
ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငထံတော် 

မ္နတထ ေးတ ုင်ေးထေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့ 

မ္နတထ ေးတ ုင်ေးထေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့ နညေ်းဥြထေအမှ္တ် ၁။ 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ပြောသ ု ဆန်ေး ၇ ရ  ်

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရ   ၇ ရ ်) 

 မ္နတထ ေးတ ုင်ေးထေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့သည် ဖ  ွဲ့စည်ေးြံုအထပခခံဥြထေ ြုေ်မ္ ၁၈၉ နှင့်် စည်ြင် 

သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေးဥြထေ ြုေ်မ္ ၁၂၀၊ ြုေမ်္ခ   ( ) အရ အြ်နှငေ်း ောေးထသော  ုြ်ြ ုင်ခ င့််  ု   င့််သုံေး၍ 

ဤနည်ေးဥြထေမ္ ောေး   ု ုတ်ပြန်   ု်သည်။ 

အခန ်း(၁) 

အမည နှင ့် အဓိပ္ပာယ ဖ ာ ပပ္ချက  

၁။ ဤနည်ေးဥြထေမ္ ောေး  ု မ န္တလ ေးတ ိုင ေး လေ သက  ေး  မမိ ြို့နယ စည ပ္င သာယာဖ ်း ဖကာ မတီဝင မျာ်း 

ဖ  ်းချယ ပခင ်းဆိိုင  ာ နည ်းဥပ္ဖေ ဟ ုထခေါ်တ င်ထစရမ္ည်။ 

၂။ ဤနည်ေးဥြထေမ္ ောေးတ င်ြါရှ ထသော စ ောေးရြ်မ္ ောေးသည် စည်ြင်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေးဥြထေတ င် 

ြါရှ သည့််အတ ုငေ်း အဓ ြပောယ်သ ်ထရော ်ထစရမ္ည်။   ိုု့အပြင ်ထအော ်ြါစ ောေးရြ်မ္ ောေးသည် ထဖောပ်ြြါ 

အတ ုငေ်း အဓ ြပောယ်သ ်ထရော ထ်စရမ္ည် - 

( ) ဥပ္ဖေ ဆ ုသည်မ္ှော မ္နတထ ေးတ ုင်ေးထေသက  ေး စညြ်င်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေးဥြထေ  ု 

ဆ ုသည်။ 

( ခ )  မမိ ြို့နယ အိုပ္ ချ ပ္ ဖ ်းမှ ်း ဆ ုသည်မ္ှော မမ္ ျုွဲ့နယ်အထ  ထ  အုြ်ခ ျုြ်ထရေးဦေးစ ေးဌောန ၊ 

အြု်ခ ျုြ်ထရေးမ္ှ ေး  ု ဆ ုသည်။ 

( ဂ )  ဖ  ်းချယ ဖ ်းအ   ြို့ ဆ ုသည်မ္ှော ဥြထေနှင့််အည  သ ်ဆ ုငရ်ောစည်ြငသ်ောယောထရေး 

ထ ော်မ္တ   ု ဖ  ွဲ့စည်ေးန ုင်ထရေးအတ  ် ထ ော်မ္တ ဝငမ်္ ောေးထရ ေးခ ယ်ရန် ဤဥြထေြုေ်မ္ ၁၁ 

အရ ဖ  ွဲ့စည်ေး ောေးထသော ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့  ု ဆ ုသည်။ 

(ဃ) မမိ ြို့မိမ ိ ြို့  ဆ ုသည်မ္ှော မမ္ ျုွဲ့စည်ြင်သောယောထရေးနယ်န မ္ တ်အတ င်ေး အတည်တ   

ထန  ငုမ်ြ ေး ဥြထေြုေ်မ္ ၁၀ အရ သတ်မ္ှတ်ခ  ်မ္ ောေးနှင့််  ု ်ည သည့်် ဂုဏ်သ  ခောရှ  

ြုဂ္ ျု ်   ုဆ ုသည်။ 

 ( င )  မမိ ြို့မိမမိ ြို့ အ   ြို့ ဆ ုသည်မ္ှော ဤဥြထေအရ မမ္ ျုွဲ့ထြေါ်ရြ်   ် အသ ေးသ ေးရှ  အ မ္်ထ ောင်စု 

  ုယ်စောေး ှယ်မ္ ောေး  ထရ ေးခ ယ် ောေးထသော မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖအဖ  ွဲ့  ု ဆ ုသည်။ 
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( စ )  လူမှုဖ ်း သိိုို့မဟိုတ  စီ်းပ္ ာ်းဖ ်းအ   ြို့အစည ်း ဆ ုသည်မ္ှော မမ္ ျုွဲ့စည်ြင်သောယောထရေး 

နယ်န မ္ တ်အတ င်ေး တရောေးဝငဖ်  ွဲ့စည်ေး ောေးထသော  ူမ္ှုထရေးနှင့်် စ ေးြ ောေးထရေးအဖ  ွဲ့အစည်ေး 

မ္ ောေး   ုဆ ုသည်။ 

(ဆ) ပ္ညာအဖပခပပ္ အ   ြို့အစည ်း ဆ ုသည်မ္ှော တရောေးဝငဖ်  ွဲ့စည်ေးသည်ပဖစ်ထစ၊ မ္ဖ  ွဲ့စညေ်းသည် 

ပဖစ်ထစ မမ္ ျုွဲ့စည်ြင်သောယောထရေးနယ်န မ္ တ်အတ ငေ်း တည်ရှ သည့်် ြညောဆ ုင်ရောနယ်ြယ် 

အသ ေးသ ေး  ု ဆ ုသည်။ 

( ဇ )  သက ဆိိုင  ာလိုပ္ ငန ်းအလိိုက  ကျွမ ်းကျင ပ္ညာ ှင  ဆ ုသည်မ္ှော  ုြ်ငန်ေးရြ် တစ်ခုခု 

တ င် မ္ မ္ တ ု ို့တောဝန်ယူ  ုြ်ထဆောင်ထနရသည့််  ုြ်ငန်ေးအ  ု ် န ေး ည်တတ်သ  

 ျွမ်္ေး  င ် မ္မောထသော ြုဂ္ ျု ်  ု ဆ ုသည်။ 

( ဈ )  အမိ ဖ ာင စို ဆ ုသည်မ္ှော  ူဝငမ်္ှုက  ေးက ြ်ထရေးနှင့်် ပြည်သူူ့အငအ်ောေးဝန်က  ေးဌောန 

သတ်မ္ှတ်ထြေး ောေးထသော ြံုစ ံ၆၆/၆ ြါ စောရင်ေး  ု ဆ ုသည်။ 

(ည) အမိ ဖ ာင စိုကိိုယ စာ်းလှယ  ဆ ုသည်မ္ှော အ မ္်ထ ောငစ်ုအက  ေးအ   အ မ္်ထ ောငဦ်ေးစ ေး 

