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တရောားလွှတတ်တော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်အီက်ဥပတေ 

(၁၉၂၆ ခုန စ၊် အနိဒယိအက်ဥပတေအမ တ် ၃၈) 

(၁၉၂၉ ခုန စ ်၊ ဇေ်ေဝါရီလ ၁ ရက်) 

ေေိါော်း 

 

၁။ ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  × 

အေက်အဓိပပောယ်တ ော်ပပခ က် 

၂။ ဤအက်ဥပတေတွင ်အတ ကောငာ်းပခငာ်းရောန င ပ် စတ်စ၊ တ  ှေ့တေောက်စကောားစပ်တိ  ၏ အဓပိပောယ်န င  ်ပ စတ်စ ဆေ  က် ငက်ွွဲလွွဲခ က် 

တစစ်  တစရ်ောမ  ိလျှင-် 

(က) တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေ ဆိ သည်မ ော ဤအက်ဥပတေပပဋ္ဌောော်းခ က်မ ောားအရ တရောားလွှတ်တတော်၏ 

တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားစောရငာ်းတွင ်အမည်စောရငာ်းသငွာ်းထောားတသော တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေကိ  ဆိ သည်။ 

(ခ) × × × × × × × × × 

(ဂ) × × × × × × × × × 

(ဃ) ပပဋ္ဌောော်းသည် ဆိ သည်မ ော ဤအက်ဥပတေအရ ပပြုလ ပ်တသော ေည်ားဥပတေမ ောားအရ ပပဋ္ဌောော်းထောားပခငာ်း ကိ ဆိ သည်။ 

တရောားလွှတတ်တော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ် ီဖ  ှေ့စညာ်းပ ု 

တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောား တကောငစ် ီွွဲ ှေ့စည်ားပခငာ်း 

၃။ (၁) တရောားလွှတ်တတော်အတွက် တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်ကီိ  ဤမ တေောက်တွင ်ပပဋ္ဌောော်းထောား တသောေည်ားလမ်ားပ င  ်

 ွွဲှေ့စည်ားရမည်။ 

(၂) ယငာ်းသိ   ွွဲ ှေ့စည်ားထောားတသော တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်သီည် စဉ်ဆက်မပပတ ်တဆောငရွ်က် ပိ ငခ်ငွ ၊် 

မိမိတကောငစ်ပိီ င ်တ ဆပ်ိသ  ားစွွဲပိ ငခ်ငွ ၊် တ ွှှေ့တပပောငာ်းနိ ငသ်ည ်ပစစညာ်းန င  ်မတ ွှှေ့မတပပောငာ်းနိ ငသ်ည ် ပစစည်ားမ ောားကိ  

ရယူပိ ငခ်ငွ န်  င  ်လက်  ိ ထောားပိ ငခ်ငွ ၊် ပဋညိောဉ် ခ ြုပ်ဆိ ပိ ငခ်ငွ  ် ိတသော အ ွွဲှေ့အစည်ားတစခ်  ပ စရ်မည်ပ စပ်ပီား 

တရောားလွှတ်တတော် တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်၊ီ ရေက် ေပ်မိြု ှေ့အမည်ပ င  ်တရောားစွွဲဆိ  ပိ ငခ်ငွ န်  င  ်တရောားစွွဲဆိ ခ ပိ ငခ်ငွ  ်  ိရမည်။ 

တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်အီ ွွဲ ှေ့ဝငမ် ောား 

၄။ တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်ကီိ  တအောက်ပါအတိ ငာ်း  ွွဲှေ့စည်ားရမည်- 

 

(က) တ  ှေ့တေခ ြုပ် ဥကက ဋ္ဌ 

(ခ) ေ တိယတ  ှေ့တေခ ြုပ် ေ တိယဥကက ဋ္ဌ 
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(ဂ) တရောားသကူကီားခ ြုပ်က အမညစ်ောရငာ်းတငသ်ငွာ်းတသော တရောားလွှတ်တတော်ခ ြုပ် တရောားသကူကီားတစဦ်ား အ ွွဲှေ့ဝင ်

(ဃ) တရောားလွှတ်တတော်ခ ြုပ်က အမညစ်ောရငာ်းတငသ်ငွာ်းတသော တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေ တပခောက်ဦား အ ွွဲှေ့ဝင ်

(င) ညွှေ ်ကောားတရားမ ားခ ြုပ်၊ တရောားလွှတ်တတော်ခ ြုပ်   ား အ ွွဲှေ့ဝင ်

(စ) ညွှေ ်ကောားတရားမ ားခ ြုပ်၊ တ  ှေ့တေခ ြုပ်   ား အတွငာ်းတရားမ ား 

၅။  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  × 

၆။  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  × 

၇။ တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်သီည် ဤအက်ဥပတေ၊ ေည်ားဥပတေမ ောားန င အ်ညီ တအောက်တ ော်ပပ ပါကိစစရပ်တစခ် ခ ကိ  

သတ်မ တ်တရားအတွက် စည်ားကမ်ားဥပတေမ ောား ပပြုလ ပ်နိ ငသ်ည်။ ၄ငာ်းတိ  မ ော- 

တရောားလွှတတ်တော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်၏ီစညာ်းကမ်ားဥပတေမ ောားပပြုလုပ်ပုိငခ် င့််အောဏော 

(က) တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်ကီ လိ အပ်သည်ဟ ထငပ်မငယ်ူဆပါက အရောထမ်ား၊ အမှုထမ်ား 

မ ောားအောားခေ  အ်ပ်ပခငာ်း၊ ယငာ်းအရောထမ်ားမ ောားန င  ်အမှုထမ်ားမ ောား၏ လစောန င  ်စရိတ်မ ောား၊ အပခောားလ ပ်ငော်း 

