
မန္တလ ေးတ ိုင ေးလေသက  ေး စည ပင သာယာလ ေးအဖ  ွဲ့မ ာေးဥပလေ 

(၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်၊ မနတလလေးတ ိုင့်ေးလေသက  ေးလွှတ့်လတ ့်ဥြလေအမှတ့် ၃။) 

 ၁၃၈၂ ခိုနှစ့်၊ ေိုတ ယဝါဆ ိုလပြည ့်လ   ့် ၈ ရ ့် 

(၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်၊ ဩဂိုတ့်လ ၁၁ ရ ့်)   

န ေါန ေး  

 န ိုင့်ငလံတ ့်  လပြ င့်ေးလဲ  င့် သံိုေးလ  ့်ရှ လသ  ေ မ ို လရစ   င့် စဉ့်မ  ေးနှင့် အည  စည့်ြင့် 

သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး လနထ ိုင့်က သည့်  ပြည့်သူတ ိုို့၏ စ ေးဝတ့်လနလရေး၊ လူလနမှုအဆင့်  

အတန့်ေးပမင့် မ ေးလရေးနှင့်  မမ  ြို့နယ့်လ  ေးရ  ဖွံြို့မဖ  ေးတ ိုေးတ ့်လရေးအတွ ့် စည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး 

  ို ပြည့်သူမ  ေး  ိုယ့်တ ိုင့် ြါဝင့်လဆ င့်ရ  ့်န ိုင့်ရန့် မနတလလေးတ ိုင့်ေးလေသက  ေး လွှတ့်လတ ့်သည့် ၂၀၀၈ 

ခိုနှစ့်၊ ပြည့်လထ င့်စိုသမမတပမန့်မ န ိုင့်ငလံတ ့် ဖွဲြို့စည့်ေးြံိုအလပခခံဥြလေ ြိုေ့်မ ၁၈၈ နှင့်  ဇယ ေး ၂ ြါ 

ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်အရ မနတလလေးတ ိုင့်ေးလေသက  ေး စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖဲွြို့မ  ေးဥြလေ  ို ပြဋ္ဌ န့်ေးလ ို ့်သည့်။  

အခန ေး(၁) 

အမည န္ှင ့်အဓ ပပာယ လဖာ ပပခ    

၁။ ဤဥြလေ  ို မန္တလ ေးတ ိုင ေးလေသက  ေး စည ပင သာယာလ ေးအဖ  ွဲ့မ ာေးဥပလေဟို လခေါ်တွင့်လစရမည့်။ 

ဤဥြလေသည့် မနတလလေးမမ  ြို့လတ ့်စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်မှအြ    န့်တ ိုင့်ေးလေသက  ေး တစ့်ဝန့်ေးလံိုေး 

တွင့် အ ဏ သ ့်လရ  ့်လစရမည့်။    

၂။  ဤဥြလေတွင့်ြါရှ လသ  လအ  ့်ြါစ  ေးရြ့်မ  ေးသည့်  လဖ ့် ပြြါအတ ိုင့်ေး  အဓ ြပ ယ့် 

သ ့်လရ  ့်လစရမည့် - 

( ) စည ပင သာယာလ ေးအဖ  ွဲ့ ဆ ိုသည့်မှ  စည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး လဆ င့်ရ  ့်ရန့် 

နယ့်န မ တ့်ြ ိုင့်ေးပခ ေးသတ့်မှတ့်၍ ဖွဲြို့စည့်ေးလသ အဖွဲြို့  ို ဆ ိုသည့်။ ယင့်ေးစ  ေးရြ့်တွင့် 

လ  ့်မတ နှင့်  ဝန့်ထမ့်ေးအဖွဲြို့တ ိုို့ ြါဝင့်သည့်။ 

 ( ခ )  တ ိုင ေးလေသက  ေး ဆ ိုသည့်မှ  မနတလလေးတ ိုင့်ေးလေသက  ေး  ို ဆ ိုသည့်။ 

 ( ဂ )  အစ ိုေး အဖ  ွဲ့ ဆ ိုသည့်မှ  မနတလလေးတ ိုင့်ေးလေသက  ေးအစ ိုေးရအဖွဲြို့  ို ဆ ိုသည့်။ 

 (ဃ) ဝန က  ေးခ ျုပ  ဆ ိုသည့်မှ  မနတလလေးတ ိုင့်ေးလေသက  ေးအစ ိုေးရအဖွဲြို့ ဝန့်က  ေးခ  ြ့်  ို ဆ ိုသည့်။ 

( င ) ဝန က  ေးဌာန ဆ ိုသည့်မှ  မနတလလေးတ ိုင့်ေးလေသက  ေး စည့်ြင့်သ ယ လရေးဝန့်က  ေးဌ န  ို 

ဆ ိုသည့်။ 
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( စ ) ဝန က  ေး ဆ ိုသည့်မှ  မနတလလေးတ ိုင့်ေးလေသက  ေးစည့်ြင့်သ ယ လရေးဝန့်က  ေးဌ န၊ ဝန့်က  ေး 

  ို ဆ ိုသည့်။ 

(ဆ) ညွှန က ာေးလ ေးမှ ေး ဆ ိုသည့်မှ  မနတလလေးတ ိုင့်ေးလေသက  ေးစည့်ြင့်သ ယ လရေးဝန့်က  ေးဌ န၊ 

ညွှန့်က  ေးလရေးမှ ေး  ို ဆ ိုသည့်။ 

( ဇ ) လ ာ မတ  ဆ ိုသည့်မှ  ဤဥြလေအရဖွြဲို့စည့်ေးလသ  စည့်ြင့်သ ယ လရေးလ  ့်မတ   ို 

ဆ ိုသည့်။ 

( ဈ )  လ ာ မတ ဝင  ဆ ိုသည့်မှ  လ  ့်မတ  ဥ ကဋ္ဌ၊ အတွင့်ေးလရေးမှ ေးနှင့်  လ  ့်မတ ဝင့်မ  ေး  ို 

ဆ ိုသည့်။ 

 (ည) ဝန ထမ ေးအဖ  ွဲ့ ဆ ိုသည့်မှ  စည့်ြင့်သ ယ လရေး ရံိုေးဝန့်ထမ့်ေးအဖွြဲို့  ို ဆ ိုသည့်။ 

( ဋ )  အမှုလ ာင အ ာ ှ  ဆ ိုသည့်မှ  စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖဲွြို့ ရံိုေးဝန့်ထမ့်ေးအက  ေးအမှ ေး  ို 

ဆ ိုသည့်။ 

( ဌ )  မိုန ့် ိုပ ငန ေး ဆ ိုသည့်မှ  လရ င့်ေးခ ရန့်  စစမ  ေးအတွ ့်ပဖစ့်လစ၊ အပမတ့်အစွန့်ေးရရှ လရေး 

အတွ ့်ပဖစ့်လစ လြါင့်မိုန့်ို့၊ ဘ စ စ့်မိုန့်ို့၊ သက  ေးမိုန့်ို့၊   တ့်မိုန့်ို့ သ ိုို့မဟိုတ့် သစ့်သ ေးယ ို 

စသည့်  အခ   အခ ဉ့်မ  ေးနှင့်  မိုန့်ို့မ  ေးဖိုတ့်သည့်  သ ိုို့မဟိုတ့် ပြ လိုြ့်သည့်  လနရ ဌ န 

တစ့်ခိုခို  ို ဆ ိုသည့်။ 

( ဍ )  အန္တ ာယ  ှ လစန္ ိုင လသာ ိုပ ငန ေး ဆ ိုသည့်မှ  လိုြ့်ငန့်ေးသဘ ဝအရလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး၊ 

လိုြ့်ငန့်ေးလဆ င့်ရ  ့်ြံို၊ လဆ င့်ရ  ့်နည့်ေးမ  ေးအရလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး လူ၏အသ ့် 

သ ိုို့မဟိုတ့်   န့်ေးမ လရေး  ို အနတရ ယ့်ပဖစ့်လစန ိုင့်လသ ၊ ြစစည့်ေးမ  ေး  ို ထ ခ ို ့်ြ  ့်စ ေး 

လစန ိုင့်လသ  သ ိုို့မဟိုတ့် အလနှှောင့် အယှ ့်ပဖစ့်လစန ိုင့်လသ  သ ိုို့မဟိုတ့် သဘ ဝ 

ြတ့်ဝန့်ေး  င့်  ို ထ ခ ို ့်ြ  ့်စ ေးလစတတ့်လသ  လိုြ့်ငန့်ေး  ို ဆ ိုသည့်။ 

( ဎ )  အခ န  ဆ ိုသည့်မှ  ဤဥြလေအရစည့်ေးက ြ့်သည့်  အခွန့်  ို ဆ ိုသည့်။ ယင့်ေးစ  ေးရြ့် 

တွင့် အခွန့်၊ အခ၊ အလ   ့်နှင့်  ေဏ့်လက ေးတ ိုို့လည့်ေး ြါဝင့်သည့်။ 

(ဏ) ဝန လ ာင ခ န  ဆ ိုသည့်မှ  လျှြ့်စစ့်မ ေးလြေးလဝပခင့်ေး၊ လရလြေးလဝပခင့်ေး၊ လရလ ိုင့်ေးဆ ့်သွယ့် 

လြေးပခင့်ေးနှင့်  သန့်ို့ရှင့်ေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး လဆ င့်ရ  ့်လြေးပခင့်ေး စသည့် ဝန့်လဆ င့်မှုမ  ေး 

အတွ ့် စည့်ေးက ြ့်လ   ့်ခံလသ  အခွန့်မ  ေး  ို ဆ ိုသည့်။ ယင့်ေးစ  ေးရြ့်တွင့် 

စည့်ြင့်သ ယ လရေးလ  ့်မတ   အခါအ ေးလလ  ့်စွ  အမ န့်ို့လက  ့်ပင စ  ထိုတ့်ပြန့်၍ 

ဝန့်လဆ င့်ခွန့်အပဖစ့် ပဖည့် စွ ့်သတ့်မှတ့်လသ  အခွန့်မ  ေးလည့်ေး ြါဝင့်သည့်။  
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(တ) ပစစည ေးခ န  ဆ ိုသည့်မှ  လပမပဖစ့်လစ၊ လပမနှင့် အလဆ  ့်အအံိုပဖစ့်လစ ၎င့်ေးတ ိုို့၏ နှစ့်စဉ့်စံ  

င ှေးရမ့်ေးခတန့်ဖ ိုေးအလြေါ် သတ့်မှတ့်လသ ရ ခ ိုင့်နှုန့်ေးပဖင့်  လ   ့်ခံလသ အခွန့်  ို 

ဆ ိုသည့်။ ယင့်ေးစ  ေးရြ့်တွင့် မ ေးခွန့်၊ လရခနွ့်၊ အမ ှု ့်နှင့်  အညစ့်အလက ေးခွန့်၊ 

အလထလွထွခွန့်တ ိုို့လည့်ေး ြါဝင့်သည့် -  

(၁) မ ေးခ န  ဆ ိုသည့်မှ  အမ  ေးပြည့်သူဆ ိုင့်ရ လမ့်ေးမ  ေး၊ တံတ ေးမ  ေး၊ လဈေးမ  ေး၊ 

ြန့်ေးခခံမ  ေး၊ အ ေး စ ေး ွင့်ေးမ  ေးနှင့်  စည့်ြင့်သ ယ  အလဆ  ့်အအံိုမ  ေး 

တွင့် မ ေးထွန့်ေးစရ တ့် ရရှ လစရန့် စံငှ ေးရမ့်ေးခအလြေါ်တွင့် ရ ခ ိုင့်နှုန့်ေး သတ့်မှတ့် 

၍ စည့်ေးက ြ့်လ   ့်ခံသည့် အခွန့်  ို ဆ ိုသည့်။ 

(၂) လ ခ န  ဆ ိုသည့်မှ  လ  ့်မတ   လရလြေးလဝန ိုင့်လရေးလဆ င့်ရ  ့်ရ တွင့် 

 ိုန့်  စရ တ့်မ  ေး ရရှ လစရန့် စံငှ ေးရမ့်ေးခအလြေါ်တွင့် ရ ခ ိုင့်နှုန့်ေး သတ့်မှတ့် 

၍ စည့်ေးက ြ့်လ   ့်ခံသည့် အခွန့်  ို ဆ ိုသည့်။ 

(၃) အမ ှု  န္ှင ့် အညစ အလက ေးခ န  ဆ ိုသည့်မှ  အမ ှု ့်နှင့် အညစ့်အလက ေးမ  ေး 

စိုစည့်ေးသ မ့်ေးဆည့်ေးပခင့်ေး၊ စွန့်ို့ြစ့်ပခင့်ေး၊ ဖ  ့်ဆ ေးပခင့်ေး၊ မ လလ သန့်ို့စင့်ပခင့်ေး 

လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးနှင့်  လရစ ေးလရလ လပမ င့်ေးမ  ေး ရှင့်ေးလင့်ေးပခင့်ေးတ ိုို့အတွ ့် 

လဆ င့်ရ  ့်ရသည့်  စရ တ့်မ  ေး ရရှ လစရန့် စံငှ ေးရမ့်ေးခအလြေါ်တွင့် ရ ခ ိုင့်နှုန့်ေး 

သတ့်မှတ့်၍ စည့်ေးက ြ့်လ   ့်ခံသည့်  အခွန့်  ို ဆ ိုသည့်။ 

(၄) အလထ လထ ခ န  ဆ ိုသည့်မှ  အမ  ေးပြည့်သူဆ ိုင့်ရ  လမ့်ေးမ  ေး၊ တံတ ေးမ  ေး၊ 

လရလပမ င့်ေးမ  ေး၊ လဈေးမ  ေး၊ ြန့်ေးခခံမ  ေး၊ အ ေး စ ေး ွင့်ေး စသည့်မ  ေး 

တည့်လဆ  ့်ပခင့်ေး၊ လဖ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး၊ ပြ ပြင့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးပခင့်ေးတ ိုို့အတွ ့် 

 ိုန့်  စရ တ့်မ  ေး ရရှ လစရန့် စည့်ေးက ြ့်သည့် အခွန့်  ို ဆ ိုသည့်။   

(ထ) န္ှစ စဉ စံငာှေး မ ေးခတန ဖ ိုေး ဆ ိုသည့်မှ  ြစစည့်ေးခွန့်စည့်ေးက ြ့်မည့် လပမနှင့်  အလဆ  ့်အအံို 

  ို မည့်သည့် အသံိုေးအလဆ င့် ြရ လဘ ဂမျှမြါဝင့်ဘဲ င ှေးရမ့်ေးြါ  တစ့်နှစ့်အတွ ့် 

ရရှ န ိုင့်မည့်ဟို လမျှ ့်မှန့်ေးထ ေးလသ  တန့်ဖ ိုေးလငွ  ို ဆ ိုသည့်။ ယင့်ေးစ  ေးရြ့်တွင့် 

ြစစည့်ေးခွန့်စည့်ေးက ြ့်မည့်  လပမနှင့်  အလဆ  ့်အအံို၏အ  ယ့်အဝန့်ေးနှင့်  တန့်ဖ ိုေးအလြေါ် 

သ ့်ဆ ိုင့်ရ လ  ့်မတ   အခါအ ေးလလ  ့်စွ  သတ့်မှတ့်လြေးသည့်  လပမနှင့်  အလဆ  ့် 

အဦ တန့်ဖ ိုေးလည့်ေးြါဝင့်သည့်။ 
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( ေ )    ိုင စင  ဆ ိုသည့်မှ  ဤဥြလေအရခွင့် ပြ လသ  လိုြ့်ငန့်ေးတစ့်ရြ့်ရြ့်အတွ ့် လိုြ့်  ိုင့် 

လဆ င့်ရ  ့်န ိုင့်ရန့် လ  ့်မတ   စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးထ ေးရှ လ  ့် အခွန့်လငွလြေးလဆ င့် 

လစမြ ေး ထိုတ့်လြေးလသ  လ ိုင့်စင့်တစ့်မ   ေးမ   ေး  ို ဆ ိုသည့်။ 

 ( ဓ )  အမ ှု   ဆ ိုသည့်မှ  အသံိုေးမဝင့်သည့်  စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့်ေး  ို ဆ ိုသည့်။ 

( န )  အညစ အလက ေး ဆ ိုသည့်မှ  တ ရစဆ န့်အလသလ  င့်၊ တ ရစဆ န့်လခ ေး၊ ြိုြ့်စြ့်နံလစ ့်သည့်  

အရ ဝတထ ၊ မနှစ့်မမ  ြို့ဖွယ့်ရ  အလသွေးအရည့် သ ိုို့မဟိုတ့် စ ့်ဆိုြ့်ဖွယ့်ရ  ြစစည့်ေး 

အရြ့်ရြ့်  ို ဆ ိုသည့်။  

( ြ )  အလ ာင ေး ဆ ိုသည့်မှ  လသဆံိုေးမြ ေးသူ၏ လူခနဓှော  ိုယ့်တစ့်ခိုလံိုေး  ို ဆ ိုသည့်။ 

ယင့်ေးစ  ေးရြ့်တွင့်  လူခနဓှော  ိုယ့်အစ တ့်အြ ိုင့်ေး တစ့်ခိုခိုလည့်ေးြါဝင့်သည့်။  

( ဖ )  သိုသာန  ဆ ိုသည့်မှ  လူလသအလလ င့်ေး  ိုသမဂဂ ဟ့်ရန့် လ ာ မတ   သတ့်မှတ့် 

ထ ေးလသ လနရ   ို ဆ ိုသည့်။ 

( ဗ )    ေးစ  လ ာဂါ ဆ ိုသည့်မှ  လူအခ င့်ေးခ င့်ေးလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး၊ တ ရစဆ န့်မှ လူသ ိုို့ 

လသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး  ူေးစ ့်တတ့်လသ လရ ဂါ  ို ဆ ိုသည့်။   လဝမ့်ေးလရ ဂါ၊ 

ြလ ြ့်လရ ဂါ၊ လသေွးလွန့်တိုြ့်လ ွေးလရ ဂါ၊ ခိုခံအ ေး  ဆင့်ေးမှုလရ ဂါ စသည့်တ ိုို့အပြင့် 

  န့်ေးမ လရေးဝန့်က  ေးဌ န  အမ န့်ို့လက  ့်ပင စ ထိုတ့်ပြန့်၍ အဓ   ူေးစ ့်ပမန့်လရ ဂါ 

အပဖစ့် သတ့်မှတ့်လသ  လရ ဂါမ  ေးလည့်ေး ြါဝင့်သည့်။ 

(ဘ)  မ ေး ဆ ိုသည့်မှ  လမ့်ေးမက  ေးမ  ေးဥြလေအရ လဆ  ့်လိုြ့်လရေးဝန့်က  ေးဌ န  စ မံခန့်ို့ခွဲ 

လသ  လမ့်ေးမက  ေးမှအြ စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေးရှ  အပခ ေးလမ့်ေးမက  ေး၊ 

ဖ ိုို့လပမလမ့်ေး၊ လမ့်ေးငယ့်၊ လမ့်ေးသွယ့်၊ လမ့်ေးက  ေး၊ လူသွ ေးစက ြံလမ့်ေး၊ လနှော ့်လဖေးလမ့်ေး၊ 

လမ့်ေးနှင့် ဆ ့်စြ့်လ  ့်ရှ လသ  နယ့်န မ တ့်နှင့်  လမ့်ေးလဘေးလရလပမ င့်ေးတ ိုို့ ြါဝင့်သည့်။ 

( မ )   မ ေးနယ သတ မှတ မ ဉ ေးလက ာင ေး ဆ ိုသည့်မှ  လမ့်ေးနှင့် ဆ ့်စြ့်လနသည့်  လမ့်ေး 

နယ့်န မ တ့်ပြ မ ဉ့်ေးလက  င့်ေး  ို ဆ ိုသည့်။ 

(ယ)   ိုယ ပ ိုင  မ ေး ဆ ိုသည့်မှ  အမ  ေးပြည့်သူသွ ေးလ အသံိုေးပြ ရန့်ပဖစ့်လစ၊   ိုယ့်ြ ိုင့် 

သွ ေးလ အသံိုေးပြ ရန့်ပဖစ့်လစ လ  ့်မတ ၏ခွင့် ပြ ခ  ့်အရ ြိုဂဂလ  ြ ိုင့်လမ့်ေးအပဖစ့် 

လဖ  ့်လိုြ့်ထ ေးသည့် အပြင့် လ  ့်မတ  က  ေးက ြ့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးလသ လမ့်ေး  ို ဆ ိုသည့်။ 

( ရ )  အမ ာေးပပည သ   ိုင  ာ မ ေး ဆ ိုသည့်မှ  မမ  ြို့နယ့်စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး 

အမ  ေးပြည့်သူအသံိုေးပြ ရန့် လ  ့်မတ  ပဖစ့်လစ၊ BOTစနစ့်ပဖင ့်ပဖစ့်လစ၊ ဝန့်က  ေးဌ န 
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တစ့်ခိုခို ပဖစ့်လစ၊ အမ  ေးပြည့်သူ ပဖစ့်လစလဖ  ့်လိုြ့်မြ ေး ပြ ပြင့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးလသ  

လမ့်ေး  ို ဆ ိုသည့်။ ယင့်ေးစ  ေးရြ့်တွင့်   ိုယ့်ြ ိုင့်လမ့်ေး  ို အမ  ေးပြည့်သူဆ ိုင့်ရ  လမ့်ေး 

အပဖစ့်သ ိုို့ လပြ င့်ေးလဲသတ့်မှတ့်သည့် လမ့်ေးလည့်ေး ြါဝင့်သည့်။  

(လ) သစ ပင  ဆ ိုသည့်မှ  စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေးရှ  စည ပင ပ ိုင လ မ၊  မ ေးလ မ၊ 

ပိုဂ္ဂ   အ မ ဝ ိုင ေးအတ င ေး   မ ေး ယ  ျွန ေး စသည  ဖင   မည့်သည့် လနရ ၌မဆ ို လြါ ့် 

လရ  ့်လ  ့်ရှ လသ နှစ့်ရှည့်သ ေးြင့်၊ စ ေးြင့်၊ အရ ြ့်ရြင့်တ ိုို့  ိုဆ ိုသည့်။ ယင့်ေးစ  ေးရြ့် 

တွင့် ဌ နဆ ိုင့်ရ   စ ို ့်ြ   ေးပြ ပြင့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးလသ  ြန့်ေးအလှြင့်က  ေးငယ့်မ  ေး 

လည့်ေး ြါဝင့်သည့်။ 

( ဝ )  အလ ာ  အအံို ဆ ိုသည့်မှ  ယာယ  ဖစ လစ၊ အမမ တမ ေး ဖစ လစ လ ာ   ိုပ လ ေး 

ပစစည ေး ဖင   တည လ ာ  ထာေးသည   အ မ ၊ တ ို  ၊ တ ၊ အမ ိုေးန္ှင   ယင ေးတ ိုို့၏ အစ တ  

အပ ိုင ေး  ို   ိုသည ။ 

(သ) အလ ာ  အအံိုလ ာ   ိုပ ပခင ေး ဆ ိုသည့်မှ  အလဆ  ့်အအံိုမ  ေးနှင့်  ယင့်ေးတ ိုို့၏ 

အစ တ့်အြ ိုင့်ေးမ  ေး လဆ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး  ို ဆ ိုသည့်။ 

(ဟ) အလ ာ  အအံို ပပင  င ပခင ေး ဆ ိုသည့်မှ  အလဆ  ့်အအံို၏ မူလြံိုသဏ္ဍ န့်  ို 

မလပြ င့်ေးလဲဘဲ ထြ့်မံတ ိုေးခ ဲြို့ပခင့်ေး၊ ပမြှင့် ပခင့်ေး၊ လရှြို့၊ လနှော ့်၊ ဝ၊ဲ ယ တ ိုို့တွင့် အဖ နှင့်  

အဆွယ့်မ  ေး ထြ့်မံတ ိုေးခ ဲြို့လဆ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေးတ ိုို့  ို ဆ ိုသည့်။ ယင့်ေးအခ  ့်တွင့် မူလ 

ြံိုသဏ္ဍ န့်လပြ င့်ေးလဲပခင့်ေးမရှ လသ  အပခ ေးအလသေးစ ေးပြင့်ဆင့်ပခင့်ေးမ  ေး မြါဝင့်။ 

( ဠ )  လ ာ   ိုပ လ ေး န ထရ ို   ိုပ ငန ေး ဆ ိုသည့်မှ  အလဆ  ့်အအံို လဆ  ့်လိုြ့်ခွင့်  

ရရှ သူ  အလဆ  ့်အအံိုလဆ  ့်လိုြ့်လြေးရန့်အတွ ့် လိုြ့်ငန့်ေးအြ့်နှံမှုခံရသည့်  

လိုြ့်ငန့်ေး  ို ဆ ိုသည့်။ 

(အ) တည ေးခ ိုခန ေး ဆ ိုသည့်မှ  အစ ိုေးရအဖွဲြို့၏ ခွင့် ပြ ခ  ့်ပဖင့်  ဖွင့် လှစ့်ထ ေးလသ  ဟ ိုတယ့်၊ 

မ ိုတယ့်၊ အင့်ေး၊ ဧည့် လဂဟ နှင့်  တည့်ေးခ ိုရ ြ့်သ တ ိုို့မှအြ ပြည့်တွင့်ေးခရ ေးသည့်မ  ေး 

အခလက ေးလငွလြေး၍တည့်ေးခ ိုန ိုင့်ရန့် တည့်လထ င့်ဖွင့် လှစ့်ထ ေးလသ  အလဆ  ့်အအံို 

  ို ဆ ိုသည့်။ 

( -၁) လ ာ ေါလ ာင  ဆ ိုသည့်မှ  စည့်ြင့်သ ယ နယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး တစ့်ဦေးခ င့်ေးငှ ေးရမ့်ေးမြ ေး 

လစဉ့်ငှ ေးရမ့်ေးခ သတ့်မှတ့်ခ  ့်ပဖင ့် လူအမ  ေးစိုလြါင့်ေးလနထ ိုင့်န ိုင့်ရန့် စ မံလဆ  ့်လိုြ့် 

ထ ေးလသ  အလဆ  ့်အအံို  ို ဆ ိုသည့်။ 



6 

 

(ခ-၁) ယာဉ   ိုသည မှာ စ ့်အ ေး  ိုပဖစ့်လစ၊ လျှြ့်စစ့်အ ေး  ိုပဖစ့်လစ၊ အပခ ေးစွမ့်ေးအ ေး  ို 

ပဖစ့်လစ အ ေးလံိုေး  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး၊ အခ   ြို့အဝ ့်မျှ  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး အသံိုေး 

ပြ ၍ လမ့်ေးလြေါ်တွင့် လမ င့်ေးနှင့်သွ ေးလ သည့်  သ ိုို့မဟိုတ့် လမ င့်ေးနှင့်သွ ေးလ န ိုင့်သည့်  

ယ ဉ့်မ  ေး  ို ဆ ိုသည့်။ 

(ဂ-၁) အလန္ှေးယာဉ   ိုသည မှာ လူ  ိုပဖစ့်လစ၊  ိုန့်ြစစည့်ေး  ိုပဖစ့်လစ၊ ယင့်ေးနှစ့်ရြ့်လံိုေး  ိုပဖစ့်လစ 

သယ့်ယူြ ိုို့လဆ င့်လြေးရန့် လူအင့်အ ေး သ ိုို့မဟိုတ့် တ ရစဆ န့်အင့်အ ေး  ို အသံိုေးပြ လသ  

ဘ ေးတြ့်ယ ဉ့်  ို ဆ ိုသည့်။  

(ဃ-၁) အလန္ှေးယာဉ လမာင ေး ဆ ိုသည့်မှ  အလနှေးယ ဉ့်  ို နင့်ေးသ၊ူ တွန့်ေးသူ၊ ဆွဲသူ၊ လမ င့်ေးသူ 

တ ိုို့  ို ဆ ိုသည့်။  

(င-၁)   ေးတ ို့် ိုပ ငန ေး ဆ ိုသည့်မှ  ပမစ့်လခ  င့်ေး သ ိုို့မဟိုတ  အင ေးမ ာေးတ င  ခရ ေးသည့်၊  ိုန့် 

ြစစည့်ေး၊ တ ရစဆ န့်၊ ယ ဉ့်မ  ေး  ို အခလက ေးလငယူွ၍ လလှ၊ သမဗ န့်၊ စ ့်တြ့်လရယ ဉ့်၊ 

သလဘဘ စသည့်တ ိုို့ပဖင့်  သယ့်ယူြ ိုို့လဆ င့်သည့်  အမ  ေးပြည့်သူဆ ိုင့်ရ   ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေး 

  ို ဆ ိုသည့်။ ယင့်ေးစ  ေးရြ့်တွင့်  ူေးတ ိုို့တံတ ေး၊  ူေးတ ိုို့ဆ ြ့်ခံ၊  ူေးတ ိုို့ဆ ြ့်တ ိုို့လည့်ေး 

ြါဝင့်သည့်။ 

(စ-၁) ဝန လ ာင မှု ိုပ ငန ေး ဆ ိုသည့်မှ  လ  ့်မတ   က  ေးက ြ့်ပခင့်ေး၊ စ မံခန့်ို့ခွဲပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် 

စည့်ေးက ြ့်လ   ့်ခံပခင့်ေး ပြ လိုြ့်န ိုင့်လသ    ယစွမ့်ေးအ ေး၊ ဉ ဏစွမ့်ေးအ ေး၊ 

စ ့်စွမ့်ေးအ ေးပဖင့်  အ    ေးအပမတ့်တစ့်စံိုတစ့်ရ ရရှ လရေးအတွ ့် ဝန့်လဆ င့်ခ  ိုရယူ၍ 

လဆ င့်ရ  ့်သည့် လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးနှင့်  အစ ိုေးရအဖဲွြို့  သတ့်မှတ့်သည့် အပခ ေးဝန့်လဆ င့်မှု 

လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးလည့်ေးြါဝင့်သည့်။ 

(ဆ-၁) စည ပင သာယာလ ေးအဖ  ွဲ့ပ ိုင လ ေး ဆ ိုသည့်မှ  လ  ့်မတ   က  ေးက ြ့်အိုြ့်ခ  ြ့်လသ  

လဈေးတစ့်စံိုတစ့်ရ   ို ဆ ိုသည့်။  

(ဇ-၁) လ ေး ဆ ိုသည့်မှ  သ ေးငါေး၊ သစ့်သ ေးဝလံ၊ ဟင့်ေးသ ေး၊ ဟင့်ေးရ  ့်၊ တ ရစဆ န့်၊ စ ေးဖွယ့်၊ 

လသ  ့်ဖွယ့်၊ စ ေး ိုန့်၊ လသ  ့် ိုန့် သ ိုို့မဟိုတ့် အပခ ေးလူသံိုေး ိုန့်ြစစည့်ေးမ  ေး  ို အခ  န့် 

မှန့် လူမ  ေးစိုလဝေးလရ င့်ေးခ ရန့် သတ့်မှတ့်ထ ေးလသ လပမလနရ  အလဆ  ့်အအံို  ို 

ဆ ိုသည့်။ 

(ဈ-၁) ပိုဂဂ   လ ေး ဆ ိုသည့်မှ  စည့်ြင့်သ ယ နယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး ြိုဂဂ  လ့်တစ့်ဦေးဦေး 

သ ိုို့မဟိုတ့် အဖဲွြို့အစည့်ေးတစ့်ရြ့်ရြ့်  လ  ့်မတ ထမံှ လ ိုင့်စင့်ရယူ၍ ဖွင့် လှစ့်လသ  

လဈေး  ိုဆ ိုသည့်။ သ ိုို့ရ တွင့် ထ ိုစ  ေးရြ့်၌ ဘိုရ ေးြရဝိုဏ့်အတွင့်ေးရှ  လဈေးမ  ေးမြါဝင့်ြါ။ 
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(ည-၁)  ိုန တ ို   ဆ ိုသည့်မှ  ဧရ ယ စတိုရန့်ေးလြ တစ့်လထ င့်နှင့် အထ ့်ရှ လသ  အလဆ  ့် 

အအံိုတွင့်  ိုန့်ြစစည့်ေးမ  ေးလရ င့်ေးခ သည့် ဆ ိုင့်  ို ဆ ိုသည့်။ 

(ဋ-၁)  ိုန ပလေသာ  ိုင  ဆ ိုသည့်မှ  ဧရ ယ စတိုရန့်ေးလြ ငါေးရ  နှင့်  တစ့်လထ င့်က  ေးရှ လသ  

အလဆ  ့်အအံိုတွင့်  ိုန့်ြစစည့်ေးမ  ေးလရ င့်ေးခ သည့် ဆ ိုင့်  ို ဆ ိုသည့်။ 

(ဌ-၁)  ိုန စံို  ိုင  ဆ ိုသည့်မှ  စည့်ြင့်သ ယ နယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး ဧရ ယ စတိုရန့်ေးလြ ငါေးရ  

လအ  ့်ရှ လသ  အလဆ  ့်အအံိုတွင့်  ိုန့်ြစစည့်ေးမ  ေးလရ င့်ေးခ သည့် ဆ ိုင့်  ို ဆ ိုသည့်။ 

(ဍ-၁) အ မ   ိုင  ဆ ိုသည့်မှ  စည့်ြင့်သ ယ နယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး လူလနအ မ့်တွင့်ပဖစ့်လစ၊ ဥြစ  

၏ ခခံစည့်ေးရ ိုေး  ို လဖ  ့်၍ပဖစ့်လစ  ိုန့်ြစစည့်ေးမ  ေးလရ င့်ေးခ သည့် ဆ ိုင့်  ို ဆ ိုသည့်။ 

(ဎ-၁)  မ ေးလ ေးလ ေး  ိုင  ဆ ိုသည့်မှ  စည့်ြင့်သ ယ နယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး လ  ့်မတ   

ယ ယ သတ့်မှတ့်လြေးလသ လနရ မ  ေးတွင့် အခ  န့်အ န့်ို့အသတ့်ပဖင့်  အခလြေးလဆ င့်၍ 

ခွင့် ပြ ထ ေးသည့်   ိုန့်ြစစည့်ေးမ  ေးအ ေး ယ ယ လရ င့်ေးခ လသ  လဈေးဆ ိုင့်  ို ဆ ိုသည့်။ 

 (ဏ-၁) တ  စဆာန  ဆ ိုသည့်မှ  လူမှတစ့်ြါေး အပခ ေးသ ့်ရှ သတတဝါ  ို ဆ ိုသည့်။  

(တ-၁)    ၊ န္  ေး၊ တ  စဆာန  ဆ ိုသည့် စ  ေးရြ့်၌   ၊ဲ နွှောေး၊ နွှောေးလနှော ့်၊ ဆင့်၊ ပမင့်ေး၊ ဝ ့်၊ လ ေး၊ 

သ ိုေးနှင့်  ဆ တ့် စသည့်တ ိုို့ ြါဝင့်သည့်။  

(ထ-၁) အသာေးထိုတ ရံို ဆ ိုသည့်မှ    ၊ဲ နွှောေး၊ နွှောေးလနှော ့်၊ သ ိုေး၊ ဆ တ့်နှင့်  ဝ ့်မ  ေး  ို 

သတ့်ပဖတ့်၍အသ ေးထိုတ့်လိုြ့်လသ  လနရ ဌ န  ို ဆ ိုသည့်။ 

(ေ-၁) အလ ေး၊ ခ  န ခ င  ဆ ိုသည့်မှ  ခ  န့်တွယ့်ရ တွင့် အသံိုေးပြ လသ  ဝန့်ြစစည့်ေး၏ အလလေးခ  န့် 

ြမ ဏ  ိုလဖ ့်ပြသည့်  အရ ဝတထ   ို ဆ ိုသည့်။ 

(ဓ-၁) အလပါင   ိုင  ိုပ ငန ေး ဆ ိုသည့်မှ  လ  ့်မတ   ထိုတ့်လြေးသည့် လ ိုင့်စင့်ပဖင့်  

လရ ြို့လပြ င့်ေးန ိုင့်လသ ြစစည့်ေး  ို အ မခံအပဖစ့်လ ့်ခံ၍ လ  ့်မတ  သတ့်မှတ့်ထ ေးသည့်  

အတ ိုေးနှုန့်ေးပဖင့်  လငွထိုတ့်လခ ေးလသ  လိုြ့်ငန့်ေး  ို ဆ ိုသည့်။  

(န-၁) စည ပင သာယာလ ေးနယ န မ တ  ဆ ိုသည့်မှ  ဤဥြလေ ြိုေ့်မ ၃ အရ ဝန့်က  ေး  အမ န့်ို့ 

လက  ့်ပင စ ထိုတ့်ပြန့်၍ သတ့်မှတ့်လသ  နယ့်န မ တ့်  ို ဆ ိုသည့်။ 

(ြ-၁)    ေးလ  ာ ပခင ေး ဆ ိုသည့်မှ  စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့ြ ိုင့် သ ိုို့မဟိုတ့် စည့်ြင့်သ ယ လရေး 

အဖဲွြို့  စ မံခန့်ို့ခွဲခွင့် ရှ လသ  လပမ၊ လမ့်ေးလပမ၊ လဈေး၊ ြန့်ေးခခံ၊ သိုသ န့်၊  စ ေး ွင့်ေး၊ 

