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မြန်ြာန ိုငင်ကံိုြပဏီြ ာျားဥပဒေ 

(၂၀၁၇ ခိုနစှ၊် မပည်ဒ ာငစ်ိုလွှတဒ်တာ်ဥပဒေအြှတ ်၂၉။) 

၁၃၇၉ ခိုနစှ၊် နတဒ်တာ်လမပည့််ဒက ာ် ၃ ရက် 

(၂၀၁၇ ခိုနစှ၊် ေဇီငဘ်ာလ ၆ ရက်) 

မပည်ဒ ာငစ်ိုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေက ို မပဋ္ဌာနျ်ားလ ိုက်သည်။ 

 

အပ ိုငျ်ား (၁) 

စတငအ်ာဏာတညမ်ခငျ်ားနငှ့်် အဓ ပပာယဒ် ာ်မပခ က်ြ ာျား 

 

အခန်ျား(၁) 

အြည၊် စတငအ်ာဏာတညမ်ခငျ်ားနငှ့််အဓ ပပာယဒ် ာ်မပခ ကြ် ာျား 

၁။ (က) ဤဥပဒေက ို မြနြ်ာန ိုငင်ကံိုြပဏီြ ာျားဥပဒေ ဟို ဒ ေါ်တွငဒ်စရြည်။ 

( ) ဤဥပဒေသည် န ိုငင်ဒံတာ်သြမတက အြ န် ့်ဒ ကာ်မငာစာမြင့်် သတ်ြှတ်သည့််ဒန ့်ရက်တွင ်

စတငအ်ာဏာတည်ဒစရြည်။ 

(ဂ) ဤဥပဒေတွငပ်ါရှ ဒသာ ဒအာက်ပါစကာျားရပ်ြ ာျားသည် ဒြာ်မပပါအတ ိုငျ်ား အဓ ပပာယ်သက်ဒရာက်ဒစရြည်- 

(၁) သက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေ ဆ ိုသည်ြှာ န ိုငင်ဒံတာ်၏အတည်မြစလ် က်ရှ ဒသာ ဥပဒေြ ာျားမြစပ်ပီျား သက်ဆ ိုင ်ရာ 

က စစရပ်အဒပေါ်တွင ်အက   ျားသက်ဒရာက်ြှုရှ ဒသာ ဥပဒေ၊ နည်ျားဥပဒေြ ာျား၊ စည်ျားြ ဉျားစည်ျားကြ်ျားြ ာျား၊ အြ န် ့် 

ဒ ကာ်မငာစာနငှ့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို ဆ ိုသည်။ 

(၂) တ ွဲ က်လိုပ်က ိုငသ် ူဆ ိုသည်ြာှ- 

(ကက) အ  ျားသမြင့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့််အ ါတွင-် 

(၁) ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အတွငျ်ားဒရျားြ ျား၊ 

(၂) ဆက်စပ်သည့််အြွ ွဲ့အစည်ျား၊ 

(၃) ဆက်စပ်သည့်် အြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ို၏ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အတွငျ်ားဒရျားြ ျားနငှ့်် 

(၄) ကိုြပဏကီ ို   နျ်ား   ပ်အိုပ်   ပ်ဒနဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ ကကီျား ကပ်အိုပ်   ပ်မ ငျ်ားက ို ရံဒသာ 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက ို ဆ ိုသည်။ 

(  ) ဒယဘိုယ အာျားမြင့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား (ကိုြပဏတီစ ်ိုအပါအဝင)် နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အ ါတွင-် 

(၁) သက်ဆ ိုငသ်ည့်် က စစရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဒဆာငရွ်က်လ က်ရှ ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ဒဆာငရွ်က်ြည်မြစဒ်သာ 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားနငှ့်် အတ တကွ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနသ  တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် 
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(၂) သက်ဆ ိုငသ်ည့်် က စစရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ အမ ာျားနည်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် တရာျားဝငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

တရာျားြဝငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား တွ ြက်ဒဆာငရွ်က်  ့်သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် တွ ြက်ဒဆာငရွ်က်ြည့်် 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) သက်ဆ ိုငသ်ည့်် က စစရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် တစဦ်ျားဦျားက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဂဂ) သ ို ့်ဒသာ် ဒအာက်ပါအဒ ကာငျ်ားဒ ကာင့််ြျှမြင့်် ပိုေြ် ွ ငယ်စ တ် (ကက) သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုေြ် ွ ငယ်စ တ် (  ) အရ 

တွ ြက်လိုပ်က ိုငသ် တစဦ်ျားဟို သတ်ြှတ်န ိုငသ်ည့််သ ြ ာျားက ို ြည်သည့််က စစရပ်တွငြ်ျှ  ည့်် သငွျ်ားမ ငျ်ား ြမပ ရ- 

(၁) အတတ်ပညာဆ ိုငရ်ာကျွြ်ျားက ငြ်ှု သ ို ့်ြဟိုတ် စျီားပာွျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား ဆက်စပ်ဒဆာငရွ်က်ြှု တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် 

သက်ဆ ိုငသ်ည့်် တာဝနြ် ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားသ ို ့် အ ကံဒပျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ားက ိုယ်စာျား 

မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အြ   ျားအစာျားအလ ိုက ်ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ၏ အစည်ျားအဒဝျား၌ 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျား၏ က ိုယ်စာျားလှယ် သ ို ့်ြဟိုတ် က ိုယ်စာျားအမြစ ် န် ့်အပ် ရံမ ငျ်ား။ 

(၃) အခ င့််အာဏာအပ်နငှျ်ားမခငျ်ားခံရဒသာအရာရှ  ဆ ိုသည်ြာှ ဤဥပဒေတွငပ်ါရှ ဒသာ က စစရပ်အတွက် 

က ိုယ်စာျားလှယ်အမြစ ်ဒဆာငရွ်က်ရနအ်လ ို ့်ငာှ မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား တစ ်ိုက  န် ့်အပ် ာျားဒသာ 

န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား အြ ာျားအာျားမြင့််ဒန  ိုငသ်  ပိုဂ္  လ် တစဦ်ျားဦျားက ို ဆ ိုသည်။ 

(၄) ဘိုတအ်  ွဲ ွဲ့ သ ို ့်ြဟိုတ ်ေါရ ိုကတ်ာအ  ွဲ ွဲ့ ဆ ိုသည်ြှာ ကိုြပဏတီစ ်ို သ ို ့်ြဟိုတ် အြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ို၏ 

ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့အမြစ ်အတ တကွ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က် ကဒသာ ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာြ ာျားက ိုဆ ိုသည်။ ေါရ ိုက်တာ 

တစဦ်ျားတည်ျားရှ သည့်် ကိုြပဏတီွင ်အဆ ိုပါ ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့ ဆ ိုသည်ြှာ   ိုေါရ ိုက်တာတစဦ်ျား က ို ဆ ိုသည်။ 

(၅) ကိုြပဏီ ဆ ိုသညြ်ှာ ဤဥပဒေအရ ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင၍် ြှတ်ပံိုတင ်ာျားသည့်် ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် တည်ဆ ကိုြပဏ ီ

တစ ်ို ိုက ိုဆ ိုသည်။ 

(၆) ဒ ကျားမြီဒပျားဆပ်ရသ ူဆ ိုသည်ြှာ ကိုြပဏအီာျား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားသည့်် က စစရပ်တွင ်ကိုြပဏ၏ီ 

ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျား စာရငျ်ားသ ို ့် ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်န ်တာဝနရ်ှ သ ြ ာျား အာျားလံိုျားက ိုဆ ိုသည်။   ို ့်မပင ်ြည်သ ြ ာျားသည် 

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားမြစသ်ည် ဆ ိုသည်က ို ဆံိုျားမြတ်ရနအ်တွက် တရာျားစွ ဆ ို ဒဆာင ်ရွက်ြှုြ ာျားနငှ့်် 

အပပီျားသတ်ဆံိုျားမြတ်  က်ြ  ြှတ်ြီ တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားတွင ်ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  တစဦ်ျား မြစသ်ည်ဟို 

စွပ်စွ ဒြာ်မပ ရံသ ြ ာျားလည်ျား ပါဝငသ်ည်။ 

(၇) ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား ဆ ိုသညြ်ှာ ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားရှ သည်မြစဒ်စ၊ ြရှ သည်မြစဒ်စ ဤဥပဒေြှအပ 

အမ ာျားန ိုငင်တံစ ်ို ို၏ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အပါအဝင ်အမ ာျားဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ ြွ ွဲ့စည်ျား 

တည်ဒ ာင ်ာျားဒသာအြွ ွဲ့ အြွ ွဲ့အစည်ျား တစရ်ပ်က ို ဆ ိုသည်။ 

(၈) တရာျားရံို ျား ဆ ိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရ စရီငပ် ိုင ်ငွ့််ရှ ဒသာ တရာျားရံို ျားက ိုဆ ိုသည်။ 

(၉) ေဘီငခ် ာ ဆ ိုသည်ြာှ ကိုြပဏြီှဒ  ျားယ  ာျားဒသာ ဒငအွတွက် အဆ ိုပါကိုြပဏြီ ှ ိုတ်ဒပျားဒသာ 

သက်ဒသ လံက်ြှတ်က ို ဆ ိုသည်။ ယငျ်ားတွင ်ေဘီင ် ာစဒတာ့် ရှယ်ယာလည်ျား ပါဝငသ်ည်။ 
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(၁ဝ) ဤဥပဒေတွင ်ပါရှ ဒသာက စစရပ်ြ ာျားအတွက် ေါရ ိုကတ်ာ ဆ ိုသည်ြှာ ကိုြပဏတီစ ်ို သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားအြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ို၏- 

(ကက) ေါရ ိုက်တာရာ  ျားဒနရာတွင ် န် ့်အပ် ရံသ  သ ို ့်ြဟိုတ် အလှည့််က ေါရ ိုက်တာ ရာ  ျားဒနရာ တွင ်

 န် ့်အပ် ရံသ မြစ်ပပီျား အဆ ိုပါရာ  ျားဒနရာတွင ် ြ်ျားဒဆာငဒ်နသ  ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(  ) ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အလှည့််က ေါရ ိုက်တာ ရာ  ျားဒနရာတွင ် န် ့်အပ်မ ငျ်ားြ ရံဒသာ်လည်ျား 

ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ား ဒဆာငရွ်က်ဒနသ  တစဦ်ျားဦျားက ိုဆ ိုသည်- 

(၁) ေါရ ိုက်တာရာ  ျားဒနရာတွင ် န် ့်အပ်မ ငျ်ား  ရံသက ့်သ ို ့်   ြ်ျားဒဆာငဒ်နသ  သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် အြွ ွဲ့အစည်ျား၏ ေါရ ိုက်တာြ ာျားက ို ၎ငျ်ား၏ညွှန ်ကာျား  က် သ ို ့်ြဟိုတ် ဆနဒနငှ့််အညီ 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ဒစရန ်သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုသ ို ့် လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ဒစရန ်ညွှန ်ကာျား  က်ဒပျားသ  သ ို ့်ြဟိုတ ်

ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့က က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်သ  သ ို ့်ြဟိုတ ်

  ိုသ ို ့်က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်ြှုအာျား   နျ်ား   ပ်သ ။ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျား၏ အတတ်ပညာဆ ိုငရ်ာ 

လိုပ်ငနျ်ားတာဝနြ် ာျားက ို ဒလ ာ်ကနစ်ာွဒဆာငရွ်က်၍ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား၏ အ ကံဒပျားြှုဒ ကာင့်် သ ို ့်ြဟိုတ် 

အဆ ိုပါပိုဂ္  လ်သည် ေါရ ိုက်တာြ ာျား၊ ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ ်အြွ ွဲ့အစည်ျားနငှ့်် စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား ဆက်သယွ ်

ဒဆာငရွ်က်ြှုရှ မ ငျ်ား တ ို ့်ဒ ကာင့်် ေါရ ိုက်တာြ ာျားက လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်သည်ဆ ိုဒသာ အဒ ကာငျ်ားြျှမြင့်် 

ဤပိုေြ် ွ ငယ်၏ ပိုေြ် ွ ငယ်စ တ် (  )၊ (၂) ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်အာျား က င့််သံိုျားမ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငြ်ှုြရှ ဒစရ။ 

(၁၁) တည်ဆွဲကိုြပဏီ ဆ ိုသညြ်ှာ ရိုပ်သ ြ်ျား  ့်သည့်် ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင၍် ြတှ်ပံို တင ်ာျားသည့်် 

ကိုြပဏတီစ ်ို ိုက ို ဆ ိုသည်။ 

(၁၂) ကျွြ်ျားက ငသ် ူဆ ိုသည်ြှာ ပိုေြ် ၂၁၄ ပါက စစရပ်ြ ာျားအတကွ် အငဂ် ငန်ယီာ၊ တနြ် ိုျားသတ်ြှတ်သ ၊ စာရငျ်ားက ိုငန်ငှ့်် 

ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်တစရ်ပ် မပ စိုရာတွင ်အတတ်ပညာဆ ိုငရ်ာ  ငွ့််မပ   က်ဒပျားရသ  တစဦ်ျားဦျားက ို ဆ ိုသည်။ 

(၁၃) ဒင ဒ ကျားအဒ ာကအ်ပံ့် ဆ ိုသည်တွင ်ဒငဒွ  ျားမ ငျ်ား၊ အာြ လံက်ြှတ်ဒပျားမ ငျ်ား၊ အာြ မံ ငျ်ား၊ 

တာဝနတ်စရ်ပ်ရပ်က ို စွန် ့်လွှတ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားတစ ်ို ိုက ို စွန် ့်လွှတ်မ ငျ်ား အာျားမြင့်် 

ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်ဒပျားမ ငျ်ားတ ို ့် ပါဝငသ်ည်။ 

(၁၄) န ိုငင်မံခာျားကိုြပဏီ ဆ ိုသညြ်ှာ မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားန ိုငင်မံ ာျားသာျား တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

၎ငျ်ားတ ို ့်ဒပါငျ်ားစည်ျားလ က် တ ိုက်ရ ိုက်မြစဒ်စ၊ သယွ်ဝ ိုက်ဒသာ နည်ျားမြင့််မြစဒ်စ ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုပြာဏ ၃၅ 

ရာ  ိုငန်ှုနျ်ားအ က် ပ ိုြ ိုသည့််ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှု အက   ျား စံာျား ငွ့််တစရ်ပ်ရှ ဒသာ န ိုငင်ဒံတာ်၌ ြွ ွဲ့စည်ျားတည် ဒ ာင ်ာျားသည့်် 

ကိုြပဏကီ ိုဆ ိုသည်။ 

(၁၅) ကိုြပဏတီစ ်ိုနငှ့််ဆက်န ွှယ်ဒနသည့်် အစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့််ကိုြပဏီ ဆ ိုသည်ြှာ ဆက်န ွှယ်ဒနသည့်် 

လက်ဒအာက် ကံိုြပဏတီစ ်ိုအမြစ ်ဒရာက်ရှ ဒနဒသာ ကိုြပဏ၏ီအစိုြ ာျားက ို ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏကီ ို ဆ ိုသည်။ 
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(၁၆) ဝန်ကကီျားဌာန ဆ ိုသည်ြာှ ဤဥပဒေအရ စြီံ န် ့် ွ ြှုြ ာျား မပ လိုပ်ရနန်ငှ့်် ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ က ို ကကီျား ကပ်သည့်် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒဆာငရွ်က်သည့်် မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားဌာန သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားက ိုဆက် သံည့်် အြွ ွဲ့အစည်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

သက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေအရ ြွ ွဲ့စည်ျားသည့်် အြွ ွဲ့အစည်ျားက ို ဆ ိုသည်။ 

(၁၇) အရာရှ  (Officer) ဆ ိုသည်ြှာ ကိုြပဏတီစ ်ို သ ို ့်ြဟိုတ် အြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ိုတွင ်ဒအာက်ပါတ ို ့်အာျား ဒဆာငရွ်က ်

န ိုငသ်ည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက ိုဆ ိုသည်- 

(ကက) ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် အြွ ွဲ့အစည်ျား၏ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား အာျားလံိုျားက ိုလည်ျားဒကာငျ်ား၊ အဓ က 

အပ ိုငျ်ားက ိုလည်ျားဒကာငျ်ား အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစြည့်် ဆံိုျားမြတ်  က်ြ ာျား   ြှတ်ဒဆာငရွ်က်သ  သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုသ ို ့် 

  ြှတ်ဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်ပါဝငသ်   သ ို ့်ြဟိုတ ်

(  ) ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် အြွ ွဲ့အစည်ျား၏ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာ   ိုငြ်ာဒတာင့််တငျ်ားြှုက ို သ သာစွာ အက   ျား 

သက်ဒရာက်ဒစန ိုငသ်ည့်် ရာ  ျားဒနရာအာျား ရရှ  ာျားသ ။ 

(၁၈) ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) ဆ ိုသည်ြှာ အ   နက်ာလတစ ်ိုအတွငျ်ား သဒဘာတ ညီ ာျားသည့်် ဒ ျားနှုနျ်ား မြင့်် 

အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်သက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျား ဝယယ် မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒရာငျ်ား  မ ငျ်ားမပ လိုပ် န ိုငသ်ည့်် 

အ ငွ့််အဒရျားက ိုဆ ိုသည်။ 

(၁၉) အြ ာျားအာျားမ င့််ဒန  ိုငသ် ူဆ ိုသည်ြာှ သက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေအရ အပြ တြ်ျားဒန  ိုင ်ငွ့်် ရရှ  ာျားသ  သ ို ့်ြဟိုတ် ၁၂ 

လတာ ကာလတစ ်ို   ငျ်ားစတီွင ်န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား အနည်ျားဆံိုျား ၁၈၃ ရက်ဒန  ိုငသ် က ို ဆ ိုသည်။ ၁၂ လတာကာလ 

ဆ ိုသည်- 

(ကက) တည်ဆ ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ ်ရိုပ်သ ြ်ျား  ့်သည့်် ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင၍် 

ြှတ်ပံိုတင ်ာျားသည့်် အြွ ွဲ့အစည်ျားမြစပ်ါက ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာသက်ဒရာက်သည့််ဒန ့်ြှ စတငရ်ြည်။ 

(  ) ဤဥပဒေအရ ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငြ်ှတပံ်ိုတင ်ာျားသည့််ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် အြွ ွဲ့အစည်ျားမြစပ်ါက 

ြွ ွဲ့စည်ျားြှတ်ပံို တငသ်ည့််ဒန ့်ြှစတငရ်ြည်။ 

(၂ဝ) သာြန်ဆံိုျားမ တခ် က် ဆ ိုသည်ြှာ သာြနဆ်ံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်အမြစ ်နည်ျားလြ်ျားတက    ြှတ ်

ဒဆာငရွ်က်ရနရ်ည်ရွယ်  ့်ဒ ကာငျ်ား အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားအတွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်ဒြာ်မပ  ့်ပပီျား 

က ိုယ်တ ိုငတ်က်ဒရာက်၍မြစဒ်စ၊  ငွ့််မပ  န် ့် ာျားသည့််က ိုယ်စာျားလှယ် တက်ဒရာက်၍မြစဒ်စ ြ ဒပျား ငွ့််ရှ  ဒသာ 

ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား၏ ြ အြ ာျားစိုမြင့််   ြှတ်  ့်သည့််ဆံိုျားမြတ်  က်က ိုဆ ိုသည်။ 

(၂၁) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား ဆ ိုသည်ြာှ န ိုငင်ဒံတာ်မပငပ်တွင ်ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ာျားသည့်် အြွ ွဲ့ အစည်ျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

ကိုြပဏတီစ ်ိုက ို ဆ ိုသည်။ 

(၂၂) ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုအက   ျားခံစာျားခ င့်် ဆ ိုသည်ြာှ ကိုြပဏတီွင ်တရာျားဝင ်သ ို ့်ြဟိုတ် သာတ ညီြျှ ရ  ိုက်ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ ်

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အက   ျား စံာျား ငွ့််တစရ်ပ်က ိုဆ ိုသည်။ ဒအာက်ဒြာ်မပပါ နည်ျားလြ်ျား ြ ာျား အပါအဝင ်

ကိုြပဏတီစ ်ိုတွင ်ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုအက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားက ို ရရှ န ိုငသ်ည်- 

(ကက) ဒြာ်မပပါကိုြပဏတီွင ်အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို တ ိုက်ရ ိုကပ် ိုငဆ် ိုငမ် ငျ်ား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် 
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(  ) ဒြာ်မပပါ ကိုြပဏတီွင ်အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို တ ိုက်ရ ိုက်ပ ိုငဆ် ိုငမ် ငျ်ားမြင့်် မြစဒ်စ၊ သယွ်ဝ ိုက်ဒသာ အာျားမြင့်် 

ပ ိုငဆ် ိုင၍်မြစဒ်စ ရရှ  ာျားသည့်် အမ ာျားကိုြပဏတီစ ်ို၌ အစိုရယှ်ယာြ ာျားက ို တ ိုက်ရ ိုက်မြစဒ်စ သ ို ့်ြဟိုတ ်

သယွ်ဝ ိုက်၍မြစဒ်စ ပ ိုငဆ် ိုငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(ဂဂ) ကိုြပဏ၏ီ ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်ရပ်က ို ဆနဒြ ဒပျားန ိုင ်ငွ့်် အတွက် တ ိုက်ရ ိုက်မြစဒ်စ၊ သယွ်ဝ ိုက်၍ မြစဒ်စ 

ကကီျား ကပ်ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အဒရျားရရှ ဒသာသ အမြစ ်သဒဘာတ ညီ  က်ရှ မ ငျ်ား။ 

(၂၃) သတြှ်တဒ် ာမ်ပ ာျားသည့််  ဆ ိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရမပ လိုပ်သည့်် နည်ျားဥပဒေြ ာျား၊ စည်ျားြ ဉျားနငှ့်် စည်ျားကြ်ျားြ ာျား၊ 

အြ န် ့်ဒ ကာ်မငာစာ၊ အြ န် ့်၊ ညွှန ်ကာျား  က်၊ ဇယာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ပံိုစအံရမြစဒ်စ၊ ယငျ်ားတ ို ့်တွင ်မြစဒ်စ 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အဒ ကာငျ်ားအရာ သ ို ့်ြဟိုတ် က စစရပ်ြ ာျားက ို ဆ ိုသည။် 

(၂၄) ယခငဥ်ပဒေ ဆ ိုသည်ြာှ ၁၉၁၄  ိုနစှ၊် မြနြ်ာန ိုငင်ကံိုြပဏြီ ာျား အက်ဥပဒေက ို ဆ ိုသည။် 

(၂၅) အြ ာျားနငှ့််ြသက်ဆ ိုငသ်ည့််ကိုြပဏီ ဆ ိုသညြ်ှာ ဤဥပဒေအရမြစဒ်စ၊ ရိုပ်သ ြ်ျား  ့်ပပီျားဒသာ ဥပဒေ 

တစရ်ပ်ရပ်အရမြစဒ်စ ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ာျားသည့်် ကိုြပဏ ီတစ ်ိုက ိုဆ ိုလ ိုပပီျား ယငျ်ားသည် ဒအာက်ပါ 

ကန် ့်သတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာရြည်- 

(ကက) ကိုြပဏ၏ီ ဝန ်ြ်ျားအမြစ ်န် ့် ာျားသ ြ ာျား ပါဝငမ် ငျ်ားြရှ ဒသာ ပါဝငသ်  ဦျားဒရ ၅ဝ ဦျား က ်ြပ ိုဒစရ။ 

(  ) ကိုြပဏ၏ီအစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားက ို 

အြ ာျားမပည်သ ြှ ဝယ်ယ န ိုငရ်နအ်တွက် ကြ်ျားလှြ်ျားမ ငျ်ားတစစ်ံိုတစရ်ာ ြမပ လိုပ်ရ။ 

(ဂဂ) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျားလွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားက ို ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  ံစည်ျားြ ဉျားနငှ့်် အညီ ကန် ့်သတ်န ိုငသ်ည်။ 

ဤအဓ ပပာယ်ဒြာ်မပ  က်အရ လ နစှဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် နစှဦ်ျား ကပ် ိုဒသာသ ြ ာျားက ကိုြပဏတီစ ်ို၏ အစို 

ရှယ်ယာတစ ်ို သ ို ့်ြဟိုတ် အစိုရှယယ်ာြ ာျားက ို ပ ျားတွ  ပ ိုငဆ် ိုင ်ကလျှင ်၎ငျ်ားတ ို ့်အာျား ပါဝငသ် ဦျားဒရတစဦ်ျား 

အမြစသ်ာ ြှတ်ယ ရြည်။ 

(၂၆) ကြက မပ သ ူဆ ိုသည်ြာှ ပိုေြ် ၂၁၄ ပါက စစရပ်ြ ာျားအတွက် ကိုြပဏ၏ီအလာျားအလာ ညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) 

တစ ်ိုလံိုျားတွငမ်ြစဒ်စ၊ တစစ် တ်တစပ် ိုငျ်ားတွင ်မြစဒ်စ ြှာျားယွငျ်ားတငမ်ပဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ြှနက်နြ်ှုြရှ ဒသာ 

ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်ြ ာျား မပ စိုဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်ပါရှ ဒသာ သ တစဦ်ျားဦျား က ိုဆ ိုသည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ယငျ်ားစကာျားရပ်၌ 

ကိုြပဏကီ ို ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငရ်ာတွင ်ပါဝငဒ်ဆာငရွ်က်ဒသာ ပိုဂ္  လ်ြ ာျားအတွက် 

ကျွြ်ျားက ငြ်ှုဆ ိုငရ်ာလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားတွင ်ပါဝငဒ်ဆာငရွ်က်သ ြ ာျား နငှ့််သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ား ြရှ  ဒစရ။ 

(၂၇) ကိုြပဏီ၏အလာျားအလာညွှန်ျားတြ်ျား ဆ ိုသညြ်ှာ ကိုြပဏတီစ ်ို၏ အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ေဘီင ် ာြ ာျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျား သက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားက ို ဒပျားဒ  ဝယ်ယ ရနအ်တွက် အြ ာျား မပည်သ သ ို ့် 

ကြ်ျားလှြ်ျားသည့််ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာဒြာ်မပ  က် သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ သ ို ့်ြ ဟိုတ် မြန် ့်ဒဝစာ 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကညာ  က် သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားြ တ်ဒ ေါ်  က် တစ်ရပ်ရပ်က ိုဆ ိုသည်။ သ ို ့်ဒသာ် ယငျ်ားတွင ်ကိုြပဏ၏ီ 

အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျားက ို တရာျားဝငမ်ပ စိုဒဆာငရွ်က် ာျားသည့်် အဒ ကာငျ်ားသာ ဒြာ်မပ ာျားဒသာ 

ဒ ကညာ  က်တစရ်ပ်ရပ် ပါဝငမ် ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 
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(၂၈) အြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့််ကိုြပဏီ ဆ ိုသညြ်ှာ ဤဥပဒေအရမြစဒ်စ သ ို ့်ြဟိုတ် ရိုပ်သ ြ်ျား  ့်ပပီျားဒသာ 

ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရမြစဒ်စ ြွ ွဲ့စည်ျား ာျားဒသာ အြ ာျားနငှ့်် ြသက်ဆ ိုငဒ်သာကိုြပဏ ီြဟိုတ်သည့််ကိုြပဏ ီက ို 

ဆ ိုသည်။ 

(၂၉) ြှတပံ်ိုတင ်ာျားဒသာ အက   ျားခံစာျားခ င့််ြ ာျား ဆ ိုသညြ်ှာ အ နျ်ား (၁၃) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ ြှတ်ပံိုတင ်

စာရငျ်ားတစ ်ိုမြင့်် ကိုြပဏြီှဒရျားသငွျ်ားမပ စို ာျားသည့်် ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ် တစရ်ပ်ရပ် က ို ဆ ိုသည်။ 

(၃၀) ြှတပံ်ိုတင ်ာျားဒသာရံို ျား ဆ ိုသည်ြာှ ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် စရီငပ် ိုင ်ငွ့််က စစ ရပ်တွင ်

ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် ဒလျှာက်လွှာြတငြ်ီ တစဆ်ကတ်ည်ျားမြစဒ်သာ ဒမ ာက်လကာလ အတွငျ်ား 

ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျားအမြစ ်ကာလအ ကာရှညဆ်ံိုျားရှ သည့်် ဒနရာက ိုဆ ိုသည်။ 

(၃၁) ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ  ဆ ိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရ ကိုြပဏြီ ာျားအာျား ြှတ်ပံိုတငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ား တာဝန ်

က ို ြ်ျားဒဆာငရ်နန်ငှ့်် ဤဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုငဒ်သာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ ြှတပံ်ိုတင ်

အရာရှ သ ို ့်အပ်နငှျ်ား ာျားသည့်် အမ ာျားလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားက ိုက င့််သံိုျားရနန်ငှ့်် လိုပ်ငနျ်ားတာဝနြ် ာျားက ို ဒဆာင ်

ရွက်ရနအ်တွက် သတ်ြှတ် ာျားသည့်် ရငျ်ားနှျီားမြ  ပ်နှြံှုနငှ့်် ကိုြပဏြီ ာျားညွှန ်ကာျားြှုဦျားစျီားဌာန သ ို ့်ြဟိုတ် 

ယငျ်ားက ိုဆက် သံည့််ဌာန သ ို ့်ြဟိုတ် မပည်ဒ ာငစ်ိုအဆင့််အြွ ွဲ့အစည်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ညွှန ်ကာျားဒရျားြ ျား   ပ် အဆင့််ရှ  

ပိုဂ္  လ် တစဦ်ျားဦျားက ို ဆ ိုသည်။ 

(၃၂) အ  ွဲ ွဲ့အစည်ျား (ကိုြပဏီအပါအဝင)် တစခ်ို၏ ဆကစ်ပ်သည့်် အ  ွဲ ွဲ့အစညျ်ား ဆ ိုသည်ြှာ- 

(ကက) အြွ ွဲ့အစည်ျား၏ အစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို ို သ ို ့်ြဟိုတ် 

(  ) အြွ ွဲ့အစည်ျား၏ လက်ဒအာက် ကံိုြပဏတီစ ်ို ို သ ို ့်ြဟိုတ် 

(ဂဂ) အြွ ွဲ့အစည်ျား၏ အစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏ၏ီ လက်ဒအာက်  ံကိုြပဏ ီတစ ်ို ိုက ို ဆ ိုသည်။ 

(၃၃) ဆက်န ွှယသ်ည့််ပိုဂ္  လ ်ဆ ိုသည်ြှာ- 

(ကက) ကိုြပဏအီပါအဝင ်အြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ိုနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့််အ ါ အြွ ွဲ့အစည်ျားက ို   နျ်ား   ပ်သည့်် ပိုဂ္  လ်နငှ့်် 

(  ) အြွ ွဲ့အစည်ျား အပါအဝင ်ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့််အ ါ - 

(၁) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျား၏ ဆက်စပ်သည့်် အြွ ွဲ့အစည်ျား တစ ်ိုြှအပ   ိုပိုဂ္  လ်၏ တွ ြက်လိုပ်က ိုငသ်  တစဦ်ျားဦျား၊ 

(၂)   ိုပိုဂ္  လ်၏ တွ ြက်လိုပ်က ိုငသ်  တစဦ်ျားဦျား၏ အ ြ်ဒ ာငြ်က် သ ို ့်ြဟိုတ် ြ ဘ သ ို ့်ြဟိုတ ်ကဒလျား တစဦ်ျားဦျား၊ 

(၃) အ က်ပိုေြ် ွ ငယ်စ တ် (ကက) သ ို ့်ြဟိုတ် (  )၊ (၁) နငှ့်် (၂) တ ို ့်တွင ်ရည်ညွှနျ်ားဒြာ်မပ ာျားဒသာ 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက   နျ်ား   ပ်သည့်် အြွ ွဲ့အစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို ဆ ိုသည်။ 

(၃၄) သတြှ်တစ်စီဉ် ာျားသည့််ဘဏ် ဆ ိုသည်ြာှ သက်ဆ ိုငရ်ာလိုပ်ငနျ်ားနငှ့်် ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို မပ လိုပ် ရနအ်တွက် 

ဒငဒွရျားဒ ကျားဒရျားအြွ ွဲ့အစည်ျားြ ာျားဥပဒေအရ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေ တစရ်ပ် ရပ်အရ 

အသ အြှတ်မပ  ာျားသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ဒပျား ာျားသည့််ဘဏ ်တစ ်ို ိုက ိုဆ ိုသည်။ 

(၃၅) အာြခံအက   ျားခံစာျားခ င့်် ဆ ိုသည်ြှာ ဤဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်အရ 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် အသ အြှတ်မပ  ာျားဒသာ ဒ ကျားပြီဒပျားဒ  ရန ်အာြ  ံ က်၊ ပစစည်ျား က ို 
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လက်ဝယ် ာျားပ ိုင ်ငွ့််၊ အဒပါငစ်ာ   ပ်ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အာြ အံက   ျား စံာျား ငွ့််ဆ ိုငရ်ာ အမ ာျား 