စည်ားကမ်ားခ က်မ ောား သတ်မ တ်ပခငာ်းန င  ်

(ခ) တကောငစ်၏ီတကော်မတီမ ောားခေ  အ်ပ်ပခငာ်းန င  ် ွွဲှေ့စည်ားပခငာ်း၊ ယငာ်းတကော်မတီမ ောား၏ လ ပ်ထ  ား လ ပ်ေည်ားမ ောားန င  ်

ယငာ်းတကော်မတီမ ောားသိ   လွှွဲအပ်နိ ငတ်သော တကောငစ်၏ီ ဆ  ားပ တ်ပိ ငခ်ငွ  ်အောဏောန င  ်တောဝေမ် ောား သတ်မ တ်ပခငာ်းတိ   

ပ စသ်ည်။ 

တရောားလွှတတ်တော်တ  ှေ့တေအပဖစ ်ဝငခ် င့်န်  င့် ်စောရငာ်းသ ငာ်းပခငာ်း 

တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောား၏ စောရငာ်းသငွာ်းပခငာ်း 

၈။ (၁) ဤအက်ဥပတေအရ တရောားလွှတ်တတော်၏တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောား စောရငာ်းတွင ်စောရငာ်းသငွာ်း ထောားပခငာ်းမ  ိလျှင ်

မည်သမူျှတရောားလွှတ်တတော်၌ တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေအပ စ ်လိ က်ပါတဆောငရွ်က်ခငွ  ်မ  ိတစရ။ 

(၂) တရောားလွှတ်တတော်သည် တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောား၏ စောရငာ်းကိ  ပပြုစ ထိော်းသမိ်ားရမည်။ အဆိ ပါ စောရငာ်းတွင-် 

(က) အထက်ပါကိစစန င  ်စပ်လ ဉ်ား၍ ၁၉၂၉ ခ န စ၊် ဇေေ်ဝါရီလ ၁ ရက်တေ   မတိ ငမ်ီ တေ  ရက်အထိ တရောားလွှတ်တတော်တွင ်

တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေ သိ  မဟ တ် တ  ှေ့တေအပ စ ်အမှုလိ က်ပါတဆောငရွ်က်ခငွ  ်  ိတသော ပ ဂ္ိြုလ်မ ောား အောားလ  ားန င  ်

(ခ) ဤအက်ဥပတေအရ တရောားလွှတ်တတော်တွင ်တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေအပ စ ်ဝငခ်ငွ ရ်ပပီားပ စတ်သော 

အပခောားပ ဂ္ိြုလ်မ ောားအောားလ  ား ပါဝငရ်မည်။ 

သိ  ရောတွင ်အဆိ ပါပ ဂ္ိြုလ်မ ောား၏ စောရငာ်းသငွာ်းပခငာ်းန င  ်စပ်လ ဉ်ား၍ ပမေမ်ောနိ ငင် တ ဆိပ်တခါငာ်း အက်ဥပတေအရ 

တ ဆိပ်တခါငာ်းခေွန် င  ်ထိ က်သင တ်သော အခတ ကားတငတွပားသငွာ်းပပီား ပ စရ်မည်။ ပ ေမ်ခွွဲငယ်(က)တွင ်ရည်ညွှော်းထောားတသော 

ပ ဂ္ိြုလ်မ ောားအတေပ င  ်တစဆ်ယ်က ပ်ကိ လည်ားတကောငာ်း၊ အပခောားကိစစရပ်မ ောားအတွက် သတ်မ တထ်ောားသည ် 

အခတ ကားတငကွိ လည်ားတကောငာ်း တရောားလွှတ်တတော် တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်သီိ   တပားသငွာ်းပပီားပ စရ်မည်။ 
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(၃) စောရငာ်းသငွာ်းပခငာ်းကိ  ဝါစဉ်အလိ က်ပပြုလ ပ်ပပီား ယငာ်းဝါစဉ်ကိ  တအောက်ပါအတိ ငာ်း သတ်မ တ်ရမည်။ ၎ငာ်းတိ  မ ော- 

(က) ပ ေမ်ခွွဲ ၂၊ ပ ေမ်ခွွဲငယ်(က)တွင ်ရည်ညွှော်းထောားတသော ၁၉၂၉ ခ န စ၊် ဇေေ်ဝါရီလ ၁ ရက်တေ  မတိ ငမ်ီ တေ  ရက်အထ ိ

ပ ဂ္ိြုလ်မ ောားအောားလ  ားကိ  ယငာ်းတိ  ၏ ဝါစဉ်အလိ က် ဦားစွောစောရငာ်းသငွာ်းရမည်။ 

(ခ) ဤအက်ဥပတေအရ တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေအပ စ ်ဝငခ်ငွ ရ်  ိပပီားပ စသ်ည ် အပခောားပ ဂ္ိြုလ်မ ောား၏ ဝါစဉ်ကိ  

ယငာ်းဝငခ်ငွ ပ်ပြုသည ်တေ  အပ စ ်သတ်မ တ်သည ် တေ  တေောက်ပိ ငာ်း သိ  မဟ တ် ထိ သသူည် 

ဝတ်လ  တတော်ရတစဦ်ားပ စလ်ျှင ်တရောား လွှတ်တတော်တ  ှေ့တေအပ စ ်ဝငခ်ငွ ပ်ပြုသည ်တေ  ရက် သိ  မဟ တ် ဝတ်လ  တတော်ရ 

ပ စသ်ည ်တေ  ရက် န စခ် အေက် တစောသည ်တေ  ရက်ကိ  သတ်မ တ်ရမည်။ 

သိ  ရောတွင ်ပ ေမ်ခွွဲငယ် (ခ) န င စ်ပ်လ ဉ်ား၍ တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေအပ စ ်ဝငခ်ငွ မ်ရမီ အပခောား တရောားလွှတ်တတော်တွင ်

