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ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငထံတော် 

မ္နတထ ေးတ ုင်ေးထေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့ 

မ္နတထ ေးတ ုင်ေးထေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့ နညေ်းဥြထေအမှ္တ် ၃။ 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ပြောသ ု ဆန်ေး ၇ ရ  ်

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရ   ၇ ရ ်)  

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

သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေး ဥြထေြုေ်မ္ ၁၂၀၊ ြုေမ်္ခ   ( ) အရ အြ်နှငေ်း ောေးထသော  ုြ်ြ ငုခ် င့််   ု  င့််သုံေး၍ 

ဤနည်ေးဥြထေမ္ ောေး   ု ုတ်ပြန်   ု်သည်။ 

အခန ်း (၁) 

အမည နှင ့် အဓိပ္ပာယ ဖ ာ ပပ္ချက  

၁။ ဤနည်ေးဥြထေမ္ ောေး  ု မနတဖ ်းတိိုင ်းဖေသကက ်း စည ပ္င သာယာဖ ်းအ   ွဲ့မျာ်း က ်းတိိုို့ ိုပ္ ငန ်း 

ဆိိုင  ာ နည ်းဥပ္ဖေ ဟ ုထခေါ်တ င်ထစရမ္ည်။ 

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

ြါရှ သည့််အတ ုငေ်း အဓ ြပောယ်သ ်ထရော ထ်စရမ္ည်။   ိုု့ပြင ် ထအော ်ြါစ ောေးရြ်မ္ ောေးသည် ထဖောပ်ြြါ 

အတ ုငေ်း အဓ ြပောယ်သ ်ထရော ထ်စရမ္ည် - 

( ) က ်းတိိုို့ ဆ ုသည်မ္ှော ပမ္စ်၊ ထခ ောင်ေး သ ုို့မ္ဟုတ် အင်ေး၊ အ ုင်မ္ ောေးတ င် ထ ှ၊ သမ္ဗောန်၊ ထဖောင် 

နှင့်် ထမ္ောထ်တော၊် သထ္ဘော စသည့်် စ ်တြ် သ ုို့မ္ဟုတ် စ ်မ္ ့်ထရယောဉ် တစ်မ္   ေးမ္   ေးပဖင့်် 

 ူ၊ တ ရစဆောန်၊  ုန်ြစစည်ေးယောဉ်မ္ ောေး  ု တစ်ထနရောမှ္တစ်ထနရောသ ုို့ သယ်ယူြ ုို့ထဆောင် 

ထြေးပခငေ်း  ု ဆ ုသည်။ 

( ခ )  အမျာ်းပပ္ည သ ဆိိုင  ာက ်းတိိုို့ ဆ ုသည်မ္ှော ပမ္စ်၊ ထခ ောင်ေး သ ုို့မ္ဟုတ် အငေ်းအ ုင်မ္ ောေးတ င် 

ထ ှ၊ သမ္ဗောန်၊ ထဖောင်နှင့်် ထမ္ောထ်တော၊် သထ္ဘောစသည်တ ုို့ပဖင့်် ခရ ေးသည်၊  ုန်ြစစည်ေး၊ 

တ ရစဆောန်၊ ယောဉ်မ္ ောေး  ု အခထ  ေးထင ယူ၍  ူေးသန်ေးသယ်ယူြ ိုု့ထဆောင်ထြေးထသော အမ္ ောေး 

နှင့််သ ်ဆ ုင်သည့််  ူေးတ ုို့  ု ဆ ုသည်။ 

( ဂ )  က ်းတိိုို့တံတာ်း ဆ ုသည်မ္ှော ပမ္စ်ထခ ောင်ေးမ္ ောေး  ု  ူေးတ ုို့အပဖစ် ပဖတ်သန်ေးန ုငရ်န် အခ ုင် 

အမ္ောပဖစ်ထစ၊ ယောယ အောေးပဖင့််ပဖစ်ထစ ပြ  ုြ် ောေးထသော တံတောေးတစ်မ္   ေးမ္   ေး  ု ဆ ု 
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သည်။ ယငေ်းစ ောေးရြ်တ င် ယောယ  ူေးသန်ေးသ ောေး ောန ုင်ရန် ပြ  ုြ် ောေးထသော အခင်ေး 

သ ုို့မ္ဟုတ် နင်ေး  မ္်ေးမ္ ောေး ည်ေး ြါဝင်သည်။ 

(ဃ) က ်းတိိုို့ဆိပ္ ခံ ဆ ုသည်မ္ှော  ူေးတ ုို့ထရယောဉ်မ္ ောေး အဆင်ထပြစ ော ဆ ု ် ြ်န ုငရ်န် ပြ  ုြ် 

 ောေးထသော ထရယောဉ်ဆ ြ်ခံမ္ ောေး၊ ထ ောမ္ ောေးနှင့်် ဆ ြ်ခံတံတောေးမ္ ောေး  ု ဆ ုသည်။ 

( င )  က ်းတိိုို့ဆိပ္  ဆ ုသည်မ္ှော  ူေးတ ုို့ထရယောဉ်မ္ ောေး ဆ ု ် ြ်ရန်နှင့်် ခရ ေးသည်၊  ုန်ြစစည်ေး၊ 

တ ရစဆောန်နှင့်် ယောဉ်မ္ ောေး  ု  ူေးတ ုို့ြ ုို့ထဆောငထ်ြေးရန်အတ  ် သတ်မ္ှတ် ောေးထသော 

အတ ်/အဆင်ေးပြ  ုြ်ထြေးရန် ထနရော  ု ဆ ုသည်။ 

( စ )  က ်းတိိုို့ဖ ယာဉ  ဆ ုသည်မ္ှော  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးထဆောငရ်ွ ်ရောတ င် အသုံေးပြ သည့်် ထ ှ၊ 

သမ္ဗောန်၊ ထဖောင်နှင့်် ထမ္ောထ်တော၊် သထ္ဘော စသည့်် ထရယောဉ်တစ်မ္   ေးမ္   ေး  ု ဆ ုသည်။ 

(ဆ) က ်းတိိုို့ ိုပ္ ငန ်းကက ်းကကပ္ သ  ဆ ုသည်မ္ှော အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့မ္ ောေးနှင့်် စြ်  ဉ်ေး 

၍  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးတည်ထ ောငခ် င့််ပြ ပခင်ေး၊ ြယ်ဖ  ်ပခငေ်း၊  ူေးတ ုို့နယ်န မ္ တ် သတ်မ္ှတ် 

ပခငေ်း၊  ူေးတ ုို့ မ္ေ်းထ  ောင်ေး သတ်မ္ှတ်ပခငေ်း၊  ူေးတ ုို့  ငုစ်င် ဖ  ်သ မ္်ေးပခငေ်းမ္ ောေး အြါ 

အဝင်  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး  စစရြ်မ္ ောေးအောေး က  ေး  ြ်စ မ္ံခန်ို့ခ  ရန် တောဝန်ရှ သူ  ု ဆ ုသည်။ 

( ဇ )  က ်းတိိုို့ ိုပ္ ငန ်းအိုပ္ ချျုပ္ သ  ဆ ုသည်မ္ှော အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့မ္ ောေးနှင့်် စြ်  ဉ်ေး 

၍  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး  ငုစ်ငမ်္ ောေး  ု သတ်မ္ှတ်သည့်် နညေ်း မ္်ေးမ္ ောေးပဖင့်် ထရောင်ေးခ ပခငေ်း၊ 

အမ္ ောေးပြည်သူသ ်သော ထ္ေး ငေ်း ံုခခံ စ ော သ ောေး ောန ုငထ်ရေးအတ  ်   အုြ်သ  ု 

  ြ်  အုြ်ခ  ြ်ပခငေ်းတ ုို့  ု ထဆောငရ်ွ ်ရန် တောဝန်ထြေးအြ်ပခငေ်းခံရသူ  ု ဆ ုသည်။ 

( ဈ )  က ်းတိိုို့ ိုပ္ ငန ်း ိိုင စင  ဆ ုသည်မှ္ော အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး  ု သတ်မှ္တ် 

 ောေးထသော စညေ်း မ္်ေးမ္ ောေးနှင့််အည  ထဆောငရ်ွ ် ုြ်  ငုရ်န် ခ င့််ပြ မ္ န်ို့  ု ဆ ုသည်။ 

(ည) က ်းတိိုို့ ိုပ္ ငန ်း ိိုင စင   ိှသ  ဆ ုသည်မ္ှော သတ်မ္ှတ် ောေးထသော  ူေးတ ုို့နယ်န မ္ တ် 

အတ င်ေး  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး ုြ ် ုငရ်န် ခ င့််ပြ မ္ န်ို့  ုငစ်င်ရရှ သူ  ု ဆ ုသည်။ 

( ဋ )  က ်းတိိုို့နယ နိမိတ  ဆ ုသည်မ္ှော အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုငရ်ော  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး  ုငစ်င် တစ်ခု 

အတ  ် သ ်ဆ ုင်ရောဥြထေနှင့်် နည်ေးဥြထေြါပြဋ္ဌောန်ေးခ  ်မ္ ောေးနှင့််အည  သတ်မ္ှတ် 

ထြေး ောေးထသော နယ်န မ္ တ်အြ ုင်ေးအပခောေး  ု ဆ ုသည်။ 

( ဌ )  က ်းတိိုို့ခ န ဖေပံ္ိုကျခ  ဖေဖပ္်းဖင   ဆ ုသည်မ္ှော  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး နယ်န မ္ တ်တစ်ခုအတ င်ေး 

ဆ ်စြ်   ်ရှ သည့်် အပခောေးစည်ြင်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေးသ ုို့ သ ်ဆ ုငရ်ော  ူေးတ ုို့ 
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 ုြ်ငန်ေးက  ေး  ြ်သူ သ ုို့မ္ဟုတ် ဝန်က  ေး   ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး  ငုစ်င်ထရောင်ေးခ ရထင မ္ှ 

သင့််ထ  ောထ်သောအခ   ေးပဖင့်် သတ်မ္ှတ်ခ  ထဝထြေးထင   ု ဆ ုသည်။ 

( ဍ )  က ်းတိိုို့ခ ဆ ုသည်မ္ှော အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးတ င်  ူေးတ ုို့ခရ ေးစဉ် 

 မ္ေ်းထ  ောငေ်းတစ်ခုအတ  ် ခရ ေးသည်၊ ယောဉ်၊ တ ရစဆောန်၊  ုန်ြစစည်ေးအမ္   ေးအစောေး 

အ  ု  ် သယ်ယူခအပဖစ် ထ ော ်ခံရန် သတ်မ္ှတ်ထြေး ောေးထသော အခထ  ေးထင   ု 

ဆ ုသည်။ 

အခန ်း (၂) 

က ်းတိိုို့ ိုပ္ ငန ်းတည ဖ ာင ခ င ့်ပပ္ျုပခင ်း 

၃။ ထ ောမ်္တ သည် စညြ်င်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေးဥြထေ ြုေ်မ္ ၄၄၊ ြုေမ်္ခ   (ခ) အရ မ္ မ္ စညြ်င် 

သောယောထရေးနယ်န မ္ တ်အတ င်ေးရှ   ူေးတ ုို့တစ်ခုခ ု ု အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုငရ်ော ေူးတ ုို့အပဖစ် သတ်မ္ှတ်၍ 

 ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး တည်ထ ောငခ် င့််ပြ န ုငသ်ည်။ 

၄။ ထ ော်မ္တ သည် မ္ မ္ စည်ြင်သောယောထရေးနယ်န မ္ တ်အတ င်ေး အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော ေူးတ ုို့ 

အပဖစ် သတ်မ္ှတ်ထ  ညော၍  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး ုြ်  ုင် ခ င့််ပြ  ောေးထသော  ူေးတ ုို့မ္ ောေးအတ  ်  ူေးတ ုို့ 

 ုြ်ငန်ေးက  ေး  ြ်သူအပဖစ်ပဖင့်် နညေ်းဥြထေ၊ စညေ်းမ္ ဉ်ေး၊ စညေ်း မ္်ေး၊ ညွှန်  ောေးခ  ်မ္ ောေးနှင့််အည  

က  ေး  ြ်စ မ္ံခန်ို့ခ  ရမ္ည်။ 

၅။ ထ ော်မ္တ သည်  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးက  ေး  ြ်သူအပဖစ်ပဖင့်် စညြ်ငသ်ောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေးဥြထေ 

ြုေ်မ္ ၄၄၊ ြုေမ်္ခ   (ခ) အရ မ္ မ္ စည်ြင်သောယောထရေးနယ်န မ္ တ်အတ ငေ်းရှ   ူေးတ ုို့တစ်ခုခု သ ုို့မ္ဟုတ် 

 ူေးတ ုို့အသစ်တစ်ခုခု  ု အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော ူေးတ ုို့အပဖစ် သတ်မ္ှတ်ထ  ညော၍  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး 

ထဆောငရ်ွ ်ခ င့််ပြ ပခင်ေး သ ုို့မ္ဟုတ် အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော ူေးတ ုို့အပဖစ်မ္ှ ြယ်ဖ  ်ပခငေ်းပြ န ုင်သည်။ 

၆။ တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် ဝန်က  ေး၏ညွှန်  ောေးခ  ်နှင့််အည   ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး 

က  ေး  ြ်သူအပဖစ်ပဖင့်် စညြ်င်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေးဥြထေ ြုေ်မ္ ၄၅ အရ မမ္  ွဲ့နယ်နှစ်ခု သ ုို့မ္ဟုတ် 

နှစ်ခု  ်ြ ုထသော မမ္  ွဲ့နယ်မ္ ောေးနှင့်် ဆ ်စြ်ထနသည့််   ်ရှ  ူေးတ ုို့တစ်ခုခု သ ုို့မ္ဟုတ်  ူေးတ ုို့အသစ် 

တစ်ခုခု  ု အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော ေူးတ ုို့အပဖစ် သတ်မ္ှတ်ထ  ညော၍  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးထဆောင်ရွ ်ခ င့်် 

ပြ ပခငေ်း သ ုို့မ္ဟုတ် အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့အပဖစ်မ္ှ ြယ်ဖ  ်ပခငေ်းပြ  ုြ်န ုင်သည်။ 

၇။ တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေး  နညေ်းဥြထေ ၆ အရ တည်ထ ောင်ခ င့််ပြ သည့်် အမ္ ောေး 

ပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့၏နယ်န မ္ တ်သည် အပခောေးပြည်နယ်/တ ုင်ေးအတ င်ေးနှင့်် ဆ ်စြ်ထနြါ  
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သ ်ဆ ုငရ်ော ဆ ်စြ်   ်ရှ ထသော ပြည်နယ/် တ ုင်ေးထေသက  ေး ဝန်က  ေးမ္ ောေး၏ သထ္ောတူည ခ  ် 