  ုပဖစ်ထစ၊ အ မ္်ထ ောင်ဦေးစ ေးမ္ရှ  ျှင် ၎င်ေး၏  ုယ်စောေး ဤဥြထေအရ ထဆောင်ရ  ်န ုင် 

သည့်် အသ ် (၁၈) နှစ် ပြည့််မြ ေးထသော အ မ္်ထ ောင်စုဝင်တစ်ဦေးဦေး  ု ဆ ုသည်။ 

( ဋ )  မ စာ င ်း ဆ ုသည်မ္ှော မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည်ေးထရေးအတ  ် သတ်မ္ှတ် ောေးထသော မ္ ဆနဒ 

နယ်မ္ ောေးတ င်ရှ သည့်် ဆနဒမ္ ထြေးြ ုင်ခ င့််ရှ သူမ္ ောေး၏စောရင်ေး  ု ဆ ုသည်။ 

( ဌ )  ဆနဒမ  ဆ ုသည်မ္ှော ဤဥြထေအရ မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖအဖ  ွဲ့  ု ထရ ေးခ ယ်ရန်ပဖစ်ထစ၊ ထ ော်မ္တ  

ဖ  ွဲ့စည်ေးထရေးအတ  ် ထ ောမ်္တ ဝင်မ္ ောေး  ု ထရ ေးခ ယ်ရန်ပဖစ်ထစ မ္ မ္ ဆနဒ  ု  ုတ်ထဖောရ်ော 

တ င် အသုံေးပြျုထသော စ က  သ ုို့မ္ဟုတ်  တ်ပြောေး  ု ဆ ုသည်။ 

 ( ဍ )  ပ္ံိုစ ံဆ ုသည်မ္ှော ဤနည်ေးဥြထေမ္ ောေးတ င် သတ်မ္ှတ် ောေးထသော ြံုစံ   ုဆ ုသည်။ 

အခန ်း(၂) 

ဖ  ်းချယ ဖ ်းအ   ြို့    ြို့စည ်းပခင ်းနှင ့် လိုပ္ ငန ်းတာဝန မျာ်း 

၃။ မမ္ ျုွဲ့နယ်အုြ်ခ ျုြ်ထရေးမ္ှ ေးသည် ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့အောေး သင့််ထ  ော်သည့်် မမ္ ျုွဲ့နယ်အဆင့်် ဌောန 

ဆ ုင်ရော အက  ေးအမှ္ ေးမ္ ောေး ြါဝင်ထသောအဖ  ွဲ့ဝင် (၅) ဦေးပဖင့်် ဖ  ွဲ့စည်ေးရမ္ည်။ ယငေ်းအဖ  ွဲ့တ င် ၎င်ေး  ဥ ကဋ္ဌ 

အပဖစ်ထဆောငရ်  ်မြ ေး အတ င်ေးထရေးမ္ှ ေး (၁) ဦေးနှင့်် အဖ  ွဲ့ဝင် (၃) ဦေးတ ုို့  ု ည်ေး မ္ မ္ သင့််ထ  ောသ်ည်ဟု 

 င်ပမ္ငထ်သောြုဂ္ ျု ်မ္ ောေးပဖင့်် ဖ  ွဲ့စည်ေးရမ္ည်။ 
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၄။ ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည် ဝန်က  ေး၏ သထ ောတူခ င့််ပြျုခ  ်ရယူမြ ေး မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖထရ ေးခ ယ်မ္ည့်် 

ထနို့ရ ်  ု အနည်ေးဆံုေး(၇)ရ ် က  ျုတင၍် ထက ညောရမ္ည်။ 

၅။ ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည် ဤဥြထေြုေမ်္ ၇၊ ြုေ်မ္ခ   (ခ)၊  (ဂ) ြါ ထ ော်မ္တ အဖ  ွဲ့ဝင်မ္ ောေး ထရ ေးခ ယ် 

န ုင်ထရေးအတ  ်   ုယ်စောေး ှယ်တစ်ဦေး  စ ြါဝင်မ္ည့်် သ ်ဆ ုင်ရောအဖ  ွဲ့အစည်ေးမ္ ောေးစောရင်ေး  ု 

ဝန်က  ေး ံ တငပ်ြအတညပ်ြျုခ  ်ယူရမ္ည်။ 

၆။ အ ယ်၍ မမ္ ျုွဲ့စည်ြင်သောယောထရေးနယ်န မ္ တ်အတ င်ေး ြညောအထပခပြျုအဖ  ွဲ့အစည်ေး၊  ူမ္ှုထရေး 

သ ုို့မ္ဟုတ် စ ေးြ ောေးထရေးအဖ  ွဲ့အစည်ေးမ္ ောေးမ္ရှ  ျှင် မ္ရှ စောရင်ေး  ု ဝန်က  ေး ံတင်ပြရမ္ည။် 

၇။ ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည် မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖ ထရ ေးခ ယ်ရောတ င ်ည်ေးထ ောငေ်း၊ ထ ော်မ္တ ဝင် ထရ ေးခ ယ်ရော 

တ င် ည်ေးထ ောငေ်း က  ေးက ြ်ရမ္ည်။ 

အခန ်း(၃) 

မမိ ြို့မိမမိ ြို့ အ   ြို့ ဖ  ်းချယ    ြို့စည ်းပခင ်း 

၈။ ( ) ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည် မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖထရ ေးခ ယ်ဖ  ွဲ့စညေ်းန ုင်ထရေးအတ  ် မမ္ ျုွဲ့ထြေါ်ရြ်   ် 

အ  ု  ် အ မ္်ထ ောငစ်ုစောရင်ေးမ္ ောေး  ု စောရင်ေးထ ော ်ယူမြ ေး ယငေ်းစောရင်ေးအထြေါ် 

အထပခခံ၍ ြူေးတ  ြါ ြံုစ ံ( ) ပဖင့်် မ္ စောရင်ေးပြျုစုရမ္ည်။ 

( ခ )  ၎င်ေးမ္ စောရငေ်း  ု မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖဖ  ွဲ့စညေ်းရန် ရြ်   ်  ုယ်စောေး ှယ် ထရ ေးခ ယ်မ္ည့််ရ ်ထနို့ 

မ္တ ုင်မ္  အနည်ေးဆံုေးတစ်ြတ်က  ျုတင်၍ အမ္ ောေးသ ထစရန် ထက ညောရမ္ည်။ ယငေ်း ော  

အတ င်ေး မ္ စောရင်ေးတ င် မ္ှောေးယ င်ေးပခငေ်းရှ ၍  ောထရော ် န်ို့   ် ျှင် စ စစ်မြ ေး 

၎ငေ်းမ္ စောရငေ်း  ု ပြငဆ်ငပ်ဖည့််စ  ်ထြေးရမ္ည်။ 

၉။ ဤဥြထေြုေမ်္ ၈ အရ ၁၅ ရြ်   ်  န်ည်ေးထသောမမ္ ျုွဲ့မ္ ောေးနှင့််ြတ်သ ်၍ ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့ 

သည် ဝန်က  ေး၏သထ ောတူည ခ  ်ပဖင့်် မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖအထရအတ  ်နှင့်် ရြ်   ်အ   ု် ြါဝငရ်မ္ည့်် 