လိ က်ပါတဆောငရွ်က်ခငွ  ် ိသည ် ပ ဂ္ိြုလ်၏ဝါစဉ်ကိ  ယငာ်းသိ  လိ က်ပါတဆောငရွ်က် ခငွ  ် ိသည ် တေ  အပ စ ်သတ်မ တ်ရမည်။ 

(၄) တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောား၏ အလ ငတ်လျှောက်လွဲခငွ  ်အခငွ အ်တရားအသာီးသာီးကိ  ဝါစဉ်ပ င  ်သတ်မ တ်ရမည်။ 

သိ  ရောတွင ်တ  ှေ့တေခ ြုပ်သည် အပခောားတရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောား အောားလ  ားထက် အလ ငတ်လျှောက်လွဲခငွ  ် ိရမည်။ 

(၅) တရောားလွှတ်တတော်သည် ဤပ ေမ်အရ အမည်စောရငာ်းတရားသငွာ်းထောားသအူောားလ  ားကိ  စောရငာ်း သငွာ်းပပီားတ ကောငာ်း 

လက်မ တ်ထ တ်တပားရမည်။ 

(၆) တရောားလွှတ်တတော်သည် ဤပ ေမ်အရ ပပြုစ ထောားတသော စောရငာ်းမိတတ ူတစတ်စောငက်ိ  တရောားလွှတ်တတော ်

တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်သီိ  တပားပိ  ရမည်ပ စပ်ပီား စောရငာ်းပပငဆ်ငခ် က်မ ောား၊ ထပ်မ ပ ည ်စွက်ခ က် မ ောား အောားလ  ားကိ  

ပပငဆ်ငပ် ည ်စွက်ပပီားတေောက် တရောား လွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်သီိ    အတ ကောငာ်း ကောားရမည်။ 

(၇) တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်သီည် ထိ သိ  အတ ကောငာ်း ကောားလောသည ် ပပငဆ်ငခ် က်မ ောား၊ 

ထပ်မ ပ ည ်စွက်ခ က်မ ောားအောားလ  ားကိ  စောရငာ်းမိတတ ူတွင ်တရားသငွာ်းရမည်။ 

တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောား၏ အရည်အခ ငာ်းန င် ဝငခ်ငွ်  

၉။ (၁) တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်သီည် တရောားလွှတ်တတော်၏ ကကိြုတငခ်ငွ ပ်ပြုခ က်ပ င  ်

တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားအပ စ ်ဝငခ်ငွ စ်ည်ားမ ဉ်ား သတ်မ တ်နိ ငတ်ရားအတွက် ေည်ားဥပတေမ ောား ထ တ်ပပေန်ိ ငသ်ည်။ 

သိ  ရောတွင ်အဆိ ပါေည်ားဥပတေမ ောားသည် တရောား လွှတ်တတော်၏ ဆငပ်ခငတ်  တရောားအရ တစစ်  တစဦ်ားကိ  ဝငခ်ငွ ပ်ပြုပခငာ်းအောား 

ပငငာ်းပယ်သည ် အခငွ အ်ောဏောကိ  ကေ  သ်တ်ပခငာ်း သိ  မဟ တ် တစစ်  တစရ်ောတသော ေည်ားလမ်ားပ င  ်ထိခိ က်ပခငာ်း မ  ိတစရ။ 

(၂) အထူားသပ င  ်အထက်တွငတ် ော်ပပခွဲ တသော အခငွ အ်ောဏော၏ တယဘ ယ အခ က်ကိ  မထိခိ က်တစဘွဲ 

ယငာ်းေည်ားဥပတေမ ောားကိ  တအောက်တ ော်ပပပါကိစစရပ်မ ောားအတွက ်သတ်မ တ် ပပဋ္ဌောော်းရမည်။ ၎ငာ်းတိ  မ ော- 

(က) တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေအပ စ ်ဝငခ်ငွ ရ်ရေ ်တလျှောက်ထောားတသော ပ ဂ္ိြုလ်မ ောားတွင ်  ိရမည  ်အရည်အခ ငာ်းမ ောား၊ 

(ခ) တရောားလွှတ်တတော်သိ   တငသ်ငွာ်းရမည ် ဝငခ်ငွ တ်လျှောက်လွှောပ  စ န င  ်တလျှောက်ထောား ရမည ်ေည်ားလမ်ား၊ 

(ဂ) တရောားလွှတ်တတော်က ယငာ်းတလျှောက်လွှောမ ောားအောားလ  ားကိ  တရောားလွှတ်တတော် တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်သီိ    

အတ ကောငာ်း ကောားစောတပားပိ  ပခငာ်း၊ 
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(ဃ) တလျှောက်ထောားသတူစဦ်ားဦား၏ ဝငခ်ငွ အ်တပေါ် ကေ  က်ွက်ခ က်တစစ်  တစရ်ောကိ  တရောားလွှတ်တတော် 

တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်၏ီကိ ယ်စောား တရောားလွှတ်တတော်က  ကောားေော စစတ်ဆားပခငာ်း၊ 

(င) အမည်စောရငာ်းတရားသငွာ်းပခငာ်းန င စ်ပ်လ ဉ်ား၍ တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်သီိ   တပားသငွာ်းရ 

မည ်အခတ ကားတငမွ ောား တကောက်ခ ပခငာ်း၊ 

(စ) အမည်စောရငာ်းတရားသငွာ်းပပီားတေောက် တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်သီိ   တပားသငွာ်းရမည ် န စစ်ဉ်တ ကားမ ောား 