ပံိုစတံစရ်ပ်ရပ်က ို ဆ ိုသည်။ 

(၃၆) အစိုရှယယ်ာ ဆ ိုသည်ြှာ ကိုြပဏတီစ ်ို၏ အစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ားတွင ်ပါဝငဒ်သာ အစို ရှယ်ယာက ို ဆ ိုသည်။ 

(၃၇)   ိုျားမြွဲလကြှ်တ ်ဆ ိုသည်ြာှ ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ   ံတငမ်ပဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ်  ိုတ်ဒပျားဒသာ 

ြည်သည့််စာရွက်စာတြ်ျားဒပေါ်တွငြ်ဆ ို အသ အြှတ်မပ ဒ ကာငျ်ား ဒသ  ာဒစသည့်် အြှတ်အသာျားက ို ဆ ို သည်။ 

ယငျ်ားသည် စာရွက်ဒပေါ်တွင ်ြ ရငျ်ားြငမ်ြင့်် လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားရန ်ြလ ိုအပ်ဘ  ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ ြ ှလက် သံည့်် 

နည်ျားလြ်ျားမြင့်် အလီက် ဒရာနစပံ်ိုစဒံပေါ်တွင ်လကြ်ှတ်ဒရျား  ိုျားသ ၏ အြည်ပါရှ န ိုငသ်ည်။ 

ဤဥပဒေတွငပ်ါရှ ဒသာ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ   ံတငမ်ပဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ်  ိုတ်ဒပျားဒသာ ြည်သည့််စာရွက ်

စာတြ်ျားဒပေါ်တွငြ်ဆ ို လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားရနဆ် ိုသည်ြာှ   ိုျားပြ လက်ြှတ်က ိုဆ ိုသည်။ 

(၃၈) အဒသျားစာျားကိုြပဏီ ဆ ိုသည်ြှာ အြ ာျားနငှ့်် သကဆ် ိုငသ်ည့််ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် အြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုင ်

သည့််ကိုြပဏ၏ီ လက်ဒအာက် ကံိုြပဏြီှအပ ဒအာက်ဒြာ်မပပါစည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားနငှ့်် ညီညွတ်ြှုရှ ဒသာ 

ကိုြပဏကီ ို ဆ ိုသည်- 

(ကက) ယငျ်ားကိုြပဏနီငှ့်် ယငျ်ား၏လက်ဒအာက်  ံကိုြပဏြီ ာျားတွင ်၃ဝ  က်ြပ ိုဒသာ ဝန ်ြ်ျားဦျားဒရ ရှ မ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဝန ်ြ်ျား အဒရအတွက်ဒအာက်တွငရ်ှ မ ငျ်ား၊ 

(  ) ယငျ်ားကိုြပဏနီငှ့်် ယငျ်ား၏ လက်ဒအာက်  ံကိုြပဏြီ ာျားတငွ ်ယ င ်နစှ၏် တစန်စှတ်ာဝငဒ်င ွစိုစိုဒပါငျ်ားသည် 

က ပ်သနျ်ား ၅ဝ ဒအာက်တွင ်ရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် 

ဒငပွြာဏဒအာက်တွငရ်ှ မ ငျ်ား။ 

(၃၉) ဒ ကျားမြီစစဒ်ဆျားခ က် ဆ ိုသည်ြှာ ဒအာက်ပါက စစရပ်တစ ်ိုစတီွင ်အဆ ိုပါ ကိုြပဏြီ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် 

သ ို ့်ြဟိုတ် အ ါအာျားဒလ ာ်စွာ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် စာရငျ်ားက ိုငစ်နံှုနျ်ားြ ာျားနငှ့််အညီ မြစဒ်စရြည်- 

(ကက) ကိုြပဏသီည် သာြနစ်ျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားတွင ်ဒပျားဒ  ရြည်မြစဒ်သာ ဒ ကျားပြီ ြ ာျားက ို 

ဒပျားဒ  န ိုငစ်ွြ်ျားရှ မ ငျ်ားနငှ့်် 

(  ) ကိုြပဏ၏ီ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားသည် ယငျ်ား၏ဒပျားရနတ်ာဝနရ်ှ ြှုြ ာျား က် ပ ိုဒနမ ငျ်ား။ 

(၄၀) အ ျူားဆံိုျားမ တခ် က ်ဆ ိုသညြ်ှာ အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်အမြစ ်နည်ျားလြ်ျားတက    ြှတ် ဒဆာငရွ်က်ရန ်

ရည်ရွယ်  ့်ဒ ကာငျ်ား အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားအတွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်ဒြာ်မပ  ့် ပပီျား 

က ိုယ်တ ိုငတ်က်ဒရာက်၍ မြစဒ်စ၊  ငွ့််မပ  န် ့် ာျားသည့်် က ိုယ်စာျားလှယ်တက်ဒရာက်၍မြစဒ်စ ြ ဒပျား ငွ့်် ရှ ဒသာ 

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ ဒလျားပံိုသံိုျားပံို က်ြနည်ျားဒသာ ြ အြ ာျားစိုမြင့််   ြှတ်  ့်သည့်် ဆံိုျားမြတ်   က်က ိုဆ ိုသည်။ 

(၄၁) လက်ဒအာကခ်ံကိုြပဏီ ဆ ိုသည်ြာှ- 

(ကက) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ဒအာက်ပါအဒမ အဒနတစ ်ို ိုနငှ့်် က ိုက်ညီလျှင ်အမ ာျားကိုြပဏ၏ီ လက်ဒအာက်  ံ

ကိုြပဏမီြစသ်ည်- 

(၁) အမ ာျားကိုြပဏသီည် အဆ ိုပါကိုြပဏ၏ီ ဘိုတ်အြွ ွဲ့ ြွ ွဲ့စည်ျားြှုအာျား   နျ်ား   ပ် ာျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 
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(၂) အမ ာျားကိုြပဏသီည် အဆ ိုပါကိုြပဏ၏ီ အစည်ျားအဒဝျားတွင ်အသံိုျားမပ န ိုငသ်ည့်် ြ အဒရအတွက် 

အြ ာျားဆံိုျားအနက်ြှ တစဝ်က် ကပ် ိုသည့််ြ ြ ာျားက ို အသံိုျားမပ န ိုငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အသံိုျားမပ ြှုအာျား 

  နျ်ား   ပ်န ိုငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) အမြတ်ဒငဒွသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ြတည်ဒငရွငျ်ားဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား  ွ ဒဝသတ်ြှတ်ရာတွင ်

ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ပြာဏ က်ဒက ာ်လွန၍် ဒဆာငရွ်က် ငွ့််ရှ သည့်် အ ငွ့််အဒရျားြရရှ ဒသာ 

အစိုရှယ်ယာြ ာျားြှတစပ်ါျား အဆ ိုပါကိုြပဏ၏ီ  ိုတ်ဒဝ ာျားဒသာ အစိုရှယ်ယာြ ာျား၏ 

တစဝ်က် က်ဒက ာ်လွနသ်ည့်် အစိုရယှ်ယာြ ာျားက ို အမ ာျားကိုြပဏြီှ ပ ိုငဆ် ိုင ်ာျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၄) အမြတ်ဒငဒွသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ြတည်ဒငရွငျ်ားဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား  ွ ဒဝသတ်ြှတ်ရာတွင ်

ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ပြာဏ က် ဒက ာ်လွန၍် ဒဆာငရွ်က် ငွ့််ရှ သည့်် အ ငွ့််အဒရျားြရရှ ဒသာ 

အစိုရှယ်ယာြ ာျားြှတစပ်ါျား အဆ ိုပါကိုြပဏြီ ှ ိုတ်ဒဝ ာျားဒသာ အစိုရှယ်ယာြ ာျားအဒပေါ်  ွ ဒဝဒပျားရြည့်် 

အမြတ်ဒဝစိုတ ိုငျ်ား၏  က်ဝက်ဒက ာ်က ို ရ  ိုက် ငွ့််ရှ မ ငျ်ား။ 

(  ) အ က်ပိုေြ် ွ ငယ်စ တ် (ကက) ပါအဒမ အဒနတစ ်ို ိုနငှ့်် က ိုက်ညီသည့်် လက်ဒအာက် ကံိုြပဏ ီြ ှ

 ပ်ြံြွ ွဲ့စည်ျားသည့်် ၎ငျ်ား၏လက်ဒအာက် ကံိုြပဏသီည်လည်ျား အဆ ိုပါအမ ာျားကိုြပဏ၏ီ လက်ဒအာက်  ံ

ကိုြပဏမီြစသ်ည်။ 

(၄၂) ကူျားဒမပာငျ်ားကာလ ဆ ိုသညြ်ှာ ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာသက်ဒရာက်သည့််ဒန ့်ြှ စတင၍် ၁၂ လ 

မြစဒ်သာကာလက ို ဆ ိုသည်။ 

(၄၃) ကိုြပဏီတစခ်ို နငှ့််ဆက်န ွှယဒ်နသည့်် ြူရငျ်ားအစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့််ကိုြပဏီ ဆ ိုသည်ြာှ ဆက်န ွှယ် ဒနဒသာ 

ကိုြပဏ၏ီအစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုက ိုဆ ိုလ ိုပပီျား ယငျ်ားကိုြပဏကီ ိုယ်တ ိုင ်ကိုြပဏ ီတစ ်ို ို၏ 

လက်ဒအာက်  ံြဟိုတ်ဒသာ ကိုြပဏတီစ ်ို ိုက ို ဆ ိုသည်။ 

(၄၄) န ိုငင်ဒံတာ် ဆ ိုသညြ်ှာ မပည်ဒ ာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာန ိုငင်ဒံတာ်က ို ဆ ိုသည။် 

(၄၅) မပည်ဒ ာငစ်ိုဝန်ကကီျား ဆ ိုသည်ြာှ ဤဥပဒေအရ စြီံ န် ့် ွ ြှုြ ာျားမပ လိုပ်ရနန်ငှ့်် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  က ို 

ကကီျား ကပ်ရနတ်ာဝနရ်ှ သည့်် မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျား သ ို ့်ြဟိုတ် မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားအဆင့််ရှ သ  အမ ာျား 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက ို ဆ ိုသည်။ 

(၄၆) ဒရာငျ်ားခ သ ူဆ ိုသည်ြာှ ပိုေြ် ၂ဝ၅ တွငဒ်ြာ်မပပါရှ သည့်် က စစရပ်ြ ာျားအတွက် ဒအာကပ်ါ အဒမ  အဒနြ ာျားတွင ်

အဒရာငျ်ားအဝယ် ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ်က ိုမြစဒ်စ၊ ဒရွျား  ယ်ဝယ်ယ မ ငျ်ား ပဋ ညာဉ 

စာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ်က ိုမြစဒ်စ    ပ်ဆ ိုဒဆာငရွ်က်သည့်် ပိုဂ္  လအ်ာျားလံိုျားက ိုဆ ိုသည်- 

(ကက) ကိုြပဏ၏ီအလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus)  ိုတ်ဒဝသည့််ဒန ့်ရက်တွင ်ကိုြပဏကီ ရယ  ြည့်် 

ပစစည်ျားတစစ်ံိုတစရ်ာအတွက် ဒပျားဒ  ရြည့််ဒငကွ ို အမပည့််အဝဒပျားဒ   ာျားြှုြရှ ဒသျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 
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(  ) ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား(Prospectus)မြင့်် ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငဒ်စရန ်ကြ်ျားလှြ်ျား၍ 

ရရှ သည့််အက   ျားအမြတ်ြှ ဒပျားဒ  ရြည့််ဒငအွာျား အမပည့််အဝမြစဒ်စ၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသမြစဒ်စ ဒပျားဒ   

 ာျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒပျားဒ  ရနလ်က်  ံာျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(ဂဂ) အဆ ိုပါ ပဋ ညာဉစာ   ပ်သည် ယငျ်ား၏ တရာျားဝငြ်ှု သ ို ့်ြဟိုတ် အမပည့််အဝ အဒကာငအ် ည်ဒြာ ်

ဒဆာငရွ်က်ဒပျားန ိုငြ်ှုတ ို ့်သည် အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) မြင့်် ကြ်ျားလှြ်ျား၍ရရှ သည့်် အက   ျား 

အမြတ်ရလေအ်ဒပေါ်တွင ်တည်ြှီဒနမ ငျ်ား။ 

အပ ိုငျ်ား (၂) 

  ွဲ ွဲ့စည်ျားပံို အဒမခခံစညျ်ားြ ဉ်ျား၊ ကိုြပဏီြ ာျား   ွဲ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငမ်ခငျ်ား နငှ့်် အခ င့််အာဏာြ ာျား 

 

အခန်ျား (၂) 

ကိုြပဏီြ ာျားနငှ့််အ  ွဲ ွဲ့အစည်ျားြ ာျား 

  ွဲ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ြှတပံ်ိုတငန် ိုငဒ်သာ ကိုြပဏီြ ာျားနငှ့််အ  ွဲ ွဲ့အစည်ျားြ ာျား 

၂။ ဒအာက်ပါကိုြပဏြီ ာျားက ို ဤဥပဒေအရ ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင၍် ြှတ်ပံိုတငန် ိုငသ်ည်- 

(က) ဒအာက်ပါအစိုရှယ်ယာမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏအီြ   ျားအစာျားနစှ ်ိုအနက်ြှ တစ ်ို - 

(၁) ကိုြပဏ၏ီ ဝန ်ြ်ျားအမြစ ်န် ့် ာျားသ ြ ာျား ပါဝငမ် ငျ်ားြရှ ဒသာ ပါဝငသ် ဦျားဒရ ၅ဝ ဦျား က် ြပ ိုသည့်် သ ြ ာျား 

ပါရှ န ိုငဒ်သာ အြ ာျားနငှ့််ြသက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏသီ ို ့်ြဟိုတ ်

(၂) ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ဦျားဒရ အကန် ့်အသတ်ြရှ  ပါရှ န ိုငဒ်သာ အြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏ။ီ 

( ) ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ဦျားဒရ အကန် ့်အသတ်ြရှ သည့််  ဝံန ် က် အာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏ၊ီ 

(ဂ) ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ဦျားဒရအကန် ့်အသတ်ြရှ သည့်် တာဝနက်န် ့်သတ်ြ ာျားသည့်် ကိုြပဏ။ီ 

ဤဥပဒေအရ ြှတပံ်ိုတငန် ိုငဒ်သာ အမခာျားဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား အ  ွဲ ွဲ့အစည်ျားြ ာျား 

၃။ အ နျ်ား (၉) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ဤဥပဒေအရဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အမ ာျားဒသာဥပဒေြ ာျား အရဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား 

ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ာျားသည့်် ဒအာက်ပါအမ ာျားဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား အြွ ွဲ့အစည်ျား ြ ာျားသည် ဤဥပဒေအရ 

ြှတ်ပံိုတငန် ိုငသ်ည်- 

(က) စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားအသငျ်ားအြွ ွဲ့၊ 

( ) မပည်ပဒကာ်ပ ို ဒရျားရှငျ်ား၊ 

(ဂ) ဤဥပဒေအရဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား 

ကိုြပဏတီစ ်ိုအမြစ ်ြှတ်ပံိုတင ်ငွ့််ရှ သည့်် အမ ာျားဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် 

(ဃ) အ ါအာျားဒလ ာ်စွာ မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားြှ သတ်ြှတ်ဒြာမ်ပ ာျားသည့်် အမ ာျားဒသာအြွ ွဲ့အစည်ျား ြ ာျား။ 

 

အခန်ျား (၃) 
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ကိုြပဏီြ ာျား၏ အဒမခခံလ ိုအပ်ခ က်နငှ့်် အခ င့််အာဏာြ ာျား 

ကိုြပဏီတစခ်ို၏ အဒမခခလံ ိုအပ်ခ က်ြ ာျား 

၄။ (က) ဤဥပဒေအရ ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာကိုြပဏသီည် ဒအာက်ပါအ  က်ြ ာျား ရှ ရြည်- 

(၁) အြည်၊ 

(၂) ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား၊ 

(၃)  ိုတ်ဒဝသည့်် အစိုရှယ်ယာအနည်ျားဆံိုျားတစ ်ိုရှ မ ငျ်ား (သ ို ့်ရာတွင ်ဝံန ် က်အာျားမြင့်် တာဝန ်ကန် ့် 

သတ် ာျားသည့််ကိုြပဏတီစ ်ိုတွင ်အစိုရှယ်ယာ ြတည်ဒငရွငျ်ား ာျားရှ ရန ်ြလ ိုအပ်)၊ 

(၄) ပါဝငသ် ဦျားဒရ အနည်ျားဆံိုျားတစဦ်ျား၊ 

(၅) ပိုေြ် ွ ငယ် (၆) နငှ့််အညီ အနည်ျားဆံိုျား ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားရှ ရြည်မြစပ်ပီျား ၎ငျ်ားသည် န ိုငင်ဒံတာ် အတွငျ်ား အြ ာျားအာျားမြင့်် 

ဒန  ိုငသ် တစဦ်ျား၊ 

(၆) ကိုြပဏသီည်အြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုမြစပ်ါက အနည်ျားဆံိုျားေါရ ိုက်တာ သံိုျားဦျားရှ ရ ြည်မြစပ်ပီျား 

၎ငျ်ားတ ို ့်အနက်ြှတစဦ်ျားသည် န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား အြ ာျားအာျားမြင့်် ဒန  ိုငသ် မြနြ်ာန ိုငင်သံာျား တစဦ်ျားနငှ့်် 

(၇) န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား ြှတ်ပံိုတင ်ာျားသည့်် ရံိုျား နျ်ားလ ပ်စာတစ ်ို။ 

( ) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ကိုြပဏအီတွငျ်ားဒရျားြ ျား တစဦ်ျားက ို  န် ့်အပ်န ိုငသ်ည့််အမပင ်အြ ာျားသံိုျား ရံိုျားတံဆ ပ် တစ ်ိုလည်ျား 

 ာျားရှ န ိုငသ်ည်။ 

ကိုြပဏီ၏ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရ် က်န ိုငြ်ှုနငှ့်် အခ င့််အာဏာြ ာျား 

၅။ (က) ကိုြပဏသီည်- 

(၁) ၎ငျ်ားတွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ အ ငွ့််အဒရျားနငှ့်် သျီားမ ာျားမြစ်ဒသာ က ိုယ်ပ ိုငအ် ငွ့််အဒရျားြ ာျားရှ သည့်် တရာျား ဝင ်

အြွ ွဲ့အစည်ျားတစရ်ပ်မြစပ်ပီျား ြှတပံ်ိုတငမ် ငျ်ားြှ ပယ်ြ က်မ ငျ်ားြမပ သဒရွွဲ့ အ ငွ့််အဒရျားြ ာျား၊ အ ငွ့်် အာဏာြ ာျားနငှ့်် 

အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျား အမပည့််အဝ ဆက်လက်တည်ရှ ရြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၂) ဤဥပဒေနငှ့်် အမ ာျားဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်တ ို ့်အရ န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား၌ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ မပငပ်၌ဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား 

ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျားအာျား ဒဆာငရွ်က်န ိုင ်ငွ့်် အပါအဝင ်စျီားပာွျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား တစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်ရပ် လိုပ်က ိုငရ်န၊် လိုပ်ငနျ်ားဒဆာငရွ်ကြ်ှုြ ာျားမပ လိုပ်ရန ်တရာျားဝင ်လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်န ိုင ်ငွ့်် 

အမပည့််အဝရှ သည်- 

(ကက) အစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ကိုြပဏတီငွအ်စိုရှယ်ယာြ ာျားအမြစ ်ဒမပာငျ်ားလ  န ိုငဒ်သာ အမ ာျား 

ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားက ို  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ား၊ 

(  ) ကိုြပဏ၌ီ အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာြ ာျား ပ ိုငဆ် ိုငန် ိုငသ်ည့်် ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) ြ ာျား ဒပျားမ ငျ်ား၊ 

(ဂဂ) ကိုြပဏပီ ိုငပ်စစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်အဒပေါ်တွင ်အာြ အံက   ျား စံာျား ငွ့််တစရ်ပ်ဒပျားမ ငျ်ား၊ 

(ဃဃ) ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားအာျား ပစစည်ျားအဒနမြင့််ဒသာ် လည်ျား ဒကာငျ်ား၊ 

အမ ာျား နည်ျားမြင့််ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား  ွ ဒဝဒပျားမ ငျ်ား။ 
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( ) ကိုြပဏ၏ီ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်န ိုငြ်ှု၊ အ ငွ့််အဒရျားြ ာျား၊ အ ငွ့််အာဏာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အက   ျား စံာျား  ငွ့််ြ ာျားက ို 

ကန် ့်သတ် ာျားရှ ြှသာလျှင ်ယငျ်ားတ ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်သည် ကိုြပဏ ီ၏ 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ပါရှ န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် အမ ာျားကိုြပဏ၏ီအစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုအမြစ ်ရပ်တည်န ိုငပ်ပီျား လက်ဒအာက်  ံ

ကိုြပဏြီ ာျားစွာက ို တည်ဒ ာငန် ိုငသ်ည့််အမပင ်ယငျ်ားတ ို ့်၏ အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ိုလည်ျား ပ ိုငဆ် ိုငန် ိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ျား (၄) 

ဤဥပဒေအရ ကိုြပဏီြ ာျား   ွဲ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငမ်ခငျ်ားနငှ့်် ြှတပံ်ိုတငမ်ခငျ်ား 

ကိုြပဏီတစခ်ိုအာျား   ွဲ ွဲ့စညျ်ားတညဒ် ာငသ်ည့််နည်ျားလြ်ျား 

၆။ (က) တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်ကဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ သငျ်ားြွ ွဲ့ဒဆာငရွ်က် ကသ ြ ာျားကဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား 

ကိုြပဏတီစရ်ပ်ရပ်က ို ဤဥပဒေအရ ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငရ်နန်ငှ့််ြှတ်ပံိုတငရ်န ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် 

ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပန ိုငသ်ည်- 

(၁) အစိုအာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏမီြစဒ်သာ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တ ို ့်၏ တာဝနက် ို 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားအရ ၎ငျ်ားတ ို ့် ည့််ဝင ်ာျားသည့်် အစိုြ ာျားအတွက်ဒပျားဒ  ရန ်က နဒ်ငတွစစ်ံို 

တစရ်ာရှ လျှင ်၎ငျ်ားအဒရအတွက် အ  ကန် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ ်

(၂)  ဝံန ် က်အာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့််ကိုြပဏမီြစဒ်သာ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တ ို ့်၏ တာဝန ်က ို 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားအရ ၎ငျ်ားကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါ ၎ငျ်ားကိုြပဏ၏ီ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျား အမြစ ်

က ဝငဒ် ာက်ပံ့်ရန ်အသျီားသျီားတာဝန ် ံကသည့်် ဒငပွြာဏအ   ကန် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ ်

(၃) တာဝနက်န် ့်သတ်ြ ာျားသည့်် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တ ို ့်၏ တာဝနက် ို တစစ်ံိုတစရ်ာကန် ့်သတ်ြ ာျား သည့်် ကိုြပဏ။ီ 

( ) ကိုြပဏတီစရ်ပ်ရပ်က ို ဤဥပဒေအရ ြှတပံ်ိုတငရ်န ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒလျှာက် ာျား ြှုအာျား 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် တငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား ဒအာက်ပါအ  က်ြ ာျားက ို  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရ ြည်- 

(၁) အဆ ိုမပ တငမ်ပဒသာ ကိုြပဏ၏ီအြည်၊ 

(၂) အဆ ိုမပ တငမ်ပဒသာ ကိုြပဏအီြ   ျားအစာျား၊ 

(၃) ဒလျှာက် ာျားသ တစဦ်ျားစ၏ီ အြည်အမပည့််အစံိုနငှ့်် လ ပ်စာ၊ 

(၄) အဆ ိုမပ တငမ်ပဒသာ ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာြ ာျားနငှ့်် အတွငျ်ားဒရျားြ ျားြ ာျား၏အြည် အမပည့််အစံို၊ ဒြွျားသကက ရာဇ်၊ 

က ာျား/ြ၊ န ိုငင်သံာျားနငှ့််လ ပ်စာ၊ 

(၅) အဆ ိုမပ တငမ်ပဒသာ ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အတွငျ်ားဒရျားြ ျားအမြစ ်ဒဆာငရွ်က်ြည် မြစဒ် ကာငျ်ား ၎ငျ်ားတ ို ့်ြှ 

စာမြင့််ဒရျားသာျား ာျားသည့်် သဒဘာတ ညီ  က်၊ 
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(၆) အမ ာျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာမြင့်် တငမ်ပမ ငျ်ားြရှ လျှင ်အဆ ိုမပ တငမ်ပဒသာ ကိုြပဏ၏ီြှတ်ပံိုတင ်ာျား ဒသာ 

ရံိုျား နျ်ားလ ပ်စာ၊ အဆ ိုပါလ ပ်စာက ို အဆ ိုမပ တငမ်ပဒသာ ကိုြပဏ၏ီပ ို ့်ဒဆာငဆ်က်သယွ်န ိုငသ်ည့်် လ ပ်စာမြစရ်န ်

သတ်ြှတ်ရြည်။ 

(၇) ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားလ ပ်စာနငှ့်် ကွ လွ   ့်လျှင ်ကိုြပဏ၏ီ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို အဓ က လိုပ်ဒဆာငသ်ည့်် 

ဒနရာလ ပ်စာ၊ 

(၈) အြ ာျားနငှ့်် ြသက်ဆ ိုငသ်ည့််ကိုြပဏ၊ီ အြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့််ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် တာဝန ်ကန် ့်သတ်ြ ာျားသည့်် 

ကိုြပဏတီ ို ့်နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့််က စစရပ်တွင-် 

(ကက) အဆ ိုမပ တငမ်ပဒသာ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားအာျားလံိုျား၏ အြည်အမပည့််အစံိုနငှ့်် လ ပ်စာ၊ 

(  ) အဆ ိုမပ တငမ်ပဒသာကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားစကီ ၎ငျ်ားတ ို ့်သည် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငြ်ည့််သ  

အမြစလ်ည်ျားဒကာငျ်ား၊ ၎ငျ်ားတ ို ့်အတွက် အ    ျားက သတ်ြှတ်ဒပျား ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအတွက ်ဒင ွဒ ကျား 

 ည့််ဝင ်ကြည်က ိုလည်ျားဒကာငျ်ား စာမြင့်် ဒရျားသာျား ာျားသည့်် သဒဘာတ ညီ  က်၊ 

(ဂဂ) ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငြ်ည့််သ တစဦ်ျားစသီ ို ့်  ိုတ်ဒဝြည့်် အစိုရှယ်ယာအဒရအတွက်နငှ့်် အြ   ျားအစာျား၊ 

(ဃဃ) ကိုြပဏ၏ီအစိုရှယ်ယာ ြတည်ဒငရွငျ်ားက ို ဒြာ်မပြည့််ဒငဒွ ကျား၊ 

(ငင) အစိုရှယ်ယာတစ ်ိုစအီတွက် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားစကီဒပျားဒ  ရန ်သဒဘာတ ညီ ကသည့်် 

ဒငပွြာဏရှ   ့်လျှင ်ယငျ်ားဒငပွြာဏ၊ 

(စစ) ြှတ်ပံိုတငသ်ည့််အ   နတ်ွင ်အဆ ိုပါ အစိုရှယ်ယာြ ာျားအတွက် အမပည့််အဝ ဒငဒွပျားဒ  ပပီျားမ ငျ်ား ရှ  ြရှ  

ဒြာ်မပ  က်၊ 

(ဆဆ) အဆ ိုမပ တငမ်ပဒသာကိုြပဏသီည် ြ ရငျ်ားအစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို ရှ  ြရှ  ဒြာ်မပ  က်၊ 

(ဇဇ) အဆ ိုမပ တငမ်ပဒသာကိုြပဏသီည် ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငသ်ည့််အ   နတ်ွင ်န ိုငင်မံ ာျားကိုြပဏတီစ ်ို ဟိုတ် ြဟိုတ် 

ဒြာ်မပ  က်။ 

(၉)  ဝံန ် က်အာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏနီငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် က စစရပ်တွင-် 

(ကက) အဆ ိုမပ တငမ်ပဒသာ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားအာျားလံိုျား၏ အြည်အမပည့််အစံိုနငှ့်် လ ပ်စာ၊ 

(  ) အဆ ိုမပ တငမ်ပဒသာ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားစကီ ၎ငျ်ားတ ို ့်သည် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငြ်ည့််သ  အမြစ ်

စာမြင့််ဒရျားသာျား ာျားသည့်် သဒဘာတ ညီ  က်၊ 

(ဂဂ) ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားစကီသဒဘာတ ၍  ည့််ဝငြ်ည့်် အဆ ိုမပ တငမ်ပဒသာ အာြ  ံပြာဏ၊ 

(ဃဃ) ကိုြပဏတီွင ်အစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ားရှ   ့်လျှင-် 

(၁)  ိုတ်ဒဝြည့််အစိုရှယ်ယာအဒရအတွက် နငှ့််အြ   ျားအစာျား၊ 

(၂) ကိုြပဏ၏ီအစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ားက ို ဒြာ်မပြည့််ဒငဒွ ကျား၊ 

(၃) အစိုရှယ်ယာ တစ ်ိုစအီတွက် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားစကီ ဒပျားဒ  ရန ်သဒဘာတ ညီ ကသည့်် 

ဒငပွြာဏရှ   ့်လျှင ်ယငျ်ားဒငပွြာဏ၊ 
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(၄) ြှတ်ပံိုတငသ်ည့််အ   နတ်ွင ်အဆ ိုပါအစိုရှယ်ယာြ ာျားအတကွ် အမပည့််အဝဒငဒွပျားဒ   ပပီျားမ ငျ်ားရှ ြရှ ။ 

(ဂ) ြှတ်ပံိုတငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ားအတွက် တငမ်ပသည့််ဒလျှာက်လွှာသည်- 

(၁) ဒလျှာက် ာျားသ  တစဦ်ျားစကီ လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားပပီျားမြစရ်ြည်။ 

(၂) ဒလျှာက်လွှာတွငဒ်ြာ်မပပါရှ သည့်် အ  က်အလက်ြ ာျားအာျားလံိုျားသည် ြှနက်နဒ် ကာငျ်ား ဒလျှာက် ာျား သ  တစဦ်ျားစကီ 

တာဝနယ်  ိုတ်ဒြာ်ဒ ကညာ  က်တစရ်ပ် ပါရှ ရြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၃) ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားပံိုစနံငှ့်် ြ ာျားစွာမ ာျားနာျားြှုရှ ဒသာ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျားတစရ်ပ်က ို အသံိုျားမပ ရန ်

ကိုြပဏကီတငမ်ပလာသည့််အ ါ အနည်ျားဆံိုျား ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပသ တစဦ်ျားက ြှနက်န ်ဒ ကာငျ်ား 

အတည်မပ  ာျားသည့်် အဆ ိုမပ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား ြ တတ ူတစဒ်စာငအ်ာျား ပ ျားတွ  တငမ်ပပါရှ ရြည ်

သ ို ့်ြဟိုတ် ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားပံိုစကံ ို ကိုြပဏကီအသံိုျားမပ ရန ်ရည်ရွယ်ဒ ကာငျ်ား ဒြာ်မပပါရှ သည့်် 

ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်တစဒ်စာငက် ို တငမ်ပရြည်။ 

(ဃ) ဒလျှာက်လွှာတငသ်ငွျ်ားသည့််အ ါတွင ်သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အ ဒ ကျားဒငကွ ို ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ  ံသ ို ့် 

ဒပျားသငွျ်ားရြည်။ 

(င) ဒလျှာက် ာျားသ သည် ဒလျှာက်လွှာြ ရငျ်ားကွ ြ ာျားနငှ့်် ဒလျှာက်လွှာနငှ့််အတ  ပ ျားတွ တငမ်ပသည့်် စာရွက ်

စာတြ်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ပိုေြ် ွ  ( )၊ ပိုေြ် ွ ငယ်(၅)၊ (၈) နငှ့်် (၉) တ ို ့်တွင ်ရည်ညွှနျ်ား ဒြာ်မပ  ာျားသည့်် 

သဒဘာတ ညီ  က်ြ ရငျ်ားြ ာျားနငှ့််အတ  သ ြ်ျားဆည်ျား ာျားရြည်။ ကိုြပဏအီာျား ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငသ်ည့်် အ ါ 

  ိုစာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားအာျား ကိုြပဏ ီံသ ို ့်ဒပျားအပ်၍ ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်တြ်ျားြ ာျားအမြစ ်ဆက်လက် 

  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည်။ 

၇။ ပိုေြ် ၆ နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်ဒလျှာက် ာျားသ က ဒလျှာက်လွှာတွင ်အ  က်အလက် ြ ာျားအာျား 

ြြှနြ်ကနတ်ငမ်ပ  ့်ပါက ယငျ်ားအတွက် ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ် ၂၅ သ နျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