အလဆ  ့်အအံိုတ ိုို့အလြေါ်တွင့် ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ ဘဲ ယ ယ  သ ိုို့မဟိုတ့် အမမဲတမ့်ေးလနထ ိုင့် 

ပခင့်ေး၊ အခ  န့်ြ ိုင့်ေးလနထ ိုင့်ပခင့်ေး၊ လဈေးလရ င့်ေးခ ပခင့်ေးနှင့်  စ ေးြွ ေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေး လိုြ့်  ိုင့်ပခင့်ေး 
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တ ိုို့  ိုဆ ိုသည့်။ ယင့်ေးစ  ေးရြ့်တွင့် အထ ့်ြါ လဆ င့်ရ  ့်ခ  ့်မ  ေး  ို အ ေးလြေးပခင့်ေး၊ 

အ ေးထိုတ့်ပခင့်ေးတ ိုို့လည့်ေး ြါဝင့်သည့်။ 

အခန ေး(၂) 

စည ပင သာယာလ ေးနယ န မ တ မ ာေးသတ မှတ ဖ  ွဲ့စည ေးပခင ေး 

၃။ ဝန့်က  ေးသည့် အစ ိုေးရအဖွဲြို့၏သလဘ တူည ခ  ့်ပဖင့်  တ ိုင့်ေးလေသက  ေးအတွင့်ေး စည့်ြင့်သ ယ လရေး 

နယ့်န မ တ့်မ  ေး  ို အမ န့်ို့လက  ့်ပင စ ထိုတ့်ပြန့်၍ လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေးသတ့်မှတ့်ဖွြဲို့စည့်ေးန ိုင့်သည့် - 

( ) မမ ျုွဲ့နယ စည ပင သာယာလ ေးနယ န မ တ ။ မမ  ြို့နယ့်တစ့်ခိုအတွင့်ေးရှ  လ  ေးရ  အိုြ့်စို 

မ  ေး၊ ရြ့် ွ ့်မ  ေး၊ မမ  ြို့မ  ေး၏ နယ့်န မ တ့်အ ေးလံိုေး စိုလြါင့်ေးထ ေးလသ  နယ့်န မ တ့်  ို 

မမ  ြို့နယ့်စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အပဖစ့် သတ့်မှတ့်န ိုင့်သည့်။  

( ခ )  မမ ျုွဲ့စည ပင သာယာလ ေးနယ န မ တ ။        မမ  ြို့အပဖစ့် သတ့်မှတ့်လက ည ထ ေးလသ  

နယ့်န မ တ့်  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး၊ ယင့်ေးနယ့်န မ တ့်နှင့်  တစ့်ဆ ့်တစ့်စြ့်တည့်ေးရှ လသ  

လေသမ  ေး  ို ထည့် သွင့်ေး၍လသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး မမ  ြို့စည့်ြင့်သ ယ လရေး နယ့်န မ တ့် 

အပဖစ့်သတ့်မှတ့်ဖွဲြို့စည့်ေးန ိုင့်သည့်။ ထ ိုို့အပြင့် မမ  ြို့အသွင့်ဖွြံို့မဖ  ေးတ ိုေးတ ့်လနလသ လ  ေးရ   

နယ့်န မ တ့်  ိုလည့်ေး မမ  ြို့စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အပဖစ့် သတ့်မှတ့်န ိုင့်သည့်။ 

ယခင့် တည့်ရှ ခဲ လသ  မမ  ြို့စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်မ  ေးသည့်  ဤဥြလေအရ 

အ  ံ ေးဝင့်လစရမည့်။    

အခန ေး(၃) 

စည ပင သာယာလ ေးအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည ေးပခင ေး 

၄။  ဝန့်က  ေးသည့် အစ ိုေးရအဖွဲြို့၏ သလဘ တူည ခ  ့်ပဖင့်  တ ိုင့်ေးလေသက  ေးအတွင့်ေး မမ  ြို့နယ့်တစ့်ခို  ို 

ပဖစ့်လစ၊ မမ  ြို့တစ့်မမ  ြို့  ိုပဖစ့်လစ၊ နယ့်န မ တ့်ခ င့်ေး ဆ ့်စြ့်လ  ့်ရှ လသ  မမ  ြို့နယ့်မ  ေး သ ိုို့မဟိုတ့် မမ  ြို့မ  ေး 

  ို စိုစည့်ေး၍ပဖစ့်လစ စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့  ို ဖွဲြို့စည့်ေးပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်လပြ င့်ေးလဲပခင့်ေး ပြ န ိုင့်သည့်။  

အခန ေး(၄) 

လ ာ မတ ဖ  ွဲ့စည ေးပခင ေး 

၅။ အစ ိုေးရအဖွဲြို့သည့် စည့်ြင့်သ ယ လရေးလ  ့်မတ   ို လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေး ဖွဲြို့စည့်ေးရမည့် - 

( ) ဥ ကဋ္ဌအြါအဝင့် လ  ့်မတ ဝင့်မ  ေး  ို (၇)ဦေးပဖင ့် ဖွဲြို့စည့်ေးရမည့်။  



9 

 

( ခ )  တ ဝန့်နှင့်  လိုြ့်ြ ိုင့်ခွင့် မ  ေး  ို   င့် သံိုေးလဆ င့်ရ  ့်န ိုင့်ရန့် စည့်ြင့်သ ယ လရေး 

လ  ့်မတ   ို ဥ ကဋ္ဌ (၁)ဦေး၊ အတွင့်ေးလရေးမှ ေး(၁)ဦေးနှင့်   လ  ့်မတ ဝင့်(၅)ဦေးပဖင့်  ဖွဲြို့စည့်ေးရ 

မည့်။   

( ဂ )  လ  ့်မတ ၏အတွင့်ေးလရေးမှ ေးသည့် သ ့်ဆ ိုင့်ရ  မမ  ြို့နယ့်စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖဲွြို့ 

အမှုလဆ င့်အရ ရှ  ပဖစ့်သည့်။ 

၆။ လ  ့်မတ ၏ သ ့်တမ့်ေးသည့် အစ ိုေးရအဖွဲြို့၏ သ ့်တမ့်ေးနှင့် အည ပဖစ့်သည့်။  

၇။ အစ ိုေးရအဖွဲြို့သည့် စည့်ြင့်သ ယ လရေးလ  ့်မတ   ို လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေး ဖွဲြို့စည့်ေးရမည့် - 

( ) စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေးရှ  ရြ့် ွ ့်လနပြည့်သူမ  ေး        ဥ ကဋ္ဌ   

လရ ေးခ ယ့်လသ  ြိုဂဂ  လ့် (၁) ဦေး  

( ခ )  စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေးရှ  ရြ့် ွ ့်လနပြည့်သူမ  ေး  အဖဲွြို့ဝင့်မ  ေး 

 လရ ေးခ ယ့်လသ  ြိုဂဂ  လ့် (၃) ဦေး  

 ( ဂ )  ေိုတ ယမမ  ြို့နယ့်အိုြ့်ခ  ြ့်လရေးမှ ေး၊ အလထလွထွအိုြ့်ခ  ြ့်လရေးဦေးစ ေးဌ န  အဖဲွြို့ဝင့်

 (ဃ) ေိုတ ယဦေးစ ေးမှ ေး၊ လယ့်ယ လပမစ မံခန့်ို့ခွဲလရေးနှင့်  စ ရင့်ေးအင့်ေးဦေးစ ေးဌ န  အဖဲွြို့ဝင့်  

( င )  မမ  ြို့နယ့်အမှုလဆ င့်အရ ရှ ၊ မမ  ြို့နယ့်စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့               အတွင့်ေးလရေးမှ ေး 

အခန ေး(၅) 

လ ာ မတ ဝင မ ာေးလ  ေးလ ာ  တင လပမ ာ  ပခင ေးန္ှင ့် ခန ့်ထာေးပခင ေး 

၈။ လ  ့်မတ ဝင့်မ  ေး လရ ေးခ ယ့်ရ တွင့် ရြ့် ွ ့်အတွင့်ေးရှ  အ မ့်လထ င့်စို တစ့်စိုလျှင့် ဆနဒမ ဲတစ့်မဲ 

နှုန့်ေးပဖင့်  မဲလြေးလရ ေးခ ယ့်ရမည့်။   

၉။ လရ ေးခ ယ့်တင့်လပမြှ  ့်ခံရလသ  ဥ ကဋ္ဌနှင့်  အဖဲွြို့ဝင့်မ  ေး  ို အစ ိုေးရအဖွဲြို့  (၇)ရ ့်အတွင့်ေး 

အတည့်ပြ ခ  ့် ထိုတ့်ပြန့်လြေးရမည့်။ 

၁၀။ မမ  ြို့နယ့်စည့်ြင့်သ ယ လရေး လရ ေးလ   ့်ြွဲလ  ့်မရှင့်  ို လအ  ့်ြါ ြိုဂဂ  လ့်မ  ေးပဖင့်  ဖွဲြို့စည့်ေး 

ရမည့် - 

 ( ) မမ  ြို့နယ့်အိုြ့်ခ  ြ့်လရေးမှ ေး၊ အလထလွထွအိုြ့်ခ  ြ့်လရေးဦေးစ ေးဌ န    ဥ ကဋ္ဌ 

 ( ခ )  မမ  ြို့နယ့်ရဲတြ့်ဖွဲြို့မှ ေး၊ ပမန့်မ န ိုင့်ငရံဲတြ့်ဖွဲြို့     အဖဲွြို့ဝင့် 

 ( ဂ )  မမ  ြို့နယ့်ဦေးစ ေးမှ ေး၊ လ  ေးလ ့်လေသဖွံြို့မဖ  ေးတ ိုေးတ ့်လရေးဦေးစ ေးဌ န  အဖဲွြို့ဝင့် 

 (ဃ) မမ  ြို့နယ့်ဥြလေအရ ရှ          အဖဲွြို့ဝင့်  
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 ( င )  မမ  ြို့နယ့်ဦေးစ ေးမှ ေး၊ လူဝင့်မှုက  ေးက ြ့်လရေးနှင့်  အမ   ေးသ ေး    အဖဲွြို့ဝင့် 

မှတ့်ြံိုတင့်လရေး ဦေးစ ေးဌ န        

 ( စ )  မမ  ြို့နယ့်ဦေးစ ေးမှ ေး၊ လယ့်ယ လပမစ မံခန့်ို့ခွဲလရေးနှင့်  စ ရင့်ေးအင့်ေး   အဖဲွြို့ဝင့် 

ဦေးစ ေးဌ န  

 (ဆ) မမ  ြို့နယ့်ဦေးစ ေးမှ ေး၊ စ မံ  န့်ေးလရေးဆွဲလရေးဦေးစ ေးဌ န         အတွင့်ေးလရေးမှ ေး 

၁၁။ မမ  ြို့နယ့်စည့်ြင့်သ ယ လရေး လရ ေးလ   ့်ြွဲလ  ့်မရှင့်သည့် လရ ေးလ   ့်ြွဲမ  ေးအ ေး က  ေးက ြ့် 

န ိုင့်ရန့်အတွ ့် သင့် လလ  ့်လသ  ြိုဂဂ  လ့်(၅)ဦေးပဖင့်  ရြ့် ွ ့်လရ ေးလ   ့်ြွဲ လ  ့်မရှင့်အဖဲွြို့ခွဲမ  ေး  ို 

ဖွဲြို့စည့်ေးန ိုင့်သည့်။   

၁၂။ လ  ့်မတ ဝင့်မ  ေး လရ ေးခ ယ့်ရ တွင့် လအ  ့်ြါအရည့်အခ င့်ေးနှင့် ပြည့် စံိုလသ  ြိုဂဂ  လ့်မ  ေး  ို 

လရ ေးခ ယ့်ရမည့် -  

 ( ) အသ ့်(၂၅)နှစ့် ပြည့် မြ ေးသူ၊ 

 ( ခ )  န ိုင့်ငံသ ေးမ ဘနှစ့်ြါေးမှလမွေးဖွ ေးလသ  န ိုင့်ငံသ ေးပဖစ့်သူ၊ 

( ဂ )  သ ့်ဆ ိုင့်ရ စည့်ြင့်သ ယ လရေး နယ့်န မ တ့်တွင့် အ မ့်လထ င့်စိုဇယ ေးြံိုစံ (၆၆/၆)ပဖင့်  

မ မ   ိုယ့်တ ိုင့် သ ိုို့မဟိုတ့် မ မ ၏ ဇန ေး/ ခင့်ြွန့်ေးတစ့်ဦေးဦေး အမည့်လြါ ့်လ  ့် ြ ိုင့်ဆ ိုင့် 

ထ ေးခဲ လသ  လပမနှင ့်အ မ့်တွင့် သ ိုို့မဟိုတ့် တ ို ့်ခန့်ေးတွင့် အနည့်ေးဆံိုေး (၁) နှစ့် လနထ ိုင့် 

လ  ့်ရှ သူ၊ 

 (ဃ) အစ ိုေးရဝန့်ထမ့်ေးမဟိုတ့်သူ၊ 

( င )  အန မ့် ဆံိုေးအလပခခံြည အထ ့်တန့်ေးအဆင့်  သင့်ယူမြ ေးလပမ  ့်သူ၊  

 ( စ )  သ သနှော ဝန့်ထမ့်ေး မဟိုတ့်သူ၊ 

(ဆ)   ိုယ့်  င့် တရ ေးြ  ့်ယွင့်ေးမှုလက  င့်  သ ့်ဆ ိုင့်ရ တရ ေးရံိုေးမှ ပြစ့်မှုထင့်ရှ ေးစ ရင့်ပခင့်ေး 

မခံရဖူေးသူ၊ 

( ဇ )  တည့်ဆဲဥြလေတစ့်ရြ့်ရြ့်အရ မတရ ေးအသင့်ေးအပဖစ့် လက ည ပခင့်ေးခံထ ေးရလသ  

အဖဲွြို့အစည့်ေး၊ အက မ့်ေးဖ ့်လိုြ့်ရြ့်မ  ေး  ို    ေးလွန့်သည့်ဟို န ိုင့်ငလံတ ့်  သတ့်မှတ့် 

ထ ေးလသ  အဖဲွြို့အစည့်ေးနှင့်  ြိုဂဂ  လ့်မ  ေး၊ န ိုင့်ငံလတ ့်အ ေး လ ့်န ့်  ိုင့်ဆန့်ို့  င့် 

လနလသ  အဖဲွြို့အစည့်ေးမ  ေး သ ိုို့မဟိုတ့် ယင့်ေးအဖွဲြို့အစည့်ေးမ  ေးနှင့်  ဆ ့်သွယ့်မှုရှ  

လက  င့်ေး ခ ိုင့်လံိုလသ  အလထ  ့်အထ ေးမရှ သူ။ 
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၁၃။ လ  ့်မတ ဝင့်အပဖစ့် လရ ေးခ ယ့်ခံြ ိုင့်ခွင ့် မရှ သူမ  ေး  ို လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေးသတ့်မှတ့်ရမည့် -  

 ( ) ဤဥြလေြိုေ့်မ ၁၂ ြါ အရည့်အခ င့်ေးနှင ့်   ို ့်ည ပခင့်ေးမရှ သူမ  ေး၊ 

( ခ )  တ ဝန့်ထမ့်ေးလဆ င့်ခဲ လသ  လ  ့်မတ သ ့်တမ့်ေး  လအတွင့်ေး အခါအ ေးလလ  ့်စွ  

ထိုတ့်ပြန့်ထ ေးသည ့် စည့်ေးမ ဉ့်ေး၊ စည့်ေး မ့်ေး၊ အမ နို့့်၊ ညွှန့်က  ေးခ  ့်မ  ေး  ို လ ို ့်နှောမှု 

မရှ သပဖင ့် ပြစ့်ေဏ့်တစ့်ရြ့်ရြ့်ခ မှတ့်ပခင့်ေးခံရသူမ  ေး၊ 

 ( ဂ )  လ  ့်မတ သ ့်တမ့်ေး (၂) က  မ့် ဆ ့်တ ို ့် တ ဝန့်ထမ့်ေးလဆ င့်ခဲ လသ သူမ  ေး။ 

၁၄။ မမ  ြို့နယ့်စည့်ြင့်သ ယ လရေးလရ ေးလ   ့်ြဲွလ  ့်မရှင့်သည့် ဝန့်က  ေး၏သလဘ တူ ခွင့် ပြ ခ  ့် 

အရ လ  ့်မတ ဝင့်မ  ေး လရ ေးခ ယ့်မည့်  လနို့ရ ့်  ို သတ့်မှတ့်လက ည ရမည့်။  

၁၅။ ြိုေ့်မ ၇၊ ြိုေ့်မခွဲ ( ) ြါ လ  ့်မတ  ဥ ကဋ္ဌလရ ေးခ ယ့်ရ တွင့် လရ ေးခ ယ့်ခံရလသ  လ  ့်မတ ဝင့် 

အခ င့်ေးခ င့်ေး  လျှ  ြို့ဝှ ့်ဆနဒမဲပဖင့်  လရ ေးခ ယ့်ရမည့်။ မဲအလရအတွ ့် သံိုေးက  မ့်အထ  တူည လနြါ  

ဝန့်က  ေး၏ အဆံိုေးအပဖတ့်သည့် အတည့်ပဖစ့်သည့်။ 

၁၆။ မမ  ြို့နယ့်စည့်ြင့်သ ယ လရေးလ  ့်မတ ဝင့်သည့် န ိုင့်ငလံရေးြါတ တစ့်ခို၏ အဖဲွြို့ဝင့်ပဖစ့်လျှင့် 

စည့်ြင့်သ ယ လရေးလ  ့်မတ ဝင့်အပဖစ့် ခန့်ို့အြ့်တ ဝန့်လြေးပခင့်ေးခံရသည့် လနို့မှစ၍ မ မ တ ဝန့် 

ထမ့်ေးလဆ င့်လနသည့်  သ ့်တမ့်ေးအတွင့်ေး ယင့်ေးြါတ အဖွဲြို့အစည့်ေး၏ ြါတ လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးတွင့် ြါဝင့် 

လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

အခန ေး(၆) 

လ ာ မတ ဝင အပဖစ မှန္ှုတ ထ   ပခင ေး၊  ပ စ ပခင ေး၊ ထိုတ ပယ ပခင ေး၊  စ  ပ လန ာ  ို 

ထပ မံပဖည ့်စ   ပခင ေးန္ှင ့် လ ာ မတ တစ  ပ  ံိုေးအာေး ယာယ ရိုပ သ မ ေးပခင ေး၊ ဖ   သ မ ေးပခင ေး၊ 

ပပန  ည လ  ေးခ ယ ပခင ေးန္ှင ့် ခန ့်ထာေးပခင ေး 

၁၇။ လ  ့်မတ ဝင့်တစ့်ဦေးဦေးသည့် မ မ ဆနဒအလလ   ့်ရ ထေူးမှ နှုတ့်ထ ွ့်လ ိုလျှင့် လ  ့်မတ မှ 

တစ့်ဆင့်  ဝန့်က  ေးဌ နသ ိုို့ စ ပဖင့် လြေးြ ိုို့လလျှ  ့်ထ ေးရမည့်။ ဝန့်က  ေးဌ န  အစ ိုေးရအဖွဲြို့၏ သလဘ  

တူည ခ  ့်ပဖင့်  ယင့်ေး  စစ  ို သလဘ တူလက  င့်ေးပြန့်က  ေးခဲ လျှင့် ၎င့်ေးလ  ့်မတ ဝင့်သည့် ရ ထူေးမှ 

နှုတ့်ထ ွ့်မြ ေးပဖစ့်သည့်ဟို မှတ့်ယရူမည့်။ 

၁၈။ လ  ့်မတ ဝင့်တစ့်ဦေးဦေးအ ေး လအ  ့်ြါအလက  င့်ေးအရ မ  ေးလြေါ်လြါ ့်လ ြါ  လ  ့်မတ ဝင့် 

အပဖစ့်မှရြ့်စဲရမည့် - 

( ) လြေးအြ့်သည့် တ ဝန့်နှင့်  လိုြ့်ြ ိုင့်ခွင့် မ  ေး  ို လ  ြွန့်စွ  မလဆ င့်ရ  ့်န ိုင့်ပခင့်ေး၊ 
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( ခ )  လြေးအြ့်သည့်  တ ဝန့်နှင့်  လိုြ့်ြ ိုင့်ခွင့် မ  ေးအလြေါ် အလက  င့်ေးပြ ၍ မ မ အ    ေးငှ  အလွဲ 

သံိုေးစ ေးပြ ပခင့်ေး၊ 

 ( ဂ )  လ  ့်မတ ဝင့်မ ာေးန္ှင  ပတ သ  ၍ အခါအာေးလ  ာ စ ာ ထိုတ  ပန သည  စည့်ေးမ ဉ့်ေး၊ 

  စည့်ေး မ့်ေး၊ အမ န့်ို့၊ ညွှန့်က  ေးခ  ့်မ  ေး  ို လ ို ့်နှောမှုမရှ ပခင့်ေး။ 

၁၉။ လ  ့်မတ ဝင့်တစ့်ဦေးဦေးသည့် လအ  ့်ြါ  စစရြ့်မ  ေးလြေါ်လြါ ့်လျှင့် ထ ိုလ  ့်မတ ဝင့်၏ လနရ  

သည့် ထ ိုအခ  န့်၌ လစ့်လြ့်သည့်ဟို မှတ့်ယူရမည့် - 

 ( )  ွယ့်လွန့်ပခင့်ေး၊ 

 ( ခ )  မ မ ၏ ဆနဒအလလ   ့် လ  ့်မတ ဝင့်အပဖစ့်မှ နှုတ့်ထ ွ့်လ ိုလျှင့် နှုတ့်ထွ ့်ခွင့် ရရှ ပခင့်ေး၊ 

 ( ဂ )  လ  ့်မတ ဝင့်အပဖစ့်မှ ရြ့်စဲခံရပခင့်ေး၊ 

(ဃ) ဤဥြလေအရထိုတ့်ပြန့်ထ ေးသည့်  နည့်ေးဥြလေမ  ေး  ိုလဖ  ့်ဖ  ့်၍ လ  ့်မတ  

အစည့်ေးအလဝေးမ  ေး  ို တ ့်လရ  ့်ရန့်ြ  ့် ွ ့်ပခင့်ေး၊ လ  ့်မတ    င့်ေးြသည့်  

ြံိုမှန့်နှင့် အထူေးအစည့်ေးအလဝေးမ  ေး  ိုလံိုလလ  ့်လသ အလက  င့်ေးမရှ ဘဲ တစ့်ဆ ့်တည့်ေး  

တ ့်လရ  ့်ရန့် သံိုေးက  မ့် ြ  ့် ွ ့်ပခင့်ေး၊ 

( င )  သ ့်ဆ ိုင့်ရ စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး ဆ ့်လ ့်လနထ ိုင့်ပခင့်ေးမရှ ဘဲ 

အပခ ေးလေသသ ိုို့ လရ ြို့လပြ င့်ေးပခင့်ေး၊ 

( စ )  လ  ့်မတ ဝင့်အပဖစ့် ဤဥြလေအရသတ့်မှတ့်ထ ေးလသ  လရ ေးခ ယ့်ခန့်ို့ထ ေးြ ိုင့်ခွင့်  

အရည့်အခ င့်ေး ြ  ့်ယွင့်ေးပခင့်ေး။  

၂၀။ ဥ ကဋ္ဌရ ထေူး လစ့်လြ့်ြါ  လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေး လဆ င့်ရ  ့်ရမည့် - 

( ) လ  ့်မတ ဥ ကဋ္ဌလစ့်လြ့်သည့် အခါ လ  ့်မတ ၏ဆံိုေးပဖတ့်ခ  ့်အရ အတွင့်ေးလရေးမှ ေး  

ပဖစ့်လစ၊ အဖဲွြို့ဝင့်တစ့်ဦေးဦေး ပဖစ့်လစ ယ ယ ဥ ကဋ္ဌအပဖစ့် ြူေးတွဲတ ဝန့်ထမ့်ေးလဆ င့်လစ 

ရမည့်။ 

( ခ )  လ  ့်မတ အတွင့်ေးလရေးမှ ေး လစ့်လြ့်သည့် အခါ အမှုလဆ င့်အရ ရှ တ ဝန့် ယ ယ  

တ ဝန့်လြေးအြ့်ပခင့်ေးခံရသူ  ို ယ ယ အတွင့်ေးလရေးမှ ေးအပဖစ့် ထမ့်ေးလဆ င့်လစရမည့်။ 

( ဂ )  လစ့်လြ့်သည့် လ  ့်မတ ဝင့်  ို ဥြလေနှင့် အည  ရ ့်လြါင့်ေး (၃၀) အတွင့်ေး ပြန့်လည့် 

လရ ေးခ ယ့်န ိုင့်သည့်။ 

၂၁။ အစ ိုေး အဖ  ွဲ့သည  -  
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 ( ) လ  ့်မတ ဝင့်တစ့်ဦေးဦေး  မ မ ၏တ ဝန့်  ိုထမ့်ေးလဆ င့်ရ တွင့် အထ ့်ြါ ြိုေ့်မ ၁၈၊ 

ြိုေ့်မ ၁၉၊ ြိုေ့်မခွဲ (ဃ) အရ ြ  ့် ွ ့်ခဲ လျှင့်ပဖစ့်လစ၊ မ မ အ ေး အြ့်နှင့်ေးထ ေးလသ  

လိုြ့်ြ ိုင့်ခွင့်  တ ဝန့်  ို အလွသံဲိုေးစ ေး ပြ လိုြ့်ခဲ လျှင့်ပဖစ့်လစ စံိုစမ့်ေးစစ့်လဆေးလစမြ ေးလနှော ့် 

  လြေါ်လြါ ့်ြါ  ၎င့်ေးလ  ့်မတ ဝင့်အ ေး တ ဝန့်မှထိုတ့်ြယ့်သည့်  အမ န့်ို့ခ မှတ့်န ိုင့်သည့်။ 

( ခ )  လ  ့်မတ တစ့်ရြ့်လံိုေး  မ မ ၏တ ဝန့်  ိုထမ့်ေးလဆ င့်ရ တွင့် အထ  ပါ ပိုေ မ ၁၈၊ 

ြိုေ့်မ ၁၉၊ ြိုေ့်မခွဲ (ဃ) အရ ြ  ့် ွ ့်ခဲ လျှင့်ပဖစ့်လစ၊ မ မ အ ေး အြ့်နှင့်ေးထ ေးလသ  

လိုြ့်ြ ိုင့်ခွင့်  တ ဝန့်  ိုအလဲွသံိုေးစ ေးပြ လိုြ့်ခဲ လျှင့်ပဖစ့်လစ စံိုစမ့်ေးစစ့်လဆေးလစမြ ေးလနှော ့် 

လြေါ်လြါ ့်ြါ  ၎င့်ေးလ  ့်မတ တစ့်ရြ့်လံိုေးအ ေး ဖ  ့်သ မ့်ေးသည့်  အမ န့်ို့ခ မှတ့်န ိုင့်သည့်။ 

( ဂ )  ြိုေ့်မခွဲ ( )၊ (ခ) နှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ စံိုစမ့်ေးစစ့်လဆေးန ိုင့်ရန့် လွတ့်လြ့်လသ  စံိုစမ့်ေးစစ့်လဆေး 

လရေးလ  ့်မရှင့်တစ့်ရြ့်  ို ဖွဲြို့စည့်ေးလစရမည့်။ ၎င့်ေးလ  ့်မရှင့်၏ လတွြို့ရှ ခ  ့် အစ ရင့်ခံစ  

အရ သင့် လလ  ့်သည့်  အမ န့်ို့တစ့်ရြ့်ခ မှတ့်န ိုင့်သည့်။ 

၂၂။ ြိုေ့်မ ၂၁ အရ လ  ့်မတ ဝင့်တစ့်ဦေးဦေး  ိုပဖစ့်လစ၊ လ  ့်မတ တစ့်ရြ့်လံိုေး  ိုပဖစ့်လစ အလရေးယူ 

လျှင့် ထ ိုလ  ့်မတ ဝင့် သ ိုို့မဟိုတ့် ထ ိုလ  ့်မတ တစ့်ရြ့်လံိုေးအ ေး ထိုလခ ရှင့်ေးလင့်ေးရန့် အခွင့် အလရေး 

မလြေးဘဲနှင့်  ထ ိုလ  ့်မတ ဝင့် သ ိုို့မဟိုတ့် ထ ိုလ  ့်မတ တစ့်ရြ့်လံိုေး၏အ    ေး  ို ထ ခ ို ့်နစ့်နှောလစလသ    

မည့်သည့် အမ န့်ို့တစ့်စံိုတစ့်ရ   ိုမျှ မခ မှတ့်ရ။   

၂၃။ ြိုေ့်မ ၂၁ အရ ခ မှတ့်လသ  အစ ိုေးရအဖွဲြို့၏ ဆံိုေးပဖတ့်ခ  ့်သည့် အမြ ေးအပြတ့် ပဖစ့်လစရမည့်။ 

အခန ေး(၇) 

လ ာ မတ ၏  ိုပ ငန ေးတာဝန မ ာေး 

၂၄။ လ  ့်မတ သည့် စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့၏ လအ  ့်ြါလိုြ့်ငန့်ေးတ ဝန့်မ  ေးနှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ 

တည့်ဆဲဥြလေမ  ေးနှင့် အည  က  ေးက ြ့်ပခင့်ေး၊ အလ  င့်အထည့်လဖ ့်လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေးပြ န ိုင့်သည့် - 

 ( ) မမ  ြို့ပြစ မံ  န့်ေးမ  ေး လရေးဆွဲလဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊ 

 ( ခ )  လသ  ့်သံိုေးလရလြေးလဝလရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊   

 ( ဂ )  သန့်ို့ရှင့်ေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး - 

(၁) သန့်ို့ရှင့်ေးလရေး၊ သ ယ လှြလရေးနှင့်  သဘ ဝြတ့်ဝန့်ေး  င့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးလရေး 

လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊ 

  (၂) အမ ှု ့်သ မ့်ေးစနစ့်မ  ေး စ မံပခင့်ေး၊  
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  (၃) အမ ှု ့်စွန့်ို့ြစ့်လနရ မ  ေးသတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ 

  (၄) မ လလ လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊  

(ဃ) လမ့်ေးမ ေးထွန့်ေးလြေးပခင့်ေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးနှင့်  လျှြ့်စစ့်ဓ တ့်အ ေးခ လြေးလဆ င့်ပခင့်ေးလိုြ့်ငန့်ေး 

မ  ေး လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊  

 ( င )  လဈေးနှင့် စြ့်လ ဉ့်ေးသည့် လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး စ မံခန့်ို့ခွဲပခင့်ေး - 

(၁) စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့ြ ိုင့်လဈေးမ  ေးတည့်လထ င့်ပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးပခင့်ေး၊ 

  (၂) ြိုဂဂလ  ြ ိုင့်လဈေးမ  ေး  ို တည့်လထ င့်ခွင့် ပြ ပခင့်ေး၊  

  (၃) တ ရစဆ န့်ြွဲလဈေးမ  ေး  ို တည့်လထ င့်ပခင့်ေး၊  

  (၄) လမ့်ေးလဘေးလဈေးဆ ိုင့်မ  ေး  ို စနစ့်တ  ရှ လစပခင့်ေး၊ 

( စ )  မိုန့်ို့ဖ ိုမ  ေး၊ စ ေး ိုန့်ြစစည့်ေးမ  ေး ထိုတ့်လိုြ့်၊ သ ိုလလှ င့်၊ ပဖန့်ို့ပဖ ေးလရ င့်ေးခ ပခင့်ေးနှင့်  

စြ့်လ ဉ့်ေးသည့်  လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို စစ့်လဆေးပခင့်ေး၊ စ မံခန့်ို့ခွဲပခင့်ေး၊  

 (ဆ) အနတရ ယ့်ရှ လစန ိုင့်လသ  လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးအ ေး စစ့်လဆေးပခင့်ေး၊ 

( ဇ )  မ ေးလဘေး၊ လရလဘေး၊ လလလဘေး၊ သဘ ဝလဘေးအနတရ ယ့် က   တင့်   ယွ့်လရေး 

အလထ  ့်အ ူပြ လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးနှင့်  ယ့်ဆယ့်လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး ူည လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊ 

( ဈ )  တ ရစဆ န့်မ  ေး  ိုလမွေးပမ ရန့် သယ့်ယူခွင့် ပြ ပခင့်ေး၊ သတ့်ပဖတ့်ခွင့် ပြ ပခင့်ေးနှင့် သယ့်ယူပခင့်ေး - 

(၁) လပခနှစ့်လခ  င့်ေးတ ရစဆ န့်မ  ေးအ ေး စ ေးသံိုေးရန့် သတ့်ပဖတ့်ခွင့် ပြ ပခင့်ေး၊ အသ ေး 

လရ င့်ေးခ ပခင့်ေး  ို က  ေးက ြ့်ပခင့်ေး၊ 

(၂) အသ ေးထိုတ့်ရံိုမ  ေးတည့်လထ င့်ပခင့်ေး၊ လပခလလေးလခ  င့်ေးတ ရစဆ န့်မ  ေးအ ေးစ ေးသံိုေး 

ရန့် သတ့်ပဖတ့်ခွင့် ပြ ပခင့်ေး၊ အသ ေးလရ င့်ေးခ ပခင့်ေး  ို  က  ေးက ြ့်ပခင့်ေး၊  

(၃) မမ  ြို့စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး တ ရစဆ န့်မ  ေးထ ေးရှ ပခင့်ေး၊ လမွေးပမ ပခင့်ေး 

  ို က  ေးက ြ့်ပခင့်ေး၊ တ ရစဆ န့် အလသလ  င့်မ  ေး  ို ရှင့်ေးလင့်ေးလစပခင့်ေး။ 

 (ည)  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို စ မံခန့်ို့ခွဲပခင့်ေး၊  

 ( ဋ )  အလြါင့်ဆ ိုင့်လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးအ ေး စ မံခန့်ို့ခွဲပခင့်ေး၊ 

 ( ဌ )  အလနှေးယ ဉ့်မ  ေး  ို စ မံခန့်ို့ခွဲပခင့်ေး၊ 

( ဍ )  ယ ဉ့်ရြ့်နှောေးစခန့်ေးမ  ေးသတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ စ မံခန့်ို့ခွပဲခင့်ေးနှင့်  ယ ဉ့်မ  ေးသွ ေးလ ပခင့်ေး၊ 

ရြ့်နှောေးပခင့်ေး  ို စ မံခန့်ို့ခွဲပခင့်ေး၊ 

 ( ဎ )  လမ့်ေးနှင့် စြ့်လ ဉ့်ေးသည့် လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး တည့်လဆ  ့်ပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးပခင့်ေး၊ 
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  (၁) လမ့်ေး၊ တံတ ေးမ  ေး တည့်လဆ  ့်ပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးပခင့်ေး၊ 

  (၂) လမ့်ေးအသံိုေးခ မှုသတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ လမ့်ေးအမည့်၊ လမ့်ေးအမှတ့်သတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ 

(၃) လမ့်ေးလဘေးလရနိုတ့်လပမ င့်ေးမ  ေး လဖ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးပခင့်ေး၊ လရစ ေး 

လရလ လ  င့်ေးမွန့်လစရန့်လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊  စ မံခန့်ို့ခွဲပခင့်ေး၊ 

 (ဏ) အလဆ  ့်အအံိုမ  ေး လဆ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးပခင့်ေး၊ ဖ  ့်သ မ့်ေးပခင့်ေး၊ 

(၁) စည့်ြင့်သ ယ လရေး နယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး ြိုဂဂလ  ြ ိုင့်အလဆ  ့်အအံိုမ  ေး 

လဆ  ့်လိုြ့်ခွင့် ပြ ပခင့်ေး၊ စစ့်လဆေးပခင့်ေး၊ လနထ ိုင့်ရန့် ခွင့် ပြ ခ  ့်လြေးပခင့်ေး၊ 

(၂) စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့ြ ိုင့် အလဆ  ့်အအံိုမ  ေး လဆ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့် 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးပခင့်ေး၊  

(၃) စည့်ြင့်သ ယ လရေး နယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး ြိုဂဂလ  ြ ိုင့် အလဆ  ့်အအံိုမ  ေးအ ေး 

ဖ  ့်သ မ့်ေးခွင့် ပြ လစပခင့်ေး၊ ဖ  ့်သ မ့်ေးပခင့်ေး၊ 

(၄) ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ ဘဲ လဆ  ့်လိုြ့်ထ ေးလသ  အလဆ  ့်အအံိုမ  ေးအ ေး ဖ  ့်သ မ့်ေး 

ခွင့် ပြ လစပခင့်ေး၊ ဖ  ့်သ မ့်ေးပခင့်ေး၊ 

  (၅) အလဆ  ့်အအံိုအမှတ့် သတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ 

(၆) ဝန က  ေးဌာန၏ခ င   ပြုခ    ဖင   မမ ြုွဲ့စည ပင သာယာလ ေးနယ န မ တ  ပင ပ ှ  စ ေးပ ာေး 

