်းလောရ ်းြ ို   န််း ျြုံပ်မှု၊ 

( ) သရဘဘောပဖင့်် ရ ရကြောင််းသွော်းလော ရ ်းြ ို ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစရ်စန ိုင်ရသော ပပြုံလိုပ်မှုပဖင့်် သရဘဘောရပေါ်     သူအော်း 

အတင််းအဓမမပပြုံလိုပ်မှု၊ 

(ဂ) သရဘဘောြ ိုဖျြ် ီ်းမှု သ ိုို့မဟိုတ် သရဘဘောပဖင့်် ရ ရကြောင််းသွော်းလောရ ်းြ ို ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစ် ရစ ရအောင် 

သရဘဘောြ ိုပဖစရ်စ၊ သရဘဘောရပေါ်ပါြိုန်စည်မျော်းြ ိုပဖစရ်စ ဖျြ် ီ်းမှု သ ိုို့မဟိုတ်     ိုြ်ပျြ်စီ်း ရစမှု၊ 
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(ဃ) သရဘဘောြ ို ပျြ်စီ်းရစ န်ရသော်လည််းရြောင််း၊ ရ ရကြောင််းပ ိုို့ရ ောင်ရ ်းြ ို ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစရ်စ 

 နရ်သော်လည််းရြောင််း၊ သရဘဘောြ ိုပဖစ်ရစ၊ သရဘဘောရပေါ်ပါ ြိုန်ပစစည််း မျော်းြ ိုပဖစရ်စ     ိုြ်ပျြ်စီ်း 

ရစ နရ်သော်လည််းရြောင််း ဖျြ် ီ်းန ိုင်သည့်် သ ိုို့မဟိုတ် ပျြ်စီ်းရစန ိုင်သည့်် ပစစည််းြ   ယော သ ိုို့မဟိုတ် အ ောဝတထြုံြ ို 

သရဘဘောရပေါ်တွင်  ော်း   မှု သ ိုို့မဟိုတ်  ော်း   ရစမှု၊ 

(င) ရ ရကြောင််းလမ််းညွှန်  ိုင ်ော အရ ောြအ်အ ိုစနစ်မျော်း၊  ြ်သွယရ် ်းအသ ို်းအရ ောင်ပစစည််း မျော်းန င့်် 

ဝနရ် ောင်မှုမျော်းြ ို ဖျြ် ီ်းမှု၊   ို်း ေွာ်းစွော     ိုြ်ပျြစ်ီ်းရစမှု သ ိုို့မဟိုတ်   ိုအရ ောြ် အအ ိုစနစ်မျော်းန င့်် 

ဝနရ် ောင်မှုမျော်းြ ို   ို်း ေွာ်းစေွာ ဝင်ရ ောြရ်န ာင့််ယ ြ်ပ င််းပဖင့်် သရဘဘော၏ရ ရကြောင််း သွော်းလောမှုြ ို 

ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစ်ရစန ိုင်သည့်် ပပြုံလိုပ်မှု၊ 

(စ) သရဘဘော၏ရ ရကြောင််းသွော်းလောမှုြ ို ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစ်ရစ န် မ ော်းယငွ််းရသော သတင််းအ ျြ် အလြ်မျော်းြ ို 

သ လျြန် င့််  ြ်သွယ်အရကြောင််းကြော်းမှု၊ 

( ) သူတစ်ဦ်းဦ်းြ ိုရသရစ န်၊ အပပင််းအ န ်နာြျင်ရစ န ်သ ိုို့မဟိုတ်     ိုြ်ပျြ်စီ်း ရစ န ်ရသော်လည််းရြောင််း၊ 

သရဘဘောြ ိုပဖစရ်စ၊   ိုသရဘဘောရပေါ်တငွ်ပဖစရ်စ၊   ိုသရဘဘောရပေါ်မ ပဖစရ်စ ရပါြ်ြွြဲရစ တတ်ရသော ဝတထြုံပစစည််း၊ 

ရ ေယီ ိုသတတ ကြွပေပ်ပစစည််း၊ ဇဝီ၊ ဓောတိုန င့်် နျ ြလီ်းယော်း လြ်နြ ်ပစစည််းမျော်း သ ိုို့မဟိုတ် ရ န ၊ သဘောဝဓောတရ်ငှွုံ့၊ 

အပ ော်းရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစရ်စရသောပစစည််း သ ိုို့မဟိုတ် အ  ပ်အရတောြပ်ဖစရ်စရသောပစစည််းမျော်းြ ို တစ်နည််းနည််းပဖင့်် 

အသ ို်းပပြုံမှု သ ိုို့မဟိုတ် စွန်ို့ပစမ်ှု၊ 

(ဇ) ပိုေ်မ ွြဲ ( ) တွင် ပါ   သည့်် ရပါြ်ြွြဲရစတတ်ရသော ဝတထြုံပစစည််း၊ ရ ေယီ ိုသတတ ကြပွေပ်ပစစည််း၊ ဇီဝ၊ ဓောတိုန င့်် 

နျ ြလီ်းယော်း လြန်ြ်မျော်းန င့်် အလော်းတူ ပစစည််းြ   ယောမျော်း၊ အပ ော်းအ င််းအပမစ်ပစစည််း၊ အလ ိုအရလျောြ် 

အ ူ်းမပ ြုံြွြဲန ိုင်သည့််ပစစည််း၊  ိုတ်လိုပ်မှုလိုပ်ငန််းစဉအ်တြွ် အ ူ်းပ ိုစ  ိုတ် ပပြုံလိုပ်  ော်းရသော သ ိုို့မဟိုတ် 

ပပြုံပပင် ော်းရသော ပစစည််းြ   ယောမျော်းြ ို သ လျြ်န င့်် သရဘဘောပဖင့််သယယ်ူ ပ ိုို့ရ ောင် ရပ်းမှု၊ 

(ဈ) သူတစဦ််းဦ်းြ ို တစ်နည််းနည််းပဖင့်် ရသရစ န၊် အပပင််းအ န် နာြျင်ရစ န ်သ ိုို့မဟိုတ် အရပ    

အရ ောြ်အအ ို  ိုင် ော အသ ို်းအရ ောင်ပစစည််းမျော်းြ ို   ို်း ေွာ်းစွော     ိုြ်ပျြစ်ီ်းရစ န် သရဘဘောြ ို အသ ို်းပပြုံမှု၊ 

(ည) အကြမ််းဖြ်မှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွန် ြဲ့်ရကြောင််း သ လျြ်န င့််  အကြမ််းဖြ်သမော်းအော်း သရဘဘောပဖင့်် ပ ိုို့ရ ောငရ်ပ်းမှု၊ 

(ဋ) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) မ  ပိုေ်မ ွြဲ (ည)အ   ပါ   ရသော ပပစမ်ှုတစ ်ို ိုြ ိုြျ ်းလွန် န် တစ်နည််းနည််းပဖင့်် မ  မ််းရပ ောြ်မှု၊ 

(ဌ) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) မ  ပိုေ်မ ွြဲ (ဋ)အ   ရဖော်ပပ ော်းရသော ပပစ်မှုတစ် ို ိုြျ ်းလွန် ောတွင်ပဖစရ်စ၊ ပပစမ်ှု ြျ ်းလွန် န် 

အော်း ိုတ် ောတငွ်ပဖစရ်စ သူတစဦ််းဦ်းြ ို     ိုြေ်ဏ္ ်ော ရစမှု သ ိုို့မဟိုတ် ရသရစမှု၊ 

(ဍ) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) မ  ပိုေ်မ ွြဲ (ဌ)အ   ပါ   ရသော ပပစမ်ှုတစ် ို ိုြ ိုြျ ်းလွန် န် အော်း ိုတ်မှု၊ အော်းရပ်း ြညူီမှု ၊ လ ှုှုံ့ရ ော်မှု 

သ ိုို့မဟိုတ ်  ိုပပစ်မှုြျ ်းလွန် ောတငွ် ကြ  ောပါအပဖစ ်ပါဝင်ရ ောင် ွြမ်ှု။ 

၂၈။ (ြ) သြ်  ိုင် ောလိုပ်ငန််းရြော်မတီသည် သရဘဘောမျော်း၊   ပ်ြမ််းမျော်းန င့်် သရဘဘော  ိုြြ်ပ်  ပ်နာ်းရ ်းအတြွ ်

လွယ်ြူအ ငရ်ပပ န် စီမ  ော်း   ရသော အရ ောြ်အြူပပြုံ ပစစည််းြ   ယောမျော်းအော်း ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစရ်စမညဟ်ို 

မ  မ််းရပ ောြ်မှုမျော်းန င့််   ပါ်းတ ိုြ ် ိုြ်မှု မျော်းအော်း  ြောြယွ် ရ ်း၊ အြူအညီရတောင််း  ရ ်း၊ တော်း ီ်းန  မ်နင််းရ ်းန င့်် 
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တ ိုြဖ်ျြရ် ်းတ ိုို့အတွြ် အ ူ်းသတ    ရစ န် လ ိုခ  ြုံရ ်းအ င့််သတ်မ တ်၍ လ ိုအပ်ရသော အစီအစဉမ်ျော်း 

 ျမ တ်ရ ောင် ြွ်ရ ်းန င့်် သတင််း အ ျြ်အလြ်မျော်း ရပ်းပ ိုို့ဖလ ယ်ကြ န် သြ်  ိုင် ော သရဘဘောပ ိုင်  င်၊ 

  ပ်ြမ််းအောဏ္ောပ ိုင်န င့်် သရဘဘောြိုမပဏီ္မျော်း၊ ရ ယောဉမ်  ်းမျော်းန င့််   ပ်ြမ််းြ ိုယ်စော်းလ ယ်မျော်းအော်း ညွှန်ကြော်း မည။် 

( ) သရဘဘောြိုမပဏီ္မျော်းသည ်ဤအ န််းပါ သြ်  ိုင် ောလ ိုအပ ်ျြ်မျော်းြ ို လည််းရြောင််း၊ အပပည်ပပည် 

  ိုင် ောသရဘဘောန င့််  ပ်ြမ််းမျော်း လွယ်ြူအ ငရ်ပပစေွာ အသ ို်းပပြုံန ိုငရ် ်းန င့်် အသ ို်းအရ ောင် ပစစည််းမျော်း 

လ ိုခ  ြုံရ ်းဥပရေပါ လမ််းညွှန် ျြမ်ျော်းြ ို လည််းရြောင််း အရလ်း ော်း၍ လ ိုြန်ာရ ောင ်ြွ် မည်။ 

(ဂ) ရ ယောဉမ်  ်းသည် န ိုင်င ရတော်၏  ပ်ြမ််းတစ် ို ိုြ ို ဝင်ရ ောြ်  ိုြြ်ပ်ပ င််း မပပြုံမီရသော် လည််းရြောင််း၊ ၁၉၇၄ 

 ိုန စ်၊ ပင်လယ်ပပင်၌ အသြရ်ဘ်းအနတ ောယြ်င််း  င််းရ ်း အပပည်ပပည်  ိုင် 

 ောြွန်ဗင််း  င််းဝင်န ိုင်င တစ် ို ို၏  ပ်ြမ််းတွင်   ရနလ င် ရသော်လည််းရြောင််း သတ်မ တ် ော်းသည့်် 

လ ိုခ  ြုံမှုအ င့််အလ ိုြ ်လ ိုအပ် ျြမ်ျော်းြ ို လ ိုြန်ာရ ောင ်ြွ် မည်။ 

၂၉။ ရ ယောဉမ်  ်းသည်- 

(ြ) သရဘဘောမျော်းအော်း ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစရ်စသည့်် မ  မ််းရပ ောြ်မှုမျော်းန င့််   ပါ်းတ ိုြ ် ိုြ်မှုမျော်း၏ 

အနတ ောယ်မ ြင််းရဝ်းရစ န် လ ိုအပ်ရသော ြောြယွတ်ော်း ီ်းမှုမျော်းန င့်် န  မ်နင််းမှုမျော်းြ ို ပပြုံလိုပ်န ိုင်သည။် 

( ) သရဘဘော၏ ရဘ်းြင််းမှုန င့်် လ ိုခ  ြုံမှုတ ိုို့ြ ို   န််းသ မ််း န ်လ ိုအပ်လ င် ြိုန်စည်၊ ြိုန်ရသတတော သ ိုို့မဟိုတ် 

အပ ော်းအလ ိုပ တ်ြိုနစ်ည်သယယ်ူပ ိုို့ရ ောင် န ်သရဘဘောရပေါ် အတင်အ ျပပြုံလိုပ်မှုြ ို ပငင််း  ိုပ င််း အပါအဝင် 