  ုယ်စောေး ှယ်အထရအတ  ်  ု သတ်မ္ှတ်ထက ညောထြေးရမ္ည်။ 

၁၀။ ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည် ဝန်က  ေး၏သထ ောတူခ င့််ပြျုခ  ်ပဖင့်် ရြ်   ်အ  ု ် မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖ 

ထရ ေးခ ယ်မ္ည့််ထနို့ရ ်  ု သတ်မ္ှတ်ထက ညောထြေးရမ္ည်။ 

၁၁။ အ မ္်ထ ောင်စုတစ်စု ျှင်   ုယ်စောေး ှယ်တစ်ဦေး  စ သည် သ ်ဆ ုငရ်ော ရြ်   ်အ  ု ် 

  ုယ်စောေး ှယ်ထရ ေးခ ယ်ြ  တ င် ဤဥြထေြုေ်မ္ ၁၀ ြါ အရည်အခ င်ေးနှင့််   ်ုည ထသော   ုယ်စောေး ှယ် 

တစ်ဦေး သ ုို့မ္ဟုတ် သတ်မ္ှတ်  ုယ်စောေး ှယ်အထရအတ  ်  ု မ္ မ္ တ ုို့  မှ္ ထရ ေးခ ယ်ထြေးရမ္ည်။ 
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၁၂။ ရြ်   ်အ   ု်   ုယ်စောေး ှယ်ထရ ေးခ ယ်ရောတ င် တ ်ထရော ် ောသူ အ မ္်ထ ောင်စု 

  ုယ်စောေး ှယ်မ္ ောေးအန ် တစ်ဦေးဦေး ပဖစ်ထစ၊ တစ်ဦေး  ်ြ ုသူမ္ ောေး ပဖစ်ထစ ရြ်   ်  ုယ်စောေး ှယ် 

အပဖစ် မ္ မ္ ဆနဒအထ  ော ် ြါဝငထ်ဆောငရ်  ်  ထုက ောငေ်း တငပ်ြခ ့် ျှင် ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည် 

ဤဥြထေ ြုေ်မ္ ၁၀ ြါ သတ်မ္ှတ်သည့််အရည်အခ င်ေးနှင့််  ု ်ည သူ ဟုတ် မ္ဟုတ် စ စစ်မြ ေး    ု်ည  

 ျှင် မ္ မ္ ဆနဒအထ  ော ် ြါဝင်ထဆောင်ရ  ်  သူု အမ္ည်စောရငေ်း  ု ြူေးတ  ြါ ြံုစ ံ (ခ) ပဖင့်် ပြျုစုရမ္ည်။ 

အ ယ်၍ ဤဥြထေြုေ်မ္ ၁၀ ြါ အရည်အခ ငေ်းနှင့််   ု ်ည ပခငေ်းမ္ရှ  ျှင် ြယ်ခ ရမ္ည်။ 

၁၃။ အ မ္်ထ ောင်စု  ုယ်စောေး ှယ်မ္ ောေးသည် ရြ်   ်  ုယ်စောေး ှယ်အပဖစ် မ္ မ္ ဆနဒအထ  ော ် 

ြါဝင်ထဆောင်ရ  ်  ုထက ောင်ေး တင်ပြသူအောေး သတ်မှ္တ်သည့််အရည်အခ င်ေးနှင့််   ု ်ည သပဖင့်် ၎င်ေး  ုြင် 

ရြ်   ်  ုယ်စောေး ှယ်အပဖစ် ထရ ေးခ ယ်ထက ောငေ်း အမ္ ောေးဆနဒပဖင့််တင်ပြ ျှင် ၎င်ေးြုဂ္ ျု ်  ုြင် 

ရြ်   ်  ုယ်စောေး ှယ်အပဖစ် ထရ ေးခ ယ်ရမ္ည်။ 

၁၄။ အ ယ်၍ ရြ်   ်  ုယ်စောေး ှယ်အပဖစ် မ္ မ္ ဆနဒအထ  ော ် ြါဝငထ်ဆောင်ရ  ်  ုသူသည် 

တစ်ဦေး  ်ြ ုမ္ ုမြ ေး ယင်ေးြုဂ္ ျု ်မ္ ောေးမ္ှအြ အပခောေးသူမ္ ောေးအောေး ထရ ေးခ ယ်ရန် ဆနဒမ္ရှ  ျှင ် မ္ မ္ ဆနဒ 

အထ  ော ် ြါဝငထ်ဆောငရ်  ်  ုသူမ္ ောေး  ု အ မ္်ထ ောငစ်ု  ုယ်စောေး ှယ်မ္ ောေး   ျှ ျုွဲ့ဝှ ်ဆနဒမ္ ထြေး၍ 

ထရ ေးခ ယ်ရမ္ည်။ 

၁၅။ ရြ်   ်  ုယ်စောေး ှယ်အပဖစ် မ္ မ္ ဆနဒအထ  ော ်ြါဝင ် ထုက ောင်ေး တငပ်ြသူမ္ရှ  ျှင် 

အ မ္်ထ ောင်စု  ုယ်စောေး ှယ်မ္ ောေးသည် သ ်ဆ ုငရ်ောရြ်   ်အ  ု ်   ုယ်စောေး ှယ်အပဖစ် မ္ မ္   မ္ှ 

တစ်ဦေးဦေး သ ုို့မ္ဟုတ် သတ်မ္ှတ်အထရအတ  ်အောေး အမ္ ောေးဆနဒပဖင့်် ထရ ေးခ ယ်ထြေးရမ္ည်။ 

၁၆။ ရြ်   ်  ုယ်စောေး ှယ်အပဖစ် ထရ ေးခ ယ်ခံရထသောြုဂ္ ျု ်သည် ရြ်   ်  ုယ်စောေး ှယ် ထဆောင်ရ  ် 

  ထုက ောငေ်း ဆနဒမ္ရှ  ျှင် အ မ္်ထ ောငစ်ု  ုယ်စောေး ှယ်မ္ ောေး  သတ်မ္ှတ်သည့်် အရည်အခ ငေ်းနှင့်် 

  ု ်ည ထသော အပခောေးသင့််ထ  ော်သည့်် ြုဂ္ ျု ်တစ်ဦေးဦေး  ု ရြ်   ်  ုယ်စောေး ှယ်အပဖစ် အမ္ ောေးဆနဒ 

ပဖင့််  ျှ ျုွဲ့ဝှ ်ဆနဒမ္ ထြေး၍  ြမ်္ံထရ ေးခ ယ်ရမ္ည်။ 

၁၇။ ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည် မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖအဖ  ွဲ့တ င် ြါဝင်ရန်အတ  ် အ မ္်ထ ောင်စု  ုယ်စောေး ှယ်မ္ ောေး 

  ထရ ေးခ ယ်သည့်် ရြ်   ်  ုယ်စောေး ှယ် အနညေ်းဆံုေး ၁၅ ဦေး  ု ဤဥြထေြုေ်မ္ ၁၀ ြါ အရည် 