ပဖင့်် ထအော ်ြါ  စစရြ်မ္ ောေး  ု ထဆောငရ်ွ ်န ုင်သည် - 

 ( )  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအြု်ခ  ြ်သူအပဖစ် တောဝန်ထြေးအြ်ပခငေ်း  စစ၊ 

 ( ခ )   ူေးတ ုို့ခ န်ထဝြံု   ခ  ထဝထြေးပခင်ေး  စစ။ 

၈။ နညေ်းဥြထေ ၃ အရ တည်ထ ောင်ခ င့််ပြ သည့်် အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့နယ်န မ္ တ်သည် 

မ္ မ္ တ ုင်ေးအတ ငေ်းသောပဖစ်ြါ  သ ်ဆ ုင်ရော တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် ယငေ်း ူေးတ ုို့  ု 

သတ်မ္ှတ်သည့်် နညေ်း မ္ေ်းမ္ ောေးနှင့််အည  ထရောင်ေးခ ခ င့််ရရှ သည့်် မမ္  ွဲ့နယ်စည်ြင်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့ 

အမ္ှုထဆောင်အရောရှ  သ ုို့မ္ဟုတ် သင့််ထ  ောထ်သော အမ္ှုထဆောင်အရောရှ အောေး  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအြု်ခ  ြ်သူ 

အပဖစ် တောဝန်ထြေးအြ်န ုငသ်ည်။ 

၉။ တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် ဝန်က  ေး၏ခ င့််ပြ ခ  ်ပဖင့်် မ္ မ္ တ ုငေ်းအတ င်ေးရှ  မမ္  ွဲ့နယ် 

အခ ငေ်းခ ငေ်း နယ်န မ္ တ်ဆ ်စြ်   ်ရှ သည့်် အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးမ္ှ ထရောငေ်းခ ရထင  

မ္ ောေး  ု နယ်န မ္ တ်ဆ ်စြ်   ်ရှ သည့်် သ ်ဆ ုင်ရော မမ္  ွဲ့နယ်စည်ြင်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေးသ ုို့ 

သင့််ထ  ောထ်သောအခ   ေး သတ်မ္ှတ်၍  ူေးတ ုို့ခ န်ထဝြံု  ခ  ထဝထြေးထင အပဖစ် ခ  ထဝထြေးရမ္ည်။ 

၁၀။ နညေ်းဥြထေ ၉ အရ  ူေးတ ုို့ခ န်ထဝြံု  ခ  ထဝထြေးထင  အခ   ေးအစောေးသတ်မ္ှတ်ရောတ င်  ူေးတ ုို့ 

နယ်န မ္ တ်ဆ ်စြ်ထနထသော မမ္  ွဲ့နယ်စည်ြင်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့ သ ုို့မ္ဟုတ် မမ္  ွဲ့နယ်ခ   စည်ြင်သောယောထရေး 

အဖ  ွဲ့ သ ုို့မ္ဟုတ် စည်ြငသ်ောယောထရေး ုြ်ငန်ေးမ္ ောေး ထဆောငရ်ွ ်ထသော အဖ  ွဲ့အစည်ေး၏ ုြ်ငန်ေးမ္ ောေး 

ထဆောငရ်ွ ်ရသည့်် အထနအ ောေး၊  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး  ု က  ေး  ြ်အြု်ခ  ြရ်သည့်် အဖ  ွဲ့၏တောဝန်ခံရမ္ှု 

အတ ုင်ေးအတောနှင့််  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးမှ္ရရှ သည့်် ဝင်ထင ြမ္ောဏတ ုို့အထြေါ် အထပခခံစ စစ်၍ သတ်မှ္တ်ရမ္ည်။ 

၁၁။ ပြည်နယ်/တ ုင်ေးအတ ငေ်းရှ  နှစ်မမ္  ွဲ့နယ်ဆ ်စြ်  ူေးတ ုို့မ္ ောေးပဖစ်ြါ  ဆ ်စြ်မမ္  ွဲ့နယ်အတ  ် 

 ူေးတ ုို့ခ န်ထဝြံု  ခ  ထဝထြေးထင  စ စစ်သတ်မ္ှတ်ရောတ င် နညေ်းဥြထေ ၁၀ ြါ အထပခခံရမ္ည့််အခ  ်မ္ ောေး 

ထြေါ်မ္ူတည်၍ ယငေ်း ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးဝငထ်င ၏ ၃ြံု ၁ြံ ု သ ုို့မ္ဟုတ် ၅ြံ ု ၁ြံု  ု တ ုင်ေးထေသက  ေး 

ညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေး  ဝန်က  ေး ံတငပ်ြ၍ သင့််သ  သုတ်မ္ှတ်ထြေးန ုင်သည်။ 

၁၂။ သတ်မ္ှတ် ောေးထသော  ူေးတ ုို့ခ န်ထဝြံု  ခ  ထဝထြေးထင    ု သ ်ဆ ုငရ်ော ဆ ်စြ်မမ္  ွဲ့နယ်မ္ ောေးသ ုို့ 

ခ  ထဝထြေးန ုငရ်န်  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးက  ေး  ြ်အြု်ခ  ြ်သည့်် မမ္  ွဲ့နယ်စည်ြင်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့ အမ္ှုထဆောင် 

အရောရှ သည်  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး  ငုစ်င် ထရောငေ်းခ ရထင အထြေါ်မ္ူတည်၍ ခ  ထဝထြေးရမ္ည့်် အခ   ေး  ထင  

ြမ္ောဏမ္ ောေး  ု  ောမ္ည့််နှစ် ရသံုေးမ္ှန်ေးထပခထင စောရင်ေးြါ သတ်မ္ှတ် ောေးထသော အသုံေးစရ တ်ထင စောရင်ေး 

ထခါင်ေးစဉ်ထအော ်တ င်  ည့််သ ငေ်း  ော ောေးမြ ေး ္ဏ္ဍောထရေးခ င့််ပြ ခ  ်မ္ ောေး ရရှ သည့််အခါ သတ်မ္ှတ် 

 ောေးထသော ညွှန်  ောေးခ  ်မ္ ောေးနှင့််အည  သ ်ဆ ုငရ်ောမမ္  ွဲ့နယ်အသ ေးသ ေးသ ုို့  ွှ ထပြောငေ်း ုတ်ထြေးရမ္ည်။ 



5 

 

၁၃။  ူေးတ ုို့ခ န်ထဝြံု  ခ  ထဝထြေးထင    ်ခံရရှ သည့််မမ္  ွဲ့နယ် သ ုို့မ္ဟုတ် မမ္  ွဲ့နယ်ခ  စည်ြင်သောယော 

ထရေးအဖ  ွဲ့သည်  ွှ ထပြောငေ်းရရှ ထသော  ူေးတ ုို့ခ န်ထဝြံု  ခ  ထဝထြေးထင မ္ ောေး  ု သတ်မ္ှတ် ောေးထသော ္ဏ္ဍော 

ထရေးစည်ေးမ္ ဉ်ေး၊ စညေ်း မ္်ေး၊ ညွှန်  ောေးခ  ်မ္ ောေးနှင့််အည  အဖ  ွဲ့ထင စောရငေ်းသ ိုု့ စောရင်ေးပြ ထြေးသ င်ေးရမ္ည်။ 

၁၄။ တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည်  ူေးတ ုို့ခ န်ထဝြံု  ခ  ထဝထြေးထင မ္ ောေး စနစ်တ   ခ  ထဝ 

 ွှ ထပြောငေ်းထြေးထရေးအတ  ် က  ေး  ြ်  ြ်  ရမ္ည်။ 

၁၅။ တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည်  ူေးတ ုို့ခ န်ထဝြံု  ခ  ထဝထြေးထင  အခ   ေးအစောေး သတ်မ္ှတ် 

ခ  ်မ္ ောေးနှင့်် စြ်  ဉ်ေး၍ ပြငဆ်င်သတ်မ္ှတ်ထြေးရန်   အုြ်ြါ  ဝန်က  ေး၏ သထ္ောတူည ခ  ်ပဖင့်် 

သင့််သ  ုပြင်ဆင်သတ်မှ္တ်ထြေးန ုင်သည်။ ယင်ေးသ ုို့ပြင်ဆင်သတ်မှ္တ်ပခင်ေးသည် အပခောေးပြည်နယ်/ တ ုင်ေး 

အတ င်ေးရှ  မမ္  ွဲ့နယ်မ္ ောေးနှင့်် ဆ ်စြ်ထနထသော  စစပဖစ်ြါ  သ ်ဆ ုင်ရော ပြည်နယ်/တ ုင်ေးထေသက  ေး 

ညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးနှင့်် ည  န ှုငေ်းမြ ေး ဝန်က  ေး  ံတငပ်ြအတညပ်ြ ခ  ်ရယူ၍ ထဆောင်ရွ ်ရမ္ည်။ 

အခန ်း (၃) 

အမျာ်းပပ္ည သ ဆိိုင  ာ က ်းတိိုို့အပ စ သတ မှတ ဖကကညာပခင ်း 

၁၆။ ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် မ္ မ္ တည်ထ ောင်ခ င့််ရှ ထသော 

အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော ူေးတ ုို့  ု သတ်မ္ှတ်ထ  ညောရောတ င် ထအော ်ြါအခ  ်မ္ ောေးြါရှ ထစရမ္ည် - 

 ( )  ူေးတ ုို့အမ္ည်နှင့်် တည်ရှ ရောထေသ၊ 

 ( ခ )   ူေးတ ုို့နယ်န မ္ တ်နှင့်် အ ောေးအ ောထဖေ်ာပြခ  ်၊ 

( ဂ )   ူေးတ ုို့ မ်္ေးထ  ောင်ေး သတ်မှ္တ်ထဖေ်ာပြခ  ်နှင့််  ူေးတ ုို့ဆ ြ်ထနရောမ္ ောေး သတ်မှ္တ်ထဖေ်ာပြခ  ်၊ 

 (ဃ) ဆ ်စြ်မမ္  ွဲ့နယ်မ္ ောေးရှ ြါ   ူေးတ ုို့ခ န်ထဝြံု   ခ  ထဝထြေးထင  သတ်မ္ှတ်ခ  ်။ 

အခန ်း (၄) 

က ်းတိိုို့နယ နိမိတ သတ မှတ ပခင ်း 

၁၇။ ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် မ္ မ္ သတ်မ္ှတ်ထ  ညောမ္ည့်် 

အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့၏နယ်န မ္ တ်  ု 'အ  ်ြ ုင်ေး'၊ 'ထအော ်ြ ုင်ေး'၊ ' ယ်ယော္ ် မ္်ေး'၊ 

'  ်ဝ ္  ် မ္်ေး'ဟူ၍ သတ်မ္ှတ်ခ  ် (၄) ခုပဖင့်် ထဖောပ်ြရမ္ည်။ 

၁၈။  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးထဆောင်ရွ ်မ္ည့်် ပမ္စ် သ ုို့မ္ဟုတ် ထခ ောင်ေး၏  ်ယော္ ် မ္်ေးတ င် အမှ္တ် (၂) 

ခု၊   ်ဝ ္  ် မ္်ေးတ င် အမှ္တ် (၂) ခ ုသတ်မ္ှတ်ထဖောပ်ြြါရှ ရမ္ည်။ 



6 

 

၁၉။ နညေ်းဥြထေ ၁၈ အရ သတ်မ္ှတ်ထဖောပ်ြသည့်် အမှ္တ်မ္ ောေးသည် ပဖစ်န ုငသ်ထရွွဲ့ အမမ္ တမ္်ေး 

တည်ရှ ထနန ုင်ထသော အခ ုငအ်မ္ောအမ္ှတ်အသောေးမ္ ောေး (ဥြမ္ော - ထစတ ၊ ထတောင် ုန်ေး၊ သစ်ြငက်  ေးမ္ ောေး 

စသည်) ပဖစ်ထစရမ္ည်။ 

၂၀။ '  ်ယော္ ် မ္်ေး'၊ '  ်ဝ ္  ် မ္်ေး'အပဖစ် သတ်မ္ှတ်ရောတ င ်ပမ္စ် သ ုို့မ္ဟုတ် ထခ ောင်ေး၏ 

ထရစုန်အတ ုင်ေး  ူေးတ ုို့ထ ှ သ ုို့မ္ဟုတ် ထမ္ောထ်တောစ်ုန်ဆငေ်း ောသည့််အခါ ယငေ်းထ  ှ သ ုို့မ္ဟုတ် 

ထမ္ောထ်တော်၏  ်ယော္ ်  ု   ်ယော္ ် မ္်ေးအပဖစ် ည်ေးထ ောင်ေး၊ ၎င်ေးထ  ှ သ ုို့မ္ဟုတ် 

ထမ္ောထ်တော်၏  ်ဝ ္  ်  ု   ်ဝ ္ ် မ္်ေးအပဖစ် ည်ေးထ ောင်ေး မ္ှတ်ယရူမ္ည်။ အ ယ်၍ 

ေ ထရအတ ်အ  ရှ ထသော ပမ္စ်၊ ထခ ောငေ်းမ္ ောေးပဖစ်ြါ  ေ ထရအ  အတ ုငေ်း ဦေးတည်စုန်ဆင်ေး ောသည့်် 

 ူေးတ ုို့ထ ှ သ ုို့မ္ဟုတ် ထမ္ောထ်တော်၏  ်ယော္ ်ပခမ္်ေး၊   ်ဝ ္  ်ပခမ္်ေးအတ ုင်ေး ပမ္စ်၊ ထခ ောင်ေး၏ 

  ်ယော္ ် မ္်ေး၊   ်ဝ ္  ် မ္်ေး  ု သတ်မ္ှတ်ရမ္ည်။ 

၂၁။ အင်ေး သ ုို့မ္ဟုတ် အ ုငအ်တ င်ေး ပဖတ်သန်ေးြ ုို့ထဆောငသ်ည့််  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးပဖစ်ြါ  ယငေ်းအင်ေး 

သ ုို့မ္ဟုတ် အ ုင်အတ င်ေး အဓ   စ ေးဝင်သည့််ပမ္စ်၊ ထခ ောင်ေးစ ေးဆင်ေးရောအ ောေးအ ော  ု မ္ူတည်၍ ဆ ုခ ့် 

သည့်် နညေ်းဥြထေမ္ ောေးြါ ပြဋ္ဌောန်ေးခ  ်မ္ ောေးအတ ုငေ်း သတ်မ္ှတ်ရမ္ည်။ 

၂၂။  ူေးတ ုို့နယ်န မ္ တ်၏ “အ  ်ြ ုငေ်း”၊ “ထအော ်ြ ငု်ေး”အပဖစ် ထဖောပ်ြရောတ င် အမှ္တ် (၂) ခုစ  ြါရှ  

ရမ္ည်။ ၎င်ေးအမ္ှတ်မ္ ောေးသည် နညေ်းဥြထေ ၁၈ နှင့်် နည ်းဥပဒေ ၁၉ အရ သတ်မ္ှတ်ထဖောပ်ြခ ့်ထသော 