လ ေးဖ  ွဲ့မဖ ြုေး     ှ လသာ လေသတ ိုို့တ င  နယ န မ တ ပ ိုင ေး ခာေးသတ မှတ  လ  ညာ၍ 

ယင ေးနယ န မ တ အတ င ေး ပိုဂ္ဂ   ပ ိုင အလ ာ  အအ ိုမ ာေး လ ာ   ိုပ ခ င   ပြု 

 ခင ေး၊  ပည သ ူ့အ   ြုေး ပြု ိုပ ငန ေးမ ာေး စ မ ခနို့ ခ   ခင ေး။ 

(တ)    ေးလ   ့်လဆ  ့်လိုြ့်ထ ေးလသ  အလဆ  ့်အဦမ  ေးနှင ့် အလဆ  ့်အအံိုမ  ေး 

ဖ  ့်သ မ့်ေးပခင့်ေး၊ လ ိုအြ့်ြါ  သင ့်လလ  ့်သည ့် အင့်အ ေးအသံိုေးပြ ၍ ဖ  ့်သ မ့်ေးဖယ့်ရှ ေး 

ပခင့်ေး၊ 

(ထ) တည့်ေးခ ိုခန့်ေးမ  ေး၊ အခန့်ေးလ ို ့်ငှ ေးရမ့်ေးလသ  အလဆ  ့်အအံိုမ  ေး၊ ြိုဂဂလ  ြ ိုင့် 

လဆေးရံိုမ  ေး၊   ိုယ့်ြ ိုင့်လ   င့်ေးမ  ေး၊ လဘ ့်ေါလဆ င့်မ  ေး ဖွင့် လစှ့်ခွင့် ပြ ပခင့်ေး၊ စစ့်လဆေး 

ပခင့်ေးနှင့်  စည့်ြင့်သ ယ လရေးဆ ိုင့်ရ    စစမ  ေးနှင့်  စြ့်လ ဉ့်ေးသည့်  ဟ ိုတယ့်၊ မ ိုတယ့်၊ 

ဧည့် လဂဟ နှင့်  တည့်ေးခ ိုခန့်ေးမ  ေး စစ့်လဆေးပခင့်ေး၊ 

( ေ )  ဆ ိုင့်ေးဘိုတ့်နှင့် လက  ့်ပင ဆ ိုင့်ေးဘိုတ့်မ  ေး စ ို ့်ထပူခင့်ေး၊ ခ  တ့်ဆွဲပခင့်ေး၊  ြ့်ထ ေးပခင့်ေးအ ေး 

ခွင့် ပြ ပခင့်ေး၊ စစ့်လဆေးပခင့်ေး၊ ပဖ တ့်သ မ့်ေးပခင့်ေး၊  
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( ဓ )  လလလငွ့် သွ ေးလ လနလသ  လူနှင့်  တ ရစဆ န့်မ  ေး  ို ဖမ့်ေးဆ ေးပခင့်ေး၊ ထ န့်ေးသ မ့်ေးပခင့်ေးနှင့်  စ မံ 

ခန့်ို့ခွဲပခင့်ေး - 

(၁) လလလငွ့် သွ ေးလ လနလသ  ရူေးသွြ့်သူ၊  ိုဌနူနှောလရ ဂါစွဲ ြ့်သူနှင့်  လတ င့်ေး 

ရမ့်ေးစ ေးသူမ  ေး  ို လစ င့် လရှ  ့်န ိုင့်ပခင့်ေးအလ ိုို့င ှ သ ့်ဆ ိုင့်ရ သ ိုို့ အြ့်နှံပခင့်ေး၊ 

  (၂) လလလငွ့် သွ ေးလ လနလသ  တ ရစဆ န့်မ  ေး  ိုဖမ့်ေးဆ ေး ထ န့်ေးသ မ့်ေးစ မံခန့်ို့ခွဲပခင့်ေး၊ 

( န )  ြန့်ေးဥယ  ဉ့်၊ ြန့်ေးခခံ၊  စ ေး ွင့်ေး၊ လရတွင့်ေး၊ လရ န့်၊ လရ ူေး န့်၊ လရခ   ေးဆ ြ့်၊ 

အြန့်ေးလပဖလနရ မ  ေး တည့်လထ င့်ပခင့်ေး၊ စ မံခန့်ို့ခွဲပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးပခင့်ေး၊ 

( ြ )  လ  ့်မတ ြ ိုင့် ြ   ေးခခံမ  ေးတည့်လထ င့်ပခင့်ေး၊ စ မံခန့်ို့ခွဲပခင့်ေးနှင့်  ြိုဂဂလ  ြ   ေးခခံမ  ေး ခွင့် ပြ  

လြေးပခင့်ေး၊ စစ့်လဆေးပခင့်ေး၊ 

 ( ဖ )  သိုသ န့်မ  ေးနှင့်  စြ့်လ ဉ့်ေးသည့်   စစမ  ေး  ို လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး - 

(၁) သိုသ န့်မ  ေး  ို သတ့်မှတ့်ပခင့်ေးနှင့်  သမဂဂ ဟ့်စ ့်မ  ေး တည့်လထ င့်ပခင့်ေး၊ 

ပြင့်ဆင့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးပခင့်ေး၊ 

(၂) အစ ိုေးရအဖွဲြို့၏ခွင့် ပြ ခ  ့်ပဖင့်  သိုသ န့်မ  ေး  ို ဖ  ့်သ မ့်ေးပခင့်ေး၊ ဖ  ့်သ မ့်ေးသည့်  

သိုသ န့်လပမ  ို အပခ ေးနည့်ေးအသံိုေးပြ ပခင့်ေး၊ အပခ ေးနည့်ေးအသံိုေးပြ လစပခင့်ေး၊ 

  (၃) သမဂဂ ဟ့်လိုြ့်ငန့်ေးနှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ လ ိုအြ့်သလ ို စ မံခန့်ို့ခွဲပခင့်ေး၊ 

( ဗ )  အမ  ေးပြည့်သူအ    ေးပြ  အပခ ေးစည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊ 

လဆ င့်ရ  ့်လစပခင့်ေး၊ 

(ဘ) အစ ိုေးရအဖွဲြို့ သ ိုို့မဟိုတ့် ဝန့်က  ေးဌ န  အခါအ ေးလလ  ့်စွ သတ့်မှတ့်လြေးသည့်  လိုြ့်ငန့်ေး 

တ ဝန့်မ  ေး  ို လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊ 

( မ )  ဤဥြလေအရပဖစ့်လစ၊ တည့်ဆဲဥြလေတစ့်ရြ့်ရြ့်အရပဖစ့်လစ လဆ င့်ရ  ့်ရန့်ရှ သည့်  

တ ဝန့်မ  ေး  ို လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊ 

(ယ) လမ့်ေးစည့်ေး မ့်ေးနှင ့် လမ့်ေးအသံိုေးပြ မှု စည့်ေး မ့်ေးမ  ေးသတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ က  ေးက ြ့် ွြ့် ဲ 

ပခင့်ေး၊ အလရေးယူလဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊ 

( ရ )  စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေးရှ  အမ  ေးပြည့်သူနှင့် ဆ ိုင့်လသ  မည့်သည့် လနရ  

၌မဆ ို လြါ ့်လရ  ့်လ  ့်ရှ လသ  နှစ့်ရှည့်အြင့်က  ေး၊ အြင့်ငယ့်တ ိုို့  ို စ ို ့်ြ   ေးပခင့်ေး၊ 

ြံိုသွင့်ေးပခင့်ေး၊ လရ ြို့လပြ င့်ေးပခင့်ေး၊ ခိုတ့်ပခင့်ေးမ  ေး  ို လ ိုအြ့်သလ ိုစ မံ လဆ င့်ရ  ့်န ိုင့်သည့်။  
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 (လ) အပခ ေးြိုဂဂလ   စ ေးြွ ေးပဖစ့်ဝန့်လဆ င့်မှုပဖစ့်လသ  လဆေးရံို၊ လဆေးခန့်ေး၊ အပခ ေး ိုမပဏ မ  ေး 

    လဆ င့်ရ  ့်လြေးသည့်  ဝန့်လဆ င့်မှုလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို လ ိုအြ့်သလ ို ညြှ န ှုင့်ေးလဆ င့်ရ  ့် 

  ပခင့်ေး၊ ဥြလေအရ ဖွင ့်လှစ့်ခွင ့်ပြ ထ ေးလသ  ြိုဂဂလ  ြ ိုင့် လဆေးရံိုမ  ေး၊   ိုယ့်ြ ိုင့်လ   င့်ေး 

  မ  ေး၊ အတတ့်ြည ၊ အသ ြည သင့်တန့်ေးလ   င့်ေးမ  ေး  ို စည့်ြင့်သ ယ လရေး  စစရြ့် 

  မ  ေးနှင ့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ စစ့်လဆေးပခင့်ေး။ 

အခန ေး(၈) 

လ ာ မတ အစည ေးအလဝေး  င ေးပပခင ေး 

၂၅။ လ  ့်မတ သည့် ဤဥြလေအရ ပြဋ္ဌ န့်ေးသည့် နည့်ေးဥြလေနှင့် အည  အစည့်ေးအလဝေးမ  ေး  ို 

လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေး  င့်ေးြရမည့် -  

( ) လ  ့်မတ သည့် အစည့်ေးအလဝေး  ို တစ့်လလျှင့် အနည့်ေးဆံိုေး (၂)က  မ့် ပြ လိုြ့်ရမည့်။ 

ြံိုမှန့်အစည့်ေးအလဝေးအပြင့် လ ိုအြ့်ြါ  အထူေးအစည့်ေးအလဝေး ထြ့်မလံခေါ်ယူန ိုင့်သည့်။  

( ခ )  လ  ့်မတ ဝင့်ဦေးလရထ ့်ဝ ့်လ   ့်  အစည့်ေးအလဝေးပြ လိုြ့်လြေးရန့် စ ပဖင့် တင့်ပြလ  

လျှင့် ဥ ကဋ္ဌ သ ိုို့မဟိုတ့် ဥ ကဋ္ဌမ ှ တ ဝန့်လြေးအြ့်ထ ေးသူ  အစည့်ေးအလဝေးပြ လိုြ့်လြေးရ 

မည့်။ 

( ဂ )  လ  ့်မတ ဝင့် (၃)ြိံု(၂)ြံိုပြည့် မ မှသ  အထူေးအစည့်ေးအလဝေးအတည့်ပဖစ့်သည့်ဟို မှတ့်ယူ 

ရမည့်။ ထ ိုို့ပြင့် ြံိုမှန့်အစည့်ေးအလဝေး အတည့်ပဖစ့်လစရန့်အတွ ့်လည့်ေး တ ့်လရ  ့်ရန့် 

ပဖစ့်သည့်  လ  ့်မတ ဝင့်ဦေးလရသည့် ထ ့်ဝ ့်လ   ့်ရမည့်။ အစည့်ေးအလဝေး အထ 

လပမ  ့်လစရန့်အတွ ့် ဤဥြလေအရ ထိုတ့်ပြန့်သည့်  နည့်ေးဥြလေြါ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်မ  ေး 

နှင့် လည့်ေး ည ညွတ့်လစရမည့်။ 

(ဃ) ြံိုမှန့်အစည့်ေးအလဝေးတွင့်ပဖစ့်လစ၊ အထူေးအစည့်ေးအလဝေးတွင့်ပဖစ့်လစ အစည့်ေးအလဝေး 

အတည့်ပဖစ့်လစရန့် တ ့်လရ  ့်ရမည့်  လ  ့်မတ ဝင့်ဦေးလရ မပြည့် မ လျှင့် အစည့်ေးအလဝေး 

သဘ ြတ သည့် ယင့်ေးအစည့်ေးအလဝေး  ို သင့် လလ  ့်သည့် လနို့ရ ့်သ ိုို့ လရ ြို့ဆ ိုင့်ေးရမည့်။ 

( င )  လ  ့်မတ အစည့်ေးအလဝေးတ ိုင့်ေးတွင့် လ  ့်မတ ဥ ကဋ္ဌ  သဘ ြတ ပြ လိုြ့်၍ က  ေးက ြ့် 

ရမည့်။ 

( စ )  လ  ့်မတ ဥ ကဋ္ဌသည့် အစည့်ေးအလဝေးသ ိုို့မတ ့်လရ  ့်န ိုင့်လျှင့် အတွင့်ေးလရေးမှ ေးသည့် 

သဘ ြတ ပြ လိုြ့်၍ ယင့်ေးအစည့်ေးအလဝေး  ို က  ေးက ြ့်ရမည့်။ ဥ ကဋ္ဌနှင့်  အတွင့်ေးလရေးမှ ေး 
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မတ ့်လရ  ့်န ိုင့်ခဲ လျှင့်   န့်လ  ့်မတ ဝင့်မ  ေးသည့် အစည့်ေးအလဝေးပဖစ့်လပမ  ့်လစရန့် 

လ  ့်မတ ဝင့်တစ့်ဦေး  ို သဘ ြတ အပဖစ့်လရ ေးခ ယ့်တင့်လပမြှ  ့်၍ က  ေးက ြ့်လစရမည့်။ 

(ဆ) အစည့်ေးအလဝေးတ ိုင့်ေး၌ လဆ င့်ရ  ့်သည့်   စစရြ့်မ  ေး  ို လ  ့်မတ ဝင့်မ  ေး၏ ဆနဒမဲပဖင့်  

ဆံိုေးပဖတ့်ရမည့်။ မဲအလရအတွ ့်သည့် နှစ့်ဖ ့်ည မျှလနလျှင့် အစည့်ေးအလဝေးသဘ ြတ  

၏ ဆနဒမဲပဖင့်  အဆံိုေးအပဖတ့်ပြ ရမည့်။ 

( ဇ )  အစ ိုေး အဖ  ွဲ့သည့် စည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို လဆ င့်ရ  ့်ရ တွင့် ပြ လိုြ့်သည့်  

ြံိုမှန့်အစည့်ေးအလဝေးမ  ေး၊ အထူေးအစည့်ေးအလဝေးမ  ေးနှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ လ ိုအြ့်သည့်မ  ေး  ို 

နည့်ေးဥြလေ ထိုတ့်ပြန့်သတ့်မှတ့်ရမည့်။ 

( ဈ )  လ ာ မတ  က  ေးမှ ေး  င ေးပလသာအစည ေးအလဝေးမ ာေးတ င  အစည ေးအလဝေး တ  လ ာ   

သ မည သ မ  ို အခ င ေးခ င ေး စ ပ စ  ပိုတ ခတ လ ပာ  ို ခင ေး၊ သ  ခာခ  ခင ေး၊ ရိုန ို့ င ေး 

  မ ေးတမ ေးလသာ   ိုယ အမ အ ာ သ ိုို့မဟိုတ  န္ှုတ အမ အ ာမ ာေး ပ ခင ေး၊   ိုယ ထ     

လ ာ  မ ပြု ။ လဖာ  ဖ   ပါ  သဘာပတ သည  လဖာ  ဖ   သ   ို လ  ေးလန္ ေးခ င   

 ပ   ိုင ေး ခင ေး၊ အစည ေးအလဝေးခန ေးမမှ ထ   သ ာေးလစ ခင ေး၊ တည   ဥပလေ တစ  ပ  ပ  

အ  အလ ေးယ  ခင ေးတ ိုို့  ို လ ာင  ွ   မည ။  

အခန ေး(၉) 

လ ာ မတ ၏ ိုပ ပ ိုင ခ င ့်မ ာေး 

၂၆။ ဝန့်က  ေးဌ န၏ ခွင့် ပြ ခ  ့်ပဖင့်  လ  ့်မတ သည့် လအ  ့်ြါလိုြ့်ြ ိုင့်ခွင့် မ  ေးရှ သည့် - 

( ) တည့်ဆဲဥြလေ၊ နည့်ေးဥြလေမ  ေးနှင့် အည  စည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးနှင့်  

သ ့်ဆ ိုင့်လသ  အခွန့်မ  ေး  ို စည့်ေးက ြ့်ပခင့်ေးနှင့်  လ   ့်ခံပခင့်ေး၊ 

( ခ )  တည့်ဆဲဥြလေ၊ စည့်ေးမ ဉ့်ေးစည့်ေး မ့်ေးမ  ေးနှင့် အည  စည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး 

လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေးအလ ိုို့င ှ ပြည့်လထ င့်စိုအစ ိုေးရထံမှပဖစ့်လစ၊ အစ ိုေးရထံမှပဖစ့်လစ၊ စည့်ြင့် 

သ ယ လရေးနှင့်  သ ့်ဆ ိုင့်လသ လငွလက ေးဆ ိုင့်ရ  အဖဲွြို့အစည့်ေးမ  ေးထံမှပဖစ့်လစ၊ ဥြလေ 

နှင့် အည  တည့်လထ င့်ဖွင့် လှစ့်ထ ေးလသ  ဘဏ့်မ  ေးမှပဖစ့်လစ လငလွခ ေးယူပခင့်ေး၊ 

အလထ  ့်အြံ မ  ေးရယူပခင့်ေး၊ ပြန့်လည့်လြေးဆြ့်ပခင့်ေး၊ 

( ဂ )  ပြည့်တွင့်ေးပြည့်ြအဖဲွြို့အစည့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် ပြည့်တွင့်ေးပြည့်ြြိုဂဂ  လ့်တ ိုို့နှင့်  ဆ ့်သွယ့်၍ 

စည့်ြင့်သ ယ လရေး အလထ  ့်အ ူပြ လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊ 
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(ဃ) န ိုင့်ငလံတ ့်   ွယ့်လရေးနှင့် သ ့်ဆ ိုင့်သည့်  သ ိုို့မဟိုတ့် လျှ  ြို့ဝှ ့်အဆင့်  သတ့်မှတ့်ထ ေး 

သည့်  အလဆ  ့်အအံိုမ  ေးမှအြ န ိုင့်ငြံ ိုင့်အလဆ  ့်အအံိုမ  ေး လဆ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး၊ 

ပြင့်ဆင့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးပခင့်ေးတ ိုို့နှင့်  စြ့်လ ဉ့်ေး၍ ဤဥြလေနှင့် အည စစ့်လဆေးပခင့်ေး၊ စစ့်လဆေး 

လတွြို့ရှ ခ  ့်  ို ဝန့်က  ေးထံ တင့်ပြပခင့်ေး၊ 

( င )  လ  ့်မတ ြ ိုင့် အလဆ  ့်အအံိုနှင့် လပမမ  ေး  ို တင့်ေါ သ ိုို့မဟိုတ့် လလလစံနစ့်ပဖင့်  

င ှေးရမ့်ေးပခင့်ေး၊ လရ င့်ေးခ ပခင့်ေးပြ ရမည့်။ စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်လဖ  ့်ဖ  ့်လသ  င ှေးရမ့်ေးသူ 

မ  ေးအ ေး ဥြလေနှင့် အည  ဖယ့်ရှ ေးပခင့်ေး၊ ဥြလေနှင့် အည  တရ ေးစွဲဆ ိုပခင့်ေး။ 

၂၇။ လ  ့်မတ သည့် လအ  ့်ြါတ ိုို့  ို လဆ င့်ရ  ့်န ိုင့်သည့် - 

( ) တည့်ဆဲဥြလေ၊ နည့်ေးဥြလေနှင့် အည  စည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးနှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ 

စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်လရေးဆွဲမြ ေး ဝန့်က  ေးထံ တင့်ပြပခင့်ေး၊ 

( ခ )  စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို တည့်ဆဲဥြလေ၊ နည့်ေးဥြလေနှင့် အည  

အလ  င့်အထည့်လဖ ့် လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊ လဆ င့်ရ  ့်လစပခင့်ေး၊ 

( ဂ )  လိုြ့်ငန့်ေးလ ိုအြ့်ခ  ့်အရ လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးအလ ို ့် အဖဲွြို့ငယ့်မ  ေးဖွဲြို့စည့်ေး၍ လဆ င့်ရ  ့် 

ပခင့်ေး၊ လဆ င့်ရ  ့်လစပခင့်ေး၊ က  ေးက ြ့်ပခင့်ေး၊ 

(ဃ) စည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး ြ ိုမ ိုထ လရ  ့်စွ  လဆ င့်ရ  ့်န ိုင့်လစရန့် လခတ့်မ  

တ ိုေးတ ့်သည့်  နည့်ေးလမ့်ေးမ  ေး၊ စနစ့်မ  ေးပဖင့်  လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊ လိုြ့်ငန့်ေးရှင့်မ  ေးအ ေး 

တင့်ေါစနစ့်ပဖင့်  လဆ င့်ရ  ့်လစပခင့်ေး၊ 

( င )  လိုြ့်ငန့်ေးတ ဝန့်မ  ေး  ိုလဆ င့်ရ  ့်ရ တွင့် လ ိုအြ့်ြါ  သ ့်ဆ ိုင့်ရ အစ ိုေးရဌ န၊ 

အဖဲွြို့အစည့်ေးမ  ေးနှင့်  ညြှ န ှုင့်ေးလဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊ 

( စ )  အပခ ေးတ ိုင့်ေးလေသက  ေး သ ိုို့မဟိုတ့် ပြည့်နယ့်တစ့်ခိုခိုနှင့်  နယ့်န မ တ့်ခ င့်ေး ထ စြ့်လ  ့် 

ရှ လသ  လေသမ  ေး၌ လေသနတရစ မံ  န့်ေးမ  ေးလရေးဆွဲ အလ  င့်အထည့်လဖ ့် လဆ င့်ရ  ့် 

ရ တွင့်လသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး၊ စည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို အလ  င့်အထည့် 

လဖ ့်လဆ င့်ရ  ့်ရ တွင့်လသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး သ ့်ဆ ိုင့်ရ လေသရှ  စည့်ြင့်သ ယ လရေး 

အဖဲွြို့မ  ေးနှင့်  ညြှ န ှုင့်ေးလဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊ ယင့်ေးသ ိုို့လဆ င့်ရ  ့်ရ တွင့် သ ့်ဆ ိုင့်ရ  

တ ိုင့်ေးလေသက  ေး သ ိုို့မဟိုတ့် ပြည့်နယ့်အစ ိုေးရအဖွဲြို့မ  ေး၏ ညြှ န ှုင့်ေးသလဘ တူခွင့် ပြ ခ  ့် 

ပဖင့်  လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊ 

 (ဆ) ဝန့်က  ေးဌ န  အခါအ ေးလလ  ့်စွ အြ့်နှင့်ေးသည့်  လိုြ့်ြ ိုင့်ခွင့် မ  ေး  ို   င့် သံိုေးပခင့်ေး။ 
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၂၈။ ဥ ကဋ္ဌသည့် လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေးတ ဝန့်ယူ လဆ င့်ရ  ့်ရမည့် - 

 ( ) ဥြလေနှင့် အည  တ ဝန့်ထမ့်ေးလဆ င့်န ိုင့်ရန့် လ  ့်မတ   ို က  ေးက ြ့် ွြ့် ဲပခင့်ေး၊ 

( ခ )  လ  ့်မတ အစည့်ေးအလဝေးမ  ေး  ို သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ  ေးနှင့် အည  အခ  န့်မှန့်  င့်ေးြပခင့်ေး၊ 

သဘ ြတ  တ ဝန့်ထမ့်ေးလဆ င့်ပခင့်ေး၊  

( ဂ )  ဝန့်က  ေး၏ သလဘ တူည ခ  ့်ပဖင့်  လ  ့်မတ ဝင့်အသ ေးသ ေး၏ တ ဝန့်  ို ခွဲလဝ 

သတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ 

(ဃ) အစ ိုေးရ၏သလဘ တူည ခ  ့်ပဖင့်  ပြည့်တွင့်ေး၊ ပြည့်ြ အဖဲွြို့အစည့်ေးတစ့်ရြ့်ရြ့်နှင့်  

သလဘ တူစ ခ  ြ့် ခ  ြ့်ဆ ိုပခင့်ေး၊ တွဲဖ ့်လိုြ့်  ိုင့်ပခင့်ေး၊ 

( င )  ရန့်ြံိုလငွမ  ေး  ို အ    ေးရှ စွ  သံိုေးစွဲန ိုင့်လအ င့် စ မံလဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေးနှင့်  န ိုင့်ငပံခ ေးလငွ 

သံိုေးစွဲပခင့်ေး  စစမ  ေး  ို တ ဝန့်ယူက  ေးက ြ့်သံိုေးစွဲပခင့်ေး၊ 

 ( စ )  ဝန့်က  ေးထံ လ ိုအြ့်သလ ို အစ ရင့်ခံစ တင့်ပြပခင့်ေး၊  

(ဆ) နည့်ေးဥြလေတွင့် ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်မရှ လသ    စစရြ့်မ  ေးနှင့် ြတ့်သ ့်၍ လိုြ့်လဆ င့်ရန့် 

ရှ ြါ  ညွှန့်က  ေးခ  ့်ထိုတ့်ပြန့်န ိုင့်ရန့် ဝန့်က  ေးထံတင့်ပြပခင့်ေး။  

၂၉။ အတွင့်ေးလရေးမှ ေးသည့် လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေး တ ဝန့်ယူလဆ င့်ရ  ့်ရမည့် - 

 ( ) ဥ ကဋ္ဌ  လြေးအြ့်လသ တ ဝန့်  ို ထမ့်ေးလဆ င့်ပခင့်ေး၊  

( ခ )   စည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးနှင့် ြတ့်သ ့်၍ ဥ ကဋ္ဌအ ေး အက ံဉ ဏ့်လြေးပခင့်ေးနှင့်  

အ ူအည လြေးပခင့်ေး၊ 

 ( ဂ )  ဥ ကဋ္ဌတ ဝန့်မထမ့်ေးလဆ င့်န ိုင့်သည့် အခါ ယင့်ေး၏တ ဝန့်  ို ယ ယ ထမ့်ေးလဆ င့်ပခင့်ေး၊ 

 (ဃ) အစည့်ေးအလဝေးမ  ေးတွင့် လိုြ့်ငန့်ေးဆ ိုင့်ရ မ  ေး  ို တင့်ပြပခင့်ေး၊ 

 ( င )  အစည့်ေးအလဝေးမှတ့်တမ့်ေးမ  ေး  ို မှတ့်တမ့်ေးတင့်ပခင့်ေး၊ ထ န့်ေးသ မ့်ေးပခင့်ေး၊ 

( စ )  လငွစ ရင့်ေးမ  ေး ပြ စိုပခင့်ေး၊ စနစ့်တ  ထ န့်ေးသ မ့်ေးပခင့်ေး၊ နှစ့်စဉ့်အရအသံိုေးခန့်ို့မှန့်ေးလပခ 

လငွစ ရင့်ေးမ  ေး လရေးဆွဲပခင့်ေးနှင့်   လ  ့်မတ သ ိုို့တင့်ပြပခင့်ေး၊ 

(ဆ) အစည့်ေးအလဝေးဆံိုေးပဖတ့်ခ  ့်မ  ေး  ို အလ  င့်အထည့်လဖ ့် လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး ရှ  မရှ  

စ စစ့်၍ လ  ့်မတ အစည့်ေးအလဝေးမ  ေး၌ တင့်ပြပခင့်ေး၊  

 ( ဇ )  ဥြလေတစ့်ရြ့်ရြ့်အရ သတ့်မှတ့်ထ ေးသည့်  အပခ ေးတ ဝန့်ထမ့်ေးလဆ င့်ပခင့်ေး။ 
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အခန ေး(၁၀) 

အခ န စည ေးက ပ လ ာ  ခံပခင ေး 

၃၀။ လ  ့်မတ သည့်ဥြလေနှင့် အည  စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး လအ  ့်ြါအခွန့်မ  ေး  ို 

စည့်ေးက ြ့်လ   ့်ခံရမည့် - 

 ( ) အလဆ  ့်အအံိုနှင့်  လပမခွန့်၊ 

 ( ခ )  လရခွန့်၊ လမ့်ေးမ ေးခွန့်၊ အမ ှု ့်နှင့် အညစ့်အလက ေးခွန့်၊ အမ  ေးသံိုေးအ မ့်သ ခွန့်၊ 

( ဂ္ )  ယ ဉ့်မ  ေး၊ လူစ ေးနှင့် ဝန့်တင့်တ ရစဆ န့်မ  ေးအလြေါ် လ   ့်ခံသည့် အခွန့်၊ 

(ဃ) အ မ့်လမွေးလခွေးနှင့်  အပခ ေးတ ရစဆ န့်မ  ေးအလြေါ် လ   ့်ခံသည့် အခွန့်၊  

( င )  ပြင့်ြမ ှ မမ  ြို့စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး  ဖတ သန ေးသ ာေးလသာယ ဉ့်မ  ေး၊ 

 ပ န ေးလသာ ယာဉ မ ာေး၊ လူစ ေးနှင့်  ဝန့်တင့်တ ရစဆ န့်မ  ေးအလြေါ် လ   ့်ခံသည့် အခွန့်၊ 

( စ )  တည့်ဆဲဥြလေတစ့်ရြ့်ရြ့် ခွင့် ပြ သည့်  စည့်ြင့်သ ယ လရေးဆ ိုင့်ရ အပခ ေးအခွန့်မ  ေး။ 

၃၁။ လ  ့်မတ သည့် လအ  ့်ြါအခ  ့်မ  ေးအလြေါ်အလပခခံ၍ အခွန့်စည့်ေးက ြ့်ပခင့်ေး၊ လ   ့်ခံပခင့်ေး 

ပြ ရမည့် -  

( ) အလဆ  ့်အအံိုနှင့်  လပမခွန့်တ ိုို့  ို စည့်ေးက ြ့်ရ တွင့် တစ့်နှစ့်င ှေးရမ့်ေးခတန့်ဖ ိုေး၏ ၁၀ 

ရ ခ ိုင့်နှုန့်ေးထ ့် မြ ိုလစဘဲ စည့်ေးက ြ့်ရန့်၊  

 ( ခ )  ဝန့်လဆ င့်ခွန့်မ  ေးစည့်ေးက ြ့်ရ တွင့် ဝင့်လငွနှင့် အသံိုေးစရ တ့် မျှတလစရန့်၊ 

 ( ဂ )  စည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး တ ိုေးခ ဲြို့လဆ င့်ရ  ့်န ိုင့်လစရန့်၊ 

(ဃ) အလဆ  ့်အအံိုနှင့်  လပမခွန့်  ို ြ ိုင့်ရှင့်ထံမှ စည့်ေးက ြ့်လ   ့်ခံရန့်နှင့်  ဝန့်လဆ င့်ခွန့် 

  ို လ ့်ရှ လနထ ိုင့်သူထံမှ စည့်ေးက ြ့်လ   ့်ခံရန့်၊ 

( င )  ပြည့်လထ င့်စိုအစ ိုေးရအဖွဲြို့ ပဖစ့်လစ၊ အစ ိုေးရအဖွြဲို့ ပဖစ့်လစ စ မံခန့်ို့ခွဲလသ  ြိုဂဂလ  ြ ိုင့် 

အလဆ  ့်အအံိုနှင့်  လပမခွန့်တ ိုို့  ို စည့်ေးက ြ့်ရ တွင့် ယင့်ေးအလဆ  ့်အအံိုနှင့် လပမမှ 

ဝင့်လငွအ ေးလံိုေး၏ ၇ ရ ခ ိုင့်နှုန့်ေးထ ့် မြ ိုလစဘဲ ြ ိုင့်ရှင့်ထံမှ စည့်ေးက ြ့်ရန့်၊ 

( စ )  ပြည့်လထ င့်စိုအစ ိုေးရအဖွဲြို့ ပဖစ့်လစ၊ အစ ိုေးရအဖွဲြို့ ပဖစ့်လစ စ မံခန့်ို့ခွဲလသ ဌ နဆ ိုင့်ရ  

ြ ိုင့် အလဆ  ့်အအံိုနှင့် လပမခွန့်တ ိုို့  ို စည့်ေးက ြ့်ရ တွင့် ယင့်ေးအလဆ  ့်အအံိုနှင့် လပမမှ 

ဝင့်လငွအ ေးလံိုေး၏ ၅ ရ ခ ိုင့်နှုန့်ေးထ ့် မြ ိုလစဘဲ စည့်ေးက ြ့်ရန့်။ 
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၃၂။ လ  ့်မတ သည့် အလဆ  ့်အအံိုနှင့် လပမခွန့်၊ ဝန့်လဆ င့်ခွန့်မ  ေး စည့်ေးက ြ့်လ   ့်ခံရန့် 

အလဆ  ့်အအံိုနှင့် လပမ၏ တစ့်နှစ့်င ှေးရမ့်ေးခတန့်ဖ ိုေး  ို အခါအ ေးလလ  ့်စွ သတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်ပခင့်ေး 

ပြ န ိုင့်သည့်။ 

၃၃။ လ  ့်မတ သည့် စည့်ြင့်သ ယ လရေးဆ ိုင့်ရ  လိုြ့်ငန့်ေးလ ိုင့်စင့်ခမ  ေး၊  ိုန့်တ ို ့်၊  ိုန့်ြလေသ  

ဆ ိုင့်၊  ိုန့်စံိုဆ ိုင့်၊ အ မ့်ဆ ိုင့် လ ိုင့်စင့်ခမ  ေး၊ စ ေးြွ ေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေး၊ ဝန့်လဆ င့်မှုလိုြ့်ငန့်ေး၊ သ ေးပခ ေးလိုြ့်ငန့်ေး 

လ ိုင့်စင့်မ  ေးအလြေါ်စည့်ေးက ြ့်လ   ့်ခံသည့်  လ ိုင့်စင့်ခမ  ေး၊ အဖွဲြို့ြ ိုင့်လဈေးမ  ေးမှ လဈေးဆ ိုင့်ခန့်ေးခ၊ လဈေး 

လ   ့်မ  ေးနှင့်  ြိုဂဂလ  ြ ိုင့်လဈေးမ  ေး တည့်လထ င့်ခွင့် လ ိုင့်စင့်ခတ ိုို့  ို အခါအ ေးလလ  ့်စွ  သတ့်မှတ့် 

လ   ့်ခံပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်လ   ့်ခံပခင့်ေး ပြ န ိုင့်သည့်။  

၃၄။ လ  ့်မတ သည့် ဝန့်က  ေး၏ခွင့် ပြ ခ  ့်ပဖင့်  အခွန့်တစ့်ရြ့်ရြ့်  ို ဖ  ့်သ မ့်ေးပခင့်ေး၊ အခွန့် 

လြေးလဆ င့်ပခင့်ေးမှ  င့်ေးလွတ့်ခွင့် ပြ ပခင့်ေး၊ လလ  ့်ြစ့်ပခင့်ေးတ ိုို့နှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေး 

လဆ င့်ရ  ့်န ိုင့်သည့် - 

( ) စည့်ေးက ြ့်လသ  အခွန့်တစ့်ရြ့်ရြ့်  ို ဖ  ့်သ မ့်ေးပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် နှုန့်ေးထ ေးပြင့်ဆင့်ပခင့်ေး 

သ ိုို့မဟိုတ့် လ   ့်ခံပခင့်ေး  ို လခတတရြ့်ဆ ိုင့်ေးထ ေးပခင့်ေး၊ 

( ခ )  ခ ိုင့်လံိုလသ အလက  င့်ေးရှ ြါ  အခွန့်ထမ့်ေးတစ့်ဦေးဦေး လြေးလဆ င့်ရန့်ရှ လသ အခွန့်  ို 

 င့်ေးလွတ့်ခွင့် ပြ ပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် လလ  ့်ြစ့်ပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် ြယ့်ဖ  ့်ပခင့်ေး၊ လြေးလဆ င့် 

မြ ေးလသ အခွန့်  ို ပြန့်လည့်ထိုတ့်လြေးပခင့်ေး။  

၃၅။ အမှုလဆ င့်အရ ရှ သည့် အခွန့်လ  ွေး  န့်တ ိုို့နှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေး လဆ င့်ရ  ့် 

န ိုင့်သည့် - 

 ( ) အခွန့်လ  ွေး  န့်မ  ေး  ို လပမခွန့်မလပြ   န့်လငွပဖစ့်ဘ သ ဲ သ ိုို့ လ   ့်ခံပခင့်ေး၊ 

( ခ )  ြိုေ့်မခွဲ( )ြါ   စစလဆ င့်ရ  ့်ရန့်အလ ိုို့င ှ တည့်ဆဲဥြလေမ  ေးအရ လ  ့်လ လတတ ့် 

အရ ရှ ၏ လိုြ့်ြ ိုင့်ခွင့် မ  ေး  ို   င့် သံိုေးလဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး။  

အခန ေး(၁၁) 

စည ပင သာယာလ ေး ိုပ ငန ေးမ ာေးစ မံခန ့်ခ  ပခင ေး 

၃၆။ လ  ့်မတ သည့် မ ေးလဘေးအနတရ ယ့်   ွယ့်လရေးနှင့် ြတ့်သ ့်၍ လအ  ့်ြါလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို 

လဆ င့်ရ  ့်ရမည့် - 
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( ) အထြ့်ပမင့် အလဆ  ့်အအံိုမ  ေး၊ အမ  ေးနှင့် သ ့်ဆ ိုင့်လသ  အလဆ  ့်အဦမ  ေးနှင့်  

ြိုဂဂလ  အလဆ  ့်အဦမ  ေး လဆ  ့်လိုြ့်ရ တွင့် မ ေးလဘေးအနတရ ယ့် က   တင့် 

   ွယ့်လရေးစနစ့်မ  ေး ပြည့် စံိုစွ ထည့် သွင့်ေးလစပခင့်ေး၊ 

( ခ )  မမ  ြို့လရလြေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးလဆ င့်ရ  ့်ရ တွင့် မ ေးသတ့်လရငိုတ့်မ  ေး တြ့်ဆင့်ပခင့်ေး၊ 

