
နုိင်ငံတော်သမ္မေောဝန်ထမ်းတောင်ခ့ဲသူ၏လံုခခုံ တေးေုိင်ော ဥပတေ 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ခပည်တထာင်စုလွှေ်တော်ဥပတေအမှေ်  ၂၅ ။) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ခပာသိုလခပည့်တ ျော်    ၅   ေ ် 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါေီလ   ၂၉   ေ ်) 

ခပည်တထာင်စုလွှေ်တော်သည် ဤဥပတေ ို ခပဋ္ဌာန်းလို သ်ည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်တော်ခပချေ ် 

၁။ ဤဥပတေ ုိ နုိင်ငံတော်သမ္မေောဝန်ထမ်းတောင်ခ့ဲသူ၏ လံုခခုံ တေးေုိင်ောဥပတေဟု တခါ်ေွင် တစေမည်။ 

၂။ ဤဥပတေေွင်ပါေိှတသာ တအာ ်ပါစ ားေပ်မျေားသည် တော်ခပပါအေုိင်း အဓိပ္ပာယ်သ ်တော ် တစေမည်- 

( ) နုိင်ငံတော်သမ္မေောဝန်ထမ်းတောင်ခ့ဲသူ ေုိသည်မှာ ခပည်တထာင်စုသမ္မေခမန်မာနုိင်ငံတော် 

ေဲွစ့ည်းပံုအတခခခံဥပတေအေ နုိင်ငံတော်သမ္မေ ောထူးသ ်ေမ်း ုန်ေံုးသည်အထိ ောဝန် 

ထမ်းတောင်ခဲ့သူ ို ေိုသည်။ 

( ခ )  ုိယ်ေံတော် ေုိသည်မှာ နုိင်ငံတော်သမ္မေောဝန်ထမ်းတောင်ခ့ဲသူအား ေုိ ်ခုိ ်ခခင်း၊ 

တနှာင့်ယှ ်ခခင်းနှင့် လ ်တော ်မှုခပုခခင်းေုိမှ့ အ ာအ ွယ်တပးေန် ခပည်ထဲတေးဝန်က ီး ဌာန  

ခန်အ့ပ်သူ ို ေိုသည်။ 

( ဂ ) လုံခခုံတေးအေွဲ  ့ ေိုသည်မှာ  ိုယ်ေံတော် ဦးတောင်သည့် ခပည်ထဲတေးဝန်က ီးဌာန  

ောဝန်တပးအပ်တသာ ေပ်ေွဲ  ့ို ေိုသည်။ 

အခန်း(၂) 

ေည်ေွယ်ချေ မ်ျေား 

၃။ ဤဥပတေ၏ ေည်ေွယ်ချေ ်မျေားမှာ တအာ ်ပါအေိုင်းခေစ်သည်- 

( ) နိုင်ငံတော်သမ္မေောဝန်ထမ်းတောင်ခဲ့သူ၏ အသ ်အန္တောယ်နှင့်  ိုယ် ာယ ို 

ထိခို ်ခခင်းမှ က ိုေင် ာ ွယ်တေး သိုမ့ဟုေ်  ာ ွယ်နိုင်တေးအေွ ် လုံခခုံတေး 

တောင်ေွ ေ်န်၊  

( ခ ) နိုင်ငံတော်သမ္မေောဝန်ထမ်းတောင်ခဲ့သူအား မိသားစုနှင့်အေူ လုံခခုံတအးချေမ်းစွာ 

တနထိုင်နုိင်တစေန်၊ 

( ဂ ) နုိင်ငံတော်၏ောဝန် ုိ ထမ်းတောင်ပပီး တနာ ်ပိုင်းေွင် ထုိောဝန်ထမ်းတောင်စဉ်  

ဥပတေနှင့်အညီ တောင်ေွ ်ခ့ဲမှုမျေား နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အတနှာင့်အယှ ်တပးခခင်း၊ အန္တောယ် 

ခပုခခင်းေိုမှ့  ာ ယွ်နုိင်ေန်။ 

အခန်း(၃) 

နိုင်ငံတော်သမ္မေောဝန်ထမ်းတောင်ခဲ့သူအား လုံခခုံ တေးအ ာအ ယွ်တပးခခင်း 

၄။ ခပည်ထဲတေးဝန်က ီးဌာနသည် နုိင်ငံတော်သမ္မေောဝန်ထမ်းတောင်ခ့ဲသူ၏ လံုခခုံ တေး အေွ ် 

အ ာအ ွယ်တပးေန် နုိင်ငံတော်သမ္မေောဝန်ထမ်းတောင်ခ့ဲသူ  အမည်စာေင်းေင်သွင်းသူ ေစ်ဦး ုိ 

 ိုယ်ေံတော်အခေစ် ညှိနှိုင်းခန်အ့ပ်ေမည်။ 
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၅။  ုိယ်ေံတော်၏ လစာနှင့်စေိေ်မျေား ုိ ခပည်ထဲတေးဝန်က ီးဌာန၏ ဘဏ္ဍာေန်ပံုတငွမှ  ျေခံေမည်။ 

၆။ ( ) နုိင်ငံတော်သမ္မေောဝန်ထမ်းတောင်ခဲ့သူသည်  ိုယ်ေံတော် ို မည်သည့်အချိေန်ေွင် မေုိ 

 ုိယ်ေံတော်အခေစ်မှ ေပ်စဲေန် ခပည်ထဲတေးဝန်က ီးဌာနသုိ ့အတက ာင်းက ားနုိင်သည်။ 

( ခ ) ခပည်ထဲတေးဝန်က ီးဌာနသည် နုိင်ငံတော်သမ္မေောဝန်ထမ်းတောင်ခ့ဲသူ  ပုေ်မခဲွ ( ) အေ 