အခ ငေ်းနှင့််   ု ်ည ပခငေ်း ရှ  မ္ရှ   ြမ်္ံစ စစ်မြ ေး   ု ်ည ပခငေ်းမ္ရှ သူ  ု ထတ ွဲ့ရှ  ျှင် ၎င်ေး  ုယ်စောေး ှယ် 

အောေး စောရင်ေးမ္ှြယ်ဖ  ်မြ ေး သ ်ဆ ုငရ်ောအ မ္်ထ ောငစ်ု  ုယ်စောေး ှယ်မ္ ောေးအောေး မ္ မ္ တ ုို့ရြ်   ် 

  ုယ်စောေး ှယ်  ု  ျှ ျုွဲ့ဝှ ်ဆနဒမ္ ထြေး၍  ြ်မ္ံထရ ေးခ ယ်ထစရမ္ည်။ 
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၁၈။ ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည် ရြ်   ်  ုယ်စောေး ှယ်အပဖစ် ထရ ေးခ ယ်ခံရသူမ္ ောေးရရှ ထသော မ္ စောရငေ်း 

  ု ထက ညော၍ ၎င်ေးတ ုို့၏ဆနဒမ္ အမ္ ောေးအနည်ေးအ  ု ် ဦေးစောေးထြေးအစ အစဉ်   ု ြူေးတ  ြါ ြံုစ(ံဂ) ပဖင့်် 

ပြျုစု  န်ေးသ မ္်ေးရမ္ည်။ 

၁၉။   ိုု့ထန   ် ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည် သတ်မ္ှတ်အရည်အခ ငေ်းနှင့််  ု ်ည ထသော ရြ်   ် 

  ုယ်စောေး ှယ်မ္ ောေး  ု မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖအဖ  ွဲ့ဝင်မ္ ောေးအပဖစ် ထရ ေးခ ယ်ထက ောင်ေး ြူေးတ  ြံုစံ (ဃ) ပဖင့်် စောရင်ေးပြျုစု 

ထက ညောရမ္ည်။ 

အခန ်း(၄) 

လူမှုဖ ်း သိိုို့မဟိုတ  စီ်းပ္ ာ်းဖ ်းအ   ြို့အစည ်းနှင ့် ပ္ညာအဖပခပပ္ အ   ြို့အစည ်းမျာ်းမှ 

 ကိိုယ စာ်းလှယ မျာ်း  ိှ န  ဖ  ်းချယ ပခင ်း 

၂၀။ ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည် ဝန်က  ေး၏ သထ ောတူည ခ  ်ပဖင့််  ူမ္ှုထရေး သ ုို့မ္ဟုတ် စ ေးြ ောေးထရေး 

အဖ  ွဲ့အစည်ေးမ္ ောေး၊ ြညောအထပခပြျုအဖ  ွဲ့အစည်ေးမ္ ောေးအောေးထတ ွဲ့ဆံုမြ ေး ယငေ်းအဖ  ွဲ့အစည်ေးမ္ ောေးနှင့်် ည  န ှုင်ေး 

   ် ယငေ်းအဖ  ွဲ့အစည်ေးမ္ ောေးမ္ှ သတ်မ္ှတ်သည့််အရည်အခ ငေ်းနှင့််  ု ်ည ထသော   ုယ်စောေး ှယ် 

တစ်ဦေးစ   ု အမ္ည်စောရင်ေးထတောင်ေး၍ ထရ ေးခ ယ်ရမ္ည်။ 

၂၁။ ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည်  ူမ္ှုထရေး သ ုို့မ္ဟုတ် စ ေးြ ောေးထရေးအဖ  ွဲ့အစညေ်းမ္ ောေး၊ ြညောအထပခပြျု 

အဖ  ွဲ့အစည်ေးမ္ ောေး မ္ရှ သည့််မမ္ ျုွဲ့မ္ ောေးတ င်  ူမ္ှုထရေး သ ုို့မ္ဟုတ် စ ေးြ ောေးထရေး၊ ြညောထရေး၊   န်ေးမ္ောထရေး၊ 

စ ်မ္ှု ုြ်ငန်ေး စသည့််နယ်ြယ်အသ ေးသ ေးမ္ှ သတ်မ္ှတ်သည့်် အရည်အခ င်ေးနှင့််  ု ်ည မြ ေး 

ဂုဏ်သ  ခောရှ ထသောြုဂ္ ျု ်မ္ ောေး  ု ၎င်ေးတ ုို့၏ဆနဒ  ုြါရယူ   ် အနည်ေးဆံုေးြုဂ္ ျု ် ၅ ဦေး  ု စောရင်ေး 

ပြျုစုထရ ေးခ ယ်ရမ္ည်။ 

အခန ်း(၅) 

ဖကာ မတီဝင မျာ်း ဖ  ်းချယ ခန ို့ ာ်းပခင ်း 

၂၂။ ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည် မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖအဖ  ွဲ့ဝင်အောေး ံုေး  ု ဖ တ်က ောေး၍ မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖအဖ  ွဲ့ဝင်မ္ ောေးမ္ှ 

  ုယ်စောေး ှယ်တစ်ဦေး  ုပဖစ်ထစ၊ သ ်ဆ ုင်ရောအဖ  ွဲ့အစည်ေးမ္ ောေး၏  ုယ်စောေး ှယ်မ္ ောေးမှ္   ုယ်စောေး ှယ် 

တစ်ဦေးစ   ုပဖစ်ထစ ထ ော်မ္တ ဝင်အပဖစ်ခန်ို့အြ် ောေးရန်  ျှ ျုွဲ့ဝှ ်ဆနဒမ္ ပဖင့်် ထရ ေးခ ယ်ထစရမ္ည်။ 

၂၃။   ိုု့အပြင ် ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည် ထ ော်မ္တ ဥ ကဋ္ဌအပဖစ် ခန်ို့ ောေးထြေးရန်အတ  ် မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖ 

အဖ  ွဲ့ဝင်မ္ ောေးအောေး ၎င်ေးတ ုို့  မှ္ပဖစ်ထစ၊ သ ်ဆ ုင်ရောအဖ  ွဲ့အစည်ေးဝငမ်္ ောေး  မ္ှပဖစ်ထစ၊ သတ်မ္ှတ်အရည် 
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အခ ငေ်းနှင့််  ု ်ည ထသော ပြငြ်မ္ှြုဂ္ ျု တ်စ်ဦေးဦေး  ုပဖစ်ထစ ဥ ကဋ္ဌအပဖစ် ထရ ေးခ ယ်န ုင်ရန် အမ္ည် 

စောရင်ေး တငသ် ငေ်းထစရမ္ည်။ 

၂၄။ မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖအဖ  ွဲ့  ထ ော်မ္တ ဥ ကဋ္ဌအပဖစ် တစ်ဦေးတည်ေး  ု  န်ို့   ်သူမ္ရှ  အမ္ ောေးသထ ောတူ 