မ ေးသတ့်လရ န့်မ  ေးတည့်လဆ  ့်လြေးပခင့်ေး၊ 

 ( ဂ )  မ ေးသတ့်  ေးမ  ေး လရပဖည့် ရန့်လနရ  သတ့်မှတ့်လဆ င့်ရ  ့်လြေးပခင့်ေး၊ 

(ဃ) မ ေးအသံိုေးပြ မှုနှင့် ြတ့်သ ့်၍ သ ့်ဆ ိုင့်ရ ဌ နမ  ေးနှင့် ညြှ န ှုင့်ေးမြ ေး စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေး 

သတ့်မှတ့်ထိုတ့်ပြန့်ပခင့်ေး၊ 

( င )  မ ေးလဘေးအနတရ ယ့်    ွယ့်တ ေးဆ ေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို လစတနှော ဝန့်ထမ့်ေး 

လဆ င့်ရ  ့်လနလသ  အဖွဲြို့အစည့်ေးမ  ေးအ ေး သ ့်ဆ ိုင့်ရ ဌ န၊ အဖဲွြို့အစည့်ေးမ  ေးနှင့်  

ညြှ န ှုင့်ေး၍ လဆ င့်ရ  ့်လစပခင့်ေး။  

၃၇။ လ  ့်မတ သည့် စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေးရှ  အလဆ  ့်အအံို၊ လပမတ ိုို့နှင့်  

စြ့်လ ဉ့်ေး၍ လအ  ့်ြါ  စစရြ့်မ  ေး  ို သ ့်ဆ ိုင့်ရ  ဥြလေ၊ နည့်ေးဥြလေ၊ စည့်ေးမ ဉ့်ေးမ  ေးနှင့် အည  

လ ို ့်နှောလဆ င့်ရ  ့်လစရန့် အလဆ  ့်အအံိုြ ိုင့်ရှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် လပမြ ိုင့်ရှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် လ ့်ရှ  

လနထ ိုင့်သူအ ေး ညွှန့်က  ေးပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး ပြ န ိုင့်သည့်။ လအ  ့်လဖ ့်ပြြါ  ြိုေ့်မခွဲ 

( )၊ (ခ) နှင ့် (ဂ) ြါ လဆ င့်ရ  ့်သည ့် ိုန့်  စရ တ့်မ  ေး  ို ြ ိုင့်ရှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် လပမြ ိုင့်ရှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် 

လ ့်ရှ လနထ ိုင့်သူ    ခံလစရမည့် -  

( ) ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ ဘဲပဖစ့်လစ၊ ခွင့် ပြ ခ  ့်ြါသတ့်မှတ့်ခ  ့်မ  ေးနှင့်  ည ညွတ့်မှုမရှ ဘဲပဖစ့်လစ 

အလဆ  ့်အအံိုလဆ  ့်လိုြ့်သည့်  ို သ ိုို့မဟိုတ့် ပြင့်ဆင့်လဆ  ့်လိုြ့်သည့်  ို 

ရြ့်ဆ ိုင့်ေးထ ေးလစပခင့်ေး၊ ပြန့်လည့်ပြင့်ဆင့်လစပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် မဖ  ဖ  ့်လစပခင့်ေး၊ 

( ခ )  အမ  ေးပြည့်သူနှင့် သ ့်ဆ ိုင့်လသ  လမ့်ေး၊ လူသွ ေးစက ြံ၊ လရလပမ င့်ေး၊ လရြ ို ့်၊ မ လလ ြ ို ့် 

စသည့်မ  ေးလြေါ်တွင့် အလဆ  ့်အအံိုပဖစ့်လစ၊ အလဆ  ့်အအံို၏ အစ တ့်အြ ိုင့်ေးပဖစ့်လစ 

   ေးလ   ့်လဆ  ့်လိုြ့်သည့်  ို ဖ  ့်သ မ့်ေးပခင့်ေး၊ ဖယ့်ရှ ေးပခင့်ေး၊   

( ဂ )  အမ  ေးပြည့်သူနှင့် သ ့်ဆ ိုင့်လသ လမ့်ေး၊ လူသွ ေးစက ြံ၊ တံတ ေးတည့်လဆ  ့်ပခင့်ေး၊ 

ပြင့်ဆင့်မွမ့်ေးမံပခင့်ေး၊ လရနိုတ့်လပမ င့်ေးတူေးလဖ ့်ပခင့်ေး ပြ လိုြ့်ရ တွင့် မလွတ့် င့်ေးလသ  

အလဆ  ့်အအံို သ ိုို့မဟိုတ့် အလဆ  ့်အအံို၏ အစ တ့်အြ ိုင့်ေး  ို အမ  ေးပြည့်သူ 

အ    ေးင ှ ဖယ့်ရှ ေးလစပခင့်ေး၊ ညြှ န ှုင့်ေးလဆ င့်ရ  ့်လစပခင့်ေး၊  
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(ဃ) လဆ  ့်လိုြ့်ခွင့် ပြ ခဲ လသ  အလဆ  ့်အအံို  ို စစ့်လဆေးရ တွင့် ခွင့် ပြ ထ ေးလသ  

အလဆ  ့်အအံိုြံိုစံနှင့် အည  လဆ  ့်လိုြ့်ထ ေးလက  င့်ေးနှင့်  အလဆ  ့်အအံို 

လဆ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေးဆ ိုင့်ရ  စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေး လဖ  ့်ဖ  ့်မှုမရှ လက  င့်ေး စ စစ့်လတွြို့ရှ  

ရြါ  လနထ ိုင့်အသံိုေးပြ ခွင့် လြေးပခင့်ေး၊ 

( င )  စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့ြ ိုင့်လမ့်ေးမ  ေး၊ ဓ တ့်အ ေးလြေးတ ိုင့်မ  ေး၊ တယ့်လ ဖိုန့်ေးတ ိုင့်မ  ေး၊ 

တံတ ေးမ  ေးလြေါ်တွင့်ပဖစ့်လစ၊ အစ ိုေးရဌ နအဖဲွြို့အစည့်ေးဆ ိုင့်ရ လပမ ွ ့်မ  ေး၊ ြိုဂဂလ   

ြ ိုင့် လပမ ွ ့်မ  ေး သ ိုို့မဟိုတ့် တ ို ့်နံရံမ  ေး၊ အ မ့်နံရံမ  ေး၊ ခခံစည့်ေးရ ိုေးမ  ေးလြေါ်တွင့် 

ပဖစ့်လစ၊ စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး လပြေးဆွဲလနလသ  ယ ဉ့်မ  ေးတွင့်ပဖစ့်လစ 

လက  ့်ပင ဆ ိုင့်ေးဘိုတ့်မ  ေး စ ို ့်ထပူခင့်ေး၊ တြ့်ဆင့်ပခင့်ေး၊ လက  ့်ပင  ြ့်ပခင့်ေး၊ ခ  တ့်ဆွဲပခင့်ေး၊ 

လရေးဆွဲပခင့်ေး ပြ လိုြ့်လ ိုသူအ ေး ဤဥြလေအရ လရေးဆွဲထ ေးလသ  စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးနှင့်  

အည  စ စစ့်ခွင့် ပြ ပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် ပငင့်ေးြယ့်မှုပြ ပခင့်ေး၊ 

( စ )  အနတရ ယ့်ရှ လစန ိုင့်သည့်  သ ိုို့မဟိုတ့် လူလနထ ိုင့်ရန့် မသင့် လလ  ့်သည့်  မမ  ြို့အဂဘါရြ့်နှင့်  

မည ညွတ့်သည့်  အလဆ  ့်အအံို  ိုပဖစ့်လစ၊ အလဆ  ့်အအံို၏ အစ တ့်အြ ိုင့်ေး  ို 

ပဖစ့်လစ စံိုစမ့်ေးစစ့်လဆေးပခင့်ေး၊ ဥြလေနှင့် အည ဆံိုေးပဖတ့်၍ ပြ ပြင့်လစပခင့်ေး၊ မဖ  ဖ  ့်လစပခင့်ေး 

သ ိုို့မဟိုတ့် မဖ  ဖ  ့်ပခင့်ေး၊ ဖယ့်ရှ ေးပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် လနထ ိုင့်သူမ  ေး  ို ဖယ့်ရှ ေးလစပခင့်ေး၊  

 (ဆ) ဝင့်ေးခခံမခတ့်သည့် လပမ  ို ဝင့်ေးခခံခတ့်လစပခင့်ေး၊ မပြ ပြင့်သည့်  ဝင့်ေးခခံ  ိုပြ ပြင့်လစပခင့်ေး၊ 

( ဇ )  မ မ ခခံဝင့်ေးအတွင့်ေးနှင့်  ခခံဝင့်ေးဥြစ ရှ  အနတရ ယ့်ရှ လစန ိုင့်သည့်  သ ိုို့မဟိုတ့် သန့်ို့ရှင့်ေး 

သြ့်ရြ့်မှုမရှ သည့်  သစ့်ြင့်၊ ခ ံ နွယ့်ြင့်နှင ့် အမ ှု ့်သရ ို ့်မ  ေး  ို လ  ့်မတ ၏ 

ညွှန့်က  ေးခ  ့်နှင့် အည  ခိုတ့်ထငွ့်ရှင့်ေးလင့်ေးလစပခင့်ေး။  

၃၈။ ြိုေ့်မ ၃၇ ြိုေ့်မခွဲ(ဆ)နှင့်  (ဇ)တ ိုို့အရ လ ို ့်နှောလဆ င့်ရ  ့်ရန့် လ ့်ရှ လနထ ိုင့်သူအ ေး 

ညွှန့်က  ေးလျှင့် လ ့်ရှ လနထ ိုင့်သူသည့် ညွှန့်က  ေးသည့် အတ ိုင့်ေး လ ို ့်နှောလဆ င့်ရ  ့်ရမည့်။ လ ့်ရှ  

လနထ ိုင့်သူသည့် အ မ့်ငှ ေးပဖစ့်လျှင့် ထ ို ိုန့်  စရ တ့်  ို အ မ့်ရှင့်ထံမှ လတ င့်ေးခံခွင့်  သ ိုို့မဟိုတ့် 

င ှေးရမ့်ေးခမှ ခိုနှ မ့်ခွင့် ရှ သည့်။ 

၃၉။ လ  ့်မတ သည့် စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေးရှ  လရတွင့်ေး၊ လရ န့်၊ လရလပမ င့်ေး၊ မ လလ  

အညစ့်အလက ေးတ ိုို့နှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ လအ  ့်ြါ  စစရြ့်မ  ေး  ို သ ့်ဆ ိုင့်ရ  ဥြလေ၊ နည့်ေးဥြလေ၊ 

စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးနှင့် အည  လ ို ့်နှောလဆ င့်ရ  ့်လစရန့် ြ ိုင့်ရှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် လပမြ ိုင့်ရှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် 

လ ့်ရှ လနထ ိုင့်သူအ ေး ညွှန့်က  ေးန ိုင့်သည့် - 
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( ) အနတရ ယ့်ရှ လစန ိုင့်လသ  လရတွင့်ေး၊ လရ န့်၊ လရအ ိုင့်မ  ေး  ို   ရလံစပခင့်ေး၊ ပြ ပြင့် 

လစပခင့်ေး၊ 

( ခ )    န့်ေးမ လရေးနှင့် မည ညတွ့်လသ  လရတွင့်ေး၊ လရ န့်၊ လရလလှ င့် န့်၊ လရစည့်၊ လရအ ိုင့် 

စသည့်တ ိုို့  ို လဆေးလက  သန့်ို့စင့်လစပခင့်ေး၊ ပြ ပြင့်လစပခင့်ေး၊ လရပဖည့် လစပခင့်ေး၊ ဖံိုေးအိုြ့်လစပခင့်ေး၊  

( ဂ )  စ ့်ရံို၊ အလိုြ့်ရံို၊ အလဆ  ့်အအံိုနှင့်  စ ေးြွ ေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေးတစ့်ခိုခိုတ ိုို့မှ စ ေးဆင့်ေးသည့်  

လရ၊ လရဆ ိုေးနှင့်  စွန့်ို့ြစ့်လရလက  င့်  အမ  ေးပြည့်သူနှင့် သ ့်ဆ ိုင့်လသ လမ့်ေး၊ ြိုဂဂလ   

အလဆ  ့်အအံိုနှင့်  အပခ ေးြစစည့်ေးမ  ေး  ို ထ ခ ို ့်ြ  ့်စ ေးပခင့်ေးမရှ လစရန့်နှင့်  လရစ ေး 

လရလ လ  င့်ေးလစရန့် လရတံလလျှ  ့်၊ လရဆင့်ေးြ ို ့်၊ လရလပမ င့်ေးစသည့်တ ိုို့  ို 

စနစ့်တ   ပြ လိုြ့်လစပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် စနစ့်တ   ပြ ပြင့်လစပခင့်ေး၊  

(ဃ) စ ့်ရံို၊ အလိုြ့်ရံို၊ အလဆ  ့်အအံိုနှင့်  စ ေးြွ ေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေး တစ့်ခိုခိုတ ိုို့မှ စွန့်ို့ထိုတ့်သည့်  

လရဆ ိုေးမ  ေးအ ေး ြတ့်ဝန့်ေး  င့်ညစ့်ညမ့်ေးမှုမပဖစ့်လစရန့် လ  ့်မတ   သတ့်မှတ့်ထ ေး 

လသ  လနရ တွင့် စနစ့်တ  သန့်ို့စင့်မြ ေး စွန့်ို့ြစ့်လစပခင့်ေး၊ 

( င )  စ ့်ရံို၊ အလိုြ့်ရံို၊ အလဆ  ့်အအံိုနှင့် လပမတ ိုို့တွင့် လရဆွဲအ မ့်သ ၊ လရလလ င့်ေးအ မ့်သ ၊ 

မ လလ ြ ို ့်၊ မ လလ  န့် စသည့်တ ိုို့  ို စ မံထ ေးရှ လစပခင့်ေး၊ 

( စ )  ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ ဘဲပဖစ့်လစ၊ ခွင့် ပြ ခ  ့်ြါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ  ေးနှင့်  ည ညတွ့်မှုမရှ ဘဲပဖစ့်လစ 

ပြ လိုြ့်ထ ေးသည့်  လရဆွဲအ မ့်သ ၊ လရလလ င့်ေးအ မ့်သ ၊ မ လလ ြ ို ့်၊ မ လလ  န့် စသည့် 

တ ိုို့  ို ြ တ့်ထ ေးလစပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် ဖ  ့်သ မ့်ေးလစပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် လပြ င့်ေးလဲပြင့်ဆင့် 

လစပခင့်ေး၊ 

(ဆ) လရဆ ိုေးလရညစ့်မ  ေး  ို လူလနအ မ့်ရြ့် ွ ့်မ  ေး၊ ပမစ့်၊ လခ  င့်ေး၊ အင့်ေး၊ အ ိုင့်၊ လရတွင့်ေး၊ 

လရ န့်မ  ေး၊ စ ို ့်ခင့်ေးမ  ေး၊ လရလပမ င့်ေးနှင့်  လရြ ို ့်မ  ေး သ ိုို့မဟိုတ့် တ ရစဆ န့်မ  ေး 

လသ  ့်သံိုေးသည့်  လရ န့်နှင့်  လရလပမ င့်ေးမ  ေးသ ိုို့ မလရ  ့်ရှ လစရန့် တ ေးပမစ့်ပခင့်ေး၊ 

( ဇ )  လူလနအ မ့်ရြ့် ွ ့်မ  ေးရှ  မ လလ ြ ို ့်မ  ေးမှ အညစ့်အလက ေးမ  ေး  ို လရလပမ င့်ေးအတွင့်ေး 

သ ိုို့ စွန့်ို့ြစ့်ပခင့်ေးမပြ ရန့် တ ေးပမစ့်ပခင့်ေး။ 

၄၀။ လ  ့်မတ သည့် စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး လအ  ့်ြါ  စစရြ့်မ  ေးနှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ 

သ ့်ဆ ိုင့်ရ ဥြလေ၊ နည့်ေးဥြလေ၊ စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးနှင့် အည  လ ို ့်နှောလဆ င့်ရ  ့်လစရန့် အလဆ  ့် 

အအံိုြ ိုင့်ရှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် လပမြ ိုင့်ရှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် လ ့်ရှ လနထ ိုင့်သူအ ေး ညွှန့်က  ေးန ိုင့်သည့် - 
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( ) အမ ှု ့်မ  ေးနှင့်  နံလစ ့်လနလသ  အရ ဝတထ မ  ေး  ို စွန့်ို့ြစ့်ပခင့်ေးမပြ မ  စိုလဆ င့်ေး၍ 

ထည့် ထ ေးရန့် သင့် လလ  ့်လသ အမ ှု ့်ြံိုေး၊ အမ ှု ့်အ တ့်မ  ေး စ မံထ ေးရှ လစပခင့်ေး၊ 

( ခ )    န့်ေးမ လရေးနှင့် မည ညွတ့်လက  င့်ေး လတွြို့ရှ ရသည့်  အမ  ေးပြည့်သူနှင့် သ ့်ဆ ိုင့်လသ  

လရလြေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေး၊   ိုယ့်ြ ိုင့်လရလြေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေးတ ိုို့  ို အသံိုေးပြ ပခင့်ေးမှ ြ တ့်ထ ေး 

လစပခင့်ေး၊ 

 ( ဂ )  တည ေးခ ိုခန ေး သ ိုို့မဟိုတ  အခန ေး  ို  ငှာေးလသာ အလ ာ  အအ ို သ ိုို့မဟိုတ  လဘာ ေါလ ာင  

  မ ာေး  ို   န ေးမာသနို့  ှင ေးလ ေးန္ှင   ည ည တ လစ န  လ ာင  ွ  လစ ခင ေး၊  

(ဃ) အမ  ေးပြည့်သူလြ  ့်ြွဲရ င့်ြွဲအတွ ့် အသံိုေးပြ သည့်  အလဆ  ့်အအံိုနှင့်  ြတ့်ဝန့်ေး  င့် 

တ ိုို့  ို မ ေးလဘေးလံိုခခံ မှုရှ လစရန့်လသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး၊   န့်ေးမ လရေးနှင့်  ည ညတွ့်လသ   

သန့်ို့ရှင့်ေးမှုရှ လစရန့်လသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး လဆ င့်ရ  ့်လစပခင့်ေး၊  

( င )  အနတရ ယ့်ရှ လစန ိုင့်လသ  လိုြ့်ငန့်ေးလိုြ့်  ိုင့်ရ တွင့် ြတ့်ဝန့်ေး  င့်အတွ ့် အနတရ ယ့်ရှ  

လ လျှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် အလနှှောင့် အယှ ့်ပဖစ့်လ လျှင့် လိုြ့်ငန့်ေးလနရ   ို အသံိုေးမပြ ဘဲ 

လနလစပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် ပြင့်ဆင့်လဆ င့်ရ  ့်လစပခင့်ေး၊ 

 ( စ )  ဥြလေအရ ဖွင ့်လစှ့်ခွင ့်ပြ ထ ေးလသ  ြိုဂဂလ  ြ ိုင့် လဆေးရံိုမ  ေး၊   ိုယ့်ြ ိုင့်လ   င့်ေးမ  ေး၊ 

  အတတ့်ြည ၊ အသ ြည သင့်တန့်ေးလ   င့်ေးမ  ေး  ို   န့်ေးမ လရေးနှင ့် ည ညတွ့်လသ  

  သနို့့်ရှင့်ေးမှုရှ လစရန့် လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး။  

၄၁။ လ  ့်မတ သည့် ဝန့်က  ေးဌ န၏ ခွင့် ပြ ခ  ့်ပဖင့်  အသံိုေးပြ ရန့်မသင့် လလ  ့်သည့်  သိုသ န့်လပမနှင့်  

စြ့်လ ဉ့်ေး၍ အမ န့်ို့လက  ့်ပင စ ထိုတ့်ပြန့်၍ လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေးလဆ င့်ရ  ့်လစရမည့် - 

 ( ) သိုသ န့်လပမ  ို ဆ ့်လ ့်အသံိုေးပြ ခွင့် မပြ ဘဲ ြ တ့်ထ ေးလစပခင့်ေး၊ 

 ( ခ )  သိုသ န့်  ို လရ ြို့လပြ င့်ေးလစပခင့်ေး၊ ဖ  ့်သ မ့်ေးလစပခင့်ေး။ 

အခန ေး(၁၂) 

အလန္ှေးယာဉ မ ာေးစ မံခန ့်ခ  ပခင ေး 

၄၂။ လ  ့်မတ သည့် အလနှေးယ ဉ့်မ  ေးနှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေး လဆ င့်ရ  ့်န ိုင့်သည့် - 

 ( ) အလနှေးယ ဉ့်အမ   ေးအစ ေးအလ ို ့် စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးလရေးဆွဲ၍ ဝန့်က  ေးထံတင့်ပြပခင့်ေး၊ 

  ( ခ )  အလနှေးယ ဉ့်လ ိုင့်စင့်ခ သတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ စည့်ေးက ြ့်လ   ့်ခံပခင့်ေး၊  

 ( ဂ )  အလနှေးယ ဉ့်လမ င့်ေးလ ိုင့်စင့်ခ သတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ စည့်ေးက ြ့်လ   ့်ခံပခင့်ေး၊ 
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 (ဃ) အလနှေးယ ဉ့်တည့်လထ င့်ခွင့် လ ိုင့်စင့် ထိုတ့်လြေးပခင့်ေး၊ ရြ့်ဆ ိုင့်ေးပခင့်ေး၊ ြယ့်ဖ  ့်ပခင့်ေး၊ 

 ( င )  အလနှေးယ ဉ့်လမ င့်ေးလ ိုင့်စင့် ထိုတ့်လြေးပခင့်ေး၊ ရြ့်ဆ ိုင့်ေးပခင့်ေး၊ ြယ့်ဖ  ့်ပခင့်ေး၊ 

 ( စ )  အလနှေးယ ဉ့်မ  ေးအ ေး စစ့်လဆေးပခင့်ေး၊ က  ေးက ြ့်ပခင့်ေး၊ 

 (ဆ) အလနှေးယ ဉ့်လမ င့်ေးသူမ  ေးအ ေး စစ့်လဆေးပခင့်ေး၊ က  ေးက ြ့်ပခင့်ေး၊ 

 ( ဇ )  အလနှေးယ ဉ့်ဂ တ့်လနရ မ  ေးအ ေး သတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ က  ေးက ြ့်ပခင့်ေး။ 

၄၃။ လ  ့်မတ  ထိုတ့်လြေးလသ  အလနှေးယ ဉ့်လ ိုင့်စင့်ရရှ သူသ  အလနှေးယ ဉ့်တည့်လထ င့်ခွင့်  

ရှ သည့်။ 

၄၄။ လ  ့်မတ  ထိုတ့်လြေးလသ  အလနှေးယ ဉ့်လမ င့်ေး လ ိုင့်စင့်ရရှ သူသ  အလနှေးယ ဉ့်လမ င့်ေးနှင့်ခွင့်  

ရှ သည့်။ 

၄၅။ အလနှေးယ ဉ့်ြ ိုင့်ရှင့်နှင့်  အလနှေးယ ဉ့်လမ င့်ေးသူတ ိုို့သည့် လ  ့်မတ   သတ့်မှတ့်ထ ေးလသ  

စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးနှင့် အည  လ ို ့်နှောလဆ င့်ရ  ့်ရမည့်။ 

အခန ေး(၁၃) 

ယာဉ မ ာေး စ မံခန ့်ခ  ပခင ေး 

၄၆။ လ  ့်မတ သည့် စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး လ  ့်မတ   စ မံခန့်ို့ခွဲခွင့် ရှ လသ   

ယ ဉ့်လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးနှင့်  စြ့်လ ဉ့်ေး၍ လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေးလဆ င့်ရ  ့်န ိုင့်သည့် - 

( ) ယ ဉ့်အမ   ေးအစ ေး၏ လိုြ့်ငန့်ေးလ ိုင့်စင့်အလ ို ့် လ ိုင့်စင့်လက ေး သတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ 

က  ေးက ြ့်လ   ့်ခံပခင့်ေး၊  

( ခ )  ယ ဉ့်မ  ေးနှင့်  ယ ဉ့်လမ င့်ေးနှင့်သူမ  ေးအ ေး သတ့်မှတ့်စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးနှင့်  ည ညွတ့် 

ပခင့်ေး ရှ  မရှ  စစ့်လဆေးပခင့်ေး၊ က  ေးက ြ့်ပခင့်ေး၊ 

( ဂ )  ယ ဉ့်မ  ေးအ ေး ယ ဉ့်နှောေးစခန့်ေးလနရ သတ့်မှတ့်လြေးပခင့်ေး၊ လမ့်ေးလက  င့်ေးသတ့်မှတ့်လြေး 

ပခင့်ေး။  

၄၇။ လ  ့်မတ   ထိုတ့်လြေးထ ေးလသ  ယ ဉ့်လိုြ့်ငန့်ေးလ ိုင့်စင့်ရရှ သူသ  ယ ဉ့်လိုြ့်ငန့်ေး 

လိုြ့်  ိုင့်ခွင့်  ရှ သည့်။  

၄၈။ ယ ဉ့်ြ ိုင့်ရှင့်နှင့်  ယ ဉ့်လမ င့်ေးတ ိုို့သည့် လ  ့်မတ  သတ့်မှတ့်ထ ေးလသ  စည့်ေး မ့်ေးမ  ေးနှင့်  

အည  လ ို ့်နှောလဆ င့်ရ  ့်ရမည့်။ 
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အခန ေး(၁၄) 

ယာဉ  ပ န ေးစခန ေးမ ာေး တည လ ာ  ဖ င ့် စှ ပခင ေး၊ သတ မှတ ပခင ေး၊ က  ေးက ပ   ပ   ပခင ေး 

၄၉။ ( ) လ  ့်မတ သည့် ဝန့်က  ေး၏ ခွင့် ပြ ခ  ့်ပဖင့်  လအ  ့်ြါတ ိုို့  ိုလဆ င့်ရ  ့်န ိုင့်သည့် -   

(၁)  ိုန့်တင့်ယ ဉ့်စခန့်ေးမ  ေး တည့်လဆ  ့်ဖွင့် လှစ့်ပခင့်ေး၊ 

(၂) ခရ ေးသည့်တင့် ယ ဉ့်ရြ့်နှောေးစခန့်ေးမ  ေး  တည့်လဆ  ့် ဖွင့် လှစ့်ပခင့်ေး။ 

( ခ )  လ  ့်မတ သည့် စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး ယ ဉ့်ရြ့်နှောေးစခန့်ေးမ  ေးနှင့်  

ြတ့်သ ့်၍ သန့်ို့ရှင့်ေးသြ့်ရြ့်စနစ့်တ  ပဖစ့်လစရန့် လအ  ့်ြါတ ိုို့  ိုလဆ င့်ရ  ့် 

န ိုင့်သည့် -  

 (၁) ယ ဉ့်ရြ့်နှောေးစခန့်ေးဆ ိုင့်ရ  စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးလရေးဆွဲပခင့်ေး၊ အခွန့်၊ အခမ  ေး 

  စည့်ေးက ြ့်လ   ့်ခံပခင့်ေး၊ 

(၂) လမ ့်လတ ့်ယ ဉ့်အမ   ေးအစ ေးအလ ို ့် ရြ့်နှောေးန ိုင့်သည့်  ယ ဉ့်ရြ့်နှောေးစခန့်ေးမ  ေး 

အ ေး ဤဥြလေအရ လရေးဆွဲထ ေးလသ  စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးနှင့် အည  သတ့်မှတ့် 

လြေးပခင့်ေး၊ က  ေးက ြ့်ပခင့်ေး၊ 

(၃) စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး (၃)တန့်အထ ့်  ိုန့်တင့်ယ ဉ့်မ  ေး၊ 

 ိုန့်လသတတ တင့် လနှော ့်တွဲယ ဉ့်မ  ေး၊ ညအ ြ့်ရြ့်နှောေးမည့် လနရ   ို သတ့်မှတ့် 

ပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်သတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ 

(၄) လမ့်ေးြ တ့်ဆ ိုို့မှုမ  ေးမပဖစ့်လစရန့်နှင့်  ယ ဉ့်ထ ခ ို ့်မှုအနတရ ယ့်    ွယ့်တ ေးဆ ေး 

န ိုင့်ရန့်  ိုန့်တင့်ယ ဉ့်မ  ေး၊  ိုန့်လသတတ တင့် လနှော ့်တွဲယ ဉ့်မ  ေးမဝင့်ရလမ့်ေး 

နှင့်  ဝင့်ခွင့် ပြ လမ့်ေးမ  ေး သတ့်မှတ့်လြေးပခင့်ေး၊  

(၅) ခရ ေးသည့်တင့်ခ ပြ လိုြ့်သည့် လနရ ၊ လမ ့်လတ ့်ယ ဉ့်လ ့်မှတ့် လရ င့်ေးရန့် 

လနရ  သ ိုို့မဟိုတ့် လမ ့်လတ ့်ယ ဉ့်မ  ေး ဝင့်ထွ ့်ရြ့်နှောေးဂ တ့်ထ ိုေးရန့် လနရ  

သတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်သတ့်မှတ့်ပခင့်ေး။ 

အခန ေး(၁၅)  

  ေးတ ို့် ိုပ ငန ေးမ ာေး စ မံခန ့်ခ  ပခင ေး 

၅၀။ လ  ့်မတ သည့် မမ  ြို့နယ့်အတွင့်ေးရှ   ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးနှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေး 

နှင့် အည  လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေး လဆ င့်ရ  ့်န ိုင့်သည့် - 



29 

 

 ( )  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေး  ို က  ေးက ြ့်ပခင့်ေး၊  

 ( ခ )   ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးတည့်လထ င့်ခွင့် ပြ ပခင့်ေး၊ ြယ့်ဖ  ့်ပခင့်ေး၊ 

 ( ဂ )   ူေးတ ိုို့နယ့်န မ တ့်သတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်သတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ 

 (ဃ)  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေး လမ့်ေးလက  င့်ေးသတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ 

 ( င )  ခ ိုင့်လံိုလသ အလက  င့်ေးရှ လျှင့်  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးလ ိုင့်စင့်  ို ဖ  ့်သ မ့်ေးပခင့်ေး၊ 

( စ )  စည့်ေး မ့်ေးလဖ  ့်ဖ  ့်ပခင့်ေးလက  င့် မဟိုတ့်ဘဲ ဖ  ့်သ မ့်ေးခံရသည့်   ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေး 

လ ိုင့်စင့်အတွ ့် လလ  ့်လက ေးလြေးရန့်ဆံိုေးပဖတ့်ပခင့်ေး၊ လလ  ့်လက ေးလငွသတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ 

 (ဆ)  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးသယ့်ယူြ ိုို့လဆ င့်ခ သတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ 

( ဇ )  တ ဝန့်ပဖင့် ခရ ေးသွ ေးလ လသ  ဌ နဆ ိုင့်ရ ဝန့်ထမ့်ေးမ  ေး၊ လ   င့်ေးသ ေးလ   င့်ေးသူမ  ေး၊ 

ယ ဉ့်မ  ေး၊ တ ရစဆ န့်မ  ေးနှင့်   ိုန့်ြစစည့်ေးမ  ေးအတွ ့်  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးသယ့်ယူ 

ြ ိုို့လဆ င့်ခ  င့်ေးလွတ့်ခွင့် ပြ ပခင့်ေး၊  

( ဈ )  ခ ိုင့်လံိုလသ အလက  င့်ေးရှ လျှင့်  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးလ ိုင့်စင့်ခ  ို လလျှ  လြါ  လြေးပခင့်ေး၊  

(ည) လ  ့်မတ သည့်  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေး  ို ဌ နဆ ိုင့်ရ အလနပဖင့် ပဖစ့်လစ၊ လလလစံနစ့်ပဖင့်  

ပဖစ့်လစ၊ တင့်ေါစနစ့်ပဖင့် ပဖစ့်လစ လဆ င့်ရ  ့်ခွင့် ပြ ပခင့်ေး။ 

၅၁။ ညွှန့်က  ေးလရေးမှ ေးသည့် ဝန့်က  ေး၏ ညွှန့်က  ေးခ  ့်နှင့် အည  မမ  ြို့နယ့်နှစ့်ခို သ ိုို့မဟိုတ့် နှစ့်ခိုထ ့် 

ြ ိုမ ိုလသ  မမ  ြို့နယ့်မ  ေးနှင့်  ဆ ့်စြ့်လနလသ   ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးနှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေး 

နှင့် အည  လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေး လဆ င့်ရ  ့်န ိုင့်သည့် - 

 ( )  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေး  ို က  ေးက ြ့်ပခင့်ေး၊ 

 ( ခ )   ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးတည့်လထ င့်ခွင့် ပြ ပခင့်ေး၊ ြယ့်ဖ  ့်ပခင့်ေး၊ 

 ( ဂ )   ူေးတ ိုို့နယ့်န မ တ့်သတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်သတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ 

 (ဃ)  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေး လမ့်ေးလက  င့်ေးသတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ 

( င )   ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေး နယ့်န မ တ့်ခ င့်ေးဆ ့်စြ့်လ  ့်ရှ သည့်  စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖဲွြို့သ ိုို့ 

 ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေး ဝင့်လငမွ  ေး  ို အခ   ေး  ခွဲလဝသတ့်မှတ့်လြေးပခင့်ေး၊ 

 ( စ )  ဖ  ့်သ မ့်ေးရန့် ခ ိုင့်လံိုလသ အလက  င့်ေးရှ လျှင့်  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးလ ိုင့်စင့်  ို ဖ  ့်သ မ့်ေးပခင့်ေး၊ 

(ဆ)  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးအိုြ့်ခ  ြ့်သူအပဖစ့် သင့် လလ  ့်လသ  အမှုလဆ င့်အရ ရှ အ ေး ခန့်ို့ထ ေးပခင့်ေး၊ 

( ဇ )  စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်လဖ  ့်ဖ  ့်ပခင့်ေးလက  င့် မဟိုတ့်ဘဲ ဖ  ့်သ မ့်ေးခံရသည့်   ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေး 

လ ိုင့်စင့်အတွ ့် လလ  ့်လက ေးလြေးရန့် ဆံိုေးပဖတ့်ပခင့်ေး၊ လလ  ့်လက ေးလငသွတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ 
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 ( ဈ )   ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးသယ့်ယူြ ိုို့လဆ င့်ခ သတ့်မှတ့်ပခင့်ေး၊ 

(ည) တ ဝန့်ပဖင့် ခရ ေးသွ ေးလ လသ ဌ နဆ ိုင့်ရ  ဝန့်ထမ့်ေးမ  ေး၊ လ   င့်ေးသ ေးလ   င့်ေးသူမ  ေး၊ 

ယ ဉ့်မ  ေး၊ တ ရစဆ န့်မ  ေးနှင့်   ိုန့်ြစစည့်ေးမ  ေးအတွ ့်  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးသယ့်ယူြ ိုို့လဆ င့်ခ 

 င့်ေးလွတ့်ခွင့် ပြ ပခင့်ေး၊ 

( ဋ )  ခ ိုင့်လံိုလသ အလက  င့်ေးရှ လျှင့်  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးလ ိုင့်စင့်ခ  ို လလျှ  လြါ  လြေးပခင့်ေး။  

၅၂။ လ  ့်မတ ၏ သလဘ တူည ခ  ့်ပဖင့်  အမှုလဆ င့်အရ ရှ သည့်  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးနှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ 

လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေးလဆ င့်ရ  ့်ရမည့် - 

 ( )  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေး  ို အိုြ့်ခ  ြ့်ပခင့်ေး၊ 

 ( ခ )   ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးလ ိုင့်စင့်မ  ေး  ို သတ့်မှတ့်သည့် နည့်ေးလမ့်ေးပဖင့်  လရ င့်ေးခ ပခင့်ေး၊ 

( ဂ )   ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးလ ိုင့်စင့်ရရှ သူ  ို အမ  ေးပြည့်သူ လဘေး င့်ေးလံိုခခံ စွ  သွ ေးလ န ိုင့်လရေး 

အတွ ့် အစ အစဉ့်မ  ေး ပြ လိုြ့်လစပခင့်ေး၊ 

(ဃ)  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးလ ိုင့်စင့်ရရှ သူ  ို သတ့်မှတ့်နှုန့်ေးထ ေးအတ ိုင့်ေး လ   ့်ခံလစရန့် 

က  ေးက ြ့်ပခင့်ေး၊  

( င )  စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်လဖ  ့်ဖ  ့်သပဖင့်  ဖ  ့်သ မ့်ေးသည့်   ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးလ ိုင့်စင့်မ  ေး  ို 

ပြန့်လည့်လရ င့်ေးခ ပခင့်ေး။  

၅၃။  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးလ ိုင့်စင့် ရရှ သူမှအြ  ူေးတ ိုို့နယ့်န မ တ့်တစ့်ခိုအတွင့်ေး  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေး  ို 

လိုြ့်  ိုင့်ပခင့်ေး မရှ လစရ။ 

၅၄။ လ  ့်မတ သည့်  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးလ ိုင့်စင့်ရရှ သူအ ေး  ူေးတ ိုို့လရယ ဉ့်နှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍လသ ့်လည့်ေး 