ရ ယောဉမ်  ်း၏ ရ ရကြောင််းပ ိုို့ရ ောင်ရ ်း အရတွှုံ့အကြ ြုံြျွမ််းြျင်မှုပဖင့််   ို်းပဖတ်၍ ြျင့််သ ို်းရ ောင် ြွ်ပ ိုင် ငွ့််ြ ို 

သရဘဘောြိုမပဏီ္၊ သရဘဘောစင််းလ ို်းင ော်း မ််းသူ သ ိုို့မဟိုတ် အပ ော်းသူတ ိုို့ြ တော်း ီ်း ျြုံပ် ျယ် ငွ့်် မ   ရစ ။ 

၃၀။ (ြ) ရ ယောဉမ်  ်းသည် ဤအ န််းပါ အကြမ််းဖြ်မှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွန်သည်ဟို ယ ိုကြည်  သူအော်း 

မ မ သရဘဘောမ တ်ပ ိုတင် ော်းရသော န ိုင်င ၏ ရ ရကြောင််းဘြ်  ိုင် ော တောဝန ်  သူ  သ ိုို့ လည််း ရြောင််း၊   ိုြရ် ောြ ်ော 

န ိုင်င ၏ ရ ရကြောင််းဘြ်  ိုင ်ော တောဝန ်  သူ  သ ိုို့ လည််းရြောင််း ပဖစန် ိုင်သမ  ကြ ြုံတငအ်ရကြောင််းကြော်းမပီ်း 

အတည်ပပြုံ ျြ် ယူလျြ် သြ်ရသ  အရ ောြ် အ ော်းမျော်းန င့််အတူ   ိုြရ် ောြ် ောန ိုင်င ၏  ြဲတပ်ဖွြဲှုံ့ သ ိုို့မဟိုတ် 

လူဝင်မှုကြ်ီးကြပ်ရ ်းဌောန   ိုင် ော တောဝန ်  သူ  သ ိုို့ လွှြဲအပ်န ိုင်သည်။ 

( ) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) အ  လွှြဲအပသ်ည့်် အကြမ််းဖြ်သမော်းအော်း လြ်      ရသော  ြဲတပ်ဖွြဲှုံ့  ိုင် ော သ ိုို့မဟိုတ် 

လူဝင်မှုကြ်ီးကြပ်ရ ်းဌောန  ိုင ်ောတောဝန ်  သူသည်   ိုအကြမ််းဖြ်သမော်းအော်း ဤဥပရေအ န််း (၁၆) 

ပါပပဋ္ဌောန််း ျြ်မျော်းန င့််အညီ သြ်  ိုင် ောန ိုင်င သ ိုို့ လွှြဲရပပောင််းရပ်းန ိုင်သည်။ 

၃၁။ ဤအ န််းပါ ရ ရကြောင််းပ ိုို့ရ ောင်ရ ်းြ ို အနတ ောယ်ပဖစ်ရစသည့်် ဥပရေန င့်် မညီဘြဲ တမင်ပပြုံ လိုပ်မှု  ိုင ်ော 

ပပဋ္ဌောန််း ျြ်မျော်းသည-် 

(ြ) ပိုေ်မ ၂၊ ပိုေ်မ ွြဲ(ဋ) ပါသရဘဘောမျော်းန င့်် သြ်  ိုင်ရစ မည်။ 

( ) န ိုငင် ရတော်၏ပ ိုင်နြ် ပငလ်ယ်နယ်န မ တအ်တငွ််း ရတွှုံ့    ရသော ပိုေ်မ ၂၇ ပါ ပပစမ်ှုြျ ်းလွန်သူ သ ိုို့မဟိုတ်   ိုပပစ်မှုပဖင့်် 

စွပ်စွြဲ   သူန င့််လည််း သြ်  ိုင်ရစ မည်။ 
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၃၂။ ဤအ န််းပါ ပပဋ္ဌောန််း ျြ်မျော်းသည် ရအောြ်ပါသရဘဘောမျော်းန င့်် မသြ်  ိုငရ်စ - 

(ြ) စစ်သရဘဘော၊ 

( ) န ိုငင် တစ်န ိုငင် ြ ပ ိုင်  ိုငသ်ည့်် သ ိုို့မဟိုတ် လိုပ်ြ ိုငရ် ောင် ွြသ်ည့်် ရ တပ်အြအူပဖစသ် ို်းရသော သရဘဘော သ ိုို့မဟိုတ် 

အရြောြ် နွအ်တြွ်ပဖစရ်စ၊  ြဲတပ်ဖွြဲှုံ့အတြွ်ပဖစ်ရစ သ ို်းရသော သရဘဘော၊ 

(ဂ)ရ ရကြောင််းသွော်းလောပ င််းမ  ရိုပ်သ မ််း ော်းသည့်် သ ိုို့မဟိုတ် လိုပ်ငန််း ပ်နာ်း ော်းသည့်် သရဘဘော၊ 

(ဃ) စီ်းပွော်းရ ်းန င့်် ြူ်းသန််းရ ောင််းဝယ်ရ ်းအတွြ်  ည် ယွ်ရပပ်း ွြဲပ င််းမဟိုတ်ဘြဲ အစ ို်း ြ ပ ိုင်  ိုင်သည့်် သ ိုို့မဟိုတ ်

လိုပ်ြ ိုင်ရ ောင် ြွ်သည့်် သရဘဘောမျော်းန င့်် အစ ို်း ြ စစအတွြ်သော အသ ို်းပပြုံ သည့််အပ ော်း သရဘဘောမျော်း။ 

 

အခန််း( ၉) 

ရ ရအော ြ်သယ ံဇောတ  ှောရဖရွ ်းအရဆောြ်အအံိုြ ို  ရ္်းအနတ ောယ ်ပဖစ်ရစသည့််  ဥ ပရေမွဲ့်ပပိုလိုပ်မှုမျော်းအော်း 

တ ော ်းဆီ်းနှ မ်နင််းပခင််း 

၃၃။ မည်သူမ  ို ရအောြ်ပါပပြုံလိုပ်မှုြ ို ဥပရေန င့််မညီဘြဲ တမင်ြျ ်းလွန်ပါြ ရ ရအောြ်သယ ဇောတ   ောရဖွရ ်း 

အရ ောြ်အအ ိုြ ို ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစ်ရစသည့်် ဥပရေမြဲ့်ပပြုံလိုပ်မှု  ိုင် ောပပစ်မှု ရပမောြသ်ည်- 

(ြ) အင်အော်းသ ို်း၍ ပဖစရ်စ၊ မ  မ််းရပ ောြ်၍ပဖစရ်စ၊ အပ ော်းတစ်နည််းနည််းပဖင့်် ရကြောြ် ွ ှုံ့ရအောင် ပပြုံလိုပ်၍ပဖစရ်စ 

ရ ရအောြ်သယ ဇောတ  ောရဖွရ ်းအရ ောြအ်အ ိုြ ို ဖမ််း ီ်းသ မ််းပ ိုြမ်ှု သ ိုို့မဟိုတ ်  န််း ျြုံပ်၍ အသ ို်း ျရ ောင် ွြမ်ှု၊ 

( ) ရ ရအောြ်သယ ဇောတ  ောရဖွရ ်းအရ ောြ်အအ ိုြ ို ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစရ်စ န ်  ိုအရ ောြအ်အ ို ရပေါ်   သူြ ို 

အတင််းအဓမမပပြုံလိုပ်မှု၊ 

(ဂ) ရ ရအောြ်သယ ဇောတ  ောရဖွရ ်းအရ ောြ်အအ ိုြ ို ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစရ်စ န ်  ိုအရ ောြအ်အ ိုြ ို ဖျြ် ီ်းမှု 

သ ိုို့မဟိုတ ်ပျြ်စီ်းရစမှု၊ 

(ဃ) ရ ရအောြ်သယ ဇောတ  ောရဖွရ ်းအရ ောြအ်အ ို ပျြ်စီ်းရစ န ်သ ိုို့မဟိုတ် ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစရ်စ  န ်

တစ်နည််းနည််းပဖင့်် ဖျြ် ီ်းရ ်းပစစည််းြ   ယော သ ိုို့မဟိုတ် အ ောဝတထြုံ တစ် ို ိုြ ို   ိုအရ ောြ် အအ ိုရပေါ်တငွ် 

 ျ ော်းမှု သ ိုို့မဟိုတ်  ျ ော်းရစမှု၊ 

(င) သူတစဦ််းဦ်းြ ို ရသရစ န်၊ အပပင််းအ နန်ာြျငရ်စ န် သ ိုို့မဟိုတ်     ိုြ်ပျြ်စီ်းရစ  နရ်သော်လည််းရြောင််း၊ 

ရ ရအောြ်သယ ဇောတ  ောရဖွရ ်းအရ ောြအ်အ ိုြ ိုပဖစရ်စ၊   ိုအရ ောြ်အအ ို ရပေါ်တငွ ်ပဖစရ်စ၊   ိုအရ ောြ်အအ ိုမ  

ပဖစရ်စ ရပါြ်ြွြဲရစတတရ်သော ဝတထြုံပစစည််း၊ ရ ေယီ ိုသတတ ကြွ ပေပ်ပစစည််း၊ ဇီဝ၊ ဓောတိုန င့်် 

နျ ြလီ်းယော်းလြ်နြပ်စစည််း သ ိုို့မဟိုတ် ရ န ၊ သဘောဝဓောတရ်ငှွုံ့၊ အပ ော်းရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစရ်စရသော ပစစည််းြ   ယော 

သ ိုို့မဟိုတ ်အ ောဝတထြုံ၊ အ  ပ်အရတောြ်ပဖစ်ရစရသော ပစစည််းြ   ယော သ ိုို့မဟိုတ် အ ောဝတထြုံြ ို တစ်နည််းနည််းပဖင့်် 

အသ ို်းပပြုံမှု သ ိုို့မဟိုတ် စွန်ို့ပစမ်ှု၊ 

(စ) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) မ  ပိုေ်မ ွြဲ (င) အ  ပါ   ရသော ပပစမ်ှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွန် န ်စည််းြမ််း  ျြ် ော်း၍ပဖစရ်စ ၊ 

မ ော်းဘြဲပဖစ်ရစ အမျော်းပပညသူ်ြ ို မ  မ််းရပ ောြ်မှု၊ သူတစဦ််းဦ်းြ ို ေဏ္ ်ော ရစမှု သ ိုို့မဟိုတရ်သရစမှု၊ 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



အကြမ််းဖြ်မှုတ ိုြ်ဖျြ်ရ ်းဥပရေ 

Page 24 o f 35 

( ) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) မ  ပိုေ်မ ွြဲ (စ) အ   ပါ   ရသော ပပစမ်ှုတစ ်ို ိုြ ို ြျ ်းလွန် န် အော်း ိုတ်မှု၊ အော်းရပ်း ြူညီမှု၊ လ ှုှုံ့ရ ော်မှု 

သ ိုို့မဟိုတ ်  ိုပပစ်မှုြျ ်းလွန် ောတငွ် ကြ  ောပါအပဖစ ်ပါဝင်ရ ောင် ွြမ်ှု။ 

၃၄။ သြ်  ိုင် ောလိုပ်ငန််းရြော်မတီသည် ရ ရအောြ်သယ ဇောတ  ောရဖွရ ်းအရ ောြအ်အ ိုြ ိုပဖစရ်စ၊ 

  ိုအရ ောြ်အအ ိုရပေါ်မ ပဖစ်ရစ ပိုေ်မ ၃၃ ပါပပစမ်ှုတစ် ို ိုြ ို န ိုင်င ရတော်၏ ပ ိုင်နြ ်ပင်လယ်နယ်န မ တ် 

တွငရ်သော်လည််းရြောင််း၊ န ိုငင် ရတော်၏ ြမ််းလွန်ရ တ မ်ပ ိုင််းတွငရ်သော်လည််းရြောင််း မည်သူမ  ပပစမ်ှုြျ ်းလွန ်

န ိုင်ပ င််းမ   ရစ န ်ကြ ြုံတင်ြောြယွ်ရ ်း၊ တော်း ီ်းန  မ်နင််းရ ်းန င့်် အရ ်းယရူ ောင်  ြွရ် ်းတ ိုို့အတွြ် အစအီမ မျော်း 