အမှ္တ်မ္ ောေးြင် ပဖစ်မြ ေး ထအော ်ြါအတ ုငေ်းသတ်မ္ှတ်ထဖေ်ာပြရမ္ည် - 

( ) အ  ်ြ ုင်ေး။  ူေးတ ုို့ ူေးသန်ေးြ ုို့ထဆောင်မ္ည့်် ပမ္စ် သ ုို့မ္ဟုတ် ထခ ောင်ေး၏   ်ယော 

္ ် မ္်ေးရှ  အမှ္တ် “ ”မ္ ှအဆ ုြါပမ္စ် သ ုို့မ္ဟုတ် ထခ ောင်ေး  ု မ္ ဉ်ေး 

ထပဖောင့််အတ ုငေ်းပဖတ်   ်   ်ဝ ္  ်  မ္်ေးရှ  အမ္ှတ် “ခ”  အ  ၊ 

( ခ )  ထအော ်ြ ုင်ေး။  ူေးတ ုို့  ူေးသန်ေးြ ုို့ထဆောင်မ္ည့်် ပမ္စ် သ ုို့မ္ဟုတ် ထခ ောင်ေး၏   ်ယော 

္ ် မ္်ေးရှ  အမှ္တ် “ဂ”မ္ ှ အဆ ြုါ ပမ္စ် သ ုို့မ္ဟုတ် ထခ ောင်ေး  ု 

မ္ ဉ်ေးထပဖောင့််အတ ုငေ်းပဖတ်   ်   ်ဝ ္  ် မ္်ေးရှ  အမှ္တ် “ဃ” 

အ  ၊ 

၂၃။  ူေးတ ုို့နယ်န မ္ တ်တ င် “  ်ယော္ ် မ္်ေး”နှင့်် “  ်ဝ ္  ် မ္်ေး”ရှ  အမှ္တ် (၂) ခုစ ၏ 

အန ေးစြ်ဆံုေးအတ ုငေ်းအတောအ  ောအထဝေးမ္ ောေး  ု  ည့််သ င်ေး၍ ထအော ြ်ါအတ ုင်ေးထဖေ်ာပြရမ္ည် -  

( )   ်ယော္ ် မ္်ေး။  ူေးတ ုို့ ူေးသန်ေးြ ုို့ထဆောင်မ္ည့်် ပမ္စ် သ ုို့မ္ဟုတ် ထခ ောင်ေး၏ 

  ်ယော္ ် မ္်ေးရှ  အမှ္တ်“ ”မ္ှ အမ္ှတ်“ဂ”အ   အ  ော 

အထဝေးအတ ုငေ်းအတော ထြ သ ုို့မ္ဟုတ် မ္ ုင် မ္ည်မ္ျှပဖစ်သည်။ 
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( ခ )    ်ဝ ္  ် မ္်ေး။  ူေးတ ုို့ ူေးသန်ေးြ ုို့ထဆောင်မ္ည့်် ပမ္စ် သ ုို့မ္ဟုတ် ထခ ောင်ေး၏ 

  ်ဝ ္  ် မ္်ေးရှ  အမှ္တ် “ခ” မ္ ှအမှ္တ် “ဃ”အ   အ  ော 

အထဝေး အတ ုငေ်းအတော ထြ သ ုို့မ္ဟုတ် မ္ ုင ်မ္ည်မ္ျှပဖစ်သည်။ 

၂၄။ ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့ 

အပဖစ် သတ်မ္တှ်ထ  ညောမ္ည့််  ူေးတ ုို့၏နယ်န မ္ တ်နှင့်် အ ောေးအ ော ထဖောပ်ြခ  ်မ္ ောေးနှင့်် စြ်  ဉ်ေး၍ 

  အုြ်သ  ု   ငေ်းဆငေ်းစ စစ်မြ ေး အနည်ေးဆံုေး ၁   ်မ္ ၁ မ္ ုငစ်ထ ေး ထပမ္ြံပုဖင့်် မ္ှတ်တမ္်ေးတင ်ောေးရှ  

ထစရမ္ည်။ 

၂၅။ နည်ေးဥြထေ ၂၄ အရ ထရေးဆ   ောေးထသော  ူေးတ ုို့ထပမ္ြုံတ င် ထအော ်ြါအခ  ်အ  ်မ္ ောေးြါရှ ရမ္ည် -  

 ( )  ူေးတ ုို့အမ္ည်၊ 

 ( ခ )  နညေ်းဥြထေ ၁၉ ြါ  ူေးတ ုို့နယ်န မ္ တ်သတ်မ္ှတ်ခ  ်မ္ ောေး၊ 

 ( ဂ )   ူေးတ ုို့နယ်န မ္ တ်ြါ   ုယ်စောေးပြ အမှ္တ်မ္ ောေးအတ  ် ရှင်ေး င်ေးထဖောပ်ြခ  ်မ္ ောေး၊ 

 (ဃ) ယငေ်း  ုယ်စောေးပြ အမှ္တ်မ္ ောေးအတ  ် အန ေးစြ်ဆံုေးခန်ို့မ္ှန်ေး ထပမ္ြံုညွှန်ေးမ္ ောေး၊ 

 ( င )   ူေးတ ုို့နယ်န မ္ တ်မ္ ဉ်ေးနှင့်် အ ောေးထ ေးရြ်ထဖောပ်ြခ  ်မ္ ောေး၊ 

 ( စ )   ူေးတ ုို့ခရ ေးစဉ်တစ်ခုစ အတ  ်  ူေးတ ုို့ မ္ေ်းထ  ောငေ်းပြမ္ ဉ်ေးမ္ ောေး၊ 

 (ဆ)  ူေးတ ုို့ မ္ေ်းထ  ောငေ်းအရ  ူေးတ ုို့ ူေးသန်ေးြ ုို့ထဆောင်မ္ည့်် ထနရောထေသမ္ ောေး၊ 

 ( ဇ )   ူေးတ ုို့တည်ရှ ထနရောထေသအတ  ် အပြည့််အစံုထဖေ်ာပြခ  ်မ္ ောေး၊ 

 ( ဈ )  ဆ ်စြ် ူေးတ ုို့မ္ ောေးပဖစ်ြါ  ဆ ်စြ်မမ္  ွဲ့နယ်၊ ခရ ုင၊် တ ုင်ေး/ပြည်နယ်ထဖောပ်ြခ  ်မ္ ောေး။ 

၂၆။  ူေးတ ုို့ထပမ္ြံုသည် သ ်ဆ ုင်ရောထပမ္စောရငေ်းဌောနမ္ှ ထရေး ူေးထြေးသည့်် သ ်ထသခံ  ်မ္ှတ် 

ထရေး  ုေး ောေးထသော ထပမ္ြံုပဖစ်ရမ္ည်။ ၎င်ေးထပမ္ြံုတ င် ထပမ္စောရင်ေးဌောန ထပမ္ြံုထရေး ူေးထြေးသနူှင့်် အတည်ပြ  

သူ၏   ်မှ္တ်မ္ ောေးအပြင် သ ်ဆ ုငရ်ောမမ္  ွဲ့နယ်ရှ   ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအုြ်ခ  ြ်သူ၏   ်မှ္တ်နှင့်် 

 ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးက  ေး  ြ်သူ သ ုို့မ္ဟုတ် ၎ငေ်းတောဝန်ထြေးအြ်သူ  အတည်ပြ   ်မှ္တ်ထရေး  ေုး ောေးရ 

မ္ည်။   ိုု့အပြင် ၎ငေ်း ူေးတ ုို့နယ်န မ္ တ်ထပမ္ြံုတ င်  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးက  ေး  ြ်သူ၏ ရံေုးတံဆ ြ်   ုရ  ု်နှ ြ်၍ 

ထပမ္ြံုထရေးဆ   တု်ပြန်သည့်် ထနို့ရ ်  ုမ္ှတ်တမ္်ေးတင် ထရေးသောေး ောေးရမ္ည်။ ၎ငေ်း ူေးတ ုို့ထပမ္ြံုမ္ ောေး  ု 

သ ်ဆ ုင်ရောမမ္  ွဲ့နယ်စည်ြင်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့ရုံေး၊ ဝန်က  ေးဌောနတ ုို့တ င် ပဖန်ို့ထဝသ မ်္ေးဆည်ေး ောေးရမ္ည်။ 

၂၇။ အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးတည်ထ ောင်ခ င့််ပြ ထသော မမ္  ွဲ့နယ်စညြ်င်သောယောထရေး 

အဖ  ွဲ့တ ုင်ေးသည် အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုငရ်ော ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး စောရင်ေးစောအြု်   ု ဇယောေးြံုစံ ( ) အတ ုငေ်း 

ဖ င့်် ှစ် ောေးရှ ရမ္ည်။ 
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၂၈။ တ ုင်ေးထေသက  ေးစည်ြင်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့သည် မ္ မ္ တ ုငေ်းအတ င်ေးရှ  အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုငရ်ော  ူေးတ ုို့ 

 ုြ်ငန်ေးစောရငေ်းခ  ြ်  ု သတ်မ္ှတ်ဇယောေးြံုစံ (ခ) ပဖင့်် ဖ င့်် ှစ် ောေးရှ ရမ္ည်။ ယငေ်းဇယောေးြံုစံ  ု ဝန်က  ေး 

 ံသ ုို့နှစ်စဉ် ္ဏ္ဍောထရေးနှစ်၏အစပဖစ်ထသော ဧမြ  အတ င်ေးထရော ်ရှ ထအောင် ထြေးြ ုို့တင်ပြရမ္ည်။ 

အခန ်း (၅) 

အမျာ်းပပ္ည သ ဆိိုင  ာက ်းတိိုို့အပ စ သတ မှတ ဖကကညာ န ဖဆာင  ွက ပခင ်း 

၂၉။ သ ်ဆ ုငရ်ော အမ္ှုထဆောင်အရောရှ သည် အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့အပဖစ် သတ်မ္ှတ်ထ  ညော 

န ုငထ်ရေးအတ  ် အမ္ှုတ  ပြ စုတည်ထဆော ၍် စည်ြင်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေးဥြထေ ြုေ်မ္ ၄၄ သ ုို့မ္ဟုတ် 

ပုေ မ ၄၅ အရ  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး တည်ထ ောငခ် င့််ရှ သူ ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုင်ေးထေသက  ေး 

ညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေး ံ တင်ပြရမ္ည။် 

၃၀။ အမ္ှုထဆောင်အရောရှ သည်  ူေးတ ုို့အမ္ှုတ  တည်ထဆော ်န ုငရ်န်အတ  ်  ူေးတ ုို့တည်ရှ ရောထေသသ ုို့ 

  ငေ်းဆငေ်းစ စစ်ထ ့် ောမြ ေး အစ ရင်ခံစောထရေးသောေး၍ အမ္ှုတ  နှင့််အတူ တငပ်ြရမ္ည်။ 

၃၁။ အစ ရင်ခံစောတ င ် သတ်မ္ှတ်သင့််သည့််  ူေးတ ုို့နယ်န မ္ တ်နှင့်် အ ောေးအ ောမ္ ောေး၊  ူေးတ ုို့ မ္်ေး 

ထ  ောင်ေးမ္ ောေး၊  ူေးတ ုို့ခနှုန်ေး ောေးမ္ ောေး၊  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးထဆောင်ရွ ်ခ င့််ပြ ရန် အခ  ်မ္ ောေးနှင့်် ြတ်သ ်၍ 

  အုြ်သည့််အတ ုငေ်း ထေသခံအြု်ခ  ြ်ထရေးအဖ  ွဲ့အစည်ေး၏ သထ္ော ောေးမ္ ောေး ြါရှ ထစရမ္ည်။   ိုု့ပြင် 

 ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးသည်  ူေးတ ုို့တံတောေး သ ုို့မ္ဟုတ် နင်ေး  မ္်ေး ူေးတ ုို့တံတောေး  ုေး တည်ထဆော ်ပခင်ေး 

ထ  ောင့်် ထရစ ေးထရ ောြ တ်ဆ ုို့ထစပခငေ်း သ ုို့မ္ဟုတ် ထရထ  ောင်ေးထပြောင်ေး  ပခငေ်း၊  မ္်ေးြါေးမြ  ပခင်ေး၊ ထေသရှ  

စ ု ်ြ   ေးထရေး ုြ်ငန်ေးမ္ ောေး  ု   ခ ု ်ပခင်ေး ရှ  မ္ရှ    ု ည်ေး စ စစ်ထဖော်ပြရမ္ည်။ 

၃၂။  ူေးတ ုို့အမ္ှုတ  တ င်   ငေ်းဆင်ေးစ စစ်ခ  ် အစ ရင်ခံစောနှင့််အတူ ထအော ်ြါစောရွ ်စောတမ္်ေးမ္ ောေး 

ြါရှ ရမ္ည် - 

( ) နညေ်းဥြထေ ၂၄ နှင့်် နည ်းဥပဒေ ၂၅ တ ုို့နှင့််အည  ထရေးဆ   ောေးထသော  ူေးတ ုို့နယ်န မ္ တ် 

အ ောေးအ ောနှင့််  ူေးတ ုို့ မ္ေ်းထ  ောငေ်းပြထပမ္ြံု (၃) ြံု၊ 

( ခ )  အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့အပဖစ်သတ်မ္ှတ်န ုငရ်န် ပြည်သူမ္ ောေးအောေး အသ ထြေးသည့်် 

ထ  ောပ်ငောစောမ္ တတ  (၁) ထစောင်၊ 

( ဂ )  အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့အပဖစ်သတ်မ္ှတ်တည်ထ ောငပ်ခငေ်းနှင့်် စြ်  ဉ်ေး၍ အက ံ 

ပြ ခ   ် န်ို့   ခ်  ်မ္ ောေးရှ ြါ  ယငေ်းအက ံပြ ခ  ်/  န်ို့   ခ်  ်မ္ ောေး၊ 

(ဃ) တငပ်ြ ောသည့်် အက ံပြ ခ  ်၊  န်ို့   ်ခ  ်မ္ ောေးအထြေါ် အမ္ှုထဆောင်အရောရှ  

သ ုို့မ္ဟုတ် ဝန် မ္ေ်းအဖ  ွဲ့မ္ှ တောဝန်ရှ သူမ္ ောေး၏ စ စစ်သံုေးသြ်ခ  မ်္ ောေး၊ 
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 ( င )   ူေးတ ုို့ မ္ေ်းထ  ောငေ်းအ   ု် သတ်မ္ှတ်ရန်ရှ သည့််  ူေးတ ုို့ခနှုန်ေး ောေးမ္ ောေး၊ 

 ( စ )  အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့အပဖစ် သတ်မ္ှတ်ထ  ညောရန် အမ္ န်ို့ထ  ောပ်ငောစောမ္ူ  မ္်ေး။ 