ြှတပံ်ိုတငမ်ခငျ်ား 

၈။ (က) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည ်ဤဥပဒေပါ လ ိုအပ်  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ မပည့််စံိုစာွဒဆာငရွ်က် တငမ်ပ လာသည့်် 

ဒလျှာက်လွှာတစဒ်စာငအ်ာျား လက် ရံရှ သည့််အ ါ လ ိုအပ်သည့်် စ စစြ်ှုြ ာျား ဒဆာငရွ်က်လ က်- 

(၁) ဒလျှာက်လွှာအာျား ြှတ်ပံိုတငရ်ြည။် ၎ငျ်ားအမပင ်

(၂) ဒအာက်ပါအ  က်ြ ာျားက ိုဒြာ်မပလ က် ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတညဒ် ာငြ်ှု သက်ဒသ လံက်ြှတ်တစဒ်စာင ်က ို 

 ိုတ်ဒပျားရြည်- 

(ကက) ကိုြပဏ၏ီအြည်၊ 

(  ) ကိုြပဏအီြ   ျားအစာျား၊ 

(ဂဂ) ကိုြပဏသီည် ဤဥပဒေအရကိုြပဏတီစ ်ိုအမြစ ်ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင၍် ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒ ကာငျ်ား၊ 

(ဃဃ) ြှတ်ပံိုတငသ်ည့််ဒန ့်၊ 

(ငင) သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အမ ာျားအဒ ကာငျ်ား အရာြ ာျား။ 
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( ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ြှတ်ပံိုတငစ်ာအိုပ်အာျား   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည်။ 

(ဂ) ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ သည ်ပိုေြ် ၆၊ ပိုေြ် ွ  ( ) နငှ့်် (ဂ) တ ို ့်အရ သ ို ့်ြဟိုတ် မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားက သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ 

 ာျားသည့််အတ ိုငျ်ား လ ိုအပ်ဒသာ စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားြှအပ အမ ာျားစာရွက်စာတြ်ျားြ ာျား က ို ဒတာငျ်ားဆ ိုမ ငျ်ား ြမပ ရ။ 

ြှတပံ်ိုတငမ်ခငျ်ား၏ အက   ျားသက်ဒရာက်ြှု 

၉။ ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငြ်ှု သက်ဒသ လံက်ြှတ်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် ကိုြပဏြီှတ်ပံိုတငသ်ည့်် ဒန ့်ရက်ြှစတင၍် 

ဒလျှာက်လွှာတွင ်အြည်စာရငျ်ားတငမ်ပ  ့်သည့်် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငြ်ည့််သ ြ ာျားသည် ကိုြပဏ ီြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငြ်ှု 

သက်ဒသ လံက်ြှတ်တွငပ်ါရှ သည့််အြည်မြင့်် သျီားမ ာျားဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အရည်အ  ငျ်ား ရှ သည့််ကိုြပဏတီွင ်

ပါဝငသ် ြ ာျားမြစရ်ြည်။ ဤဥပဒေ၏ ပိုေြ် ၅ သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျား မပဋ္ဌာနျ်ား  က် တစရ်ပ်ရပ်က ကန် ့်သတ် ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  

ကိုြပဏသီည် ယငျ်ား၏လိုပ်ငနျ်ားတာဝနြ် ာျား အာျားလံိုျားက ို လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က် ငွ့်် ရှ သည့််အမပင ်အစဉအဆက် 

ဆက် ဒံဆာငရွ်က် ငွ့််ရှ ရြည်။ 

ကိုြပဏီ  ွဲ ွဲ့စညျ်ားတညဒ် ာငြ်ှု သက်ဒသခလံက်ြှတ၏် မပည့််စံိုခ ိုငလ်ံိုြှုရှ မခငျ်ား 

၁၀။ ပိုေြ် ၈ အရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ြှ  ိုတ်ဒပျားသည့်် ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငြ်ှု သက်ဒသ  ံလက်ြှတ်သည် 

ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် လ ိုအပ်  က်ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို မပည့််စံိုစာွ လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ပပီျား မြစ၍် 

  ိုသက်ဒသ လံက်ြှတ်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်သည့်် ဒန ့်ြစှ၍ ကိုြပဏသီည် ဤဥပဒေအရ 

တရာျားဝငြ်ှတ်ပံိုတင ်ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငပ်ပီျားမြစဒ် ကာငျ်ား မပည့််စံို  ိုငလ်ံိုသည့်် သက်ဒသ  ံအဒ ာက်အ ာျားမြစသ်ည်။ 

 

အခန်ျား (၅) 

ကိုြပဏီ၏   ွဲ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမခခံစည်ျားြ ဉ်ျား 

  ွဲ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမခခစံည်ျားြ ဉ်ျားအတ က ်လ ိုအပ်ခ က်ြ ာျားနငှ့်် ယငျ်ား၏ အက   ျားသက်ဒရာက်ြှု 

၁၁။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုစတီွင ်ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတစ် ိုရှ ရြည်မြစပ်ပီျား ယငျ်ား၏ စည်ျားကြ်ျား  က် ြ ာျားအရ ကိုြပဏနီငှ့်် 

ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားသည ်၎ငျ်ားတ ို ့် တစဦ်ျားစကီ အသျီားသျီားပါဝငလ်က်ြှတ် ဒရျား  ိုျား  ့် ကသက ့်သ ို ့် ၎ငျ်ားတ ို ့်အဒပေါ်တွင ်

စည်ျားဒနာှငြ်ှုရှ သည်။   ိုြွ ွဲ့စည်ျားပံို အဒမ  စံည်ျားြ ဉျားသည် ကိုြပဏ၌ီပါဝငသ်  တစဦ်ျားစနီငှ့်် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ဆက် သံ ြ ာျား၊ 

တရာျားဝငက် ိုယ်စာျားလှယ်ြ ာျားက ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် အညီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား၏ 

စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာရြည့်် သဒဘာ တ ညီ  က်တစရ်ပ် မြစသ်ည်။ 

( ) ကိုြပဏ၊ီ ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့၊ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားစနီငှ့်် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားစ ီတ ို ့်သည် 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ဤဥပဒေနငှ့််အညီ မပငဆ်ငဒ်ြာ်မပ ာျားသည် ြှတစပ်ါျား ဤဥပဒေတွင ်

မပဋ္ဌာနျ်ားဒြာ်မပ ာျားသည့်် အ ငွ့််အဒရျားြ ာျား၊ အ ငွ့််အာဏာြ ာျား၊ တာဝနြ် ာျားနငှ့်် ဝတတ ရာျားြ ာျား ရှ သည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏ ီြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငရ်နအ်တွက် တငမ်ပသည့််ဒလျှာက်လွှာတွင ်အြညစ်ာရငျ်ားဒြာ်မပပါရှ  သည့်် ကိုြပဏတီွင ်

ပါဝငသ် တစဦ်ျားစနီငှ့်် ဒနာက်ပ ိုငျ်ား၌ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငြ်ည့််သ ြ ာျားသည် ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားအာျား 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က် ကြည်မြစဒ် ကာငျ်ား ြှတ်ယ ရြည်။ 
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(ဃ) ြွ ွဲ့စည်ျားပံို အဒမ  စံည်ျားြ ဉျားအရ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားက ကိုြပဏသီ ို ့်ဒပျားသငွျ်ားရြည့်် ဒငအွာျားလံိုျား က ို ၄ငျ်ားတ ို ့်ြှ 

ကိုြပဏသီ ို ့်ဒပျားဒ  ရြည့်် အဒ ကျားတစရ်ပ်က ့်သ ို ့် မြစဒ်စရြည်။ 

  ွဲ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမခခစံည်ျားြ ဉ်ျားတ ငပ်ါရှ ရြည့််  အဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျား 

၁၂။ (က) ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ် ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရနအ်တွက် ဤဥပဒေတွင ်သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ 

 ာျားသည့််က စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် ကိုြပဏြီှ  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပလ ိုဒသာ အမ ာျားက စစရပ်ြ ာျား ပါရှ န ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ရာ တွင ်

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားသည် ဤဥပဒေနငှ့်် ဆန် ့်က ငဒ်နပါက ဆန် ့်က ငဒ်နဒသာ အပ ိုငျ်ားြ ာျား သည် 

အက   ျားသက်ဒရာက်မ ငျ်ားရှ ြည်ြဟိုတ်။ 

( ) ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ကိုြပဏ၏ီ လိုပ်ငနျ်ားရည်ရွယ်  က်က ို ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ ဆနဒအဒလ ာက် 

သတ်ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာရံိုျား နျ်ားက ို န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား၌ တည်ရှ ဒ ကာငျ်ား 

ဒြာ်မပရြည်။ 

(ဃ) ပိုေြ် ွ  (င) နငှ့််အညီ တည်ဆ ကိုြပဏတီစ ်ို၏ သငျ်ားြွ ွဲ့ ြှတ်တြ်ျား၊ သငျ်ားြွ ွဲ့စည်ျားြ ဉျားနငှ့်် အမ ာျားဒသာ 

ြွ ွဲ့စည်ျားဒဆာငရွ်က်ြှုဆ ိုငရ်ာ စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားသည် ဤဥပဒေစတငအ်ာဏာ သက်ဒရာက်ပပီျား ဒနာက် ပ ိုငျ်ားတွင ်

ယငျ်ားကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားက ့်သ ို ့် အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံ

စည်ျားြ ဉျားသည် ဤဥပဒေနငှ့်် ဆန် ့်က ငဒ်နပါက ဆန် ့်က ငဒ်နဒသာအပ ိုငျ်ားြ ာျားသည် အက   ျားသက်ဒရာက်မ ငျ်ား 

ရှ ြည်ြဟိုတ်။ 

(င) တည်ဆ ကိုြပဏတီစ ်ို၏ ယ ငသ်ငျ်ားြွ ွဲ့စည်ျားြ ဉျားတွင ်အတ အလငျ်ား ဒြာ်မပ ာျားဒသာ လိုပ်ငနျ်ား ရည်ရွယ်  က်ြ ာျားသည် 

ဤဥပဒေနငှ့််အညီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားက ိုမပငဆ်ငရ်န ်ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  ြ ာျားက ြ ဒပျားဆံိုျားမြတ်၍ 

ပယ်ြ က်မ ငျ်ားြမပ   ့်လျှင ်က ျားဒမပာငျ်ားကာလ ကိုနဆ်ံိုျားသည်အ   ဆက်လက ်အသံိုျားမပ န ိုငသ်ည်။ ကိုြပဏ၏ီ အဆ ိုပါ 

ရည်ရွယ်  က်ြ ာျားအာျား ဆက်လက ်ာျားရှ ြည ်မြစသ်ည်ဟို ကိုြပဏြီှ အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ် 

  ြှတ်ပပီျားဒ ကာငျ်ားက ို သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် မပ စို ာျား သည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ တစဒ်စာငအ်ာျား 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပ  ့်မ ငျ်ားြရှ လျှင ်ကိုြပဏ၏ီ ရည်ရွယ်  က်ြ ာျားက ို အဆ ိုပါ 

က ျားဒမပာငျ်ားကာလကိုနဆ်ံိုျားပပီျားဒနာက် ပယ်ြ က်ပပီျားမြစသ်ည်ဟို ြှတ်ယ ရ ြည။် ဤပိုေြ် ွ သည် ပိုေြ် ၂၉ အာျား 

    ိုက်ဒစမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

တာဝန်ကန် ့်သတ ်ာျားသည့်် ကိုြပဏီြ ာျား၏   ွဲ ွဲ့စညျ်ားပံိုအဒမခခစံည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျားအတ က် သျီားမခာျားလ ိုအပ်ခ ကြ် ာျား 

၁၃။ အစိုရှယ်ယာအာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့််ကိုြပဏြီ ာျား၏ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို 

ဒြာ်မပရြည်- 

(က) အြ ာျားနငှ့်် ြသက်ဆ ိုငဒ်သာ ကိုြပဏမီြစပ်ါက ကိုြပဏအီြည်၏ ဒနာက်ဆံိုျားတွင ်‘လီြ တက်’ ဟို လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

အြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ကိုြပဏမီြစပ်ါက ‘အြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ကိုြပဏ ီလီြ တက်’ ဟိုလည်ျားဒကာငျ်ား 

ဒြာ်မပ  က်၊ 
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( ) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ တာဝနက် ို ကန် ့်သတ် ာျားဒ ကာငျ်ား၊ 

(ဂ) ကိုြပဏြီှ ိုတ်ဒဝရန ်အဆ ိုမပ  ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာအြ   ျားအစာျားြ ာျားနငှ့်် အဆ ိုပါ အစိုရှယ်ယာြ ာျား အတွက် 

သတ်ြှတ်သည့််ဒငဒွ ကျား၊ 

(ဃ) ကိုြပဏတီွင ်အစိုရှယ်ယာအတွက် ကနဦျားဒငဒွ ကျား ည့််ဝငသ် ြ ာျားနငှ့်် ဒနာက်ပ ိုငျ်ားဒငဒွ ကျား ည့််ဝင ်သ ြ ာျားသည် 

အနည်ျားဆံိုျားအစိုရှယ်ယာတစစ်ို  ည့််ဝငရ်ြည်မြစဒ် ကာငျ်ား။ 

ခံဝန်ခ ကအ်ာျားမ င့်် တာဝန်ကန် ့်သတ ်ာျားသည့်် ကိုြပဏီြ ာျား၏   ွဲ ွဲ့စညျ်ားပံိုအဒမခခံစညျ်ားြ ဉ်ျားြ ာျားအတ က် 

သျီားမခာျားလ ိုအပ်ခ က်ြ ာျား 

၁၄။ (က)  ဝံန ် က်အာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏြီ ာျား၏ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို 

ဒြာ်မပရြည် - 

(၁) ကိုြပဏအီြည်က ို ယငျ်ားအြည်၏ဒနာက်ဆံိုျားတွင ်‘ ဝံန ် က်အာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားဒသာ’ ဟို ဒြာ်မပ  က်၊ 

(၂) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏တာဝနက် ို  ဝံန ် က် ပြာဏ တစရ်ပ်မြင့်် ကန် ့်သတ် ာျားဒ ကာငျ်ား၊ 

(၃) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားစသီည် ၎ငျ်ားတ ို ့်အဒနမြင့်် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် အမြစ ်ရှ ဒန ကစဉ ကာလ တွင ်

ကိုြပဏအီာျား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါတွင ်ဒငပွြာဏြ ာျားဒပျားဒ  ရနအ်တွက် ကိုြပဏ ီ၏ 

ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားတွင ် ည့််ဝငရ်နတ်ာဝနယ် ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငမ် ငျ်ားြမပ သည့်် ဒနာက်ပ ိုငျ်ား 

တစန်စှက်ာလအတွငျ်ား၌ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် အမြစြ်ှ ရပ်စ မ ငျ်ားြမပ ြီက ပဋ ညာဉမပ လိုပ်  ာျားဒသာ 

ကိုြပဏ၏ီတာဝနြ် ာျားနငှ့်် အဒ ကျားြ ာျားဒပျားရန ်တာဝနယ် ဒ ကာငျ်ား၊ ၎ငျ်ားအမပင ်စာရငျ်ားရှငျ်ား 

လငျ်ားြ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါတွင ်ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားနငှ့်် အ နွအ် ြ ာျားဒပျားဒ  ရန၊် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား အ ကာျား 

စိုဒပါငျ်ား ည့််ဝငဒ် ကျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာအ ငွ့််အဒရျားြ ာျားက ို စာရငျ်ားည  နှု ငျ်ားရန၊် သတ်ြှတ် ာျား ဒသာ 

ဒငပွြာဏ က် ြဒက ာ်လွနသ်ည့်် အဆ ိုပါဒငပွြာဏြ ာျား ဒပျားဒ  ရနအ်တွက် ကိုြပဏ၏ီရရန ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားတွင ်

 ည့််ဝငရ်နတ်ာဝနယ် ဒ ကာငျ်ား၊ 

( ) ကိုြပဏတီွင ်အစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ားရှ   ့်လျှင-် 

(၁) ကိုြပဏြီှ ိုတ်ဒဝရန ်အဆ ိုမပ  ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာအြ   ျားအစာျားြ ာျားနငှ့်် အဆ ိုပါ အစိုရှယ်ယာ ြ ာျားအတွက် 

သတ်ြှတ်သည့််ဒငအွြ   ျားအစာျားနငှ့်် 

(၂) ကိုြပဏတီွင ်ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငသ် က အနည်ျားဆံိုျား အစိုရှယယ်ာတစစ်ို  ည့််ဝငရ်ြည်မြစဒ် ကာငျ်ား။ 

(ဂ)  ဝံန ် က်အာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားပပီျား အစိုရှယ်ယာ ြတည်ဒငရွငျ်ားြပါရှ သည့််အမပင ်ယ င ်ဥပဒေ 

စတငအ်က   ျားသက်ဒရာက်သည့်် ဒန ့်ရက်ဒနာက်ပ ိုငျ်ားတွင ်ြှတ်ပံိုတငသ်ည့်် ကိုြပဏြီ ာျားသည် ကိုြပဏြီှ ွ ဒဝ ဒပျားရြည့်် 

အက   ျားအမြတ်က ို ရ  ိုက် ငွ့််ရှ သည့်် အ ငွ့််အဒရျားတစရ်ပ်အာျား ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားဦျားြှအပ 

အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားအမြစ ်ဒပျားအပ်ရန ်ရည်ရွယ်သည့်် ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ 

ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်ရပ်တွင ်ပါရှ သည့်် စည်ျားကြ်ျား  က် တစရ်ပ်ရပ်က ို ပ က်မပယ် သည။် 

တာဝန်ကန် ့်သတြ် ာျားသည့်် ကိုြပဏီတစခ်ို၏   ွဲ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမခခံစညျ်ားြ ဉ်ျားြ ာျားအတ က် သျီားမခာျား လ ိုအပ်ခ ကြ် ာျား 
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၁၅။ တာဝနက်န် ့်သတ်ြ ာျားသည့်် ကိုြပဏြီ ာျားသည့်် ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို ဒြာ်မပရြည်- 

(က) ကိုြပဏအီြည်၊ ယငျ်ားကိုြပဏအီြည်၏ဒနာက်ဆံိုျားတွင ်‘တာဝနက်န် ့်သတ်ြှုြရှ ဒသာ ကိုြပဏ’ီ ဟို ပါရှ ရြည်။ 

( ) ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား၏တာဝနက် ို ကန် ့်သတ် ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒ ကာငျ်ား၊ 

(ဂ) ကိုြပဏြီှ  ိုတ်ဒဝရန ်အဆ ိုမပ  ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာအြ   ျားအစာျားြ ာျားနငှ့်် အဆ ိုပါ အစိုရှယ်ယာ ြ ာျားအတွက် 

သတ်ြှတ်သည့််ဒငအွြ   ျားအစာျား၊ 

(ဃ) ကိုြပဏတီွင ်အစိုရှယ်ယာအတွက် ကနဦျား ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငသ် ြ ာျားနငှ့်် ဒနာက်ပ ိုငျ်ားဒငဒွ ကျား  ည့်် ဝငသ် ြ ာျားသည် 

အနည်ျားဆံိုျားအစိုရှယ်ယာတစစ်ို  ည့််ဝငရ်ြည်မြစဒ် ကာငျ်ား။ 

  ွဲ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမခခစံည်ျားြ ဉ်ျားတစခ်ို၏   ွဲ ွဲ့စည်ျားြှုပံိုစ ံ

၁၆။ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားသည်- 

(က) မြနြ်ာဘာသာမြင့်် ဒရျားသာျားမပ စိုရြည်။ 

( ) မြနြ်ာ၊ အဂဂလ ပ် နစှဘ်ာသာမြင့််လည်ျား ဒရျားသာျားမပ စိုန ိုငသ်ည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(ဂ) စာပ ိုေြ် ာျားမြင့််  ွ မ ာျားမပ စိုလ က် အြှတ်စဉြ ာျားက ို တစဆ်က်တည်ျား ဒရျားသာျားဒြာ်မပရြည်။ 

  ွဲ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမခခစံည်ျားြ ဉ်ျားအာျား ဒမပာငျ်ားလွဲမပငဆ်ငမ်ခငျ်ား 

၁၇။ ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား၊ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျားတွငပ်ါရှ ဒသာ သျီားမ ာျား စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ 

ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်၍ ၎ငျ်ား၏ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျားပါ စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားက ို 

ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် မြည့််စွက်မ ငျ်ားြ ာျား မပ လိုပ်န ိုငပ်ပီျား   ိုသ ို ့်မပ လိုပ်သည့်် ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငြ်ှု သ ို ့်ြဟိုတ် 

မြည့််စွက်ြှုသည် ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ြ လ ကတည်ျားက  ည့််သငွျ်ားမပဋ္ဌာနျ်ား ာျားသည့်် 

စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားက ့်သ ို ့်ပင ်အက   ျားသက်ဒရာက် ဒစရြည့်် အမပင ်ယ ိုက ့်သ ို ့် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်အရ 

ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငန် ိုငသ်ည်။ 

ဒမပာငျ်ားလွဲမပငဆ်ငြ်ှုအာျား အတည်မပ မခငျ်ားဆ ိုငရ်ာ လိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျား 

၁၈။ (က) ကိုြပဏသီည် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်င ် ာျားသည့်် 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား ြ တတ ူတစဒ်စာငန်ငှ့််အတ    ိုသ ို ့် ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငရ်န ်အ  ျား ဆံိုျားမြတ်  က်   ြှတ်သည့််ဒန ့်ြှ 

၂၈ ရက်အတွငျ်ား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ သည ်  ိုတငမ်ပ  က်အာျား 

ြှတ်ပံိုတငရ်ြည်။ ြှတ်ပံိုတငသ်က်ဒသ  ံအဒ ာက်အ ာျားလက်ြှတ် သည်   ိုသ ို ့်ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငြ်ှုြ ာျားအတွက် 

ဤဥပဒေအရ လ ိုအပ်သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို အမပည့််အဝ လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ပပီျား မြစဒ် ကာငျ်ား 

သက်ဒသ အံဒ ာက်အ ာျား မြစဒ်စရြည်မြစပ်ပီျား   ိုသ ို ့်ဒမပာငျ်ားလ  မပငဆ်င ်ာျားသည့်် ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားသည် 

ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား မြစဒ်စရြည်။ 

( ) တရာျားရံို ျားသည် သင့််သည် ငမ်ြငပ်ါက ဤပိုေြ်အရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံ စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျား တငမ်ပရြည့်် ကာလက ို 

ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို တ ိုျားမြ င့််ဒပျားရန ်အြ န် ့်တစရ်ပ်   ြှတန် ိုငသ်ည်။ 

ဒမပာငျ်ားလွဲမပငဆ်ငြ်ှုအာျား ၂၈ ရကအ်တ ငျ်ား ြှတပံ်ိုတငရ်န် ပ ကက် က်မခငျ်ားအတ က ်အက   ျားသက်ဒရာက်ြှုြ ာျား 
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၁၉။ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားအာျား ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငြ်ှုသည် ပိုေြ် ၁၈ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ တရာျားဝငြ်တှ်ပံိုတင ်

ဒဆာငရွ်က်ရမ ငျ်ားြရှ ဒသျားလျှင ်အက   ျားတစစ်ံိုတစရ်ာ သက်ဒရာက်မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

  ွဲ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမခခစံည်ျားြ ဉ်ျားအာျား ဒမပာငျ်ားလွဲမပငဆ်ငြ်ှု၏ အက   ျားသက်ဒရာကြ်ှုြ ာျား 

၂၀။ ကိုြပဏ၏ီြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်တစရ်ပ်ရပ်တွင ်ြည်သ ို ့် ပင ်ပါရှ ဒသာ်လညျ်ား 

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ့်အဒနမြင့်် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားအမြစ ်ဒဆာငရွ်က်သည့်် ဒန ့်ရက်ဒနာက်ပ ိုငျ်ားတွင ်

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားက ို ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငြ်ှုဒ ကာင့်် ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငသ်ည့်် ဒန ့်ရက်က ၎ငျ်ားတ ို ့်လက်ဝယ်ရှ ဒသာ 

အစိုရှယ်ယာအဒရအတွက် က် ပ ိုြ ိုသည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ိုရယ ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ်  ည့််ဝငရ်နလ် ိုအပ်လာလျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

အစိုရှယ်ယာ ြတည် ဒငရွငျ်ား  ည့််ဝငရ်ြည့််တာဝနြ် ာျားက ို ပ ိုြ ိုမြစဒ်ပေါ်လာဒစ  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏသီ ို ့် 

အမ ာျားနည်ျားအာျား မြင့်် ဒငဒွပျားဒ  ရနရှ် လာ  ့်လျှင ်  ိုသ ို ့်ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငြ်ှုသည် ၎ငျ်ားတ ို ့်အဒပေါ်တွင ်သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဒစ 

ရ။ သ ို ့်ရာတွင ်ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားက ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငြ်ှု ြမပ ြီဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ မပ လိုပ်ပပီျား သည့််အ ါတွင ်

ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား စာမြင့််ဒရျားသာျားလ က်   ိုဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငြ်ှုနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်စြည ်မြစဒ် ကာငျ်ား 

သဒဘာတ ညီ ကသည် ဆ ိုလျှင ်ဤပိုေြ်နငှ့်် သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

ကိုြပဏီတ င ်ပါဝငသ်ြူ ာျားသ ို ့်   ွဲ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမခခံစည်ျားြ ဉ်ျား ြ တတ ူြ ာျားက ို ဒပျားအပ်ရမခငျ်ား 

၂၁။ ကိုြပဏအီာျားလံိုျားသည် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားအနက်တစဦ်ျားဦျားြှ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား ြ တတ ူ တစဒ်စာငက် ို 

ဒတာငျ်ားဆ ိုလာပါက ဒတာငျ်ားဆ ိုသည့်် ဒန ့်ရက်ြှ ၁၄ ရက်အတငွျ်ား ကိုြပဏြီှသတ်ြှတ် ာျား သည့်် 

သင့််ဒလ ာ်ဒသာဒငပွြာဏက ို သက်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဒငပွြာဏ ြဒက ာ်လွနဒ်စဘ  ဒပျားဒဆာင ်ဒစလ က် 

ဒပျားပ ို ့်ရြည်။ 

၂၂။ ကိုြပဏသီည် ပိုေြ် ၂၁ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားပ က်ကွက်  ့်လျှင ်က ူျားလွနြ်ှု တစရ်ပ်စအီတွက ်

ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်တစသ် နျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

  ွဲ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမခခစံည်ျားြ ဉ်ျားက ို ဒမပာငျ်ားလွဲမပငဆ်ငြ်ှုြ ာျားအာျား ြ တတ ူအာျားလံိုျားတ င ်ြှတသ်ာျားဒ ာ်မပရမခငျ်ား 

၂၃။ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျားက ို ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငြ်ှုတစရ်ပ် မပ လိုပ်သည့််အ ါတွင ်

ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငြ်ှုမပ လိုပ်သည့်် ဒန ့်ရက်ဒနာက်ပ ိုငျ်ား  ိုတ်ဒဝသည့်် အဆ ိုပါ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျား ၏ 

ြ တတ ူအာျားလံိုျားသည် ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငြ်ှုနငှ့််အညီ မြစဒ်စရြည်။ 

၂၄။ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားက ို ဒမပာငျ်ားလ ပပီျားသည့််အ ါတွင ်ကိုြပဏသီည် ဒမပာငျ်ားလ  မပငဆ်ငြ်ှုက ို 

မပ လိုပ်သည့််ဒန ့်ရက်ဒနာက်ပ ိုငျ်ား ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငြ်ှုနငှ့််အညီြမြစသ်ည့်် ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျား၏ ြ တတ ူြ ာျားက ို 

 ိုတ်ဒဝ  ့်လျှင ်  ိုသ ို ့် ိုတ်ဒဝ  ့်သည့်် ြ တတ ူတစဒ်စာငစ်အီတကွ် ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်တစသ် နျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

  ို ့်အမပငအ်ဆ ိုပါ ပ က်ကွက်ြှုက ို သ လ က်နငှ့်် တြငမ်ပ လိုပ်  ့်သည့်် ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာအာျားလံိုျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

အမ ာျားအရာရှ ြ ာျားသည်လည်ျား အလာျားတ မပစေ်ဏအ်တွက ်တာဝနရ်ှ သည်။ 

 

အခန်ျား (၆) 
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ကိုြပဏီအြည်ြ ာျား 

ကိုြပဏီအြည်နငှ့်် အြညဒ်မပာငျ်ားလွဲမခငျ်ား 

၂၅။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် လ ြ်လည်လ ိုဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားနည်ျားအာျားမြင့်် လှည့််စာျားန ိုငဒ်သာ သ ို ့်ြ ဟိုတ် 

ရှုပ်ဒ ွျားဒစန ိုငဒ်သာ က စစရပ်ြ ာျားဒပေါ်ဒပါက်ဒစန ိုငသ်ည့်် အြည်က ိုြှတ်ပံိုတင ်ာျားသည့်် တညဆ်  အြွ ွဲ့အစည်ျား 

တစ ်ို၏အြည်နငှ့််တ ညီဒသာ အြည်က ိုဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊   ိုအြည်နငှ့်် ဆငတ် ဒသာ အြည်က ိုဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

တည်ဆ အြွ ွဲ့အစည်ျားြှ ြ က်သ ြ်ျားရန ်ဒဆာငရွ်က်ဒနသည့်် အြည်အာျား အသံိုျားမပ န ိုငရ်န ်  ိုအြွ ွဲ့အစည်ျား၏ 

သဒဘာတ ညီ  က်က ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံ တငမ်ပန ိုငသ်ည့်် အ ါြှ တစပ်ါျား ြှတပံ်ိုတငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြမပ ရ။ 

( ) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် တြင ်ကံရွယ်  က် သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒသာအဒ ကာငျ်ားြရှ ဘ  အ က်တွငဒ်ြာ်မပ  ာျားဒသာ 

သဒဘာတ ညီ  က်ြပါရှ ဘ  လ ြ်လည်လ ိုဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားနည်ျားအာျားမြင့်် လှည့််စာျားန ိုင ်ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

ရှုပ်ဒ ွျားဒစန ိုငဒ်သာ က စစရပ်ြ ာျား ဒပေါ်ဒပါက်ဒစန ိုငသ်ည့်် ယ ငက် ြှတ်ပံိုတင ်ာျားပပီျား မြစဒ်သာ တည်ဆ အြွ ွဲ့အစည်ျား 

တစ ်ို၏အြည်နငှ့်် တ ညီဒသာအြည်က ိုဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊   ိုအြည ်နငှ့်် ဆငတ် ဒသာ 

အြည်က ိုဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ြှတ်ပံိုတင ် ့်လျှင ်ဒြာ်မပပါအြွ ွဲ့အစည်ျားသည် ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ ၏ ညွှန ်ကာျား  က်နငှ့်် 

အညီ ယငျ်ား၏ကိုြပဏအီြည်အာျား ဒမပာငျ်ားလ န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျား၏ စာမြင့််ဒရျားသာျား ာျားဒသာ ကက  တငသ်ဒဘာတ ညီ  က်ပါရှ သည့်် က စစရပ်ြှ အပ 

ြည်သည့််ကိုြပဏြီဆ ို ဒအာက်ပါစကာျားရပ်ြ ာျားပါဝငဒ်သာအြည်မြင့်် ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားြမပ ရ- 

(၁) ‘န ိုငင်ဒံတာ်အစ ိုျားရ’၊ ‘န ိုငင်ဒံတာ်’၊ ‘ဗဟ ိုဘဏ်’၊ ‘မပည်ဒ ာငစ်ိုအစ ိုျားရ’၊ ‘သြမတ’၊ ‘ဝနက်ကီျား ဌာန’ သ ို ့်ြဟိုတ် 

မြနြ်ာန ိုငင်ဒံတာ်အစ ိုျားရ သ ို ့်ြဟိုတ် မြနြ်ာန ိုငင်ဒံတာ်၏ ဝနက်ကျီားဌာန၊ ဦျားစျီားဌာန၊ ရံိုျား ဌာန သ ို ့်ြဟိုတ် အြွ ွဲ့အစည်ျား 

တစရ်ပ်ရပ်က အဆ ိုမပ ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားတ ို ့်က ဒ ာက် တံငမ်ပဒသာ စကာျားရပ် တစ ်ို ိုပါဝငသ်ည့််အြည် 

သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ‘စည်ပငသ်ာယာဒရျား’ သ ို ့်ြဟိုတ် န ိုငင်ဒံတာ်အြ န် ့်မြင့်် ြွ ွဲ့စည်ျား  ာျားဒသာ အြွ ွဲ့အစည်ျား တစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် 

တ ိုငျ်ားဒေသကကီျားနငှ့်် မပည်နယ်အစ ိုျားရ အြွ ွဲ့အစည်ျားတစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒေသဆ ိုငရ်ာအာဏာ ပ ိုင ်အြွ ွဲ့အစည်ျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် လ ြှုအြွ ွဲ့အစည်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ ြွ ွဲ့စည်ျား တည်ဒ ာင ်ာျားသည့်် 