 ျမ တ်မပီ်း ရ ောင် ြွ်ပ င််း၊ တပ်ဖွြဲှုံ့ဝင်မျော်းအော်း ရ ောင် ြွ်ရစပ င််းန င့်် ကြီ်းကြပ်ပ င််းတ ိုို့ြ ို ပပြုံ မည်။ 

 

အခန််း( ၁၀) 

စံိုစမ််းရ ော ြ်လှမ််း ှောရဖွရ ်းအတ ွြ် အမတှအ်သော ်းပပိုလိုပ်ပခင််းနှင့််  အမတှ ်အသော ်းပပိုလိုပ်မ ော ်းသည့််  

ရပေါ ြ်ြွွဲရစတတ ်ရသော  ပလတ ်စတ စ်ဝတ ထိုပစစည််းဆ ိုင် ော ပပစ်မှုမျော်းအော်း  တော ်းဆီ်းနှ မ်နင််းပခင််း 

၃၅။ မည်သူမ  ို- 

(ြ) ၁၉၉၁  ိုန စ်၊ စ ိုစမ််းရ ောြ်လ မ််း  ောရဖွရ ်းအတွြ် ရပါြ်ြွြဲရစတတ်ရသော ပလတ်စတစ် ဝတထြုံပစစည််းမျော်း 

အမ တ်အသော်းပပြုံလိုပ်ပ င််း  ိုင် ော ြွန်ဗင််း  င််းန င့်အ်ညီ လ ိုြ်နာရ ောင်   ြွ်ပ င််း မပပြုံသည့််အပပင် 

မည်သည့််ရပါြြ်ွြဲရစတတရ်သော ပစစည််း ပါဝင်ရကြောင််း မ တ်သော်း ော်း ပ င််းမ   သည့်် ရပါြ်ြွြဲရစတတ်ရသော 

ဝတထြုံပစစည််းြ ို န ိုင်င ရတော်၏ နယ်န မ တ်အတွင််းပဖစရ်စ၊ နယ်န မ တ်ပပင် ပသ ိုို့ပဖစရ်စ အ ငွ့်် အောဏ္ောပ ိုင်၏ 

 ွင့််ပပြုံ ျြ်မ   ဘြဲ  ိုတ်လိုပ်မှု၊ ပဖနို့ပဖ ်းမှု၊ တင်သငွ််းမှု၊ တင်ပ ိုို့မှု၊ ပဖတ်သန််း သယယ်ူပ ိုို့ရ ောင်မှု သ ိုို့မဟိုတ် 

  ိုြြ်ပ် ပ်နာ်းမှုပပြုံလိုပ်ပါြ ရပါြ်ြွြဲရစတတ်ရသော ပလတ်စတစ် ဝတထြုံပစစည််း  ိုင ်ောပပစ်မှု ရပမောြ်သည။် 

( ) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) ပါ ပပစမ်ှုတစ ်ို ိုြ ို ြျ ်းလွန် န် အော်း ိုတ်မှု၊ အော်းရပ်းြညူီမှု၊ လ ှုှုံ့ရ ော်မှု သ ိုို့မဟိုတ် 

  ိုပပစ်မှုြျ ်းလွန် ောတွင် ကြ  ောပါအပဖစ ်ပါဝင်ရ ောင် ြွမ်ှုပပြုံပါြ အ  ိုပါပပစမ်ှုြ ို ြျ ်းလွန် ော ရ ောြ်သည။် 

၃၆။ ပိုေ်မ ၃၅ ပါပပဋ္ဌောန််း ျြမ်ျော်းသည် အမ တ်အသော်းပပြုံလိုပ် ော်းပ င််းမ   သည့်် ရပါြြ်ွြဲရစတတ်ရသော ဝတထြုံပစစည််းမျော်းြ ို  

န ိုင်င ရတော်ြ လိုပ်ပ ိုင် ငွ့််အပန် င််း ော်းရသော တောဝန ်  သူ၏  ွင့််ပပြုံ ျြ်ပဖင့်် သြ်  ိုင် ော စီမ အိုပ် ျြုံပ်သူ၏ ကြီ်းကြပ်မှုအ  

တပ်မရတောြ်ပဖစရ်စ၊  ြဲတပ်ဖွြဲှုံ့ြပဖစရ်စ လိုပ်ငန််း တောဝနအ်  ရ ောင် ွြမ်ှုမျော်းန င့်် သြ်  ိုင်ပ င််းမ   ရစ ။ 

၃၇။ သြ်  ိုင် ော လိုပ်ငန််းရြော်မတီသည် ရပါြြ်ွြဲရစတတရ်သော ပလတ်စတစ်ဝတထြုံပစစည််း   ိုင် ော ပပစမ်ှုမျော်း 

မပဖစပွ်ော်းရစ န ်ကြ ြုံတင်ြောြွယရ် ်း၊ တော်း ီ်းန  မ်နင််းရ ်းန င့်် အရ ်းယရူ ောင်  ြွ်ရ ်း တ ိုို့အတွြ် အစအီမ မျော်း 

 ျမ တ်မပီ်း ရ ောင် ြွ်ပ င််း၊ တပ်ဖွြဲှုံ့ဝင်မျော်းအော်း ရ ောင် ြွ်ရစပ င််းန င့်် ကြီ်းကြပ် ပ င််းတ ိုို့ပပြုံ မည။် 

၃၈။ သြ်  ိုင် ောလိုပ်ငန််းရြော်မတနီ င့်် တပ်မရတော်မ  အောဏ္ောပ ိုင်မျော်း၊  ြဲတပ်ဖွြဲှုံ့မ  တောဝန ်  သူမျော်းသည်- 

(ြ) တပ်မရတော် သ ိုို့မဟိုတ်  ြဲတပ်ဖွြဲှုံ့၏ လြ်နြ်တ ိုြတ်ွင် ပပည်ပမ တင်သငွ််းရသော သ ိုို့မဟိုတ် န ိုင်င ရတော်အတွင််း 

 ိုတ်လိုပ်ရသော သ ိုို့မဟိုတ်    မပီ်းပဖစရ်သော အမ တ်အသော်းမပပြုံလိုပ် ရသ်းသည့်် ရပါြြ်ွြဲရစတတရ်သော 

ဝတထြုံပစစည််းမျော်းြ ို ဖျြ် ီ်းရ ်းအတွြ် လ ိုအပ်ရသော အစအီမ မျော်း ျမ တ် ရ ောင် ွြ ်မည်။   ိုို့ပပင် 
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အ  ိုပါဝတထြုံပစစည််းမျော်းြ ို လြ်ဝယ် ော်းပ င််းန င့်် သယယ်ပူ ိုို့ရ ောင်ပ င််းြ ို   ရ ောြ်စွော ြန်ို့သတ်ပ င််းန င့်် 

ကြီ်းကြပ်ြွပ်ြြဲပ င််းမျော်း ပပြုံ မည်။ 

( ) ဤအ န််းပါ ပပဋ္ဌောန််း ျြမ်ျော်းန င့်် အြျ ြုံ်းမဝငရ်သော ရပါြ်ြွြဲရစတတ်သည့်် ဝတထြုံပစစည််းမျော်းအော်း 

ပဖစန် ိုင်သမ ရ ောလျင်စေွာဖျြ် ီ်း မည်။ 

 

အခန််း ( ၁၁) 

အကြမ််းဖြ်ဗံို်းခွွဲတ  ိုြခ် ိုြ်မှုဆ ိုင် ော ပပစမ်ှုမျော်းအော ်း  တ ော ်းဆီ်းနှ မ်နင််းပခင််း 

၃၉။ မည်သူမ  ို ရသရစ န ်သ ိုို့မဟိုတ် အပပင််းအ န်နာြျငရ်စ နရ်သော်လည််းရြောင််း၊ စီ်းပွော်းရ ်း နစ်နာ  ို်းရ ှု်းမှု 

ကြီ်းမော်းစွောပဖစရ်စ နရ်သော်လည််းရြောင််း၊ ြျယြ်ျယပ်ပနိ်ု့ပပန်ို့ ပျြ်စီ်းရစ နရ်သော် လည််းရြောင််း  ည် ွယ်၍ 

ရအောြ်ပါပပြုံလိုပ်မှုတစ် ို ိုြ ို ဥပရေန င့််မညီဘြဲ တမင်ြျ ်းလွန်လ င် အကြမ််းဖြ်ဗ ို်း ွြဲတ ိုြ်  ိုြ်မှု  ိုင် ောပပစ်မှု 

ရပမောြ်သည်- 

(ြ) အမျော်းပပည်သူ အသ ို်းပပြုံသည့််ရန ောတငွ်ပဖစရ်စ၊ န ိုင်င ပ ိုင်အရ ောြအ်အ ို၊ ယောဉစ်ြ်ပစစည််း ြ   ယောန င့်် 

အသ ို်းအရ ောင်ပစစည််းတစ် ို ိုတွင်ပဖစ်ရစ၊ အမျော်းပပည်သူသယ်ယူပ ိုို့ရ ောငရ် ်းစနစ် သ ိုို့မဟိုတ် 

အရပ   အရ ောြအ်အ ိုပစစည််းတစ် ို ိုတွငပ်ဖစရ်စ၊ ရပါြ်ြွြဲရစတတရ်သော ဝတထြုံပစစည််းြ ိုရပ်းအပမ်ှု၊  ျ ော်းမှု၊ 

စွန်ို့ပစ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် ရဖောြ ်ွြဲမှု သ ိုို့မဟိုတ် ယင််းတ ိုို့ြ ို ဖျြ ီ််းမှု၊ 

( ) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) ၌ ပါ   ရသော ပပစ်မှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွန် န် အော်း ိုတ်မှု၊ အော်းရပ်းြူညီမှု၊ လ ှုှုံ့ရ ော်မှု သ ိုို့မဟိုတ် 

  ိုပပစ်မှုြျ ်းလွန် ောတွင် ကြ  ောပါအပဖစ ်ပါဝင်ရ ောင် ြွမ်ှု၊ 

(ဂ) အကြမ််းဖြ်ဗ ို်း ွြဲ တ ိုြ်  ိုြ်မှုြျ ်းလွန် န် သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြ်ဗ ို်း ွြဲတ ိုြ်  ိုြ်မှု ြျ ်းလွန် ော တငွ် 

အော်းရပ်းြညူီ န ်ရပါြြ်ွြဲရစတတ်ရသော ဝတထြုံပစစည််း၊ ဗ ို်း သ ိုို့မဟိုတ် လြ်နြ်ြ ို  ိုတ်လိုပ်မှု၊ ပဖနို့ပဖ ်းမှု၊ ရ ောင််း ျမှု၊ 

ရပ်းြမ််းမှု သ ိုို့မဟိုတ် လြ်ဝယ် ော်းမှု။ 

၄၀။ သြ်  ိုင် ောလိုပ်ငန််းရြော်မတီသည် အကြမ််းဖြ်ဗ ို်း ွြဲတ ိုြ ် ိုြ်မှု  ိုင် ော ပပစ်မှုမျော်းမပဖစပွ်ော်း ရစ န် 

ကြ ြုံတင်ြောြယွ်ရ ်း၊ တော်း ီ်းန  မ်နင််းရ ်းန င့်် အရ ်းယရူ ောင် ွြရ် ်းတ ိုို့အတွြ် အစီအမ မျော်း 

 ျမ တ်မပီ်းရ ောင် ြွ်ပ င််း၊ တပ်ဖွြဲှုံ့ဝင်မျော်းအော်း ရ ောင် ွြရ်စပ င််းန င့်် ကြီ်းကြပ်ပ င််းတ ိုို့ပပြုံ မည်။ 

 

အခန််း ( ၁၂ ) 

အကြမ််းဖြ်မှုြ ို ရငွရကြ်းရ ော ြ်ပံ့်မှုဆ ိုင် ော ပပစ်မှုမျော်းအော ်း  တ ော ်းဆီ်းနှ မ်နင််းပခင််း 

၄၁။ မည်သူမ  ိုအကြမ််းဖြ်မှုတစ် ို ို ြျ ်းလွန် ောတငွ်ပဖစ်ရစ၊ ြျ ်းလွန် န်ပဖစရ်စ ယင််းပပစ်မှု ပဖစရ်ပမောြရ်အောင် 

ပ ့်ပ ို်းရ ောင် ြွ် န် သ ိုို့မဟိုတ ်ရ ောင် ွြန် ိုငရ်စ န် အလ ိုို့င ော ရအောြ်ပါတစ် ို ိုြ ို ပပြုံလိုပ်လ င်အကြမ််းဖြ်မှုြ ို 