၃၃။ ထ ော်မ္တ သည် အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့အပဖစ်သတ်မ္ှတ်ထ  ညောရန် တငပ်ြသည့်် 

အမ္ှုတ  ြါ အခ  ်အ  ်မ္ ောေးအထြေါ် စ စစ်သံုေးသြ်၍ အတည်ပြ ပခငေ်း သ ုို့မ္ဟုတ် ပြင်ဆင်ဆံေုးပဖတ် 

ပခငေ်း သ ုို့မ္ဟုတ်   ငေ်းဆငေ်းထ ့် ောပခင်ေး သ ုို့မ္ဟုတ်  ြမ်္ံထ ့် ောတငပ်ြထစပခငေ်းမ္ ောေး ပြ န ုင်သည်။ 

၃၄။ ထ ော်မ္တ သည် အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုငရ်ော  ူေးတ ုို့အပဖစ် သတ်မ္ှတ်ထ  ညောန ုငရ်န် တငပ်ြသည့်် 

အမ္ှုတ  ြါ အခ  ်အ  ်မ္ ောေးအောေး အတည်ပြ ဆံုေးပဖတ်မြ ေးြါ  ထအော ်ြါအတ ုငေ်း ဆ ်  ် 

ထဆောငရ်ွ ်ရမ္ည် - 

( ) စညြ်င်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေး ဥြထေြုေ်မ္ ၄၄ ြါ ပြဋ္ဌောန်ေးခ  ်မ္ ောေးနှင့််အည  ထဆောငရ်ွ ် 

န ုင်သည့််အမ္ှုတ    ု အမ္ န်ို့ထ  ေ်ာပငောစော ုတ်ပြန်န ုင်ရန် တ ုင်ေးထေသက  ေး ညွှန်  ောေးထရေးမှ္ ေး 

မ္ှတစ်ဆင့်် ဝန်က  ေး ံတငပ်ြပခငေ်း။ 

( ခ )  စညြ်င်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေး ဥြထေြုေ်မ္ ၄၅ ြါ ပြဋ္ဌောန်ေးခ  ်မ္ ောေးနှင့််အည  ထဆောငရ်ွ ် 

ရန်   ုအြ်သည့််အမ္ှုတ    ု မ္ မ္ ၏အတည်ပြ ဆုံေးပဖတ်ခ  ်မ္ ောေးနှင့််အတူ တ ုင်ေးထေသက  ေး 

ညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေး ံ ဆ ်  ်ထြေးြ ုို့တငပ်ြပခင ်း။ 

၃၅။ တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် ဤနညေ်းဥြထေ ၃၄၊ နည ်းဥပဒေခ ွဲ (ခ) အရ တငပ်ြ ော 

ထသော အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုငရ်ော ူေးတ ုို့အပဖစ် သတ်မ္ှတ်ထ  ညောရန် အမ္ှုတ  ြါအခ  ်အ  ်မ္ ောေး  ု 

စ စစ်သံုေးသြ်၍ အတည်ပြ ပခင်ေး သ ုို့မ္ဟုတ် ပြင်ဆင်ဆံေုးပဖတ်ပခင်ေး သ ုို့မ္ဟုတ်   ငေ်းဆငေ်းထ ့် ောပခင်ေး 

သ ုို့မ္ဟုတ် သ ်ဆ ုငရ်ောအမ္ှုထဆောင်အရောရှ အောေး  ြမ်္ံထ ့် ောတင်ပြထစပခင်ေးမ္ ောေး   ုပြ န ုင်သည်။ 

၃၆။ တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော ေူးတ ုို့အပဖစ် သတ်မ္ှတ်ထ  ညော 

ထြေးရန် တင်ပြ ောသည့်် အမ္ှုတ  အခ  ်အ  ်မ္ ောေးအောေး အတည်ပြ သထ္ောတူမြ ေးပဖစ်ြါ  ထအော ်ြါ 

အတ ုငေ်းဆ ်  ်ထဆောငရ်ွ ်ရမ္ည် - 

( ) စညြ်င်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေး ဥြထေြုေ်မ္ ၄၅ ြါ ပြဋ္ဌောန်ေးခ  ်နှင့််အည  ထဆောငရ်ွ ် 

န ုငသ်ည့်် အမ္ှုတ    ု စ စစ်၍ ဝန်က  ေး ံသ ုို့ ထ ော ်ခံတငပ်ြပခငေ်း။ 

( ခ )  မ္ မ္ ပြည်နယ်/တ ုငေ်းအတ ငေ်းရှ  ဆ ်စြ် ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးပဖစ်ြါ  စည်ြင်သောယောထရေး 

အဖ  ွဲ့မ္ ောေး ဥြထေြုေ်မ္ ၄၆ နှင့််အည    ုအြ်သ   ုဆ ်  ်ထဆောင်ရွ ်မြ ေး အမ္ှုတ    ု 

ဝန်က  ေး ံသ ုို့ ထြေးြ ုို့တငပ်ြပခငေ်း။ 
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 ( ဂ )  အပခောေးပြည်နယ်/တ ုငေ်းမ္ ောေးနှင့်် ဆ ်စြ်   ်ရှ ထသော  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးပဖစ်ြါ   ူေးတ ုို့ 

ခ န်ထဝြံု  ခ  ထဝထြေးထင  အခ   ေးအစောေးသတ်မ္ှတ်ပခငေ်း၊  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအုြ်ခ  ြ်သူခန်ို့အြ် 

တောဝန်ထြေးပခငေ်း  စစမ္ ောေးအြါအဝင်   အုြ်သ  ု စ စစ်အတည်ပြ ထြေးန ုင်ရန် မ္ မ္ ၏ 

စ စစ်သံုေးသြ်ခ  မ်္ ောေး၊ ဆ ်စြ်ထနသည့်် ပြည်နယ်/ တ ုင်ေးထေသက  ေး ညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေး 

 ံမှ္ ထတောငေ်းခံရယူ ောေးသည့်် သထ္ော ောေးမ္ ောေးနှင့််အတူ အမ္ှုတ    ု ဝန်က  ေး ံ 

ထြေးြ ုို့တငပ်ြပခငေ်း။ 

၃၇။ ဝန်က  ေးသည် ဤနည်ေးဥြထေ ၃၆ အရ တ ုင်ေးထေသက  ေးစည်ြင်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ှ တငပ်ြ ော 

သည့်် အမ္ှုတ  မ္ ောေးအောေး စ စစ်၍ အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော ူေးတ ုို့အပဖစ် အတည်ပြ မြ ေး စညြ်င်သောယောထရေး 

အဖ  ွဲ့မ္ ောေး ဥြထေြုေ်မ္ ၁၂၀၊ ပုေ မခ ွဲ (ခ) အရ အမ္ န်ို့ထ  ောပ်ငောစော  ုတ်ပြန်ရမ္ည် သ ုို့မ္ဟုတ် 

အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအပဖစ် ခ င့််မ္ပြ န ုင် ျှင် ခ င့််မ္ပြ န ုငထ်  ောင်ေး ပြန်  ောေးရမ္ည်။ 

အခန ်း (၆) 

က ်းတိိုို့ခနှုန ်း ာ်းမျာ်းသတ မှတ ပခင ်း 

၃၈။ ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် မ္ မ္ သတ်မ္ှတ် တည်ထ ောင်ခ င့်် 

ရှ ထသော အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးနှင့်် စြ်  ဉ်ေး၍  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး  ငုစ်င်ရရှ သူ  

ထ ော ်ခံခ င့််ရှ ထသော  ူေးတ ုို့ခနှုန်ေး ောေးမ္ ောေး  ု  ူေးတ ုို့ မ္ေ်းထ  ောငေ်းအ   ု် သတ်မ္ှတ်ထြေးရမ္ည်။ 

၃၉။   သု ုို့ သတ်မ္ှတ် ောေးထသော  ူေးတ ုို့ခနှုန်ေး ောေးမ္ ောေး  ု  ုတ်ပြန်ထ  ညောန ုငရ်န် သ ်ဆ ုင်ရော 

တ ုင်ေးထေသက  ေး ညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေး၏ အတည်ပြ ခ  ်ပဖင့်် ဝန်က  ေး ံသ ုို့ တင်ပြရမ္ည။် 

၄၀။ ဝန်က  ေးသည် သတ်မ္ှတ် ောေးထသော  ူေးတ ုို့ခနှုန်ေး ောေးမ္ ောေး  ု အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့ 

 ုြ်ငန်ေးအပဖစ် သတ်မ္ှတ်ထ  ညောသည့်် အမ္ န်ို့ထ  ောပ်ငောစောတ ငပ်ဖစ်ထစ၊ သ ေးပခောေးအမ္ န်ို့ထ  ောပ်ငောစော 

 ုတ်ပြန်၍ပဖစ်ထစ အမ္ ောေးပြည်သူမ္ ောေး သ ရှ န ုင်ရန်  ုတ်ပြန်ထ  ညောထြေးရမ္ည်။ 

၄၁။ ဝန်က  ေးသည် မ္ မ္ ပြည်နယ်/တ ုင်ေးအတ ငေ်းရှ  အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုငရ်ော ေူးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးတစ်ခုခု၏ 

 ူေးတ ုို့ခမ္ ောေး  ုပဖစ်ထစ၊  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးက  ေး  ြ်သူအပဖစ် မ္ မ္ က  ေး  ြ်ခ င့််ရှ ထသော ဆ ်စြ် ူေးတ ုို့ 

 ုြ်ငန်ေး  ူေးတ ုို့ခမ္ ောေး  ုပဖစ်ထစ အခါအောေးထ  ောစ် ော ပြငဆ်င်သတ်မ္ှတ်ခ င့််ရှ သည်။ 

၄၂။  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအြု်ခ  ြ်သူပဖစ်သည့်် အမ္ှုထဆောင်အရောရှ သည် မ္ မ္ အုြ်ခ  ြ်ခ င့််ရသည့်် အမ္ ောေး 

ပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး  ု စည်ေးမ္ ဉ်ေး၊ စည်ေး မ်္ေး၊ ညွှန်  ောေးခ  ်မ္ ောေးနှင့််အည  ထ  ံ သ ုို့မ္ဟုတ် 

တင်ေါစနစ်ပဖင့်် ထရောင်ေးခ ပခင်ေးမ္ပြ မ္   ူေးတ ုို့ခနှုန်ေး ောေးမ္ ောေး တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမှ္ ေး ံ တငပ်ြ၍ 

အတညပ်ြ ခ  ် ရယူ ောေးရမ္ည်။ 
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၄၃။ ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် မ္ မ္ က  ေး  ြ်ခ င့််ရှ ထသော အမ္ ောေး 

ပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးမ္ ောေးနှင့််စြ်  ဉ်ေး၍ ထအော ်ြါ  စစရြ်မ္ ောေးအတ  ်  ူေးတ ုို့ခထတောငေ်းခံ 

ရယူပခင်ေးမှ္  င်ေး  တ်ခ င့််ပြ ရန် သ ုို့မ္ဟုတ် ဒ   ျှော့ထြါ ့်ထ ော ်ခံရန် သတ်မှ္တ်ထ  ညောပခင်ေး သ ုို့မ္ဟုတ် 

 ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရရှ သူအောေး ညွှန်  ောေးပခငေ်းပြ န ုငသ်ည်။ 

( ) က ်းတိိုို့ခကင ်း  တ ခ င ့်ပပ္ျုပခင ်း 

 (၁) ရ တြ်ဖ  ွဲ့ဝင် သ ုို့မ္ဟုတ် အစ ုေးရဝန် မ်္ေးအထစောင့််အထရှော ်ပဖင့်် ဖမ္်ေးဆ ေးထခေါ် 

ထဆောင် ောထသော အ  ဉ်ေးသောေး၊ အခ  ြ်သောေး၊ တရောေးခံမ္ ောေး၊ တ ရစဆောန်မ္ ောေး၊ ယောဉ် 

မ္ ောေးနှင့််  ုန်ြစစည်ေးမ္ ောေး၊ 

  (၂) အထရေးထြေါ် သ ုို့မ္ဟုတ် အ ူေးတောဝန်ပဖင့််သ ောေး ောသည့်် အစ ုေးရဝန် မ္်ေးမ္ ောေး၊ 

(၃) ပမ္န်မ္ောန ုင်ငစံောြ ုို့တ ု ် ထခ ောစော ုြ်မ္ ောေး၊ ယငေ်းတ ုို့  ု သယ်ထဆောင် ောသည့်် 

တ ရစဆောန်၊ ယောဉ်နှင့်် ဝန် မ္ေ်းမ္ ောေး၊ 

(၄) ထရွေးထ ော ်ြ  ထ ောမ်္ရှင်ဆ ုင်ရော ဆနဒမ္   ်မှ္တ်မ္ ောေး၊ စောရွ ်စောတမ္်ေးမ္ ောေး 

ယငေ်းတ ုို့  ု သယ်ထဆောင် ောသည့်် တ ရစဆောန်၊ ယောဉ်နှင့်် ဝန် မ္်ေးမ္ ောေး၊ 

(၅)  ံခုခံ ထရေး အထစောင့််အထရှော ပ်ဖင့််ထသော ်ည်ေးထ ောငေ်း၊ ဌောနဆ ုင်ရော တောဝန်ရှ သူ 

မ္ ောေး၏ ထစောင့််ထရှော ်  န်ေးသ မ္်ေးပခငေ်းပဖင့််ထသော် ည်ေးထ ောင်ေး ယူထဆောင် ော 

သည့်် အစ ုေးရဌောနဆ ုင်ရောထင ထ  ေးမ္ ောေး ယငေ်းတ ုို့  ု သယ်ထဆောင် ောသည့်် 

တ ရစဆောန်၊ ယောဉ်နှင့်် ဝန် မ္ေ်းမ္ ောေး၊  

(၆) ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေး   ူေးတ ုို့ခ  င်ေး  တ် 

ခ င့််ပြ ရန် သ ေးပခောေးသတ်မ္ှတ်သည့််  ူြုဂ္   ်၊ ြစစည်ေးြစစယ၊ တ ရစဆောန်နှင့်် ယောဉ် 

မ္ ောေး။ 

 ( ခ )  က ်းတိိုို့ခဖ  ာ့်ဖပ္ ့်ခ င ့်ပပ္ျုပခင ်း 

  (၁) ထနို့စဉ်တောဝန်ပဖင့်် ရံေုးတ ်သ ောေး ောထန  သည့်် အစ ုေးရဝန် မ်္ေးမ္ ောေး၊ 

(၂) ထနို့စဉ်ြညောသင်  ောေးရန်  ူေးသန်ေးသ ောေး ောထန  သည့်် ထ  ောင်ေးသူထ  ောင်ေးသောေး 