တငသ် ငေ်း ျှင် ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည်   ြုုဂ္ ျု ်  ုြင် ထ ော်မ္တ ဥ ကဋ္ဌအပဖစ် ထရ ေးခ ယ်ရမ္ည်။ 

အ ယ်၍ မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖအဖ  ွဲ့သည် ထ ောမ်္တ ဥ ကဋ္ဌအပဖစ် တစ်ဦေး  ်ြ ုမ္ ု၍ အမ္ည်စောရင်ေးတင်သ င်ေး 

ခ ့် ျှင ်  ုသူမ္ ောေး   တစ်ဦေးဦေး  ု ဥ ကဋ္ဌအပဖစ်  ျှ ျုွဲ့ဝှ ်ဆနဒမ္ ပဖင့်် ထရ ေးခ ယ်ရမ္ည်။ 

၂၅။ ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည် အ  ်နည်ေးဥြထေမ္ ောေးြါအတ ုင်ေး ထ ေ်ာမ္တ ဥ ကဋ္ဌနှင့်် ထ ေ်ာမ္တ ဝင်မ္ ောေး 

ထရ ေးခ ယ်ရောတ င် စနစ်တ  ပဖစ်ထစထရေးအတ  ် က  ေးက ြ်ရမ္ည့််အပြင် ထ ေ်ာမ္တ ဝင်တစ်ထနရောအတ  ် 

ထရ ေးခ ယ်တင်ထပမ္ော မ်္ှုမြ ေးတ ုင်ေး ထရ ေးခ ယ်ခံြုဂ္ ျု ်မ္ ောေး၏ ဆနဒမ္ ရရှ မ္ှုအထပခအထန  ု ထက ညောရမ္ည်။ 

၂၆။ ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည် ထရ ေးခ ယ်ြ  ထအောင်ပမ္င်စ ောထဆောင်ရ  ်မြ ေးထန  ် ဥ ကဋ္ဌနှင့်် ထ ေ်ာမ္တ ဝင် 

မ္ ောေးအတ  ် ထရ ေးခ ယ်ခံရသပူဖစ်ထက ောင်ေး ထက ညောရန် ဝန်က  ေး ံတင်ပြရမ္ည်။ ဤသ ုို့တငပ်ြရောတ င် 

ထရ ေးခ ယ်ရရှ ထသော ြုဂ္ ျု ်အသ ေးသ ေး၏ ဆနဒမ္ အမ္ ောေးအနည်ေးအ   ု် ဦေးစောေးထြေးအစ အစဉ်  ု ြူေးတ   

တငပ်ြရမ္ည်။ 

၂၇။ ဝန်က  ေးသည် ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့မှ္ တင်ပြ ောသည့်် ဆနဒမ္ အမ္ ောေးဆုံေး ရရှ သူမ္ ောေး  ု ထ ေ်ာမ္တ ၏ 

ဥ ကဋ္ဌနှင့်် အဖ  ွဲ့ဝငမ်္ ောေးပဖစ်ထက ောင်ေး ထက ညောမြ ေး ရော ေူးအထ  ော ် ြါဝင်သည့််ထ ော်မ္တ ဝင် (၃) ဦေး 

အြါအဝင် စည်ြင်သောယောထရေးထ ောမ်္တ အောေး အစ ုေးရအဖ  ွဲ့အတည်ပြျုခ  ်ပဖင့်် မမ္ ျုွဲ့နယ်အ  ု ် 

ဖ  ွဲ့စည်ေးထြေးရမ္ည်။ 

၂၈။ အ  ်ြါ နညေ်းဥြထေမ္ ောေးအရပြျု ုြ်သည့်် ရြ်   ်အ မ္်ထ ောင်စု မ္ စောရင်ေးမ္ ောေးပြျုစုပခငေ်း၊ 

မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖထရ ေးခ ယ်ပခငေ်း၊ ထ ော်မ္တ ဝငမ်္ ောေးထရ ေးခ ယ်ပခငေ်း စသည့်် ုြ်ငန်ေးမ္ ောေး ထဆောငရ်  ်ပခငေ်းအတ  ် 

 ုန်  စရ တ်ထင မ္ ောေး  ု မမ္ ျုွဲ့နယ်စည်ြင်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့ သောမ္န်အသုံေးစရ တ်မ္ှ   ခံသံုေးစ  ရမ္ည်။ 

အခန ်း(၆) 

ဖ  ်းဖကာက ပ္  ကန ို့က က လ ာတင သ င ်းပခင ်း 

၂၉။ ( ) ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည် ထ ော်မ္တ အောေး ထရ ေးခ ယ်မြ ေးသည်နှင့်် ထရ ေးခ ယ်ခံရသည့်် ြုဂ္ ျု ် 

မ္ ောေး၏ အမ္ည်စောရင်ေး  ု ခ  ်ခ င်ေး ုတ်ပြန်   ် ယငေ်းြုဂ္ ျု ်မ္ ောေးနှင့်် ြတ်သ ်၍ 

 န်ို့   ရ်န်ရှ ြါ  (၇) ရ ်အတ င်ေး ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သ ိုု့ စောပဖင့်် တငပ်ြ န်ို့   ် 

န ုငထ်က ောငေ်း ထက ညောရမ္ည်။ 
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( ခ )   န်ို့   ်သူသည်  န်ို့   ်ထက ေး   ြ် ၅၀၀၀၀    ုသ ်ဆ ုင်ရောအဖ  ွဲ့ထင စောရင်ေးသ ုို့ 

ထြေးသ င်ေးရမ္ည်။ အဆ ုြါ န်ို့   ထ်က ေး  ု မ္ည်သည့််အထက ောင်ေးထက ောင့််မ္ျှ ပြန် ည် 

 ုတ်ထြေးပခငေ်း မ္ရှ ထစရ။ 

 ( ဂ )  ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့  ု  န်ို့   ်  ုြါ  အမ္ည်စောရင်ေးထက ညောသည့်် ထနို့မ္ှစ၍ (၇)ရ ် 

အတ င်ေး ဝန်က  ေး ံသ ုို့ စောပဖင့်် န်ို့   ်န ုင်သည်။ 

၃၀။ ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည် ထရ ေးခ ယ်ခံရသူြုဂ္ ျု ်တစ်ဦေးပဖစ်ထစ၊ တစ်ဦေး  ်ြ ု၍ပဖစ်ထစ  န်ို့   ် 

ခ  ်   ု သတ်မ္ှတ်သည့်် ော အတ င်ေး   ်ခံရရှ  ျှင ်ည်ေးထ ောင်ေး  န်ို့    ် ော မ္ှန် မ္မ္ှန် 

အမ္ှုတ  ဖ င့်် ှစ်၍ ထဆော  င်စ ော စံုစမ္်ေးစစ်ထဆေးဆံုေးပဖတ်ရမ္ည်။ မ္ှန် န်ထက ောင်ေးထတ ွဲ့ရှ  ျှင် စံုစမ္်ေး 