ရငရွကြ်းရ ောြ်ပ ့်မှု  ိုင် ောပပစ်မှုြ ို ြျ ်းလွန် ောရ ောြ်သည်- 
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(ြ) တ ော်းဝငရ်သောနည််းလမ််းပဖင့််ပဖစ်ရစ၊ တ ော်းမဝငရ်သောနည််းလမ််းပဖင့််ပဖစရ်စ၊ ယင််းနည််းလမ််း န စ်မျ  ြုံ်းလ ို်းပဖင့််ပဖစရ်စ 

    သည့််  နပ် ိုရငွအော်းလ ို်း သ ိုို့မဟိုတ် တစ်စ တ်တစ်ရေသြ ို အကြမ််းဖြ်သမော်း တစဦ််းဦ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုတစ် ို ိုြ အသ ို်းပပြုံ န ် ည် ွယ်၍ရသောလ်ည််းရြောင််း၊ အသ ို်းပပြုံ မညဟ်ို 

သ    လျြ်န င့်ရ်သော်လည််းရြောင််း ဥပရေန င့််မညီဘြဲ တ ိုြရ် ိုြ်ပဖစ်ရစ၊ သွယ်ဝ ိုြ်၍ ပဖစရ်စ တစ်နည််းနည််းပဖင့်် 

တမငရ်ြောြ်  ပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် လြ်  ပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် ရ ောြ်ပ ့်ပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် ရပ်းပ ိုို့ပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် လွှြဲရပပောင််းပ င််း၊ 

( ) ရငရွကြ်း၊ ပစစည််း သ ိုို့မဟိုတ် ဝနရ် ောင်မှုအော်းလ ို်း သ ိုို့မဟိုတ် တစ်စ တတ်စ်ရေသြ ို အကြမ််းဖြ ်သမော်းတစ်ဦ်းဦ်း 

သ ိုို့မဟိုတ ်အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုတစ် ို ိုြ တ ိုြရ် ိုြပ်ဖစရ်စ၊ သွယ်ဝ ိုြ၍်ပဖစရ်စ တစ်နည််းနည််းပဖင့်် အသ ို်းပပြုံပ င််း 

သ ိုို့မဟိုတ ်အသ ို်းပပြုံ န ် ည် ယွ်၍ရသော်လည််းရြောင််း၊ အသ ို်းပပြုံ မည်ဟိုသ န ိုင် န် 

အရကြောင််း   လျြ်န င့်ရ်သောလ်ည််းရြောင််း ဥပရေန င့််မညဘီြဲ လြ်ဝယ် ော်း   ပ င််း၊ 

(ဂ) အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုြပဖစရ်စ၊ အကြမ််းဖြ်သမော်းြပဖစ်ရစ၊ ယင််းတ ိုို့၏ြ ိုယ်စော်း အပ ော်းသူ တစဦ််းဦ်းြပဖစ်ရစ 

သ ိုမ ီ်း ော်းသည့််၊   န််းသ မ််း ော်းသည့်် သ ိုို့မဟိုတ်   န််း ျြုံပ် ော်းသည့်် ပစစည််းပဖစရ်ကြောင််း သ လျြ်န င့််ပဖစရ်စ၊ 

သ န ိုင် န်အရကြောင််း   လျြ်န င့််ပဖစ်ရစ ယင််းပစစည််းြ ို ဖ ို်းြွယ်ပ င််း၊ ပပည်ပသ ိုို့ရ  ှုံ့ရပပောင််းပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် 

အပ ော်းသူ၏အမည်သ ိုို့ လွှြဲရပပောင််းပ င််း၊ 

(ဃ) အ ြ ်ပိုေ်မ ွြဲ (ြ)၊ ပိုေ်မ ွြဲ ( ) န င့်် ပိုေ်မ ွြဲ (ဂ) တ ိုို့ပါ ပပစမ်ှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွန် န် အော်း ိုတ်ပ င််း၊ 

အော်းရပ်းြညူီပ င််း၊ လ ှုှုံ့ရ ောမ်ှုပပြုံပ င််း၊ စည််းရ ို်းပ င််း၊ ရပ်းြမ််းရ ောြ်ပ ့်ပ င််း၊ အပ ော်းသူမျော်းြ ို ညွှန်ကြော်းပ င််း 

သ ိုို့မဟိုတ ်  ိုပပစ်မှုတစ် ို ိုြျ ်းလွန် ောတငွ် ကြ  ောပါအပဖစ ်ပါဝင် ရ ောင် ွြပ် င််း။ 

၄၂။ မည်သူမ  ို သ လျြ်န င့််ပဖစ်ရစ၊ သ  နအ်ရကြောင််း   လျြ်န င့််ပဖစရ်စ ရအောြ်ပါတစ ်ို ိုြ ို ပပြုံလိုပ် လ င်အကြမ််းဖြ်မှုြ ို 

ရငရွကြ်းရ ောြ်ပ ့်မှု  ိုင် ောပပစ်မှုြ ို ြျ ်းလွန် ောရ ောြ်သည်- 

(ြ) မည်သည့်် အကြမ််းဖြအ်ိုပ်စိုပ ိုင်ပစစည််း သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြ်သမော်းပ ိုင်ပစစည််းြ ိုမ  ို တ ိုြရ် ိုြ်ပဖစရ်စ၊ 

သွယ်ဝ ိုြ၍်ပဖစရ်စ ရ ောင််းဝယ်ပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် တစ်နည််းနည််းပဖင့်် လွှြဲရပပောင််းပ င််း၊ 

( ) အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုပ ိုင်ပစစည််း သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြသ်မော်းပ ိုင်ပစစည််း ပါဝင်ပတ်သြ်သည့်် 

အရ ောင််းအဝယ်လိုပ်ငန််းတစစ် ိုတစ် ောတငွ် တ ိုြ်ရ ိုြ်ပဖစရ်စ၊ သွယ်ဝ ိုြ၍်ပဖစရ်စ ပါဝငပ် င််း သ ိုို့မဟိုတ် 

ပဖစရ်ပမောြ်ရအောင် ပ ့်ပ ို်းရ ောင် ွြပ် င််း။ 

(ဂ) အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုတစ် ိုအတွြ် အြျ  ြုံ်းအပမတ်ပဖစရ်စ န် သ ိုို့မဟိုတ် ယင််းတ ိုို့၏စမီ ညွှန်ကြော်းမှု အ  

အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုပ ိုင်ပစစည််း သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြ်သမော်းပ ိုင်ပစစည််း ပါဝင်ပတ်သြ်သည့်် ရငရွကြ်းဝနရ် ောင်မှု 

သ ိုို့မဟိုတ ်အပ ော်းသြ်  ိုင် ောဝနရ် ောင်မှုမျော်းြ ို ရ ောြပ် ့်ရပ်းအပပ် င််း၊ 

(ဃ) အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုပ ိုင်ပစစည််း သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြသ်မော်းပ ိုင်ပစစည််းဟို သ    ရသောပစစည််းြ ို 

မ မ လြ်ဝယ် ော်း   ပ င််း သ ိုို့မဟိုတ်   န််း ျြုံပ်မှုရအောြတ်ငွ်    ရနပ င််း၊ 

(င) အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုပ ိုင်ပစစည််းန င့်် အကြမ််းဖြ်သမော်းပ ိုငပ်စစည််းမျော်းြ ို အရ ောင််းအဝယ်ပပြုံလိုပ်ပ င််း၊ 

အပ ော်းတစ်နည််းနည််းပဖင့်် လွှြဲရပပောင််းပ င််းတ ိုို့န င့်် စပ်လျဉ််း၍ သတင််းအ ျြ်အလြ်မျော်းြ ို ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့န င့်် 
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သြ်  ိုင် ောလိုပ်ငန််းရြော်မတီသ ိုို့ပဖစရ်စ၊ တပ်ဖွြဲှုံ့ဝငတ်စဦ််းဦ်း  သ ိုို့ပဖစရ်စ   ိုင်လ ိုသည့််အရကြောင််းပပ ျြ ်မ   ဘြဲ 

ဖွင့််ဟရပပော  ို န ်ပျြြ်ွြပ် င််း၊ 

(စ) အကြမ််းဖြ်သမော်း   ရကြောင််းန င့်် အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုပ ိုင ်ရငရွကြ်း၊ ပစစည််း   ရကြောင််း၊ ယင််းတ ိုို့န င့်စ်ပ်လျဉ််း၍ 

 ြ်သွယရ် ောင် ွြမ်ှု   ရကြောင််း သ ိုို့မဟိုတ်  ြ်သွယရ် ောင် ွြရ်တော့်မညဟ်ို ယ ိုကြည် ရကြောင််းြ ို သတင််းပ ိုို့ န် 

ပျြ်ြြွ်ပ င််း။ 

၄၃။ (ြ) မည်သူမ  ို အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုပ ိုင်ပစစည််း သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြ်သမော်းပ ိုင်ပစစည််းြ ို အရ ောင််းအဝယပ်ပြုံလိုပ်လ င်၊ 

တစ်နည််းနည််းပဖင့်် လွှြဲရပပောင််းလ င် သ ိုို့မဟိုတ် လွှြဲရပပောင််း န ်အော်း ိုတ် လ ငရ်သော်လည််းရြောင််း၊ 

  ိုသ ိုို့ပပြုံလိုပ်ပ င််းန င့််စပ်လျဉ််းသည့်် သတင််းအ ျြ်အလြမ်ျော်းြ ို ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့ န င့်် 

သြ်  ိုင် ောလိုပ်ငန််းရြော်မတီသ ိုို့ပဖစရ်စ၊ တပ်ဖွြဲှုံ့ဝငတ်စဦ််းဦ်း  သ ိုို့ပဖစရ်စ   ိုင်လ ိုသည့်် အရကြောင််း ပပ ျြ်မ   ဘြဲ 

ဖွင့််ဟရပပော  ို န ်ပျြြ်ွြလ် င်ရသော်လည််းရြောင််း အကြမ််းဖြ်မှုြ ို ရငွရကြ်း ရ ောြ်ပ ့်မှု  ိုင် ောပပစမ်ှု 

ြျ ်းလွန် ောရ ောြ်သည်။ 

( ) ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) အ  အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုပ ိုင် ပစစည််း သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြ်သမော်းပ ိုင်ပစစည််းန င့်် သြ်  ိုငရ်သော 

သတင််းအ ျြ်အလြ်မျော်းြ ို သရဘောရ ို်းပဖင့်် ဖွင့််ဟရပပော  ိုသည့်် သူတစဦ််းဦ်းအော်း တ ော်းမရကြောင််းပဖင့််ပဖစရ်စ၊ 

ပပစမ်ှုရကြောင််းပဖင့််ပဖစရ်စ တ ော်းစွြဲ  ိုပ င််းမပပြုံ ။ 

၄၄။ ဤအ န််းပါ ပပစမ်ှုတစ် ို ိုန င့််စပလ်ျဉ််း၍ အကြမ််းဖြမ်ှုတစ် ို ို မရပေါ်ရပါြ်ရစြောမူ သ ိုို့မဟိုတ် ြျ ်းလွန် န် 

အော်း ိုတ်မှုမပပြုံရစြောမူ သ ိုို့မဟိုတ် ရြောြ်      ရသော န်ပ ိုရငြွ ို အကြမ််းဖြ်မှု ြျ ်းလွန် ောတငွ် အမ နတ်ြယ် 

မသ ို်းစွြဲရစြောမူ သ ိုို့မဟိုတ် ရြောြ်   ော်းရသော သ ိုို့မဟိုတ ်ရ ောြ်ပ ့် ရပ်းရသော နပ် ိုရငသွည် 

အကြမ််းဖြ်လိုပ် ပ်တစ ်ို ိုန င့််  ြ်စပ်မှုမ   ရစြောမ ူပပစမ်ှုြျ ်းလွန်သည်ဟို မ တ်ယူ မည်။ ဤသ ိုို့  ို ောတွင် 

မည်သည့််န ိုငင်  သ ိုို့မဟိုတ် နယ်ရပမအတွင််း အကြမ််းဖြ် ပပစ်မှုြျ ်းလွန် န် ကြ  ွယ်ပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် 

ြျ ်းလွန်ပဖစ်ပွော်းပ င််းြ ိုရသောလ်ည််းရြောင််း၊ အကြမ််းဖြ် အိုပ်စို သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြ်သမော်းသည် ဤအ န််းပါ 