မ္ ောေး၊ 

(၃) တောဝန်ပဖင့််ထပြောင်ေးထရ ွဲ့သည့်် အစ ုေးရဝန် မ္်ေးမ္ ောေး ၎င်ေး၏မ္ သောေးစုမ္ ောေးနှင့်် 

အ မ္်ထ ောင်ထပြောင်ေးြစစည်ေးမ္ ောေး။ 

၄၄။ ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် ဤနည်ေးဥြထေ ၄၃၊ နည ်းဥပဒေခ ွဲ 

(ခ) ြါ  ူေးတ ုို့ခထ ျှော့်ထြါ ့်ပခငေ်း   စစရြ်မ္ ောေးအတ  ် သတ်မ္ှတ် ောေးထသော  ူေးတ ုို့ခနှုန်ေး ောေး၏ ၅၀ 

ရ ခ ုင နှုန ်းအ   ထ ျှော့်ထြါ ့်သတ်မ္ှတ်န ုင်သည်။ 
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၄၅။ ထနို့စဉ်ြံမု္ှန် ူေးသန်ေးသ ောေး ောထန  ထသော အစ ုေးရဝန် မ္်ေးမ္ ောေးနှင့်် ထ  ောင်ေးသူထ  ောင်ေးသောေးမ္ ောေး 

အတ  ် ထ ောမ်္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေး  ထ ျှော့်ထြါ ့်ခ င့််ပြ သတ်မ္ှတ်ထြေး 

သည့််  ူေးတ ုို့ခနှုန်ေး ောေးမ္ ောေးနှင့််အည   ူေးတ ုို့  ုင်စင်ရရှ သူ  ထတောင်ေးခံန ုင်ရန် သ ်ဆ ုင်ရောအမ္ှုထဆောင် 

အရောရှ သည်  ူေးတ ုို့ ူေးသန်ေးခ င့််  ထြေး  ်မ္ှတ်ပြ  ြု်၍ပဖစ်ထစ၊ သ ေးပခောေး ူေးတ ုို့ခ   ်မှ္တ်ပဖင့်် 

ပဖစ်ထစ ထ ော ်ခံထရေးအတ  ် ညွှန်  ောေးန ုင်သည်။ 

က ်းသန ်းချနိ သတ မှတ ပခင ်း 

၄၆။ ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည်  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး က  ေး  ြ်သူ 

အပဖစ် မ္ မ္ က  ေး  ြ်အြု်ခ  ြခ် င့််ရှ ထသော အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့ ူေးသန်ေးခ  န်  ု သတ်မ္ှတ်ထြေးရ 

မ္ည်။  ူေးတ ုို့ ူေးသန်ေးခ  န်သည် သောမ္န်အောေးပဖင့်် ထန   ်ခ  န်မ္ှ ထနဝငခ်  န်အတ င်ေး ပဖစ်သည်။ 

၄၇။  ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရရှ သူသည် သတ်မ္ှတ် ောေးထသော  ူေးတ ုို့ ူေးသန်ေးခ  န် သ ုို့မ္ဟုတ် ထန   ်ခ  န် 

နှင့်် ထနဝငခ်  န်အ  ောေး  ူေးတ ုို့ြ ုို့ထဆောငထ်ြေးရပခငေ်းအတ  ် သတ်မ္ှတ် ောေးထသော  ူေးတ ုို့ခနှုန်ေး ောေး 

မ္ ောေးအတ ုငေ်းသော ထ ော ်ခံရမ္ည်။ 

၄၈။ ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် သတ်မ္ှတ် ောေးထသော  ူေးသန်ေး 

ခ  န် သ ုို့မ္ဟုတ် ထန   ်ခ  န်မ္ှ ထနဝငခ်  န်အတ င်ေးမ္ဟုတ်ထသော အခ  န် ော အတ င်ေး  ူေးတ ုို့  ူေးသန်ေး 

ြ ုို့ထဆောငထ်ြေးရပခငေ်းအတ  ်  ူေးတ ုို့ခနှုန်ေး ောေးနှင့်် စင်ေး ံုေးငှောေး ူေးတ ုို့ြ ုို့ထဆောင်ထြေးရပခငေ်းမ္ ောေးအတ  ် 

 ူေးတ ုို့  ငုစ်င်စ   ထတောငေ်းခံရမ္ည့်် ူေးတ ုို့ခ နှုန်ေး ောေးမ္ ောေး  ု သတ်မ္ှတ်ထြေးရမ္ည်။ 

၄၉။ သတ်မ္ှတ် ောေးထသော  ူေးတ ုို့ ူေးသန်ေးခ  န်အတ ငေ်း မ္ဟုတ်သည့််အခ  န် ော အတ င်ေး  ူေးတ ုို့ 

ြ ုို့ထဆောငထ်ြေးရပခငေ်းအတ  ် ထတောငေ်းခံသင့််သည့််  ူေးတ ုို့ခနှုန်ေး ောေးသည် သတ်မ္ှတ် ောေးထသော  ူေးတ ုို့ခ 

နှုန်ေး ောေးမ္ ောေး၏ ၂ ဆ  ် မ္ြ ထုစရ။ 

၅၀။  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအြု်ခ  ြ်သူ အမ္ှုထဆောငအ်ရောရှ သည် ဤနည်ေးဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန်ေးခ  ်မ္ ောေးနှင့်် 

အည   ူေးတ ုို့  ုငစ်င်ရရှ သူ  ထတောင်ေးခံရမ္ည့််  ူေးတ ုို့ခနှုန်ေး ောေးအသ ေးသ ေး  ု သ ်ဆ ုင်ရော ေူးတ ုို့ 

  ငုစ်င်တ င ်သတ်မ္ှတ်ထဖေ်ာပြထြေးရမ္ည်။ 

၅၁။  ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရရှ သူသည်  ူေးတ ုို့  ုငစ်င်ြါသတ်မ္ှတ်ထြေး ောေးထသော  ူေးတ ုို့ခနှုန်ေး ောေးမ္ ောေး  ု 

သ ်ဆ ုငရ်ော ူေးတ ုို့ဆ ြ်အသ ေးသ ေးတ င်  င်ရှောေးပမ္ငသ်ောထအောင် ထရေးသောေးခ  တ်ဆ  ထဖောပ်ြ ောေးရမ္ည့်် 

အပြင် ယငေ်းအခနှုန်ေး ောေးမ္ ောေးအတ ုငေ်းသော ထ ော ်ခံရမ္ည်။ ယငေ်းသ ိုု့ထ ော ခ်ံမ္ှုအတ  ် အမ္ှုထဆောင် 

အရောရှ   အတညပ်ြ မြ ေးထသော ထပြစောပဖတ်ြ ုင်ေး  ုထြေးရမ္ည်။ 

၅၂။  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအြု်ခ  ြ်သူသည် သတ်မ္ှတ် ူေးတ ုို့ခနှုန်ေး ောေးမ္ ောေးအောေး သ ်ဆ ုငရ်ော  ူေးတ ုို့ 

ဆ ြ်မ္ ောေးတ င် အမ္ ောေးပြည်သူသ ရှ ရန် ထရေးသောေးခ  တ်ဆ   ောေးပခငေ်း ရှ  မ္ရှ ၊ ယငေ်းထရေးသောေးခ  ်သည် 

သတ်မ္ှတ်နှုန်ေးနှင့်် ည ည တ်မ္ှု ရှ  မ္ရှ ၊  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးခ င်တ င်  ူေးတ ုို့အသုံေးပြ သူမ္ ောေး ံမှ္  ူေးတ ုို့ခ 
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ထ ော ်ခံမ္ှုသည် ခ င့််ပြ သတ်မ္ှတ် ောေးသည့််နှုန်ေး ောေးနှင့််ည ည တ်မ္ှု ရှ  မ္ရှ   စဉ်စစ်ထဆေးရမ္ည်။ 

ယငေ်းစစ်ထဆေးခ  ်  ု  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးက  ေး  ြ်သူ ံ တငပ်ြရမ္ည်။ ဥြထေ၊ နညေ်းဥြထေ ည ည တ်ပခင်ေး 

မ္ရှ  ျှင် အထရေးယူန ုင်ထရေးအတ  ် ဆ ်  ်ထဆောင်ရွ ်ရမ္ည်။ 

အခန ်း (၇) 

က ်းတိိုို့ ိုပ္ ငန ်း ိိုင စင မျာ်းဖ ာင ်းချပခင ်း 

၅၃။ အမ္ှုထဆောင်အရောရှ သည် ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေး  ုယ်စောေး 

 ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအြု်ခ  ြ်သူအပဖစ် မ္ မ္ အြု်ခ  ြ်ခ င့််ရထသော အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုငရ်ော  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး  ုင်စင် 

မ္ ောေး  ု စည်ြငသ်ောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေးဥြထေအရ  ုတ်ပြန်သည့်် စည်ြင်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့ြ ုင် အခ င့်် 

အထရေး  ငုစ်ငမ်္ ောေး စ မ္ံခန်ို့ခ  မ္ှုဆ ုင်ရော နည်ေးဥြထေမ္ ောေးနှင့််အည  ထရောင်ေးခ ရမ္ည်။ 

၅၄။  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး  ငုစ်င်တစ်ခု၏ သ ်တမ္်ေးသည် သောမ္န်အောေးပဖင့်် ္ဏ္ဍောထရေးနှစ် (၁) နှစ် 

ပဖစ်သည်။  ံထု ော ်ထသောအထ  ောငေ်းရှ ြါ  သ ်ဆ ုင်ရော ူေးတ ုို့  ုငစ်င်ရရှ သူအောေး ဝန်က  ေး၏ 

ခ င့််ပြ ခ  ်ပဖင့်် သ ်တမ္်ေး (၂) နှစ် သ ုို့မ္ဟုတ် (၃) နှစ်အတ  ် တ ုေးပမ္ င့််ခ င့််ပြ ခ  ောေးန ုငသ်ည်။ ထင ထ  ေး 

ရင်ေးနှ ေးပမ္  ြ်နှံမ္ှုြမ္ောဏ မ္ ောေးပြောေးစ ောစ ု ် ုတ် ုြ်  ုင် ောေးရမြ ေး သ ်တမ္်ေးရှည်ပဖင့်် ခ င့််ပြ ခ  ောေးထြေး 

ရန်   အုြ်ထသော ေူးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး  ငုစ်င်မ္ ောေးအတ  ် ဝန်က  ေး၏ခ င့််ပြ ခ  ်ပဖင့်် သ ်တမ္်ေး(၇)နှစ်  ် 

မ္ြ ထုစ္  ဆ ်  ်တ ုေးပမ္ င့််ခ  ောေးထြေးန ုင်သည်။ 

၅၅။  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအခ င့််အထရေး  ငုစ်င်မ္ ောေး ထရောင်ေးခ ရန် အခ  န် ော သတ်မ္ှတ်ပခငေ်း၊ ထရောင်ေးခ ရန် 

ထ  ောပ်ငောစော ုတ်ပြန်ပခငေ်း၊   မ္်ေးခငေ်းထဈေးမ္ ောေးသတ်မ္ှတ်ပခငေ်း၊ အောမ္ခံထင မ္ ောေးသတ်မ္ှတ်ပခငေ်း၊ ထ  ံ 

တငထ်ရောင်ေးခ ပခငေ်း၊ ထ  တံန်ဖ ု်း  သင့််ထင မ္ ောေးထြေးသ င်ေးထစပခင်ေး၊ ထ  ံအတည်ပြ ခ  ်ရယပူခငေ်း 

မ္ ောေးနှင့််စြ်  ဉ်ေး၍ အခ င့််အထရေး  ုငစ်င်မ္ ောေး စ မ္ံခန်ို့ခ  မ္ှုဆ ုင်ရောနညေ်းဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန်ေးခ  ်မ္ ောေး၊ 

 ုတ်ပြန် ောေးထသော ညွှန်  ောေးခ  ်မ္ ောေးနှင့််အည  ထဆောင်ရွ ်ရမ္ည်။ 

၅၆။  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအြု်ခ  ြ်သူအပဖစ် ထဆောငရ်ွ ်ရမ္ည့်် အမ္ှုထဆောငအ်ရောရှ သည်  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး 

  ငုစ်င်  ု နညေ်း မ္်ေးတ  ထရောငေ်းခ ၍ အတည်ပြ ခ  ်ရရှ မြ ေးြါ  သ ်ဆ ုငရ်ော ူေးတ ုို့  ငုစ်ငရ်ရှ  

သူအောေး သတ်မ္ှတ်  ငုစ်ငြ်ံုစံပဖင့်် ခ င့််ပြ မ္ န်ို့ ုတ်ထြေးရမ္ည်။ 

အခန ်း (၈) 

က ်းတိိုို့ ိုပ္ ငန ်းအတ က  ကကိျုတင ပပ္င ဆင ပခင ်း 

၅၇။  ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရရှ သူသည်   ုငစ်င်ြါ ုြ်ငန်ေးထဆောင်ရွ ်ရန် ခ င့််ပြ သည့်် အခ  န် ော စ ျှင် 

စခ ငေ်း  ူေးတ ုို့ ူေးသန်ေးြ ုို့ထဆောင်မ္ှု ုြ်ငန်ေးမ္ ောေး ထဆောငရ်ွ ်ထြေးရမ္ည်။ ယငေ်းသ ုို့ထဆောင်ရွ ်န ုင်ရန် 
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 ူေးတ ုို့ထရယောဉ်မ္ ောေး၊  ူေးတ ုို့ဆ ြ်မ္ ောေး အတ ်အဆငေ်းထနရောမ္ ောေး၊  ူေးတ ုို့တံတောေးမ္ ောေးပဖစ်ြါ  

ယငေ်းတံတောေးမ္ ောေး  ု ခ ုင်ခံ့်ထ ောငေ်းမ္ န်ထစရန်နှင့်် ထ္ေး ငေ်း ံုခခံ စ တ်ခ ရမ္ှုရှ ထစရန် က   တငပ်ြင်ဆင် 

ထဆောငရ်ွ ် ောေးရှ ရမ္ည်။ 

၅၈။  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအြု်ခ  ြ်သူ အမ္ှုထဆောငအ်ရောရှ သည် မ္ မ္ အြု်ခ  ြ်ခ င့််ရှ သည့််  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးနှင့်် 

စြ်  ဉ်ေး၍ သ ်ဆ ုင်ရော ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးက  ေး  ြ်သူ၏ က  ေး  ြ်မ္ှုပဖင့်် ထအော ်ြါ  စစရြ်မ္ ောေးအတ  ် 

 ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရရှ သူအောေး   အုြ်သ  ု ညွှန်  ောေးအြု်ခ  ြ်ရမ္ည် - 

( ) အမ္ ောေးပြည်သူမ္ ောေး  ူေးသန်ေးသ ောေး ောမ္ှု အဆငထ်ပြထစရန် သတ်မ္ှတ် ောေးထသော  ူေးတ ုို့ 