လ  င့်ေး၊ ယင့်ေးနှင့် သ ့်ဆ ိုင့်သည့်  ြစစည့်ေး  ရ ယ မ  ေးနှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍လသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး ပြင့်ဆင့် 

ထ န့်ေးသ မ့်ေးရန့် ညွှန့်က  ေးန ိုင့်သည့်။ 

၅၅။ လ  ့်မတ သည့် အသံိုေးပြ ရန့်မသင့် လလ  ့်လသ   ူေးတ ိုို့လရယ ဉ့်နှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ လသ ့်လည့်ေး 

လ  င့်ေး၊ ယင့်ေးနှင့် သ ့်ဆ ိုင့်သည့်  ြစစည့်ေး  ရ ယ မ  ေးနှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍လသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး ဆ ့်လ ့် 

အသံိုေးမပြ ရန့်  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးလ ိုင့်စင့်ရရှ သူအ ေး ညွှန့်က  ေးန ိုင့်သည့်။ 

၅၆။ ဝန့်က  ေးသည့် တ ိုင့်ေးလေသက  ေးတစ့်ခိုနှင့် တစ့်ခိုအက  ေး  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးတည့်ရှ ရ လေသနှင့်  

စြ့်လ ဉ့်ေး၍ အပငင့်ေးြွ ေးပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့်  ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေးဝင့်လငမွ  ေး အခ   ေး  ခွဲလဝလြေးပခင့်ေးမ  ေးအတွ ့် 

အစ ိုေးရအဖွဲြို့၏ သလဘ တူည ခ  ့်ပဖင့်  လဆ င့်ရ  ့်ရမည့်။ 
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၅၇။ လ  ့်မတ သည့်  ူေးတ ိုို့လ ိုင့်စင့်စည့်ေး မ့်ေးခ  ့် လဖ  ့်ဖ  ့်သူ  ို စံိုစမ့်ေးစစ့်လဆေးလစလ  ့် 

လအ  ့်ြါ အမ န့်ို့တစ့်ရြ့်ရြ့်  ို ခ မှတ့်န ိုင့်သည့် - 

 ( ) သတ လြေးပခင့်ေး၊ 

 ( ခ )  အခ  န့်  လသတ့်မှတ့်၍ လိုြ့်ငန့်ေးရြ့်ဆ ိုင့်ေးပခင့်ေး၊ 

 ( ဂ )  ေဏ့်လငွလြေးလဆ င့်လစပခင့်ေး၊ 

 (ဃ) လ ိုင့်စင့်  ို ရိုြ့်သ မ့်ေးပခင့်ေး။  

၅၈။ ြိုေ့်မ ၅၇ ြါ အမ န့်ို့နှင့် ြတ့်သ ့်၍ နစ့်နှောသူသည့် အမ န့်ို့ခ မှတ့်သည့် လနို့မှ ရ ့်လြါင့်ေး(၃၀) 

အတွင့်ေး ဝန့်က  ေးထံ အယူခံဝင့်လရ  ့်ခွင့် ရှ သည့်။ ဝန့်က  ေး၏ အဆံိုေးအပဖတ့်သည့် အမြ ေးအပြတ့် 

ပဖစ့်လစရမည့်။ 

အခန ေး(၁၆) 

တ  စဆာန မ ာေးသတ ပဖတ မှု  ို စ မံခန ့်ခ  ပခင ေး 

၅၉။ လ  ့်မတ သည့် -  

( ) အမ  ေးပြည့်သူစ ေးသံိုေးရန့် လမွေးပမ ထ ေးလသ  တ ရစဆ န့်မ  ေး၊ အ မ့်လမွေးတ ရစဆ န့်မ  ေး၊ 

  န့်ေးမ လရေး၊  ူေးစ ့်လရ ဂါ   ွယ့်လရေးနှင့်  တ ရစဆ န့်မ  ေးမှ လူမ  ေးသ ိုို့  ူေးစ ့် 

လရ ဂါမပဖစ့်ြွ ေးလစလရေးအတွ ့် က   တင့်   ွယ့်လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို သ ေးပခ ေးအစ  

အစဉ့်ပဖင့် လသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး၊ သ ့်ဆ ိုင့်ရ အစ ိုေးရဌ န၊ အဖဲွြို့အစည့်ေးမ  ေးနှင့် ညြှ န ှုင့်ေး၍ 

လသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊ 

( ခ )  လရ ဂါစွဲ ြ့်လနသည့်  မည့်သည့်  တ ရစဆ န့်  ိုမဆ ို သင့် လလ  ့်သည့် နည့်ေးလမ့်ေးပဖင့်  

ဖယ့်ရှ ေးရှင့်ေးလင့်ေးပခင့်ေး၊ ၎င့်ေးတ ရစဆ န့်မ  ေးအ ေး စ ေးသံိုေးပခင့်ေး၊ လရ င့်ေးခ ပခင့်ေးမပြ ရန့် 

စစ့်လဆေးအလရေးယူပခင့်ေး၊ 

( ဂ )  စ ေးသံိုေးရန့်မသင့် လသ  သ ေးငါေးမ  ေးလရ င့်ေးခ ပခင့်ေး၊  လရ င့်ေးခ ရန့် ခင့်ေး  င့်ေးပခင့်ေးမပြ ရန့် 

စစ့်လဆေးအလရေးယူပခင့်ေး၊  

(ဃ) ပြည့်သူူ့  န့်ေးမ လရေး  ို အနတရ ယ့်ပဖစ့်လစသည့်  လခွေးလလလခွေးလွင့် ၊   ွ ့်၊ ငှ ့်နှင့်  

လရ ဂါြ ိုေးသယ့်လဆ င့်တတ့်သည့်  အပခ ေးတ ရစဆ န့်မ  ေး  ို သင့် လလ  ့်သည့် နည့်ေးလမ့်ေး 

ပဖင့်  သိုတ့်သင့်ရှင့်ေးလင့်ေးပခင့်ေးတ ိုို့  ို လဆ င့်ရ  ့်ရမည့်။  

၆၀။ လ  ့်မတ သည့် မမ  ြို့နယ့်အတွင့်ေး - 
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( ) အမ  ေးပြည့်သူ စ ေးသံိုေးရန့်အတွ ့်   န့်ေးမ လရေးနှင့် ည ညွတ့်လသ    ၊ဲ နွှောေး၊ ပမင့်ေး၊ သ ိုေး၊ 

ဆ တ့်၊ ဝ ့်တ ိုို့  ို လရ င့်ေးခ ရန့်အလ ိုို့ငှ  စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖဲွြို့ြ ိုင့် အသ ေးထိုတ့်ရံို၊ 

စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့မှ သတ့်မှတ့်လြေးထ ေးသည့် လနရ မ  ေးတွင့် စည့်ေး မ့်ေးခ  ့် 

မ  ေးနှင့် အည  သတ့်ပဖတ့်ပခင့်ေး၊ အသ ေးလရ င့်ေးခ ရန့် ခွင့် ပြ ပခင့်ေး၊ လ ိုင့်စင့်ထိုတ့်လြေးပခင့်ေး၊  

( ခ )  အမ  ေးပြည့်သူမ  ေး စ ေးသံိုေးရန့်မှအြ ဘ သ လရေးနှင့်  အပခ ေး  စစရြ့်မ  ေးအတွ ့်   ၊ဲ 

နွှောေး၊ ဆ တ့်၊ သ ိုေး၊ ဝ ့် သတ့်ပဖတ့်ခွင့်   ို သတ့်မှတ့်ခ  ့်နှင့် အည  လဆ င့်ရ  ့်ရန့် 

ခွင့် ပြ ခ  ့် လြေးန ိုင့်သည့်။  

၆၁။ ြိုေ့်မ ၆၀ အရ ခွင့် ပြ ခ  ့် သ ိုို့မဟိုတ့် လ ိုင့်စင့်ရရှ သူသ လျှင့် -  

( )   ၊ဲ နွှောေး  ိုသတ့်ပဖတ့်ပခင့်ေး၊ အသ ေးလရ င့်ေးခ ပခင့်ေး၊ လရ င့်ေးခ ရန့်အသ ေးနှင့်  သ ေးလရ  ို 

လ ့်ဝယ့်ထ ေးပခင့်ေး ပြ န ိုင့်သည့်။ 

 ( ခ )  ပမင့်ေး၊ သ ိုေး၊ ဆ တ့်၊ ဝ ့်တ ိုို့  ို သတ့်ပဖတ့်ပခင့်ေး၊ အသ ေးလရ င့်ေးခ ပခင့်ေး ပြ န ိုင့်သည့်။ 

( ဂ္ )  အထ  ပါ ပိုေ မ၆၀၊ ြိုေ့်မခွဲ (ခ) န္ှင   ပိုေ မ ၆၁  ပဋ္ဌာန ေးခ   သည  အစစ ာမ  

ဘာသာဝင မ ာေး၏ ဘ က  အစ ပ  အတ   သတ  ဖတ လသာ   ျွ ၊ န္  ေး၊ သ ိုေး၊   တ တ ိုို့န္ှင   

သ    ိုင  ခင ေး မ ှ လစ ။  

အခန ေး(၁၇) 

က  ေးက ပ ပခင ေး 

၆၂။  ဝန့်က  ေးသည့် စည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးနှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ ညွှန့်က  ေးလရေးမှ ေး သ ိုို့မဟိုတ့် 

လ  ့်မတ ၏ ဆံိုေးပဖတ့်ခ  ့် သ ိုို့မဟိုတ့် လဆ င့်ရ  ့်ခ  ့်  ို ဥြလေနှင့် အည  စစ့်လဆေးလ  ့် 

အတည့်ပြ ပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်ပခင့်ေး၊ ြယ့်ဖ  ့်ပခင့်ေး ပြ န ိုင့်သည့်။ 

၆၃။  ညွှန့်က  ေးလရေးမှ ေးသည့် လ  ့်မတ ၏ လိုြ့်ငန့်ေးလဆ င့်ရ  ့်ခ  ့်နှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ လ ိုအြ့်သလ ို 

စ စစ့်မြ ေး ဝန့်က  ေးထံတင့်ပြရမည့်။   

၆၄။  ညွှန့်က  ေးလရေးမှ ေးသည့် တ ိုင့်ေးလေသက  ေးအတွင့်ေး မမ  ြို့နယ့်အခ င့်ေးခ င့်ေးက  ေး စည့်ြင့်သ ယ လရေး 

လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို လြါင့်ေးစြ့်ညြှ န ှုင့်ေးလြေးရမည့်။   

၆၅။  ညွှန့်က  ေးလရေးမှ ေးသည့် စည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးနှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ လအ  ့်ြါတ ိုို့  ို 

လဆ င့်ရ  ့်ရမည့် - 

( ) စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့မ  ေး  လရေးဆွဲတင့်ပြလ လသ  နှစ့်စဉ့်အရအသံိုေးခန့်ို့မှန့်ေးလပခ 

လငွစ ရင့်ေး နှစ့်တ ို၊ နှစ့်ရှည့် စ မံ  န့်ေးမ  ေး  ိုစ စစ့်၍ ဝန့်က  ေးထံတင့်ပြပခင့်ေး၊ 
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( ခ )  အရအသံိုေးခန့်ို့မှန့်ေးလပခလငွစ ရင့်ေးက  ေးက ြ့်မှု  ို လဆ င့်ရ  ့်ရန့်နှင့်  လိုြ့်ငန့်ေးလဆ င့်ရ  ့် 

ရ ၌ လခ  လမြွို့အဆင့်လပြလစရန့် ဝန့်က  ေး  ခွဲလဝလြေးသည့်  လိုြ့်ြ ိုင့်ခွင့် မ  ေး  ို   င့် သံိုေး 

လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊  

( ဂ )  စည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို ဥြလေ၊ နည့်ေးဥြလေ၊ စည့်ေး မ့်ေးမ  ေး၊ ညွှန့်က  ေးခ  ့် 

မ  ေးနှင့်  ည ညတွ့်လစလရေးအတွ ့် ညြှ န ှုင့်ေးလြေးပခင့်ေး၊  

(ဃ) စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့နှင့် သ ့်ဆ ိုင့်လသ လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး၊ အလဆ  ့်အအံိုမ  ေး၊ အမှုတွဲ 

မ  ေး၊ စ ရ  ့်စ တမ့်ေးမ  ေး၊ အလထ  ့်အထ ေးမ  ေး၊ စ ရင့်ေးအင့်ေးမ  ေး  ို စစ့်လဆေးပခင့်ေး၊ 

စစ့်လဆေးလစပခင့်ေးနှင့်  စစ့်လဆေးလတွြို့ရှ ခ  ့်  ို ဝန့်က  ေးထံတင့်ပြပခင့်ေး၊  

( င )  ဥြလေနှင့် မည ညွတ့်လသ  လ  ့်မတ ၏ ဆံိုေးပဖတ့်ခ  ့် သ ိုို့မဟိုတ့် လဆ င့်ရ  ့်ခ  ့်  ို 

စစ့်လဆေးလတွြို့ရှ လျှင့် ဝန့်က  ေးထ ံလဆ လ င့်စွ တင့်ပြပခင့်ေး။ 

အခန ေး(၁၈) 

အယ ခံဝင ပခင ေး 

၆၆။ ြိုေ့်မ ၃၂၊ ြိုေ့်မ ၃၅၊ ြိုေ့်မ ၃၇၊ ြိုေ့်မခွဲ (ဂ)၊ (ဆ)၊ ြိုေ့်မ ၃၉၊ ြိုေ့်မခွဲ (ဂ)၊ (ဃ)၊ ြိုေ့်မ ၄၀၊ 

ြိုေ့်မခွဲ(ခ)၊ (င)၊ ြိုေ့်မ ၄၁၊ ြိုေ့်မခွဲ ( ) တ ိုို့အရ ခ မှတ့်သည့်  ဆံိုေးပဖတ့်ခ  ့်  ို မလ  နြ့်ြါ  

ယင့်ေးဆံိုေးပဖတ့်ခ  ့် ခ မှတ့်သည့် လနို့မှ ရ ့်လြါင့်ေး (၃၀)အတွင့်ေး ဝန့်က  ေးထံ အယူခံဝင့်န ိုင့်သည့်။ 

ဝန့်က  ေး၏ဆံိုေးပဖတ့်ခ  ့်သည့် အမြ ေးအပြတ့် ပဖစ့်လစရမည့်။ 

အခန ေး(၁၉) 

 ဏ္ဍာလ ေး 

၆၇။ လ  ့်မတ သည့် - 

( ) ဖွဲြို့စည့်ေးြံိုအလပခခံဥြလေနှင့် အည  တ ိုင့်ေးလေသက  ေးအစ ိုေးရအဖွဲြို့ ဘဏ္ဍ ရန့်ြံိုလငွ အစ အစဉ့် 

ပဖင့်  လဆ င့်ရ  ့်မြ ေး မ မ ရန့်ြံိုလငွပဖင့် ရြ့်တည့်ရမည့်။ လ ိုအြ့်ြါ ပဖည့် ဆည့်ေးလ ိုလသ  

ရန့်ြံိုလငွအတွ ့် တ ိုင့်ေးလေသက  ေး၏ ဘဏ္ဍ လငွအရအသံိုေးဆ ိုင့်ရ ဥြလေ အရခွင့် ပြ ထ ေး 

သည့် အတ ိုင့်ေး အစ ိုေးရအဖွဲြို့ထံမှ အလထ  ့်အြံ ၊ လခ ေးလငရွယူန ိုင့်သည့်။ မ မ ၏ ဘဏ္ဍ  

လရေးဆ ိုင့်ရ   စစရြ့်မ  ေး  ိုလည့်ေး တ ဝန့်ယူရမည့်။  

( ခ )  ရန့်ြံိုလငွ  ို ဖွဲြို့စည့်ေးြံိုအလပခခံဥြလေနှင့် အည  ခွင့် ပြ သည့်  တ ိုင့်ေးလေသက  ေး အစ ိုေးရအဖွဲြို့ 

ဘဏ္ဍ ရန့်ြံိုလငအွစ အစဉ့်ပဖင့်  လအ  ့်ြါရလငမွ  ေးနှင့်  ရြ့်တည့်န ိုင့်သည့် - 
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(၁) ဥြလေအရ စည့်ေးက ြ့်လ   ့်ခံရရှ သည့်  အခွန့်၊ အခမ  ေး၊ စ မံခန့်ို့ခွဲမှု ေဏ့်လက ေး 

မ  ေး၊ 

(၂) စည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမှရရှ သည့်  ငှ ေးရမ့်ေးခ၊ ဝန့်လဆ င့်ခ၊ ြစစည့်ေးမ  ေး 

လရ င့်ေးရလငွနှင့်  အပခ ေးနည့်ေးလမ့်ေးပဖင့်  ရရှ သည့် လငွမ  ေး၊ 

(၃) အမ  ေးပြည့်သူဆ ိုင့်ရ လမ့်ေးမ  ေးလြေါ်တွင့် လပြေးဆွဲလနလသ  ယ ဉ့်မ  ေးလြေါ်မှ 

စည့်ေးက ြ့် လ   ့်ခံရရှ သည့်  ဝင့်လငွမ  ေး၊ 

(၄) လိုြ့်ငန့်ေးလ ိုင့်စင့်ခ၊ သ ့်တမ့်ေးတ ိုေးပမြှင့် ခ၊ ခွင့် ပြ ခ  ့်လြေးသည့် အခ၊ မှတ့်ြံိုတင့်ခ 

နှင့်  လိုြ့်ငန့်ေးဆ ိုင့်ရ  အခွန့်အခမ  ေး၊ 

(၅) မတည့်ြစစည့်ေးမ  ေး လရ င့်ေးခ ရလငနွှင့်  မတည့်အသံိုေးစရ တ့်မှ လငွြင့်လငရွင့်ေးမ  ေး 

ပြန့်လည့်ရရှ ပခင့်ေးမ  ေး၊ 

  (၆) အစ ိုေးရအဖွဲြို့  လထ  ့်ြံ လငွမ  ေး၊ 

(၇) ရန့်ြံိုလငွမှ ရင့်ေးနှ ေးပမြှ ြ့်နှံ၍ လိုြ့်  ိုင့်လသ လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးမှ ရရှ လသ ဝင့်လငွမ  ေးနှင့်  

အ    ေးအပမတ့်မ  ေး၊ 

  (၈) ပြည့်တွင့်ေးပြည့်ြမှ လှ ေါန့်ေးလထ  ့်ြံ လငမွ  ေးနှင့် ြစစည့်ေးမ  ေး၊ 

(၉) အလဆ  ့်အအံိုမ  ေးငှ ေးရမ့်ေး၍ပဖစ့်လစ၊ လပမမ  ေးငှ ေးရမ့်ေး၍ပဖစ့်လစ၊ အပခ ေးနည့်ေး 

ပဖင့် ပဖစ့်လစ ရရှ သည့်  န ိုင့်ငပံခ ေးလငွမ  ေး။ 

( ဂ )  နှစ့်စဉ့်အရအသံိုေးခန့်ို့မှန့်ေးလပခလငွစ ရင့်ေး  ို အလ  င့်အထည့်လဖ ့်လဆ င့်ရ  ့်ရ တွင့် 

လ ိုလင ွလြေါ်လြါ ့်ရန့်ရှ ြါ  အစ ိုေးရအဖွဲြို့ထံမပှဖစ့်လစ၊ ပြည့်တွင့်ေးပြည့်ြအဖွဲြို့အစည့်ေးမ  ေး 

ထံမှပဖစ့်လစ၊ တည့်ဆဲဥြလေ၊ စည့်ေးမ ဉ့်ေးစည့်ေး မ့်ေးမ  ေးနှင့် အည  မ မ တ ဝန့်ပဖင့်  လငွလခ ေး 

ယူပခင့်ေးနှင့်  အလထ  ့်အြံ မ  ေးရယူပခင့်ေး  ို ပြ န ိုင့်သည့်။ 

၆၈။ လ  ့်မတ သည့် -  

( ) မမ  ြို့နယ့်စည့်ြင့်သ ယ လရေး နယ့်န မ တ့်ပြင့်ြရှ  လိုြ့်ငန့်ေး  စစတစ့်ခိုခိုအတွ ့် အမ  ေး 

ပြည့်သူအ    ေးငှ  အမှန့်တ ယ့်သံိုေးစွဲရန့် လ ိုအြ့်သည့်   စစမ  ေးတွင့် အစ ိုေးရအဖွဲြို့၏ 

ခွင့် ပြ ခ  ့်ပဖင့်  ရန့်ြံိုလငွမှ သံိုေးစွဲန ိုင့်သည့်။ 

( ခ )  ရရှ လသ  န ိုင့်ငပံခ ေးလငွ  ို သ ေးပခ ေးဘဏ့်စ ရင့်ေးဖွင့် လှစ့်ထ ေးရှ မြ ေး ထ ိုဘဏ့်စ ရင့်ေးသ ိုို့ 

လြေးသွင့်ေးရမည့်။ နှစ့်စဉ့်ရရှ လသ  န ိုင့်ငပံခ ေးသံိုေးလငွမ  ေး  ို   ြ့်လငပွဖင့်  လဲလှယ့်၍ 

လ  ့်မတ ရန့်ြံိုလငသွ ိုို့ လြေးသွင့်ေးရမည့်။ 
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( ဂ္ )  အထူေးစ မံ  န့်ေးက  ေးမ  ေးလဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေးနှင့် သဘ ဝလဘေးအနတရ ယ့်  လရ  ့်မှုလက  င့်  

မ မ ရန့်ြံိုလငွပဖင့်    ခံသံိုေးစွဲန ိုင့်စွမ့်ေးမရှ သည့်   စစရြ့်မ  ေးတွင့် ပြည့်လထ င့်စိုအစ ိုေးရ၏ 

လထ  ့်ြံ လငွ  ို လတ င့်ေးခံလြေးရန့်အတွ ့် အစ ိုေးရအဖဲွြို့ထံ တင့်ပြလတ င့်ေးခံန ိုင့်သည့်။ 

၆၉။ လ  ့်မတ သည့် ဘဏ္ဍ လရေးနှစ့်အလ ို ့် ခွင့် ပြ ရန့်ြံိုလငအွတွင့်ေးမှလဆ င့်ရ  ့်မည့်  အင့်ဂ င့်န ယ  

လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးနှင့်  ဌ နမှလဆ င့်ရ  ့်လသ လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို လငွလက ေး၊ ြစစည့်ေး၊ လိုြ့်အ ေးလလလွင့် မှု မရှ  

လစလရေး၊ လိုြ့်ထံိုေးလိုြ့်နည့်ေးမ  ေးနှင့် အည  လဆ င့်ရ  ့်လရေး၊ လ  ့်မတ ၏ ဝင့်လငွတ ိုေးတ ့်ရရှ လစလရေး 

တ ိုို့အတွ ့် လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေး လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊ ြံိုမှန့်စစ့်လဆေးပခင့်ေးနှင့်  က  ေးက ြ့်ပခင့်ေးတ ိုို့ ပြ ရမည့် - 

 ( ) အင့်ဂ င့်န ယ လိုြ့်ငန့်ေးလဆ င့်ရ  ့်မှုမ  ေး  ို အစ၊ အလယ့်၊ အဆံိုေး စစ့်လဆေးပခင့်ေး၊ 

( ခ )  စည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးလဆ င့်ရ  ့်ရ တွင့် လိုြ့်ထံိုေးလိုြ့်နည့်ေးနှင့်   ွဲလဲွပခင့်ေး၊ 

ြစစည့်ေးနှင့်  လိုြ့်အ ေးခမ  ေး၊ ဝင့်လငွမ  ေးလလ   နည့်ေးမှုနှင့်  အလွဲသံိုေးစ ေးမှုမ  ေး ရှ  မရှ  ြံိုမှန့် 

စစ့်လဆေးပခင့်ေး၊ 

( ဂ္ )  နှစ့်စဉ့်ဘဏ္ဍ လရေးနှစ့် ိုန့်ဆံိုေးသည့်  လနို့တွင့်ရှ သည့်  လ  ့်မတ ၏ ြံိုလသြ ိုင့်ြစစည့်ေးမ  ေး 

စ ရင့်ေးနှင့်  ြစစည့်ေးလ ့်  န့်၊ လငွသ ေးလ ့်  န့်မ  ေး  ို စစ့်လဆေးပခင့်ေး။ 

၇၀။ လ  ့်မတ သည့် အစ ိုေးရအဖွဲြို့၏ ဘဏ္ဍ လငွအရအသံိုေးဆ ိုင့်ရ ဥြလေနှင့် အည  လ   ့်ခံပခင့်ေး၊ 

သံိုေးစွဲပခင့်ေး ပြ ရမည့်။ 

၇၁။ လ  ့်မတ သည့် - 

( ) အမှုလဆ င့်အရ ရှ   တင့်ပြလ လသ  နှစ့်စဉ့်အရအသံိုေးခန့်ို့မှန့်ေးလပခလငွစ ရင့်ေး  ို 

စ စစ့်၍ ညွှန့်က  ေးလရေးမှ ေးမှတစ့်ဆင့်  ဝန့်က  ေးထ ံတင့်ပြရမည့်။ 

( ခ )  နှစ့်စဉ့်ဘဏ္ဍ လရေးနှစ့် စ ရင့်ေးစစ့်လဆေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး၏ အလပခအလန  ို ဘဏ္ဍ လရေး 

နှစ့်  ိုန့်ဆံိုေးမြ ေး ရ ့်လြါင့်ေး(၆၀)အတွင့်ေး ဝန့်က  ေးထံတင့်ပြရမည့်။ 

၇၂။ ဝန့်က  ေးသည့် စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖဲွြို့၏ အရအသံိုေးခန့်ို့မှန့်ေးလပခလငွစ ရင့်ေး  ို ဘဏ္ဍ လငွ 

အရအသံိုေးဆ ိုင့်ရ ဥြလေတွင့် ထည့် သွင့်ေးပြဋ္ဌ န့်ေးန ိုင့်လရေးလဆ င့်ရ  ့်ရမည့်။ 

အခန ေး(၂၀) 

 န ပံိုလင ထ န ေးသ မ ေးပခင ေး၊ စာ င ေးစစ လ ေးပခင ေး 

၇၃။ ဝန့်က  ေးဌ နသည့် အမှုလဆ င့်အရ ရှ   လငွစ ရင့်ေးမ  ေး  ို စနစ့်တ  ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးန ိုင့်ရန့် 

နှင့်  စစ့်လဆေးပခင့်ေးပြ န ိုင့်ရန့် လငွစ ရင့်ေးလိုြ့်ထံိုေးလိုြ့်နည့်ေးမ  ေး  ို တ ိုင့်ေးလေသက  ေးစ ရင့်ေးစစ့်ခ  ြ့်နှင့်  
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ညြှ န ှုင့်ေး၍ သတ့်မှတ့်ရမည့်။ တည့်ဆဲဘဏ္ဍ လရေးစည့်ေးမ ဉ့်ေးစည့်ေး မ့်ေးမ  ေး၊ လငွစ ရင့်ေးလိုြ့်ထံိုေးလိုြ့်နည့်ေး 

မ  ေးနှင့် အည  လငွစ ရင့်ေးမ  ေး ပြ စိုထ ေးရှ လစရမည့်။ 

၇၄။ အမှုလဆ င့်အရ ရှ   ထ န့်ေးသ မ့်ေးထ ေးရှ သည့်  စ ရင့်ေးမ  ေး  ို တ ိုင့်ေးလေသက  ေးစ ရင့်ေးစစ့်ခ  ြ့်  

တ ဝန့်လြေးအြ့်ပခင့်ေးခံရသူ၏ စစ့်လဆေးပခင့်ေး  ို ခံယူလစရမည့်။ ထ ိုို့အပြင့် ဝန့်က  ေးဌ န၏ အခါ 

အ ေးလလ  ့်စွ  စစ့်လဆေးပခင့်ေး  ို ခံယူရမည့်။ 

အခန ေး(၂၁) 

ဝန ထမ ေးဖ  ွဲ့စည ေးပံို 

၇၅။ ဝန့်က  ေးဌ နသည့် အစ ိုေးရအဖဲွြို့၏ သလဘ တူည ခ  ့်ပဖင့်  စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖဲွြို့တစ့်ဖွဲြို့စ ၏ 

လိုြ့်ငန့်ေးတ ဝန့်မ  ေးနှင့်  ဝင့်လငွြမ ဏ  ို အလပခခံလ  ့် သတ့်မှတ့်ခ  ့်နှင့် အည  လ ိုအြ့်လသ  

ဝန့်ထမ့်ေးဖွဲြို့စည့်ေးြံို  ို လရေးဆွဲအတည့်ပြ ထ ေးရှ ရမည့်။ ဝန့်ထမ့်ေးဖွဲြို့စည့်ေးြံို  ို လရေးဆွဲရ တွင့် လ ိုအြ့်ြါ 

  စည့်ေး မ့်ေးထ န့်ေးသ မ့်ေးလရေးဝန့်ထမ့်ေးမ  ေး  ို ထည့် သွင့်ေးဖွဲြို့စည့်ေးန ိုင့်သည့်။ 

၇၆။ ဝန့်က  ေးဌ နသည့် ဝန့်ထမ့်ေးမ  ေးခန့်ို့ထ ေးရ တွင့် တည့်ဆဲစည့်ေးမ ဉ့်ေးစည့်ေး မ့်ေးမ  ေးနှင့် အည  

ဖွဲြို့စည့်ေးြံိုအတွင့်ေး ခန့်ို့ထ ေးန ိုင့်ခွင့် ရှ သည့်။ သင့် လလ  ့်သည့် ဝန့်ထမ့်ေးအဆင့် မ  ေးနှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ ဝန့်ထမ့်ေး 

လရေးရ   စစရြ့်မ  ေး လဆ င့်ရ  ့်ရန့် အမှုလဆ င့်အရ ရှ အ ေး ဝန့်ထမ့်ေးလရေးရ လိုြ့်ြ ိုင့်ခွင့် မ  ေး သတ့်မှတ့် 

လြေးန ိုင့်သည့်။ 

၇၇။ ဝန့်က  ေးဌ နသည့် စည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို ထ လရ  ့်စွ လဆ င့်ရ  ့်န ိုင့်ရန့် မ မ  

တ ိုင့်ေးလေသက  ေးအဆင့် မှ ခန့်ို့ထ ေးန ိုင့်သည့်  ဝန့်ထမ့်ေးလနရ မ  ေးတွင့် အပခ ေးဝန့်က  ေးဌ နရှ  ဝန့်ထမ့်ေး 

မ  ေး  ို တ ိုင့်ေးလေသက  ေးအစ ိုေးရအဖွဲြို့၏ ခွင့် ပြ ခ  ့်ပဖင့်  လွှလဲပြ င့်ေးရယူခန့်ို့ထ ေးန ိုင့်သည့်။ လ ိုအြ့်ြါ  

  မ့်ေး  င့်ြည ရှင့်မ  ေး  ိုလည့်ေး ခန့်ို့ထ ေးန ိုင့်သည့်။ ဝန့်က  ေးသည့် ဝန့်ထမ့်ေးမ  ေးလပြ င့်ေးလရ ြို့ပခင့်ေး၊ ရ ထေူး 

တ ိုေးပမြှင့် ပခင့်ေးမ  ေး  ို လိုြ့်ထံိုေးလိုြ့်နည့်ေးမ  ေးနှင့် အည  အစ ိုေးရအဖွဲြို့၏ခွင့် ပြ ခ  ့်ပဖင့်  လဆ င့်ရ  ့်န ိုင့်သည့်။ 

အခန ေး(၂၂) 

တာေးပမစ ခ   မ ာေး 

၇၈။ မည့်သူမျှ စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး - 

( ) အမ  ေးပြည့်သူဆ ိုင့်ရ လနရ မ  ေးတွင့် စည့်ေး မ့်ေးမဲ အမ ှု ့်စွန့်ို့ြစ့်ပခင့်ေး၊   လရ  ့်လစ 

ပခင့်ေး၊ ပြန့်ို့  ဲလအ င့်ပြ လိုြ့်ပခင့်ေး၊  ွမ့်ေးတံလတွေးလထွေးပခင့်ေး၊ ြ လ လထွေးပခင့်ေး၊   င့်က  ေး 

  င့်ငယ့်စွန့်ို့ပခင့်ေးမ  ေး မပြ လိုြ့်ရ။ 
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( ခ )  လမ င့်ေးနှင့်စ ေးနင့်ေးသွ ေးလ လနလသ  သ ိုို့မဟိုတ့် ရြ့်တန့်ို့ထ ေးလသ  ယ ဉ့်တစ့်မ   ေးမ   ေး 

လြေါ်မ ှအမ ှု ့်တစ့်စံိုတစ့်ရ   ို စည့်ေး မ့်ေးမဲ စွန့်ို့ြစ့်ပခင့်ေး၊ က ဲခ ပခင့်ေးမပြ ရ။ 

( ဂ )  ယ ဉ့်မ  ေးသွ ေးလ သည့် လမ့်ေးမ  ေးနှင့်  လူသွ ေးစက ြံလမ့်ေးမ  ေးလြေါ်တွင့် အမ ှု ့်အညစ့် 

အလက ေးမ  ေး  ို စိုြံိုပခင့်ေး၊ သွန့်ခ ပခင့်ေးမပြ ရ။  

(ဃ) လ  ့်မတ   သတ့်မှတ့်လြေးထ ေးလသ  အမ ှု ့် န့်၊ အမ ှု ့်ြံိုေး၊ ယ ယ အမ ှု ့်စိုြံိုရန့် 

လနရ နှင့်  အမ ှု ့်သ မ့်ေးဆည့်ေးသည့် ယ ဉ့်တ ိုို့မှအြ မည့်သည့် လနရ တွင့်မျှ အမ ှု ့် 

စွန့်ို့ြစ့်ပခင့်ေးမပြ ရ။ 

( င )  သဘ ဝြတ့်ဝန့်ေး  င့်ြ  ့်စ ေးလစမည့်  လပမထိုညစ့်ညမ့်ေးမှု၊ လလထိုညစ့်ညမ့်ေးမှု၊ လရထို 

ညစ့်ညမ့်ေးမှု ပဖစ့်လြေါ်လစန ိုင့်သည့်  မည့် သည့် အရ မျှ မပြ လိုြ့်ရ။ 

( စ )  လခ  င့်ေးမ  ေး၊ အင့်ေးမ  ေး၊  န့်မ  ေးနှင့်  လရလပမ င့်ေးမ  ေးအတွင့်ေးသ ိုို့ အမ ှု ့်မ  ေး စွန့်ို့ြစ့်ပခင့်ေး 

မပြ ရ။  

၇၉။ မည့်သူမျှ စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး လ  ့်မတ ၏ ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ လျှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် 

ခွင့် ပြ ခ  ့်ြါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ၊ ထိုတ့်ပြန့်ထ ေးသည့်  စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ 

ည ညတွ့်မှုမရှ လျှင့် - 

( ) အမ  ေးပြည့်သူနှင့် သ ့်ဆ ိုင့်လသ  လမ့်ေး၊ လရလပမ င့်ေး၊ လရြ ို ့်၊ မ လလ ြ ို ့် တစ့်ခိုခို 

လြေါ်တွင့်    ေးလ   ့်၍အလဆ  ့်အအံို  ိုပဖစ့်လစ၊ အလဆ  ့်အအံို၏ တစ့်စ တ့် 

တစ့်လေသ  ိုပဖစ့်လစ လဆ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး၊ လပမဖ ိုို့ပခင့်ေး၊ စက ြံခင့်ေးပခင့်ေး၊  ွန့် ရစ့်ခင့်ေး 

ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

( ခ )  အမ  ေးပြည့်သူနှင့် သ ့်ဆ ိုင့်လသ  လမ့်ေး၊ လရလပမ င့်ေး၊ လရြ ို ့်၊ မ လလ ြ ို ့် တစ့်ခိုခို 

လြေါ်တွင့် ြ တ့်ဆ ိုို့၍ အထည့်အလ ြ့်၊ ဖ   သ ိုို့မဟိုတ့် အပခ ေးြစစည့်ေးတစ့်ခိုခို  ို 

ပဖန့်ို့ထ ေးပခင့်ေး၊ ဆွဲထ ေးပခင့်ေး မပြ ရ။ 

( ဂ )  လမ့်ေးလြေါ်နှင့် လမ့်ေးလဘေးတွင့် ယ ဉ့်မ  ေး  ို လရလဆေးပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်ပခင့်ေးနှင့်  ခွင့် ပြ ခ  ့် 

မရှ ဘဲ ညအ ြ့်ရြ့်နှောေးပခင့်ေး မပြ ရ။ 

(ဃ) ဆ ိုင့်ေးဘိုတ့်နှင့် လက  ့်ပင ဆ ိုင့်ေးဘိုတ့်မ  ေး စ ို ့်ထပူခင့်ေး၊ ခ  တ့်ဆွဲပခင့်ေး၊  ြ့်ထ ေးပခင့်ေး 

မပြ ရ။ 

၈၀။ မည့်သူမျှ စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး လ  ့်မတ ၏ ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ လျှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် 

ခွင့် ပြ ခ  ့်ြါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ၊ ထိုတ့်ပြန့်ထ ေးသည့်  စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ 