တကောက်ခ ပခငာ်းတိ   ပ စသ်ည်။ 

(၃) ဤပ ေမ်အရ ပပဋ္ဌောော်းထောားသည ် ေည်ားဥပတေမ ောားသည် တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေအပ စ ်ဝငခ်ငွ  ်တလျှောက်ထောားသည ် 

မည်သည ်အမ ိြုားသမီားကိ မျှ ၎ငာ်းသည် အမ ိြုားသမီားပ စသ်ည်ဆိ တသော အတ ကောငာ်း တ ကောင  ်

အရည်အခ ငာ်းပပည ်မီပခငာ်းမ  ိဟ  ပပဋ္ဌောော်းပခငာ်း မ  ိတစရ။ 

အက င့်သ်ကိခောပ က်ပပောားပခငာ်း 

အက င် သကိခောပ က်ပပောားသည် တရောားလွှတ်တတော် တ  ှေ့တေကိ  ခ မ တ်သည်  ပပစေ်ဏ ်

၁၀။ (၁) တရောားလွှတ်တတော်သည် တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေတစဦ်ားဦားကိ  ဤမ တေောက်တွင ်သတ်မ တ်ထောား သည ် 

ေည်ားလမ်ားမ ောားပ င  ်၎ငာ်း၏အသက်တမွားဝမ်ားတ ကောငာ်း လ ပ်ငော်း ဆိ ငရ်ော၊ သိ  မဟ တ် အပခောားအက င  ်သကိခော 

ပ က်ယွငာ်းပခငာ်းဆိ ငရ်ော အပပစ ် ိတ ကောငာ်း တတွှေ့   ိလျှင ်ပပငာ်းထေစ်ွောသတိတပားပခငာ်း၊ အမှုလိ က်ပါ တဆောငရွ်က်ပခငာ်းမ  

ဆိ ငာ်းင  ထောားပခငာ်း သိ  မဟ တ် တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေစောရငာ်းမ  ပယ်  က်ပခငာ်းတိ   ပပြုလ ပ် နိ ငသ်ည်။ 

(၂) တရောား   ားတစ ်  ား   ားကပ စတ်စ၊ တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်ကီပ စတ်စ သိ  မဟ တ ်ပ ဂ္ိြုလ်တစဦ်ားဦားကပ စတ်စ 

အဆိ ပါတရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေသည် အက င သ်ကိခော ပ က်ပပောားတ ကောငာ်း တိ င ်ကောားသည ်စောကိ  လက်ခ ရ  ိလျှင ်

တရောားလွှတ်တတော်သည် ထိ သိ   တိ င ်ကောားမှုအောား အက ဉ်ားေည်ားပ င  ်ပလပ်ပခငာ်းမပပြုပါက စ  စမ်ားစစတ်ဆားရေ ်တရောား 

လွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်ကီိ  လွှွဲတပပောငာ်းတပားပခငာ်း သိ  မဟ တ် တရောားလွှတ်တတော် တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်နီ င  ်

တိ ငပ်ငတ်ဆွားတနာွးပပီားတေောက် ခ ိ ငတ်ရောားသကူကီား  ိရော တရောား   ား (ဤမ တေောက်တွင ်ခ ိ ငတ်ရောား   ားဟ  ရည်ညွှော်းပါသည်)ထ  

စ  စမ်ားစစတ်ဆားရေ ်လွှွဲတပပောငာ်း တပားပခငာ်းပပြုရမည်။ ထိ  ပပင ်မညသ်ည ်အမှုကိစစတစရ်ပ်ရပ်တွငမ်ဆိ  အဆိ ပါ 

တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေသည် ယငာ်းသိ  အပပစ ် ိတ ကောငာ်း ယ   ကည်နိ ငတ်လောက်သည ် အတ ကောငာ်းပခငာ်းရော  ိလောပါက 

တရောားလွှတ်တတော်၏ ကိ ယ်တိ ငအ်ဆိ ပပြုခ က်ပ င  ်တ ော်ပပပါ တရောား   ားသိ   စ  စမ်ားစစတ်ဆားရေ ်လွှွဲတပပောငာ်းတပားနိ ငသ်ည်။ 

တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်ခီ     ား 

၁၁။ (၁) ပ ေမ် ၁၀ အရ အမှုတစခ် ခ ကိ  တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်သီိ   စ  စမ်ားစစတ်ဆား ရေ ်လွှွဲတပပောငာ်းတပားရောတွင ်

အမှုကိ  တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်ခီ  အ ွွဲှေ့ (ဤမ တေောက်တွင ်ခ     ားဟ  ရည်ညွှော်းပါသည်)ပ င စ်စတ်ဆားရမည။် 

(၂) ခ     ားတွင ်တရောားလွှတ်တတော်တရောားသကူကီားခ ြုပ်က တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ် ီအ ွွဲှေ့ဝင ်

သ  ားဦားတအောက်မေည်ားငါားဦားထက်မမ ောားတသောသမူ ောားပ င  ်စ  စမ်ားစစတ်ဆားရေ ်ခေ  အ်ပ်ပပီား ယငာ်းခေ  အ်ပ်ထောား 

တသောအ ွွဲှေ့ဝငမ် ောားအေက်မ  တစဦ်ားကိ  ခ     ားဥကက ဋ္ဌအပ စ ်ခေ  အ်ပ်ရမည်။ 

စ  စမ်ားစစတ်ဆားပခငာ်းဆိ ငရ်ောလ ပ်ထ  ားလ ပ်ေည်ား 
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၁၂။ (၁) တရောားလွှတ်တတော်သည် ပ ေမ် ၁၀ အရ လွှွဲအပ်ထောားသည ် စ  စမ်ားစစတ်ဆားမှုမ ောားကိ  တဆောငရွ်က်ရေ ်ခ     ားမ ောားန င  ်