 ူေးသန်ေးခ  န်အတ ုငေ်း  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးမ္ ောေး ထဆောငရ်ွ ်ထစပခငေ်း၊ 

( ခ )   ူေးတ ုို့ မ္ေ်းထ  ောငေ်းအ   ု် အနည်ေးဆံုေး ူေးသန်ေးြ ုို့ထဆောငထ်ြေးရမ္ည့်် ခရ ေးစဉ်အက  မ္် 

အထရအတ  ် သတ်မ္ှတ်ထြေးပခင်ေးနှင့်် အထရအတ  ်ပြည့််မ္ ထအောင်  ူေးသန်ေးြ ုို့ထဆောင် 

ထစပခငေ်း၊ 

( ဂ )   ူေးတ ုို့ထရယောဉ်အမ္   ေးအစောေးအ  ု ် တစ်ထခါ ် ျှင် အမ္ ောေးဆုံေးတင်ထဆောင်ခ င့််ပြ သည့်် 

ခရ ေးသည်နှင့်် တ ရစဆောန်အထရအတ  ်  ု ည်ေးထ ောင်ေး၊ အမ္ ောေးဆံုေး ုန်အထ ေးခ  န်  ု 

 ည်ေးထ ောင်ေး သတ်မ္ှတ်ပခငေ်း၊ ယငေ်းသတ်မ္ှတ်ခ  ်အတ ုင်ေးသော တငထ်ဆောငထ်စပခငေ်း၊ 

(ဃ) ခရ ေးသည်၊ တ ရစဆောန်၊ ယောဉ်နှင့််  ုန်ြစစည်ေးအမ္   ေးအစောေးအ   ု် ထတောင်ေးခံရန် 

သတ်မ္ှတ် ောေးထသော  ူေးတ ုို့ခနှုန်ေး ောေးမ္ ောေးနှင့််အည  ထ ော ်ခံထစပခငေ်း၊ 

( င )  ထနို့စဉ် ူေးသန်ေးြ ုို့ထဆောင်မ္ည့်် ထရယောဉ်အရွယ်အစောေး၊ အမ္   ေးအစောေးနှင့််  ူေးတ ုို့ထရယောဉ် 

အသုံေးအထဆောငမ်္ ောေး  ု ည်ေးထ ောင်ေး၊ အသ ် ယ်ပခငေ်းဆ ုင်ရော ြစစည်ေးမ္ ောေး  ု 

 ည်ေးထ ောင်ေး၊  ူေးတ ုို့ထရယောဉ်အသ ေးသ ေးအတ  ်  ူေးတ ုို့ ုြ်သောေးအထရအတ  ်  ု 

 ည်ေးထ ောင်ေး သတ်မ္ှတ်ပခငေ်းနှင့်် သတ်မ္ှတ်ခ  ်အတ ုငေ်း    ု်နာထဆောင်ရွ ်ထစပခငေ်း၊ 

( စ )  ဆ ြ်ခံတံတောေးမ္ ောေး၊ ယောယ တံတောေးမ္ ောေး၊ ဆံု ည်တံတောေးမ္ ောေး၊ ထ တှံတောေးမ္ ောေးနှင့်် နင်ေး 

  မ္်ေးတံတောေးမ္ ောေး ထဆော ် ြု်ရန် စည်ေး မ္်ေးမ္ ောေးသတ်မ္ှတ်ထြေးပခင်ေးနှင့်် စညေ်း မ္်ေး 

မ္ ောေးနှင့််အည  ထဆော ် ုြ်ထစပခငေ်း၊ ယငေ်းတံတောေးမ္ ောေး၏ ဖ င့််ခ  န်၊ ြ တ်ခ  န် သတ်မ္ှတ် 

ထြေးပခငေ်းနှင့်် သတ်မ္ှတ်ခ  န်အတ ုင်ေး ထဆောငရ်ွ ်ထစပခငေ်း၊  

(ဆ)  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးနှင့််စြ်  ဉ်ေး၍ သယ်ယူြ ိုု့ထဆောင်သည့်် ထရယောဉ်အမ္   ေးအစောေး၊ ထခါ ်ထရ၊ 

ခရ ေးသည်မ္ ောေး၊ ယောဉ်မ္ ောေး၊ တ ရစဆောန်မ္ ောေးနှင့််  ုန်စညမ်္ ောေးအတ  ် မ္ှတ်ြံုတငစ်ောရင်ေး 

မ္ ောေး ောေးရှ ရန် သတ်မ္ှတ်ထြေးပခငေ်း၊ ယငေ်းမ္ှတ်ြံတုင်စောရင်ေးအောေး တောဝန်ရှ သူတစ်ဦေးဦေး  

စစ်ထဆေးရန် ထတောင်ေးဆ ုသည့််အခါ  ုတ်ပြထြေးအြ်ထစပခငေ်း၊ 
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( ဇ )   ူေးတ ုို့ြ ုို့ထဆောင်မ္ည့််  ုန်ြစစည်ေးမ္ ောေးအောေး ခ  န်တ ယ်ရန်  ုအြ်ထသော အခ  န်အတ ယ်၊ 

  ရ ယောမ္ ောေး ောေးရှ ဒေခခင ်း၊ 

( ဈ )   ူေးတ ုို့အတ ်အဆင်ေးထနရောမ္ ောေး သတ်မ္ှတ်ထြေးပခင်ေးနှင့်် ခ ုင်ခံ့်ထ ောငေ်းမ္ န်ထစရန် 

  အုြ်သ  ု ပြ ပြင် ောေးရှ ထစပခငေ်း။ 

အခန ်း (၉) 

က ်းတိိုို့ ိုပ္ ငန ်းသံို်းဖ ယာဉ နှင ့် ယင ်းနှင ့်သက ဆိိုင သည ့် ပ္စစည ်းကိ ိယာမျာ်းအာ်း 

ပပ္ျုပပ္င  ိန ်းသိမ ်းဖစပခင ်း 

၅၉။  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအြု်ခ  ြ်သူ အမ္ှုထဆောင်အရောရှ သည် ခရ ေးသ ောေးပြည်သူမ္ ောေး ထ္ေး ငေ်း ံခုခံ မ္ှု 

ရှ ထစရန်အ  ိုု့ငှော မ္ မ္ အုြ်ခ  ြ်ခ င့််ရှ သည့်် အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုငရ်ော  ူေးတ ုို့တ င် အသုံေးပြ    ်ရှ ထသော 

 ူေးတ ုို့ထရယောဉ်နှင့်် စြ်  ဉ်ေး၍ထသော ်ည်ေးထ ောငေ်း၊ ယငေ်းနှင့််သ ်ဆ ုင်သည့်် ြစစည်ေး  ရ ယောမ္ ောေးနှင့်် 

စြ်  ဉ်ေး၍ထသော် ည်ေးထ ောင်ေး၊ စစ်ထဆေး  ည့််ရှုမြ ေး ထအော ်ြါအတ ုင်ေး    ု်နာထဆောင်ရွ ်ရန် 

သ ်ဆ ုငရ်ော  ူေးတ ုို့  ုင်စင်ရရှ သူအောေး ညွှန်  ောေးန ုငသ်ည် - 

 ( ) ြံုမ္နှ်ပြ ပြင်  န်ေးသ မ္်ေး ောေးရှ ထစပခငေ်း၊ 

( ခ )  အခ  န် ော တစ်ရြ် သတ်မ္ှတ်ထြေး၍ ယငေ်းအခ  န် ော အတ င်ေး မြ ေးစ ေးထအောင် 

  အုြ်သ  ု ပြငဆ်ငထ်စပခင်ေး၊ 

 ( ဂ )  ဆ ်  ်အသုံေးမ္ပြ ရန် တောေးပမ္စ်ပခငေ်း။ 

၆၀။  ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရရှ သူသည်  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအုြ်ခ  ြ်သူ  ဤနညေ်းဥြထေ ၅၉ နှင့််အည  

ညွှန်  ောေးခ  ်  ု မ္ြ  ်မ္   ်   ု်နာ  ုြ်ထဆောင်ရမ္ည်။ အ ယ်၍ ညွှန်  ောေးသည့််အတ ုင်ေး 

 ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရရှ သူ     ု်နာထဆောငရ်ွ ်ပခငေ်းမ္ရှ ြါ  ၎င်ေးအောေး  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအြု်ခ  ြ်သူ  

 ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးက  ေး  ြ်သူ၏ ခ င့််ပြ ခ  ်  ုရယူ၍ သ ်ဆ ုင်ရော ေူးတ ုို့  ငုစ်င် စည်ေး မ္်ေးမ္ ောေးအရ 

ပဖစ်ထစ၊ စညြ်င်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေးဥြထေ ြုေ်မ္ ၉၃ အရ တရောေးစ  ဆ ုပခငေ်းပဖင့််ပဖစ်ထစ အထရေးယူ 

န ုငသ်ည်။ 

၆၁။ အ ယ်၍  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး  ုင်စင်ရရှ သူသည် ဤနညေ်းဥြထေ ၅၉၊ နည ်းဥပဒေခ ွဲ (ဂ) နှင့််အည  

 ုတ်ပြန်သည့်် ညွှန်  ောေးခ  ်  ု    ု်နာထဆောင်ရွ ်ပခငေ်းမ္ပြ ္  ထ္ေးမ္ င်ေးထသော ထရယောဉ်  ု 

ဆ ်  ်အသုံေးပြ ပခငေ်းပဖစ်ထစ၊ ဝန်ြ ုတင်ထသောထရယောဉ်ပဖင့််ပဖစ်ထစ အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့ 

 ုြ်ငန်ေး  ု ဆ ်  ်ထဆောင်ရွ ် ျှင်  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအြု်ခ  ြ်သူ  ၎င်ေးအောေး စညြ်င်သောယောထရေး 

အဖ  ွဲ့မ္ ောေးဥြထေအရပဖစ်ထစ၊ အပခောေးတည်ဆ ဥြထေ တစ်ရြ်ရြ်အရခဖေ ဒေ အထရေးယူန ုငသ်ည်။ 
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အခန ်း (၁၀) 

က ်းတိိုို့ ိုပ္ ငန ်း ိိုင စင  ျက သိမ ်းပခင ်းနှင ့် က ်းတိိုို့ ိုပ္ ငန ်းပ္ယ  ျက ပခင ်း 

၆၂။ ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် မ္ မ္ သတ်မ္ှတ်တည်ထ ောင် 

 ုြ်  ုငခ် င့််ပြ  ောေးထသော အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုငရ်ော  ူေးတ ုို့တစ်ခုခု  ု ထရောဂါ္ယပဖစ်ြ ောေးမ္ှုအထပခအထန၊ 

 ုံခခံ ထရေးအထပခအထနနှင့်် အပခောေး ုံထ ော ်ထသောအထ  ောင်ေးရှ ြါ  ရြ်ဆ ုင်ေး ောေးပခင်ေး၊ ြယ်ဖ  ်ပခင်ေး 

ပြ န ုင်သည်။ 

၆၃။ ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် မ္ မ္ သတ်မ္ှတ် တည်ထ ောင် 

 ုြ်  ုငခ် င့််ပြ  ောေးထသော အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုငရ်ော  ူေးတ ုို့တစ်ခုခုအတ  ် ခ င့််ပြ မြ ေးပဖစ်ထသော  ူေးတ ုို့ 

 ုြ်ငန်ေး  ငု်စင်  ု ထအော ်ြါအထ  ောင်ေးအခ  ်တစ်ခုခုအရ ဖ  ်သ မ္်ေးန ုငခ် င့််ရှ သည် - 

( )  ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရရှ သူ  ထြေးသ ငေ်းရမ္ည့််အရစ်    ုငစ်င်ခမ္ ောေး ထြေးသ င်ေးရန် ြ  ်   ် 

ထနပခငေ်း သ ုို့မ္ဟုတ်   ငုစ်ငစ်ညေ်း မ္်ေးမ္ ောေး  ု ထဖော ်ဖ  ်ပခငေ်း သ ုို့မ္ဟုတ်  ူေးတ ုို့စ ေးနင်ေး 

သူမ္ ောေး ထ္ေး ငေ်း ံခုခံ မ္ှုရှ ထစရန်အ  ိုု့ငှော သ ်ဆ ုင်ရော  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအြု်ခ  ြ်သူ၏ 

ညွှန်  ောေးခ  ်  ု  ု ်နာရန် ြ  ်   ်ပခငေ်း၊ 

 ( ခ )   ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရရှ သူ    ငုစ်င်  ုပြန်အြ်ပခင်ေး၊ 

( ဂ )   ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရရှ သူ  ူမ္  အပဖစ်ခံယပူခငေ်း သ ုို့မ္ဟုတ် ၎င်ေးြ ုင်ဆ ုငအ်သုံေးပြ    ်ရှ ထသော 

 ူေးတ ုို့ထရယောဉ်နှင့်် ယငေ်းနှင့််သ ်ဆ ုင်ထသော အသုံေးအထဆောငြ်စစည်ေးမ္ ောေး  ု တရောေးရံုေးမ္ှ 

ဝရမ္်ေးစ   ြပ်ခငေ်း သ ုို့မ္ဟုတ် တည်ဆ ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ အစ ုေးရ္ဏ္ဍောအပဖစ် 

သ မ္်ေးယူခံရပခင်ေး၊ 

(ဃ)  ူေးတ ုို့သယ်ြ ိုု့ရော မ္ေ်းထ  ောင်ေးအတ င်ေး  မ္်ေးြါေးမြ  ပခင်ေး၊ ထသောင်  န်ေးပခင်ေး၊ ထရ မ္ေ်း 

ထ  ောင်ေးအထနအ ောေး ထပြောင်ေး  ပခငေ်းမ္ ောေးထ  ောင့််  ူေးတ ုို့ ူေးသန်ေးထပြေးဆ  န ုငမ်္ှုမ္ရှ ပခင်ေး၊ 

( င )  အပခောေးအထ  ောင်ေးတစ်ခုခုထ  ောင့််  ူေးတ ုို့ ူေးသန်ေးထပြေးဆ  န ုင်သည့်် အထပခအထန မ္ရှ  

ထတော့်ပခငေ်း။ 

၆၄။ နညေ်းဥြထေ ၆၃၊ နည်ေးဥြထေခ   ( ) သ ုို့မ္ဟုတ် နည်ေးဥြထေခ   (ခ) သ ုို့မ္ဟုတ် နညေ်းဥြထေခ   (ဂ) 

ြါ အထ  ောငေ်းအရောတစ်ခုခုအရ ဖ  ်သ မ္်ေးထသော  ူေးတ ုို့  ငုစ်င်မ္ ောေး  ု သ ်ဆ ုင်ရော ူေးတ ုို့  ုြ်ငန်ေး 

အြု်ခ  ြ်သူ  စညြ်င်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့ြ ုင် အခ င့််အထရေး  ုငစ်င်မ္ ောေး စ မ္ံခန်ို့ခ  မ္ှုဆ ုင်ရော နညေ်းဥြထေ 