အြွ ွဲ့အစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ့်သ ို ့် ယ ဆန ိုငသ်ည့်် စကာျားရပ်တစ ်ို ို ပါဝင ်သည့််အြည။် 

(ဃ) ကိုြပဏတီစ ်ို ိုသည် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်ပပီျား ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်လ က ်

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ပံိုစမံြင့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ တငမ်ပ ၍ ယငျ်ား၏အြည်အာျား 

ဒမပာငျ်ားလ န ိုငသ်ည်။ ကိုြပဏသီည် အဆ ိုပါအ  ျား ဆံိုျားမြတ်  က်   ြှတ်ပပီျားဒနာက် ၂၈ ရက်အတွငျ်ား 

  ိုအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို တငမ်ပရြည်။ 

(င) ကိုြပဏ ီတစ ်ိုသည် ယငျ်ား၏အြည်အာျား ဒမပာငျ်ားလ သည့််အ ါတွင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ အဒနမြင့်် အဆ ိုပါ 

အြည်သစသ်ည် လက် ဒံဆာငရွ်က်ဒပျားန ိုငသ်ည့်် အြည်မြစပ်ပီျား ဤဥပဒေက ိုဒသာ် လည်ျား ဒကာငျ်ား၊ အမ ာျားဥပဒေ 

တစရ်ပ်ရပ်က ိုဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား     ျားဒြာက်မ ငျ်ားြရှ ဒ ကာငျ်ား ဒတွွဲ့ ရှ ရလျှင ်အဆ ိုပါအြည်သစက် ို ြှတပံ်ိုတင ်
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စာအိုပ်ရှ  ယ ငအ်ြည်၏ ဒနရာတွင ် ည့််သငွျ်ားဒရျားသာျား ဒြာ်မပရြည့်် အမပင ်မပငဆ်င ် က်ြ ာျားနငှ့်် အညီ မြစဒ်စသည့်် 

ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငမ် ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ သက်ဒသ  ံလက်ြှတ်တစ ်ိုက ို  ိုတ်ဒပျားရြည်။ ကိုြပဏအီြည် 

ဒမပာငျ်ားလ ြှုသည် အဆ ိုပါသက်ဒသ လံက်ြှတ်က ို  ိုတ်ဒပျားသည့််အ ါတွင ်စတငအ်က   ျားသက်ဒရာက်ဒစရြည်။ 

(စ) အြည်ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငမ် ငျ်ားသည် ပိုေြ် ွ  (ဃ) နငှ့်် (င) တ ို ့်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား   က်ြ ာျား နငှ့််အညီ ြတှ်ပံိုတငမ် ငျ်ားြရှ ဒသျားလျှင ်

အဆ ိုပါ အြည်ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငမ် ငျ်ားအာျား တရာျားဝင ်အသံိုျားမပ န ိုငမ် ငျ်ားြရှ ။ အ  ျား ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်ပပီျားဒနာက် ၂၈ 

ရက်အတွငျ်ား ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားြရှ လျှင ်အဆ ိုပါ အြည်ဒမပာငျ်ားလ  မပငဆ်ငြ်ှုသည် လံိုျားဝပ က်မပယ်သည်။ 

(ဆ) အြည်ဒမပာငျ်ားလ ြှုသည် ကိုြပဏ၏ီအ ငွ့််အဒရျား သ ို ့်ြဟိုတ် တာဝနတ်စစ်ံိုတစရ်ာက ို အက   ျား သက်ဒရာက်မ ငျ်ား 

ြရှ ဒစရ။ အြည်ဒမပာငျ်ားလ  ာျားသည့်် ကိုြပဏသီည် ၎ငျ်ားကဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ၎ငျ်ား အဒပေါ်တွင ်လည်ျားဒကာငျ်ား 

တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ြှု တစစ်ံိုတစရ်ာတွင ်    ိုက်မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ ယ င ်ကိုြပဏ ီအြည်မြင့်် 

၎ငျ်ားအဒပေါ်ဆက်လက်မပ လိုပ်ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် စတငဒ်ဆာငရွ်က်ဒသာ တရာျားစွ ဆ ိုြှု တစစ်ံိုတစရ်ာသည် ကိုြပဏ၏ီ 

အြည်သစမ်ြင့််လည်ျား ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

အြညဒ်မပာငျ်ားလွဲရန ်ညွှန် ကာျားမခငျ်ား 

၂၆။ (က) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည ်ကိုြပဏတီစ ်ို၏ ြှတ်ပံိုတင ်ာျား  ့်သည့််အြည်မြင့်် ြှတ်ပံိုတင ်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား 

ြမပ သင့််ဒ ကာငျ်ား သင့််ဒလ ာ်သည့်် အဒ ကာငျ်ားမပ  က်ြ ာျားက ို လက် ယံံို ကည်လျှင ်အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဒန ့်ရက်၌ ကိုြပဏအီြည်အာျားဒမပာငျ်ားလ ရန ်စာမြင့်် ဒရျားသာျား၍ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာအာျား 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ြှ ကိုြပဏသီ ို ့်ဒပျားပ ို ့်န ိုငသ်ည်။ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျား သည့််ဒန ့်ရက်သည် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ 

ဒပျားပ ို ့်သည့််ဒန ့်ရက်ြှ ရက်ဒပါငျ်ား ၆ဝ  က ်ြနည်ျားသည့်် ဒန ့်ရက် မြစရ်ြည်။ 

( ) ကိုြပဏသီည် ယငျ်ား၏အြည်အာျား အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အ   နက်ာလ အတွငျ်ား 

ဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ားြမပ   ့်လျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ကိုြပဏအီတွက် ၎ငျ်ားြှ ဒရွျား  ယ်ဒပျားဒသာ အြည်အသစတ်စ ်ိုက ို 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာအိုပ်တွင ် ည့််သငွျ်ားဒရျားသာျားဒြာ်မပန ိုငပ်ပီျား အဆ ိုပါ အြည်အသစ ်သည ်ဤအပ ိုငျ်ားအရ 

ြှတ်ပံိုတငန် ိုငသ်ည့်် အြည်မြစဒ်စရြည။် 

(ဂ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ပိုေြ် ွ  ( ) အရ အြည်အသစတ်စ ်ိုက ို ြှတ်ပံိုတငဒ်ပျား  ့်လျှင ်ကိုြပဏ၏ီ အြည်အသစက် ို 

ြှတ်တြ်ျားတငပ်ပီျား ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငမ် ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ သက်ဒသ လံက်ြှတ်တစ ်ဒစာငက် ို ိုတ်ဒပျားရြည်။ 

ကိုြပဏ၏ီ အြည်အသစအ်ာျား ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားသည် ပိုေြ် ၂၅ အရ ဒမပာငျ်ားလ  သက ့်သ ို ့် အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစရြည်။ 

ကိုြပဏီအြည်အာျား အသံိုျားမပ မခငျ်ား 

၂၇။ ကိုြပဏတီစ ်ိုအဒနမြင့်် ယငျ်ား၏အြည်သည် ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျားတွင ်ရှငျ်ားလငျ်ားစွာဒြာ်မပရြည်- 

(က) ကိုြပဏြီှဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏ၏ီ က ိုယ်စာျားဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ဒပျားပ ို ့်ဒဆာငရွ်က်သည့်် စာမြင့််ဒရျားသာျား 

ဆက်သယွ်ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားအာျားလံိုျားနငှ့်် 
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( ) ကိုြပဏ၏ီ တရာျားဝငတ်ာဝနတ်စရ်ပ်က ို  ငရ်ှာျားဒစဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် မြစတ်ည်ဒစြည့်် ကိုြပဏြီှ ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

ကိုြပဏ၏ီက ိုယ်စာျားဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား  ိုတ်မပနဒ်သာ သ ို ့်ြဟိုတ် လက်ြှတ်ဒရျား   ိုျားဒသာ 

စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားအာျားလံိုျား။ 

 

အခန်ျား (၇) 

ကိုြပဏီ၏ ဆကသ် ယဒ်ဆာငရ် က်ြှုြ ာျား 

ဒဆာငရ် က်ခ က်ြ ာျား တရာျားဝငမ်ခငျ်ား 

၂၈။ (က) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစစ်ံိုတစရ်ာက ို ကန် ့်သတ ်ာျားမ ငျ်ား ြရှ ဒစဘ  ကိုြပဏတီွင ်  ိုဒဆာငရွ်က်  က်အာျား 

မပ လိုပ်ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုပစစည်ျားအာျားလွှ ဒမပာငျ်ားရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် လက် ရံယ ရန ်အတွက် လိုပ်က ိုငန် ိုငစ်ွြ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

အ ငွ့််အဒရျား သ ို ့်ြဟိုတ် အ ငွ့််အာဏာြရှ   ့်သည်ဆ ိုသည့်် အဒ ကာငျ်ား ဒ ကာင့်် ကိုြပဏ၏ီ ဒဆာငရွ်က်  က်ြ ာျား၊ ကိုြပဏသီ ို ့် 

ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏြီှဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ပစစည်ျားလွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားြ ာျားတ ို ့်သည် ပ က်မပယ်မ ငျ်ား ြရှ ဒစရ၊ 

( ) ဒဆာငရွ်က်  က်တစ ်ိုသည် ကိုြပဏ၏ီ အက   ျား စျီားပွာျားအတွက် အဒကာငျ်ားဆံိုျားြမြစဒ်သာ်လည်ျား   ိုသ ို ့်ဒဆာငရွ်က်ရန ်

ကိုြပဏ၏ီ လိုပ်က ိုငန် ိုငစ်ွြ်ျားက ို     ိုက်မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

ပဋ ညာဉ်စာခ  ပ်ြ ာျား နငှ့်် စာခ  ပ်စာတြ်ျားြ ာျား ခ  ပ်ဆ ိုဒဆာငရ် က်မခငျ်ား 

၂၉။ (က) ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည့်် သျီားမ ာျားလိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျား တစရ်ပ်ပါရှ ဒသာ 

ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်က ိုလ ိုက်နာလ က် ကိုြပဏကီ ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်က ို    ပ်ဆ ိုမ ငျ်ား၊ ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငမ် ငျ်ား၊ 

အတည်မပ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အဒကာငအ် ည်ဒြာ် ဒဆာငရွ်ကမ် ငျ်ားြ ာျား မပ လိုပ်  ငွ့််က ို ကိုြပဏြီှအတ အလငျ်ားမြစဒ်စ၊ 

သယွ်ဝ ိုက်၍မြစဒ်စ အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ား ရံပပီျား ကိုြပဏကီ ိုယ်စာျား ဒဆာငရွ်က် ငွ့််ရှ သ တစဦ်ျားဦျားက 

က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ အဆ ိုပါအ ငွ့််အာဏာက ို ရံိုျားတံဆ ပ် တ် နှ ပ်မ ငျ်ား ြမပ ဘ  က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

( ) စာ   ပ်စာတြ်ျားအာျား ဒအာက်ပါပိုဂ္  လ်ြ ာျားက လကြ်ှတ်ဒရျား  ိုျား  ့်လျှင ်ကိုြပဏသီည် ရံိုျားတံဆ ပ်  တ်နှ ပ်ရနြ်လ ိုဘ  

စာ   ပ်စာတြ်ျားတစရ်ပ်အာျား    ပ်ဆ ိုန ိုငသ်ည်- 

(၁) ကိုြပဏတီွင ်ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားတည်ျားရှ ပါက အဆ ိုပါ ေါရ ိုက်တာသ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ နစှဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားနငှ့်် ကိုြပဏ၏ီအတွငျ်ားဒရျားြ ျား။ 

(ဂ) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် စာ   ပ်စာတြ်ျားတစ ်ိုအာျား ရံိုျားတံဆ ပ် တ်နှ ပ်ပပီျား   ိုသ ို ့် ရံိုျားတံဆ ပ် တ်နှ ပ်မ ငျ်ား က ို 

ဒအာက်ပါပိုဂ္  လ်တ ို ့်က သက်ဒသမပ မ ငျ်ားမြင့််    ပ်ဆ ိုဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်- 

(၁) ကိုြပဏတီွင ်ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားတည်ျားရှ ပါက အဆ ိုပါ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်

(၂) ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ နစှဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားနငှ့်် ကိုြပဏ၏ီ အတွငျ်ားဒရျားြ ျား။ 
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(ဃ) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ပဋ ညာဉစာ   ပ်စာတြ်ျားတစ ်ိုက ို တရာျားဝငသ်ဒဘာတ စာ   ပ်အမြစ ်   ပ်ဆ ို ြည် မြစဒ် ကာငျ်ား 

အတ အလငျ်ားဒြာ်မပပပီျား ပိုေြ် ွ  ( ) နငှ့်် (ဂ) တ ို ့်နငှ့်် အညီ    ပ်ဆ ိုမ ငျ်ားမြစပ်ါက ပဋ ညာဉစာ   ပ် စာတြ်ျားတစ ်ိုအာျား 

တရာျားဝငသ်ဒဘာတ  စာ   ပ်တစ ်ိုအမြစ ်   ပ်ဆ ိုန ိုငသ်ည်။ 

(င) ဤပိုေြ်သည် ကိုြပဏတီစ ်ိုက တရာျားဝငသ်ဒဘာတ စာ   ပ် အပါအဝင ်စာ   ပ်စာတြ်ျားတစ ်ိုက ို 

ဤဥပဒေတွငဒ်ြာ်မပ ာျားသည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားအပါအဝင ်စာ   ပ်   ပ်ဆ ို ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည့်် နည်ျားလြ်ျား ြ ာျားက ို 

ကန် ့်သတ် ာျားမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

ကိုြပဏီတစခ်ို နငှ့်် အမခာျားပိုဂ္  လ်ြ ာျားအ ကာျား ဆက်သ ယဒ်ဆာငရ် က်မခငျ်ား 

၃၀။ (က) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် ကိုြပဏနီငှ့်် ဆက်သယွ်ဒဆာငရွ်က်ရာ၌ ပိုေြ် ၃၁ တွင ်ဒြာ်မပြှတ်ယ  မ ငျ်ားြ ာျားက ို 

အသံိုျားမပ န ိုငသ်ည်။ ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ ်ကိုြပဏအီာျား အာြ သံ တစဦ်ျားဦျားသည် ဆက်သယွ် ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ 

တရာျားစွ ဆ ိုမ ငျ်ားတွင ်အဆ ိုပါြှတ်ယ ရြည့်် အ  က်ြ ာျားသည် ြနှက်န ်မ ငျ်ားြရှ ပါဟို ဒမပာဆ ို ငွ့််ြရှ ဒစရ၊ 

( ) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် ကိုြပဏ ီံြ ှပစစည်ျားတစစ်ံိုတစရ်ာက ိုရရှ သ  သ ို ့်ြဟိုတ် ရ  ိုက် ငွ့််ရှ သ တစ ်ဦျားဦျားနငှ့်် 

ဆက်သယွ်လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ရာတွင ်ပိုေြ် ၃၁ ပါြှတ်ယ ရြည့််အ  က်ြ ာျားက ို အဒ ာက ်အ ာျား 

မပ ဒဆာငရွ်က်န ိုင ်ငွ့််ရှ သည်။ ကိုြပဏနီငှ့်် အမ ာျားပိုဂ္  လ်ြ ာျားသည် ဆက်သယွ်ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျား နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

တရာျားစွ ဆ ိုမ ငျ်ားတွင ်အဆ ိုပါ ြှတ်ယ ရြည့််အ  က်ြ ာျားသည် ြနှက်နမ် ငျ်ားြရှ ပါဟို ဒမပာဆ ို ငွ့််ြရှ ဒစရ၊ 

(ဂ) ဆက်သယွ်ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် 

က ိုယ်စာျားလှယ်တစဦ်ျားဦျားက လ ြ်လည်လှည့််မြာျား၍ မပ ြ   ့်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် စာ   ပ်စာတြ်ျားတစ ်ိုက ို 

လ ြ်လည်အတိုမပ   ့်မ ငျ်ားြ ာျား ရှ   ့်လျှငပ်င ်အဆ ိုပါြှတ်ယ ရြည့််အ  က်ြ ာျားက ို ကိုြပဏနီငှ့်် ဆက်သယွ် 

ဒဆာငရွ်က်သ ြ ာျားသည် အဒ ာက်အ ာျားမပ ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) ပိုဂ္  လ် တစဦ်ျားဦျားသည် ကိုြပဏနီငှ့်် ဆက်သယွ်ဒဆာငရွ်ကြ်ှုမပ သည့််အ   နတ်ွင ်ဒအာက်ပါ အ  က် အလက်ြ ာျားက ို 

သ ရှ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် သသံယရှ   ့်လျှင ်၎ငျ်ားအဒနမြင့်် ပိုေြ် ၃၁ ပါ ြှတ်ယ ရြည့်် အ  က်ြ ာျားက ို အဒ ာက်အ ာျားမပ  

ဒဆာငရွ်က်န ိုငြ်ည်ြဟိုတ်- 

(၁) ြှတ်ယ ရြည့််အ  က်ြှာ ြှနက်နြ်ှုြရှ ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် က ိုယ်စာျားလှယ်သည် လ ြ်လည်လညှ့််မြာျား 

ဒဆာငရွ်က်  ့်ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) သက်ဆ ိုငရ်ာစာရွက်စာတြ်ျားသည် လ ြ်လည်အတိုမပ လိုပ် ာျားမ ငျ်ား မြစဒ် ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၄) ဒြာ်မပပါက စစရပ်သည် သက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် ဆန် ့်က ငလ် က် ရှ   ့်ဒ ကာငျ်ား။ 

ကိုြပဏီြ ာျားနငှ့်် ဆက်သ ယလ်ိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရ် က်သည့််  ပိုဂ္  လြ် ာျားက အဒ ာက်အ ာျားမပ န ိုငသ်ည့်် ြှတယ်နူ ိုငသ်ည့်် 

အခ ကြ် ာျား 

၃၁။ (က) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့််အညီ လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်  ာျားသည်ဟို 

ြှတ်ယ န ိုငသ်ည်။ 



မြနြ်ာန ိုငင်ကံိုြပဏီြ ာျားဥပဒေ 

Page 23 of 263 

( ) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် ြှတ်ပံိုတငစ်ာအိုပ်၌ ဒရျားသာျားဒြာ်မပ ာျားဒသာ အ  က်အလက်ြ ာျားတွငပ်ါရှ  သည့်် 

ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အတွငျ်ားဒရျားြ ျားမြစသ်  တစဦ်ျားအဒပေါ် ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ားြှတ်ယ  န ိုငသ်ည်- 

(၁) တရာျားဝင ်န် ့်အပ်တာဝနဒ်ပျား ာျားသည်ဟို ၎ငျ်ားအမပင ်

(၂) ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အတွငျ်ားဒရျားြ ျားရှ   ့်လျှင ်  ိုတစဦ်ျားဦျားက သာြနအ်ာျားမြင့်် က င့််သံိုျား  ငွ့်် သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒဆာငရွ်က် ငွ့််ရှ သည့်် လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််က ို က င့််သံိုျားရနန်ငှ့်် တာဝနြ် ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်ရန ်အ ငွ့််အာဏာ ရှ သည်ဟို။ 

(ဂ) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် ကိုြပဏ၏ီ အရာရှ သ ို ့်ြဟိုတ် က ိုယ်စာျားလှယ်တစဦ်ျားအမြစ ်ကိုြပဏကီ တငမ်ပ  ာျားသ တစဦ်ျားက ို 

ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ားြှတ်ယ န ိုငသ်ည်- 

(၁) တရာျားဝင ် န် ့်အပ်တာဝနဒ်ပျား ာျားသည်ဟို ၎ငျ်ားအမပင ်

(၂) ကိုြပဏ၏ီအရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် က ိုယ်စာျားလှယ်က သာြနအ်ာျားမြင့်် က င့််သံိုျား ွင့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒဆာငရွ်က်  ငွ့််ရှ သည့်် 

လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််က ိုက င့််သံိုျားရနန်ငှ့်် တာဝနြ် ာျားက ိုဒဆာငရွ်က်ရန ်အ ငွ့််အာဏာရှ သည်ဟို။ 

(ဃ) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ၊ အတွငျ်ားဒရျားြ ျား၊ အမ ာျားအရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် က ိုယ်စာျား လှယ်တစဦ်ျားဦျားက 

သာြနအ်ာျားမြင့်် က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က် ငွ့််ြရှ သည့်် လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့်် တစရ်ပ်ရပ်က ို ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ၊ အတွငျ်ားဒရျားြ ျား၊ 

အမ ာျားအရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် က ိုယ်စာျားလှယ်တစဦ်ျားဦျားအမြစ ်ကိုြပဏကီတငမ်ပ  ာျားသ တစဦ်ျားဦျားသည် အဆ ိုပါ 

လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််အာျား က င့််သံိုျားရန ်အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ား ာျားမ ငျ်ား  ံရသည် ဟို ြှတ်ယ န ိုငသ်ည်။ 

(င) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာြ ာျား၊ အတွငျ်ားဒရျားြ ျား၊ အမ ာျားအရာရှ ြ ာျားနငှ့်် က ိုယ်စာျား လှယ်ြ ာျားက 

ကိုြပဏနီငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ တာဝနြ် ာျားက ိုဒလ ာ်ကနစ်ွာ ဒဆာငရွ်က်ဒ ကာငျ်ား ြှတ်ယ န ိုငြ်ည်။ 

(စ) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် စာ   ပ်စာတြ်ျားတစရ်ပ်က ို ပိုေြ် ၂၉၊ ပိုေြ် ွ  ( ) နငှ့််အညီ လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား ဒဆာငရွ်က် ာျားလျှင ်

အဆ ိုပါစာ   ပ်စာတြ်ျားအာျား ကိုြပဏြီ ှတရာျားဝင ်  ပ်ဆ ို ဒဆာငရွ်က် ာျားသည်ဟို ြှတ်ယ န ိုငြ်ည်။ 

(ဆ) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် စာ   ပ်စာတြ်ျားတစရ်ပ်က ို ပိုေြ် ၂၉၊ ပိုေြ် ွ (ဂ) နငှ့််အညီ စာ   ပ်စာတြ်ျား တွင ်

ကိုြပဏ၏ီရံိုျားတံဆ ပ်က ို  တ်နှ ပ် ာျားမ ငျ်ားနငှ့််   ိုသ ို ့် ရံိုျားတံဆ ပ် တ်နှ ပ်မ ငျ်ားအာျား သက်ဒသမပ မ ငျ်ား ဒဆာငရွ်က် ာျားလျှင ်

ကိုြပဏြီှ တရာျားဝင ်  ပ်ဆ ို ဒဆာငရွ်က် ာျားသည်ဟို ြှတ်ယ န ိုငြ်ည်။ 

(ဇ) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် ကိုြပဏ၏ီက ိုယ်စာျား စာရွက်စာတြ်ျားတစ ်ို ို သ ို ့်ြဟိုတ် စာရွက်စာတြ်ျား တစ ်ို ို၏ 

ြ တတ ူြှနက် ို ိုတ်ဒပျားရန ်အ ငွ့််အာဏာရှ သည့်် ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ၊ အတွငျ်ားဒရျားြ ျား၊ အမ ာျား အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ ်

က ိုယ်စာျားလှယ်တစဦ်ျားဦျားသည် အဆ ိုပါ စာရွကစ်ာတြ်ျားြာှ အစစအ်ြှနမ်ြစဒ် ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ြ တတ ူြှနမ်ြစဒ် ကာငျ်ား 

အာြ နံ ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အာဏာလည်ျားရှ သည်ဟို ြှတ်ယ န ိုငြ်ည်။ 

 

အခန်ျား (၈) 

ကိုြပဏီြှတပံ်ိုတငမ်ခငျ်ားြမပ ြီက ဒဆာငရ် ကခ် က်ြ ာျား 

ကိုြပဏီ  ွဲ ွဲ့စညျ်ားတညဒ် ာငမ်ခငျ်ားြတ ိုငြီ် ကိုနက် စရ တြ် ာျား 
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၃၂။ ဤအ နျ်ားတွငဒ်ြာ်မပ ာျားဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ကိုြပဏအီာျား တည်ဒ ာငြ်ှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ား ြတ ိုငြ်ီ 

အြှနက်ိုနက်   ့်သည့််စရ တ်ြ ာျားက ို ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားြှ က  ဒံပျားဒ  န ိုငသ်ည်။ 

ကိုြပဏီ  ွဲ ွဲ့စညျ်ားတညဒ် ာငမ်ခငျ်ားြမပ ြီက ခ  ပ်ဆ ို ာျားသည့်် ပဋ ညာဉ်စာခ  ပ်ြ ာျား 

၃၃။ (က) ဤပိုေြ်နငှ့်် ပိုေြ် ၃၄ ြှ ၃၆ အ   ပါရှ ဒသာ ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငမ် ငျ်ားြမပ ြီက    ပ်ဆ ို  ာျားသည့်် 

ပဋ ညာဉစာ   ပ်ဟ သည် ဒအာက်ပါတ ို ့်က ိုဆ ိုသည်- 

(၁) ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငမ် ငျ်ား ြမပ ြီက ကိုြပဏအီဒနမြင့်် ရည်ရွယ်ပပီျား   ပ်ဆ ို ာျားသည့်် ပဋ ညာဉ စာ   ပ် 

သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျား တည်ဒ ာငမ် ငျ်ားြမပ ြီနငှ့်် ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငရ်န ်စဉျားစာျားသံိုျားသပ်ဒနသည့်် အ   နတ် ို ့်တွင ်

ကိုြပဏကီ ိုယ်စာျား လ တစဦ်ျားက   ပ်ဆ ိုဒသာ ပဋ ညာဉစာ   ပ်။ 

( ) ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငမ် ငျ်ားြမပ ြီက    ပ်ဆ ို ာျားသည့်် ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်က ို စာ   ပ်တွင ်

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ကာလအတွငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်  ိုသ ို ့်ဒြာ်မပပါရှ မ ငျ်ား ြရှ   ့်လျှင ်ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျား 

တည်ဒ ာငပ်ပီျားဒနာက် သင့််ဒလ ာ်သည့််ကာလအတွငျ်ား ကိုြပဏသီည် အတည်မပ ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) အတည်မပ  ာျားသည့်် ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်သည် ယငျ်ားအာျား   ပ်ဆ ိုစဉက ကိုြပဏသီည် စာ   ပ် 

ဝငတ်စဦ်ျားမြစဘ် သက ့်သ ို ့် တရာျားဝင ်အက   ျားသက်ဒရာက်သည်။ 

(ဃ) ကိုြပဏ ီြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငမ် ငျ်ားြမပ ြီက    ပ်ဆ ို ာျားသည့်် ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်က ို အက   ျား 

သက်ဒရာက်ဒစရနအ်တွက် ေါရ ိုက်တာြ ာျားက ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်   ြှတ်မ ငျ်ားမြင့်် ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ပိုေြ် ၂၉ 

အရ ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်အာျား ကိုြပဏကီ ိုယ်စာျား    ပ်ဆ ိုန ိုငသ်ည့်် အမ ာျားဒသာနည်ျားလြ်ျားြ ာျား 

အတ ိုငျ်ားဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ကိုြပဏြီှ အတည်မပ န ိုငသ်ည်။ 

(င) ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငမ် ငျ်ားြမပ ြီက    ပ်ဆ ို ာျားသည့်် ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်က ို   ိုကိုြပဏ ီက 

အတည်ြမပ န ိုင ် ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုေြ် ၃၅ အရ တရာျားရံို ျားက တရာျားဝငဒ် ကာငျ်ား ြသတ်ြှတ်  ့်လျှင ်ကိုြပဏသီည် 

အဆ ိုပါပဋ ညာဉစာ   ပ်အာျား အတည်မပ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါပဋ ညာဉစာ   ပ်ြှ အက   ျား  စံာျား ငွ့််တစစ်ံိုတစရ်ာက ို 

ရယ  စံာျားမ ငျ်ား ြမပ ရ။ 

ကိုြပဏီ  ွဲ ွဲ့စညျ်ားတညဒ် ာငမ်ခငျ်ားြမပ ြီက ခ  ပ်ဆ ို ာျားသည့််ပဋ ညာဉ်စာခ  ပ်ပါ သဒဘာသက်ဒရာက် ဒသာ 

အာြခခံ ကြ် ာျား 

၃၄။ (က) ကိုြပဏ ီြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငမ် ငျ်ားြမပ ြီက    ပ်ဆ ို ာျားသည့်် ပဋ ညာဉစာ   ပ်တွင ်အတ  အလငျ်ား ဒြာ်မပ ာျားသည့်် 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်ြှတစပ်ါျား ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျား တည်ဒ ာငမ် ငျ်ား ြမပ ြီက    ပ်ဆ ို ာျားသည့်် ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်က ို 

မပ လိုပ် ာျားသည့်် ပိုဂ္  လ်က သဒဘာသက်ဒရာက်ဒသာ အာြ  ံ က်တစရ်ပ်က ို ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ား ာျားရှ ရာဒရာက်သည်- 

(၁) ကိုြပဏအီာျား ပဋ ညာဉစာ   ပ်တွင ်သတ်ြှတ် ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ကာလတစရ်ပ်ရပ်အတွငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

  ိုသ ို ့်ဒြာ်မပပါရှ မ ငျ်ားြရှ   ့်လျှင ်စာ   ပ်   ပ်ဆ ိုပပီျားဒနာက် သင့််ဒလ ာ်သည့်် ကာလအတွငျ်ား ကိုြပဏကီ ို 

ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငြ်ည်ဟိုလည်ျားဒကာငျ်ား၊ 
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(၂) ကိုြပဏသီည် ပဋ ညာဉစာ   ပ်က ို စာ   ပ်တွငသ်တ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ကာလအတွငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုသ ို ့် 

ဒြာ်မပပါရှ မ ငျ်ားြရှ   ့်လျှင ်ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငပ်ပီျားဒနာက် သင့််ဒလ ာ်သည့််ကာလအတွငျ်ား အတည်မပ  

ဒဆာငရွ်က်ြည်ဟို လည်ျားဒကာငျ်ား။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) အရ သဒဘာသက်ဒရာက်ဒသာ အာြ  ံ က်တစရ်ပ်က ို     ျားဒြာက်မ ငျ်ားအတွက် တရာျား 

စွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်တွင ်ရရှ   ိုက်ဒသာ နစန်ာဒ ကျားပြာဏသည် ပဋ ညာဉစာ   ပ်အာျား အတည်မပ  ပပီျားဒနာက် 

ပယ်ြ က်သက ့်သ ို ့် စာ   ပ်အရတာဝနြ် ာျားက ို အဒကာငအ် ည်ဒြာ် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြမပ   ့် သည့််အတွက် 

ကိုြပဏ၏ီ    ျားဒြာက်ြှုအဒပေါ် နစန်ာဒ ကျားဒတာငျ်ားဆ ိုသည့်် တရာျားစွ ဆ ိုြှုတွင ်ရရှ   ိုက် ဒသာ 

နစန်ာဒ ကျားပြာဏအတ ိုငျ်ား မြစဒ်စရြည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏအီာျား ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ပပီျားဒနာက်တွင ်ပိုေြ် ၃၃ အရ ကိုြပဏြီှ အတည်မပ  ာျားသည့်် 

ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်ြှတစပ်ါျား ကိုြပဏသီည ်ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငမ် ငျ်ားြမပ ြီက    ပ်ဆ ို ာျား သည့်် 

ပဋ ညာဉစာ   ပ်ပါ အလာျားတ  စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့်် သ ို ့်ြဟိုတ် အစာျား  ိုျား မပငဆ်ငဒ်ြာ်မပ ာျား သည့်် 

စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့်် ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်က ို    ပ်ဆ ို  ့်လျှင ်သက်ဆ ိုငဒ်သာပိုဂ္  လ်၏ တာဝန ်ရှ ြှုသည ်ပိုေြ် ွ  

(က) အရ နစန်ာြှုအတွက ်ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားရန ်တရာျားရံို ျားက  ြှတ်သည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ် အရ တာဝနရ်ှ ြှု အပါအဝင ်

ကငျ်ားလွတ် ငွ့််မပ ရြည်။ 

အတည်မပ ရန ်ပ ကက် ကမ်ခငျ်ား 

၃၅။ (က) ကိုြပဏအီာျား ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငပ်ပီျားဒနာက်တွငက်ိုြပဏကီ အတည်ြမပ ဒသာ ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျား 

တည်ဒ ာငမ် ငျ်ားြမပ ြီက    ပ်ဆ ို ာျားသည့်် ပဋ ညာဉစာ   ပ်အဒပေါ် စာ   ပ်ဝငတ်စဦ်ျားသည် တရာျားရံိုျားသ ို ့် တငမ်ပ၍ 

ဒအာက်ပါတ ို ့်နငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်   ြှတ်ဒပျားရန ်ဒလျှာက် ာျားန ိုငသ်ည်- 

  (၁) ပဋ ညာဉစာ   ပ်အရ ဒမြပစစည်ျားမြစဒ်စ၊ အမ ာျားပစစည်ျားမြစဒ်စ ရရှ  ာျားသည့််ပစစည်ျားြ ာျားက ို အဆ ိုပါ စာ   ပ် 