ခ ိ ငတ်ရောား   ားမ ောား လိ က်ေောက င သ်  ားရမည ် လ ပ်ထ  ား လ ပ်ေည်ားမ ောား သတ်မ တ်နိ ငတ်ရားအတွက်  ေည်ားဥပတေမ ောား 

ထ တ်ပပေရ်မည်။ 

(၂) ပ ေမ် ၁၀ အရ တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်သီိ   လွှွဲအပ်သည ် စ  စမ်ားစစတ်ဆားမှု တစခ် အတပေါ် ခ     ားက 

တတွှေ့   ိခ က်မ ောားကိ  တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်မီ တစဆ်င  ်တရောားလွှတ်တတော်သိ   တငပ်ပရမည။် ထိ  ပပင ်

ခ ိ ငတ်ရောား   ားက ထိ သိ   စ  စမ်ားစစတ်ဆားမှု အတပေါ်တတွှေ့   ိခ က်ကိ  တရောားလွှတ်တတော်သိ   တိ က် ိ က်တပားပိ  ရမည်ပ စပ်ပီား 

တရောား လွှတ်တတော်သည် တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်သီိ   မိတတ ူတပားပိ  ရမည။် 

(၃) တတွှေ့   ိခ က်ကိ လက်ခ ရ  ိလျှင ်တရောားလွှတ်တတော်သည် အမှု ကောားေောမည ်ရက်ကိ  သတ်မ တ်ပပီား အဆိ ပါတေ  ရက်ကိ  

သက်ဆိ ငရ်ောတရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေကိ  လည်ားတကောငာ်း၊ တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောား တကောငစ်နီ င  ်တ  ှေ့တေခ ြုပ် 

တိ  ကိ လည်ားတကောငာ်း အတ ကောငာ်း ကောား ရမည်။ ထိ  ပပငအ်မှုတွင ်အမိေ  မ် ောား မခ မ တ်မ ီသက်ဆိ ငရ်ောတရောား 

လွှတ်တတော်တ  ှေ့တေကိ  လည်ားတကောငာ်း၊ တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောား တကောငစ်နီ င  ်တ  ှေ့တေခ ြုပ် တိ  ကိ လည်ားတကောငာ်း 

 ကောားေောရေ ်အခငွ အ်တရားတပားရမည်။ 

(၄) တရောားလွှတ်တတော်သည် အမှုန င စ်ပ်လ ဉ်ား၍ သင သ်ည်ဟ ထငပ်မငသ်ည ်အတိ ငာ်း အမိေ  ခ် မ တ်နိ ငသ်ည် သိ  မဟ တ် 

တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်မီ တစဆ်င  ်ခ     ားသိ  ပ စတ်စ၊ ခ ိ ငတ်ရောား   ားသိ  ပ စတ်စ ထပ်မ စ  စမ်ားစစတ်ဆားရေ ်

ပပေလ်ည်လွှွဲအပ် နိ ငသ်ည်။ ထိ သိ   ထပ်မ စ  စမ်ားစစတ်ဆားပပီားတေောက် တတွှေ့   ိခ က်ကိ  လက်ခ ရ  ိပပီား ပ ေမ်ခွွဲ(၃) တွင ်

ပပဋ္ဌောော်းထောားသည ် ေည်ားလမ်ားမ ောားအတိ ငာ်း တဆောငရွ်က်နိ ငပ်ပီား ၎ငာ်းအတပေါ် အပပီားသတ်အမိေ  မ် ောား ခ မ တ်နိ ငသ်ည်။ 

(၅) အပပီားသတ်အမိေ  မ် ောားခ မ တ်ရောတွင ်တရောားလွှတ်တတော်သည် စ  စမ်ားစစတ်ဆားရောတွင ်က ေက် စရိတ်မ ောားန င  ်

တရောားလွှတ်တတော်တွင ် ကောားေောပခငာ်းန င  ်စပ်လ ဉ်ားသည ် က ေက် စရိတ်တိ   တပားတခ ပခငာ်းန င  ်စပ်လ ဉ်ား၍ 

သင တ်လ ော်သည်ဟ ထငပ်မငသ်ည ်အတိ ငာ်း အမိေ  ခ် မ တ်နိ ငသ်ည်။ 

(၆) တရောားလွှတ်တတော်သည် မိမိသတဘောအတလ ောက်ပ စတ်စ သိ  မဟ တ် ဤကိစစအလိ  င ော တလျှောက်ထောားမှုတ ကောင ပ် စတ်စ 

ပ ေမ်ခွွဲ(၄) သိ  မဟ တ် ပ ေမ်ခွွဲ (၅)အရ ခ မ တ်ခွဲ တသော အမိေ  တ်စစ်  တစရ်ောကိ  ပပေလ်ည်သ  ားသပ်ပပီား 

သင သ်ည်ဟ ထငပ်မငသ်ည ်အတိ ငာ်း အမိေ  က်ိ  အတည်ပပြုပခငာ်း၊ တပပောငာ်းလွဲပခငာ်း သိ  မဟ တ် ပယ်  က်ပခငာ်း ပပြုနိ ငသ်ည်။ 

(၇) ဤအက်ဥပတေအရ တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေတစဦ်ားအောား ပပငာ်းထေစ်ွော သတိတပားပခငာ်း သိ  မဟ တ် 

တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေအပ စမ်  ဆိ ငာ်းင  ပခငာ်းခ ရသည ်အခါ တရောားလွှတ်တတော်၏ တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေ 

မ ောားစောရငာ်း  ိ ၎ငာ်း၏အမည်န င  ်ယ ဉ်လ က်ခ မ တ်သည ် ပပစေ်ဏက်ိ  တရားသငွာ်းရမည်။ ထိ  ပပင ်

တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေတစဦ်ားအောား တ  ှေ့တေအပ စ ်လိ က်ပါတဆောငရွ်က်ပခငာ်းမ  ထ တ်ပယ်ပါက ၎ငာ်း၏အမည်ကိ  

စောရငာ်းမ ပယ်  က်ရမည်ပ စပ်ပီား ယငာ်းသိ   ဆိ ငာ်းင  ပခငာ်း သိ  မဟ တ် ထ တ်ပယ်ပခငာ်းခ ရသ၏ူ တရောားလွှတ်တတော် တ  ှေ့တေ 

အတထောက်အထောားလက်မ တ်ကိ  ပပေလ်ည်သမိ်ားယူရမည။် 
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၁၃။ (၁) အထက်တွငတ် ော်ပပခွဲ သည ်အတိ ငာ်း စ  စမ်ားစစတ်ဆားမှုတစခ် ကိ  ပပြုလ ပ်နိ ငတ်ရားအတွက် ခ     ား သိ  မဟ တ် 

ခ ိ ငတ်ရောား   ားသည် တအောက်ပါကိစစရပ်မ ောားန င  ်စပ်လ ဉ်ား၍ တရောားမ က င ထ်  ားဥပတေအရ တရောား   ားတစ ်  ားကိ  

အပ်န ငာ်းထောားသည ် အခငွ အ်ောဏောမ ောားအတိ ငာ်း ရ  ိတစရမည်။ ၎ငာ်းတိ  မ ော - 

ခ ုရ ု ားန င့်် တရောားရ ု ားမ ောား၏စ ုစမ်ားစစတ် ားပုိငခ် င့််အောဏော 

(က) တစစ်  တစဦ်ားကိ  အတငာ်းအက ပ်လောတရောက်တစပခငာ်းန င  ်က မ်ားသစစောပပြု၍ စစတ်ဆားတမားပမော်းပခငာ်း၊ 

(ခ) စောရွက်စောတမ်ားမ ောားတငပ်ပတစရေ ်ဆင ဆ်ိ ပခငာ်းန င  ်

(ဂ) သက်တသမ ောားကိ စစတ်ဆားရေ ်တကော်မ  ငမ် ောားကိ  တောဝေတ်ပားအပ်ပခငာ်း။ 

သိ  ရောတွင ်ခ     ားသည် တရောားလွှတ်တတော်၏ ကကိြုတငခ်ငွ ပ်ပြုခ က်မ  ိဘွဲ တရောား   ားတစ ်  ားတွင ်   ားထိ ငတ်ေတသော 

ကကီားမ ားတဆောငရွ်က်သည ်အရော  ိကိ  လောတရောက်တစရေ ်သိ  မဟ တ် ရောဇဝတ်တရောား   ား သိ  မဟ တ် အခေွတ်ရောား   ား၏ 

ကကီားမ ားတဆောငရွ်က်သည ်အရော  ိတစဦ်ားဦားကိ  နိ ငင် တတော်သမမတ၏ ကကိြုတငခ်ငွ ပ်ပြုခ က်မရဘွဲ ဆင တ်ခေါ်ရေ ်

အောဏောမ  ိတစရ။ 

(၁-က) တည်ဆွဲဥပတေတစရ်ပ်ရပ်တွင ်မည်သိ  ပငပ်ါ  ိတစကောမ ူမည်သမူဆိ  ခ     ားဥကက ဋ္ဌ သိ  မဟ တ် ခ ိ ငတ်ရောားသကူကီား၏ 

စောပ င တ်ရားသောားထောားတသောကကိြုတငခ်ငွ ပ်ပြုခ က်မ  ိဘွဲ ခ     ား သိ  မဟ တ် ခ ိ ငတ်ရောား   ားတရောားသကူကီား တ  ှေ့တမ ောက်တွင ်

စ  စမ်ားစစတ်ဆားမှုန င  ်သကဆ်ိ ငတ်သော အစရီငခ် စော သိ  မဟ တ် အတ ကောငာ်းပခငာ်းရော သိ  မဟ တ် အဆိ ပါစ  စမ်ားစစတ်ဆားမှုန င  ်

သက်ဆိ ငတ်သော အက င သ်ကိခောပ က်ပပောား သည်ဟ  စွပ်စွွဲခ ရသည ် တရောားလွှတ်တတော ်တ  ှေ့တေ၏ အမည်ကိ  

ထ တ်တ ော်တ ကညောပခငာ်းမပပြုရ။ 

(၂) စ  စမ်ားစစတ်ဆားမှုတိ ငာ်းကိ  ရောဇသတ်ကကီားပ ေမ် ၁၉၃ န င  ်၂၂၈ တိ  ၏ အဓိပပောယ်အတွငာ်း က တရောက်သည ် 

တရောားစရီငတ်ရားတဆောငရွ်က်ခ က်အပ စ ်မ တ်ယူရမည်ပ စပ်ပီား ခ     ားကိ  ရောဇဝတ်က င ထ်  ားဥပတေ ပ ေမ် ၄၈၀၊ ၄၈၂ န င  ်

၄၈၅ တိ  အလိ  င ော တရောားမ တရောား   ားအပ စ ်မ တ်ယူရမည်။ 

(၃) ပ ဂ္ိြုလ်တစဦ်ားတစတ်ယောက်ကိ  လောတရောက်တစပခငာ်းန င  ်၎ငာ်းကိ  က မ်ားက ိေဆ်ိ တစ၍ စစတ်ဆား တမားပမော်းပခငာ်း သိ  မဟ တ် 

စောတမ်ားအမ တ်အသောားမ ောားကိ  တငပ်ပတစရေ ်ဆင ဆ်ိ ပခငာ်း သိ  မဟ တ် တကော်မ  ငမ် ောားအောား 