ပပစမ်ှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွန်သူ တစဦ််းဦ်းန င့်် န ိုင်င  သ ိုို့မဟိုတ် နယရ်ပမတစ် ိုအတွင််း အတတူြွ သ ိုို့မဟိုတ် 

ပ ော်းနာ်းရသောန ိုင်င  သ ိုို့မဟိုတ် နယရ်ပမမျော်းတွင် 

သီ်းပ ော်းစီတည်   ရနပ င််းြ ိုရသော်လည််းရြောင််း ည့််သွင််းစဉ််းစော်းပ င််းမပပြုံ ။ 

၄၅။ သြ်  ိုင် ောလိုပ်ငန််းရြော်မတီသည် အကြမ််းဖြ်မှုြ ို ရငရွကြ်းရ ောြ်ပ ့်မှု  ိုင ်ောပပစ်မှုမျော်း မပဖစပွ်ော်းရစ န ်

ကြ ြုံတင်ြောြယွ်ရ ်း၊ တော်း ီ်းန  မ်နင််းရ ်းန င့်် အရ ်းယရူ ောင် ွြရ် ်းတ ိုို့အတွြ် အစီအမ မျော်း  ျမ တမ်ပ်ီး 

ရ ောင် ွြပ် င််း၊ တပ်ဖွြဲှုံ့ဝင်မျော်းအော်း ရ ောင် ြွ်ရစပ င််းန င့် ်ကြီ်းကြပ်ပ င််းတ ိုို့ြ ို ပပြုံ မည။် 

 

အခန််း( ၁၃ ) 

စံိုစမ််းစစ်ရဆ်းပခင််းနှင့််  အရ ်းယ ူပခင််း 
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၄၆။ ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့သည် ရအောြပ်ါအမ န်ို့တစ် ပ် ပ်ြ ို  ိုတ ်င့််ပ င််း သ ိုို့မဟိုတ်   ိုသ ိုို့ရသော အမ န်ို့ တစ် ပ် ပ်ြ ို 

 ိုတ် င့််န ိုင် န ်သြ်  ိုင် ောလိုပ်ငန််းရြော်မတီအော်း လွှြဲအပ်တောဝန်ရပ်းပ င််းပပြုံန ိုင်သည်- 

(ြ) အကြမ််းဖြမ်ှု  ိုင် ောပပစ်မှုတစ် ို ိုန င့််စပလ်ျဉ််း၍ သြ်ရသ  ပစစည််းအပဖစ ်သ မ််း ည််း ော်းသည့်် ပစစည််းမျော်းြ ို 

ရပပောင််းလြဲပ င််း၊ လွှြဲရပပောင််းပ င််း၊ ရဖျောြ်ဖျြ်ပ င််း၊ ဖ ို်းြယွ်ပ င််းတ ိုို့ မပပြုံန ိုင်ရစရ ်း အတြွ် တော်းပမစမ် န်ို့၊ 

 ျ  ပ်ပ တ်အမ န်ို့န င့််   ိုအမ န်ို့တ ိုို့ြ ို ရိုပ်သ မ််းသည့််အမ န်ို့၊ 

( ) သြရ်သ  ပစစည််းအပဖစ် သ မ််း ည််း န ်အမ န်ို့ ိုတ် င့်် ော်းရသော ရငရွကြ်း၊ ပစစည််းန င့်် အြျ  ြုံ်း အပမတ်မျော်းမ ော 

ဘဏ်္န င့််ရငွရ ်းရကြ်းရ ်းအဖွြဲှုံ့အစည််းတစ် ို ို၌ အပန်   ော်းပ င််းပဖစ်ပါြ   ိုသြ်ရသ   ပစစည််းမျော်းြ ို 

  ောရဖွသ မ််း ည််း ငွ့််၊ သြ ် ိုင် ောမ တ်တမ််းမျော်းစစ်ရ ်းကြည့််ရှု ငွ့််၊ မ တတ ြူ်းယူ ငွ့််န င့် ်လ ိုအပ်ပါြ 

သြ်ရသ  ပစစည််းအပဖစ် သ မ််း ည််း ွင့််ပပြုံ န ်သြ်  ိုင် ောဘဏ်္န င့်် ရငွရ ်းရကြ်းရ ်း အဖွြဲှုံ့အစည််း၏ 

တောဝန ်  သူမျော်း    ိုတ် င့််သည့််အမ န်ို့။ 

၄၇။ သြ်  ိုင် ောလိုပ်ငန််းရြော်မတီသည်- 

(ြ) အစ ို်း မဟိုတရ်သောအဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်း သ ိုို့မဟိုတ် အြျ  ြုံ်းအပမတ်မ ည် ယွရ်သော အဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်း 

၏ နပ် ိုရငွမျော်းန င့််ပစစည််းမျော်းြ ို အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုမျော်းန င့် ်အကြမ််းဖြ်သမော်းမျော်း   မရ ောြ ်  ရစရ ်း 

အတွြ်လည််းရြောင််း၊ ယင််းအဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်းအပဖစ် အသွင်ယြူော အကြမ််းဖြ်သမော်း သ ိုို့မဟိုတ် 

အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုတ ိုို့ြ ဖွြဲှုံ့စည််းရ ောင် ွြပ် င််းမပပြုံန ိုငရ်စရ ်းအတွြ်လည််းရြောင််း၊ အကြမ််းဖြ ်သမော်းန င့်် 

အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုမျော်းအတြွ် ရငရွကြ်းရ ောြ်ပ ့် န် လမ််းရကြောင််းအပဖစ ်အသ ို်းမပပြုံ 

န ိုင်ရစရ ်းအတွြ်လည််းရြောင််း လ ိုအပ်ရသော စ ိုစမ််းရ ောြ်လ မ််းပ င််း၊ စစရ် ်းပ င််းန င့် ်အရ ်းယူမှု အစီအမ မျော်း 

 ျမ တ်ပ င််းမျော်းပပြုံန ိုင် န် စ ိုစမ််းစစ်ရ ်းရ ်းအဖွြဲှုံ့မျော်း သ ိုို့မဟိုတ် တော်း ီ်း န  မ်နင််းရ ်းအဖွြဲှုံ့မျော်းသ ိုို့ လမ််းညွှန်ပ င််းန င့်် 

ကြီ်းကြပ်ပ င််းတ ိုို့ြ ို ပပြုံ မည်။ 

( ) အကြမ််းဖြ်သမော်းပ ိုင် ရငွရကြ်းန င့််ပစစည််းမျော်း၊ အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုပ ိုင်ရငရွကြ်း၊ ပစစည််းန င့်် နပ် ို ရငွမျော်း  န််း ျြုံပ်ရ ်း၊ 

အကြမ််းဖြ်မှုြ ို ရငရွကြ်းရ ောြ်ပ ့်မှု  ိုင် ောပပစမ်ှုမျော်းန င့်် အကြမ််းဖြ်မှုမျော်းြ ို စ ိုစမ််းစစ်ရ ်းရဖော် ိုတရ် ်း၊ 

သြ်ရသ  ပစစည််းသ မ််း ည််းရ ်း၊   န််း ျြုံပ်ရ ်းန င့်် တ ော်းစွြဲတငန် ိုငရ် ်း တ ိုို့အတြွ် လ ိုအပ်ရသော 

စ ိုစမ််းစစ်ရ ်းရ ်းအဖွြဲှုံ့မျော်း ဖွြဲှုံ့စည််း၍ပဖစရ်စ၊ တော်း ီ်းန  မ်နင််းရ ်းတပ်ဖွြဲှုံ့ သ ိုို့မဟိုတ် 

ရငရွကြ်း  ိုင် ောစ ိုစမ််းရ ောြ်လ မ််းရ ်းတပ်ဖွြဲှုံ့မ  တပ်ဖွြဲှုံ့ဝင်မျော်းြ ိုပဖစရ်စ တောဝနရ်ပ်းအပ၍် ရ ောင် ွြရ်စ မည။် 

(ဂ) အကြမ််းဖြ်မှုြျ ်းလွန် န် ရ ောြ်ပ ့်ရသော အဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်းြ ိုလည််းရြောင််း၊ အကြမ််းဖြ်မှု တစ် ို ိုြ ို 

ြျ ်းလွန် ောမ     သည့်် ရငရွကြ်းန င့််ပစစည််းမျော်းြ ိုလည််းရြောင််း အသ ို်းပပြုံ၍ ဘဏ်္န င့််ရငွရ ်း 

ရကြ်းရ ်းအဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်း၊ စီ်းပွော်းရ ်းအဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်း ဖွြဲှုံ့စည််းပ င််းန င့်် ရ ောင် ွြပ် င််းမပပြုံန ိုငရ်စ န် 

  န််း ျြုံပ်ရ ်းအတွြ် သြ ် ိုင် ောအစ ို်း ဌောန၊ အစ ို်း အဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်းန င့်် ညြှ န ှုင််းရ ောင် ွြ ်မည်။ 
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(ဃ) အကြမ််းဖြ်မှုြ ို ရငရွကြ်းရ ောြ်ပ ့်မှု  ိုင် ောပပစ်မှု ြျ ်းလွန်သူမျော်းအော်းလည််းရြောင််း၊ သြရ်သ   ရငရွကြ်းန င့်် 

ပစစည််းမျော်းြ ိုလည််းရြောင််း၊ သြ်  ိုင် ောတ ော်းရ ို်းသ ိုို့ စစရ် ်းစီ င်န ိုငရ် ်းအတွြ် တ ော်းစွြဲ  ိုတင်ပ ိုို့ န ်

တပ်ဖွြဲှုံ့ဝင်မျော်းအော်း လ ိုအပ်သလ ို စီစဉ်ညွှန်ကြော်း မည်။ 

(င) န ိုင်င ရတော်န င့်် အမျော်းပပည်သူအရပေါ်ရိုတ်ပ ည််းအနတ ောယ်ြျရ ောြ်ရစမည့်် အကြမ််းဖြ်မှုမျော်းအော်း 

တော်း ီ်းြောြယွ် န် လ ိုအပ်ပါြ အကြမ််းဖြ်အိုပ်စိုမျော်းန င့်် အကြမ််းဖြ်သမော်းမျော်း၏ အီလြ ်

 ရ ောနစ် ြ်သွယရ် ောင ်ြွ်မှုမျော်းြ ို ပဖတ်ရတောြ် ငွ့််၊ ြန်ို့သတ် ငွ့််၊ ကြော်းပဖတ်ဖမ််းယူ ငွ့််အမ န်ို့ တ ိုို့ြ ို 

ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့၏ သရဘောတူညီ ျြ်ပဖင့််  ိုတ် င့််န ိုင်သည်။ 

၄၈။ ဤဥပရေအ  လိုပ်ငန််းတောဝနရ်ပ်း ော်းရသော တပ်ဖွြဲှုံ့ဝင်မျော်းသည် အကြမ််းဖြ်မှုန င့််စပလ်ျဉ််း၍ ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့ြပဖစရ်စ၊ 

လိုပ်ငန််းရြော်မတြီပဖစရ်စ ရပ်းအပရ်သောလိုပ်ငန််းတောဝနမ်ျော်းြ ို  မ််းရ ောင် ော တွင် ဤဥပရေအ   ိုတ်ပပန်သည့်် 

နည််းဥပရေမျော်း၊ လိုပ်  ို်းလိုပ်နည််းမျော်းန င့်် မ န်ို့ြျင်သမ  တည် ြဲ ပပစမ်ှု  ိုင် ော ြျင့််  ို်းဥပရေပါ ပပဋ္ဌောန််း ျြ်မျော်းြ ို 

လ ိုြန်ာြျင့််သ ို်းရ ောင် ွြန် ိုင်သည်။ 

 

အခန််း ( ၁၄ ) 

ပပစမ်ှုနှင့််ပပစေ်ဏမ်ျော်း 

၄၉။ မည်သူမ  ိုရအောြ်ပါအကြမ််းဖြ်မှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွန်ရကြောင််းပပစ်မှု င်  ော်းစီ င်ပ င််း   လ င်   ိုသူြ ို အနည််း  ို်း 

ရ ောင်ေဏ်္ ယ်န စမ်  အမျော်း  ို်းရ ောငေ်ဏ္တ်စ်သြ်အ  ပဖစ်ရစ၊ ရသေဏ္ ်ပဖစရ်စ  ျမ တ် မည-် 