ြါမ္ ောေးနှင့််အည  ပြန် ည်ထရောင်ေးခ ရမ္ည်။ 

၆၅။  ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရရှ သူ  ထြေးသ င်ေးရမ္ည့််အရစ်    ငုစ်င်ခမ္ ောေး ထြေးသ ငေ်းရန် ြ  ်   ်ပခင်ေး 

ထ  ောင့်် ဤနည်ေးဥြထေ ၆၄ အရ ပြန် ည်ထရောင်ေးခ ပခငေ်းပဖစ် ျှင် အ ယ်၍၎င်ေး  ုငစ်င်  ု ပြန် ည် 
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ထရောင်ေးခ ရန် ထနို့ရ ်မ္သတ်မ္ှတ်ရထသေးမ္  သ ုို့မ္ဟုတ် ထရောင်ေးခ ရန် ထ  ောပ်ငောစောမ္ ုတ်ပြန်ရထသေးမ္  

ထြေးထဆောငရ်န်ရှ ထသော   ငုစ်င်ခမ္ ောေး၊   သင့််သည့််ေဏ်ထ  ေးမ္ ောေးနှင့််  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး အရှ န်မ္ြ  ် 

ဆ ်  ်ထဆောင်ရွ ်န ုငရ်န် စ ု ် တု်  ခံခ ့်ရထသော ုန်  စရ တ် စသည်မ္ ောေး  ု   ုငစ်င်ရရှ သူ  

ထြေးထဆောင် ော ျှင် ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် ၎င်ေးအောေး  ူေးတ ုို့ 

  ငုစ်င်  ု ပြန် ည်ခ  ောေးထြေးန ုင်သည်။ 

၆၆။ ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုငေ်းထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် ဤနည်ေးဥြထေ ၆၃ နညေ်းဥြထေခ   

(ဃ) သ ုို့မ္ဟုတ် နည်ေးဥြထေခ   (င) အရ  ူေးတ ုို့ ူေးသန်ေးထပြေးဆ  န ုင်သည့်် အထပခအထနမ္ရှ ၍ ဖ  ်သ မ္်ေး 

ထသော  ူေးတ ုို့  ုငစ်င်  ု အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော ူေးတ ုို့စောရင်ေးမ္ှ ြယ်ဖ  ်ရမ္ည်။ 

၆၇။  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးက  ေး  ြ်သူသည်  ူေးတ ုို့ မ္်ေးထ  ောင်ေးနှင့််  ူေးတ ုို့နယ်န မ္ တ် ထပြောင်ေး   

ပြငဆ်င်သတ်မ္ှတ်ရန်   ုအြ်ပခငေ်း ရှ  မ္ရှ     ုအနည်ေးဆံုေးတစ်နှစ်တစ်က  မ္် စစ်ထဆေးရမ္ည်။ အ ယ်၍ 

ထပြောင်ေး  ပြင်ဆငရ်န်   အုြ်ြါ   ူေးတ ုို့နယ်န မ္ တ်နှင့််  ူေးတ ုို့ မ္်ေးထ  ောင်ေးထပမ္ြံုမ္ ောေးထရေးဆ  မြ ေး 

သတ်မ္ှတ် ောေးသည့်် နည်ေး မ္်ေးမ္ ောေးအတ ုငေ်း အဆင့််ဆင့််တငပ်ြရမ္ည်။ ယငေ်းသ ုို့ ထဆောငရ်ွ ်မ္ှုမ္ ောေး 

အောေး ဤနည်ေးဥြထေ ၂၇ နှင့်် နည ်းဥပဒေ ၂၈ အရ  ောေးရှ သည့်် အမ္ ောေးပြည်သူဆ ုင်ရော ေူးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး 

စောရင်ေးစောအြု်နှင့်် စောရင်ေးခ  ြတ် ုို့တ င် ထရေးသ ငေ်းရမ္ည်။ 

အခန ်း (၁၁) 

က ်းတိိုို့ဖ ယာဉ နှင ့် ပ္စစည ်းမျာ်းဖခတတသိမ ်းယ အသံို်းပပ္ျုဖစပခင ်း 

၆၈။ ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် ဤနည်ေးဥြထေ ၆၃၊ နညေ်းဥြထေခ   

( ) သ ုို့မ္ဟုတ် (ခ) အရ ဖ  ်သ မ္်ေး   ု်ထသော  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး  ု အမ္ ောေးပြည်သူမ္ ောေး  ူေးသန်ေးသ ောေး 

 ောမ္ှုအဆင်ထပြထစရန်အ  ုို့ငှော ဆ ်  ် ုြ်  ုင်န ုင်ထရေးအတ  ် မူ္   ုင်စင်ရရှ သူ၏  ူေးတ ုို့                                                                                          

ထရယောဉ်နှင့်် ြစစည်ေးမ္ ောေး  ု  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအြု်ခ  ြ်သူ  ထခတတသ မ္်ေးယူအသုံေးပြ ထစန ုင်သည်။ 

၆၉။  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအြု်ခ  ြ်သူသည်  ူေးတ ုို့ထရယောဉ်နှင့်် ြစစည်ေးမ္ ောေး  ု ဤနည်ေးဥြထေ ၆၈ အရ 

ထခတတသ မ္်ေးယူအသုံေးပြ ရပခင်ေးအတ  ် ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေး  

သတ်မ္ှတ်ထြေးထသောထ  ောထ်  ေး သ ုို့မ္ဟုတ် ငှောေးရမ္်ေးခ  ု သ ်ဆ ုင်သူသ ုို့  ုတ်ထြေးရမ္ည်။ 

၇၀။ ဤနည်ေးဥြထေ ၆၈ အရ  ူေးတ ုို့ထရယောဉ်နှင့််ြစစည်ေးမ္ ောေး ထခတတသ မ္်ေးယူအသုံေးပြ ရော၌ ယင်ေးသ ုို့ 

အသုံေးပြ ရထသော ော သည် အ ယ်၍ ၎င်ေး ူေးတ ုို့  ု ပြန် ည်ထ  ံတင်ထရောင်ေးခ  ောေးထသော 

  ငုစ်င် ော အတ ငေ်းပဖစ်ြါ  ငေှာေးရမ္်ေးခ  ု သ ်ဆ ုင်ရောထ  ံရရှ သူ ံမှ္ ထတောင်ေးခံရယူရမ္ည်။ 

၇၁။  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအြု်ခ  ြ်သူ သ ုို့မ္ဟုတ် ထ ော်မ္တ သည် အထရေးထြေါ်  စစမ္ ောေးအတ  ် မ္ မ္  

က  ေး  ြ်အြု်ခ  ြ်ထသော  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးမ္ှ  ူေးတ ုို့ထရယောဉ်နှင့်် ြစစည်ေးမ္ ောေး  ု အထရေးထြေါ် ုြ်ငန်ေး 
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  စစမ္ ောေးမြ ေးဆံုေးသည်အ   ထခတတသ မ္်ေးယူအသုံေးပြ န ုင်သည်။ ယငေ်းသ ိုု့ အသုံေးပြ သည့််အတ  ် 

တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေး  သတ်မ္ှတ်ထြေးထသော ထ  ောထ်  ေး သ ုို့မ္ဟုတ် ငေှာေးရမ္်ေးခ  ု 

သ ်ဆ ုငသူ်သ ုို့  ုတ်ထြေးရမ္ည်။ 

၇၂။  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအြု်ခ  ြ်သူ သ ုို့မ္ဟုတ် ထ ောမ်္တ သည်  ူေးတ ုို့ထရယောဉ်နှင့်် ြစစည်ေးမ္ ောေး  ု 

ဤနည်ေးဥြထေ ၇၁ အရ အသုံေးပြ မြ ေး ျှငမ်ြ ေးပခင်ေး သ ်ဆ ုငရ်ော တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေး ံ 

ခ င့််ပြ သတ်မ္ှတ်ထြေးသင့််သည့်် ထ  ောထ်  ေး သ ုို့မ္ဟုတ် ငေှာေးရမ္်ေးခအြါအဝင်     ေးထ  ောင်ေးပဖစ်စဉ် 

အစ ရင်ခံစော  ု မ္ြ  ်မ္   ် တငသ် ငေ်းရမ္ည်။ 

၇၃။ အမ္ ောေးပြည်သူမ္ ောေး  ူေးသန်ေးသ ော ောမ္ှု အဆငထ်ပြထစရန်အ  ုို့ငေှာ သ ုို့မ္ဟုတ် အထရေးထြေါ်   စစ 

ရြ်မ္ ောေးအ  ုို့ငေှာ  ူေးတ ုို့ထရယောဉ်နှင့်် ြစစည်ေးမ္ ောေး  ု ဤနညေ်းဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန်ေးခ  ်မ္ ောေးနှင့််အည  ထခတတ 

သ မ္်ေးယူအသုံေးပြ ပခငေ်းအတ  ် သ ်ဆ ုငရ်ောြ ုငရ်ှငတ် ုို့ ထြေးရန်ရှ ထသော ထ  ောထ်  ေး သ ုို့မ္ဟုတ် ငှောေးရမ္်ေးခ 

မ္ ောေးရရှ ထရေး  စစနှင့််စြ်  ဉ်ေး၍ စ မ္ံခန်ို့ခ  ထရေးနည်ေး မ္်ေးပဖင့််သော ထဆောင်ရွ ်ရမ္ည်။ တရောေးမ္ထ  ောင်ေး 

အရ တရောေးစ  ဆ ုထတောင်ေးခံြ ုငခ် င့််မ္ရှ ထစရ။ 

အခန ်း (၁၂) 

က ်းတိိုို့ ိိုင စင   ိှသ ဖသဆံို်းပခင ်း 

၇၄။  ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရရှ သူသည် အ ယ်၍၎င်ေးရရှ  ောေးထသော   ငုစ်ငသ် ်တမ္်ေး  ော မ္ ုန်ဆံုေးမ္  

ထသဆုံေး ျှင် ၎င်ေး ုြ်ငန်ေး  ု ဆ ်ခံခ င့််ရှ သူ သ ုို့မ္ဟုတ် ၎င်ေး ုြ်ငန်ေးအတ  ် တရောေးဝင်  ုယ်စောေး ှယ် 

    န်ရှ ထသော  ုငစ်င်သ ်တမ္်ေး ော အတ  ် ဆ ်  ် ုြ်  ုင်ထဆောငရ်ွ ်ခ င့််ပြ ရန်  ူေးတ ုို့ 

 ုြ်ငန်ေးအြု်ခ  ြ်သူ ံ  ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရရှ သူ ထသဆံုေးသည့််ထနို့မ္ှ (၁၅) ရ ်အတ င်ေး ထ ျှော ် ောေးန ုင် 

သည်။ 

၇၅။ ဤနည်ေးဥြထေ ၇၄ အရ  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးဆ ်  ် ြု်  ုငခ် င့််ပြ ရန် ထ ျှော ် ောေးသူသည် 

 ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး  ု  ုြ်  ုင်န ုင်သည့်် အထပခအထနမ္ရှ  ျှင်ပဖစ်ထစ သ ုို့မ္ဟုတ်  ံထု ော ထ်သော 

အရည်အခ ငေ်းမ္ရှ  ျှငပ်ဖစ်ထစ၊  ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရရှ သူ ထသဆံေုးသည်မ္ှ ၁၅ ရ ်အတ င်ေး ဆ ်  ် 

 ုြ်  ုငခ် င့်် တငပ်ြ ောပခငေ်းမ္ရှ  ျှငပ်ဖစ်ထစ ခ င့််ပြ ခ  ောေးထြေးခ ့်သည့််အဆ ုြါ  ူေးတ ုို့  ုငစ်င်သည် 

 ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရရှ သူ ထသဆံုေးသည့််ထနို့မ္ှစ၍ ရြ်စ ြ  ်ခပယ မြ ေးပဖစ်ထစရမ္ည်။   န်ရှ ထသော ော  

အတ  ် ဆ ်  ် ုြ်  ုငထ်ဆောငရ်ွ ်ခ င့််  ု  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးအုြ်ခ  ြ်သူ  တ ုင်ေးထေသက  ေး 

ညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေး၏ ခ င့််ပြ ခ  ်  ုရယူ၍ စညြ်ငသ်ောယောထရေးအဖ  ွဲ့ြ ုင် အခ င့််အထရေး  ငုစ်ငမ်္ ောေး စ မ္ံ 

ခန်ို့ခ  မ္ှုဆ ုင်ရောနည်ေးဥြထေနှင့််အည  ပြန် ည်ထရောင်ေးခ ရမ္ည်။ 
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အခန ်း (၁၃) 

က ်းတိိုို့ ိိုင စင ခမျာ်း လ   ျှော့ဖပ္ ့်ခ င ့်ပပ္ျုပခင ်း၊   တ ငငိမ ်းခ င ့်ပပ္ျုပခင ်း 

၇၆။ ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုငေ်းထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် သ ်ဆ ုငရ်ော ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရရှ သူ 

  ထြေးသ င်ေး ောေးထသော   ငုစ်င်ထ  ေးထင မ္ ောေးနှင့်် အောမ္ခံထ  ေးထင မ္ ောေး  ုပဖစ်ထစ၊ ထြေးသ င်ေးရမ္ည့်် 

အရစ်    ငုစ်ငထ်  ေးထင မ္ ောေးနှင့်် ေဏထ်  ေးထင မ္ ောေး  ုပဖစ်ထစ ထအော ်ြါအထ  ောင်ေးတစ်ရြ်ရြ်အရ 

ဒ   ျှော့ထြါ ့်ထြေးသင့််သည်ဟု ခ ုင် ုံစ ောထတ ွဲ့ရှ ရြါ    အုြ်သ  ု ထ ျှော့်ထြါ ့်  တ်မင မ္်ေးခ င့််ပြ န ုင်သည် - 

( )  ူေးတ ုို့သယ်ြ ိုု့ရော မ္ေ်းထ  ောင်ေးအတ င်ေး  မ္်ေးြါေးမြ  ပခင်ေး၊ ထသောင်  န်ေးပခင်ေး၊ ထရ မ္ေ်း 

ထ  ောင်ေး အထနအ ောေးထပြောငေ်း  ပခင်ေး စသည့်် ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရသူ  က   တငထ်မ္ျှော်မှ္န်ေး 

တောေးဆ ေးန ုင်မ္ှုမ္ရှ သည့်် အထ  ောငေ်းတစ်ခုခုထ  ောင့််ပဖစ်ထစ၊ အပခောေးအထ  ောင်ေးတစ်ခုခု 

ထ  ောင့််ပဖစ်ထစ  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး  ု ရြ်ဆ ုငေ်း ောေးရပခငေ်း သ ုို့မ္ဟုတ် ဆ ်  ် 