တောဝေတ်ပားအပ်ပခငာ်းတိ  အတွက်- 

(က) ခ     ား၏စရီငပိ် ငခ်ငွ  ်တေသဆိ ငရ်ောကေ  သ်တ်ခ က်မ ောားမ ော အဆိ ပါတရောားလွှတ်တတော်၏ စရီငပိ် ငခ်ငွ  ်အတိ ငာ်း 

ပ စတ်စရမည ်အပပင၊် 

(ခ) ခ     ားသည် ၎ငာ်း   ားထိ ငရ်ောတေရော၏ စရီငပိ် ငခ်ငွ  ် ိတသော မညသ်ည ်တရောားမ တရောား   ားကိ မဆိ  အမှုန င စ်ပ်လ ဉ်ား၍ 

သမမောေစ်ောခ အပ်ရေပ် စတ်စ၊ သက်တသတစဦ်ားလောတရောက်တစတရား ဆင စ်ောခ အပ်ရေ ်ပ စတ်စ ခ     ားကတတောငာ်းဆိ တသော 

စောတမ်ားအမ တ်အသောားကိ  တငပ်ပတစပခငာ်း သိ  မဟ တ် လိ အပ်တသော မည်သည ် တကောမ်  ငအ် ွွဲ ှေ့တစခ် ခ ကိ မဆိ  

 ွွဲှေ့စည်ားတောဝေတ်ပားအပ်တစပခငာ်း ပပြုနိ ငသ်ည်။ တရောားမ တရောား   ားသည် အဆိ ပါဆင စ်ောမ ောား သိ  မဟ တ ်

တကော်မ  ငအ် ွွဲ ှေ့အောား  ွွဲှေ့စည်ားတောဝေတ်ပားပခငာ်းတိ  ကိ  လိ အပ်သလိ  တဆောငရွ်က်နိ ငပ်ပီား အမှုန င စ်ပ်လ ဉ်ား၍ ၎ငာ်းထ  
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သက်တသတစဦ်ား လောတရောက်တစရေ ်သိ  မဟ တ် တတောငာ်းဆိ တသော စောရွကစ်ောတမ်ားမ ောား တငပ်ပတစရေ ်

အတငာ်းအက ပ်တဆောငရွ်က်နိ ငသ်ည်။ 

(၄) စ  စမ်ားစစတ်ဆားမှုတစခ် တွင ်ခ     ား သိ  မဟ တ် ခ ိ ငတ်ရောား   ား၏ တဆောငရွ်က်ခ က်မ ောားသည် သက်တသခ အက်ဥပတေပ ေမ် 

၁၃၂ အလိ  င ော တရောားမမှုခငာ်းအပ စ ်မ တ်ယူရမည်ပ စပ်ပီား ထိ ပ ေမ်ပါ ပပဋ္ဌောော်းခ က်မ ောားန င အ်ညီ တဆောငရွ်က်ရမည။် 

(၅) တရောား   ားမ ောားကိ  မထမီွဲ ပမငပ်ပြုမှုအက်ဥပတေအလိ  င ော ယငာ်းစ  စမ်ားစစတ်ဆားမှုကိ  တဆောငရွ်က် တသော ခ     ား သိ  မဟ တ ်

ခ ိ ငတ်ရောားသကူကီားသည် တရောားလွှတ်တတော်၏ လက်တအောက်ခ     ားအပ စ ်မ တ်ယူရမည်။ 

အတ  တ   

တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောား၏အမှုလိ က်ပါတဆောငရွ်က်ပိ ငခ်ငွ  ်

၁၄။ (၁) တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေတစဦ်ားသည် - 

(က) တရောားလွှတ်တတော်တွင ်

(ခ) ပ ေမ်ခွွဲ (၂) သိ  မဟ တ် အပခောားတည်ဆွဲဥပတေတစရ်ပ်ရပ်တွင ်အပခောားေည်ားပ င  ်တ ော်ပပထောားသည ် ကိစစမ အပ 

ပပည်တထောငစ် ပမေမ်ောနိ ငင် တတော်  ိ အပခောားတရောား   ား တစ ်  ား   ား (တရောားလွှတ်တတော်လက် တအောက်  ိ)န င  ်

သက်တသခ ခ က်ရယူနိ ငတ်သော အပခောားခ     ားတစ ်  ား   ား သိ  မဟ တ် ဥပတေအရ အခငွ အ်ောဏော အပ်န ငာ်းထောားသ ူ

တစဦ်ားဦား၏ တ  ှေ့တမ ောက်တွင ်

(ဂ) အပခောားအခငွ အ်ောဏောပိ ငတ်စဦ်ားဦား သိ  မဟ တ် တည်ဆွဲဥပတေအရ အဆိ ပါတရောား လွှတ်တတော် တ  ှေ့တေကိ  

အမှုလိ က်ပါတဆောငရွ်က်ခငွ ပ်ပြုနိ ငတ်သော ပ ဂ္ိြုလ်တစဦ်ားဦား၏ တ  ှေ့တမ ောက်တွင ်အမှုလိ က်ပါ တဆောငရွ်က်ခငွ  ်

  ိတစရမည်။ 

(၂) တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်သီည် ပ ေမ် ၁၅ အရ ေည်ားဥပတေမ ောား ထ တ်ပပေရ်ော တွင ်တရောားလွှတ်တတော်၌ 

လိ က်ပါတဆောငရွ်က်ခငွ ပ်ပြုနိ ငတ်သော တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောား၏ စည်ားကမ်ားခ က် မ ောားကိ  သတ်မ တ်ရမည်။ 