(ြ) ပိုေ်မ ၃၊ ပိုေ်မ ွြဲ ( )၊ ပိုေမ် ွြဲငယ် (၁၁)န င့်် ပိုေ်မ ွြဲငယ် (၁၂) တ ိုို့တွင်ပါ   ရသော ပပြုံလိုပ်မှုမျော်း၊ 

( ) ပိုေ်မ ၇ ပါရလယောဉဝ်နရ် ောင်မှုရပ်း ျ  န် ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစရ်စ န် ရလယောဉရ်ပေါ်တွင် ြျ ်းလွန ်သည့််ပပစ်မှု၊ 

(ဂ) ပိုေ်မ ၈ ပါရလယောဉြ် ို ဥပရေန င့််မညီဘြဲ တမင်သ မ််းပ ိုြ်မှု၊ 

(ဃ) ပိုေ်မ ၉ ပါမမ ြုံှုံ့ပပရလရကြောင််းပျ သန််းရ ်းအော်း ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစရ်စသည့်် ဥပရေန င့််မညီဘြဲ တမင် ပပြုံလိုပ်မှု၊ 

(င) ပိုေ်မ ၁၀ ပါမမ ြုံှုံ့ပပရလရကြောင််းပျ သန််းရ ်းြ ို ဝနရ် ောင်မှုရပ်းရနရသော ရလ  ပ်တွင ်ဥပရေန င့်် မညီဘြဲ 

အတင််းအဓမမပပြုံလိုပ်မှု။ 

၅၀။ မည်သူမ  ိုရအောြ်ပါပပြုံလိုပ်မှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွနရ်ကြောင််းပပစမ်ှု င်  ော်းစီ င်ပ င််း   လ င်   ိုသူ ြ ိုအနည််း  ို်း 

ရ ောင်ေဏ်္ ယ်န စမ်  အမျော်း  ို်းရ ောငေ်ဏ္တ်စ်သြ်အ    ျမ တ် မည့််အပပင် ရငွေဏ်္လည််း ျမ တ်န ိုင်သည်- 

(ြ) ပိုေ်မ ၃၊ ပိုေ်မ ွြဲ ( )၊ ပိုေမ် ွြဲငယ် (၁၀)၊ ပိုေ်မ ွြဲငယ် (၁၃)န င့်် ပိုေ်မ ွြဲငယ် (၁၄)တ ိုို့တငွ် ပါ   ရသော ပပြုံလိုပ်မှုမျော်း၊ 

( ) ပိုေ်မ ၁၇ ပါ ဓော်းစော  အပဖစ် ဖမ််း ီ်း  န််းသ မ််းမှု၊ 

(ဂ) ပိုေ်မ ၁၉ ပါ နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််း၊ အပ ော်းရ ေယီ ိုသတတ ကြွပေပ်ပစစည််း၊ ဇီဝ၊ ဓောတိုန င့်် နျ ြလီ်း ယော်း 

လြ်နြ ် ိုင် ောပပစမ်ှု၊ 

(ဃ) ပိုေ်မ ၂၀ ပါ နျ ြလီ်းယော်းအရ ောြ်အအ ို  ိုင် ောပပစမ်ှု၊ 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



အကြမ််းဖြ်မှုတ ိုြ်ဖျြ်ရ ်းဥပရေ 

Page 30 o f 35 

(င) ပိုေ်မ ၂၃ ပါ နျ ြလီ်းယော်းပေပ်ပစစည််း၊ ရ ေယီ ိုသတတ ကြွပေပ်ပစစည််းန င့်် ပိုေ်မ ၃၊ ပိုေ်မ ွြဲ (တ)၊ ပိုေ်မ ွြဲငယ် (၁) ပါ 

နျ ြလီ်းယော်းအရ ောြ်အအ ို  ိုင် ောပစစည််းမျော်း တင်သငွ််းပ င််း၊ တင်ပ ိုို့ပ င််း၊ သယယ်ူပ ိုို့ရ ောင်ပ င််းန င့်် 

လွှြဲရပပောင််းပ င််း  ိုင် ောပပစမ်ှု၊ 

(စ) ပိုေ်မ ၂၄ ပါ နျ ြလီ်းယော်းအကြမ််းဖြ်မှု  ိုင် ောပပစမ်ှု၊ 

( ) ပိုေ်မ ၂၇ ပါ ရ ရကြောင််းပ ိုို့ရ ောင်ရ ်းြ ို ရဘ်းအနတ ောယ်ပဖစရ်စသည့်် ဥပရေန င့််မညဘီြဲ တမင် ပပြုံလိုပ်မှု၊ 

(ဇ) ပိုေ်မ ၃၃ ပါရ ရအောြ်သယ ဇောတ  ောရဖွရ ်းအရ ောြအ်အ ိုအော်း ရဘ်းအနတ ောယပ်ဖစရ်စသည့်် ဥပရေ န င့််မညီဘြဲ 

တမင်ပပြုံလိုပ်မှု၊ 

(ဈ) ပိုေ်မ ၃၉၊ ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) န င့််ပိုေ်မ ွြဲ ( )ပါ အကြမ််းဖြ်ဗ ို်း ွြဲတ ိုြ ် ိုြ်မှု  ိုင် ောပပစ်မှု၊ 

(ည) ပိုေ်မ ၄၁ န င့်် ပိုေ်မ ၄၂၊ ပိုေ်မ ွြဲ (ြ) မ  ပိုေ်မ ွြဲ (ဃ)အ   ပါ   ရသော အကြမ််းဖြ်မှုြ ိုရငရွကြ်း 

ရ ောြ်ပ ့်မှု  ိုင် ောပပစ်မှု။ 

၅၁။ မည်သူမ  ိုရအောြ်ပါပပြုံလိုပ်မှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွနရ်ကြောင််းပပစမ်ှု င်  ော်းစီ င်ပ င််း   လ င်   ိုသူ ြ ိုအနည််း  ို်း 

ရ ောင်ေဏ်္ငါ်းန စ်မ  အမျော်း  ို်း ရ ောငေ်ဏ္ ်ယန် စ်အ    ျမ တ် မည့််အပပင် ရငေွဏ္် လည််း ျမ တ်န ိုင်သည-် 

(ြ) ပိုေ်မ ၁၅ ပါ အပပည်ပပည်  ိုင် ောအြောအြယွရ်ပ်း မည့်် ပိုဂဂ ြုံလ်မျော်းြ ို ြျ ်းလွန်သည့််ပပစ်မှု၊ 

( ) ပိုေ်မ ၃၅ ပါ ရပါြြ်ွြဲရစတတရ်သော ပလတ်စတစ်ဝတထြုံပစစည််း  ိုင် ောပပစမ်ှု၊ 

(ဂ) ပိုေ်မ ၃၉၊ ပိုေ်မ ွြဲ (ဂ)ပါ အကြမ််းဖြ်ဗ ို်း ွြဲတ ိုြ်  ိုြ်မှု ြျ ်းလွန် န် သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြ်ဗ ို်း ွြဲ တ ိုြ ် ိုြ်မှု 

ြျ ်းလွန် ောတငွ် အော်းရပ်းြညူီ န် ရပါြ်ြွြဲရစတတ်ရသော ဝတထြုံပစစည််း၊ ဗ ို်း သ ိုို့မဟိုတ် လြ်နြြ် ို  ိုတ်လိုပ်မှု၊ 

ပဖနို့ပဖ ်းမှု၊ ရ ောင််း ျမှု၊ ရပ်းြမ််းမှု သ ိုို့မဟိုတ် လြ်ဝယ် ော်းမှု။ 

၅၂။ မည်သူမ  ို ရအောြ်ပါပပြုံလိုပ်မှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွနရ်ကြောင််းပပစမ်ှု င်  ော်းစီ င်ပ င််း   လ င်   ိုသူြ ိုအနည််း  ို်း 

ရ ောင်ေဏ်္သ ို်းန စ်မ  အမျော်း  ို်းရ ောငေ်ဏ္ ်ိုနစန် စအ်    ျမ တ် မည့််အပပင် ရငေွဏ္လ်ည််း ျမ တ်န ိုင်သည်- 

(ြ) ပိုေ်မ ၃၊ ပိုေ်မ ွြဲ ( )၊ ပိုေမ် ွြဲငယ် (၁၆) မ  ပိုေ်မ ွြဲငယ် (၁၈) အ  ပါ   ရသော ပပြုံလိုပ်မှု၊ 

( ) ပိုေ်မ ၄၂၊ ပိုေ်မ ွြဲ (င) န င့်် ပိုေ်မ ွြဲ (စ) တ ိုို့တွင်ပါ   ရသော အကြမ််းဖြ်မှုြ ို ရငရွကြ်းရ ောြ်ပ ့်မှု   ိုင် ောပပစမ်ှု၊ 

(ဂ) ပိုေ်မ ၄၃၊ ပိုေ်မ ွြဲ (ြ)ပါ သတင််းအ ျြ်အလြ်မျော်းြ ို   ိုင်လ ိုသည့်် အရကြောင််းပပ ျြ်မ   ဘြဲ ဖွင့််ဟရပပော  ို န် 

ပျြ်ြြွ်မှု။ 

၅၃။ မည်သူမ  ို ဤဥပရေအ  ိုတ်ပပန်သည့်် နည််းဥပရေမျော်းပါ တော်းပမစ ်ျြတ်စ် ပ် ပ်ြ ို ရဖောြ်ဖျြ်ြျ ်းလွနရ်ကြောင််း 

ပပစမ်ှု င်  ော်းစီ င်ပ င််း   လ င်   ိုသူြ ို အနည််း  ို်းရ ောငေ်ဏ်္တစ်န စ်မ  အမျော်း  ို်းရ ောင်ေဏ်္သ ို်းန စအ်   

 ျမ တ် မည့််အပပင် ရငေွဏ္လ်ည််း  ျမ တ်န ိုင်သည်။ 

၅၄။ မည်သူမ  ို ပိုေ်မ ၄၉၊ ပိုေ်မ ၅၀ န င့််ပိုေ်မ ၅၁ တ ိုို့တွင် ရဖော်ပပ ော်းရသော ပပစ်မှုတစ် ို ိုြ ို ြျ ်းလွန ်

 ော၌သူတစဦ််းဦ်းြ ိုပဖစရ်စ၊ အမျော်းြ ိုပဖစ်ရစ ရသရစလ င် သ ိုို့မဟိုတ် အပပင််းအ န်နာြျင် ရစလ င်   ိုသူြ ိုအနည််း  ို်း 

ရ ောင်ေဏ်္ ယ်န စမ်  အမျော်း  ို်း ရ ောငေ်ဏ္တ်စ်သြ်အ  ပဖစ်ရစ၊ ရသေဏ္ ်ပဖစရ်စ  ျမ တ် မည။် 
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၅၅။ အကြမ််းဖြ်ပပစ်မှုတစ် ို ိုပဖင့်် ပပစမ်ှု င်  ော်းစီ င်ပ င််း   သူသည် ယ င်ြလည််း အကြမ််းဖြ် ပပစမ်ှု တစ် ို ိုပဖင့်် 

ပပစမ်ှု င်  ော်းစီ င်ပ င််း   ြဲ့် လ င်  ပ်မ ြျ ်းလွန်ရသော အကြမ််းဖြ်မှုအတြွ် ပပဋ္ဌောန််း ော်း ရသောအမျော်း  ို်းပပစေ်ဏ္ြ် ို 

 ျမ တ်ပ င််း   မည်။ 

၅၆။ တ ော်းရ ို်းသည် အကြမ််းဖြ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြမ်ှုြ ို ရငရွကြ်းရ ောြ်ပ ့်မှု  ိုင် ောပပစ်မှုပဖင့်် ပပစေ်ဏ္ ်ျမ တလ် င် 

သြ်ရသ  ပစစည််းအပဖစ ်သ မ််း ည််း ော်းရသော ရငရွကြ်းန င့််ပစစည််းမျော်းြ ို န ိုင်င  ရတောဘ်ဏ္ဍောအပဖစသ် မ််းယပူ င််း 

သ ိုို့မဟိုတ ်သတ်မ တ် ျြ်မျော်းန င့််အညီ စီမ  န်ို့ ွြဲပ င််းပပြုံသည့််အမ န်ို့ ျမ တ်  မည်။ 

 

အခန််း ( ၁၅) 

န ိုင်ငတံ ြော နှင့််  ပူ်းရပေါင််းရဆောင် ြွ်ပခင််း 

၅၇။ ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့န င့်် သြ်  ိုင် ောလိုပ်ငန််းရြော်မတီမျော်းသည ်ရအောြ်ပါြ စစ ပ်မျော်း အပါအဝင် သင့််ရလျော် ရသော 