အတက ာင်းက ားလျှင်  ိုယ်ေတံော် အခေစ်မှ ေပ်စဲေမည်။ 

၇။ ( ) ပုေ်မ ၆၊ ပုေ်မခွဲ(ခ)အေ  ိုယ်ေံတော် အခေစ်မှ ေပ်စဲပါ  နုိင်ငံတော်သမ္မေောဝန် 

ထမ်းတောင်ခ့ဲသူသည် လစ်လပ်သွားတသာ  ုိယ်ေံတော်၏ တနောေွင်  ုိယ်ေံတော်ေစ်ဦး 

ခေည့်စွ ်ခန်ထ့ားေန်  ခပည်ထဲတေးဝန်က ီးဌာနသို ့အမညစ်ာေင်း ေင်သွင်းနုိင်သည်။ 

( ခ ) ခပည်ထဲတေးဝန်က ီးဌာနသည် နုိင်ငံတော်သမ္မေောဝန်ထမ်းတောင်ခ့ဲသူ  ပုေ်မခဲွ ( ) အေ 

အမည်စာေင်း ေင်သွင်းသူ ို  ိုယ်ေံတော်အခေစ် ခန်အ့ပ်ေမည်။ 

၈။ ခပည်ထဲတေးဝန်က ီးဌာနသည် နုိင်ငံတော်သမ္မေောဝန်ထမ်းတောင်ခ့ဲသ ူို လည်းတ ာင်း၊ ယင်း၏ 

တနအိမ်နှင့်ပေိဝုဏ် ုိ လည်းတ ာင်း  ာ ွယ်တစာင့်တေှာ ်ေန် လံုခခုံ တေးအေဲွ ုိ့ သေ်မှေ်ချေ ်မျေား နှင့်အညီ 

ေဲွ စ့ည်းောဝန်တပးအပ်ေမည်။ 

၉။  ုိယ်ေံတော်သည် နုိင်ငံတော်သမ္မေောဝန် ထမ်းတောင်ခ့ဲသူ ခပည်ေွင်း၌ သွားလာသည့်အခါ  

မိမိနှင့်အေူ သင့်တလျော်တသာ လံုခခုံ တေးအေဲွ၏့ အေဲွဝ့င်မျေား ုိ တခါ်တောင်လုိ ်ပါတစလျေ ်  ာ ယွ် 

တစာင့်တေှာ ေ်မည်။ 

အခန်း(၄) 

နုိင်ငံတော်သမ္မေောဝန်ထမ်းတောင်ခ့ဲသူ၏တောင်ေွ ်ချေ ်အတပါ်အ ာအ ွယ်တပးခခင်း 

၁၀။ နုိင်ငံတော်သမ္မေောဝန်ထမ်းတောင်ခဲ့သူအား နိုင်ငံတော်သမ္မေအခေစ် ထမ်းတောင်ခ့ဲသည့် 

 ာလအေွင်း ောဝန်အေ ဥပတေနှင့်အညီ တောင်ေွ ်ချေ ်မျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ယင်းအား ေေားစဲွေုိခခင်းနှင့် 

အတေးယူခခင်းေို ့မေှိတစေ။ 

အခန်း(၅) 

အတထွတထွ 

၁၁။ နုိင်ငံတော်သမ္မေောဝန်ထမ်းတောင်ခ့ဲသူသည် ဤဥပတေ အခန်း (၃) အေ လံုခခုံ တေးအ ာအ ွယ် 

တပးခခင်း ို နိုင်ငံတော်သမ္မေောထူးသ ်ေမ်း  ုန်ေုံးသည့် တနေ့ ်မှစ၍ ခံစားခွင့်ေှ ိသည်။ 

၁၂။ ခပည်ထဲတေးဝန်က ီးဌာနသည် လံုခခုံ တေးအေဲွ၏့ အေဲွဝ့င်မျေား  ုိင်တောင်အသံုးခပုေန် သင့်တလျော်တသာ 

လ ်န ်ပစ္စည်းမျေား ို သေ်မေှ်ချေ ်နှင့်အညီ ေပ်ေင်တပးေမည်။ 

၁၃။ ခပည်ထဲတေးဝန်က ီးဌာနသည် ပုေ်မ ၈ အေ ောဝန်တပးအပ်ခခင်းခံေတသာ လုံခခုံတေးအေွဲ ၏့ 

အေွဲ ဝ့င်မျေား ို လိုအပ်သလို တခပာင်းတေွှ တ့နောချေထားခခင်း ခပုနိုင်သည်။ 
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၁၄။ ဤဥပတေပါ ခပဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား ုိ အတ ာင်အထည်တော်တောင်ေွ ်ောေွင် ခပည်ထဲတေးဝန်က ီး ဌာနသည် 

အမိန်တ့က ာ်ခငာစာ၊ အမိန်နှ့င့် ညွှန်က ားချေ ်မျေား ို ထုေ်ခပန်နုိင်သည်။ 

  

  ခပည်တထာင်စုသမ္မေခမန်မာနုိင်ငံတော် ေဲွစ့ည်းပံုအတခခခံဥပတေအေ  ျွနု်ပ်လ ်မှေ်တေးထုိးသည်။ 

 

 

(ပံု) သိန်းစိန် 

နုိင်ငံတော်သမ္မေ 

ခပည်တထာင်စုသမ္မေခမန်မာနုိင်ငံတော် 

 