ဝင ်ံသ ို ့်မပနဒ်ပျားဒစရန ်ကိုြပဏသီ ို ့် ညွှန ်ကာျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) အဆ ိုပါပစစည်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ပဋ ညာဉ စာ   ပ်နငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် စာ   ပ်ဝငအ်ာျား  စံာျား ငွ့််မပ သည့်် 

အမ ာျားသက်သာ ငွ့််ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်လံိုျားက ိုမြစဒ်စ၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသက ို မြစဒ်စ အတည်မပ မ ငျ်ား။ 

( ) ပိုေြ် ၃၄၊ ပိုေြ် ွ  ( ) နငှ့််အညီ အြ န် ့်တစရ်ပ်အာျား   ြှတ်ပပီျားသည်မြစဒ်စ၊ ြပပီျားသည်မြစဒ်စ တရာျားရံို ျားသည် 

သင့််ဒလ ာ်ြျှတသည်ဟိုယ ဆလျှင ်၎ငျ်ားြှသင့််သည်  ငမ်ြငသ်ည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

သက်သာ ငွ့််တစရ်ပ်ရပ်က ိုဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား   ြှတ်ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

ကိုြပဏီ  ွဲ ွဲ့စညျ်ားတညဒ် ာငမ်ခငျ်ားြမပ ြီက ခ  ပ်ဆ ို ာျားသည့််ပဋ ညာဉ်စာခ  ပ်အာျားခ   ျားဒ ာက်မခငျ်ား 

၃၆။ ကိုြပဏကီ အတည်မပ  ာျားဒသာ ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငမ် ငျ်ား ြမပ ြီက    ပ်ဆ ို ာျားသည့်် ပဋ ညာဉစာ   ပ်အာျား 

    ျားဒြာက်ြှုအတွက် ကိုြပဏအီဒပေါ် မပ လိုပ်သည့်် တရာျားစွ ဆ ိုြှုတွင ်တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏ၊ီ တရာျားစွ ဆ ိုြှုတွငပ်ါဝငသ်ည့်် 

အမ ာျားစာ   ပ်ဝငြ် ာျား၏ ဒလျှာက် ာျား  က် သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ား က ိုယ်တ ိုင ်ဒတွွဲ့ ရှ   က်ြ ာျားအဒပေါ်အဒမ  ၍ံ 
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ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားဒစရနက် ိုဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ တရာျားရံို ျားက သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့်် အမ ာျားသက်သာ ငွ့််ဒပျားဒစရနက် ို 

ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား   ြှတ်န ိုငသ်ည့််အမပင ်ကိုြပဏအီဒပေါ်တွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား၊ ပဋ ညာဉစာ   ပ်    ပ်ဆ ို  ့်သည့်် 

ပိုဂ္  လ်အဒပေါ်တွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို   ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ျား(၉) 

ဤဥပဒေအရ ြှတပံ်ိုတငခ် င့််ရှ ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ ်ြှတပံ်ိုတငရ်ြည့်် အမခာျားဒကာပ် ိုဒရျားရှငျ်ားြ ာျား 

န ိုငင်ဒံတာ်အတ ငျ်ားအာဏာတည်လ က်ရှ ဒသာ အမခာျားဒသာဥပဒေြ ာျားအရ   ွဲ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ာျားသည့််  

ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားြ ာျား 

ြှတပံ်ိုတငဒ်ဆာငရ် က်န ိုငသ်ည့််  ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားြ ာျား 

၃၇။ (က) ဤအ နျ်ားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် ခ ငျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို အဒ ာက်အ ာျားမပ ၍ 

န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ားအာဏာတည်သည့်် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေ တစရ်ပ်ရပ်အရ ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ် ာျားသည့်် 

အြွ ွဲ့အစည်ျားြ ာျားသည် ဤဥပဒေအရ တာဝနက်န် ့်သတ်ြ ာျားသည့်် ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ ်အစို ရှယ်ယာမြင့်် 

တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ်  ဝံန ် က်အာျားမြင့််တာဝနက်န် ့်သတ် ာျား သည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို ိုအမြစ ်

ြှတ်ပံိုတငန် ိုငသ်ည်။ အဆ ိုပါအြွ ွဲ့အစည်ျားက ို ြ က်သ ြ်ျားရနရ်ညရွ်ယ်၍ ြှတ်ပံို တငမ် ငျ်ားသည် တရာျားြဝင ်မြစသ်ည်ဟို 

ြှတ်ယ မ ငျ်ားြမပ ရ။ 

( ) အ  ျားကိုြပဏြီ ာျား အက်ဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် ယ ငဥ်ပဒေ ြတ ိုငြ်ီက အာဏာတည်လ က်ရှ သည့်် 

ကိုြပဏအီက်ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ တည်ဒ ာင ်ာျားသည့်် ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာတည်သည့််ဒန ့်အ   တည်ရှ ဒသာ 

ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျားသည် အစိုရှယ်ယာအာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏြီ ာျားအမြစ ်

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် လ ိုအပ်  က်ြ ာျားနငှ့်် အည ီဤဥပဒေအရ ြှတ်ပံိုတင ်ဒဆာငရွ်က်ရြည။် 

(ဂ) ပိုေြ် ၃၇၊ ပိုေြ် ွ  (က) နငှ့်် ( )၊ ပိုေြ် ၃၈ နငှ့်် ပိုေြ် ၃၉ တ ို ့်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားြ ာျားနငှ့်် 

သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏အြညတ် င ်‘လြီ တက်’ စာသာျားအာျား မ ည့််စ က်မခငျ်ား 

၃၈။ ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား တစ ်ိုက ို ဤဥပဒေအရ တာဝနက်န် ့်သတ ်ာျားရှ ပပီျား ြှတ်ပံိုတငသ်ည့််အ ါ ‘လီြ တက်’ သ ို ့်ြဟိုတ် 

‘အြ ာျားပ ိုငက်ိုြပဏလီီြ တက်’ သ ို ့်ြဟိုတ် အ နျ်ား (၆) တွင ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အလာျားတ  စကာျားရပ်ြ ာျားက ို 

ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားအြည်တွင ် ည့််သငွျ်ားလ က် ြှတ်ပံိုတငရ်ြည။် 

တည်ဆွဲဒကာပ် ိုဒရျားရှငျ်ားြ ာျားအာျား ြှတပံ်ိုတငမ်ခငျ်ားဆ ိုငရ်ာ သက်ဒသခလံကြှ်တ ်

၃၉။ ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် ဤအ နျ်ားပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် ဤဥပဒေပါ သက်ဆ ိုငရ်ာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ပပီျား သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဒလျှာကလ်ွှာဒ ကျားြ ာျားက ို ဒပျားသငွျ်ားသည့်် အ ါတွင ်

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားက ို ဤဥပဒေအရ ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ား ဒရျားသငွျ်ားရြည်။   ိုသ ို ့်ဒဆာငရွ်က်ပပီျားဒနာက် 

အဆ ိုပါဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားသည် ဤဥပဒေအရ ြွ ွဲ့စည်ျားတည် ဒ ာင၍် ြှတ်ပံိုတင ်ာျားသည်ဟို ြှတ်ယ ရြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်
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အဆ ိုပါ ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားသည် အစဉ အဆက ်ဆက် ဒံဆာငရွ်က် ငွ့်် ရှ ဒစရြည်မြစပ်ပီျား လ ိုအပ်လျှင ်

ရံိုျားတံဆ ပ် ာျားရှ န ိုငသ်ည်။ 

စျီားပ ာျားဒရျားလိုပ်ငန်ျားအသငျ်ားအ  ွဲ ွဲ့ြ ာျား 

အသငျ်ားအ  ွဲ ွဲ့ြ ာျားအတ က ်ကန် ့်သတတ်ာျားမြစခ် က်ြ ာျား 

၄၀။ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်က ို ကန် ့်သတ်တာျားမြစ ်ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒစဘ - 

(က) အသငျ်ားအြွ ွဲ့က ို ယငျ်ားအသငျ်ားအြွ ွဲ့ကဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ယငျ်ားတ ို ့်၏အြွ ွဲ့ဝငြ် ာျားက ဒသာ်လည်ျား ဒကာငျ်ား 

အက   ျားအမြတ်ရယ ရန ်ရည်ရွယ်  က်မြင့်် အမ ာျားစျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်ရန ်အတွက ်ဤဥပဒေအရ 

ြွ ွဲ့စည်ျားမ ငျ်ားြမပ ရ။ 

( ) ဤပိုေြ်နငှ့်် ဆန် ့်က ငပ်ပီျား စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်ဒသာ အသငျ်ားအြွ ွဲ့တစ ်ို ိုတွင ်ပါဝငသ် အာျားလံိုျားသည် 

အဆ ိုပါစျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားတွင ်ဒဆာငရွ်က်ရသည့်် တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျား အာျားလံိုျား အတွက ်တစဦ်ျား  ငျ်ားအလ ိုက် 

တာဝနရ်ှ သည်။ 

၄၁။ ပိုေြ် ၄ဝ နငှ့်် ဆန် ့်က ငပ်ပီျားြွ ွဲ့စည်ျား ာျားသည့်် အသငျ်ားအြွ ွဲ့တစ ်ို ိုတွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားဦျားသည် ေဏဒ် ကျားဒင ွ

က ပ်တစသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

စျီားပ ာျားဒရျားလိုပ်ငန်ျားနငှ့်် အလာျားတကူ စစရပ်ြ ာျားအတ က ်တညဒ် ာငသ်ည့်် အသငျ်ားအ  ွဲ ွဲ့ြ ာျားက ို ြှတပံ်ို တငရ်န် 

အခ င့််အာဏာ 

၄၂။ (က) တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုအမြစ ်တည်ဒ ာငန် ိုငဒ်သာ အသငျ်ားအြွ ွဲ့တစ ်ို သည် 

စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို အဒ ာက်အက မပ ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒသာစျီားပွာျားဒရျား ြွံွဲ့ ပြ  ျားတ ိုျားတက် ဒစရန ်

ရည်ရွယ်  က်အတွက် တည်ဒ ာင ် ့်ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် တည်ဒ ာငရ်နဒ်ဆာငရွ်က်  ့်ဒ ကာငျ်ား၊ ယငျ်ား၏အက   ျားအမြတ် 

(ရှ   ့်လျှင)် သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ား၏ရည်ရွယ်  က်ြ ာျားက ို မြ င့််တငဒ်ဆာငရွ်က်ရာြ ှရရှ ဒသာအမ ာျား ဝငဒ်ငြွ ာျားက ို 

အသံိုျားမပ ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အသံိုျားမပ ရန ်ရည်ရွယ်ဒ ကာငျ်ားနငှ့်် ယငျ်ားအြွ ွဲ့ အစည်ျားတွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားသ ို ့် အက   ျားအမြတ် 

တစစ်ံိုတစရ်ာ  ွ ဒဝဒပျားမ ငျ်ားက ိုတာျားမြစ ်ာျားဒ ကာငျ်ား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ြှ ဒက နပ်လက် ဒံစရန ်တငမ်ပန ိုငလ်ျှင ်

ယငျ်ား၏အြည်တွင ်‘တရာျားဝငတ်ည်ဒ ာင ် ာျားဒသာ’ ဟ သည့််စကာျားရပ် မြည့််စွက်၍ လ ိုငစ်ငဒ်ပျားအပ်မ ငျ်ားမြင့်် 

အဆ ိုပါအသငျ်ားအာျား ြှတပံ်ိုတင ်ငွ့်် မပ န ိုငသ်ည်။ 

( ) ဤပိုေြ်အရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည ်စည်ျားြ ဉျားစည်ျားကြ်ျားြ ာျားနငှ့််အညီ ၎ငျ်ားက သင့််သည် ငမ်ြင ်သည့်် 

စည်ျားကြ်ျားသတ်ြှတ်  က်ြ ာျားမြင့်် လ ိုငစ်ငတ်စရ်ပ်က ို ဒပျားအပ်န ိုငသ်ည်။ အဆ ိုပါ စည်ျားြ ဉျား စည်ျားကြ်ျားြ ာျားသည် 

ဒြာ်မပပါအသငျ်ားအြွ ွဲ့အဒပေါ်တွင ်စည်ျားဒနာှငြ်ှုရှ ပပီျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က ညွှန ်ကာျား လျှင ်အသငျ်ားအြွ ွဲ့၏ 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား၌  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်။ 

(ဂ) အသငျ်ားအြွ ွဲ့သည် ြှတ်ပံိုတငပ်ပီျားဒနာက် ယငျ်ား၏ အြည်တငွ ်‘လီြ တက်’ ဟ ဒသာ စကာျားရပ်အာျား 

 ည့််သငွျ်ားအသံိုျားမပ မ ငျ်ားြှအပ တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏြီ ာျားြှရရှ ဒသာ အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားအာျား လံိုျားက ို 

ရရှ  စံာျားန ိုငပ်ပီျား ကိုြပဏြီ ာျား၏ တာဝနြ် ာျားအာျားလံိုျားက ိုလည်ျား လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 
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 (ဃ) ဤပိုေြ်အရဒပျားအပ် ာျားသည့်် လ ိုငစ်ငတ်စရ်ပ်က ို ြညသ်ည့််အ ါတွငြ်ဆ ို ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ က 

မပနလ်ည်ရိုပ်သ ြ်ျားန ိုငပ်ပီျား   ိုသ ို ့်ရိုပ်သ ြ်ျား  ့်လျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် အသငျ်ားအြွ ွဲ့အာျား ြှတ်ပံိုတင ်

စာရငျ်ားြှပယ်ြ က်ရြည်မြစပ်ပီျား အသငျ်ားအြွ ွဲ့သည် ဤပိုေြ်အရ ဒပျားအပ် ာျားသည့်် သက်သာ ငွ့််ြ ာျားနငှ့်် 

အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားက ို ရရှ  စံာျားန ိုငမ် ငျ်ားြှ ရပ်စ ဒစရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်လ ိုငစ်ငအ်ာျား   ိုသ ို ့်ရိုပ်သ ြ်ျားမ ငျ်ားြမပ ြီ 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည်   ိုသ ို ့် မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်ြည်မြစဒ် ကာငျ်ား စာမြင့််ဒရျားသာျား ဒြာ်မပ ာျားသည့်် 

သင့််ဒလ ာ်သည့််အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ၂၈ ရက် က်ဒနာက်ြက ဒစဘ  အသငျ်ားအြွ ွဲ့ ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ရြည် မြစပ်ပီျား အဆ ိုပါ 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားသည့််ကာလအတွငျ်ား အသငျ်ားအြွ ွဲ့အဒနမြင့််   ိုသ ို ့်ရိုပ်သ ြ်ျားမ ငျ်ား ြမပ    ိုက်ဒ ကာငျ်ား 

တငမ်ပ  က်တစရ်ပ်က ို မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အဒရျားရရှ ြည်မြစသ်ည်။ 

(င) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် - 

(၁) လ ိုငစ်ငတ်ွင ်လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရန ်ဒြာ်မပ  ့်ဒသာ စည်ျားြ ဉျားစည်ျားကြ်ျားြ ာျားရှ   ့်လျှင ်ယငျ်ား စည်ျားြ ဉျား 

စည်ျားကြ်ျားြ ာျားအစာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားစည်ျားြ ဉျား စည်ျားကြ်ျားြ ာျားအမပင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ြှ သင့််သည် 

 ငမ်ြငသ်ည့််စည်ျားြ ဉျား စည်ျားကြ်ျားြ ာျားမြင့်် လ ိုငစ်ငက် ိုဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငန် ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ယ င ်ိုတ်ဒပျား  ့်ဒသာလ ိုငစ်ငအ်စာျား လ ိုငစ်ငအ်သစတ်စရ်ပ်က ို  ိုတ်ဒပျားန ိုငသ်ည်။ 

(စ) မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားသည် ပိုေြ် ွ  (င) အရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ၏ ဆံိုျားမြတ်  က်မြင့်် ဒမပာငျ်ားလ  မပငဆ်ငြ်ှု သ ို ့်ြဟိုတ် 

လ ိုငစ်ငတ်စရ်ပ် ိုတ်ဒပျားြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်ြှု တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ြှတပံ်ိုတင ်အရာရှ  ံ 

ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည်။ 

(ဆ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို     ိုက်မ ငျ်ား ြရှ ဒစဘ  

အဆ ိုပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ဒစရြည်။ 

မပည်ပဒကာပ် ိုဒရျားရှငျ်ားြ ာျားအာျား ြှတပံ်ိုတငမ်ခငျ်ား 

မပည်ပဒကာပ် ိုဒရျားရှငျ်ားတစခ်ိုသည ်န ိုငင်ဒံတာအ်တ ငျ်ားစျီားပ ာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျား ဒဆာငရ် က်န ိုငမ်ခငျ်ား 

၄၃။ (က) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ို သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားအြွ ွဲ့အစည်ျား တစ ်ို ိုသည် ဤ အ နျ်ားအရ 

ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ ဘ  န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျား လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က် မ ငျ်ား ြမပ ရ။ 

( ) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ို သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားအြွ ွဲ့အစည်ျား တစ ်ို ိုသည် န ိုငင်ဒံတာ် အတွငျ်ား ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို 

မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားရှ ကာြျှနငှ့်် န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်သည်ဟို 

ြှတ်ယ မ ငျ်ားြရှ ဒစရ - 

(၁) တရာျားစွ ဆ ိုြှုတစရ်ပ်တွင ်အြှုသည်တစဦ်ျား မြစမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် မြစလ်ာမ ငျ်ား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် တရာျား စွ ဆ ိုြှုတစရ်ပ် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒတာငျ်ားဆ ိုြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်အမငငျ်ားပွာျားြှုတစရ်ပ်က ို ဒမြရှငျ်ားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ေါရ ိုက်တာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားက ို က ငျ်ားပမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

၎ငျ်ားတ ို ့်၏အြွ ွဲ့အစည်ျားအတွငျ်ားပ ိုငျ်ား စြီံအိုပ်   ပ်ြှုဆ ိုငရ်ာ က စစရပ်ြ ာျားက ို ဒဆွျားဒနျွားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား သ ို ့်ြ ဟိုတ် 

(၃) ဘဏဒ်ငစွာရငျ်ားတစ ်ို ြွင့််လှစ ်ာျားရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 
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(၄) သျီားမ ာျားကန ်ရ ိုက်တာတစဦ်ျားြှ တစဆ်င့််ပစစည်ျားြ ာျားဒရာငျ်ား  ြှုက ို မပ လိုပ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၅) လိုပ်ငနျ်ားလက် ရံရှ မ ငျ်ားတစရ်ပ်သည် န ိုငင်ဒံတာ်၏မပငပ်တွင ်လက် ရံရှ   ့်ြှသာလျှင ်စည်ျားဒနာှငြ်ှု ရှ ဒသာ 

ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်မြစလ်ာြည့်် လက် မံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ရရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၆) ဒငဒွ ကျားြ ာျား ဒ  ျားဒပျားမ ငျ်ား၊ ဒ ကျားပြီသက်ဒသ  ံ က် မပ လိုပ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ပစစည်ျားြ ာျားအဒပေါ်တွင ်

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၇) ယငျ်ား၏ဒ ကျားပြီြ ာျားြှ တစရ်ပ်ရပ်က ို ရရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒတာငျ်ားယ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါဒ ကျားပြီ 

ြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားက ို အတည် မပ  

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၈) အ ါအာျားဒလ ာ်စွာ အကက ြ်ကက ြ်ဒဆာငရွ်က်  ့်သည့်် အလာျားတ လိုပ်ငနျ်ားဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျား ြဟိုတ ်သည့်် ရက်ဒပါငျ်ား 

၃ဝ ကာလအတွငျ်ား ဒဆာငရွ်က်ပပီျားစျီား  ့်သည့်် သျီားမ ာျားလိုပ်ငနျ်ား ဒဆာငရွ်က်  က် တစရ်ပ် က ို မပ လိုပ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်

(၉) ယငျ်ား၏ရနပံ်ိုဒငြွ ာျားက ို ရငျ်ားနှျီားမြ  ပ်နှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ပစစည်ျားြ ာျားက ို   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားမ ငျ်ား။ 

(ဂ) န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို မပည်ပဒကာပ် ို ဒရျားရှငျ်ားတစ ်ို သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား 

အြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ို ိုက ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ရှ  ြရှ နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် အ ါအာျားဒလ ာ်စွာ 

လြ်ျားညွှန ် က်ြ ာျားက ို  ိုတ်မပနန် ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ရာတွင ်အဆ ိုပါလြ်ျားညွှန ် က်ြ ာျားသည် ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် 

ညီညွတ်ဒစရြည်။ 

(ဃ) မပည်ဒ ာငစ်ို ဝနက်ကီျားသည် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား၏ ဒလျှာက် ာျား  က်အရဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ြ ြ ၏ 

ဒတွွဲ့ ရှ   က်အရဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား အလာျားတ အဒမ အဒနတွင ်ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား တစ ်ို ိုက ိုမြစဒ်စ သ ို ့်ြ ဟိုတ် 

ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား အြ   ျားအစာျား တစရ်ပ်ရပ်မြစဒ်စ န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ရှ  

ြရှ က ို သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားန ိုငသ်ည်။ 

မပည်ပဒကာပ် ိုဒရျားရှငျ်ား၏အြည ်

၄၄။ (က) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ိုသည် လ ြ်လည်လ ိုဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားနည်ျားအာျားမြင့်် လှည့််စာျား န ိုငဒ်သာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

ရှုပ်ဒ ွျားဒစန ိုငဒ်သာ က စစရပ်ြ ာျား ဒပေါ်ဒပါက်ဒစန ိုငသ်ည့်် ြှတပံ်ိုတင ်ာျားပပီျားမြစဒ်သာ တည်ဆ အြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ို၏ 

အြည်နငှ့််တ ညီဒသာ အြညက် ိုဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊   ိုအြည်နငှ့်် ဆငတ်  ဒသာ အြည်က ိုဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

တည်ဆ အြွ ွဲ့အစည်ျားြှ ြ က်သ ြ်ျားရန ်ဒဆာငရွ်က်ဒနသည့်် အြည် အာျား အသံိုျားမပ န ိုငရ်န ်  ိုအြွ ွဲ့အစည်ျား၏ 

သဒဘာတ ညီ  က်က ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံ တငမ်ပန ိုငသ်ည့်် အ ါြှတစပ်ါျား ြှတ်ပံိုတင ်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြမပ ရ။ 

မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတွင ်မြစဒ်ပေါ်လာန ိုငသ်ည့်် ရှုပ်ဒ ွျားြှုြ ာျားက ို ဒရှာငရ်ှာျားန ိုငဒ်စရနအ်တွက် ယငျ်ား၏အြည်တွင ်

ယငျ်ားန ိုငင် ံသ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား ွ မ ာျား သ မြငန် ိုငသ်ည့််စာသာျား သ ို ့်ြဟိုတ် စကာျားရပ်ြ ာျားက ို  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပန ိုငသ်ည်။ 

( ) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ိုသည် ယငျ်ား၏ အြည်အာျားဒမပာငျ်ားလ ရန ်မပ လိုပ်သည့််အ ါ အြည ်ဒမပာငျ်ားလ ပပီျားဒနာက် 

၂၈ ရက်အတွငျ်ားအြည်ဒမပာငျ်ားရန ်တငမ်ပရြည့်် သတ်ြှတ်ဒြာမ်ပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့််  ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် 

တငမ်ပရြည်။ ပိုေြ် ွ  (က) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က် ြ ာျားသည ်လ ိုအပ်ဒသာ ဒမပာငျ်ားလ    က်ြ ာျားအာျားလံိုျားနငှ့််အတ  
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အြည်ဒမပာငျ်ားလ ြှုတစရ်ပ်အာျား ြှတ်ပံိုတငရ်ာတွင ်သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်မြစပ်ပီျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် 

ဤဥပဒေနငှ့််အညီ အြည်ဒမပာငျ်ားလ ြှုအာျား ြတှ်ပံိုတငဒ်ပျားရြည်။ 

(ဂ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် မပညပ်ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ို၏ ြှတ်ပံိုတင ် ာျားဒသာအြည်က ို ဤဥပဒေပါ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် ညီညွတ်ဒစရနအ်တွက် လ ိုအပ်ပါက အဆ ိုပါ အြည်အာျားဒမပာငျ်ားလ ဒစရန ်ညွှန ်ကာျား န ိုငပ်ပီျား 

အဆ ိုပါမပညပ်ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားသည် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က ညွှန ်ကာျား  က်က ို လက် ရံရှ သည့််ဒန ့်ြှ နစှလ်အတွငျ်ား 

ယငျ်ား၏ြှတ်ပံိုတင ်ာျားသည့်် အြည်က ိုဒမပာငျ်ားလ ရန ်လ ိုအပ်သည့််အတ ိုငျ်ား လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

၄၅။ မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၄၄ တွင ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်က ို  

လ ိုက်နာရနပ် က်ကွက်လျှင ်အဆ ိုပါဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၊ ေါရ ိုက်တာြ ာျားနငှ့်် အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား  ရံဒသာ 

အရာရှ ြ ာျားသည် ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်တစသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားစ ီဒပျားဒဆာငရ်န ်တာဝနရ်ှ သည်။ 

လိုပ်ငန်ျားဒဆာငရ် က်ြှုြ ာျား တရာျားဝငမ် စမ်ခငျ်ား 

၄၆။ မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ိုက ပိုေြ် ၄၃ သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုေြ် ၄၄ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်နငှ့််အညီ လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်ရန ်

ပ က်ကွက်မ ငျ်ားဒ ကာင့်် အဆ ိုပါ မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားြှ    ပ်ဆ ိုဒဆာငရွ်က်  ့်သည့်် လိုပ်ငနျ်ားဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်ရပ်၏ 

တရာျားဝငြ်ှု သ ို ့်ြဟိုတ် အတည်မပ န ိုငြ်ှုက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

ြှတပံ်ိုတငရ်နအ်တ က ်ဒလ ာက် ာျားမခငျ်ား 

၄၇။ (က) ဤအပ ိုငျ်ားအရ မပည်ပဒကာပ် ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ိုအာျား ြှတ်ပံိုတငရ်နအ်တွက် ဒလျှာက် ာျားြှု တစရ်ပ်က ို 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ   ံဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား ၎ငျ်ားသည်- 

(၁) သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် ဒလျှာက် ာျားမ ငျ်ားမြစ်ရြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၂) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားက ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ယငျ်ားက ိုယ်စာျားဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား လက်ြှတ်ဒရျား   ိုျား ာျားမ ငျ်ား 

မြစရ်ြည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအမပင ်ဒလျှာက်လွှာတွင-် 

(၁) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏အြည်က ို ဒြာ်မပရြည်။ 

(၂) ဒလျှာက်လွှာတငသ်ည့််ဒန ့်တွင ်မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ ေါရ ိုက်တာြ ာျားနငှ့်် အတွငျ်ားဒရျားြ ျားတ ို ့်၏ 

အြည်အမပည့််အစံို၊ ဒြွျားသကက ရာဇ်၊ က ာျား/ြ၊ န ိုငင်သံာျားနငှ့်် ဒနရပ်လ ပ်စာြ ာျားက ို ဒြာ်မပရြည်။ 

(၃) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားြှ  န် ့်အပ် ာျားသည့်် အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံဒသာ အရာရှ တစဦ်ျားက ို 

 န် ့်အပ် ာျားသည်ဟို ဒြာ်မပရြည်မြစပ်ပီျား ၎ငျ်ား၏ အြည်အမပည့််အစံို၊ ဒြွျားသကက ရာဇ်နငှ့်် ဒနရပ်လ ပ်စာ ြ ာျားက ို 

ဒြာ်မပရြည်။ ၎ငျ်ားအရာရှ သည် မပည်ပဒကာပ် ိုဒရျားရှငျ်ား၏က ိုယ်စာျား န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား စာရွက ်စာတြ်ျား၊ 

စာ   ပ်စာတြ်ျားြ ာျားက ို လက် ဒံဆာငရွ်က်ရန ်အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား  ရံသ မြစသ်ည်။ 

(၄) အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံဒသာ အရာရှ အမြစ ်အြည် ဒြာ်မပ ာျားဒသာ ပိုဂ္  လ်သည် မပည်ပ 

ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံဒသာ အရာရှ အမြစ ်ဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် စာမြင့်် ဒရျားသာျား 

သဒဘာတ ညီ  က် မပ လိုပ် ာျားဒ ကာငျ်ား ဒြာ်မပရြည်။ 
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(၅) မပည်ပ ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား၌ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားလ ပ်စာ အမပည့််အစံိုက ို ဒြာ်မပရြည။် 

(၆) ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားလ ပ်စာနငှ့်် ကွ လွ   ့်လျှင ်မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားသည် န ိုငင်ဒံတာ် အတွငျ်ား၌ 

စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ြည့််ဒနရာ၏ လ ပ်စာအမပည့််အစံို သ ို ့်ြဟိုတ် စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား 

လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ြည့််ဒနရာ တစဒ်နရာ က်ပ ိုဒနပါက အဓ ကဒနရာ၏ လ ပ်စာ အမပည့််အစံိုအာျား ဒြာ်မပရြည်။ 

(၇) ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားလ ပ်စာ သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ား၏ ြ လန ိုငင်ရံှ  စျီားပွာျားဒရျား 

လိုပ်ငနျ်ားလိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒသာ အဓ ကဒနရာ၏ လ ပ်စာအမပည့််အစံိုက ို ဒြာ်မပရြည။် 

(၈) ဒလျှာက်လွှာတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် အ  က်အလက်ြ ာျားအာျားလံိုျားသည် ြှနက်နဒ် ကာငျ်ား မပည်ပ ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားြှ 

တာဝနယ်  ိုတ်ဒြာ်ဒ ကညာ  က်တစရ်ပ် ပါရှ ရြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၉) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားက ို ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငသ်ည့်် သက်ဒသ အံဒ ာက်အ ာျားအာျား ပ ျားတွ တငမ်ပ ရြည့််အမပင ်

ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားြွ ွဲ့စည်ျားမ ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ စာရွက်စာတြ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား၏ ြ တတ ူတစဒ်စာင၊် 

ယငျ်ားအာျား မြနြ်ာဘာသာမြင့်် ဒရျားသာျား ာျားမ ငျ်ားြရှ လျှင ်အဆ ိုပါဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား က ိုယ်စာျား ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားက 

တရာျားဝငအ်တည်မပ  ာျားသည့်် အဂဂလ ပ်ဘာသာမြင့်် အက ဉျား   ပ်ဒြာ်မပ   က်နငှ့်် မြနြ်ာဘာသာမြင့််လည်ျား 

မပနဆ် ို ာျားသည့်် စာရွက်စာတြ်ျားက ို တငမ်ပရြည်။ 

(ဂ) ဒလျှာက်လွှာတငသ်ငွျ်ားသည့််အ ါ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အ ဒ ကျားဒငကွ ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံ ဒပျားသငွျ်ားရြည်။ 

(ဃ) ဒလျှာက်လွှာ၊ ယငျ်ားနငှ့််အတ  ပ ျားတွ တငမ်ပသည့်် စာရွက်စာတြ်ျား ြ ာျား၏ ြ ရငျ်ားကွ ြ ာျားနငှ့်် ပိုေြ် ွ  ( )၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၄) 

တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် သဒဘာတ ညီ  က်၏ ြ ရငျ်ားက ို အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား  ရံဒသာ အရာရှ က 

သ ြ်ျားဆည်ျား ာျားရြည်မြစပ်ပီျား မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ ြှတ်တြ်ျားြ ာျားနငှ့််အတ    နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရြည်။ 

၄၈။ ပိုေြ် ၄၇ အရ ဒလျှာက ်ာျားရာတွင ်ဒလျှာက ်ာျားသ က ဒလျှာက်လွှာတွင ်အ  က်အလက်ြ ာျားအာျား 

ြြှနြ်ကနတ်ငမ်ပ  ့်ပါက မပညပ်ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားသည် ေဏဒ် ကျားဒငကွ ပ်သ နျ်ား ၅၀ က ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

မပည်ပဒကာပ် ိုဒရျားရှငျ်ားအာျား ြှတပံ်ိုတငမ်ခငျ်ား 

၄၉။ (က) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည ်ဤဥပဒေပါ လ ိုအပ်  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ မပည့််စံိုစွာဒဆာငရွ်က် တငမ်ပ လာသည့်် 

မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား ဒလျှာက်လွှာတစဒ်စာငအ်ာျား ၎ငျ်ားအဒနမြင့်် ဤအ နျ်ားအတွက်  ာျားရှ  ဒသာ 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာအိုပ်၏အပ ိုငျ်ားတစ ်ိုတွင ်ြှတ်ပံိုတငသ်ငွျ်ားရြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်ဒအာက်ပါအ  က်ြ ာျားက ို ဒြာ်မပလ က် 

ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ သက်ဒသ လံက်ြှတ်တစဒ်စာငက် ို  ိုတ်ဒပျားရြည်- 

(၁) ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏အြည်၊ 

(၂) ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားအာျား ဤဥပဒေအရ မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ိုအမြစ ်ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒ ကာငျ်ား၊ 