ည ညတွ့်မှု မရှ လျှင့် - 
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( ) အမ  ေးပြည့်သူသွ ေးလ သည့် လမ့်ေးလြေါ်တွင့် မည့်သည့်  စ ေးနည့်ေးမ   ေးမျှ  စ ေးပခင့်ေး 

မပြ ရ။ 

( ခ )  လမ့်ေးလြေါ်တွင့်လသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး၊ လမ့်ေးလဘေးရှ  လရစ ေးလရလ လပမ င့်ေးလြေါ်တွင့်လသ ့် 

လည့်ေးလ  င့်ေး၊ လရလြေးလရေးြ ို ့်လ ိုင့်ေးလြေါ်တွင့်လသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး ြ တ့်ဆ ိုို့၍ ြစစည့်ေး 

မ  ေး ခင့်ေး  င့်ေးပခင့်ေး၊ လဈေးလရ င့်ေးပခင့်ေး မပြ ရ။   

( ဂ )  အမ ှု ့်၊ မ လလ ၊ အညစ့်အလက ေး၊ လရဆ ိုေး စသည့်တ ိုို့  ို စွန့်ို့ြစ့်ရန့် သတ့်မှတ့်မထ ေးလသ  

လနရ တွင့် စွန့်ို့ြစ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

(ဃ) ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ ဘဲ လမ့်ေးဧရ ယ အတွင့်ေး လမ့်ေးပြင့်ဆင့်ပခင့်ေးမပြ ရ။   ိုယ့်ြ ိုင့်လမ့်ေး 

လဖ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ အ ခာေးမည သည   ိုပ ငန ေး  ိုမျှ လ ာင  ွ   ခင ေး မ ပြု ။ 

( င )  ဝင့်ထွ ့်န ိုင့်လသ လမ့်ေးမရှ သည့် လပမလြေါ်တွင့် အလဆ  ့်အအံိုမ  ေးလဆ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး 

မပြ ရ။ 

( စ )  မမ  ြို့တွင့်ေးနှင ့်အလဝေးလပြေး ယ ဉ့်ရြ့်နှောေးစခန့်ေးမ  ေး၊ ယ ဉ့်လရ င့်ေးဝယ့်လရေးစခန့်ေးမ  ေး၊ 

ယ ဉ့်လမ င့်ေးသင့်လလ   င ့်လရေးစခန့်ေးမ  ေး၊ ယ ဉ့်နှင ့်အလနှေးယ ဉ့်မ  ေး ပြ ပြင့်ပခင့်ေးနှင ့် 

တြ့်ဆင့်ပခင့်ေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို တည့်လထ င့်ဖွင ့်လစှ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။  

(ဆ)  သ ယ လှြလရေးနှင့်    န့်ေးမ လရေးအလ ိုို့ငှ  လဆ င့်ရ  ့်ထ ေးလသ  ထ ိုင့်ခံို၊ စ ေးြွဲ၊ 

  န့်ေးမ လရေးြစစည့်ေးမ  ေး၊  စ ေးစရ မ  ေးနှင့်  အလှဆင့်မ ေးမ  ေးအ ေး ဖ  ့်ဆ ေးပခင့်ေး၊ 

လရ ြို့လ  ေးလအ င့်ပြ လိုြ့်ပခင့်ေးမ  ေး မပြ ရ။  

( ဇ )  လမ့်ေးစည့်ေး မ့်ေးနှင ့် လမ့်ေးအသံိုေးပြ မှုစည့်ေး မ့်ေးမ  ေး လဖ  ့်ဖ  ့်   ေးလွန့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

( ဈ )  လ  ့်မတ   မမ  ြို့သန့်ို့ရှင့်ေးသ ယ လှြလစရန့်အလ ိုို့င ှ အမ ှု ့်မ  ေးစွန့်ို့ြစ့်န ိုင့်ရန့် စ မံ 

လဆ င့်ရ  ့်ထ ေးရှ လသ  အမ ှု ့်ြံိုေး၊ အမ ှု ့်လတ င့်ေး၊ အမ ှု ့် န့်မ  ေးအ ေးဖ  ့်ဆ ေးပခင့်ေး၊ 

လရ ြို့လ  ေးလအ င့်ပြ လိုြ့်ပခင့်ေးမ  ေး မပြ ရ။ 

၈၁။ မည့်သူမျှ စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး လ  ့်မတ ၏ခွင့် ပြ ခ  ့်ြါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ  ေး 

နှင့် ပဖစ့်လစ၊ ထိုတ့်ပြန့်ထ ေးသည့်  စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ ည ညွတ့်မှုမရှ လျှင့် - 

( ) အလဆ  ့်အအံိုတစ့်ခိုခို  ို လဆ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် ပြင့်ဆင့်လဆ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး 

 သ ိုို့မဟိုတ့် တ ိုေးခ ဲြို့လဆ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

( ခ )  လဆ  ့်လိုြ့်မြ ေးအလဆ  ့်အအံိုတွင့် လူလနထ ိုင့်ပခင့်ေး၊ အသံိုေးပြ ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

( ဂ္ )  လဆ  ့်လိုြ့်လရေး  န့်ထရ ို ့်လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို လိုြ့်  ိုင့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 
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(ဃ) အလဆ  ့်အအံိုမ  ေးလဆ  ့်လိုြ့်ရ တွင့်  မမ  ြို့ ပြအင့်ဂ င့်န ယ ေ ြလ ိုမ ၊  မမ  ြို့ ပြ 

 အင့်ဂ င့်န ယ ဘွဲြို့ လ ့်မှတ့်ရရှ ထ ေးလသ  အင့်ဂ င့်န ယ မ  ေးမှအြ  မည့်သူမျှက  ေးက ြ့် 

 လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။  

( င )  အလဆ  ့်အအံိုတစ့်ခိုခို  ိုပဖစ့်လစ၊ လပမလနရ   ိုပဖစ့်လစ ခခံစည့်ေးရ ိုေးအလ ိုို့ငှ    ရံပခင့်ေး၊ 

 ပြင့်ဆင့်ပခင့်ေး၊ တ ိုေးခ ဲြို့ပခင့်ေး မပြ ရ။  

၈၂။ မည့်သူမျှ စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး လ  ့်မတ ၏ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ လျှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် 

ခွင့် ပြ ခ  ့်ြါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ၊ ထိုတ့်ပြန့်ထ ေးသည့် စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ 

ည ညတွ့်မှုမရှ လျှင့် -  

( ) စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့ြ ိုင့် အမ  ေးပြည့်သူနှင့် သ ့်ဆ ိုင့်လသ  လရလြေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေးမှ 

လရ  ို ရယူသံိုေးစွဲပခင့်ေး မပြ ရ။ 

 ( ခ )    ိုယ့်ြ ိုင့်စ ေးြွ ေးပဖစ့် လရလြေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေး တည့်လထ င့်ဖွင့် လှစ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

( ဂ )  အမ  ေးပြည့်သူအတွ ့် အြန့်ေးလပဖအနှောေးယူန ိုင့်ရန့်အလ ိုို့င ှ ြန့်ေးဥယ  ဉ့်၊ ြန့်ေးခခံ၊ 

 စ ေး ွင့်ေး၊ လရ ူေး န့်၊ လရခ   ေးဆ ြ့်၊ အြန့်ေးလပဖလနရ မ  ေး  ိုပဖစ့်လစ တည့်လထ င့် 

ဖွင့် လှစ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။  

၈၃။ မည့်သူမျှစည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့ြ ိုင့် သ ိုို့မဟိုတ့် စည့်ြင့် 

သ ယ လရေးအဖွဲြို့  စ မံခန့်ို့ခွဲခွင့် ရှ လသ  လမ့်ေးမ ေးတ ိုင့်၊ လပမ၊ လမ့်ေးလပမ၊ လဈေး၊ ြန့်ေးခခံ၊ ြ   ေးခခံ၊ ြ   ေးဥယ  ဉ့်၊ 

လပမယ ရှုခင့်ေး၊ လပမ ွ ့်လြ့်၊ သိုသ န့်၊  စ ေး ွင့်ေး၊ အ ေး စ ေးပြ လိုြ့်သည ့် လနရ ၊ အလဆ  ့်အအံို 

တ ိုို့အလြေါ်တွင့် လအ  ့်ြါတ ိုို့  ို မပြ လိုြ့်ရန့် -   

( ) စ ို ့်ြ   ေးထ ေးသည့်  ပမ ့်ခင့်ေး၊ အြင့် သ ိုို့မဟိုတ့် တြ့်ဆင့်ထ ေးသည့် လရြ ို ့်၊ လရငိုတ့် 

မ  ေးနှင ့် ြစစည့်ေးမ  ေး  ို  ယူလဆ င့်ပခင့်ေး၊ ဖ  ့်ဆ ေးပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် ြ  ့်စ ေးလစပခင့်ေး မပြ ရ။ 

( ခ )  ဆ ိုင့်ေးဘိုတ့်မ  ေးစ ို ့်ထပူခင့်ေး၊  စ ေးခိုန့်စ ေး ပြ လိုြ့်ပခင့်ေး၊ လဈေးလရ င့်ေးခ ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

( ဂ )  သဘ ဝအလလ   ့် လြါ ့်လရ  ့်လ  ့်ရှ လသ  သစ့်ြင့်မ  ေး၊ စ ို ့်ြ   ေးထ ေးလသ    

သစ့်ြင့်မ  ေး  ို လသဆံိုေးလစပခင့်ေး၊ ခိုတ့်ထငွ့်ပခင့်ေး၊ ခ   ေးဖဲ ပခင့်ေး၊ ခ   င့်ပခင့်ေး၊ လရ ြို့လပြ င့်ေးပခင့်ေး 

သ ိုို့မဟိုတ့် ခိုတ့်လှဲပခင့်ေး မပြ ရ။ 

(ဃ) ခွင့် ပြ ထ ေးသည့်  လနရ မှအြ အလဆ  ့်အအံိုလဆ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး၊ အြင့်စ ို ့်ြ   ေးပခင့်ေး၊ 

အ ေး စ ေး ွင့်ေးပြ လိုြ့်ပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် ပြြွမဲြ  င့်ြွဲမ  ေး၊ လြ  ့်ြွဲရ င့်ြွဲမ  ေး၊ ြွဲလမ့်ေး သဘင့် 

မ  ေး၊ အခမ့်ေးအနှောေးမ  ေး   င့်ေးြပခင့်ေး မပြ ရ။ 
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( င )  သဘ ဝြတ့်ဝန့်ေး  င့် လဂဟစနစ့်  ို ထ ခ ို ့်ြ  ့်စ ေးလစန ိုင့်သည့်  နည့်ေးလမ့်ေးမ  ေးပဖင့်  

တ ရစဆ န့်မ  ေး ဖမ့်ေးဆ ေးပခင့်ေး၊ ဖ  ့်ဆ ေးပခင့်ေး၊ သစ့်ြင့်မ  ေး  ို ခိုတ့်ထွင့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

၈၄။ မည့်သူမျှ စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး လ  ့်မတ ၏ ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ လျှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် 

ခွင့် ပြ ခ  ့်ြါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ၊ ထိုတ့်ပြန့်ထ ေးသည့်  စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ 

ည ညတွ့်မှု မရှ လျှင့် - 

( ) လူလသအလလ င့်ေး  ို သတ့်မှတ့်သည့်    လထ ့် လ   ့်လနွ့်၍လပမမပမြှ ြ့်ဘဲထ ေးပခင့်ေး 

သ ိုို့မဟိုတ့် မ ေးမသမဂဂ ဟ့်ဘဲထ ေးပခင့်ေး မပြ ရ။ 

( ခ )   ူေးစ ့်တတ့်လသ လရ ဂါလက  င့်  လသဆံိုေးသည့်  လူလသအလလ င့်ေး  ို ၁၂ နှောရ ထ ့် 

လ   ့်လွန့်၍ လပမမပမြှ ြ့်ဘဲထ ေးပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် မ ေးမသမဂဂ ဟ့်ဘဲထ ေးပခင့်ေး မပြ ရ။ 

( ဂ )  သိုသ န့်လပမအပဖစ့် သတ့်မှတ့်ထ ေးသည့်  လနရ မှအြ အပခ ေးလနရ တွင့် လူလသ 

အလလ င့်ေး  ို လပမပမြှ ြ့်ပခင့်ေး၊ မ ေးသမဂဂ ဟ့်ပခင့်ေး၊ ဂူသငွ့်ေးပခင့်ေး၊ လရလမျှ ပခင့်ေး၊ လရပမြှ ြ့်ပခင့်ေး 

မပြ ရ။  

၈၅။ မည့်သူမျှ စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး လ  ့်မတ ၏ ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ လျှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် 

ခွင့် ပြ ခ  ့်ြါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ၊ ထိုတ့်ပြန့်ထ ေးသည့်  စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ 

ည ညတွ့်မှု မရှ လျှင့် - 

 ( ) အလနှေးယ ဉ့်တည့်လထ င့်ခွင့် လ ိုင့်စင့်မရှ ဘဲ အလနှေးယ ဉ့်  ိုတည့်လထ င့်လိုြ့်  ိုင့်ပခင့်ေး၊ 

( ခ )  အလနှေးယ ဉ့်လမ င့်ေးလ ိုင့်စင့်မရှ ဘဲ အလနှေးယ ဉ့်လမ င့်ေးနှင့်ပခင့်ေး၊ 

 ( ဂ )   ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေး တည့်လထ င့်လိုြ့်  ိုင့်ပခင့်ေးမပြ ရ။ 

၈၆။ မည့်သူမျှ စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး လ  ့်မတ ၏ ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ လျှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် 

ခွင့် ပြ ခ  ့်ြါသတ့်မှတ့်ခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ၊ ထိုတ့်ပြန့်ထ ေးသည့်  စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ 

ည ညတွ့်မှု မရှ လျှင့် - 

( ) တည့်ေးခ ိုခန့်ေးနှင့်  အခန့်ေးလ ို ့်ငှ ေးလသ  အလဆ  ့်အအံိုနှင့်    ိုယ့်ြ ိုင့်လ   င့်ေး၊ လဘ ့်ေါ 

လဆ င့်၊ ြိုဂဂလ  ြ ိုင့်လဆေးရံို၊ လဆေးခန့်ေးမ  ေး တည့်လထ င့်ဖွင့် လှစ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

( ခ )   ိုန့်တ ို ့်၊  ိုန့်ြလေသ ဆ ိုင့်၊  ိုန့်စံိုဆ ိုင့်၊ အ မ့်ဆ ိုင့်၊ လမ့်ေးလဘေးလဈေးဆ ိုင့်၊ စ ေးလသ  ့် 

ဆ ိုင့်၊ လ ့်ဖ ့်ရည့်ဆ ိုင့်၊ အလအေးဆ ိုင့်၊ န ိုို့အလရ င့်ေးဆ ိုင့် ဖွင့် လှစ့်လရ င့်ေး ခ ပခင့်ေး မပြ ရ။  
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( ဂ )  လြါင့်မိုန့်ို့၊ မိုန့်ို့ဖိုတ့်လိုြ့်ငန့်ေး၊ ခ   ခ ဉ့်နှင့်  ယ ိုမ   ေးစံိုလိုြ့်ငန့်ေး၊ စ ေး ိုန့်ြစစည့်ေးမ  ေး၊ လူသံိုေး ိုန့် 

ြစစည့်ေးမ  ေး ထိုတ့်လိုြ့်၊ သ ိုလလှ င့်၊ ပဖန့်ို့ပဖ ေးလရ င့်ေးခ သည့် လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး တည့်လထ င့် 

လိုြ့်  ိုင့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

၈၇။ မည့်သူမျှ စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး လ  ့်မတ ၏ ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ လျှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် 

ခွင့် ပြ ခ  ့်ြါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ၊ ထိုတ့်ပြန့်ထ ေးသည့် စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ 

ည ညတွ့်မှု မရှ လျှင့် - 

 ( ) အနတရ ယ့်ရှ လစန ိုင့်လသ လိုြ့်ငန့်ေး  ို လိုြ့်  ိုင့်ပခင့်ေး မပြ ရ။  

(ခ) အနတရ ယ့်ရှ လစန ိုင့်လသ လိုြ့်ငန့်ေးနှင့်  သ ့်ဆ ိုင့်လသ  ြစစည့်ေးမ  ေး  ို ပဖန့်ို့ပဖ ေး လရ င့်ေးခ  

ပခင့်ေး၊ သ ိုလလ ှင့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

၈၈။ မည့်သူမျှ စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး လ  ့်မတ ၏ ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ လျှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် 

ခွင့် ပြ ခ  ့်ြါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ၊ ထိုတ့်ပြန့်ထ ေးသည့်  စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ 

ည ညတွ့်မှုမရှ လျှင့် - 

 ( ) တ ရစဆ န့်မ  ေးထ ေးရှ ပခင့်ေး၊ လမွေးပမ ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

( ခ )  တ ရစဆ န့်အလသလ  င့်မ  ေး  ို သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ  ေးနှင့် အည မဟိုတ့်ဘဲ အပခ ေးနည့်ေးလမ့်ေး 

ပဖင့်  ရှင့်ေးလင့်ေးပခင့်ေး မပြ ရ။ 

( ဂ )  လမ့်ေးမ  ေးလြေါ်တွင့် ဆင့်၊ ပမင့်ေး၊   ၊ဲ နွှောေး၊ သ ိုေး၊ ဆ တ့်၊ ဝ ့်၊ က  ့်၊ ဘ ဲ စသည့်  

တ ရစဆ န့်မ  ေး  ို လမ င့်ေးနှင့်ပခင့်ေး၊ စည့်ေး မ့်ေးမဲ လွှတ့်လ   င့်ေးပခင့်ေး၊ က   ေးခ ည့်ထ ေးပခင့်ေး၊ 

အလြ  ့်စ ေးနင့်ေးပခင့်ေး၊ ယင့်ေးတ ရစဆ န့် အလသလ  င့်မ  ေး  ို မသင့် မလလ  ့် သယ့်လဆ င့် 

ပခင့်ေး၊ လရ ြို့လပြ င့်ေးပခင့်ေး၊ စည့်ေး မ့်ေးမဲ စွန့်ို့ြစ့်ပခင့်ေးမပြ ရ။ အနံို့ဆ ိုေးမ  ေးလက  င့်  အမ  ေး 

ပြည့်သူလူထို၏   န့်ေးမ လရေး  ို ထ ခ ို ့်လစပခင့်ေး မပဖစ့်လစရ။  

၈၉။ မည့်သူမျှ စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး လ  ့်မတ ၏ ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ လျှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် 

ခွင့် ပြ ခ  ့်ြါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ၊ ထိုတ့်ပြန့်ထ ေးသည့်  စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေးနှင့် ပဖစ့်လစ 

ည ညတွ့်မှု မရှ လျှင့် - 

( ) ြိုဂဂလ  လဈေး တည့်လထ င့်ဖွင့် လှစ့်ပခင့်ေး၊ လဈေး  ိုတစ့်လနရ မှ အပခ ေးတစ့်လနရ သ ိုို့ 

လပြ င့်ေးလရ ြို့ပခင့်ေး၊ လဈေးအပဖစ့်မ ှ ရြ့်စဲထ ေးမြ ေးလသ လဈေး  ို ပြန့်လည့်တည့်လထ င့် 

ဖွင့် လှစ့်ပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် လဈေး၏မူလဧရ ယ အ  ယ့်အဝန့်ေး  ိုတ ိုေးခ ဲြို့ပခင့်ေး စသည့်တ ိုို့  ို 

မပြ ရ။  
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( ခ )  မမှန့် န့်သည့် အလလေး၊ ခ  န့်ခွင့်၊ အပခင့်အတွယ့်၊ အတ ိုင့်ေးအတ တ ိုို့ပဖင့်  လရ င့်ေးခ ပခင့်ေး 

မပြ ရ။ 

( ဂ )  စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့ြ ိုင့်လဈေးတွင့် စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်လဖ  ့်ဖ  ့်၍ လဈေးလရ င့်ေးပခင့်ေး 

မပြ ရ။  

 (ဃ) တ ရစဆ န့်ြွဲလဈေးမ  ေးတည့်လထ င့်ဖွင့် လှစ့်ပခင့်ေး၊ လရ င့်ေးခ ပခင့်ေး မပြ ရ။  

( င )  လ  ့်မတ မှ သတ့်မှတ့်ထ ေးလသ  သ ေးသတ့်လ ိုင့်စင့်နယ့်န မ တ့်ပြင့်ြမှ   ၊ဲ နွှောေး၊ ပမင့်ေး၊ 

ဆ တ့်၊ သ ိုေး၊ ဝ ့် အသ ေးမ  ေး ပြ ပြင့်ထ ေးသည့်  အသ ေးမ  ေး  ိုလည့်ေး  ပဖတ့်သန့်ေး 

သယ့်ယူလရ င့်ေးခ ပခင့်ေး မပြ ရ။ သ ိုို့ရ တွင့် လတ လ ို ့်၍ရရှ သည့် တ ရစဆ န့်အသ ေးမ  ေး 

နှင့်  လရ င့်ေးခ ရန့်မဟိုတ့်သည့်  သ လရေး၊ နှောလရေး  စစအလ ိုို့င ှ ယူလဆ င့်လ လသ  

တ ရစဆ န့်အသ ေးမ  ေးသည့် ဤဥြလေနှင့်  သ ့်ဆ ိုင့်မှုမရှ လစရ။  

( စ )  ခရ ေးသည့်တင့်ခ ပြ လိုြ့်သည့် လနရ ၊ လမ ့်လတ ့်ယ ဉ့်လ ့်မှတ့် လရ င့်ေးရန့်လနရ  

သ ိုို့မဟိုတ့် လမ ့်လတ ့်ယ ဉ့်မ  ေး ဝင့်/ ထွ ့် ရြ့်နှောေးဂ တ့်ထ ိုေးရန့်လနရ  တည့်လထ င့် 

ဖွင့် လှစ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။  

(ဆ) လရခဲ၊ အခ   ရည့်နှင့်  လရသန့်ို့စ ့်ရံိုမ  ေးအြါအဝင့် စ ေးလသ  ့် ိုန့်လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး 

တည့်လထ င့်လိုြ့်  ိုင့်ပခင့်ေး မပြ ရ။  

 ( ဇ )  အလြါင့်ဆ ိုင့်လိုြ့်ငန့်ေး  ို တည့်လထ င့်ဖွင့် လစှ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။  

( ဈ )  ဤဥြလေနှင့် ဆန့်ို့  င့်လသ  အပခ ေးြိုဂဂလ  စ ေးြွ ေးပဖစ့် ဝန့်လဆ င့်မှုလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို 

တည့်လထ င့်ဖွင့် လစှ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

၉၀။ မည သ မျှ စည ပင သာယာလ ေး နယ န မ တ အတ င ေး လ ာ မတ ၏ခ င   ပြုခ   မ ှ  ျှင  သ ိုို့မဟိုတ  

ခ င   ပြုခ   ပါသတ မှတ ခ   မ ာေးန္ှင   ဖစ လစ၊ ထိုတ  ပန ထာေးသည   စည ေး မ ေးခ   မ ာေးန္ှင    ဖစ လစ 

ည ည တ မှုမ ှ  ျှင  - 

 ( )    ၊ဲ နွှောေး တ ရစဆ န့်အသ ေးမ  ေး  ို ထိုတ့်လိုြ့်ပခင့်ေး၊ သယ့်လဆ င့်ပခင့်ေး၊ လရ င့်ေးခ ပခင့်ေးမပြ ရ။ 

 ( ခ )  လနအ မ့်ဥြစ အြါအဝင့် မည့်သည့် လနရ တွင့်မဆ ို သ ေးငါေးမ  ေး  ို လရ င့်ေးခ ပခင့်ေးမပြ ရ။      

 ( ဂ )  စ ေးသံိုေးရန့်မသင့် လသ  သ ေးငါေးမ  ေးနှင့်  လရ ဂါစွဲ ြ့်လနသည့်  မည့်သည့် တ ရစဆ န့်  ို

  မဆ ို သတ့်ပဖတ့်လရ င့်ေးခ ပခင့်ေး မပြ ရ။  

  (ဃ) အမ  ေးပြည့်သူအ ေး အနတရ ယ့်ပဖစ့်လစန ိုင့်သည့်ဟို လ  ့်မတ   အခါအ ေးလလ  ့်စွ 

  သတ့်မှတ့်လသ  အပခ ေးတ ရစဆ န့်မ  ေး  ို လမွေးပမ ပခင့်ေး၊ လရ င့်ေးခ ပခင့်ေး မပြ ရ။ 
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 ( င )  စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့ြ ိုင့် အသ ေးထိုတ့်ရံိုနှင့်  လ  ့်မတ   ခွင့် ပြ သည့်  သ ေးသတ့် 

  ရန့်  သတ့်မှတ့်လနရ မ  ေးမှအြ အပခ ေးလနရ တစ့်ခိုခိုတွင့်   ၊ဲ နွှောေး တ ရစဆ န့်မ  ေး  ို 

  သ ိုလလှ င့်ပခင့်ေး၊ အရှင့်လရ င့်ေးခ ပခင့်ေး၊ သတ့်ပဖတ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

၉၁။ လ  ့်မတ ၏ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ ဘဲ အမ  ေးသံိုေးသန့်ို့စင့်ခန့်ေးမ  ေး တည့်လထ င့်ဖွင့် လှစ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

၉၂။ လ  ့်မတ မှထိုတ့်လြေးသည့်  အသ ေးလရ င့်ေးလ ိုင့်စင့်မရှ ဘဲ က  ့်၊ ဘဲ၊ င ှ့်၊ ငံိုေးတ ိုို့၏အသ ေးမ  ေး 

လရ င့်ေးခ ပခင့်ေးမပြ ရ။ 

၉၃။ မည့်သူမျှ အစ ေးအလသ  ့်နှင့်  လဆေးဝါေး ွြ့် ဲလရေးဦေးစ ေးဌ နမှ ခွင့် မပြ လသ စ ေးသံိုေးရန့် 

မသင့် သည့်  အစ ေးအလသ  ့်နှင့်  လဆေးဝါေးမ  ေးလရ င့်ေးခ ပခင့်ေး၊ သ ိုလလှ င့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

၉၄။ ( ) လ  ့်မတ ဝင့်တစ့်ဦေးဦေး သ ိုို့မဟိုတ့် ဝန့်ထမ့်ေးတစ့်ဦေးဦေးသည့် လ  ့်မတ နှင့်  ြဋ ည ဉ့် 

ပြ လိုြ့်ခ  ြ့်ဆ ိုလသ  လိုြ့်ငန့်ေးတွင့်လသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး၊ လ  ့်မတ   လွှအဲြ့်သည့်  

လိုြ့်ငန့်ေးတွင့်လသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး မ မ ၏ ြိုဂဂ  လ့်လရေးအ    ေးစ ေးြွ ေးအတွ ့် တ ို ့်ရ ို ့် 

ပဖစ့်လစ၊ သွယ့်ဝ ို ့်၍ပဖစ့်လစ တစ့်နည့်ေးနည့်ေးပဖင့်  ြါဝင့်ြတ့်သ ့်ပခင့်ေး မရှ လစရ။  

( ခ )  လ  ့်မတ ဝင့် တစ့်ဦေးဦေး သ ိုို့မဟိုတ့် ဝန့်ထမ့်ေးတစ့်ဦေးဦေးသည့် တရ ေးဝင့်ဖွဲြို့စည့်ေး 

ထ ေးလသ  အစိုစြ့်လိုြ့်ငန့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့်  ိုမပဏ လိုြ့်ငန့်ေး၊ အဖဲွြို့အစည့်ေးမ  ေးတွင့် အစို 

ရှယ့်ယ ြါဝင့်ရံိုမျှပဖင့်  ယင့်ေး ိုမပဏ ၏ လိုြ့်ငန့်ေး၊ အဖဲွြို့အစည့်ေးတ ိုို့နှင့်  ြဋ ည ဉ့်ခ  ြ့်ဆ ို 

သည့်  လွှအဲြ့်လသ  လိုြ့်ငန့်ေးတွင့် အ    ေးသ ့်ဆ ိုင့်သည့်ဟို မှတ့်ယူန ိုင့်မည့်မဟိုတ့် 

လသ ့်လည့်ေး ယင့်ေးြိုဂဂ  လ့်သည့် မ မ ရှယ့်ယ  ြါဝင့်ထ ေးသည့်   စစ  ို လ  ့်မတ အ ေး 

က   တင့်အသ လြေးလပြ က  ေးရမည့်။ ယင့်ေးသ ိုို့ က   တင့်အသ လြေး လပြ က  ေးပခင့်ေးမရှ  

လျှင့် ထ ိုြိုဂဂ  လ့်သည့် ယင့်ေး ိုမပဏ လိုြ့်ငန့်ေးနှင့်  အဖဲွြို့အစည့်ေးတွင့် လငွလရေးလက ေးလရေး 

နှင့် ြတ့်သ ့်၍ အ    ေးသ ့်ဆ ိုင့်သည့်ဟို မှတ့်ယူရမည့်။  

( ဂ )  ယင့်ေးသ ိုို့ သ ့်ဆ ိုင့်သည့်  အစိုစြ့်လိုြ့်ငန့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့်  ိုမပဏ လိုြ့်ငန့်ေးအဖွြဲို့အစည့်ေးတွင့် 

ရှယ့်ယ ြါဝင့်သူသည့် အစ ိုေးရအဖွဲြို့၏ သလဘ တူခွင့် ပြ ခ  ့်မရရှ လျှင့် လ  ့်မတ နှင့်  

ထ ိုအစိုစြ့်လိုြ့်ငန့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့်  ိုမပဏ လိုြ့်ငန့်ေးအဖဲွြို့အစည့်ေးတ ိုို့ သလဘ တူ 

လဆ င့်ရ  ့်မည့်  မည့်သည့်   စစတွင့်မျှြါဝင့်ပခင့်ေး မရှ လစရ။  

၉၅။ လ  ့်မတ ဝင့်တစ့်ဦေးဦေး သ ိုို့မဟိုတ့် ဝန့်ထမ့်ေးတစ့်ဦေးဦေးသည့် လ  ့်မတ   တင့်ေါစနစ့်၊ 

လလလစံနစ့်၊ အပခ ေးနည့်ေးလမ့်ေးတ ိုို့ပဖင့်  နှစ့်စဉ့်လွှဲအြ့်လရ င့်ေးခ သည့်  လ  ့်မတ ြ ိုင့် စ ေးြွ ေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေး 

မ  ေး  ို   ိုယ့်တ ိုင့်ပဖစ့်လစ၊ အပခ ေးသမူှတစ့်ဆင့် ပဖစ့်လစ လလလံဆွဝဲယ့်ပခင့်ေးလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး၊ 
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ယင့်ေးြစစည့်ေးတွင့် အ    ေးသ ့်ဆ ိုင့်ခွင့် ရယူပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် ထ ိုသ ိုို့ရယူရန့် က ံစည့်အ ေးထိုတ့်ပခင့်ေး 

လသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး မပြ ရ။ 

၉၆။ မည့်သူမျှ စည့်ြင့်သ ယ လရေးနယ့်န မ တ့်အတွင့်ေး - 

( ) ဤဥြလေ သ ိုို့မဟိုတ့် ဤဥြလေအရထိုတ့်ပြန့်သည့်  နည့်ေးဥြလေ၊ စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေး 

အရ လိုြ့်ထံိုေးလိုြ့်နည့်ေးနှင့် အည  တ ဝန့်ဝတတရ ေးလဆ င့်ရ  ့်ရန့် လပမ သ ိုို့မဟိုတ့် 

အလဆ  ့်အအံိုအတွင့်ေးသ ိုို့ ဝင့်လရ  ့်မည့်  လ  ့်မတ   ိုပဖစ့်လစ၊ လ  ့်မတ ဝင့်  ို 

ပဖစ့်လစ၊ နည့်ေးလမ့်ေးတ   အခွင့် အ ဏ လွှအဲြ့်ပခင့်ေးခံရလသ  စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖဲွြို့ 

ဝန့်ထမ့်ေး  ိုပဖစ့်လစ တ ေးပမစ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။  

( ခ )  စည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို လဆ င့်ရ  ့်ရန့် လ  ့်မတ နှင့်  စ ခ  ြ့်ခ  ြ့်ဆ ို 

ထ ေးသည့်   န့်ထရ ို ့်တ အ ေး စ ခ  ြ့်ြါလိုြ့်ငန့်ေးတစ့်ရြ့်ရြ့် သ ိုို့မဟိုတ့် ထ ိုလိုြ့်ငန့်ေး 

နှင့် ဆ ့်နွယ့်လနသည့် လိုြ့်ငန့်ေး တစ့်ရြ့်ရြ့်  ို လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေးမပြ န ိုင့်လစရန့် 

ဥြလေနှင့် အည မဟိုတ့်ဘဲ ြ တ့်ြင့်ပခင့်ေး၊ တ ေးဆ ေးလနှှောင့် ယှ ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

အခန ေး(၂၃) 

စ မံခန ့်ခ  လ ေး  ိုင  ာပပစ ေဏ ခ မှတ ပခင ေး 

၉၇။ လ  ့်မတ သည့် ြိုေ့်မ ၁၀၂ နှင့်  ြိုေ့်မ ၁၀၃ တွင့်လဖ ့်ပြထ ေးလသ  ဇယ ေးြါပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့် 

တစ့်ရြ့်ရြ့်  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး၊ သ ့်ဆ ိုင့်ရ နည့်ေးဥြလေမ  ေး၊ စည့်ေးမ ဉ့်ေး၊ စည့်ေး မ့်ေးမ  ေး၊ အမ န့်ို့ 

လက  ့်ပင စ ၊ အမ န့်ို့၊ ညွှန့်က  ေးခ  ့်နှင့်  လိုြ့်ထံိုေးလိုြ့်နည့်ေးမ  ေး  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး လ ို ့်နှောရန့် 

ြ  ့် ွ ့်သူ သ ိုို့မဟိုတ့် လဖ  ့်ဖ  ့်   ေးလွန့်သူအ ေး စ မံခန့်ို့ခွဲလရေးဆ ိုင့်ရ ပြစ့်ေဏ့် ခ မှတ့်န ိုင့်သည့် -  

( ) စ မံခန့်ို့ခွဲမှုဆ ိုင့်ရ  ဆံိုေးပဖတ့်ခ  ့်  ို မလ  နြ့်ြါ  ယင့်ေးဆံိုေးပဖတ့်ခ  ့်ခ မှတ့်သည့် လနို့မှ 

ရ ့်လြါင့်ေး (၃၀) အတွင့်ေး ဝန့်က  ေးထံအယူခံဝင့်န ိုင့်သည့်။  

( ခ )  ဝန့်က  ေး၏ဆံိုေးပဖတ့်ခ  ့်သည့် လနှော ့်ဆံိုေးနှင့် အမြ ေးအပြတ့်ပဖစ့်လစရမည့်။ 

၉၈။ လ  ့်မတ သည့် ြိုေ့်မ ၉၇ တွင့် လဖ ့်ပြထ ေးလသ  စ မံခန့်ို့ခွဲလရေးဆ ိုင့်ရ  ပြစ့်ေဏ့်ခ မှတ့်ရ ၌ 

ြထမအက  မ့်    ေးလွန့်သူအ ေး စ မံခန့်ို့ခွဲလရေးဆ ိုင့်ရ ေဏ့်လက ေးလငွမ  ေး  ို လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေး ခ မှတ့် 

န ိုင့်သည့် - 

( ) ြိုေ့်မ ၁၀၂ ြါ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်တစ့်ရြ့်ရြ့်  ို    ေးလွန့်ြါ  အနည့်ေးဆံိုေး   ြ့် ၁၀၀၀၀ မှ 

အမ  ေးဆံိုေး   ြ့် ၅၀၀၀၀ အထ ၊  
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( ခ )  ြိုေ့်မ ၁၀၃ ြါ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်တစ့်ရြ့်ရြ့်  ို    ေးလွန့်ြါ  အနည့်ေးဆံိုေး   ြ့် ၃၀၀၀၀ မ ှ

အမ  ေးဆံိုေး   ြ့် ၁၀၀၀၀၀ အထ ။  

၉၉။ ြိုေ့်မ ၉၈ အရ စ မံခန့်ို့ခွဲလရေးဆ ိုင့်ရ  ပြစ့်ေဏ့်မ  ေးခ မှတ့်သည့် ပြစ့်မှုအတွ ့် တရ ေးရံိုေးတွင့် 

ထြ့်မံ၍ တရ ေးစွဲဆ ိုပခင့်ေး မပြ ရ။  

၁၀၀။ စ မံခန့်ို့ခွဲလရေးဆ ိုင့်ရ  ခ မှတ့်သည့်  ပြစ့်ေဏ့်တစ့်ရြ့်ရြ့်  ို လ ို ့်နှောရန့် ြ  ့် ွ ့်လျှင့် 

လ  ့်မတ သည့် သ ့်ဆ ိုင့်ရ  မမ  ြို့နယ့်တရ ေးရံိုေးတွင့် (၆) လအတွင့်ေး တရ ေးစွဲဆ ိုန ိုင့်သည့်။  

၁၀၁။ ဝန့်က  ေးဌ နသည့် စ မံခန့်ို့ခွဲလရေးဆ ိုင့်ရ  ပြစ့်ေဏ့်ခ မှတ့်ရမည့်  လိုြ့်ထံိုေးလိုြ့်နည့်ေးမ  ေး  ို 