ခံရသူအောေး ထ ော်မ္တ အပဖစ်မ္ှြယ်ဖ  ်ရမ္ည်။ မ္ှန် န်မ္ှုမ္ရှ ထက ောငေ်း စံုစမ္်ေးထတ ွဲ့ရှ  ျှင်  န်ို့   ် 

ခ  ်   ု ြယ်ခ န ုင်သည်။ ယငေ်းသ ုို့ြယ်ခ ထက ောင်ေး  န်ို့   သူ်အောေး သင့််ရောနည်ေးပဖင့်် အသ ထြေး 

ရမ္ည်။ 

အခန ်း(၇) 

အယူခံဝင ပခင ်း 

၃၁။ ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့၏ဆံုေးပဖတ်ခ  ်အထြေါ် မ္ထ  နြ်သူသည် ယငေ်းသ ုို့ဆံုေးပဖတ်ခ  ်ခ မ္ှတ်သည့်် 

ထနို့မ္ှစ၍ ရ ်ထြါင်ေး (၃၀) အတ င်ေး ဝန်က  ေး  ံအယူခံဝင်န ုငသ်ည်။ 

၃၂။ မ္ မ္ အယူခံ  ောနှင့််အတူ ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့၏ ဆုံေးပဖတ်ခ  ် တရောေးဝင်မ္ တတ    ုြူေးတ  တင်ပြရမ္ည်။ 

၃၃။ ဝန်က  ေးသည် အယူခံ  ော  ု   ်ခံရရှ သည်နှင့်် ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့၏ စံုစမ္်ေးမ္ှု  ု ထတောင်ေးထခေါ် 

၍ အယူခံမ္ှု   ု က ောေးန မြ ေးဆံုေးပဖတ်ရမ္ည်။ ဝန်က  ေး၏ဆံုေးပဖတ်ခ  ်သည် အမြ ေးအပြတ်အတည် 

ပဖစ်ထစရမ္ည်။ 

၃၄။ ထ ော်မ္တ ဝငအ်ပဖစ် ြယ်ဖ  ်ပခငေ်းထက ောင့်် အယူခံဝင်သည့််အမ္ှု၌ ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့၏ 

ဆံုေးပဖတ်ခ  ်  ု ြယ်ဖ  ်ခ ့် ျှင် ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည် ထ ော်မ္တ ဝင်ထရ ေးခ ယ်ခံရသူ  ုြင် 

ထရ ေးခ ယ်ခံရသူအပဖစ် ဆ ်  ်အသ အမှ္တ်ပြျုရမ္ည်။ 

၃၅။  န်ို့   ခ်  ်   ု ြယ်ခ ပခငေ်းထက ောင့်် အယူခံသည့််အမ္ှု၌ ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့၏ ဆံုေးပဖတ်ခ  ် 

  ု ြယ်ဖ  ်ခ ့် ျှင် ဝန်က  ေး၏အမ္ န်ို့နှင့််အည  ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သည် မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖအဖ  ွဲ့အောေး ထ ေ်ာမ္တ ဝင် 

အသစ် ပြန် ည်ထရ ေးခ ယ်ထစရမ္ည်။ 
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အခန ်း(၈) 

ဖကာ မတီသက တမ ်းနှင ့် ချ်ီးပမြှင ့်ဖ ာက ပ္ံ့်ဖင  

၃၆။ ထ ော်မ္တ ၏သ ်တမ္်ေးသည် ြံုမှ္န်အောေးပဖင့်် တ ုင်ေးထေသက  ေး  တ်ထတော်၏သ ်တမ္်ေးအတ ုင်ေး 

ပဖစ်သည်။ 

၃၇။ ြ မ္အက  မ္ ် တ ုင်ေးထေသက  ေး  တ်ထတောသ် ်တမ္်ေးအတ င်ေး ထ ော်မ္တ သ ်တမ္်ေး သတ်မ္ှတ် 

ရန်ရှ ြါ  ဤနညေ်းဥြထေ ၂၇ အရ စည်ြင်သောယောထရေးထ ောမ်္တ အောေး အစ ုေးရအဖ  ွဲ့အတည်ပြျုခ  ်ပဖင့်် 

မမ္ ျုွဲ့နယ်အ  ု ်ဖ  ွဲ့စည်ေးထက ောင်ေး  အမ္ န်ို့ ုတ်ပြန်သည့််ထနို့မ္ှစတင်၍ ြ မ္အက  မ္် တ ုင်ေးထေသက  ေး 

  တ်ထတော်သ ်တမ္်ေး  ုန်ဆံုေးသည့််ထနို့အ   ပဖစ်သည်။ 

၃၈။ ထ ော်မ္တ ဝင ် ထရ ေးခ ယ်ပခငေ်းမ္ ောေး  ု တ ုငေ်းထေသက  ေး  တ်ထတော်သ ်တမ္်ေး မ္စတငမ်္  (၆)   

အ  ုတ င ်မြ ေးစ ေးထအောင်ထဆောင်ရ  ်ရမ္ည်။ 

၃၉။ ဝန်က  ေးသည် အစ ုေးရအဖ  ွဲ့၏ အတညပ်ြျုခ  ်ပဖင့်် ထ ော်မ္တ ဥ ကဋ္ဌနှင့်် ထရ ေးခ ယ်တင်ထပမ္ ော ် 

ပခငေ်းနည်ေး မ္်ေးပဖင့်် တောဝန်ထြေးအြ်ပခငေ်းခံရသည့်် ထ ော်မ္တ ဝင် (၃) ဦေး ခံစောေးရမ္ည့်် ခ  ေးပမ္ င့််ထ ော ်ြံ့် 

ထင မ္ ောေး  ု သတ်မ္ှတ်ထြေးရမ္ည်။ 

၄၀။ ထ ော်မ္တ ဥ ကဋ္ဌနှင့်် အဖ  ွဲ့ဝင်မ္ ောေး၏ ခ  ေးပမ္ င့််ထ ော ြ်ံ့်ထင မ္ ောေးအောေး စညြ်င်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့ 

သောမ္န်အသုံေးစရ တ်မ္ှ   ခံရမ္ည်။ 

အခန ်း(၉) 

လစ လပ္ ဖန ာမျာ်းကိို  ပ္ မံပ ည ့်စ က ပခင ်း၊ ပပ္န လည ဖ  ်းချယ ပခင ်းနှင ့် ခန ို့ ာ်းပခင ်း 

၄၁။ ဤဥြထေ ြုေ်မ္ ၁၉ နှင့်် ြုေ်မ္ ၂၁ တ ုို့အရ ဥ ကဋ္ဌနငှ့်် ထ ော်မ္တ ဝငရ်ော ူေးထနရော  စ် ြ်ခ ့် ျှင် 

ယငေ်းသ ုို့  စ် ြ်သည့််အခ  န်သည်၎င်ေးထ ောမ်္တ အောေး ထရ ေးခ ယ်ခ ့်သည့်် (၆)   အတ င်ေးပဖစ်မြ ေး မ္ူ  

ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့ ဥ ကဋ္ဌအထပြောငေ်းအ  မ္ရှ  ျှင် ၎င်ေးထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့ ြင် ယခငဖ်  ွဲ့စည်ေးမြ ေးထသော 

မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖအဖ  ွဲ့အောေး  စ် ြထ် ောမ်္တ ဝင် ရော ူေးထနရော  ု ဤနည်ေးဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန်ေးခ  ်မ္ ောေးနှင့်် 

အည   ြမ်္ံထရ ေးခ ယ်ထစရမ္ည်။ 

၄၂။ အ ယ်၍ ထ ောမ်္တ အောေး ထရ ေးခ ယ်ခန်ို့ ောေးခ ့်သည့််သ ်တမ္်ေး (၆)   အတ ငေ်း ထ ောမ်္တ ဝင် 

ရော ေူးထနရော  စ် ြ်ထစ ောမ္ူ ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့ ဥ ကဋ္ဌ အထပြောငေ်းအ  ရှ ခ ့် ျှင် ဆ ်ခံသည့်် 

မမ္ ျုွဲ့နယ်အုြ်ခ ျုြ်ထရေးမ္ှ ေးသည် ဤဥြထေနှင် ့်အည  ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့  ု  ြ်မ္ံဖ  ွဲ့စည်ေးရမ္ည်။ 
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သ ုို့ရောတ င် ၎င်ေးထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့သစ်သည် မ္ူ  ဖ  ွဲ့စည်ေး ောေးသည့်် မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖအဖ  ွဲ့  ုြင် တောဝန် 

ထြေးအြ်၍ ထ ော်မ္တ ဝင် ရော ေူးထနရော  ု ထရ ေးခ ယ်ထစရမ္ည်။ 

၄၃။ ထ ေ်ာမ္တ ထရ ေးခ ယ်ခန်ို့ ောေးသည့်် ော  (၆)     ်ထ  ေ်ာ  န်မြ ေးမှ္ ထ ေ်ာမ္တ ဝင် ရော ူေးထနရော 

 စ် ြ်ခ ့် ျှင် မမ္ ျုွဲ့နယ်အုြ်ခ ျုြ်ထရေးမ္ှ ေးသည် ဤဥြထေြါပြဋ္ဌောန်ေးခ  ်မ္ ောေးနှင့််အည  ထရ ေးခ ယ်ထရေး 

အဖ  ွဲ့  ု အသစ် ြ်မ္ဖံ  ွဲ့ထြေးရမ္ည်။   ိုု့အပြင ်ဤနည်ေးဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန်ေးခ  ်နှင့််အည  မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖအဖ  ွဲ့ 

  ု  ြမ်္ံဖ  ွဲ့စည်ေး၍ ည်ေးထ ောငေ်း၊ သတ်မ္ှတ် ောေးသည့််  ူမ္ှုထရေး၊ စ ေးြ ောေးထရေး၊ ြညောအထပခပြျု 

အဖ  ွဲ့အစည်ေးမ္ ောေး  ု စောရင်ေးထတောင်ေးခံ၍ ဝန်က  ေး ံထြေးြ ုို့၍ ည်ေးထ ောင်ေး၊ ယငေ်းသ ိုု့ထြေးြ ု ို့ ောေးမြ ေး 

ပဖစ်ထသောအဖ  ွဲ့အစည်ေးမ္ ောေးမ္ှ   ုယ်စောေး ှယ်တစ်ဦေး  စ   ု ထရ ေးခ ယ်ထရေးအတ  ် ည်ေးထ ောင်ေး 

ထဆောငရ်  ်မြ ေး မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖအဖ  ွဲ့အောေး  စ် ြ်ထ ော်မ္တ ဝင်ရော ူေးထနရော  ု အသစ်ထရ ေးခ ယ်ထစရမ္ည်။ 

၄၄။ ယငေ်းသ ုို့ ထရ ေးခ ယ် ောေးမြ ေးပဖစ်သည့်် ထ ော်မ္တ ဝင ် ု ဝန်က  ေးအတည်ပြျုခ  ်ပဖင့််  စ် ြ် 

ရော ေူးထနရော၌ ပဖည့််စ  ်ခန်ို့ ောေးရမ္ည်။  စ် ြရ်ော ူေးထနရောတ င် အစောေး  ေုးခန်ို့အြ်ပခငေ်းခံရထသော 

ထ ော်မ္တ ဝင၏်သ ်တမ္်ေးသည် ပဖည့််စ  ်ခန်ို့ ောေးထက ောငေ်း ဝန်က  ေး၏အမ္ န်ို့စော ုတ်ပြန်သည့်် 

ထနို့မ္ှစ၍ တ ုင်ေးထေသက  ေး  တ်ထတော်၏   န်ရှ သ ်တမ္်ေး ုန်ဆံုေးသည့််ထနို့ရ ်အ   ပဖစ်သည်။ 

အခန ်း(၁၀) 

အဖ  ဖ   

၄၅။ ဤနည်ေးဥြထေမ္ ောေးအရ ထဆောင်ရ  ်ရန် ထန  ်ဆုံေးထနို့ရ ်အပဖစ် သတ်မှ္တ်ထသောထနို့ရ ်သည် 

အမ္ ောေးပြည်သူရံေုးြ တ်ရ ်ပဖစ်ြါ  ရံေုးပြန်ဖ င့််သည့််ထနို့တ င် ယငေ်း  စစ  ု ထန  ဆ်ံုေးထနို့ရ ်အပဖစ် 

ထဆောငရ်  ်ခ င့််ရှ သည်။ 

၄၆။ ဤနည်ေးဥြထေ ၈၊ နည ်းဥ ပဒေခ ွဲ (ခ) အရ မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖထရ ေးခ ယ်မ္ည့််ထနရော၊ ထနို့ရ ်တ ုို့  ု 

ထက ညောရောတ င် ထမ္ောင်ေးခတ်ပခငေ်းပဖင့််ထသော ်ည်ေးထ ောင်ေး၊  ံေုးစံဓထ ့်ပဖစ်သည့်် အပခောေးနည်ေး မ္်ေး 

တစ်ခုခုပဖင့််ထသော ်ည်ေးထ ောင်ေး၊ ရြ်   ်အတ ငေ်း အမ္ ောေးပမ္ငသ်ောသည့််ထနရောမ္ ောေးတ င် ထက ညောခ  ် 

မ္ တတ မ္ ောေး  ြ်ပခင်ေးပဖင့််ထသေ်ာ ည်ေးထ ောငေ်း၊ အဆ ြုါနည်ေး မ္်ေးမ္ ောေးအောေး ံေုး အသုံေးပြျု၍ထသော ်ည်ေး 

ထ ောင်ေး   ယ်  ယ်ပြန်ို့ပြန်ို့ ထက ညောရမ္ည်။ 

၄၇။ အစ ုေးရအဖ  ွဲ့၊ ဝန်က  ေးဌောနသည် ဤနည်ေးဥြထေအရ ထဆောငရ်  ်ရန်ရှ ထသော  ုြ်ငန်ေးတောဝန် 