(၃) ြှတ်ပံိုတငသ်ည့််ဒန ့်၊ 

(၄) သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အမ ာျားအဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျား။ 

( ) ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ သည် ြှတပံ်ိုတငစ်ာအိုပ်က ို   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည်။ 
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(ဂ) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားြှာ ဒကာငျ်ားြွန ် ိုငြ်ာစွာ ရပ်တည်ဒဆာငရွ်က်ဒနမ ငျ်ားမြစဒ် ကာငျ်ားက ို သ ရှ န ိုင ်ဒစရနအ်တွက် 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျား  ပ်ြံလ ိုအပ်သညဟ်ို သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည် ြှအပ ပိုေြ် ၄၇ တွင ်

ဒြာ်မပ ာျားဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားပိုေြ်အရ လ ိုအပ်ဒသာ ြှတပံ်ိုတငမ် ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ အမ ာျားစာရွက် 

စာတြ်ျားတစစ်ံိုတစရ်ာက ို မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားြှ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အဒ ကာငျ်ားအ  က်ြှတစပ်ါျား 

တငမ်ပရနလ် ိုအပ်မ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

မပည်ပဒကာပ် ိုဒရျားရှငျ်ားြှ အြည်အာျား အသံိုျားမပ မခငျ်ား 

၅၀။ န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား၌ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က် ကဒသာ မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား အာျားလံိုျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ 

အြည်အမပည့််အစံိုနငှ့်် ၎ငျ်ားတ ို ့်အာျား ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ် ့်သည့်် န ိုငင်၏ံအြည် တ ို ့်က ို ဒအာကပ်ါ က စစရပ်ြ ာျားတွင ်

ဒသ  ာဒစရန-် 

(က) ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား ြှဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏က ိုယ်စာျား ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ဒပျားပ ို ့် ဒဆာငရွ်က်သည့်် 

စာမြင့််ဒရျားသာျားဆက်သယွ်ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျား အာျားလံိုျားတွင ်ရှငျ်ားလငျ်ားစွာဒြာ်မပရြည်။ 

( ) ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ တရာျားဝငတ်ာဝနတ်စရ်ပ်က ို  ငရ်ှာျားဒစြည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် မြစတ်ည်ဒစြည့်် ဒကာ်ပ ို 

ဒရျားရှငျ်ားြှဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ က ိုယ်စာျားဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား  ိုတ်မပနဒ်သာ သ ို ့်ြ ဟိုတ် 

လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားဒသာ စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားတွင ်ရှငျ်ားလငျ်ားစွာဒြာ်မပ ရြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(ဂ) ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားဒနရာနငှ့်် န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ စျီားပွာျားဒရျား လိုပ်ငနျ်ား 

လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်သည့်် အဓ ကဒနရာတ ို ့်၌ ဒပေါ်လွင ်ငရ်ှာျားစွာ ဒြာ်မပ ာျားရြည်။ 

အဒသျားစ တအ်ခ ကအ်လက်ြ ာျားက ို ဒမပာငျ်ားလွဲမပငဆ်ငမ်ခငျ်ား 

၅၁။ န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား၌ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒသာ မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား တစ ်ို သည် 

ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျားအတွက် ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငမ် ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ  ံသ ို ့် ရက်ဒပါငျ်ား 

၂၈ ရက်အတွငျ်ား သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည်- 

(က) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားအာျား ြွ ွဲ့စည်ျားသည့်် စာရွက်စာတြ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျား အာျား 

ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငမ် ငျ်ား၊ 

( ) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ ေါရ ိုက်တာြ ာျားဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ အြည်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

ဒန  ိုငရ်ာလ ပ်စာြ ာျား ဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ား၊ 

(ဂ) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာရံိုျား နျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုသ ို ့် မပည်ပတွငလ်ိုပ်က ိုင ်ဒဆာငရွ်က်သည့်် 

အဓ ကဒနရာ၏ လ ပ်စာ ဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(ဃ) န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားလ ပ်စာ သ ို ့်ြဟိုတ် စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား 

လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်သည့်် အဓ ကဒနရာလ ပ်စာ ဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ား၊ အဆ ိုမပ   က် ဒမပာငျ်ားလ ြှုအတွက် 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို အဆ ိုပါလ ပ်စာဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ားြမပ ြီ ကက  တငဒ်ပျားပ ို ့်ရြည်။ 
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(င) အ ငွ့််အာဏာ အပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံဒသာအရာရှ နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ယငျ်ား၏ လ ပ်စာ 

အတွက်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားက ိုယ်စာျား န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား စာရွက်စာတြ်ျား၊ စာ   ပ် 

စာတြ်ျားဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျား လက် မံပ လိုပ်ရနအ်တွက် အာဏာအပ်နငှျ်ား ာျားဒသာ အမ ာျားပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား အာျား 

 န် ့်အပ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ား၏အဒသျားစ တ် အ  က်အလက်ြ ာျားအတွက်ဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား ဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ား၊ 

  ိုသ ို ့်ဒမပာငျ်ားလ ြှုအတွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို  ိုနစရ်က်အတွငျ်ားဒပျားပ ို ့်ရြည်။ 

၅၂။ မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၅၁ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာရနပ် က်ကွက်လျှင ်အဆ ိုပါ 

မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၊ ေါရ ိုက်တာြ ာျားနငှ့်် အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံဒသာ အရာရှ ြ ာျားသည် ေဏဒ် ကျားဒင ွ

က ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားစ ီဒပျားဒဆာငရ်န ်တာဝနရ်ှ သည်။ 

မပည်ပဒကာပ် ိုဒရျားရှငျ်ားြှ နစှစ်ဉ်တငမ်ပဒဆာငရ် က်ရြည့််က စစရပ်ြ ာျား 

၅၃။ (က) န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား၌ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒသာ မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား အာျားလံိုျားသည် 

ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို ြတှ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပရြည်- 

(၁) ဘဏ္ဍာဒရျားနစှက်ိုနဆ်ံိုျားပပီျား ၂၈ ရက် အတွငျ်ား သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် မပ စို ာျားဒသာ နစှစ်ဉ 

အစရီင ်စံာနငှ့်် 

(၂) ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားအဒနမြင့်် ၎ငျ်ား၏ ြ လန ိုငင်တံွင ်ဥပဒေအရ မပ စိုတငမ်ပရန ်လ ိုအပ်ဒသာပံိုစ၊ံ ပါဝင ်ရြည့်် 

အဒသျားစ တ်အ  က်အလက်ြ ာျား လ ိုအပ်သည့််စာရွက်စာတြ်ျား ြ တတ ူြ ာျားပါရှ ဒစလ က် ၁၅ လ က် 

ြပ ိုဒသာကာလ အတွငျ်ားမြစပ်ပီျား မပကခေ နန်စှ ်တစ ်ို ကြ်ဒက ာ်လွနဒ်စဘ - 

(ကက) ပပီျား  ့်သည့််ဘဏ္ဍာဒရျားနစှ ်ကိုနဆ်ံိုျားသည် အ   မပ စို ာျားဒသာ လက်က န ်ရှငျ်ားတြ်ျား (balance sheet)၊ 

(  ) ပပီျား  ့်သည့်် ဘဏ္ဍာဒရျားနစှအ်တွက် ဝငဒ်င ွ ွက်ဒငဒွြာ်မပ  က်စာရငျ်ား (Cash Flow Statement) ြ တတ ူတစဒ်စာငန်ငှ့်် 

(ဂဂ) ပပီျား  ့်သည့်် ဘဏ္ဍာဒရျားနစှအ်တွက် အရှု ံျားအမြတ်ဒြာ်မပ  က်စာရငျ်ား (Profit & Loss Statement) ြ တတ ူတစဒ်စာင၊် 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့််အတ ိုငျ်ား ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားြှာ ၎ငျ်ား၏ြ လန ိုငင်ဥံပဒေအရ ဒြာ်မပပါ 

စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ို တငမ်ပရနြ်လ ိုအပ်  ့်လျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား ၎ငျ်ား၏ 

စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျား နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ပိုေြ် ွ  (က) တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာ စာရွက ်

စာတြ်ျားြ ာျားက ိုတငမ်ပရန ်ကိုြပဏအီာျားဒတာငျ်ားဆ ိုန ိုငသ်ည်။ ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားအာျား ဤဥပဒေအရ အြ ာျား 

နငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏအီမြစ ်ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ာျားသက ့်သ ို ့် ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားြှမပ စို တငမ်ပရန ်လ ိုအပ်သည့်် 

အဆ ိုပါပံိုစမံြင့််မြစဒ်စ၊ အမ ာျားနည်ျားမြင့်် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ပံိုစမံြင့််မြစဒ်စ အဆ ိုပါ စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားအာျား 

မပ စိုဒဆာငရွ်က်ရြည်။ ဤပိုေြ် ွ အရ ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်ရာတွင ်ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ သည ်မပည်ပဒကာပ် ိုဒရျားရှငျ်ား၏ 

စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား အဒသျားစာျားကိုြပဏ ီတစ ်ိုအမြစ ်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ရှ ြရှ က ို 

 ည့််သငွျ်ားစဉျားစာျားန ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ဤပိုေြ်အရ တငမ်ပရြည့်် ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာ စာရွက်စာတြ်ျား တစရ်ပ်ရပ်က ို 

စာရငျ်ားစစဒ်ဆျားဒစ  ိုငျ်ားန ိုငသ်ည်။ ဤပိုေြ် ွ အရ ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ် ရာတွင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် 
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မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားြှာ န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား အဒသျားစာျားကိုြပဏတီစ ်ိုအမြစ ်

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားရှ ြရှ က ို  ည့််သငွျ်ားဆံိုျားမြတ်န ိုငသ်ည်။ 

၅၄။ မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၅၃ ပါ ဒဆာငရွ်က်ရြည့််အ  က်ြ ာျားအာျား လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်ရန ်

ပ က်ကွက်လျှင ်အဆ ိုပါမပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၊ ေါရ ိုက်တာြ ာျားနငှ့််အ ငွ့််အာဏာ အပ်နငှျ်ား မ ငျ်ား ရံဒသာ အရာရှ ြ ာျားသည် 

သက်ဆ ိုငရ်ာ    ျားဒြာက်ြှု တစရ်ပ်စအီတွက် ေဏဒ် ကျားဒငကွ ပ် နစှသ် နျ်ား ငါျားဒသာငျ်ားစ ီဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

န ိုငင်ဒံတာ်အတ ငျ်ား၌ စျီားပ ာျားဒရျားလိုပ်ငန်ျားလိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရ် ကြ်ှုအာျား ရပ်စွဲသည့််မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား 

၅၅။ (က) န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား၌ မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ိုသည် စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား လိုပ်က ိုငဒ်ဆာင ်ရွက်ြှုအာျား ရပ်စ ပပီျား ၂၁ 

ရက်အတွငျ်ား   ိုသ ို ့်ရပ်စ ြှုအာျား သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ပံိုစတံွငဒ်ြာ်မပလ က် အဒ ကာငျ်ား ကာျား  က်တစရ်ပ်က ို 

တငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားက 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားရှ ဒ ကာငျ်ား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က ယံို ကည်သည့််အ ါ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြှ 

အဆ ိုပါမပညပ်ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အြည်က ို ပယ်ြ က်ရြည်။ 

( ) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား တစ ်ိုသည် န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား၌ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က် မ ငျ်ား ြရှ ဒ ကာငျ်ား 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က သင့််ဒလ ာ်သည့််အဒ ကာငျ်ားမြင့်် ယံို ကည်သည့််အ ါ ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ သည် 

  ိုသ ို ့်ဒတွွဲ့ ရှ   က်ြ ာျားက ို ဒြာ်မပလ က် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတစဒ်စာငအ်ာျား မပည်ပဒကာ်ပ ို ဒရျားရှငျ်ား ံသ ို ့် 

ဒပျားပ ို ့်န ိုငသ်ည်။   ိုအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်ဒပျားပ ို ့်သည့််ဒန ့်ြှ ၂၈ ရက်အတွငျ်ား အက   ျား အဒ ကာငျ်ား တစစ်ံိုတစရ်ာ 

ဒြာ်မပမပန ်ကာျားလာမ ငျ်ားြရှ   ့်လျှင ်ယငျ်ားမပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏အြည်က ို ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြ ှ

ပယ်ြ က်မ ငျ်ားအတွက် န ိုငင်ဒံတာ်မပနတ်ြ်ျားတွင ် ည့််သငွျ်ားဒ ကညာြည ်မြစဒ် ကာငျ်ား ဒြာ်မပပါရှ ရြည်။ 

(ဂ) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားသည် န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား၌ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားက ို ဆက်လက်လိုပ်က ိုင ်ဒဆာငရွ်က်ဒနဒ ကာငျ်ား 

မပန ်ကာျား  က်က ို အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာဒပျားပ ို ့်သည့််ဒန ့်ြှ ၂၈ ရက်အတွငျ်ား ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ က လက် ရံရှ မ ငျ်ားြရှ   ့်လျှင ်

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတစဒ်စာငအ်ာျား  ပ်ြံဒပျားပ ို ့်န ိုငပ်ပီျား န ိုငင်ဒံတာ်မပနတ်ြ်ျားတွငလ်ည်ျား 

 ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပန ိုငသ်ည်။ ယငျ်ားအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ တွင ်အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ ဒပျားပ ို ့်သည့််ဒန ့်ြှ သံိုျားလ 

ကိုနဆ်ံိုျားသည့််အ ါ ယငျ်ားမပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အြည်အာျား အမ ာျားဒသာ  ည့််သငွျ်ားစဉျားစာျားရြည့််အ  က်ြ ာျား 

ြဒပေါ်ဒပါက်  ့်လျှင ်ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြှ ပယ်ြ က်ြည်မြစဒ် ကာငျ်ား ဒြာ်မပပါရှ ရြည။် 

(ဃ) ပိုေြ် ွ  (ဂ) အရ ဒပျားပ ို ့်သည့််အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် ကာလကိုနဆ်ံိုျားသည့််အ ါ 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် အမ ာျားဒသာ ည့််သငွျ်ားစဉျားစာျားရြည့်် အ  က်ြ ာျားြဒပေါ်ဒပါက်  ့်လျှင ်မပည်ပ 

ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏အြည်အာျား ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြှ ပယ်ြ က်န ိုငပ်ပီျား   ိုသ ို ့်ပယ်ြ က်သည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျား စာက ို 

န ိုငင်ဒံတာ်မပနတ်ြ်ျားတွင ် ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်။ 

(င) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် အပ ိုငျ်ား (၅) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် အညီ တရာျားဝငစ်ာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ က 

ဒပျားပ ို ့်သည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို လက် ရံရှ ပပီျားဒနာက် မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား အာျား ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြှ 

ပယ်ြ က်ရြည်။ 
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(စ) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ိုသည် ယငျ်ား၏ြ လန ိုငင်တံွင ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားရန ်စတင ်မပ လိုပ်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

ြ က်သ ြ်ျား  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြှ မပနလ်ည်ပယ်ြ က်  ့်လျှင-် 

(၁) အဆ ိုပါဒန ့်ြှ ၂၈ ရကအ်တွငျ်ား အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ံရဒသာအရာရှ သည် ဒြာ်မပပါအဒ ကာငျ်ား 

ြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သ ို ့် ဒပျားပ ို ့် 

တငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ တစဦ်ျားအာျား န် ့်အပ်သည့််အ ါ   ိုသ ို ့် န် ့်အပ် ဒ ကာငျ်ား 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ြတှ်ပံိုတငအ်ရာရှ သ ို ့် ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရ ြည့််အမပင ်

(၂) တရာျားရံို ျားသည် မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ ြ လန ိုငင်အံတွက် တာဝနဒ်ပျား ာျားဒသာ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား 

ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ြ ှဒလျှာက် ာျားတငမ်ပလာလျှင ်မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား ၏ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ တစဦ်ျားက ို န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား၌  န် ့်အပ်ဒပျားရြည်။ 

(ဆ) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားအာျား ြ က်သ ြ်ျားပပီျားဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားက ို မပနလ်ည်ပယ် ြ က်ပပီျားဒ ကာငျ်ား 

အဆ ိုပါမပညပ်ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား  ံရဒသာအရာရှ က တငမ်ပ အဒ ကာငျ်ား ကာျားမ ငျ်ားက ို 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က လက် ရံရှ သည့််အ ါ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ြှတ်ပံိုတင ်စာရငျ်ားြှ 

အဆ ိုပါမပညပ်ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အြည်က ို ပယ်ြ က်ရြည်။ 

(ဇ) တရာျားရံိုျားက န် ့်အပ်တာဝနဒ်ပျားသည့်် မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ို၏ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည်- 

(၁) မပည်ပဒကာ်ပ ို ဒရျားရှငျ်ား၏ပစစည်ျားြ ာျားက ို  ွ ဒဝမ ငျ်ားတစရ်ပ်ရပ်ြမပ လိုပ်ြီ သင့််ဒလ ာ်သည့််အ   န ်ကာလအတွငျ်ား 

န ိုငင်ဒံတာ် တစဝ်ှြ်ျား  ိုတ်ဒဝမြန် ့်မြူျားလ က်ရှ ဒသာ ဒန ့်စဉ ိုတ်သတငျ်ားစာတစ ်ို ိုတွင ်ဒ ကညာမ ငျ်ားမြင့်် 

ပြီရှငြ် ာျားအာျားလံိုျားက မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားအဒပေါ် ဒတာငျ်ားဆ ိုြှုြ ာျားမပ လိုပ်န ိုငရ်န ်အတွက် ြ တ်ဒ ေါ်ရြည်။ 

(၂) တရာျားရံိုျား၏အြ န် ့်တစရ်ပ်ြပါရှ ဘ  မပည်ပဒကာပ် ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အမ ာျားပြီရှငတ်စဦ်ျားက ို နိုတ်ပယ်၍ ပြီရှငတ်စဦ်ျားသ ို ့် 

ဒငဒွပျားဒ  မ ငျ်ားြမပ ရ။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၃) တရာျားရံိုျား၏အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်မြင့်် အမ ာျားနည်ျားဒြာ်မပ  ာျားမ ငျ်ားြရှ လျှင ်န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ားရှ  မပည်ပ 

ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ပစစည်ျားြ ာျားက ို မပနလ်ည်ရယ မ ငျ်ားနငှ့်် ဒရာငျ်ား  မ ငျ်ား တ ို ့်က ိုမပ လိုပ်၍ ယငျ်ား၏ ြ ရငျ်ား 

န ိုငင်တံွငတ်ာဝနဒ်ပျား ာျားဒသာ မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  ံသ ို ့် 

အ က်ပါအတ ိုငျ်ား ရယ ဒရာငျ်ား  သည့်် ပစစည်ျားြ ာျား၏ အသာျားတငဒ်ငပွြာဏက ို ဒပျားဒ  ရြည်။ 

( ) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ို၏ န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ားရှ လိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို ြ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါ ြ ရငျ်ား န ိုငင်အံတွက် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ   န် ့်အပ် ာျားမ ငျ်ားြရှ   ့်လျှင ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က် သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် ပိုေြ် ွ  

(ဇ) အရ မပနလ်ည်ရရှ သည့််ဒင ွပြာဏအာျား ဒပျားဒ  န ိုငရ်နအ်တွက် အြ န် ့် တစရ်ပ်   ြှတ်ဒပျားန ိုငရ်န ်တရာျားရံိုျားသ ို ့် 

တငမ်ပဒလျှာက် ာျားန ိုငသ်ည်။ 

ဤဥပဒေအရြှတပံ်ိုတင ်ာျားဒသာ မပညပ်ဒကာပ် ိုဒရျားရှငျ်ားြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉ်ျားသည့်် စာရ က်စာတြ်ျားြ ာျား 

ဒပျားပ ို ့်ဒဆာငရ် ကမ်ခငျ်ား 
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၅၆။ (က) စာရွက်စာတြ်ျားတစ ်ိုအာျား ဒအာက်ပါနည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား တစ ်ို  ံသ ို ့် 

ဒပျားပ ို ့်ဒဆာငရွ်က်ရြည်- 

(၁) န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ားရှ  အဆ ိုပါ မပည်ပဒကာပ် ိုဒရျားရှငျ်ား၏ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားသ ို ့် လ က ိုယ်တ ိုင ်

ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ စာတ ိုက်ြှဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ားမြင့််မြစဒ်စ၊ 

(၂) အဆ ိုပါ မပညပ်ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံဒသာ အရာရှ ၏လ ပ်စာသ ို ့် 

လ က ိုယ်တ ိုငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ စာတ ိုက်ြှဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ားမြင့််မြစဒ်စ၊ အဆ ိုပါက စစ 

တစရ်ပ်စတီွင ်ဤဥပဒေနငှ့်် အည ီအဒ ကာငျ်ား ကာျားဒြာ်မပ ာျားသည့််လ ပ်စာသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ဆက်သယွ်ဒဆာင ်

ရွက်ရြည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) အရ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားက ို ကန် ့်သတ်တာျားမြစမ် ငျ်ားြရှ ဒစဘ  မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ ေါရ ိုက်တာနစှဦ်ျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် နစှဦ်ျား က်ပ ိုဒသာသ ြ ာျားသည် န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား ဒန  ိုင ်ကလျှင ်စာရွက် စာတြ်ျားတစရ်ပ်အာျား 

မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ရာတွင ်အနည်ျားဆံိုျားဒြာ်မပပါ ေါရ ိုက်တာနစှဦ်ျား ံသ ို ့် စာရွက်စာတြ်ျားြ တတ ူ 

တစဒ်စာငစ်ကီ ို တရာျားဝငဒ်ပျားပ ို ့်ဒဆာငရွ်က်ဒပျားမ ငျ်ားမြင့်် မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ို၏ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ တစဦ်ျားအာျား  န် ့်အပ်  ့်သည့်် အ ါ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  တငမ်ပ ာျားသည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာရှ  ဒနာက်ဆံိုျားရံို ျား နျ်ား လ ပ်စာသ ို ့် 

စာရွက်စာတြ်ျားအာျား လ က ိုယ်တ ိုငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ စာတ ိုက်ြှဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား မပည်ပ ဒကာ်ပ ိုဒရျား ရှငျ်ားသ ို ့် 

တရာျားဝငဒ်ပျားပ ို ့် ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) ဤပိုေြ်တွငပ်ါရှ ဒသာ ြည်သည့််မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ိုသ ို ့် စာရွက်စာတြ်ျား ြ ာျား ဒပျားပ ို ့်ရာတွင ်

အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ အမ ာျားနည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ် ရပ်မြင့်် 

  ိုသ ို ့်ဒဆာငရွ်က် ငွ့််မပ န ိုငဒ်သာ တရာျားရံိုျား၏အ ငွ့််အာဏာက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

 

အခန်ျား (၁ဝ) 

ကိုြပဏီအြ   ျားအစာျားဒမပာငျ်ားလွဲမခငျ်ား 

ကိုြပဏီအြ   ျားအစာျားဒမပာငျ်ားလွဲမခငျ်ား 

၅၇။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ဤအ နျ်ားပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ိုလ ိုက်နာလ က် အြ   ျားအစာျား ဒမပာငျ်ားလ ရန ်

အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်  ြှတ်၍ ဤပိုေြ်ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ အမ ာျားဒသာအြ   ျားအစာျားတစရ်ပ်ရပ် သ ို ့် 

ဒမပာငျ်ားလ န ိုငသ်ည်။ 

( ) ဤအ နျ်ားပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ား ဒမပာငျ်ားလ ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်- 

(၁) အြ ာျားနငှ့််ြသက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုြှ အြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုသ ို ့် ဒမပာငျ်ားလ  မ ငျ်ား၊ 

(၂) အြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုြှ အြ ာျားနငှ့််ြသကဆ် ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုသ ို ့် ဒမပာငျ်ားလ  မ ငျ်ား၊ 
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(၃)  ဝံန ် က်အာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုြှအြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာသ ို ့်ြဟိုတ် 

အြ ာျားနငှ့််ြသက်ဆ ိုငဒ်သာ ကိုြပဏတီစ ်ိုသ ို ့် ဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ားနငှ့်် 

(၄) တာဝနက်န် ့်သတ်ြ ာျားသည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုြ ှအြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ သ ို ့်ြဟိုတ် အြ ာျားနငှ့်် ြသက်ဆ ိုငဒ်သာ 

ကိုြပဏတီစ ်ိုသ ို ့် ဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ား။ 

အြ   ျားအစာျားဒမပာငျ်ားလွဲရန်အတ က် ဒလ ာက် ာျားမခငျ်ား 

၅၈။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ကိုြပဏအီြ   ျားအစာျား ဒမပာငျ်ားလ ရနအ်တွက် ဒလျှာက် ာျားြှုအာျား သတ်ြှတ် 

ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် ဒအာက်ပါအ  က်အလက်ြ ာျားနငှ့်် တကွ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပဒလျှာက်  ာျား ရြည်- 

(၁) ကိုြပဏ၏ီ အြ   ျားအစာျားအသစန်ငှ့်် အြည်ဒမပာငျ်ားလ ြှုမပ လိုပ်  ့်လျှင ်ကိုြပဏ၏ီ အြည်သစန်ငှ့်် ကိုြပဏ၏ီ 

အြ   ျားအစာျား အသစဒ်မပာငျ်ားလ မပငဆ်ငရ်န ်ဆံိုျားမြတ်သည့်် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်က ို တရာျားဝင ်  ြှတ်ပပီျားမြစဒ် ကာငျ်ား 

အတည်မပ ဒြာ်မပပါရှ သည့်် ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်၊ 

(၂) ကိုြပဏ၏ီြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျားရှ   ့်လျှင ်၎ငျ်ားက ိုမပငဆ်ငရ်နဆ်ံိုျားမြတ်သည့်် အ  ျားဆံိုျားမြတ်   က်က ို 

တရာျားဝင ် ြှတ်ပပီျားမြစဒ် ကာငျ်ားနငှ့်် ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျားပံိုစနံငှ့််ြတ ညီဒသာ ြွ ွဲ့စည်ျားပံို 

အဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတစရ်ပ်အာျား ကိုြပဏကီအသံိုျားမပ ရန ်ရည်ရွယ်သည့််အ ါ မပငဆ်င ်ာျားသည့်် ြွ ွဲ့စည်ျားပံို 

အဒမ  စံည်ျားြ ဉျား၏ ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို အတည်မပ  ဒြာ်မပပါရှ သည့်် ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်၊ 

(၃) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ဒရျားသငွျ်ားဒြာ်မပ ာျားသည့်် ကိုြပဏ၏ီ အဒသျားစ တ် 

အ  က်အလက်ြ ာျား၌ ကိုြပဏအီြ   ျားအစာျား ဒမပာငျ်ားလ ြှုနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဒပေါ်ဒပါက်လာသည့်် အမ ာျားဒသာ 

ဒမပာငျ်ားလ ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို မြည့််စွက်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်နငှ့်် 

(၄)  ဝံန ် က်အာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုြှ အြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ သ ို ့်ြ ဟိုတ ်

အြ ာျားနငှ့််ြသက်ဆ ိုငဒ်သာ ကိုြပဏတီစ ်ိုသ ို ့် ဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ား က စစရပ်အတွက်- 

(ကက) ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာြ ာျားက အြ   ျားအစာျားဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ားဒ ကာင့်် ပြီရှငြ် ာျားအတွက် ကကီျားြာျား စွာ 

    ိုက်မ ငျ်ားြရှ ဟို ယ ဆဒ ကာငျ်ားနငှ့််   ိုသ ို ့်ယ ဆရသည့်် အဒ ကာငျ်ားမပ  က်ြ ာျားပါရှ ဒသာ ဒရျားသာျား ဒြာ်မပ  က် 

တစဒ်စာငန်ငှ့်် 

(  )  ဝံန ် က်အာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုတွင ်အစိုရှယ်ယာ ြတည်ဒငရွငျ်ား ြရှ ပါက ပိုေြ် 

၆၊ ပိုေြ် ွ ( )၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၈) အရ လ ိုအပ်သည့်် အ  က်အလက်ြ ာျားပါရှ ဒသာ ဒရျားသာျား ဒြာ်မပ  က် 

နငှ့််အစိုရှယ်ယာ ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားအတွက် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်   ြှတ်ပပီျားမြစဒ် ကာငျ်ား ဒရျားသာျား ဒြာ်မပ  က်။ 

( ) ကိုြပဏသီည် ယငျ်ား၏အြ   ျားအစာျား ဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ အဒသျားစ တ်အ  က်အလက်ြ ာျားက ို ဒမပာငျ်ားလ ရန ်

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပ ာျားဒ ကာငျ်ားက ို န ိုငင်ဒံတာ်မပနတ်ြ်ျားနငှ့်် န ိုငင်ဒံတာ်တစဝ်ှြ်ျား 

 ိုတ်ဒဝမြန် ့်မြူျားလ က်ရှ ဒသာ ဒန ့်စဉ ိုတ်သတငျ်ားစာတစ ်ို ိုတ ို ့်တွင ်အသ ဒပျားဒ ကညာရြည်။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ ( )အရ ကိုြပဏကီ ိုတ်မပနသ်ည့်် ဒ ကညာ  က်တွင ်န ိုငင်ဒံတာ်မပနတ်ြ်ျား၌  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပ ပပီျားဒနာက် ၂၈ 

ရက်အတွငျ်ား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ကိုြပဏကီတငမ်ပသည့်် ဒလျှာက် ာျားြှုက ို ပိုေြ် ွ  (က) နငှ့််အညီမြစဒ် ကာငျ်ား 
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ဒက နပ်လက် ပံပီျား တရာျားရံို ျား၏ အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်အရ တာျားမြစမ် ငျ်ားြရှ လျှင ်ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ 

ကိုြပဏအီြ   ျားအစာျားဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ အဒသျားစ တ်အ  က်အလက် ြ ာျားက ို ဒမပာငျ်ားလ ဒပျားြည်မြစဒ် ကာငျ်ား 

ဒြာ်မပပါရှ ဒစရြည်။ 

(ဃ) ၂၈ ရက်အတွငျ်ား တရာျားရံို ျားက  ြှတ်သည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်ြရှ   ့်လျှင ်ပိုေြ် ွ  (က) နငှ့််အညီ မြစဒ် ကာငျ်ား 

ကိုြပဏကီတငမ်ပသည့်် ဒလျှာက် ာျားြှုက ို ဒက နပ်လက် ပံပီျား ၂၈ ရက် ဒက ာ်လွနပ်ပီျားဒနာက် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် 

ကိုြပဏအီြ   ျားအစာျားအသစန်ငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ကိုြပဏ၏ီအဒသျားစ တ်အ  က် အလက်ြ ာျားက ို ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ား၌ 

ဒမပာငျ်ားလ ဒပျားရြည်။ 

(င) ကိုြပဏအီြ   ျားအစာျား ဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ားနငှ့််ဆ ိုငဒ်သာ အဒသျားစ တ်အ  က်အလက်ြ ာျားက ို ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ က 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ား၌ ဒမပာငျ်ားလ ဒပျားသည့််အ ါ ဤပိုေြ်အရ ကိုြပဏအီြ   ျားအစာျားဒမပာငျ်ားလ ြှု သည် 

အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစရြည်။ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ကိုြပဏြီှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ အဒသျားစ တ် 

အ  က်အလက်ြ ာျားက ို ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ား၌ ဒမပာငျ်ားလ ပပီျားဒနာက် ြှတ်ပံိုတငသ်က်ဒသ လံက်ြှတ် အသစ ်တစ ်ိုက ို 

ကိုြပဏသီ ို ့် ိုတ်ဒပျားရြည်။ ကိုြပဏ၏ီအြည်က ို ဤပိုေြ်အရ  ိုတ်ဒပျားသည့်် ြှတ်ပံိုတင ်သက်ဒသ လံက်ြှတ်တွင ်

ဒြာ်မပ ာျားဒသာ အြည်အတ ိုငျ်ား မြစဒ်စရြည။် 

ကိုြပဏီအြ   ျားအစာျား ဒမပာငျ်ားလွဲမခငျ်ား၏ အက   ျားသကဒ်ရာကြ်ှု 

၅၉။ (က) ကိုြပဏအီြ   ျားအစာျားဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ားသည်- 

(၁) ဥပဒေအရရပ်တည်န ိုငသ်ည့်် အြွ ွဲ့အစည်ျားအသစတ်စရ်ပ် ဒပေါ်ဒပါက်လာမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ၊ 

(၂) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားအမြစ ်ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည့်် က စစရပ်တွင ်ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားအဒပေါ် 

သတ်ြှတ်သည့််က စစရပ်ြှအပ ကိုြပဏ၏ီလက်ရှ ပစစည်ျားြ ာျား၊ အ ငွ့််အဒရျားနငှ့်် တာဝနြ် ာျားက ို     ိုက်မ ငျ်ား ြရှ ဒစရ၊ 