အရ ်းယူရ ောင် ြွ်မှုမျော်း ပပြုံလိုပ် န်အတြွ် အပပည်ပပည ် ိုင် ောအဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်း၊ ရေသ  ိုင် ော 

အဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်းန င့််လည််းရြောင််း၊ အကြမ််းဖြ်မှုတ ိုြဖ်ျြ်ရ ်းန င့်စ်ပ်လျဉ််းသည့်် အပပည်ပပည ် ိုင် ော 

ြွန်ဗင််း  င််းဝငန် ိုငင် မျော်းန င့်လ်ည််းရြောင််း ပူ်းရပါင််းညြှ န ှုင််းရ ောင် ြွ် မည-် 

(ြ) အကြမ််းဖြ်မှု  ိုင် ောသတင််း ဖလ ယ်ပ င််း၊ 

( ) အကြမ််းဖြ်သမော်းြ မ မ နယ်ရပမအော်း အသ ို်းပပြုံ၍ အပ ော်းန ိုင်င န င့်် န ိုင်င သော်းမျော်းအရပေါ်အကြမ််း ဖြ်မှုြျ ်းလွန်ပ င််း 

မပပြုံန ိုင်ရအောင်ြောြယွ်တော်း ီ်းပ င််း၊ 

(ဂ) အကြမ််းဖြ်မှု  ိုင် ော စီစဉည်ွှန်ကြော်းပ င််း၊ ပပင် င်ပ င််း၊ စီမ ပ င််းန င့်် ရငရွကြ်းရ ောြပ် ့်ပ င််းတ ိုို့ြ ို 

ြောြယွတ်ော်း ီ်းပ င််း၊ 

(ဃ) အကြမ််းဖြ်သမော်းမျော်းန င့်် အကြမ််းဖြအ်ိုပ်စိုမျော်း န ိုင်င ပဖတ်ရြျော်၍ပဖစရ်စ၊ နယစ်ပ်ပဖတ် ရြျော်၍ပဖစရ်စ 

လှုပ်  ော်းသွော်းလောမှုြ ို   န််း ျြုံပ်တော်း ီ်းန ိုင် နအ်တွြ် နယစ်ပ်ရေသ  န််း ျြုံပ်မှု ပူ်းရပါင််းရ ောင် ွြမ်ှု ပမြှင့််တင်ပ င််း၊ 

(င) အကြမ််းဖြ်မှုတော်း ီ်းန  မ်နင််းရ ်း  ိုင် ောရလ့်ြျင့််ရ ်း၊ နည််းပညောပူ်းရပါင််းရ ောင် ြွ်ရ ်း၊ 

စွမ််း ည်ပမြှင့််တငရ် ်းရ ောင် ြွ်ပ င််း၊ 

(စ) အကြမ််းဖြ်မှုတ ိုြ်ဖျြရ် ်း အသ ပညောရပ်းလိုပ်ငန််းမျော်း ရ ောင် ွြပ် င််း၊ 

( ) ရေသအတွင််း ဗဟ ိုသတင််းအ ျြအ်လြ်ဌောန  ူရ ောင် န် ပူ်းရပါင််းရ ောင် ွြပ် င််း၊ 

(ဇ) အကြမ််းဖြ်မှုြောြွယတ်ော်း ီ်းရ ်းတငွ် န ိုင်င တြောစ နှုန််းမျော်းန င့််အညီ ပဖစရ်စ န် စွမ််း ည ်ပမြှင့်် တငရ် ်းအတြွ် 

ပူ်းရပါင််းရ ောင် ွြပ် င််း၊ 

(ဈ) အကြမ််းဖြ်မှုတ ိုြဖ်ျြရ် ်း  ိုင် ော သိုရတသနန င့််ဖွ ှုံ့မဖ ြုံ်းမှုလိုပ်ငန််းမျော်းတွင် ပူ်းရပါင််းရ ောင်  ြွ ်ပ င််း။ 

၅၈။ အကြမ််းဖြ်မှုမျော်းအော်း တော်း ီ်းန  မ်နင််းရ ်းအတွြ ်အပပည်ပပည်  ိုင် ောြွန်ဗင််း  င််းဝင် န ိုငင် မျော်း န င့််လည််းရြောင််း၊ 

ရေသ  ိုင် ောအဖွြဲှုံ့ဝင်န ိုင်င မျော်းန င့််လည််းရြောင််း န ိုင်င အ ျင််း ျင််း အြူအညီရပ်းရ ်း န င့်စ်ပ်လျဉ််း၍ 

တည် ြဲပပစ်မှု  ိုင် ောြ စစ ပ်မျော်းတွင် န ိုင်င အ ျင််း ျင််း အြူအညရီပ်းရ ်းဥပရေ န င့်အ်ညီရ ောင် ွြန် ိုင်သည။် 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



အကြမ််းဖြ်မှုတ ိုြ်ဖျြ်ရ ်းဥပရေ 

Page 32 o f 35 

 

အခန််း ( ၁၆) 

တ  ော ်းခံအော ်း  လွှွဲရပပော င််းရပ်းပခင််း 

၅၉။ အကြမ််းဖြ်သမော်းတ ော်း  အော်းလွှြဲရပပောင််းရပ်းပ င််းန င့်စ်ပ်လျဉ််း၍- 

(ြ) ဤဥပရေပါ အကြမ််းဖြ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြမ်ှုြ ို ရငရွကြ်းရ ောြ်ပ ့်မှု  ိုင် ောပပစ်မှု တစ် ို ိုြ ို 

တ ော်း  လွှြဲရပပောင််းရပ်းန ိုင်သည့်် ပပစမ်ှုပဖစ်သညဟ်ို မ တယ်ူမပီ်း တ ော်း  လွှြဲရပပောင််းရ ်းြ ို တည် ြဲဥပရေန င့်အ်ညီ 

ရ ောင် ွြ ်မည။် 

( ) အကြမ််းဖြ်မှုတ ိုြ်ဖျြရ် ်းန င့််စပ်လျဉ််းသည့်် အပပညပ်ပည်  ိုင် ောြွန်ဗင််း  င််းမျော်းတွင် ရဖော်ပပ  ော်းသည့်် 

တ ော်း  လွှြဲရပပောင််းရ ်း  ိုင် ောပပဋ္ဌောန််း ျြ်ပါအတ ိုင််း တ ော်း  လွှြဲရပပောင််းရပ်း န ်ရတောင််း  ို    သည့်် န ိုင်င ၏ဥပရေပဖင့်် 

ပပဋ္ဌောန််း ော်းသည့်် အပ ော်းစည််းြမ််း ျြ်မျော်းြ ို အရ ောြအ် ော်း ပပြုံ၍ ရ ောင် ွြ ်မည်။ 

(ဂ) ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့၏လမ််းညွှန် ျြ်အ  သြ်  ိုင် ောလိုပ်ငန််းရြော်မတီမျော်းန င့်် အစ ို်း ဌောန၊ အစ ို်း  အဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်းသည ်

အကြမ််းဖြ်သမော်း တ ော်း  ြ ို လွှြဲရပပောင််းရပ်းပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် လြ်  ပ င််းြ စစ မျော်းြ ို သတ်မ တ် ျြ်မျော်းန င့််အညီ 

လ ိုအပ်သလ ို စီစဉ်ရ ောင် ွြရ်စ မည။် 

၆၀။ အကြမ််းဖြ်မှုတ ိုြဖ်ျြရ် ်းန င့််ပတ်သြရ်သော အပပည်ပပည်  ိုင် ောြွန်ဗင််း  င််းအဖွြဲှုံ့ဝင်န ိုငင်  တစ် ို ိုမ ပဖစရ်စ၊ 

ရေသ  ိုင် ောအဖွြဲှုံ့ဝင်န ိုင်င တစ် ို ိုမ ပဖစ်ရစ ဤဥပရေပါ အကြမ််းဖြ်ပပစ်မှုတစ် ပ် ပ်ြ ို န ိုင်င ရတော်အတငွ််း၌ 

ြျ ်းလွန်သည့်် တ ော်း  ြ ို ပပည်ပသ ိုို့ လွှြဲရပပောင််းရပ်း နန် င့်် ပပစ်မှု   ိုင် ော ြ စစမျော်းတငွ် အပပနအ်လ န်အြအူညရီပ်း န ်

ရမတတော ပ်   ျြတ် ိုို့န င့််စပလ်ျဉ််း၍- 

(ြ) ဤဥပရေန င့်် အြျ ြုံ်းဝငသ်ည့်် အကြမ််းဖြ်မှုမျော်းြ ို န ိုင်င ရ ်းပပစမ်ှု၊ ယင််းန င့်် ြ်နွှယ်သည့််ပပစ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် 

န ိုင်င ရ ်း ည် ွယ် ျြအ်တြွ် ြျ ်းလွန်သည့််ပပစ်မှုဟို မ တ်ယပူ င််းမပပြုံ ၊ 

( ) ယင််းရမတတော ပ်   ျြတ်ငွ် ရဖောပ်ပပါ   သည့်် ြျ ်းလွန် ြဲ့်ရသော အကြမ််းဖြ်မှုမ ော န ိုင်င ရ ်းပပစမ်ှု၊ 

ယင််းန င့်် ြ်နွှယ်သည့််ပပစ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် န ိုငင် ရ ်း ည် ွယ ်ျြ်အတွြ် ြျ ်းလွန်သည့််ပပစ်မှုဟူရသော 

အရကြောင််းပပ ျြတ်စ် ိုတည််းပဖင့်် ပငင််းပယ်ပ င််းမပပြုံ ။ 

 

အခန််း ( ၁၇ ) 

အရ ်းယ ူ ောတ ွင်  တ  ော ်းမျှတစွောပပိုမူဆြ်ဆံပခင််း 

၆၁။ မည်သူမ  ို ဤဥပရေအ  အကြမ််းဖြ်မှုမျော်းြ ို စ ိုစမ််းစစ်ရ ်းပ င််းန င့််အရ ်းယပူ င််းတ ိုို့ရ ောင် ြွ်  ောတွင် 

အပပည်ပပည်  ိုင် ောလူူ့အ ွင့််အရ ်းဥပရေန င့်် လ ိုြရ်လျောညီသည့်် သတ်မ တ်ပပဋ္ဌောန််း ျြ်မျော်းန င့်် အညီ တ ော်းမ တစေွာ 

ပပြုံမူ ြ်  ရ ်းန င့်် အပ ော်း  စော်း ွင့််အ ငွ့််အရ ်းမျော်း     ရစရ ်းတ ိုို့အတွြ် အောမ    ျြ်    ရစ မည်။ 

၆၂။ မည်သူမ  ို အကြမ််းဖြ်မှုပဖင့်် စွပ်စွြဲ   မပ်ီး ဖမ််း ီ်း ျြုံပ်ရန ာင်   လ င် ယင််း၏အ ငွ့််အရ ်းမျော်း     ရ ်းအတွြ ်

  ိုသူ၏န ိုင်င သော်းအပဖစ ်  ယ ူော်းသည့်် န ိုငင် မ အန်ီးစပ်  ို်း သင့််ရလျော် ောသ ရ ို်းသ ိုို့ ပဖစရ်စ၊ ရြောင်စစ်ဝနရ် ို်းသ ိုို့ပဖစရ်စ၊ 
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ြ ိုယ်စော်းလ ယ်  သ ိုို့ပဖစရ်စ ရန ာင့််ရန ်းကြန်ို့ကြောပ င််းမ   ရစဘြဲ  ြ်သွယ်အရကြောင််းကြော်းန ိုင် န် 

အ ွင့််အရ ်း    ရစ မည။် 

 

အခန််း ( ၁၈) 

အကြမ််းဖြ်မှုတော ်းဆီ်းြောြယွ ်ရ ်းနှင့််  တ  ိုြဖ်ျြရ် ်း နပံ်ိုရင ွ

၆၃။ ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့သည် အကြမ််းဖြ်မှုတော်း ီ်းြောြယွ်ရ ်းန င့်် တ ိုြဖ်ျြ်ရ ်း နပ် ိုရငြွ ို ရအောြ်ပါ ရငွ န င့်် 