 ုြ်  ုငန် ုငထ်စမ္ှုမ္ရှ ပခင်ေးထ  ောင့််  ူေးတ ုို့  ုငစ်င်ရရှ သူတ င် ဆံုေးရံှုေးမ္ှုပဖစ်ထြေါ်ပခင်ေး၊ 

( ခ )   ူေးတ ုို့ ူေးသန်ေးထပြေးဆ  ရော မ္ေ်းထ  ောငေ်းနယ်န မ္ တ်အတ င်ေး  ူေးစ ်ထရောဂါတစ်ခုခု 

ပဖစ်ြ ောေးပခင်ေးထ  ောင့််  ူေးတ ုို့ထပြေးဆ  သ ောေးမ္ှု  ု  န်ို့သတ်ြ တ်ြငတ်ောေးပမ္စ်ပခငေ်းခံရသပဖင့်် 

 ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရရှ သူတ င် နစ်နာဆံုေးရံှုေးမ္ှုပဖစ်ထြေါ်ပခင်ေး၊ 

( ဂ )   ူေးတ ုို့  ငုစ်င်ရရှ သူ  ူမ္  အပဖစ်ခံယပူခငေ်း သ ုို့မ္ဟုတ် ၎င်ေးြ ုင်ဆ ုငအ်သုံေးပြ    ်ရှ ထသော 

 ူေးတ ုို့ထရယောဉ်နှင့်် ယငေ်းနှင့််သ ်ဆ ုင်ထသောြစစည်ေးမ္ ောေး   ုတရောေးမ္ထ  ောငေ်းအရ ဝရမ္်ေး 

စ   ြ ်သ မ္်ေးဆည်ေးခံရပခင်ေးထ  ောင့်် ထြေးသ ငေ်းရန်ရှ ထသော အရစ်    ုငစ်င်ခ ထင မ္ ောေးအောေး 

ထြေးသ င်ေးန ုငမ်္ှုမ္ရှ ပခင်ေး၊ 

၇၇။ ထ ော်မ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် နညေ်းဥြထေ ၇၃ အရ  ူေးတ ုို့ 

  ငုစ်င်ခထ ျှော့်ထြါ ့်ခ င့််ပြ ရန် သ ုို့မ္ဟုတ်   တ်မင မ္်ေးခ င့််ပြ ရန်တငပ်ြ ောထသော   စစရြ်မ္ ောေး  ု ဝန်က  ေး 

ဌောန၏သထ္ောတူည ခ  ်ရယမူြ ေး ခ င့််ပြ ထြေးရမ္ည်။ 

အခန ်း (၁၄) 

တာ်းပမစ ချက မျာ်း 

၇၈။ မ္ည်သူမ္ျှ  ူေးတ ုို့အြု်ခ  ြ်သူ ံမှ္ သ ုို့မ္ဟုတ်  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး  ငုစ်င်ရရှ သူ ံမ္ှ ခ င့််ပြ ခ  ် 

မ္ရရှ ္   ူေးတ ုို့နယ်န မ္ တ်အတ င်ေးတ င်  ူေးတ ုို့တည်ထ ောင်ပခငေ်းမ္ပြ ရ သ ုို့မ္ဟုတ်  ူ၊ တ ရစဆောန်၊ ယောဉ်၊ 

 ုန်စည်အငှောေး မ္ြ ိုု့ရ။ 
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၇၉။ မ္ည်သူမ္ျှ  ူေးတ ုို့အုြ်ခ  ြ်သူ ံမ္ှ ခ င့််ပြ ခ  ်မ္ရှ ္   ူေးတ ုို့နယ်န မ္ တ်၏ပြင်ြ တစ်မ္ ုင်အတ င်ေး 

 ူေးတ ုို့တည်ထ ောင်ပခငေ်း မ္ပြ ရ သ ုို့မ္ဟုတ်  ူ၊ တ ရစဆောန်၊ ယောဉ်  ုန်စည်အငေှာေး မ္ြ ိုု့ရ။ 

၈၀။ မ္ည်သူမ္ျှ သတ်မ္ှတ် ောေးသည့််  ူေးတ ုို့ခနှုန်ေး ောေး  ် ြ ုမ္ ုထ ော ခ်ံရယူပခင်ေး မ္ပြ ရ။ 

၈၁။  ူေးတ ုို့ခ ငေ်း  တ်ခ င့််ပြ  ောေးသည့််  ူ၊ တ ရစဆောန်၊ ယောဉ်၊  ုန်ြစစည်ေးမ္ ောေးအထြေါ်မ္ှ  ူေးတ ုို့ခ 

ထ ော ်ခံပခငေ်း မ္ပြ ရ။ 

၈၂။  ူေးတ ုို့ခထ ျှော့်ထြါ ့်ခ င့််ပြ  ောေးထသော  ူ၊ ြစစည်ေးမ္ ောေးအထြေါ်မ္ှ သတ်မ္ှတ်ထ ျှော့်ထြါ ့်ခ င့််ပြ  ောေး 

သည့််  ူေးတ ုို့ခ  ် ြ ုမ္ ုထ ော ်ခံပခငေ်း မ္ပြ ရ။ 

၈၃။  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးတ င် သ ်ဆ ုင်ရောဌောနအဖ  ွဲ့အစည်ေးမ္ ောေးမ္ှ သတ်မ္ှတ်ထ ျှော့်ထြါ ့်ခ င့််ပြ  ောေးသည့်် 

 ူေးတ ုို့ခ  ် ြ ုမ္ ုထ ော ်ခံပခငေ်း မ္ပြ ရ။ 

၈၄။ အနတရောယ်ရှ ထစန ုင်သည့်် ထရယောဉ်အောေး  ူေးတ ုို့ထရယောဉ်အပဖစ် သုံေးစ  ပခငေ်း မ္ပြ ရ။ 

၈၅။ မ္ည်သည့််  ူေးတ ုို့ထရယောဉ်မ္ျှ အနတရောယ်ရှ ထစန ုင်မြ ေး  ံခုခံ မ္ှုမ္ရှ ထသော  ူေးတ ုို့ဆ ြ် သ ုို့မ္ဟုတ် 

ဆ ြ် မ္ေ်းတ င်ဆ ု ် ြ်ပခင်ေး မ္ပြ ရ။ 

၈၆။ သတ်မ္ှတ် ောေးသည့်် ခရ ေးသည်ဦေးထရ  ် ခရ ေးသည်ြ ုမ္ ုတင်ထဆောင်ပခင်ေး၊  န်ို့သတ်သည့်် 

အထ ေးခ  န်  ်ြ ုမ္ ု၍  ုန်ြစစည်ေး၊ တ ရစဆောန်၊ ယောဉ်စသည်တ ုို့အောေး တငထ်ဆောငပ်ခငေ်း မ္ပြ ရ။ 

၈၇။ ရြ်ဆ ုင်ေး ောေးထသော  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးနှင့်် ြယ်ဖ  ် ောေးထသော  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေး နယ်န မ္ တ်တ င် 

 ူေးတ ုို့ထပြေးဆ  ပခငေ်း မ္ပြ ရ။ 

၈၈။ မ္ည်သူမ္ျှ ဤနည်ေးဥြထေမ္ ောေးအရ မ္နတထ ေးတ ုင်ေးထေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့၊ စညြ်င်သောယောထရေး 

ဝန်က  ေးဌောနနှင့်် ထ ောမ်္တ တ ုို့   ုတ်ပြန်သည့်် အမ္ န်ို့နှင့်် ညွှန်  ောေးခ  ်တစ်ရြ်ရြ်  ု   ု ်နာရန် 

ြ  ်   ်ပခငေ်း မ္ရှ ထစရ။ 

၈၉။ မ္ည်သူမ္ဆ  ု ဤနညေ်းဥြထေမ္ ောေးြါ တောေးပမ္စ်ခ  ်တစ်ရြ်ရြ်  ု ထဖော ်ဖ  ်   ေး  န် ျှင် 

သ ုို့မ္ဟုတ်    ု်နာထဆောင်ရွ ်ရန် သတ်မ္ှတ်ခ  ်  ု   ု ်နာထဆောင်ရွ ်ရန် ြ  ်   ် ျှင် 

စညြ်င်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေးဥြထေအရ အထရေးယူပခငေ်းခံရမ္ည်။ ဤနညေ်းဥြထေ ၆၀ နှင့်် နည ်းဥပဒေ 

၆၁ အောေး ထဖော ်ဖ  ်   ေး  န်မ္ှုအတ  ်  ုမ္ူ စည်ြင်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေးဥြထေ သ ုို့မ္ဟုတ် တည်ဆ  

အပခောေးဥြထေမ္ ောေးအရပဖစ်ထစ အထရေးယူပခငေ်းခံရမ္ည်။ 
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အခန ်း (၁၅) 

အဖ  ဖ   

၉၀။ အပခောေးပြည်နယန်ှင့်် တ ုင်ေးထေသက  ေး၏ မမ္  ွဲ့နယ်တစ်ခုခု  မ္ မ္ တ ုင်ေးထေသက  ေး၏ မမ္  ွဲ့နယ် 

တစ်ခုခုနှင့််  ူေးတ ုို့ ုြ်ငန်ေးတည်ထ ောင်ထ  ောင်ေး   ောေးသ ရပခင်ေး သ ုို့မ္ဟုတ် တည်ထ ောငရ်န် ည  န ှုင်ေး 

 ောပခငေ်းတ ုို့ပဖစ်ထြေါ် ောြါ  တ ုင်ေးထေသက  ေးညွှန်  ောေးထရေးမ္ှ ေးသည် အစ ုေးရအဖ  ွဲ့အခ ငေ်းခ ငေ်း ည  န ှုင်ေး 

ထဆောငရ်ွ ်ထရေးအတ  ် ဝန်က  ေးမ္ှတစ်ဆင့်် တငပ်ြရမ္ည်။ 

၉၁။ မ္နတထ ေးတ ုင်ေးထေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့၊ စညြ်င်သောယောထရေးဝန်က  ေးဌောနသည် ဤနညေ်းဥြထေမ္ ောေး 

အရ ထဆောငရ်ွ ်ရန်ရှ ထသော  ုြ်ငန်ေးတောဝန်မ္ ောေး  ု မ္ မ္   ်ထအော ်ရှ  သ ်ဆ ုင်ရောဌောန၊ အဖ  ွဲ့ 

အစည်ေး သ ုို့မ္ဟုတ် ြုဂ္   ်တစ်ဦေးဦေးအောေး  ွှ အြ်ထဆောငရ်ွ ်ထစန ုင်သည်။ 

၉၂။ မ္နတထ ေးတ ုင်ေးထေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့၊ စညြ်င်သောယောထရေးဝန်က  ေးဌောနသည် ဤနညေ်းဥြထေမ္ ောေး 

ြါ   စစရြ်မ္ ောေး  ု ထဆောင်ရွ ်န ုငရ်န်  ုအြ်ထသော အမ္ န်ို့နှင့််ညွှန်  ောေးခ  ်မ္ ောေး  ု  ုတ်ပြန်န ုင် 

သည်။ 

 

 

အမိန ို့အ  

 

ဖအာင ဖမာင ်း 

ေန ကက ်း 

စည ပ္င သာယာဖ ်းေန ကက ်းဌာန 

မန္တလ ေးတ ိုင ေးလေသက  ေးအစ ိုေးရအဖ  ွဲ့ 
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ဖနောက ဆက တ   (က) 

----------------------- ငမိျုွဲ့နယ စည ပ္င သာယာဖ ်းအ   ွဲ့ 

အ   ွဲ့ပ္ိိုင က ်းတိိုို့ ိုပ္ ငန ်းစာ င ်း 

[နည ်းဥပ္ဖေ ၂၇] 

စဉ်  ူေးတ ိုု့အမ္ည် 
ပဖတ် ူေးပမ္စ်/ 

ထခ ောငေ်းအမ္ည် 

 ူေးတ ိုု့ 

 မ္်ေးထ  ောင်ေး 

(ထရမ္ ုင်) 

ဆ ်စြသ်ည့်် 

အဖ  ွဲ့ 

 ူေးတ ိုု့ 

အုြခ်  ြ်သူ 
မ္ှတ်ခ  ် 
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ဖနောက ဆက တ   (ခ) 

မနတဖ ်းတိိုင ်းဖေသကက ်း စည ပ္င သာယာဖ ်းအ   ွဲ့ 

အ   ွဲ့ပ္ိိုင က ်းတိိုို့ ိုပ္ ငန ်းစာ င ်းချျုပ္  

[နည ်းဥပ္ဖေ ၂၈] 

စဉ် မမ္  ွဲ့နယ်  ူေးတ ိုု့အမ္ည် 
ပဖတ် ူေးပမ္စ်/ 

ထခ ောငေ်းအမ္ည် 

 ူေးတ ိုု့ 

 မ္်ေးထ  ောင်ေး 

(ထရမ္ ုင်) 

ဆ ်စြသ်ည့်် 

အဖ  ွဲ့ 

 ူေးတ ိုု့ 

အုြခ်  ြ်သူ 
မ္ှတ်ခ  ် 
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--------------------------- ငမိျုွဲ့နယ စည ပ္င သာယာဖ ်းအ   ွဲ့ 

က ်းတိိုို့ ိုပ္ ငန ်းသယ ယ ပ္ိိုို့ဖဆာင သည ့် ခ  ်းသည ၊ ယာဉ ၊ တိ စဆာန နှင ့် ကိုန ပ္စစည ်းမျာ်းမှတ ပ္ံိုတင စာ င ်း 

[နည ်းဥပ္ဖေ ၅၈  (ဆ)] 

က ်းတိိုို့ မ ်းဖကကာင ်း -------------------- မ ှ------------------------- သိိုို့ 

က ်းတိိုို့အမည  ------------------------- က ်းတိိုို့ ိိုင စင စ အမည  ------------------------- 

 

ရ စ်   
ခရ ေးစဉ ်

အမ္တှ ်

ထရယောဉ ်

အမ္   ေးအစောေး 

သယ်ယူသည့်် 

ယောဉြ် ငု်ရှင ်

 

တောဝနခ်ံ  ်မှ္တ ်

 

 

မှ္တ်ခ   ်

 

ခရ ေးသည် 

(ဦေးထရ) 

ဆ ုင  ယ ်

(စ ေးထရ) 

စ ်  ္ေး 

(စ ေးထရ) 

 ုန်ြစစည်ေး 

(ြ ဿော) 

ဆန/်စြါေး 

သ ေးနှ ံ

(အ တ်) 

တ ရစဆောန ်

(ထ ောငထ်ရ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မ္ှတ်ခ  ်။  ူေးတ ုို့ထခါ ်တ ုငေ်းအတ  ် ဤဇယောေးတ င်ပြည့််စံုစ ောပဖည့််သ ငေ်းရမ္ည်။ 

  တောဝန်ရှ သူ တစ်ဦေးဦေး  စစ်ထဆေးရန်ထတောင်ေးဆ ုသည့််အခါ တငပ်ြရမ္ည်။ 

 