(၃) ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားက ဒသာ်လညျ်ားဒကာငျ်ား၊ ၎ငျ်ားတ ို ့်အဒပေါ်တွင ်လည်ျား ဒကာငျ်ား 

ဒဆာငရွ်က်ဒနသည့််တရာျားစွ ဆ ိုြှုြ ာျားက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

( )  ဝံန ် က်အာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့််ကိုြပဏြီှ အစိုရှယ်ယာအာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ်  ာျားသည့်် 

ကိုြပဏတီစ ်ိုအမြစသ် ို ့် ဒမပာငျ်ားလ သည့််အ ါတွင-် 

(၁) ကိုြပဏအီာျား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျား မ ငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ အာြ သံ အမြစ ်ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ်  နငှ့်် ယ ငက် 

ပါဝင ် ့်သ ြ ာျား၏တာဝနရှ် ြှုသည် ရပ်စ ပပီျားမြစဒ်စရြည။် 

(၂) အာြ  ံ က်ဒပျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အာြ  ံ က်ဒပျားရန ်သဒဘာတ မ ငျ်ားဒ ကာင့်် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  မြစ ် ့်ဒသာ 

ပိုဂ္  လ်သည်   ိုကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် အမြစြ်ှ ရပ်စ သည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ယငျ်ားတ ို ့်သည် ကိုြပဏြီ ှ

အစိုရှယ်ယာြ ာျား ိုတ်ယ ပါက ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားအမြစ ်ဆက်လက်ရှ ဒနြည်မြစသ်ည်။ 

(၃) ပိုေြ် ၅၈၊ ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၄)၊ ပိုေြ် ွ ငယ်စ တ ်(  ) အရ ဒဆာငရွ်က်ရန ်လ ိုအပ်သည့်် 

ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်တွင ် ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရန ်လ ိုအပ်ဒသာ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား၏ စာရငျ်ား၌ 
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သတ်ြှတ် ာျားဒသာ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသ ို ့် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား  ိုတ်ဒဝြညဆ် ိုလျှင ်ဒအာက်ပါက စစရပ် ြ ာျားက ို 

ြှတ်ယ ရြည်- 

(ကက) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား အဆ ိုပါပိုဂ္  လ်သ ို ့်  ိုတ်ဒပျား ာျားဒ ကာငျ်ား၊ 

(  )   ိုပိုဂ္  လ်ကကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် အမြစဒ်ဆာငရွ်က်ရန ်သဒဘာတ ဒ ကာငျ်ားနငှ့်် 

(ဂဂ)   ိုပိုဂ္  လ်သည် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားမြစဒ် ကာငျ်ား။ 

အပ ိုငျ်ား (၃) 

ကိုြပဏီ၏ြတညဒ်င ရငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉ်ျားသည့်် အစိုရှယယ်ာြ ာျား၊ ယငျ်ားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျား 

 

အခန်ျား (၁၁) 

အစိုရှယယ်ာြ ာျားနငှ့်် အမခာျားဒသာ ဒင ဒခ ျားသက်ဒသခလံက်ြှတြ် ာျား 

အစိုရှယယ်ာြတည်ဒင ရငျ်ား 

အစိုရှယယ်ာြ ာျားနငှ့်် အမခာျားဒသာ ဒင ဒခ ျားသက်ဒသခလံက်ြှတြ် ာျားအဒ ကာငျ်ား 

၆၀။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုတွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားဦျား၏ အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျား သက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားသည် 

ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားက ို လ ိုက်နာလ က် ဤဥပဒေအရ ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ 

ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား မပဋ္ဌာနျ်ား ာျားသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ်  ငွ့််မပ  ာျားသည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားနငှ့််အညီ 

လွှ ဒမပာငျ်ားန ိုင ်ွင့််ရှ သည့်် ဒရွှွဲ့ဒမပာငျ်ားန ိုငဒ်သာပစစည်ျား ြ ာျား မြစဒ်စရြည်။ 

( ) အစိုရှယ်ယာတစ ်ိုတွငအ်ြည် တံနြ် ိုျား သ ို ့်ြဟိုတ် ြ ရငျ်ားတနြ် ိုျားတစရ်ပ်ပါရှ ရနြ်လ ို။ 

အစိုရှယယ်ာြ ာျားနငှ့််ဆက်စပ်ပါရှ ဒသာ အခ င့််အဒရျားြ ာျားနငှ့်် လိုပ်ပ ိုငခ် င့််ြ ာျား 

၆၁။ (က) ပိုေြ် ွ  ( ) နငှ့််အညီ ကိုြပဏတီစ ်ို၏ အစိုရှယ်ယာတစ ်ိုသည် အဆ ိုပါအစိုရှယ်ယာအာျား ပ ိုငဆ် ိုငသ် သ ို ့် 

ဒအာက်ပါအ ငွ့််အဒရျားြ ာျားက ို ရရှ ဒစရြည်- 

(၁) ကိုြပဏ၏ီ အစည်ျားအဒဝျားတစ ်ိုတွင ်ဆံိုျားမြတ်  က် တစရ်ပ်ရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဆနဒြ ဒကာက်ယ ရာ ၌ 

ဆနဒြ တစြ် ဒပျားန ိုင ်ငွ့််၊ 

(၂) အမြတ်ဒဝစို ွ ဒဝရာတွင ်တ ညီသည့််အ    ျားအတ ိုငျ်ားရရှ  ငွ့််နငှ့်် 

(၃) ကိုြပဏ၏ီရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားအာျား  ွ ဒဝဒပျားရာတွင ်တ ညီသည့််အ    ျား အတ ိုငျ်ား ရရှ  ငွ့််။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) တွင ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာအ ငွ့််အဒရျားြ ာျားက ို ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျားတွင ်မြစဒ်စ၊ 

အစိုရှယ်ယာြ ာျား ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားအတွက် သတ်ြှတ် ာျားဒသာ စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားတွင ်မြစဒ်စ မငငျ်ားပယ်မ ငျ်ား၊ 

ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် မြည့််စွက်မ ငျ်ားြ ာျား မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ 

ကိုြပဏီတစခ်ို၏အစိုရှယယ်ာြ ာျားနငှ့်် အမခာျားဒသာဒင ဒခ ျားသက်ဒသခလံကြှ်တြ် ာျား အြ   ျားအစာျားြ ာျား 

၆၂။ (က) အစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့်် အမ ာျားဒသာ ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ ံလက်ြှတ်ြ ာျားအာျား  ိုတ်ဒဝရနန်ငှ့်် 

အဆ ိုပါအစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့်် အမ ာျားဒသာ ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ ံလက်ြှတ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် စည်ျားကြ်ျား   က်ြ ာျားအာျား 
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သတ်ြှတ်ရနအ်တွက် ကိုြပဏတီစ ်ို၏ အ ငွ့််အာဏာြ ာျားတွင ်ဤဥပဒေအရ မြစဒ်စ၊ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ 

ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရမြစဒ်စ၊ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား အရမြစဒ်စ၊ အစိုရှယ်ယာ  ိုတ်ဒဝသည့်် 

စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားအရမြစဒ်စ ဒအာက်ပါအစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို  ိုတ်ဒဝန ိုင ်သည့်် အ ငွ့််အာဏာြ ာျားလည်ျား ပါဝငသ်ည်- 

(၁) အစိုရှယ်ယာအြ   ျားအစာျားအြ   ျားြ   ျား၊ 

(၂) မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ်ရယ န ိုငဒ်သာ အစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ 

(၃) ြတည်ဒငရွငျ်ား ွ ဒဝမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဝငဒ်ငဒွပျားဒဝမ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာဦျားစာျားဒပျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ကန် ့်သတ် ာျားသည့်် အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားပါရှ ဒသာ အစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ 

(၄) အ  ျားြ ဒပျားန ိုငသ်ည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ကန် ့်သတ်  က် သ ို ့်ြဟိုတ် စည်ျားကြ်ျား  က် ာျားရှ ဒသာ ြ ဒပျားန ိုင ်သည့်် 

အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားပါရှ သည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့်် 

(၅) ြ ဒပျားန ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အဒရျားြပါရှ ဒသာ အစိုရှယ်ယာြ ာျား။ 

( ) ဤဥပဒေအရ မြစဒ်စ၊ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရမြစဒ်စ၊ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံို အဒမ  စံည်ျားြ ဉျားအရ 

မြစဒ်စ၊ အစိုရှယ်ယာ ိုတ်ဒဝသည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားအရမြစဒ်စ ကိုြပဏသီည် ဒအာကပ်ါတ ို ့်က ိုလည်ျား 

 ိုတ်ဒဝန ိုငသ်ည် - 

(၁) အစိုရှယ်ယာရယ ရနအ်တွက် ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) ြ ာျား၊ 

(၂) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအမြစ ်ဒမပာငျ်ားလ န ိုငသ်ည့်် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားနငှ့်် 

(၃) အမ ာျားဒသာ အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျား။ 

အစိုရှယယ်ာ  ိုတဒ်ဝမခငျ်ား 

၆၃။ (က) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား၊ ဤဥပဒေနငှ့်် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်တ ို ့် နငှ့်် အည ီ

ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့သည် အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားက ို 

ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့ဝငြ် ာျားက သင့််သည် ငမ်ြငဒ်သာ စည်ျားကြ်ျား   က်ြ ာျားအာျား သတ်ြှတ်၍ 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသ ို ့်  ိုတ်ဒဝဒရာငျ်ား  န ိုငသ်ည်။ 

( ) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့််အညီ အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို အမပည့််အဝမြစဒ်စ၊ တစစ် တ ်တစဒ်ေသမြစဒ်စ 

ဒငဒွပျားဒ  ရန ် ိုတ်ဒဝဒရာငျ်ား  န ိုငသ်ည်။ အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို တစစ် တ်တစဒ်ေသ အာျားမြင့်် ဒငဒွပျားဒ  ပပီျား 

 ိုတ်ဒဝဒရာငျ်ား    ့်လျှင ်အစိုရှယ်ယာ  ိုတ်ဒဝသည့််စည်ျားကြ်ျား  က်၌ ြည်သည့်် အ   နတ်ွင ်ဒငဒွပျားဒ  ဒစရန ်

ဒတာငျ်ားဒ ေါ်ြည် မြစဒ် ကာငျ်ားနငှ့်် အစိုရှယ်ယာရှငသ်ည် အဆ ိုပါဒတာငျ်ားဒ ေါ် သည့််ဒငအွာျား ဒပျားဒ  ရန ်

တာဝနရ်ှ ဒ ကာငျ်ား ဒြာ်မပပါရှ ဒစရြည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် ကိုြပဏ၏ီြတည်ဒငရွငျ်ားက ို အစို ရှယ်ယာြ ာျား 

 ပ်ြံ ိုတ်ဒဝဒရာငျ်ား  မ ငျ်ားမြင့်် တ ိုျားမြ င့််ရနဆ်ံိုျားမြတ်သည့််အ ါ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျား စကီ ပ ိုငဆ် ိုင ်ာျားသည့်် 

လက်ရှ အစိုရှယ်ယာအ    ျားအစာျားအာျားမြင့်် ြည်သည့််အစိုရှယယ်ာ အြ   ျားအစာျား မြစဒ်စ အဆ ိုပါအစို ရှယ်ယာြ ာျားက ို 

၎ငျ်ားတ ို ့်ြှ ဝယ်ယ ကြ်ျားလှြ်ျားန ိုငရ်န ် ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပန ိုငသ်ည်။ 
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 ိုတဒ်ဝသည့်် အစိုရှယယ်ာြ ာျားအာျားတန်  ိုျားသတြှ်တမ်ခငျ်ား 

၆၄။ (က)  ိုတ်ဒဝဒရာငျ်ား  ြည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအတွက်တနြ် ိုျားက ို ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့ ြ ှဆံိုျားမြတ် ာျား သည့်် 

နည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် သတ်ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

( ) အစိုရှယ်ယာြ ာျား  ိုတ်ဒဝဒရာငျ်ား  မ ငျ်ားအတွက် တနြ် ိုျား သတ်ြှတ်မ ငျ်ားက ို ဒငသွာျားမြင့််ြမပ လိုပ်ဘ  အမ ာျားတစ ်ို ိုမြင့်် 

သတ်ြှတ်  ့်ပါက ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့သည်- 

(၁) ယငျ်ားအာျား ပ ိုငျ်ားမ ာျားသတ်ြှတ်န ိုငြ်ည့်် လံိုဒလာက်ဒသာ အဒသျားစ တ်ဒြာ်မပ  က်ြ ာျားမြင့်် တနြ် ိုျား သတ်ြှတ်မ ငျ်ားအာျား 

ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားရှ ရြည။် 

(၂)  ိုတ်ဒဝဒရာငျ်ား  မ ငျ်ားအတွက် တနြ် ိုျားသတ်ြှတ်ြှုအာျား သင့််ဒလ ာ်ဒသာ လက်ရှ ဒငတွနြ် ိုျားမြင့်် 

ဆံိုျားမြတ်ရြည်မြစပ်ပီျား   ိုသ ို ့်သတ်ြှတ်ဒဆာငရွ်က်ြှုနငှ့်် အက မြတ်ြှုအဒမ  ြံ ာျားက ို ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားရှ  ရြည။် 

၎ငျ်ားအမပင ်

(၃) ဒအာက်ပါအဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျား ဒပေါ်ဒပါက်မ ငျ်ား မြစသ်ည်ဟို ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်  ့်လျှင ်တနြ် ိုျား သတ်ြှတ်မ ငျ်ားက ို 

ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်- 

(ကက) အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို  ိုတ်ဒဝဒရာငျ်ား  ရနအ်တွက် တနြ် ိုျားသတ်ြှတ်  က်နငှ့်် စည်ျားကြ်ျား  က် ြ ာျားသည် 

ကိုြပဏနီငှ့်် ယငျ်ားတွင ်တည်ဆ ပါဝငသ် ြ ာျားအတွက် သင့််ဒလ ာြ်ျှတြှုရှ ဒ ကာငျ်ား၊ 

(  ) အဆ ိုပါ တနြ် ိုျားသတ်ြှတ်ြှု၏ လက်ရှ ဒငတွနြ် ိုျားသည် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား  ိုတ်ဒဝဒရာငျ်ား   မ ငျ်ားအတွက် 

ရရှ ြည့်် ဝငဒ်ငပွြာဏ က် ြဒလ ာ့်နည်ျားဒ ကာငျ်ား ဒတွွဲ့ ရှ ရလျှင။် 

(ဂ) အစိုရှယ်ယာြ ာျား ည့််ဝငြ်ှုနငှ့််  ိုတ်ဒဝြှုအတွက် တနြ် ိုျားက ိုဒငသွာျားမြင့်် ြသတ်ြှတ်ဘ  အမ ာျား တစ ်ို ိုမြင့်် 

သတ်ြှတ်ပါက ယငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍    ပ်ဆ ိုဒဆာငရွ်က်သည့်် ပဋ ညာဉ စာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ် အတွက် 

သက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေအရ တံဆ ပ်ဒ ါငျ်ား နွက် ို  ြ်ျားဒဆာငရ်ြည်မြစပ်ပီျား ကိုြပဏ၏ီစာရငျ်ားစာအိုပ် ြ ာျားနငှ့်် 

ြှတ်တြ်ျားြ ာျားတွင ်  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည်။ 

၆၅။ ပိုေြ် ၆၄၊ ပိုေြ် ွ  ( ) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်က ို လ ိုက်နာရနပ် ကက်ွက်သည့်် ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားစသီည် ေဏဒ် ကျားဒင ွ

က ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

ဒင သာျားမ င့််ြမပ လိုပ်ဘွဲ တန်  ိုျားသတြှ်တမ်ခငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ခခငျ်ားခ က်က စစရပ်ြ ာျား 

၆၆။ ပိုေြ် ၆၄ ၏ ပိုေြ် ွ  ( ) သည် ဒအာကပ်ါက စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဒစရ- 

(က) ကိုြပဏ၏ီရှယ်ယာြ ာျားက ိုရယ ရန ်ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) တစ ်ို ိုက ို က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား၊ 

( ) ကိုြပဏ၌ီ အစိုရှယ်ယာြ ာျားအမြစသ် ို ့် ဒမပာငျ်ားလ န ိုငသ်ည့်် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားက ို ဒမပာငျ်ားလ  

သတ်ြှတ်မ ငျ်ား၊ 

(ဂ) ကိုြပဏ၏ီ သျီားသန် ့်ဘဏ္ဍာဒငြွှ အမပည့််အဝဒပျားဒ   ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို တ ညီဒသာ အစိုရှယ်ယာ 

အြ   ျားအစာျားအာျား ပ ိုငဆ် ိုင ်ာျားသည့်် ပါဝငသ် အာျားလံိုျား ံသ ို ့် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ အစိုရှယ်ယာ အဒရ အတွက ်အ    ျားအစာျားမြင့်် 

အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား  ိုတ်ဒဝဒရာငျ်ား  မ ငျ်ား၊ 
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(ဃ) ကိုြပဏရီှ  အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အစိုရှယ်ယာ အြ   ျားအစာျားတစရ်ပ်ရပ်တ ို ့်အာျား အဆ ိုပါအစို ရှယ်ယာြ ာျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါအြ   ျားအစာျားရှ  အစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့်် တ ညသီည့်် အ    ျားအစာျားအာျားမြင့်် စိုဒပါငျ်ားမ ငျ်ားနငှ့်် ပ ိုငျ်ားမ ာျားမ ငျ်ား၊ 

(င) ကိုြပဏရီှ  အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အြ   ျားအစာျားတစရ်ပ်ရပ်ရှ  အစိုရှယ်ယာတ ို ့်အာျား အဆ ိုပါ အစို ရှယ်ယာြ ာျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါအြ   ျားအစာျားရှ  အစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့်် တ ညသီည့်် ရှယ်ယာအ    ျားအစာျား အာျားမြင့်် 

 ပ်ဆင့််ပ ိုငျ်ားမ ာျားမ ငျ်ား။ 

လွဲလှယန် ိုငဒ်သာ ဒင ဒခ ျားသက်ဒသခံလက်ြှတြ် ာျား ိုတဒ်ဝမခငျ်ားအတ က် တန်  ိုျားသတြှ်တမ်ခငျ်ား 

၆၇။ (က) ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာြ ာျားရယ ရနအ်တွက် ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား လ လှယ်န ိုငဒ်သာ 

ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားအာျား  ိုတ်ဒဝဒရာငျ်ား  ြည့််တနြ် ိုျားက ို ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့ က ဆံိုျားမြတ် ာျားသည့်် 

နည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် သတ်ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

( ) ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) ြ ာျားနငှ့်် လ လှယ်န ိုငဒ်သာ ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားအတွက် သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါ ဒအာ့်ပ်ရှင ်

(option) ြ ာျားနငှ့်် လ လှယ်န ိုငဒ်သာ ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားမြင့်် ဒနာငတ်ွင ်လ လှယ်ြည့်် သ ို ့်ြဟိုတ ်

 ိုတ်ဒဝြည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအတွက ်တနြ် ိုျားသတ်ြှတ်မ ငျ်ားက ို ဒငသွာျားမြင့်် ြမပ လိုပ်ဘ  အမ ာျားတစ ်ို ိုမြင့်် 

သတ်ြှတ်  ့်ပါကေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့သည်- 

(၁) ယငျ်ားအာျား ပ ိုငျ်ားမ ာျားသတ်ြှတ်န ိုငြ်ည့်် လံိုဒလာက်ဒသာ အဒသျားစ တ် ဒြာ်မပ  က်ြ ာျားမြင့်် တနြ် ိုျား 

သတ်ြှတ်မ ငျ်ားအာျား ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားရှ ရြည်။ 

(၂) ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) ြ ာျား၊ လ လှယ်န ိုငဒ်သာ ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျား၊ အဆ ိုပါ ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) ြ ာျားနငှ့်် 

လ လှယ်န ိုငဒ်သာ ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားမြင့်် ဒနာငတ်ွငလ် လှယ်ြည့်် သ ို ့်ြဟိုတ်  ိုတ်ဒဝြည့်် 

အစိုရှယ်ယာြ ာျားတ ို ့်အတွက ်တနြ် ိုျားသတ်ြှတ်ြှုအာျား သင့််ဒလ ာ်ဒသာ လက်ရှ  ဒငတွနြ် ိုျားမြင့်် ဆံိုျားမြတ်ရြည်မြစပ်ပီျား 

  ိုသ ို ့် သတ်ြှတ်ဒဆာငရွ်က်ြှုနငှ့်် အက မြတ်ြှုအဒမ  ြံ ာျားက ို ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားရှ ရြည။် ၎ငျ်ားအမပင ်

(၃) ဒအာက်ပါအဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျား ဒပေါ်ဒပါက်မ ငျ်ားမြစသ်ည်ဟို ဆံိုျားမြတ်  ့်လျှင ်တနြ် ိုျားသတ်ြှတ်မ ငျ်ား က ို 

ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်- 

(ကက) ဒအာ့်ပ်ရှင(်option)ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားလ လှယ်န ိုငဒ်သာ ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အဆ ိုပါ ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option)နငှ့်် ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားမြင့်် ဒနာငတ်ွငလ် လှယ်ြည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် 

 ိုတ်ဒဝြည့်် အစိုရှယ်ယာတ ို ့်အတွက ်တနြ် ိုျားသတ်ြှတ်  က်ြ ာျား၊ စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားသည် ကိုြပဏနီငှ့်် 

ယငျ်ားကိုြပဏတီွင ်တည်ဆ ပါဝင ်သ ြ ာျားအတွက ်သင့််ဒလ ာ်ြျှတြှုရှ ဒ ကာငျ်ားနငှ့်် 

(  ) အဆ ိုပါတနြ် ိုျားသတ်ြှတ်ြှု၏ လက်ရှ ဒငတွနြ် ိုျားသည် ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားလ လှယ်န ိုငဒ်သာ ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား  ိုတ်ဒဝ 

ဒရာငျ်ား  မ ငျ်ားအတွက် ရရှ ြည့််ဝငဒ်ငပွြာဏ က် ြဒလ ာ့်နည်ျားဒ ကာငျ်ား။ 

(ဂ) ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားလ လှယ်န ိုငဒ်သာ ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျား  ည့််ဝငြ်ှုနငှ့်် 

 ိုတ်ဒဝြှုအတွက် တနြ် ိုျားက ို ဒငသွာျားမြင့်် ြသတ်ြှတ်ဘ  အမ ာျားတစ ်ို ိုမြင့်် သတ်ြှတ် ပါကယငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ 
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   ပ်ဆ ိုဒဆာငရွ်က်သည့်် ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ်က ို သကဆ် ိုငရ်ာဥပဒေ အရ တဆံ ပ်ဒ ါငျ်ား နွက် ို 

 ြ်ျားဒဆာငရ်ြည်မြစပ်ပီျား ကိုြပဏ၏ီစာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားနငှ့်် ြတှ်တြ်ျားြ ာျားတွင ်  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည်။ 

၆၈။ ပိုေြ် ၆၇၊ ပိုေြ် ွ  ( ) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်က ိုလ ိုက်နာရန ်ပ ကက်ွက်သည့်် ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားစသီည်  ေဏဒ် ကျားဒင ွ

က ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

၆၉။ တာဝနရ်ှ ြှုအာျား    ိုက်ဒစြည့်် အစိုရယှ်ယာြ ာျား ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားတွင ်သဒဘာတ ညီ  က်ရယ ရန ်အစို 

ရှယ်ယာပ ိုငဆ် ိုငသ် မြစလ်ာြည့််ပိုဂ္  လ်ြှ စာမြင့််ဒရျားသာျား၍ ကက  တငသ်ဒဘာတ ညီ ာျားမ ငျ်ား ြရှ လျှင ်ကိုြပဏသီည် 

လ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျား၏ တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားက ို ပ ိုြ ိုြ ာျားမပာျားလာဒစြည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ားအဒပေါ်တွင ်တာဝနရ်ှ ြှု 

တစရ်ပ်ရပ်မြစဒ်ပေါ်လာဒစြည့်် အစိုရှယ်ယာတစ ်ို ိုအာျား  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားသည် ပ က်မပယ်ဒစရ ြည်။ 

အစိုရှယယ်ာြ ာျားအတ က် ဒပျားဒခ ရြည့််ဒင ပြာဏအသျီားသျီားအဒပေါ်တ င ်ကိုြပဏီကစစီဉ်ဒဆာငရ် က်န ိုငြ်ည့််  

အခ င့််အာဏာ 

၇၀။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ယငျ်ား၏ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့်် အညီ ဒအာက်ပါက စစတစရ်ပ်ရပ်က ို မြစဒ်စ၊ 

အာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်- 

(က) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအတွက် ဒပျားဒ  ရြည့််ဒငပွြာဏနငှ့်် ဒပျားဒ  ရြည့််အ   နက်ာလတ ို ့်က ို အစို 

ရှယ်ယာပ ိုငရ်ှငြ် ာျားအ ကာျား မ ာျားနာျား၍ အစိုရှယ်ယာ ိုတ်ဒဝြှုနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ စစီဉဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျား က ို 

မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ 

( ) အစိုရှယ်ယာအတွက် ဒပျားဒ  ရြည့်် ဒငပွြာဏတစစ် တ ်တစဒ်ေသက ို ဒပျားဒ  ရနဒ်တာငျ်ားဆ ိုမ ငျ်ား ြမပ ဒသာ်လည်ျား 

အစိုရှယ်ယာရှငြ်ှ ၎ငျ်ားပ ိုငဆ် ိုင ်ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာအတကွ် ဒပျားဒ  ရနက် နရ်ှ ဒန ဒသာ 

ဒငပွြာဏအာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသက ိုမြစဒ်စ ဒပျားဒ  ပါက လက် နံ ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) အစိုရှယ်ယာတစ ်ိုစအီတွက် ဒပျားဒ   ာျားသည့််ဒငပွြာဏ အ    ျားအစာျားအလ ိုက် အမြတ်ဒင ွွ ဒဝြှုက ို 

မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ 

ဒင ဒခ ျားသကဒ်သခလံကြှ်တြ် ာျား ိုတဒ်ဝရန် အခ  န်ကာလသတြှ်တမ်ခငျ်ားနငှ့်် ြှတတ်ြ်ျားတင ်ာျားရှ မခငျ်ား 

၇၁။ (က) အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားက ို  ိုတ်ဒဝသည့််ဒန ့်ြှ ၂၁ ရက်အတွငျ်ား 

ကိုြပဏသီည်- 

(၁) ကိုြပဏ၏ီ သက်ဆ ိုငရ်ာြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်မြည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၂) အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားက ို  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား ၍ 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် အဒ ကာငျ်ား ကာျားရြည်။ အဆ ိုပါ အဒ ကာငျ်ား 

 ကာျားစာတွင ်အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားက ို  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ား အတွက် 

ဒပျားဒ  သည့််တနြ် ိုျားြ ာျားနငှ့်် အဆ ိုပါအစိုရယှ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျား သက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျား 

အတွက် တနြ် ိုျားက ိုအမပည့််အဝမြစဒ်စ၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသ မြစဒ်စ ဒပျားဒ  ပပီျားမ ငျ်ား ရှ  ြရှ  တ ို ့်အာျား 

 ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်။ 
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( ) ပ ိုငဆ် ိုငသ် ၏အြည်က ို ကိုြပဏ၏ီ သက်ဆ ိုငရ်ာြှတ်ပံိုတင ်စာရငျ်ားတွင ်မြည့််သငွျ်ားပပီျားသည့််အ ါ အစို ရှယ်ယာ 

သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်တစ ်ိုအာျား  ိုတ်ဒဝပပီျားမြစသ်ည်ဟို ြှတ်ယ ရ ြည်။ 

(ဂ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်အာျား လ ိုက်နာရနပ် က်ကွက်မ ငျ်ားသည် အစိုရှယ်ယာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား ဒငဒွ  ျား 

သက်ဒသ လံက်ြှတ်အာျား  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားအတွက် တရာျားဝငအ်တည်မြစြ်ှုအာျား     ိုက်ဒစမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

၇၂။ ကိုြပဏသီည ်ပိုေြ် ၇၁ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်အာျား လ ိုက်နာရနပ် က်ကွက်  ့်လျှင ်သ လ က်မြင့်် ပ က်ကွက်   ့်ဒသာ 

ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားစသီည် ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

ဦျားစာျားဒပျားအစိုရှယယ်ာြ ာျား 

ဦျားစာျားဒပျားအစိုရှယယ်ာြ ာျား ိုတဒ်ဝရနအ်တ က ်လ ိုအပ်ခ ကြ် ာျား 

၇၃။ ဦျားစာျားဒပျားအစိုရှယ်ယာြ ာျားတွင ်ဒအာကပ်ါက စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားက ို ကိုြပဏ၏ီ 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ဒြာ်မပ ာျားလျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါအစိုရှယယ်ာြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် 

အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားက ို ကိုြပဏ၏ီအ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်အရ အတည်မပ   ့်လျှင ်ကိုြပဏတီစ ်ို သည် 

ဦျားစာျားဒပျားအစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို  ိုတ်ဒဝန ိုငသ်ည်- 

(က) ြတည်ဒငရွငျ်ားက ို မပနလ်ည်ဒပျားဒ  မ ငျ်ား၊ 

( ) ပ ိုလျံှသည့်် ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားနငှ့်် အက   ျားအမြတ်ြ ာျားတွငပ်ါဝငမ် ငျ်ား၊ 

(ဂ) စိုဒပါငျ်ား ာျားဒသာ အမြတ်ဒဝစို ြ ာျားနငှ့်် သျီားမ ာျားစမီြစဒ်သာ အမြတ်ဒဝစိုြ ာျား၊ 

(ဃ) ဆနဒြ ဒပျားမ ငျ်ား၊ 

(င) အမ ာျားဦျားစာျားဒပျားအစိုရှယ်ယာ အြ   ျားအစာျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျားအစိုရှယ်ယာြ ာျား က် ဦျားစာျား ဒပျားပပီျား 

အမြတ်ဒဝစိုြ ာျားနငှ့်် ြတည်ဒငရွငျ်ားက ို ဒပျားဒ  မ ငျ်ားနငှ့်် 

(စ) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ်ရယ န ိုငမ် ငျ်ား ရှ  ြရှ နငှ့်် ရှ   ့်ပါက   ိုသ ို ့်မပနလ်ည ်ဒရွျားနိုတ် ရယ န ိုငမ် ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ 

စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျား။ 

မပန်လည်ဒရ ျားနိုတရ်ယခူ င့််ရှ ဒသာ ဦျားစာျားဒပျားအစိုရှယယ်ာြ ာျားအာျား မပနလ်ည်ဒရ ျားနိုတရ်ယမူခငျ်ား 

၇၄။ (က) မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ်ရယ  ငွ့််ရှ ဒသာ ဦျားစာျားဒပျားအစိုရှယ်ယာြ ာျားသည် ယငျ်ားတ ို ့်အာျား မပနလ်ည် ဒရွျားနိုတ်န ိုင ်ငွ့််ရှ ဒသာ 

စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျား  ြှတ်၍ ိုတ်ဒဝသည့်် ဦျားစာျားဒပျား အစိုရယှ်ယာြ ာျား မြစသ်ည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ (ဂ)ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ိုလ ိုက်နာလ က် မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ် ရယ  ငွ့််ရှ ဒသာ ဦျားစာျားဒပျား အစို ရှယ်ယာအာျား 

ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ား မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ်ရယ န ိုငသ်ည်- 

(၁) တ က စွာ သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အ   နတ်ွင ်သ ို ့်ြဟိုတ ်တ က စွာ သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အ  ျား အဒ ကာငျ်ားတစရ်ပ်ရပ် 

ဒပေါ်ဒပါက်လာသည့််အ ါတွင ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

(၂) ကိုြပဏြီှ ဒရွျား  ယ်ရယ သည့််အ ါတွင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) အစိုရှယ်ယာရှငက် ဒရွျား  ယ်ရယ သည့်် အ ါတွင။် 
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(ဂ) ကိုြပဏသီည် ဒအာက်ပါအဒမ အဒနြ ာျား ဒပေါ်ဒပါက်ြှသာလျှင ်မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ်ရယ   ငွ့််ရှ ဒသာ 

ဦျားစာျားဒပျားအစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ်ရယ န ိုငသ်ည်- 

(၁) အဆ ိုပါ အစိုရှယ်ယာြ ာျား အတွက် အမပည့််အဝဒငဒွပျားဒ  ပပီျားမြစမ် ငျ်ား၊ 

(၂) ကိုြပဏ၏ီအက   ျားအမြတ်ြ ာျားအာျားအသံိုျားမပ ၍ သ ို ့်ြဟိုတ် ဦျားစာျားဒပျားအစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ည် 

ဒရွျားနိုတ်ရယ ရနရ်ည်ရွယ်၍ အစိုရှယ်ယာအသစြ် ာျား  ိုတ်ဒဝြှု၏ အက   ျားအမြတ်ြ ာျားအာျား အသံိုျားမပ   ့် မ ငျ်ားနငှ့်် 