သတ့်မှတ့်ရမည့်။ 

အခန ေး(၂၄) 

ပပစ မှုန္ှင ့်ပပစ ေဏ မ ာေး 

၁၀၂။ မည့်သူမဆ ိုလအ  ့်တွင့်လဖ ့်ပြထ ေးလသ ြိုေ့်မ၊ ြိုေ့်မခွဲြါ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်တစ့်ရြ့်ရြ့်  ိုလသ ့် 

လည့်ေးလ  င့်ေး၊ သ ့်ဆ ိုင့်ရ နည့်ေးဥြလေမ  ေး၊ စည့်ေးမ ဉ့်ေး၊ စည့်ေး မ့်ေးမ  ေး၊ အမ န့်ို့လက  ့်ပင စ ၊ အမ န့်ို့၊ 

ညွှန့်က  ေးခ  ့်နှင့်  လိုြ့်ထံိုေးလိုြ့်နည့်ေးမ  ေး  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး လ ို ့်နှောရန့် ြ  ့် ွ ့်လက  င့်ေး 

သ ိုို့မဟိုတ့် လဖ  ့်ဖ  ့်   ေးလွန့်လက  င့်ေး ပြစ့်မှုထင့်ရှ ေးစ ရင့်ပခင့်ေးခံရလျှင့် ထ ိုသူသည့် အနည့်ေးဆံိုေး 

လငွေဏ့်   ြ့် ၁၀၀၀၀ မှ အမ  ေးဆံိုေးလငေွဏ့်   ြ့် ၅၀၀၀၀ အထ  ခ မှတ့်ပခင့်ေးခံရမည့် -  

ြိုေ့်မ၊ ြိုေ့်မခွဲ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်အ  ဉ့်ေး 

၁ ၂ 

၃၇(ဆ) 

၃၇(ဇ) 

၃၉( ) 

၃၉(ခ) 

 

၃၉(ဂ) 

 

 

ဝင့်ေးခခံမခတ့်သည့် လပမ  ို ဝင့်ေးခခံခတ့်လစပခင့်ေး၊ မပြ ပြင့်သည့် ဝင့်ေးခခံ  ိုပြ ပြင့်လစပခင့်ေး၊ 

သစ့်ြင့်၊ ခ ံ ြင့်မ  ေး  ို ရှင့်ေးလင့်ေးလစပခင့်ေး၊  

အနတရ ယ့်ရှ လသ  လရတွင့်ေး၊ လရ န့်၊ လရအ ိုင့်မ  ေး  ို   ရံလစပခင့်ေး၊ ပြ ပြင့်လစပခင့်ေး၊ 

လရတွင့်ေး၊ လရ န့်၊ လရလလှ င့် န့်၊ လရစည့်၊ လရအ ိုင့်တ ိုို့  ို လဆေးလက  ပြ ပြင့်လစပခင့်ေး၊  

လရပဖည့် လစပခင့်ေး၊ ဖံိုေးအိုြ့်လစပခင့်ေး၊ 

စ ့်ရံို၊ အလိုြ့်ရံို၊ အလဆ  ့်အအံိုနှင့်  စ ေးြွ ေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေးတစ့်ခိုခိုမှ စ ေးဆင့်ေးသည့် လရ၊ 

လရဆ ိုေးနှင့်  စွန့်ို့ြစ့်လရလက  င့်  အမ  ေးပြည့်သူလမ့်ေး၊ ြိုဂဂလ  အလဆ  ့်အအံိုနှင့်  

ြစစည့်ေးမ  ေး ြ  ့်စ ေးပခင့်ေး မရှ လစရန့် လရတံလလျှ  ့်၊ လရဆင့်ေးြ ို ့်၊ လရလပမ င့်ေးတ ိုို့  ို 

ပြ လိုြ့်လစပခင့်ေး၊ ပြ ပြင့်လစပခင့်ေး၊ 
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ြိုေ့်မ၊ ြိုေ့်မခွဲ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်အ  ဉ့်ေး 

၁ ၂ 

၃၉(စ) 

 

၃၉(ဆ) 

 

 

၄၀( ) 

 

၄၀(ဃ) 

 

၄၅ 

 

၇၈( ) 

 

၇၈(ခ)  

၇၈(ဂ) 

 

၇၈(ဃ) 

 

 

၇၈(စ) 

 

၇၉(ခ)  

 

၇၉(ဂ) 

 

လရဆွဲအ မ့်သ ၊ လရလလ င့်ေးအ မ့်သ ၊ မ လလ ြ ို ့်၊ မ လလ  န့်တ ိုို့  ို ြ တ့်ထ ေးလစပခင့်ေး၊ 

ဖ  ့်သ မ့်ေးလစပခင့်ေး၊ လပြ င့်ေးလဲပြင့်ဆင့်လစပခင့်ေး၊ 

လရဆ ိုေး၊ လရညစ့်မ  ေး  ို လူလနအ မ့်ရြ့် ွ ့်မ  ေး၊ ပမစ့်၊ လခ  င့်ေး၊ အင့်ေး၊ အ ိုင့်၊ လရတွင့်ေး၊ 

လရ န့်မ  ေး၊ စ ို ့်ခင့်ေးမ  ေး၊ လရလပမ င့်ေးနှင့်  လရြ ို ့်မ  ေး သ ိုို့မဟိုတ့် တ ရစဆ န့်မ  ေး 

လသ  ့်သံိုေးသည့် လရ န့်နှင့်  လရလပမ င့်ေးမ  ေးသ ိုို့ မလရ  ့်ရှ လစရန့် တ ေးပမစ့်ပခင့်ေး၊  

အမ ှု ့်မ  ေးနှင့်  နံလစ ့်လနလသ အရ ဝတထ မ  ေး  ို စွန့်ို့ြစ့်ပခင့်ေးမပြ မ  စိုလဆ င့်ေး၍ ထည့်  

ထ ေးရန့်၊ သင့် လလ  ့်လသ  အမ ှု ့်ြံိုေး၊ အမ ှု ့်အ တ့်မ  ေး စ မံထ ေးရှ လစပခင့်ေး။ 

လြ  ့်ြွဲရ င့်ြွဲအတွ ့် အသံိုေးပြ မည့် အလဆ  ့်အအံို  ို သတ့်မှတ့်စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်နှင့်   

အည  လဆ င့်ရ  ့်လစပခင့်ေး။  

အလနှေးယ ဉ့်ြ ိုင့်ရှင့်နှင့်  အလနှေးယ ဉ့်လမ င့်ေးသူတ ိုို့သည့် လ  ့်မတ   သတ့်မှတ့်ထ ေး 

သည့်  စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်မ  ေး  ို လ ို ့်နှောလစပခင့်ေး၊ 

စည့်ေး မ့်ေးမဲ အမ ှု ့်စွန့်ို့ြစ့်ပခင့်ေး၊  ွမ့်ေးတံလတွေးလထွေးပခင့်ေး၊   င့်က  ေး  င့်ငယ့် စွန့်ို့ြစ့်ပခင့်ေး၊  

ြ လ လထွေးပခင့်ေး၊   

ယ ဉ့်မ  ေးလြေါ်မှ စည့်ေး မ့်ေးမဲ အမ ှု ့်စွန့်ို့ြစ့်ပခင့်ေး၊ က ဲခ ပခင့်ေး၊ 

ယ ဉ့်သွ ေးလမ့်ေး၊ လူသွ ေးလမ့်ေးမ  ေးလြေါ်တွင့် အမ ှု ့်အညစ့်အလက ေးမ  ေး စိုြံိုပခင့်ေး၊ သွန့်ခ  

ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

လ  ့်မတ   သတ့်မှတ့်လြေးထ ေးလသ  အမ ှု ့် န့်၊ အမ ှု ့်ြံိုေး၊ ယ ယ အမ ှု ့် စိုြံိုရန့် 

လနရ နှင ့် အမ ှု ့်သ မ့်ေးဆည့်ေးသည ့်ယ ဉ့်တ ိုို့မှအြ မည့်သည ့်လနရ တွင့်မျှ အမ ှု ့်စွနို့့်ြစ့် 

ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

လခ  င့်ေးမ  ေး၊ အင့်ေးမ  ေး၊  န့်မ  ေးနှင့်  လရလပမ င့်ေးမ  ေးအတွင့်ေးသ ိုို့ အမ ှု ့်မ  ေး စွန့်ို့ြစ့်ပခင့်ေး 

မပြ ရ။  

လမ့်ေး၊ လရလပမ င့်ေး၊ လရြ ို ့်၊ မ လလ ြ ို ့်လြေါ်တွင့်ြ တ့်ဆ ိုို့၍ ြစစည့်ေးမ  ေးပဖန့်ို့ထ ေးပခင့်ေး၊ 

ဆွဲထ ေးပခင့်ေး မပြ ရ။ 

လမ့်ေးလြေါ်နှင့်  လမ့်ေးလဘေးမ  ေးတွင့် ယ ဉ့်မ  ေး  ို လရလဆေးပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်ပခင့်ေးနှင့်  

ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ ဘဲ ညအ ြ့်ရြ့်နှောေးပခင့်ေး မပြ ရ။ 
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ြိုေ့်မ၊ ြိုေ့်မခွဲ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်အ  ဉ့်ေး 

၁ ၂ 

၈၀( ) 

၈၀(ခ)  

 

၈၀(ဂ) 

 

၈၀(ဈ) 

 

 

၈၂( ) 

 

၈၃( ) 

 

၈၃(ခ) 

၈၃(ဂ) 

 

 

၈၅( ) 

၈၅(ခ)  

၈၈( ) 

၈၉(ခ)  

 

၈၉(ဂ) 

 

၉၀(ခ) 

 

လမ့်ေးလြေါ်တွင့်  စ ေးပခင့်ေးမပြ ရန့် တ ေးပမစ့်ပခင့်ေး၊ 

လမ့်ေးနှင့် လမ့်ေးလဘေးရှ  လရစ ေးလရလ လပမ င့်ေးလြေါ်တွင့် ြ တ့်ဆ ိုို့၍ ြစစည့်ေးမ  ေး ခင့်ေး  င့်ေး 

လဈေးလရ င့်ေးပခင့်ေးမပြ ရန့် တ ေးပမစ့်ပခင့်ေး၊ 

အမ ှု ့်၊ မ လလ အညစ့်အလက ေး၊ လရဆ ိုေးတ ိုို့  ို သတ့်မှတ့်မထ ေးလသ လနရ တွင့် စွန့်ို့ြစ့် 

ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

မမ  ြို့သန့်ို့ရှင့်ေးသ ယ လှြလစရန့်အလ ိုို့ငှ  အမ ှု ့်မ  ေးစွန့်ို့ြစ့်န ိုင့်ရန့် စ မံလဆ င့်ရ  ့်ထ ေး 

ရှ လသ  အမ ှု ့်ြံိုေး၊ အမ ှု ့်လတ င့်ေး၊ အမ ှု ့် န့်မ  ေးအ ေး ဖ  ့်ဆ ေးပခင့်ေး၊ လရ ြို့လ  ေး 

လအ င့်ပြ လိုြ့်ပခင့်ေးမ  ေး မပြ ရ။   

စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့ြ ိုင့် အမ  ေးပြည့်သူနှင့် သ ့်ဆ ိုင့်လသ  လရလြေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေးမှ 

လရ  ို ရယူသံိုေးစွဲပခင့်ေး မပြ ရ။  

စ ို ့်ြ   ေးထ ေးသည့်  ပမ ့်ခင့်ေး၊ အြင့် သ ိုို့မဟိုတ့် တြ့်ဆင့်ထ ေးသည့် လရြ ို ့်၊ လရငိုတ့်မ  ေး 

နှင ့် ြစစည့်ေးမ  ေး  ို  ယူလဆ င့်ပခင့်ေး၊ ဖ  ့်ဆ ေးပခင့်ေး  သ ိုို့မဟိုတ့် ြ  ့်စ ေးလစပခင့်ေး မပြ ရ။ 

ဆ ိုင့်ေးဘိုတ့်မ  ေးစ ို ့်ထပူခင့်ေး၊  စ ေးခိုန့်စ ေး ပြ လိုြ့်ပခင့်ေး၊ လဈေးလရ င့်ေးခ ပခင့်ေး မပြ ရ။  

သဘ ဝအလလ   ့် လြါ ့်လရ  ့်လ  ့်ရှ လသ  သစ့်ြင့်မ  ေး၊ စ ို ့်ြ   ေးထ ေးလသ  သစ့် 

ြင့်မ  ေး  ို လသဆံိုေးလစပခင့်ေး၊ ခိုတ့်ထငွ့်ပခင့်ေး၊ ခ   ေးဖဲ ပခင့်ေး၊ ခ   င့်ပခင့်ေး၊ လရ ြို့လပြ င့်ေးပခင့်ေး 

သ ိုို့မဟိုတ့် ခိုတ့်လှဲပခင့်ေး မပြ ရ။  

အလနှေးယ ဉ့်တည့်လထ င့်ခွင့် လ ိုင့်စင့်မရှ ဘဲ အလနှေးယ ဉ့်  ိုတည့်လထ င့်လိုြ့်  ိုင့်ပခင့်ေး၊ 

အလနှေးယ ဉ့်လမ င့်ေးလ ိုင့်စင့်မရှ ဘဲ အလနှေးယ ဉ့်လမ င့်ေးနှင့်ပခင့်ေး၊   

တ ရစဆ န့်မ  ေးထ ေးရှ ပခင့်ေး၊ လမွေးပမ ပခင့်ေးမပြ ရန့် တ ေးပမစ့်ပခင့်ေး၊ 

မမှန့် န့်သည့် အလလေး၊ ခ  န့်ခွင့်၊ အပခင့်အတွယ့်၊ အတ ိုင့်ေးအတ တ ိုို့ပဖင့်  လရ င့်ေးခ ပခင့်ေး 

မပြ ရ။ 

စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့ြ ိုင့်လဈေးတွင့် စည့်ေး မ့်ေးခ  ့်လဖ  ့်ဖ  ့်၍ လဈေးလရ င့်ေးပခင့်ေး 

မပြ ရ။ 

လနအ မ့် ဥြစ အြါအဝင့်  မည့်သည့် လနရ တွင့်မဆ ို သ ေးငါေးမ  ေး  ို လရ င့်ေးခ ပခင့်ေး 

မပြ ရ။      
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ြိုေ့်မ၊ ြိုေ့်မခွဲ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်အ  ဉ့်ေး 

၁ ၂ 

၉၀(ဃ) 

 

၉၂ 

အမ  ေးပြည့်သူအ ေး အနတရ ယ့် ပဖစ့်လစန ိုင့်သည့်ဟို လ  ့်မတ   အခါအ ေးလလ  ့်စွ  

သတ့်မှတ့်လသ  အပခ ေးတ ရစဆ န့်မ  ေး  ိုလမွေးပမ ပခင့်ေး၊ လရ င့်ေးခ ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

လ  ့်မတ မှထိုတ့်လြေးသည့်  အသ ေးလရ င့်ေးလ ိုင့်စင့်မရှ ဘဲ က  ့်၊ ဘဲ၊ င ှ့်၊ ငံိုေးတ ိုို့၏ 

အသ ေးမ  ေး လရ င့်ေးခ ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

 

ရှင့်ေးလင့်ေးခ  ့်။ အထ ့်လဖ ့်ပြြါ ဇယ ေးစ တ ိုင့်(၂) ''ပပဋ္ဌာန ေးခ   အ  ဉ ေး'' လခါင့်ေးစဉ့် 

လအ  ့်ရှ  လဖ ့်ပြခ  ့်မ  ေးသည့် သ ့်ဆ ိုင့်ရ ြိုေ့်မ၊ ြိုေ့်မခွဲမ  ေးြါပြစ့်မှုမ  ေး 

အတွ ့် အဓ ြပ ယ့်ဖွင့် ဆ ိုခ  ့်မ  ေးမဟိုတ့်ဘဲ သ ့်ဆ ိုင့်ရ ြိုေ့်မ၊ ြိုေ့်မခွဲြါ 

အလက  င့်ေးပခင့်ေးရ မ  ေး  ို ရည့်ညွှန့်ေးလဖ ့်ပြခ  ့်မ  ေးသ  ပဖစ့်သည့်။ 

၁၀၃။ မည့်သူမဆ ိုလအ  ့်တွင့် လဖ ့်ပြထ ေးလသ  ြိုေ့်မ၊ ြိုေ့်မခွဲြါ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်တစ့်ရြ့်ရြ့်  ိုလသ ့် 

လည့်ေးလ  င့်ေး၊ သ ့်ဆ ိုင့်ရ နည့်ေးဥြလေမ  ေး၊ စည့်ေးမ ဉ့်ေး၊ စည့်ေး မ့်ေးမ  ေး၊ အမ န့်ို့လက  ့်ပင စ ၊ အမ န့်ို့၊ 

ညွှန့်က  ေးခ  ့်နှင့်  လိုြ့်ထံိုေးလိုြ့်နည့်ေးမ  ေး  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး  လ ို ့်နှောရန့်ြ  ့် ွ ့်လက  င့်ေး  

သ ိုို့မဟိုတ့် လဖ  ့်ဖ  ့်   ေးလွန့်လက  င့်ေး ပြစ့်မှုထင့်ရှ ေးစ ရင့်ပခင့်ေးခံရလျှင့် ထ ိုသူသည့် အနည့်ေးဆံိုေး 

လငွေဏ့်   ြ့် ၃၀၀၀ဝ  မှ အမ  ေးဆံိုေးလငွေဏ့်  ြ့်  ၁၀၀၀၀ဝ အထ  ခ မှတ့်ပခင့်ေးခံရမည့် အပြင့် 

လ ိုအြ့်ြါ  အမှုနှင့်  သ ့်ဆ ိုင့်လသ  သ ့်လသခံြစစည့်ေးမ  ေး  ို သ မ့်ေးဆည့်ေးပခင့်ေးခံရမည့် -    

 

ြိုေ့်မ၊ြိုေ့်မခွဲ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်အ  ဉ့်ေး 

၁ ၂ 

၃၇( ) 

 

၃၇(ခ) 

 

၃၇(ဂ) 

 

စည့်ေး မ့်ေးနှင့်  ည ညွတ့်မှုမရှ ဘဲ အလဆ  ့်အအံိုလဆ  ့်လိုြ့်သည့်  ို ရြ့်ဆ ိုင့်ေးလစပခင့်ေး၊  

ပြန့်လည့်ပြင့်ဆင့်လစပခင့်ေး၊ မဖ  ဖ  ့်လစပခင့်ေး၊ 

လမ့်ေး၊ လူသွ ေးစက ြံ၊ လရလပမ င့်ေး၊ လရြ ို ့်၊ မ လလ ြ ို ့်လြေါ်တွင့် အလဆ  ့်အအံို 

   ေးလ   ့်လဆ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး  ို ဖ  ့်သ မ့်ေးပခင့်ေး၊ ဖယ့်ရှ ေးပခင့်ေး၊ 

လမ့်ေး၊ လူသွ ေးစက ြံ၊ တံတ ေးတည့်လဆ  ့်ပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်မွမ့်ေးမံပခင့်ေး၊ လရနိုတ့်လပမ င့်ေး 

တူေးလဖ ့်ပခင့်ေးပြ လိုြ့်ရ တွင့် မလတွ့် င့်ေးလသ  အလဆ  ့်အအံို သ ိုို့မဟိုတ့် 

အလဆ  ့်အအံိုအစ တ့်အြ ိုင့်ေး  ို ဖယ့်ရှ ေးလစပခင့်ေး၊ 
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ြိုေ့်မ၊ ြိုေ့်မခွဲ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်အ  ဉ့်ေး 

၁ ၂ 

၃၇(စ) 

 

၃၉(ဃ) 

 

 

၃၉(င) 

 

၄၀(ခ) 

၄၀(ဂ) 

 

၄၁( ) 

၇၈(င) 

 

၇၉( ) 

 

 

၇၉(ဃ) 

 

၈၀(ဃ) 

 

၈၀(င) 

 

၈၀(စ) 

 

 

အနတရ ယ့်ရှ လသ  အလဆ  ့်အအံို  ိုပြ ပြင့်လစပခင့်ေး၊ မဖ  ဖ  ့်လစပခင့်ေး၊ လနထ ိုင့်သူမ  ေး 

  ို ဖယ့်ရှ ေးလစပခင့်ေး၊ 

စ ့်ရံို၊ အလိုြ့်ရံို၊ အလဆ  ့်အအံိုနှင့်  စ ေးြွ ေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေးတစ့်ခိုခိုတ ိုို့မှ စွန့်ို့ထိုတ့်သည့်   

လရဆ ိုေးမ  ေးအ ေး ြတ့်ဝန့်ေး  င့်ညစ့်ညမ့်ေးမှုမပဖစ့်လစရန့် လ  ့်မတ  သတ့်မှတ့်ထ ေး လသ  

လနရ တွင့် စနစ့်တ   သန့်ို့စင့်မြ ေး စွန့်ို့ြစ့်လစပခင့်ေး၊ 

စ ့်ရံို၊ အလိုြ့်ရံို၊ အလဆ  ့်အအံိုနှင့်  လပမတ ိုို့တွင့် လရဆွဲအ မ့်သ ၊ လရလလ င့်ေးအ မ့်သ ၊  

မ လလ ြ ို ့်၊ မ လလ  န့်တ ိုို့  ို စ မံထ ေးရှ လစပခင့်ေး၊ 

  န့်ေးမ လရေးနှင့်  မည ညွတ့်လသ  လရလြေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေး  ို ြ တ့်ထ ေးလစပခင့်ေး၊ 

တည့်ေးခ ိုခန့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် အခန့်ေးလ ို ့်ငှ ေးလသ  အလဆ  ့်အအံို သ ိုို့မဟိုတ့် လဘ ့်ေါ 

လဆ င့်မ  ေး  ို   န ေးမာသနို့  ှင ေးလ ေးန္ှင   ည ည တ လစ န  လဆ င့်ရ  ့်လစပခင့်ေး၊  

အသံိုေးပြ ရန့်မသင့် သည့်  သိုသ န့်လပမ  ို ြ တ့်ထ ေးလစပခင့်ေး၊ 

သဘ ဝြတ့်ဝန့်ေး  င့် ြ  ့်စ ေးလစမည့်  လပမထို၊ လရထို၊ လလထိုညစ့်ညမ့်ေးမှု ပဖစ့်လစသည့်  

မည့်သည့် အရ မျှ မပြ လိုြ့်ရ။  

လမ့်ေး၊ လရလပမ င့်ေး၊ လရြ ို ့်၊ မ လလ ြ ို ့်လြေါ်တွင့်    ေးလ   ့်၍ အလဆ  ့်အအံို  ို  

ပဖစ့်လစ၊ အလဆ  ့်အအံို၏ တစ့်စ တ့်တစ့်လေသ  ိုပဖစ့်လစ လဆ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး၊ လပမဖ ိုို့  

ပခင့်ေး၊  ွန့် ရစ့်ခင့်ေးပခင့်ေး မပြ ရ။  

ဆ ိုင့်ေးဘိုတ့်နှင့်  လက  ့်ပင ဆ ိုင့်ေးဘိုတ့်မ  ေး စ ို ့်ထူပခင့်ေး၊ ခ  တ့်ဆွဲပခင့်ေး၊  ြ့်ထ ေးပခင့်ေး 

မပြ ရ။  

လမ့်ေးဧရ ယ အတွင့်ေး လမ့်ေးပြင့်ဆင့်ပခင့်ေး မပြ ရ။   ိုယ့်ြ ိုင့်လမ့်ေးလဖ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

အ ခာေးမည သည   ိုပ ငန ေး  ိုမျှ လ ာင  ွ   ခင ေး မ ပြု ။ 

ဝင့်ထွ ့်န ိုင့်လသ  လမ့်ေးမရှ သည့် လပမလြေါ်တွင့် အလဆ  ့်အအံိုမ  ေး လဆ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး 

မပြ ရန့် တ ေးပမစ့်ပခင့်ေး၊ 

မမ  ြို့တွင့်ေးနှင ့်အလဝေးလပြေး ယ ဉ့်ရြ့်နှောေးစခန့်ေးမ  ေး၊ ယ ဉ့်လရ င့်ေးဝယ့်လရေးစခန့်ေးမ  ေး၊ 

ယ ဉ့်လမ င့်ေးသင့်လလ   င ့်လရေးစခန့်ေးမ  ေး၊ ယ ဉ့်နှင ့် အလနှေးယ ဉ့်မ  ေးပြ ပြင့်ပခင့်ေးနှင ့် 

တြ့်ဆင့်ပခင့်ေးလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို တည့်လထ င့်ဖွင ့်လှစ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 
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ြိုေ့်မ၊ ြိုေ့်မခွဲ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်အ  ဉ့်ေး 

၁ ၂ 

၈၀(ဇ) 

၈၁( ) 

၈၁(ခ) 

၈၁(ဂ) 

၈၁(ဃ) 

 

 

၈၁(င) 

 

၈၂(ခ) 

၈၂(ဂ) 

 

 

၈၄( ) 

၈၄(ခ) 

 

၈၄(ဂ) 

 

၈၅(ဂ) 

၈၆( ) 

 

၈၆(ခ) 

 

လမ့်ေးစည့်ေး မ့်ေးနှင ့် လမ့်ေးအသံိုေးပြ မှုစည့်ေး မ့်ေးမ  ေး လဖ  ့်ဖ  ့်   ေးလွန့်ပခင့်ေး မပြ ရ။  

အလဆ  ့်အအံိုလဆ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်တ ိုေးခ ဲြို့ပခင့်ေး မပြ ရ။  

လဆ  ့်လိုြ့်မြ ေးအလဆ  ့်အအံိုတွင့် လူလနထ ိုင့်ပခင့်ေး၊ အသံိုေးပြ ပခင့်ေး မပြ ရ။  

လဆ  ့်လိုြ့်လရေး န့်ထရ ို ့်လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ိုလိုြ့်  ိုင့်ပခင့်ေး မပြ ရ။  

အလဆ  ့်အအံိုမ  ေး လဆ  ့်လိုြ့်ရ တွင့် မမ  ြို့ပြအင့်ဂ င့်န ယ ေ ြလ ိုမ ၊ မမ  ြို့ပြ 

အင့်ဂ င့်န ယ ဘွဲြို့ လ ့်မှတ့်ရရှ ထ ေးလသ  အင့်ဂ င့်န ယ မ  ေးမှအြ မည့်သူမျှက  ေးက ြ့် 

လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။  

အလဆ  ့်အအံိုတစ့်ခိုခို  ိုပဖစ့်လစ၊ လပမလနရ   ိုပဖစ့်လစ၊ ခခံစည့်ေးရ ိုေးအလ ိုို့ငှ    ရံပခင့်ေး၊ 

ပြင့်ဆင့်ပခင့်ေး၊ တ ိုေးခ ဲြို့ပခင့်ေး မပြ ရ။   

  ိုယ့်ြ ိုင့်စ ေးြွ ေးပဖစ့် လရလြေးလရေးလိုြ့်ငန့်ေးတည့်လထ င့်ဖွင့် လစှ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။  

အမ  ေးပြည့်သူအတွ ့် အြန့်ေးလပဖအနှောေးယူန ိုင့်ရန့်အလ ိုို့င ှ ြန့်ေးဥယ  ဉ့်၊ ြန့်ေးခခံ၊  စ ေး 

 ွင့်ေး၊ လရ ူေး န့်၊ အြန့်ေးလပဖလနရ   ိုပဖစ့်လစ၊ စခန့်ေးခ ရ လနရ   ိုပဖစ့်လစ၊ လရခ   ေးဆ ြ့် 

  ိုပဖစ့်လစ တည့်လထ င့် ဖွင့် လှစ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။  

လူလသအလလ င့်ေး  ို သတ့်မှတ့်သည့်   လထ ့်လ   ့်လွန့်၍ မထ ေးရ။ 

 ူေးစ ့်လရ ဂါပဖင့်  လသဆံိုေးသည့်  လူလသအလလ င့်ေး  ို (၁၂)နှောရ ထ ့် လ   ့်လွန့်၍ 

ထ ေးပခင့်ေး မပြ ရ။  

သိုသ န့်လပမအပဖစ့် သတ့်မှတ့်ထ ေးသည့် လနရ မှအြ လူလသအလလ င့်ေး  ိုလပမပမြှ ြ့်ပခင့်ေး၊ 

မ ေးသမဂဂ ဟ့်ပခင့်ေး၊ ဂူသွင့်ေးပခင့်ေး၊ လရလမျှ ပခင့်ေး၊ လရပမြှ ြ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

 ူေးတ ိုို့လိုြ့်ငန့်ေး တည့်လထ င့်လိုြ့်  ိုင့်ပခင့်ေး မပြ ရ။  

တည့်ေးခ ိုခန့်ေးနှင့်  အခန့်ေးလ ို ့်ငှ ေးလသ  အလဆ  ့်အအံို၊   ိုယ့်ြ ိုင့်လ   င့်ေး၊  လဘ ့်ေါ 

လဆ င့်၊ ြိုဂဂလ  ြ ိုင့်လဆေးရံိုလဆေးခန့်ေးမ  ေး တည့်လထ င့်ဖွင့် လစှ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

 ိုန့်တ ို ့်၊  ိုန့်ြလေသ ဆ ိုင့်၊  ိုန့်စံိုဆ ိုင့်၊ အ မ့်ဆ ိုင့်၊ လမ့်ေးလဘေးလဈေးဆ ိုင့်၊ စ ေးလသ  ့် 

ဆ ိုင့်၊ လ ့်ဖ ့်ရည့်ဆ ိုင့်၊ အလအေးဆ ိုင့်၊ န ိုို့အလရ င့်ေးဆ ိုင့် ဖွင့် လှစ့်လရ င့်ေးခ ပခင့်ေး မပြ ရ။ 
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ြိုေ့်မ၊ ြိုေ့်မခွဲ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်အ  ဉ့်ေး 

၁ ၂ 

၈၆(ဂ) 

 

 

၈၈(ဂ) 

 

၈၉( ) 

 

၈၉(ဃ) 

၈၉(င) 

 

၈၉(စ) 

 

၈၉(ဆ) 

 

၈၉(ဇ) 

၈၉(ဈ) 

 

၉၀( ) 

 

၉၁ 

လြါင့်မိုန့်ို့၊ မိုန့်ို့ဖိုတ့်လိုြ့်ငန့်ေး၊ ခ   ခ ဉ့်နှင့်  ယ ိုမ   ေးစံိုထိုတ့်လိုြ့်ငန့်ေး၊ စ ေး ိုန့်ြစစည့်ေးမ  ေး၊ 

လူသံိုေး ိုန့်ြစစည့်ေးမ  ေး ထိုတ့်လိုြ့်သ ိုလလှ င့်ပဖန့်ို့ပဖ ေးလရ င့်ေးခ ပခင့်ေး၊ တည့်လထ င့်ပခင့်ေး 

မပြ ရ။  

တ ရစဆ န့်မ  ေး လမ့်ေးမလြေါ်တွင့် လမ င့်ေးနှင့်ပခင့်ေး၊ အလြ  ့်စ ေးပခင့်ေး၊ က   ေးခ ည့်ထ ေးပခင့်ေး၊ 

တ ရစဆ န့်အလသလ  င့်မ  ေး  ို မသင့် မလလ  ့် သယ့်လဆ င့်ပခင့်ေး မပြ လိုြ့်ရ။  

ြိုဂဂလ  လစ ေးဖွင့် လှစ့် ပခင့်ေး ၊ လစ ေးလနရ လပြ င့်ေးလရ ြို့ ပခင့်ေး၊ ပြန့်လည့်ဖွင့် လှစ့် ပခင့်ေး ၊ 

လစ ေးဧရ ယ တ ိုေးခ ဲြို့ပခင့်ေး မပြ ရ။  

တ ရစဆ န့်ြွဲလစ ေးမ  ေး တည့်လထ င့်ဖွင့် လှစ့်လရ င့်ေးခ ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

သ ေးသတ့်လ ိုင့်စင့်နယ့်န မ တ့်ပြင့်ြမှ   ၊ဲ နွှောေး၊ ပမင့်ေး၊ ဆ တ့်၊ သ ိုေး၊ ဝ ့် အသ ေးမ  ေး 

ပဖတ့်သန့်ေးသယ့်ယူပခင့်ေး မပြ ရ။ 

ခရ ေးသည့်တင့်ခ ပြ လိုြ့်သည့် လနရ ၊ လ ့်မှတ့်လရ င့်ေးခ သည့် လနရ ၊ ယ ဉ့်မ  ေး ဝင့်/ 

ထွ ့်ဂ တ့်ထ ိုေးရန့်လနရ မ  ေး တည့်လထ င့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

လရခဲ၊ အခ   ရည့်နှင့်  လရသန့်ို့စ ့်ရံိုမ  ေး အြါအဝင့် စ ေးလသ  ့် ိုန့်လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး 

ဖွင့် လှစ့်တည့်လထ င့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

အလြါင့်ဆ ိုင့်လိုြ့်ငန့်ေး တည့်လထ င့်ဖွင့် လှစ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

ဤဥြလေနှင့်  ဆန့်ို့  င့်လသ  အပခ ေးြိုဂဂလ  စ ေးြွ ေးပဖစ့် ဝန့်လဆ င့်မှုလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ို 

တည့်လထ င့်ဖွင့် လစှ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။  

  ၊ဲ နွှောေး တ ရစဆ န့် အသ ေးမ  ေး  ို ထိုတ့်လိုြ့်ပခင့်ေး၊ သယ့်လဆ င့်ပခင့်ေး၊ လရ င့်ေးခ ပခင့်ေး 

မပြ ရ။  

အမ  ေးသံိုေးသန့်ို့စင့်ခန့်ေးမ  ေး တည့်လထ င့်ဖွင့် လှစ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

 

ရှင့်ေးလင့်ေးခ  ့်။  အထ ့်လဖ ့်ပြြါ ဇယ ေးစ တ ိုင့်(၂) ''ပပဋ္ဌာန ေးခ   အ  ဉ ေး'' လခါင့်ေးစဉ့် 

လအ  ့်ရှ လဖ ့်ပြခ  ့်မ  ေးသည့် သ ့်ဆ ိုင့်ရ ြိုေ့်မ၊ ြိုေ့်မခွဲမ  ေးြါ ပြစ့်မှုမ  ေး 

အတွ ့် အဓ ြပ ယ့်ဖွင့် ဆ ိုခ  ့်မ  ေး မဟိုတ့်ဘဲ သ ့်ဆ ိုင့်ရ  ြိုေ့်မ၊ ြိုေ့်မခွဲြါ 

အလက  င့်ေးပခင့်ေးရ မ  ေး  ို ရည့်ညွှန့်ေးလဖ ့်ပြခ  ့်မ  ေးသ ပဖစ့်သည့်။ 
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၁၀၄။ မည့်သူမဆ ိုလအ  ့်တွင့် လဖ ့်ပြထ ေးလသ  ြိုေ့်မ၊ ြိုေ့်မခွဲြါ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်တစ့်ရြ့်ရြ့်  ို 

လသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး၊ သ ့်ဆ ိုင့်ရ နည့်ေးဥြလေ  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး လ ို ့်နှောရန့်ြ  ့် ွ ့်လက  င့်ေး 

သ ိုို့မဟိုတ့် လဖ  ့်ဖ  ့်   ေးလွန့်လက  င့်ေး ပြစ့်မှုထင့်ရှ ေး စ ရင့်ပခင့်ေးခံရလျှင့် ထ ိုသူသည့် အနည့်ေးဆံိုေး 

လငွေဏ့်   ြ့် ၅၀၀၀ဝ မှ အမ  ေးဆံိုေးလငေွဏ့်  ြ့် ၂၀၀၀၀ဝ အထ  ပဖစ့်လစ၊ (၂)လအထ  လထ င့်ေဏ့် 

ပဖစ့်လစ၊ ေဏ့်နှစ့်ရြ့်လံိုေးပဖစ့်လစ ခ မှတ့်ပခင့်ေးခံရမည့် - 

ြိုေ့်မ၊ြိုေ့်မခွဲ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်အ  ဉ့်ေး 

၁ ၂ 

၂၄(ဏ)(၄) 

 

၄၀(င) 

 

၄၁(ခ) 

၈၀(ဆ) 

 

 

၈၃(ဃ) 

 

 

၈၃(င) 

 

၈၇( ) 

၈၇(ခ) 

 

၈၈(ခ) 

        

    ၉၀(ဂ)  

ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ ဘဲ လဆ  ့်လိုြ့်ထ ေးလသ  အလဆ  ့်အအံိုမ  ေးအ ေး ဖ  ့်သ မ့်ေးခွင့်  

ပြ လစပခင့်ေး၊ ဖ  ့်သ မ့်ေးပခင့်ေး၊ 

အနတရ ယ့်ရှ လစန ိုင့်လသ  လိုြ့်ငန့်ေးလိုြ့်  ိုင့်ရ တွင့် အနတရ ယ့်ရှ လ လျှင့် လိုြ့်ငန့်ေးလနရ  

  ို အသံိုေးမပြ လစပခင့်ေး၊ ပြင့်ဆင့်စ မလံဆ င့်ရ  ့်လစပခင့်ေး၊ 

အသံိုေးပြ ရန့်မသင့် သည့်  သိုသ န့်  ို လရ ြို့လပြ င့်ေးလစပခင့်ေး၊ ဖ  ့်သ မ့်ေးလစပခင့်ေး၊ 