မ္ ောေး  ု မ္ မ္   ်ထအော ်ရှ  သ ်ဆ ုင်ရောဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစညေ်း သ ုို့မ္ဟုတ် ြုဂ္ ျု ်တစ်ဦေးဦေးအောေး    အြ် 

ထဆောငရ်  ်ထစန ုင်သည်။ 
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၄၈။ ဝန်က  ေးသည် ဤနည်ေးဥြထေမ္ ောေးြါ   စစရြ်မ္ ောေး  ု ထဆောငရ်  ်န ုငရ်န်   အုြ်ထသော အမ္ န်ို့၊ 

ည န်က ောေးခ  ်နှင့််  ုြ် ံေုး ုြ်နည်ေးမ္ ောေး  ု  ုတ်ပြန်န ုင်သည်။ 

 

 

 အမိန ို့အ  

 ဖအာင ဖမာင ်း 

 ဝန ကကီ်း 

 စည ပ္င သာယာဖ ်းဝန ကကီ်းဌာန 

 မန္တလ ေးတ  ို င ေးလေ သက  ေး အစ ိုေးရ အဖ  ွဲ့ 
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ြံုစ(ံ ) 

-------------မမ္ ျုွဲ့နယ်စည်ြငသ်ောယောထရေးအဖ  ွဲ့ 

မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖဖ  ွဲ့စညေ်းထရေးအတ  ် မ္ စောရင်ေး 

[နညေ်းဥြထေ ၈] 

ရြ်   ်အမ္ည်         ရ ်စ  ၊ 

 

စဉ် 
အ မ္ထ် ောင် 

ဦေးစ ေးအမ္ည် 

အ  

အမ္ည် 

န ုင်ငံသောေး 

စ စစ်ထရေး 

 တ ပြောေးအမ္ှတ် 

၁၈နှစ်ပြည့််မြ ေး 

အ မ္ထ် ောင်စုဝင်မ္ ောေး အ မ္ထ် ောင်စု 

တည်ရှ  

  ြ်စော 

မ္ှတ်ခ  ် 

စဉ ် အမ္ည် 

န ုင်ငံသောေး 

စ စစ်ထရေး 

 တ ပြောေးအမ္ှတ် 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

အ  ်ြါစောရငေ်းမ္ ောေးမ္ှန် န်ထက ောင်ေး ထအော တ် င်   ်မှ္တ်ထရေး  ေုးြါသည်။ 

 

 

 

စောရင်ေးပြျုစုသူ ရြ်   ်အုြ်ခ ျုြ်ထရေးမ္ှ ေး ဥ ကဋ္ဌ 

  ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့ 
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ြံုစ(ံခ) 

----------------မမ္ ျုွဲ့နယ်စည်ြင်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့ 

မမ္ ျုွဲ့မ္ မမ္ ျုွဲ့ဖအဖ  ွဲ့တ င် ရြ်   ်  ုယ်စောေး ှယ်အပဖစ် ြါဝင်  ုထက ောင်ေး 

မ္ မ္ ဆနဒအထ  ော ်တငပ်ြသူမ္ ောေးစောရငေ်း 

[နညေ်းဥြထေ ၁၂] 

ရြ်   ်အမ္ည်   ရ ်စ  ၊ 

စဉ် အမ္ည် အ အမ္ည်  ူမ္  ျုေး/ ောသော 
န ုင်ငံသောေးစ စစ်ထရေး 

 တ ပြောေးအမ္ှတ် 
ထနရြ ် ြ်စော မ္ှတ်ခ  ် 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့ 

အတ င်ေးထရေးမ္ှ ေး အဖ  ွဲ့ဝင်(၁) အဖ  ွဲ့ဝင်(၂) အဖ  ွဲ့ဝင်(၃) ဥ ကဋ္ဌ 

  ်မှ္တ် ------   ်မှ္တ် ------   ်မှ္တ် ------   ်မှ္တ် ------   ်မှ္တ် ------ 

အမ္ည် ---------- အမ္ည် ---------- အမ္ည် ---------- အမ္ည် ---------- အမ္ည် ---------- 
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ြံုစ(ံဂ) 

----------------မမိ ြို့နယ စည ပ္င သာယာဖ ်းအ   ြို့ 

 ပ္ က က ကိိုယ စာ်းလှယ အပ စ  ပ္ါဝင ဖ  ်းချယ ပခင ်းခံ သူမျာ်း၏မ   ိှမှုစာ င ်း 

[နည ်းဥပ္ဖေ ၁၈] 

ရြ်   ်အမ္ည် ----------------- ရ ်စ  ၊---------------- 

 

စဉ ် အမ္ည ် အ အမ္ည ်  ူမ္  ျုေး/ ောသော 
န ုင်ငံသောေးစ စစထ်ရေး 

 တ ပြောေးအမှ္တ ်
ထနရြ်  ြ်စော မ္ အထရအတ   ် မှ္တ်ခ   ်

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ရှင်ေး င်ေးခ  ်။ မ္ ရရှ မ္ှုအမ္ ောေးအနည်ေးအ   ု် စောရင်ေးပြျုစု ောေးရန် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

 

 ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့ 

အတ င်ေးထရေးမ္ှ ေး အဖ  ွဲ့ဝင်(၁) အဖ  ွဲ့ဝင်(၂) အဖ  ွဲ့ဝင်(၃) ဥ ကဋ္ဌ 

  ်မှ္တ် ------   ်မှ္တ် ------   ်မှ္တ် ------   ်မှ္တ် ------   ်မှ္တ် ------ 

အမ္ည် ---------- အမ္ည် ---------- အမ္ည် ---------- အမ္ည် ---------- အမ္ည် ---------- 

       



14 

 

ြံုစ(ံဃ) 

----------------မမိ ြို့နယ စည ပ္င သာယာဖ ်းအ   ြို့ 

ဖ  ်းချယ ပခင ်းခံ ဖသာ မမိ ြို့မိမမိ ြို့ အ   ြို့ဝင မျာ်းစာ င ်း 

[နည ်းဥပ္ဖေ ၁၉] 

 ရ ်စ  ၊---------------- 

 

စဉ ် အမ္ည ် အ အမ္ည ်  ူမ္  ျုေး/ ောသော 
န ုင်ငံသောေးစ စစထ်ရေး 

 တ ပြောေးအမှ္တ ်
ထနရြ်  ြ်စော ရြ်   ်အမ္ည ် မှ္တ်ခ   ်

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

ထရ ေးခ ယ်ထရေးအဖ  ွဲ့ 

အတ င်ေးထရေးမ္ှ ေး အဖ  ွဲ့ဝင်(၁) အဖ  ွဲ့ဝင်(၂) အဖ  ွဲ့ဝင်(၃) ဥ ကဋ္ဌ 

  ်မှ္တ် ------   ်မှ္တ် ------   ်မှ္တ် ------   ်မှ္တ် ------   ်မှ္တ် ------ 

အမ္ည် ---------- အမ္ည် ---------- အမ္ည် ---------- အမ္ည် ---------- အမ္ည် ---------- 

  