အဆိ ပါတရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားသည် ယငာ်းစည်ားကမ်ားခ က်မ ောားန င အ်ညီ မ တစပ်ါား အမှုလိ က်ပါတဆောငရွ်က်ပိ ငခ်ငွ  ်

မ  ိတစရ။ 

တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောား တကောငစ်၏ီ ေည်ားဥပတေမ ောားထ တ်ပပေန်ိ ငသ်ည ် တယဘ ယ အောဏော 

၁၅။ တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်သီည် တရောားလွှတတ်တော်၏ ကကိြုတငခ်ငွ ပ်ပြုမိေ  ပ် င  ်တအောက်တ ော် ပပပါ 

ကိစစရပ်တစခ် ခ အတွက် စည်ားမ ဉ်ားသတ်မ တ်ပပဋ္ဌောော်းရေ ်ဤအက်ဥပတေန င အ်ညီ ေည်ားဥပတေမ ောား ထ တ်ပပေန်ိ ငသ်ည်။ 

၎ငာ်းတိ  မ ော- 

(က) တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောား၏ အခငွ အ်တရားမ ောား၊ တောဝေမ် ောား၊ စည်ားကမ်ား န င  ်အသက် တမွားဝမ်ားတ ကောငာ်းမှုဆိ ငရ်ော 

က င ဝ်တ်မ ောား၊ 

(ခ) အပခောားတရောားလွှတ်တတော်မ ောား၏ တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားက တရောားလွှတ်တတော်တွင ်

အမှုလိ က်ပါတဆောငရွ်က်ခငွ ပ်ပြုနိ ငတ်ရားအတွက် လိ က်ေောရမည စ်ည်ားကမ်ားခ က်မ ောား၊ 
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(ဂ) တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်ကီ ဥပတေပညောသင ်ကောားတရား အခငွ အ်လမ်ားမ ောား တပားပခငာ်း၊ 

သငတ်ော်းမ ောား ွင လ် စပ်ခငာ်းန င  ်စောတမားပွွဲမ ောားက ငာ်းပပခငာ်း၊ 

(ဃ) ပညောတရားဆိ ငရ်ောအတထောက်အပ  မ ောား ရယူခ စောားခငွ  ်သိ  မဟ တ် တရောားလွှတ်တတော် တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်ကီ က ငာ်းပတသော 

စောတမားပွွဲမ ောားတွင ်ဝငတ်ရောက်တပ ဆိ ခငွ န်  င  ်စပ်လ ဉ်ား၍ တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်သီိ   တပားသွငာ်းရမည ် 

အခတ ကားတငမွ ောား တကောက်ခ ပခငာ်း၊ 

(င) တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့မ ောားတကောငစ်၏ီ တငတွ ကားမ ောားကိ  ရငာ်းန ာီးပမ ြုပ်န  ပခငာ်းန င  ်စမီ  ခေ  ခ်ွွဲပခငာ်းန င  ်

(စ) တရောားလွှတ်တတော်က ဤပ ေမ်အရ ေည်ားဥပတေမ ောားထ တ်ပပေရ်ေ ်လိ အပ်သည ်အပခောား ကိစစတစရ်ပ်ရပ်။ 

က သင တ်ငအွပ စတ်ပားတခ ရမည ် အခတ ကားတငကွိ  သတ်မ တ်ရေ ်အခငွ အ်ောဏော 

၁၆။ တရောားလွှတ်တတော် သိ  မဟ တ ်လက်တအောက်ခ တရောား   ားမ ောားတွင ်တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေ၏ အမှုလိ က်ပါတဆောငရွ်က်ခန င  ်

မှုခငာ်းတဆောငရွ်က်မှုအဆင ဆ်င အ်တွက် က သင သ်ည ်အခေွ ်သိ  မဟ တ် အပခောားအခတ ကားတငမွ ောားကိ  

သတ်မ တ်သည ်စည်ားမ ဉ်ားအတိ ငာ်း အမှုသည်မ ောားက တပားသငွာ်းနိ ငတ်ရား အတွက် တရောားလွှတ်တတော်သည် 

လိ အပ်သည ်ေည်ားဥပတေမ ောား ထ တ်ပပေရ်မည။် 

က သင တ်ငအွပ စတ်ပားတခ ရမည ် အခတ ကားတင ွကိ  သတ်မ တ်ရေ ်အခငွ အ်ောဏော 

၁၇။ တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ် ီသိ  မဟ တ် တကော်မတီတစရ်ပ်ရပ်၊ ခ     ား သိ  မဟ တ ်

တရောားလွှတ်တတော်တ  ှေ့တေမ ောားတကောငစ်အီ ွွဲ ှေ့ဝင၏် ဤအက်ဥပတေ သိ  မဟ တ် ေည်ားဥပတေတစရ်ပ်ရပ်ပါ 

ပပဋ္ဌောော်းခ က်မ ောားန င အ်ညီ သတဘော ိ ားန င ပ်ပြုလ ပ်တသော သိ  မဟ တ် ပပြုလ ပ်ရေရ်ည်ရွယ်တသော ပပြုလ ပ်မှု တစခ် ခ အတွက် 

တရောားမမှုစွွဲဆိ ပခငာ်း သိ  မဟ တ် အပခောားဥပတေဆိ ငရ်ော အမှုအခငာ်း  ွင လ် စအ်တရားယူပခငာ်း မ  ိတစရ။ 

ေည်ားဥပတေမ ောားထ တ် ပပေတ် ကညောပခငာ်း 

၁၈။ ဤအက်ဥပတေအရ  ထ တ်ပပေတ်သောေည်ားဥပတေမ ောားကိ  ပပေတ်မ်ားတွင ်ထည ်သငွာ်းတ ကညောရမည်။ 

၁၉။ ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  × 