သ ယ လှြလရေးနှင့်    န့်ေးမ လရေးအလ ိုို့ငှ  လဆ င့်ရ  ့်ထ ေးလသ  ထ ိုင့်ခံို၊ စ ေးြွဲ၊ 

  န့်ေးမ လရေးြစစည့်ေးမ  ေး၊  စ ေးစရ မ  ေးနှင့်  အလှဆင့်မ ေးမ  ေးအ ေး ဖ  ့်ဆ ေးပခင့်ေး၊ 

လရ ြို့လ  ေးလအ င့်ပြ လိုြ့်ပခင့်ေးမ  ေး မပြ ရ။    

ခွင့် ပြ ထ ေးသည့်  လနရ မှအြ အလဆ  ့်အအံိုလဆ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး၊ အြင့်စ ို ့်ြ   ေးပခင့်ေး၊  

အ ေး စ ေး ွင့်ေးပြ လိုြ့်ပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် ပြြွဲမြ  င့်ြွဲမ  ေး၊ လြ  ့်ြွဲရ င့်ြွဲမ  ေး၊ ြွဲလမ့်ေး 

သဘင့်မ  ေး၊ အခမ့်ေးအနှောေးမ  ေး   င့်ေးြပခင့်ေး မပြ ရ။ 

သဘ ဝြတ့်ဝန့်ေး  င့် လဂဟစနစ့်  ို ထ ခ ို ့်ြ  ့်စ ေးလစန ိုင့်သည့်  နည့်ေးလမ့်ေးမ  ေး 

ပဖင့် တ ရစဆ န့်မ  ေး ဖမ့်ေးဆ ေးပခင့်ေး၊ ဖ  ့်ဆ ေးပခင့်ေး၊ သစ့်ြင့်မ  ေး  ို ခိုတ့်ထွင့်ပခင့်ေး မပြ ရ။  

အနတရ ယ့်ရှ လစန ိုင့်လသ  လိုြ့်ငန့်ေးလိုြ့်  ိုင့်ပခင့်ေး မပြ ရ။  

အနတရ ယ့်ရှ လစန ိုင့်လသ လိုြ့်ငန့်ေးနှင့်  သ ့်ဆ ိုင့်လသ ြစစည့်ေးမ  ေး ပဖန့်ို့ပဖ ေးလရ င့်ေးခ ပခင့်ေး၊  

သ ိုလလှ င့်ပခင့်ေး မပြ ရ။  

တ ရစဆ န့်အလသလ  င့်မ  ေး  ို သတ့်မှတ့်ခ  ့်နှင့် အည မဟိုတ့်ဘဲ အပခ ေးနည့်ေးလမ့်ေး  

ပဖင့်  ရှင့်ေးလင့်ေးပခင့်ေး မပြ ရ။  

စ ေးသံိုေးရန့်မသင့် လသ သ ေးငါေးမ  ေးနှင့်  လရ ဂါစွဲ ြ့်လနသည့်  မည့်သည့် တ ရစဆ န့်  ို 

မဆ ို သတ့်ပဖတ့်လရ င့်ေးခ ပခင့်ေး မပြ ရ။ 
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ြိုေ့်မ၊ြိုေ့်မခွဲ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်အ  ဉ့်ေး 

၁ ၂ 

၉၀(င) 

 

 

၉၃ 

လ  ့်မတ ၏ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ ဘဲ လ  ့်မတ ြ ိုင့် အသ ေးထိုတ့်ရံိုနှင့်  လ  ့်မတ   

ခွင့် ပြ သည့်  အသ ေးထိုတ့်ရံိုမ  ေး သတ့်မှတ့်လနရ မ  ေးမှအြ အပခ ေးလနရ တစ့်ခိုခိုတွင့် 

  ၊ဲ နွှောေး တ ရစဆ န့်မ  ေး  ို သ ိုလလ ှင့်ပခင့်ေး၊ အရှင့်လရ င့်ေးခ ပခင့်ေး၊ သတ့်ပဖတ့်ပခင့်ေး မပြ ရ။ 

မည့်သူမျှ အစ ေးအလသ  ့်နှင့်  လဆေးဝါေး ွြ့် ဲလရေးဦေးစ ေးဌ နမှ ခွင့် မပြ လသ  စ ေးသံိုေး 

ရန့် မသင့် သည့်  အစ ေးအလသ  ့်နှင့်  လဆေးဝါေးမ  ေးလရ င့်ေးခ ပခင့်ေး၊ သ ိုလလှ င့်ပခင့်ေး 

မပြ ရ။ 

 

ရှင့်ေးလင့်ေးခ  ့်။ အထ ့်လဖ ့်ပြြါ ဇယ ေးစ တ ိုင့်(၂) ''ပပဋ္ဌာန ေးခ   အ  ဉ ေး'' လခါင့်ေးစဉ့် 

လအ  ့်ရှ  လဖ ့်ပြခ  ့်မ  ေးသည့် သ ့်ဆ ိုင့်ရ ြိုေ့်မ၊ ြိုေ့်မခွဲမ  ေးြါပြစ့်မှုမ  ေး 

အတွ ့် အဓ ြပ ယ့်ဖွင့် ဆ ိုခ  ့်မ  ေးမဟိုတ့်ဘဲ သ ့်ဆ ိုင့်ရ  ြိုေ့်မ၊ ြိုေ့်မခွဲြါ 

အလက  င့်ေးပခင့်ေးရ မ  ေး  ို ရည့်ညွှန့်ေးလဖ ့်ပြခ  ့်မ  ေးသ ပဖစ့်သည့်။ 

၁၀၅။ မည့်သူမဆ ို ြိုေ့်မ ၅၃ ြါ တ ေးပမစ့်ခ  ့်၊ ြိုေ့်မ ၅၄ နှင့်  ြိုေ့်မ ၅၅ ြါ ညွှန့်က  ေးခ  ့် တစ့်ရြ့်ရြ့် 

  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး၊ လ ို ့်နှောရန့်ြ  ့် ွ ့်လက  င့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် လဖ  ့်ဖ  ့်    ေးလွန့်လက  င့်ေး 

ပြစ့်မှုထင့်ရှ ေး စ ရင့်ပခင့်ေးခံရလျှင့် ထ ိုသူသည့် အနည့်ေးဆံိုေးလငွေဏ့်   ြ့် ၂၀၀၀၀ မှ အမ  ေးဆံိုေး 

လငွေဏ့်  ြ့် ၁၀၀၀၀၀ အထ ခ မှတ့်ပခင့်ေးခံရမည့်။ ထ ိုို့အပြင့် ပြစ့်မှုထင့်ရှ ေး စ ရင့်ပခင့်ေးခံရလျှင့် ပြစ့်မှုနှင့်  

သ ့်ဆ ိုင့်လသ  သ ့်လသခံြစစည့်ေးမ  ေး  ို ပြည့်သူူ့ဘဏ္ဍ အပဖစ့် သ မ့်ေးဆည့်ေးန ိုင့်သည့်။  

၁၀၆။ မည့်သူမဆ ို ြိုေ့်မ ၁၀၂ တွင့် လဖ ့်ပြထ ေးလသ ဇယ ေးြါ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်တစ့်ရြ့်ရြ့်  ိုလသ ့် 

လည့်ေးလ  င့်ေး၊ သ ့်ဆ ိုင့်ရ  နည့်ေးဥြလေမ  ေး၊ စည့်ေးမ ဉ့်ေး၊ စည့်ေး မ့်ေးမ  ေး၊ အမ န့်ို့လက  ့်ပင စ ၊ အမ န့်ို့၊ 

ညွှန့်က  ေးခ  ့်နှင့်  လိုြ့်ထံိုေးလိုြ့်နည့်ေးမ  ေး  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး လ ို ့်နှောရန့်ြ  ့် ွ ့်လက  င့်ေး 

သ ိုို့မဟိုတ့် လဖ  ့်ဖ  ့်   ေးလွန့်လက  င့်ေး ပြစ့်ေဏ့်ထင့်ရှ ေး စ ရင့်ပခင့်ေးခံရမြ ေးလနှော ့်တွင့် ဆ ့်လ ့်၍ 

လ ို ့်နှောရန့်ြ  ့် ွ ့်လျှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် လဖ  ့်ဖ  ့်   ေးလွန့်လျှင့် ထ ိုသူသည့် ဆ ့်လ ့်၍ 

ြ  ့် ွ ့်ပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် လဖ  ့်ဖ  ့်   ေးလွန့်ပခင့်ေးပြ သည့် လနို့ အသ ေးသ ေးအတွ ့် တစ့်လနို့လျှင့် 

လငွေဏ့်   ြ့် ၅၀၀၀ ခ မှတ့်ပခင့်ေးခံရမည့်။ 

၁၀၇။ မည့်သူမဆ ို ြိုေ့်မ ၁၀၃ တွင့် လဖ ့်ပြထ ေးလသ  ဇယ ေးြါ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်တစ့်ရြ့်ရြ့်  ိုလသ ့် 

လည့်ေးလ  င့်ေး၊ သ ့်ဆ ိုင့်ရ  နည့်ေးဥြလေမ  ေး၊ စည့်ေးမ ဉ့်ေး၊ စည့်ေး မ့်ေးမ  ေး၊ အမ န့်ို့လက  ့်ပင စ ၊ အမ န့်ို့၊ 
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ညွှန့်က  ေးခ  ့်နှင့်  လိုြ့်ထံိုေးလိုြ့်နည့်ေးမ  ေး  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး လ ို ့်နှောရန့်ြ  ့် ွ ့်လက  င့်ေး 

သ ိုို့မဟိုတ့် လဖ  ့်ဖ  ့်   ေးလွန့်လက  င့်ေး ပြစ့်ေဏ့်ထင့်ရှ ေးစ ရင့်ပခင့်ေးခံရမြ ေးလနှော ့်တွင့် ဆ ့်လ ့်၍ 

လ ို ့်နှောရန့် ြ  ့် ွ ့်လျှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် လဖ  ့်ဖ  ့်   ေးလွန့်လျှင့် ထ ိုသူသည့် ဆ ့်လ ့် 

ြ  ့် ွ ့်ပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် လဖ  ့်ဖ  ့်   ေးလွန့်ပခင့်ေးပြ သည့် လနို့ အသ ေးသ ေးအတွ ့် တစ့်လနို့လျှင့် 

လငွေဏ့်   ြ့် ၁၀၀၀၀ ခ မှတ့်ပခင့်ေး ခံရမည့်။ 

၁၀၈။ မည့်သူမဆ ို ြိုေ့်မ ၁၀၄ တွင့် လဖ ့်ပြထ ေးလသ  ဇယ ေးြါ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်တစ့်ရြ့်ရြ့်  ိုလသ ့် 

လည့်ေးလ  င့်ေး၊ သ ့်ဆ ိုင့်ရ နည့်ေးဥြလေမ  ေး၊ စည့်ေးမ ဉ့်ေး၊ စည့်ေး မ့်ေးမ  ေး၊ အမ န့်ို့လက  ့်ပင စ ၊ အမ န့်ို့၊ 

ညွှန့်က  ေးခ  ့်နှင့်  လိုြ့်ထံိုေးလိုြ့်နည့်ေးမ  ေး  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး လ ို ့်နှောရန့်ြ  ့် ွ ့်လက  င့်ေး 

သ ိုို့မဟိုတ့် လဖ  ့်ဖ  ့်   ေးလွန့်လက  င့်ေး ပြစ့်ေဏ့်ထင့်ရှ ေးစ ရင့်ပခင့်ေးခံရမြ ေးလနှော ့်တွင့် ဆ ့်လ ့်၍ 

လ ို ့်နှောရန့် ြ  ့် ွ ့်လျှင့် သ ိုို့မဟိုတ့် လဖ  ့်ဖ  ့်   ေးလွန့်လျှင့် ထ ိုသူသည့် ဆ ့်လ ့် 

ြ  ့် ွ ့်ပခင့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် လဖ  ့်ဖ  ့်   ေးလွန့်ပခင့်ေးပြ သည့် လနို့ အသ ေးသ ေးအတွ ့် တစ့်လနို့လျှင့် 

လငွေဏ့်   ြ့် ၂၀၀၀၀ ခ မှတ့်ပခင့်ေး ခံရမည့်။ 

၁၀၉။ လ  ့်မတ ဝင့် ပဖစ့်လစ၊ ဝန့်ထမ့်ေး ပဖစ့်လစ ြိုေ့်မ ၉၄ နှင ့် ြိုေ့်မ ၉၅ တွင့် လဖ ့်ပြထ ေးသည့်  

တ ေးပမစ့်ခ  ့်  ို    ေးလွန့်လက  င့်ေး ပြစ့်မှုထင့်ရှ ေးစ ရင့်ပခင့်ေးခံရလျှင့် ထ ိုသူအ ေး (၁)နှစ့်အထ  

လထ င့်ေဏ့်ပဖစ့်လစ၊ လငွေဏ့်ပဖစ့်လစ၊ ေဏ့်နှစ့်ရြ့်လံိုေးပဖစ့်လစ ခ မှတ့်ပခင့်ေးခံရမည့်။ 

၁၁၀။ မည့်သူမဆ ို ြိုေ့်မ ၉၆ ြါ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်တစ့်ရြ့်ရြ့်  ို လဖ  ့်ဖ  ့်   ေးလွန့်လက  င့်ေး ပြစ့်မှု 

ထင့်ရှ ေး စ ရင့်ပခင့်ေးခံရလျှင့် ထ ိုသူသည့် အနည့်ေးဆံိုေးလငေွဏ့်   ြ့် ၅၀၀၀ မ ှ အမ  ေးဆံိုေးလငေွဏ့်  ြ့် 

၂၀၀၀၀၀ အထ  ခ မှတ့်ပခင့်ေးခံရမည့်။ 

၁၁၁။ ( ) မည့်သူမဆ ို ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ ဘဲ   ဲ၊ နွှောေး  ိုသတ့်ပဖတ့်လက  င့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့်   ဲ၊ နွှောေး၏  

အသ ေး သ ိုို့မဟိုတ့် သ ေးလရ  ိုလ ့်ဝယ့်ထ ေးရှ လက  င့်ေး ပြစ့်မှုထင့်ရှ ေး စ ရင့်ပခင့်ေး 

ခံရလျှင့် ထ ိုသူသည့် (၂)လအထ လထ င့်ေဏ့်ပဖစ့်လစ၊ အနည့်ေးဆံိုေးလငွေဏ့်  ြ့် ၁၀၀၀၀ 

မ ှအမ  ေးဆံိုေးလငေွဏ့်   ြ့် ၃၀၀၀၀၀ အထ  ပဖစ့်လစ ခ မှတ့်ပခင့်ေးခံရမည့်။   

( ခ )  မည့်သူမဆ ို ခွင့် ပြ ခ  ့်မရှ ဘဲ ပမင့်ေး၊ သ ိုေး၊ ဆ တ့်၊ ဝ ့်တ ိုို့  ိုသတ့်ပဖတ့်လက  င့်ေး၊ အသ ေး 

လရ င့်ေးခ လက  င့်ေး၊ အသ ေးနှင့် သ ေးလရ  ိုလ ့်ဝယ့်ထ ေးရှ လက  င့်ေး ပြစ့်မှုထင့်ရှ ေး 

စ ရင့်ပခင့်ေးခံရလျှင့် ထ ိုသူသည့် (၁)လအထ  လထ င့်ေဏ့်ပဖစ့်လစ၊ အနည့်ေးဆံိုေး လငွေဏ့် 

  ြ့် ၅၀၀၀၀မှ အမ  ေးဆံိုေး လငွေဏ့်   ြ့် ၁၀၀၀၀၀ အထ  ပဖစ့်လစ ခ မှတ့်ပခင့်ေးခံရမည့်။ 

( ဂ )  ဤ ြိုေ့်မအရ တရ ေးစွဲဆ ိုရ ၌ စွြ့်စွဲခံရသူသည့် ခွင့် ပြ ခ  ့် သ ိုို့မဟိုတ့် လ ိုင့်စင့်ပဖင့်    ဲ၊ 

နွှောေး  ို သတ့်ပဖတ့်ပခင့်ေးပဖစ့်လက  င့်ေး သ ိုို့မဟိုတ့် လ ့်ဝယ့်လတွြို့ရှ လသ    ၊ဲ နွှောေး၏ 
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အသ ေးသည့် တရ ေးဝင့်ခွင့် ပြ ခ  ့်ပဖင့်  သတ့်ပဖတ့်ထ ေးလသ  သ ိုို့မဟိုတ့် အပခ ေး 

အလက  င့်ေးတစ့်ခိုခိုပဖင့်  လသဆံိုေးလသ    ၊ဲ နွှောေး၏ အသ ေးပဖစ့်လက  င့်ေး သ ့်လသပြရန့် 

တ ဝန့်ရှ သည့်။ 

၁၁၂။ ( ) ဤဥြလေအရ စွဲဆ ိုလသ အမှုမ  ေး  ို သ ့်ဆ ိုင့်ရ  လ  ့်မတ  သ ိုို့မဟိုတ့် လ  ့်မတ   

တ ဝန့်လွှဲအြ့်လသ  ြိုဂဂ  လ့် သ  တရ ေးစွဲဆ ိုရမည့်။ 

( ခ )  ဤဥြလေအရပဖစ့်လစ၊ ဤဥြလေအရထိုတ့်ပြန့်ထ ေးသည့်  နည့်ေးဥြလေအရပဖစ့်လစ၊ 

စည့်ေး မ့်ေးဥြလေအရပဖစ့်လစ ပြစ့်မှုတစ့်စံိုတစ့်ရ    ေးလွန့်သူ  ို လ  ့်မတ  လသ ့် 

လည့်ေးလ  င့်ေး၊ လ  ့်မတ   ခွင့် ပြ ထ ေးသူ လသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး ြိုေ့်မ ၁၁၂၊ ြိုေ့်မခွဲ 

( ) အရ တရ ေးစွဲဆ ိုပခင့်ေးမှအြ မည့်သည့် တရ ေးရံိုေး မျှ အလရေးမယူရ။  

၁၁၃။ လ  ့်မတ သည့် ဤဥြလေအရ မ မ တ ဝန့်နှင့် လိုြ့်ြ ိုင့်ခွင့် မ  ေး  ို လဆ င့်ရ  ့်ရ တွင့် 

လ ိုအြ့်ြါ  သ ့်ဆ ိုင့်ရ  ပမန့်မ န ိုင့်ငရံဲတြ့်ဖွဲြို့၏ အ ူအည   ိုလတ င့်ေးခံရယနူ ိုင့်သည့်။ ထ ို ဲ သ ိုို့ 

လတ င့်ေးခံလ ြါ  ပမန့်မ န ိုင့်ငံရဲတြ့်ဖွဲြို့  အ ူအည လြေးရမည့်။ 

၁၁၄။ ဤဥြလေြိုေ့်မ ၁၁၁၊ ြိုေ့်မခွဲ ( ) နှင ့် ြိုေ့်မ  ၁၁၁၊ ြိုေ့်မခွ ဲ (ခ) တ ိုို့အရ အလရေးယူလသ  

ပြစ့်မှုမ  ေး  ို ပမန့်မ န ိုင့်င ံရဲတြ့်ဖွဲြို့  အလရေးယူြ ိုင့်ခွင့် ရှ လသ  ပြစ့်မှုမ  ေးအပဖစ့် သတ့်မှတ့်သည့်။ 

၁၁၅။ ဤဥြလေြိုေ့်မ ၁၁၁၊ ြိုေ့်မခွဲ ( )နှင့်  ြိုေ့်မ ၁၁၁၊ ြိုေ့်မခွဲ (ခ) တ ိုို့မှအြ အပခ ေးစွဲဆ ိုလသ  

အမှုမ  ေး  ို တရ ေးရံိုေးသ ိုို့ ဦေးတ ို ့်လလျှ  ့်ထ ေးသည့် အခါ ရ ဇဝတ့်  င့် ထံိုေးဥြလေြိုေ့်မ ၂၀၀ အရ 

တရ ေးလ ို  ို စစ့်လဆေးပခင့်ေးမှ  င့်ေးလွတ့်ခွင့်  ပြ ရမည့်။  

၁၁၆။ ဤဥြလေအရ တရ ေးစွဲဆ ိုလသ  အမှုမ  ေးနှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ သ ့်ဆ ိုင့်ရ  ဥြလေရံိုေးမ  ေးနှင့်  

ဆ ့်သွယ့်လဆ င့်ရ  ့်ရမည့်။ 

အခန ေး(၂၅) 

အလထ လထ  

၁၁၇။ စည့်ြင့်သ ယ လရေးလိုြ့်ငန့်ေးတစ့်ခိုခိုသည့် စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့ (၂)ဖွဲြို့ သ ိုို့မဟိုတ့် (၂)ဖွဲြို့ 

ထ ့်ြ ိုလသ အဖဲွြို့မ  ေးနှင့်  ဆ ့်စြ့်သည့်  လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးပဖစ့်ြါ  သ ့်ဆ ိုင့်ရ  စည့်ြင့်သ ယ လရေး 

အဖဲွြို့မ  ေးသည့် လအ  ့်ြါအတ ိုင့်ေး ညြှ န ှုင့်ေးြူေးလြါင့်ေးလဆ င့်ရ  ့်ရမည့် - 

 ( ) တ ိုင့်ေးလေသက  ေးအတွင့်ေးပဖစ့်ြါ  ဝန့်က  ေး၏ခွင့် ပြ ခ  ့်ရယူ လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး၊ 

( ခ )  အပခ ေးတ ိုင့်ေးလေသက  ေးမ  ေးနှင့် ဆ ့်စြ့်လနြါ  အစ ိုေးရအဖွဲြို့၏ ခွင့် ပြ ခ  ့်  ို ရယူ 

လဆ င့်ရ  ့်ပခင့်ေး။ 
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၁၁၈။ ဝန့်က  ေးဌ နသည့် စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့  လဆ င့်ရ  ့်လသ လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေးနှင့်  ဆ ့်နွယ့် 

လသ  အပခ ေးအစ ိုေးရဌ နတစ့်ခိုခို၏ လိုြ့်ငန့်ေးလဆ င့်ရ  ့်မှုအရ လ   ့်ခံရရှ သည့်  အခွန့်၊ အခမ  ေးနှင့်  

တြ့်ရ ို ့်လသ  ေဏ့်လငွမ  ေးမှ သင့် လလ  ့်လသ အခွန့်၊ အခနှင့်  ေဏ့်လငွအခ   ေးအစ ေး  ို စည့်ြင့်သ ယ  

လရေးအဖွဲြို့သ ိုို့ ခွဲလဝလြေးလစလရေးအတွ ့် အစ ိုေးရအဖွဲြို့သ ိုို့ တင့်ပြလဆ င့်ရ  ့်န ိုင့်သည့်။  

၁၁၉။ လ  ့်မတ သည့် ယခင့်စည့်ြင့်သ ယ လရေးဥြလေမ  ေးအရ ဖွဲြို့စည့်ေးထ ေးလသ  စည့်ြင့် 

သ ယ လရေးအဖဲွြို့ြ ိုင့်ရန့်ြံိုလငွ  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး၊ လရ ြို့လပြ င့်ေးန ိုင့်လသ ြစစည့်ေးနှင့်  မလရ ြို့လပြ င့်ေးန ိုင့် 

လသ ြစစည့်ေး  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး၊ လဆ င့်ရ  ့်ဆဲလိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး၊ လဆ င့်ရ  ့်မြ ေး 

လိုြ့်ငန့်ေးမ  ေး  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး၊ ရြ ိုင့်ခွင့် နှင့်  လြေးရန့်တ ဝန့်မ  ေး  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး ဆ ့်ခံ 

ရမည့်။  

၁၂၀။ လ  ့်မတ သည့်   ိုယ့်ြ ိုင့်အမည့်၊   ိုယ့်ြ ိုင့်တံဆ ြ့်ပဖင့်  လဆ င့်ရ  ့်ြ ိုင့်ခွင့် ၊ စဉ့်ဆ ့်မပြတ့် 

ဆ ့်ခံလဆ င့်ရ  ့်ြ ိုင့်ခွင့် ၊ တရ ေးစွဲဆ ိုြ ိုင့်ခွင့် ၊ တရ ေးစွဲခံန ိုင့်ခွင့် ရှ သည့်။ သ ိုို့ရ တွင့် တရ ေးမလက  င့်ေး 

အရ လ  ့်မတ အ ေး တရ ေးစွဲဆ ိုပခင့်ေးမပြ မ  အနည့်ေးဆံိုေး(၂)လ က   တင့်၍ လ  ့်မတ သ ိုို့ န ိုို့တစ့်စ  

လြေးြ ိုို့မြ ေး ပဖစ့်လစရမည့်။ 

၁၂၁။ န ိုင့်ငလံတ ့်   ွယ့်လရေးနှင့်  သ ့်ဆ ိုင့်သည့်  သ ိုို့မဟိုတ့် လျှ  ြို့ဝှ ့်အဆင့် သတ့်မှတ့်သည့်  

အလဆ  ့်အအံိုမ  ေးမှအြ န ိုင့်ငြံ ိုင့်အပခ ေးအလဆ  ့်အအံိုမ  ေး လဆ  ့်လိုြ့်ပခင့်ေး၊ ဖ  ့်သ မ့်ေးပခင့်ေး 

တ ိုို့နှင့် စြ့်လ ဉ့်ေး၍ သ ့်ဆ ိုင့်ရ ဌ နသည့် ယင့်ေးသ ိုို့လဆ င့်ရ  ့်ရမည့်  လိုြ့်ငန့်ေးအစ အစဉ့်  ို 

သ ့်ဆ ိုင့်ရ လ  ့်မတ သ ိုို့ က   တင့်အလက  င့်ေးက  ေးရမည့်။ 

၁၂၂။ ယခင့်စည့်ြင့်သ ယ လရေးဆ ိုင့်ရ ဥြလေမ  ေးအရ ထိုတ့်ပြန့်ထ ေးသည့် နည့်ေးဥြလေ၊ စည့်ေးမ ဉ့်ေး၊ 

စည့်ေး မ့်ေးမ  ေး၊ အမ န့်ို့လက  ့်ပင စ ၊ အမ န့်ို့၊ ညွှန့်က  ေးခ  ့်မ  ေးနှင့်  လိုြ့်ထံိုေးလိုြ့်နည့်ေးမ  ေးသည့် 

ဤဥြလေနှင့်  မဆန့်ို့  င့်သလရ ြို့ ဆ ့်လ ့်  င့် သံိုေးန ိုင့်သည့်။ 

၁၂၃။ လ  ့်မတ ဝင့်မ  ေး  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး၊ လ  ့်မတ ၏ အရ ထမ့်ေး၊ အမှုထမ့်ေး၊ ဝန့်ထမ့်ေးအသ ေးသ ေး 

  ိုလသ ့်လည့်ေးလ  င့်ေး ရ ဇသတ့်က  ေးဥြလေ ြိုေ့်မ ၂၁ အရ ပြည့်သူူ့ဝန့်ထမ့်ေးပဖစ့်သည့်ဟို မှတ့်ယရူမည့်။    

၁၂၄။ လ  ့်မတ ဝင့် သ ိုို့မဟိုတ့် ဝန့်ထမ့်ေးတစ့်ဦေးဦေးသည့် မ မ ရ ထေူးအလလ   ့် တ ဝန့်ထမ့်ေးလဆ င့် 

စဉ့် ပြ လိုြ့်လသ  သ ိုို့မဟိုတ့် ပြ လိုြ့်သည့်ဟို သလဘ သ ့်လရ  ့်လသ  ပြစ့်မှုတစ့်စံိုတစ့်ရ ပဖင့်  

စွြ့်စွဲပခင့်ေးခံရသည့် အခါ အစ ိုေးရအဖွြဲို့၏က   တင့်ခွင့် ပြ ခ  ့်မရရှ ဘဲ အဆ ိုြါပြစ့်မှု  ို တရ ေးစွဲဆ ိုပခင့်ေး 

မပြ ရ။ 

၁၂၅။ မည့်သူမဆ ို လ  ့်မတ ဝင့်အပဖစ့် တ ဝန့်ထမ့်ေးလဆ င့်သည့်   လအတွင့်ေး လြါ  လလ   သည့်  

အလက  င့်ေးလက  င့် ပဖစ့်လစ၊ သတ့်မှတ့်ထ ေးသည့်  ဥြလေ၊ စည့်ေးမ ဉ့်ေး၊ စည့်ေး မ့်ေးမ  ေး  ို လဖ  ့်ဖ  ့်၍ 



57 

 

ပဖစ့်လစ လဆ င့်ရ  ့်မှုလက  င့်  လ  ့်မတ ြ ိုင့်ဘဏ္ဍ လငွနှင့်  ြစစည့်ေးဆံိုေးရံှုေးလစလျှင့် လြေးလလ  ့်ရန့် 

တ ဝန့်ရှ လစရမည့် အပြင့် ဆံိုေးရံှုေးမှုအတွ ့် သတ့်မှတ့်သည့်  လြေးလလ  ့်မှု  ို ဝန့်က  ေး  ဆံိုေးပဖတ့်ရမည့်။ 

၁၂၆။ ဤဥြလေတွင့် အတ အလင့်ေး ပြဋ္ဌ န့်ေးထ ေးပခင့်ေးမရှ သည့်  မည့်သည့် အခ  ့်တွင့်မဆ ို ဤဥြလေ 

အရ လ  ့်မတ သ ိုို့ အြ့်နှင့်ေးထ ေးသည့်  လိုြ့်ြ ိုင့်ခွင့် တစ့်ရြ့်ရြ့်  ို လဆ င့်ရ  ့်သည့် အတွ ့် တစ့်စံို 

တစ့်ဦေးသည့်အ    ေးစ ေးြွ ေးြ  ့်စ ေးခဲ လျှင့်လ  ့်မတ သည့် ယင့်ေးသ ိုို့အ    ေးစ ေးြွ ေးနစ့်နှောသူ  ို လလ  ့်လက ေး 

လြေးရမည့်။ 

၁၂၇။ ထ ိုသ ိုို့ လြေးလဆ င့်ရမည့် လလ  ့်လက ေးလငွနှင့် ြတ့်သ ့်၍ မည့်မျှလြေးလဆ င့်သင့်  မသင့်  နှစ့်ဖ ့် 

အပငင့်ေးြွ ေးလျှင့် နစ့်နှောသူသည့် သ ့်ဆ ိုင့်ရ တရ ေးရံိုေးတွင့် ဥြလေနှင့် အည  တရ ေးစွဲခွင့် ရှ သည့်။ 

၁၂၈။ ( ) ဤဥြလေအရ သတ့်မှတ့်ထ ေးသည့် ပြစ့်မှုမ  ေး  ို    ေးလွန့်ခဲ ပခင့်ေးအတွ ့် ပြစ့်မှု 

ထင့်ရှ ေးစ ရင့်ပခင့်ေးခံရသည့် အခါ ယင့်ေးသ ိုို့ ပြစ့်မှုထင့်ရှ ေးစ ရင့်ပခင့်ေးခံရသူ၏    ေးလွန့်မှု 

လက  င့်  လ  ့်မတ ြ ိုင့်ြစစည့်ေးမ  ေး ြ  ့်စ ေးဆံိုေးရံှုေးမှုရှ ခဲ လျှင့်    ေးလွန့်သူသည့် 

၎င့်ေး   ေးလွန့်သည့်  ပြစ့်မှုအတွ ့် ပြစ့်ေဏ့်စ ရင့်ပခင့်ေးခံရမည့် အပြင့် ြ  ့်စ ေးဆံိုေးရံှုေးမှု 

အတွ ့်လည့်ေး လလ  ့်လက ေးလြေးလဆ င့်ရမည့်။ 

( ခ )  ပြစ့်မှုထင့်ရှ ေးစ ရင့်သည့် တရ ေးရံိုေးသည့် ပြစ့်မှု   ေးလွန့်သူ လြေးလဆ င့်ရမည့် လလ  ့်လက ေး  

လငွ  ိုြါ တစ့်ြါတည့်ေးသတ့်မှတ့်၍ ယင့်ေးသ ိုို့ လလ  ့်လက ေးလြေးလဆ င့်လစရန့် အမ န့်ို့ 

ခ မှတ့်ခွင့် ရှ သည့်။ 

၁၂၉။ ဤဥြလေအရ ပြစ့်မှု   ေးလွန့်သူ  ို အလက  င့်ေးက  ေးစ  လြေးြ ိုို့မြ ေးသည့်  လနို့မှစ၍ (၆)လ 

အတွင့်ေး တရ ေးစွဲဆ ိုရမည့်။ ပြစ့်မှုသည့် ဆ ့်လ ့်   ေးလွန့်လ  ့်ရှ သည့်  ပြစ့်မှုပဖစ့်လျှင့် ပြစ့်မှု 

   ေးလွန့် လနစဉ့်အတွင့်ေး တရ ေးစွဲဆ ိုရမည့်။ ဆ ့်လ ့်   ေးလွန့်ြါ  ထြ့်မံတရ ေးစွဲဆ ို န ိုင့်သည့်။ 

ထ ိုသ ိုို့ တရ ေးစွဲဆ ိုမှုမ  ေး မပြ ြါ  မည့်သည့် တရ ေးရံိုေး မှ ထ ိုပြစ့်မှု  ို အလရေးမယူရ။ ဤဥြလေြိုေ့်မ 

၁၀၆၊ ြိုေ့်မ ၁၀၇၊ ပိုေ မ ၁၀၈ အရ ပြစ့်ေဏ့် ခ မှတ့်ထ ေးလသ ့်လည့်ေး ဆ ့်လ ့်   ေးလွန့်သူအပဖစ့် 

ထြ့်မံ တရ ေးစွဲဆ ိုန ိုင့်သည့်။  

၁၃၀။ လ  ့်မတ သည့် ဤဥြလေနှင့်  အပခ ေးတည့်ဆဲဥြလေမ  ေး၊ နည့်ေးဥြလေ၊ အမ န့်ို့၊ ညွှန့်က  ေး 

ခ  ့်မ  ေးနှင့် အည  လိုြ့်ြ ိုင့်ခွင့် မ  ေး  ို   င့် သံိုေးရ တွင့်ပဖစ့်လစ၊ တ ဝန့်မ  ေး  ို ထမ့်ေးလဆ င့်ရ ၌ 

ပဖစ့်လစ၊ သဘ ဝြတ့်ဝန့်ေး  င့် မြ  ့်ယွင့်ေးလစလရေးနှင့်  သဘ ဝြတ့်ဝန့်ေး  င့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးလရေး  ို အစဉ့် 

အမမဂဲရိုပြ ၍   င့် သံိုေးလဆ င့်ရ  ့်ရမည့်။ 

၁၃၁။ လရ ေးလ   ့်တင့်လပမြှ  ့်ခံထ ေးရလသ  လ  ့်မတ ဝင့်မ  ေး၏ ခ  ေးပမြှင့် လထ  ့်ြံ လငွနှင့်  စြ့်လ ဉ့်ေး 

၍ ဝန့်က  ေး  အမ န့်ို့လက  ့်ပင စ  ထိုတ့်ပြန့်သတ့်မှတ့်ရမည့်။ 
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၁၃၂။ ဤဥြလေြါ ပြဋ္ဌ န့်ေးခ  ့်မ  ေး  ို လဆ င့်ရ  ့်န ိုင့်ရန့် -  

( ) အစ ိုေးရအဖွဲြို့သည့် ဤဥြလေနှင့် သ ့်ဆ ိုင့်သည့်  နည့်ေးဥြလေမ  ေး၊ စည့်ေးမ ဉ့်ေးနှင့်  

စည့်ေး မ့်ေးမ  ေး  ို ထိုတ့်ပြန့်န ိုင့်သည့်၊ 

( ခ )  ဝန့်က  ေးဌ နသည့် ဤဥြလေနှင့် သ ့်ဆ ိုင့်သည့်  အမ န့်ို့လက  ့်ပင စ ၊ အမ န့်ို့၊ ညွှန့်က  ေး 

ခ  ့်နှင့်  လိုြ့်ထံိုေးလိုြ့်နည့်ေးမ  ေး  ို ထိုတ့်ပြန့်န ိုင့်သည့်။   

၁၃၃။ ၂၀၁၃ ခိုနှစ့်၊ မနတလလေးတ ိုင့်ေးလေသက  ေး စည့်ြင့်သ ယ လရေးအဖွဲြို့မ  ေးဥြလေ မနတလလေး 

တ ိုင့်ေးလေသက  ေးလွှတ့်လတ ့် ဥြလေအမှတ့် (၃/၂၀၁၃)   ို ဤဥြလေပဖင့်  ရိုြ့်သ မ့်ေးလ ို ့်သည့်။  

 

ပြည့်လထ င့်စိုသမမတပမန့်မ န ိုင့်ငလံတ ့် ဖွဲြို့စည့်ေးြံိုအလပခခံဥြလေအရ   န့်ိုြ့်လ ့်မှတ့်လရေးထ ိုေးသည့်။ 

 

 

(ပံို) လေါ  တာလ ာ ပမင့် လမာင  

ဝန က  ေးခ ျုပ  

မန္တလ ေးတ ိုင ေးလေသက  ေးအစ ိုေး အဖ  ွဲ့ 

 

 

 

  

  