ပစစည််းမျော်းပဖင့်် ူရ ောင်န ိုငသ်ည်- 

(ြ) တည် ြဲဥပရေန င့်အ်ညီ ပပည်ရ ောင်စိုဘဏ္ဍော နပ် ိုရငမွ  ရ ောြ်ပ ့်ရင၊ွ 

( ) သြ်  ိုင် ောတ ိုင််းရေသကြီ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပပညန်ယအ်စ ို်း အဖွြဲှုံ့ြ ယင််း၏ဘဏ္ဍော န်ပ ိုရငွသ ိုို့ ဤဥပ 

ရေပါပပစမ်ှုမျော်းန င့််စပလ်ျဉ််း၍ဖွြဲှုံ့စည််းပ ိုအရပ   ဥပရေ ဇယော်း (၅)၊ အမ တ်စဉ် ၉ အ  ရပ်းသွင််းသည့်် 

ရငရွကြ်းမျော်းအနြ်မ  တစ် ယ် ော  ိုင်နှုန််းရအောြ်မနည််းရသော ရ ောြ်ပ ့်ရငွ၊ 

(ဂ) ပပည်တငွ််းပပည်ပမ  ရစတနာ  င်မျော်း၏ ရ ောြ်ပ ့်လ  ေါန််းရငွန င့်် ပစစည််းမျော်း။ 

၆၄။ ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့သည် အကြမ််းဖြ်မှုတော်း ီ်းြောြယွ်ရ ်းန င့်် တ ိုြဖ်ျြ်ရ ်း နပ် ိုရငြွ ို ရအောြ်ပါြ စစ မျော်းအတွြ် 

အသ ို်းပပြုံ န်န င့် ်ြိုနြ်ျစ  တမ်ျော်းြျ   န်  ွင့််ပပြုံန ိုင်သည်- 

(ြ) ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့၏ လိုပ်ငန််းတောဝနမ်ျော်းြ ိုလည််းရြောင််း၊ လိုပ်ငန််းအဖွြဲှုံ့မျော်း၏ လိုပ်ငန််းတောဝနမ်ျော်းြ ို လည််းရြောင််း 

ရ ောင် ွြ ်ော၌ လ ိုအပ်ရသော ြိုန်ြျစ  တ်မျော်း၊ 

( ) အကြမ််းဖြ်မှုကြ ြုံတငြ်ောြယွ်ရ ်းန င့်် တော်း ီ်းရ ်းတ ိုို့အတွြ် လ ိုအပရ်သော အစီအမ မျော်း ျမ တ် ရ ောင် ြွ်သည့်် 

ြ စစမျော်း၊ 

(ဂ) အကြမ််းဖြ်မှုမျော်းြ ို စ ိုစမ််းစစ်ရ ်းရဖော် ိုတ်မှုမျော်းန င့် ်အရ ်းယူရ ောင် ွြသ်ည့်် ြ စစမျော်း၊ 

(ဃ) အကြမ််းဖြ်မှုရကြောင့်် ရဘ်းေဏ္သ်င့််သူမျော်းြ ို သင့််ရလျော်ရသော ြူညရီ ောြ်ပ ့်မှုမျော်း၊ 

(င) အကြမ််းဖြ်သမော်းမျော်းြ ို   ယူ ျြ်ပပြုံပပငရ်ပပောင််းလြဲရ ်းန င့်် ပပနလ်ည် ူရ ောငရ် ်းြ စစမျော်း၊ 

(စ) အကြမ််းဖြ်မှုမျော်းန င့်စ်ပ်လျဉ််း၍ အပပည်ပပည်  ိုင် ောအဖွြဲှုံ့အစည််းမျော်း၊ ရေသ  ိုင် ောအဖွြဲှုံ့အစည််း မျော်း၊ 

ပပည်ပန ိုငင် မျော်းန င့် ်ပူ်းရပါင််းရ ောင် ွြသ်ည့််ြ စစမျော်း၊ 

( ) ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့ြ သတ်မ တရ်သော အပ ော်းလ ိုအပ်သည့််ြ စစမျော်းန င့်် အပ ော်းအရ ်းရပေါ် လိုပ်ငန််းတောဝန ်မျော်းရ ောင် ြွ ်ော၌ 

ြိုန်ြျစ  တ်မျော်း။ 

 

အခန််း ( ၁၉) 

အရ ွရ ွ 

၆၅။ အကြမ််းဖြ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် အကြမ််းဖြ်မှုြ ို ရငွရကြ်းရ ောြ်ပ ့်မှု  ိုင် ောပပစ်မှုန င့် ်ြ်စပ်သည့်် ရငရွကြ်း၊ ပစစည််းမျော်းန င့်် 

စပ်လျဉ််း၍ စ ိုစမ််းစစ်ရ ်းပ င််း   သူမဟိုတ်ဘြဲ အပ ော်းသူတစ်ဦ်းဦ်းြ   ိုရငရွကြ်းန င့်် ပစစည််းတစ် ို ိုြ ို သရဘောရ ို်းပဖင့်် 
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အဖ ို်းစော်းနာ်းရပ်း၍ တစ်နည််းနည််းပဖင့်် လွှြဲရပပောင််း ယူ ော်းမပီ်း လြ်ဝယ် ော်းပ င််းပဖစ်ရကြောင််း 

သြ်ရသ င်  ော်းတင်ပပန ိုင်ပါြ   ိုသူ၏အ ွင့််အရ ်းြ ို     ိုြ်နစ်နာရစပ င််းမ   ရစ ။ 

၆၆။ ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့သည ်လူူ့အ ွင့််အရ ်းအ  ေိုြခသညအ်ပဖစ ်  ိုလ ှု ွင့််ရတောင််း  လောပ င််းန င့််စပ်လျဉ််း၍ 

  ိုသ ိုို့  ိုလ ှု ွင့််ရတောင််း  လောသူမ ော အကြမ််းဖြ်မှုြျ ်းလွန် ြဲ့်ပ င််း     မ   န င့််   ိုအကြမ််းဖြမ်ှုြ ို 

ြျ ်းလွန် န်အော်းရပ်းြူညီမှု၊ လ ှုှုံ့ရ ော်မှု၊ ပူ်းရပါင််းကြ စည်မှုြျ ်းလွန်ပ င််း     မ   တ ိုို့ြ ို ရသ ျောစွော စ စစ်ရစမပ်ီး 

အကြမ််းဖြ်မှု ြျ ်းလွန် ြဲ့်ရကြောင််းြ ိုရသော်လည််းရြောင််း၊   ိုအကြမ််းဖြ်မှုြ ို ြျ ်းလွန် န် အော်းရပ်းြူညီမှု၊ လ ှုှုံ့ရ ော်မှု 

သ ိုို့မဟိုတ ်ပူ်းရပါင််းကြ စည်မှု ြျ ်းလွန် ြဲ့်ရကြောင််းြ ိုရသောလ်ည််းရြောင််း ရတှွုံ့   ပါြ   ိုသူြ ို ဤဥပရေအ  

  ိုြသ်င့််သလ ို အရ ်းယရူ ောင် ွြ ်မည်။ 

၆၇။ ဤဥပရေအ  တ ော်းစွြဲ  ိုတင်ပ ိုို့ ော်းရသော အကြမ််းဖြ်မှုတစ် ို ိုန င့််သြ်  ိုင်သည့်် သြ်ရသ   ပစစည််းသည် 

တ ော်းရ ို်းရ  ှုံ့သ ိုို့ တင်ပ ိုို့ န ်မလွယ်ြရူသောပစစည််းပဖစပ်ါြ ယင််းသြရ်သ  ပစစည််းြ ို တ ော်းရ ို်းရ  ှုံ့သ ိုို့ တင်ပ ိုို့ နမ်လ ိုဘြဲ 

မည်ြြဲ့်သ ိုို့   န််းသ မ််း ော်းရကြောင််း အစီ င်  စော သ ိုို့မဟိုတ ်သြ်  ိုင် ောစော ြွ်စောတမ််း အရ ောြ်အ ော်းမျော်းပဖင့်် 

တင်ပပန ိုင်သည။် ယင််းသ ိုို့တင်ပပပ င််းြ ို တ ော်း ရ ို်းရ  ှုံ့သ ိုို့ သြ်ရသ  ပစစည််းတင်ပပဘ သြြဲ့်သ ိုို့ မ တယ်ူြော 

သြ်  ိုင် ောတ ော်းရ ို်းြ ဥပရေန င့််အညီ စီမ  နိ်ု့ ွြဲသည့််အမ န်ို့  ျမ တ် မည။် 

၆၈။ ပပည် ြဲရ ်းဝနက်ြီ်းဌောနသည် ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့န င့်် ဤဥပရေအ ဖွြဲှုံ့စည််း ော်းရသော လိုပ်ငန််းရြော်မတီ မျော်းန င့်် 

အဖွြဲှုံ့မျော်း၏လိုပ်ငန််းတောဝန်မျော်း ရ ောင် ွြ ်ောတငွ် အရ ောြ်အြပူပြုံန ိုင် န် လ ိုအပရ်သောရ ို်း အဖွြဲှုံ့ြ ို ဖွြဲှုံ့စည််း၍ 

ရ ို်းဝန ်မ််းမျော်းြ ို  န်ို့အပတ်ောဝနရ်ပ်း မည။် 

၆၉။ တည် ြဲဥပရေတစ် ပ် ပ်တွင် မည်သ ိုို့ပင် ပါ   ရစြောမူ အကြမ််းဖြ်မှုမျော်းြ ို ဤဥပရေပဖင့််သော အရ ်းယူ မည်။ 

၇၀။ အကြမ််းဖြ်မှုတစ် ို ိုပဖင့်် တ ော်းစွြဲ  ို ောတွင် ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့ သ ိုို့မဟိုတ် ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့ြ လွှြဲအပရ်ပ်း ော်း ရသောအဖွြဲှုံ့၏ 

ကြ ြုံတင် ွင့််ပပြုံ ျြ်ြ ို  ယူ မည်။ 

၇၁။ ဤဥပရေပါ လိုပ်ငန််းတောဝနတ်စ ်ပ် ပ်ြ ို ရ ောင် ြွ် န် တောဝနရ်ပ်းအပပ် င််း   သည့််သူတစဦ််းဦ်း သ ိုို့မဟိုတ ်

အဖွြဲှုံ့အစည််းတစ် ို ို၏ အဖွြဲှုံ့ဝင်တစဦ််းဦ်းအရပေါ် ယင််းတ ိုို့၏လိုပ်ငန််းတောဝန်မျော်းြ ို သရဘောရ ို်း ပဖင့််ရ ောင် ွြသ်ည့်် 

ြ စစတစ် ပ် ပ်အတြွ ်မညသ်ည့််တ ော်းရ ို်းတငွ်မ  တ ော်းစွြဲ  ို ွင့်် မ   ရစ ။ 

၇၂။ ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌောန််း ျြမ်ျော်းြ ို အရြောင်အ ညရ်ဖော်ရ ောင် ွြ ်ောတွင် - 

(ြ) ပပည် ြဲရ ်းဝနက်ြီ်းဌောနသည် လ ိုအပ်ရသော နည််းဥပရေမျော်း၊ စည််းမျဉ််းန င့််စည််းြမ််းမျော်းြ ို 

ပပည်ရ ောင်စိုအစ ို်း အဖွြဲှုံ့၏ သရဘောတူညီ ျြ်ပဖင့််  ိုတ်ပပန်န ိုင်သည်။ 

( ) ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့န င့်် သြ်  ိုင် ောပပညရ် ောငစ်ိုဝန်ကြီ်းဌောနမျော်းသည် လ ိုအပ်ရသော အမ န်ို့ရကြော်ပငောစော၊ အမ န်ို့၊ 

ညွှန်ကြော်း ျြ်န င့်် လိုပ်  ို်းလိုပ်နည််းမျော်းြ ို  ိုတပ်ပနန် ိုင်သည်။ 

(ဂ) လိုပ်ငန််းရြော်မတီသည် လ ိုအပ်ရသော အမ န်ို့န င့်် ညွှန်ကြော်း ျြမ်ျော်းြ ို ဗဟ ိုအဖွြဲှုံ့၏ သရဘောတူ ညီ ျြ်ပဖင့်် 

 ိုတ်ပပန်န ိုင်သည်။ 

ပပည်ရ ောင်စိုသမမတပမနမ်ောန ိုင်င ရတော် ဖွြဲှုံ့စည််းပ ိုအရပ   ဥပရေအ  ြျွန်ိုပ်လြ်မ တ်ရ ်း  ို်းသည်။ 
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(ပ ို) သ န််းစ န ်

န ိုင်င ရတော်သမမတ 

ပပည်ရ ောင်စိုသမမတပမနမ်ောန ိုင်င ရတော ်
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