(၃) မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ်ရယ မ ငျ်ားမပ လိုပ်  ့်ပါက ကိုြပဏတီွင ်ဒ ကျားပြီစစဒ်ဆျား  က်၌ ဒက နပ်လက် နံ ိုင ်ြည်မြစဒ် ကာငျ်ား 

ေါရ ိုက်တာြ ာျားြှသင့််ဒလ ာ်ဒသာအဒ ကာငျ်ား အ  က်ြ ာျားအဒပေါ် ဆံိုျားမြတ်  ့်မ ငျ်ား။ 

(ဃ) ပိုေြ် ွ  (ဂ)အရ ဆံိုျားမြတ်  က် တစရ်ပ်  ြှတ်ပပီျားသည့််အ ါ ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဒငပွြာဏသည ်

မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ်ရယ ရနအ်တွက် သတ်ြှတ် ာျားသည့််ဒန ့်တွင ်ဒပျားဒ  ရြည့်် ဒငပွြာဏ မြစလ်ာဒစရ ြည်။ 

(င) မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ်ရယ  ငွ့််ရှ ဒသာ ဦျားစာျားဒပျားအစိုရှယ်ယာြ ာျားသည် မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ် ရယ ပပီျားသည့်် အ ါတွင ်

ပ က်မပယ်ဒစရြည်။ 

(စ) ကိုြပဏသီည် မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ် ရယ  ငွ့််ရှ ဒသာ ဦျားစာျားဒပျားအစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ် ရယ ပပီျားဒနာက် ၂၁ 

ရက်အတွငျ်ား သတ်ြှတ် ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် အဆ ိုပါ မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ်ရယ မ ငျ်ား အာျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံ 

အဒ ကာငျ်ား ကာျား တငမ်ပရြည်။ 

(ဆ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်အာျား လ ိုက်နာရနပ် က်ကွက်မ ငျ်ားသည် မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ် ရယ  ငွ့််ရှ ဒသာ 

ဦျားစာျားဒပျားအစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ်ရယ မ ငျ်ားအတွက် တရာျားဝငအ်တည်မြစြ်ှုအာျား     ိုက် 

ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

၇၅။ ကိုြပဏသီည် ပိုေြ် ၇၄ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအာျား လ ိုက်နာရနပ် က်ကွက်  ့်လျှင ်သ လ က်မြင့်် ပ က်ကွက်  ့်ဒသာ ကိုြပဏ၏ီ 

ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားစသီည် ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

ေဘီငခ် ာြ ာျား 

စဉ်ဆက်ြမပတ ်သံိုျားစ ွဲန ိုငဒ်သာေဘီငခ် ာြ ာျား 

၇၆။ ဤဥပဒေ ြမပဋ္ဌာနျ်ားြီကဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ မပဋ္ဌာနျ်ားပပီျားဒနာက်တွင ်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား    ပ်ဆ ို သည့်် 

ေဘီင ် ာတစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာ စာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ သတ်ြှတ်  က် တစရ်ပ်ရပ်သည ်

ြည်သည့််အ   န၊် ြည်သည့််အဒ ကာငျ်ားဒ ကာင့််ြျှမြင့်် မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ် ရယ  ငွ့််ြရှ  ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ်ရယ  ငွ့််ရှ ဒသာဒ ကာင့်် တရာျားြဝငမ်ြစမ် ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

မပန်လည်ဒရ ျားနိုတရ်ယခူွဲ့်ဒသာ ေဘီငခ် ာြ ာျားက ို တစခ်  နခ်  နတ် င ် ပ်ြံ ိုတဒ်ဝရန် ဒဆာငရ် က်န ိုငသ်ည့်် အခ င့််အာဏာ 

၇၇။ (က) ကိုြပဏ၏ီြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား သ ို ့်ြဟိုတ်  ိုတ်မပန ်ာျားသည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျား၌ အမ ာျားနည်ျား 

အတ အလငျ်ားဒြာ်မပ ာျားမ ငျ်ား ြရှ ပါက ဤဥပဒေအာဏာတည်မ ငျ်ား ြမပ ြီတွင ်မြစဒ်စ၊ အာဏာတည်ပပီျားဒနာက်တွင ်

မြစဒ်စ ကိုြပဏသီည် ယ ငက် ိုတ်ဒဝ  ့်ဒသာ ေဘီင ် ာတစရ်ပ်ရပ်က ို မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ်ရယ ပပီျားဒနာက် 

အဆ ိုပါေဘီင ် ာတစရ်ပ်ရပ်က ို  ပ်ြံ ိုတ်ဒဝန ိုငရ်နအ်တွက် ယငျ်ားတ ို ့် အာျား ဆက်လက်အက   ျားသက်ဒရာက်ဒနဒစရန ်
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ဒဆာငရွ်က်န ိုင ်ငွ့််ရှ ဒစရြည် သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုသ ို ့်ဒဆာငရွ်က် န ိုင ်ငွ့််ရှ သည်ဟို အပြ ြှတ်ယ ရြည်။ ကိုြပဏသီည် 

အဆ ိုပါအ ငွ့််အာဏာအာျား က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်သည့်် အ ါကိုြပဏတီွင ်အလာျားတ ေဘီင ် ာြ ာျားက ို 

 ပ်ြံ ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားမြင့်် ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ယငျ်ားတ ို ့် အစာျား အမ ာျားေဘီင ် ာြ ာျားက ို 

 ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားမြင့််ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ေဘီင ် ာြ ာျားအာျား  ပ်ြံ ိုတ်ဒဝ ရန ်အ ငွ့််အာဏာရှ ဒစရြည် သ ို ့်ြဟိုတ ်

  ိုသ ို ့်ဒဆာငရွ်က်ရန ်အ ငွ့််အာဏာရှ သည်ဟို အပြ ြှတ်ယ ရ ြည်မြစသ်ည်။   ိုသ ို ့်  ပ်ြ ံ ိုတ်ဒဝသည့််အ ါတွင ်အဆ ိုပါ 

ေဘီင ် ာအာျား ယ ငက် ိုတ်ဒဝ  ့်ဘ ျားမ ငျ်ား ြရှ သက ့်သ ို ့် ေဘီင ် ာြ ာျားအာျား ရရှ သ သည် အလာျားတ အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားနငှ့်် 

ဦျားစာျားဒပျားအက   ျား စံာျား ွင့်် ြ ာျားက ို ရရှ ဒစရြည် သ ို ့်ြဟိုတ ်  ိုသ ို ့်ရရှ သည်ဟို အပြ ြှတ်ယ ရြည်။ 

( ) ေဘီင ် ာြ ာျားက ို  ပ်ြ ံိုတ်ဒဝန ိုငရ်နအ်တွက် ယငျ်ားတ ို ့်အာျား ဆက်လက်အက   ျားသက်ဒရာက် ဒနဒစ ရန ်ရည်ရွယ်ပပီျား 

ဤဥပဒေမပဋ္ဌာနျ်ားမ ငျ်ားြမပ ြီတွငမ်ြစ်ဒစ၊ မပဋ္ဌာနျ်ားပပီျားဒနာက်တွငမ်ြစဒ်စ အဆ ိုပါေဘီင ် ာ ြ ာျားက ို ကိုြပဏကီ 

အြည်စာရငျ်ားအဆ ိုမပ  ရံသ သ ို ့် လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားအပ်ရသည့််အ ါ   ိုအြည်စာရငျ်ား အဆ ို မပ  ရံသ  ံြှ 

လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားြှုက ို ဤပိုေြ်ပါ ရည်ရွယ်  က်ြ ာျားအတွက်  ပ်ြံ ိုတ်ဒဝမ ငျ်ား မြစသ်ည်ဟို ြှတ်ယ ရြည်။ 

(ဂ) ေဘီင ် ာတစရ်ပ်ရပ်က ို  ပ်ြ ံိုတ်ဒဝမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားအစာျား ကိုြပဏသီ ို ့် ဤပိုေြ်အရဒပျားအပ်  ာျားသည့်် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏကီရရှ သည်ဟို ြှတ်ယ သည့်် အ ငွ့််အာဏာအရ အမ ာျားေဘီင ် ာတစရ်ပ်ရပ် က ို  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားက ို 

ဤဥပဒေမပဋ္ဌာနျ်ားမ ငျ်ား ြမပ ြီတွငမ်ြစဒ်စ၊ မပဋ္ဌာနျ်ားပပီျားဒနာက်တွငမ်ြစဒ်စ  ပ်ြံ  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

 ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားမြစ်ဒစ တံဆ ပ်ဒ ါငျ်ား နွ ်က စစရပ်အလ ို ့်ငာှ ေဘီင ် ာအသစတ်စရ်ပ် အာျား  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ား 

အမြစသ်တ်ြှတ်ရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ယငျ်ားသ ို ့်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားသည်  ိုတ်ဒဝရြည့်် ေဘီင ် ာြ ာျား၏ တနြ် ိုျားဒငပွြာဏ 

သ ို ့်ြဟိုတ် အဒရအတွက်က ို ကန် ့်သတ် ာျားသည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က် တစရ်ပ်ရပ်အတွက် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြမြစဒ်စရ။ 

သ ို ့်ရာတွင ်ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်အရ  ပ်ြံ ိုတ်ဒဝ  ာျားသည့်် ေဘီင ် ာတစ ်ိုသည် အမပည့််အဝတံဆ ပ်ဒ ါငျ်ား 

ကပ် ာျားသည်ဟိုြှတ်ယ ၍ ယငျ်ား၏အာြ  ံ  က်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဒင ွိုတ်ဒ  ျားသ  တစဦ်ျားဦျားသည် တံဆ ပ်ဒ ါငျ်ား နွ ်

သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် မပစေ်ဏတ်စရ်ပ်ရပ်က ို  ြ်ျားဒဆာငရ်နြ်လ ိုဘ  ၎ငျ်ား၏ အာြ  ံ က်အာျား 

အတည်မပ ဒပျားဒစရနအ်တွက် ြည်သည့််တရာျားစွ ဆ ို ဒဆာငရွ်က်ြှုတွငြ်ဆ ို အဆ ိုပါေဘီင ် ာက ို သက်ဒသ အံမြစ ်

ဒပျားအပ်တငမ်ပန ိုင ်သည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ေဘီင ် ာတွင ်အမပည့််အဝတံဆ ပ်ဒ ါငျ်ား ကပ် ာျားမ ငျ်ားြရှ သည်က ို ၎ငျ်ားြှသ ရှ မ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ား၏ဒပါ့်ဒလ ာ့်ြှုဒ ကာင့်် ဒတွွဲ့ရမ ငျ်ားြရှ   ့်လျှင ်အဆ ိုပါေဘီင ် ာက ို သက်ဒသ  ံအမြစ ်

ဒပျားအပ်တငမ်ပန ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဒစရ။ သ ို ့်ရာတွငက်ိုြပဏသီည်   ိုကသ်င့််ဒသာ တံဆ ပ်ဒ ါငျ်ား နွန်ငှ့်် မပစေ်ဏ ်တ ို ့်က ို 

ဒပျားဒဆာငရ်န ်တာဝနရ်ှ ဒစရြည။် 

(ဃ) ဤပိုေြ်တွငပ်ါရှ ဒသာ ြည်သည့််မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ ကိုြပဏ ီတစ ်ို၏ ေဘီင ် ာြ ာျား အမပည့််အဝ ဒပျားဒ  ပပီျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားနည်ျားမြင့်် ဒက နပ်လက် ံပပီျား သ ို ့်ြဟိုတ် ပ က်မပယ်ပပီျားမြစဒ်သာ ေဘီင ် ာ တစရ်ပ်ရပ်အစာျား အမ ာျားေဘီင ် ာြ ာျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျား  ိုတ်ဒဝန ိုငရ်န ်အ ငွ့််အာဏာတစရ်ပ်ရပ်က ို 

    ိုက်ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

ေဘီငခ် ာြ ာျားက ိုရယရူန် ပဋ ညာဉ်စာခ  ပ်အာျား အတ အက အဒကာငအ် ညဒ် ာဒ်ဆာငရ် က်ဒစမခငျ်ား 
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၇၈။ ကိုြပဏတီစ ်ို၏ ေဘီင ် ာတစရ်ပ်ရပ်က ို ရယ ရနန်ငှ့်် ဒငဒွပျားဒ  ရနအ်တွက် ယငျ်ားကိုြပဏနီငှ့််    ပ်ဆ ို  ာျားသည့်် 

ပဋ ညာဉတစရ်ပ်က ို သျီားသန် ့်ဒဆာငရွ်က်ဒပျားဒစရန ်အြ န် ့်ေဂီရီတစ ်ိုမြင့်် အတည်မပ ဒဆာင ်ရွက်န ိုငသ်ည်။ 

အစိုရှယယ်ာအာြခံလက်ြှတြ် ာျားနငှ့််စပ်လ ဉ်ျားသည့်် ကျူားဒမပာငျ်ားဒဆာငရ် က်မခငျ်ားဆ ိုငရ်ာ မပဋ္ဌာန်ျားခ ကြ် ာျား 

အစိုရှယယ်ာအာြခံလက်ြှတြ် ာျား၏အက   ျားသက်ဒရာက်ြှု 

၇၉။ ပိုေြ် ၈၁ နငှ့်် ၈၂ တ ို ့်နငှ့််အညီ ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာတည်သည့််ဒန ့်အ    ိုတ်ဒဝ ာျားသည့်် အစို 

ရှယ်ယာအာြ လံက်ြှတ် တစရ်ပ်ရပ်အာျား က ိုငဒ်ဆာင ်ာျားသ သည် ၎ငျ်ားအာြ လံက်ြှတ်တွင ်ဒြာ်မပ ပါရှ သည့်် 

အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားက ို ရ  ိုက် ငွ့််ရှ သည်။ အာြ  ံလက်ြှတ်အာျားပယ်ြ က်၍ 

အဆ ိုပါအစိုရယှ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျား အမြစ ်လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားန ိုငသ်ည်။ 

အစိုရှယယ်ာအာြခံလက်ြှတအ်ာျား က ိုငဒ်ဆာင ်ာျားသ၏ူအြည်က ို ြှတပံ်ိုတငမ်ခငျ်ား 

၈၀။ ပိုေြ် ၈၁ နငှ့်် ၈၂ တ ို ့်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား၊ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားြ ာျားနငှ့််အညီ အစို ရှယ်ယာ 

အာြ လံက်ြှတ်တစရ်ပ်အာျား က ိုငဒ်ဆာင ်ာျားသ သည် ကိုြပဏကီ ပယ်ြ က်မ ငျ်ားအတွက် ယငျ်ားအာျား အပ်နှ ံ ့်လျှင ်

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားအဒနမြင့်် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ အြည်ြ ာျားက ို  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပ ငွ့်် 

ရရှ ဒစရြည်။ အာြ လံက်ြှတ်အာျား အပ်နှမံ ငျ်ား၊ ပယ်ြ က်မ ငျ်ားြရှ ဘ  ယငျ်ားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ အစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့်် 

စပ်လ ဉျားသည့်် အစိုရှယ်ယာအာြ  ံလက်ြှတ်တစရ်ပ်က ို က ိုငဒ်ဆာင ်ာျားသ ၏ အြည်အာျား ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ား တွင ် ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပဒသာအဒ ကာငျ်ားဒ ကာင့်် တစစ်ံိုတစဦ်ျားအဒပေါ်တွင ်

ဆံိုျားရှု ံျားနစန်ာြှုြ ာျားမြစလ်ာ  ့်လျှင ်ကိုြပဏသီည ်တာဝနရ်ှ ဒစရြည်။ 

ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာတည်မပီျားဒနာက် အစိုရှယယ်ာ အာြခလံက်ြှတြ် ာျား  ပ်ြံ ိုတဒ်ဝြှုြမပ ရမခငျ်ား 

၈၁။ ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာတည်ပပီျားဒနာက်တွင ်ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် အစိုရှယ်ယာအာြ လံက်ြှတ် တစရ်ပ်ရပ်က ို 

 ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားြမပ ရ။ 

အစိုရှယယ်ာအာြခံလက်ြှတြ် ာျားအာျား စ န် ့်လွှတ၊် ပယ ် ကသ်ည်ဟို ြှတယ်မူခငျ်ား 

၈၂။ (က) ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာသက်ဒရာက်မ ငျ်ားြရှ ြီက  ိုတ်ဒဝ  ့်ဒသာ အစိုရှယ်ယာအာြ  ံလကြ်ှတ်ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို 

ယ ငက်စွန် ့်လွှတ် ာျားမ ငျ်ားြရှ   ့်လျှင ်က ျားဒမပာငျ်ားကာလ သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုေြ် ွ  (ဂ) အရ သတ်ြှတ် ာျားသည့်် 

အမ ာျားကာလတစရ်ပ်ရပ် ကိုနဆ်ံိုျားသည်အ   ယငျ်ားတ ို ့်တွငပ်ါရှ ဒသာ စည်ျားကြ်ျား   က်ြ ာျားနငှ့််အညီ 

ဆက်လက်တရာျားဝငဒ်စရြည ်မြစသ်ည်။ ယငျ်ားကာလကိုနဆ်ံိုျားပပီျားဒနာက်တွင ်အဆ ိုပါ အစိုရှယ်ယာ အာြ  ံ

လက်ြှတ်ြ ာျားက ို စွန် ့်လွှတပ်ယ်ြ က်ပပီျားမြစသ်ည်ဟို ြှတ်ယ ရြည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) အရ အစိုရှယ်ယာ အာြ  ံလကြ်ှတ်ြ ာျားက ို ပယ်ြ က်သည့်် အဒ ကာငျ်ားဒ ကာင့်် ပိုဂ္  လ် တစဦ်ျားဦျားတွင ်

မြစဒ်ပေါ်သည့်် ဆံိုျားရှု ံျားြှုတစရ်ပ်ရပ်အတွက ်ကိုြပဏတီွင ်တာဝန ်တစစ်ံိုတစရ်ာ ြရှ ဒစရ။ 

(ဂ) သက်ဆ ိုငရ်ာကိုြပဏကီ စာမြင့်် ဒရျားသာျားဒလျှာက် ာျားလာလျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ပိုေြ် ွ  (က) တွင ်

ဒြာ်မပပါရှ သည့််ကာလက ို တ ိုျားမြ င့််ဒပျားန ိုငသ်ည်။ က ျားဒမပာငျ်ားကာလ ကိုနဆ်ံိုျား   နတ်ွင ်စွန် ့်လွှတ ်ပယ်ြ က်သည်ဟို 

ြှတ်ယ ရြည့်် အာြ လံက်ြှတ်ြ ာျားသည ်ကိုြပဏ၏ီအဒကာငျ်ားဆံိုျားမြစဒ်သာ အက   ျား စျီားပွာျားအတွက် ြဟိုတပ်ါဆ ိုဒသာ 
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က   ျားဒ ကာငျ်ား ဆီဒလ ာ်ြှုရှ သည့်် တငမ်ပ  က်ြ ာျားအဒပေါ် ဒက နပ်လက်  ံ  ့်လျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် 

သက်ဆ ိုငရ်ာအာြ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားက ို ဒမပာငျ်ားလ သံိုျားစွ န ိုငဒ်ရျားအတွက် လ ိုအပ်ဒသာ အစအီစဉြ ာျားက ို 

လိုပ်ဒဆာငန် ိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ျား (၁၂) 

အစိုရှယယ်ာြ ာျားနငှ့်် အမခာျားဒင ဒခ ျားသက်ဒသခံလက်ြှတြ် ာျားက ို လွှွဲဒမပာငျ်ားမခငျ်ား 

လွှွဲဒမပာငျ်ားဒဆာငရ် က်ရန် လ ိုအပ်ခ ကြ် ာျား 

၈၃။ (က) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့်် အညီမြစပ်ပီျား အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေ တစရ်ပ်ရပ် တွင ်ပါရှ သည့်် 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ြ    ိုက်ဒစဘ  အစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့်် ကိုြပဏရီှ  အမ ာျားြှတ်ပံိုတင ်ာျား ဒသာ အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားက ို 

အ နျ်ား (၁၃) အရ မပ လိုပ် ာျားရှ သည့်် ကိုြပဏ၏ီသက်ဆ ိုငရ်ာ ြှတ်ပံိုတင ်စာရငျ်ားတွင ်လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားမ ငျ်ား ရံသ ၏ 

အြည်အာျားဒရျားသငွျ်ားဒြာ်မပမ ငျ်ားမြင့်် လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားန ိုငသ်ည်။ 

( ) အစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့်် ကိုြပဏရီှ  အမ ာျားြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားက ို လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ား အာျား 

ြှတ်ပံိုတငရ်နအ်တွက် ဒလျှာက် ာျားြှုတစရ်ပ်က ို လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားသ က ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားမ ငျ်ား 

 ရံသ ကဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ ပိုေြ် ွ  (ဂ) နငှ့်် (ဃ) တ ို ့်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား   က်ြ ာျားနငှ့််အည ီကိုြပဏသီည် 

လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားမ ငျ်ား ရံသ ၏ အြည်နငှ့်် အ နျ်ား (၁၃) အရ လ ိုအပ်ဒသာ အမ ာျားအ  က်အလက်ြ ာျားက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ဒရျားသငွျ်ားရြည်။ 

(ဂ) သ ို ့်ရာတွင ်အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေ တစရ်ပ်ရပ်တွငပ်ါရှ သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြှတစပ်ါျား အစိုရှယယ်ာ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားက ို လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ား စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျား အာျား 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် အမပည့််အဝတံဆ ပ်ဒ ါငျ်ားကပ်ပပီျား လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားသ နငှ့်် လွှ ဒမပာငျ်ား 

ဒပျားမ ငျ်ား ရံသ က လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားဒဆာငရွ်က် ာျားြှ ကိုြပဏသီည် လွှ ဒမပာငျ်ားြှုက ို ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားမပ ရ ြည်။ 

  ို ့်အမပင ်ကိုြပဏသီ ို ့် ဒအာက်ပါအ  က်အလက်ြ ာျားအာျား ဒပျားအပ် ရြည်- 

(၁) လွှ ဒမပာငျ်ားရန ်အဆ ိုမပ  ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားအတွက် 

သက်ဒသ  ံ က်မြစဒ်စြည့်် သက်ဆ ိုငရ်ာအဒ ာက်အ ာျားလက်ြှတ်ြ ာျားနငှ့်် 

(၂) လွှ ဒမပာငျ်ားြှု အဒ ကာငျ်ားဒ ကာင့်် မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ို သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားန ိုငင်မံ ာျားသာျား တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

၎ငျ်ားတ ို ့်ဒပါငျ်ားစည်ျားလ က် ကိုြပဏ၏ီအစိုရှယ်ယာြ ာျားအဒပေါ် ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုအက   ျား စံာျား  ငွ့်် တစရ်ပ်ရပ်က ို ရရှ လာမ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ရပ်စ  သာွျားမ ငျ်ားအဒ ကာငျ်ားဒ ကာင့်် လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားသ  သ ို ့်ြဟိုတ် လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားမ ငျ်ား  ရံသ  သ ို ့်ြဟိုတ် 

၎ငျ်ားတ ို ့်နစှဦ်ျားစလံိုျားက မပ လိုပ်သည့်် ဒ ကညာ  က်။ 

(ဃ) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား သ ို ့်ြဟိုတ် သက်ဆ ိုငရ်ာဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်တွင ်ပါရှ သည့်် 

စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျား၌ အတ အလငျ်ား အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ား ာျားလျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဤဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေအရ အမ ာျားနည်ျား  ငွ့််မပ  ာျားလျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဤဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ 
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ဥပဒေအာျား လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရနလ် ိုအပ်လျှင ်ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့သည် လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ား အတွက် ဒလျှာက်လွှာနငှ့်် 

ဤပိုေြ်အရ လ ိုအပ်ဒသာ အမ ာျားစာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ို လက ်ရံရှ ပပီျားဒနာက် ၂၁ ရက်အတွငျ်ား 

လွှ ဒမပာငျ်ားြှုအာျားဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်က ို  ြှတ်၍   ိုသ ို ့် ဆံိုျားမြတ်  က်   ြှတ်ပပီျားဒနာက် 

 ိုနစရ်က်အတွငျ်ား အဒ ကာငျ်ားမပ  က်ြ ာျားက ို  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပလ က် မငငျ်ားပယ်သည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို 

လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားသ နငှ့်် လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားမ ငျ်ား ရံသ ြ ာျား ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်  ့်လျှင ်ကိုြပဏ ီသည် လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားအာျား ြှတ်ပံိုတငရ်န ်

မငငျ်ားပယ်န ိုငသ်ည်။ 

(င) ပိုေြ် ွ  (ဂ) တွင ်ပါရှ သည့်် ြည်သည့််မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ အစိုရှယ်ယာ သ ို ့်ြဟိုတ် အက   ျား စံာျား ငွ့်် တစရ်ပ်ရပ်က ို 

ဥပဒေအရလွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားမ ငျ်ား  ရံသ တစဦ်ျားဦျားအာျား အစိုရှယ်ယာရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏရီှ  ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ 

အက   ျား စံာျား ငွ့်် တစရ်ပ်ရပ်က ို လက်ဝယ် ာျားရှ သ အမြစ ်ြတှ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ား ဒရျားသငွျ်ားန ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏ၏ီ 

အ ငွ့််အာဏာတစရ်ပ်ရပ်က ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

၈၄။ ပိုေြ် ၈၃၊ ပိုေြ် ွ  (ဂ) နငှ့်် (ဃ) တ ို ့်အာျား လ ိုက်နာဒဆာငရွ်ကရ်ာတွင ်ပ က်ကွက်ြှုရှ   ့်ပါက သ လ က် မြင့်် ဒဆာငရွ်က်  ့်သည့်် 

ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည ်ပ က်ကွက်ြှုမြစဒ်ပေါ်သည့်် ကာလအတွငျ်ား ေဏဒ် ကျားဒငကွ ပ် တစသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားစ ီ

ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

၈၅။ လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားမ ငျ်ား ရံသ  သ ို ့်ြဟိုတ် လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားသ သည် သ လ က်မြင့််မြစဒ်စ၊ ဒပါ့်ဒလ ာ့်၍ မြစဒ်စ ပိုေြ် ၈၃၊ ပိုေြ် ွ  

(ဂ)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၂) အရ မပ လိုပ်သည့်် ဒ ကညာ  က်တွင ်ကိုြပဏသီ ို ့် ြြှနက်နဒ်သာ ဒြာ်မပ  က်တစရ်ပ်ရပ် 

မပ လိုပ်ပါရှ ဒစ  ့်လျှင ်  ိုသ ို ့်မပ လိုပ်ြှုအတွက် ေဏဒ် ကျားဒငကွ ပ်  ိုနစသ် နျ်ား ငါျားဒသာငျ်ားစ ီဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

အစိုရှယယ်ာြ ာျားနငှ့်် အမခာျားအက   ျားခံစာျားခ င့််ြ ာျားက ို လွှွဲဒမပာငျ်ားမခငျ်ား ြှတပံ်ိုတငမ်ခငျ်ား 

၈၆။ (က) အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားက ို လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားအာျား ြှတ်ပံိုတငသ်ည့်် ၂၁ 

ရက်အတွငျ်ား ကိုြပဏသီည် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ပံိုစမံြင့်် လွှ ဒမပာငျ်ားြှု အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာအာျား 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည။် 

( )   ိုသ ို ့်လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားဒ ကာင့်် ကိုြပဏသီည် န ိုငင်မံ ာျားကိုြပဏတီစ ်ိုအမြစသ် ို ့်ဒရာက်ရှ သည် သ ို ့်ြဟိုတ် 

န ိုငင်မံ ာျားကိုြပဏတီစ ်ိုအမြစြ်ှ ရပ်စ သည်ဆ ိုသည်က ို အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်ဒြာ်မပရြည်။ 

(ဂ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာရန ်ပ က်ကွက်မ ငျ်ားသည် အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ြတှ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ 

အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားက ို  လွှ ဒမပာငျ်ား မ ငျ်ား၏ တရာျားဝငြ်ှုက ို     ိုက်မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

၈၇။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၈၆ ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ိုလ ိုက်နာရန ်ပ က်ကွက်  ့်လျှင ်သ လ က်မြင့်် 

ဒဆာငရွ်က်  ့်ဒသာကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားစသီည် ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ် ိုနစသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

တရာျားဝငက် ိုယစ်ာျားလှယမ် င့််လွှွဲဒမပာငျ်ားမခငျ်ား 

၈၈။ ကိုြပဏရီှ  ကွယ်လွန ် ့်ဒသာ ပါဝငသ် တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအက   ျား စံာျား ငွ့််က ို လက်ဝယ် ာျား ရှ ဒသာ 

ကွယ်လွနသ် တစဦ်ျားဦျား၏ အစိုရှယ်ယာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒသာ အက   ျား စံာျား ငွ့််အာျား ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ 

တရာျားဝငက် ိုယ်စာျားလှယ်မြင့်် လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားသည် ယငျ်ားတရာျားဝငက် ိုယ်စာျားလှယ်ြှာ အက   ျား  စံာျား ငွ့််နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် 
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ကိုြပဏပီါဝငသ်  သ ို ့်ြဟိုတ် လကဝ်ယ် ာျားရှ သ  ြဟိုတ်ဒစကာြ  အဆ ိုပါ လွှ ဒမပာငျ်ားြှု စာ   ပ်အာျား 

   ပ်ဆ ိုဒဆာငရွ်က်သည့််အ   န၌် အက   ျား စံာျား ငွ့််နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့််ကိုြပဏ ီပါဝငသ်  သ ို ့်ြဟိုတ် လက်ဝယ ်ာျားရှ သ  

မြစသ်က ့်သ ို ့် တရာျားဝငဒ်စရြည်။ 

 

အခန်ျား(၁၃) 

ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားနငှ့်် ကိုြပဏီရှ  အက   ျားခံစာျားခ င့််ြ ာျားအာျား ြှန်ကန်ဒ ကာငျ်ား ဒ ာကခ်ံမခငျ်ား 

ပ ိုငဆ် ိုငခ် င့််အဒ ာက်အ ာျားမ စဒ်စြည့်် အစိုရှယယ်ာြ ာျား၏သက်ဒသခံလက်ြှတ ်

၈၉။ (က) ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားဦျားက ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့််အစိုရှယ်ယာ သ ို ့်ြဟိုတ် ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံ

လက်ြှတ်တစရ်ပ်ရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်ပါရှ ပပီျား ပိုေြ် ၂၉ နငှ့််အည ီကိုြပဏ၏ီရံိုျားတံဆ ပ် 

 တ်နှ ပ် ာျားဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားနည်ျားမြင့်် လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား ာျားဒသာ သက်ဒသ လံက်ြှတ်တစ ်ို သည် 

အဆ ိုပါအစိုရယှ်ယာ သ ို ့်ြဟိုတ ်ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ၏ 

ြှနက်နဒ် ကာငျ်ား ငရ်ှာျားဒသာ ပ ိုငဆ် ိုင ်ငွ့််အဒ ာက်အ ာျား မြစဒ်စရြည်။ 

( ) ကိုြပဏ၏ီအစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ ေဘီင ် ာြ ာျား၊ ေဘီင ် ာစဒတာ့်ရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျား ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ 

အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားက ို  ိုတ်ဒဝသတ်ြှတ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် လွွွွ ှွ  ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားအာျား ြှတ်ပံိုတငပ်ပီျားဒနာက် ၂၈ 

ရက်အတွငျ်ား အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် အညီ ကိုြပဏအီာျားလံိုျားသည ်

 ိုတ်ဒဝသတ်ြှတ် ာျားဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် လွှ ဒမပာငျ်ား ာျားဒသာ အစိုရှယ်ယာ ြ ာျား၊ ေဘီင ် ာြ ာျား၊ 

ေဘီင ် ာစဒတာ့်ရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျား အာျားလံိုျား၏ 

သက်ဒသ လံက်ြှတ်က ို ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားအာျား အမ ာျား နည်ျားမြင့်် 

သတ်ြှတ် ာျားမ ငျ်ားြရှ လျှင ်ပပီျားစျီားဒအာငဒ်ဆာငရွ်က်၍ ဒပျားအပ်ရနအ်တွက် အသင့််မပ လိုပ်  ာျားရှ ရြည်။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  ( ) နငှ့််အညီ  ိုတ်ဒပျားဒသာ သက်ဒသ လံက်ြှတ် အာျားလံိုျားတွင ်ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို ဒြာ်မပရ ြည်- 

(၁) ကိုြပဏ၏ီအြည်၊ 

(၂) ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားလ ပ်စာ၊ 

(၃) အစိုရှယ်ယာသက်ဒသ လံက်ြှတ်နငှ့်် သက်ဆ ိုငလ်ျှင ်အစိုရှယ်ယာအဒရအတွက်၊ အစိုရှယ်ယာြ ာျား ၏ 

အြ   ျားအစာျား၊ အစိုရှယ်ယာြ ာျားအတွက် ဒပျားဒ   ာျားသည့်် ဒငပွြာဏ၊ အစိုရှယ်ယာြ ာျား အတွက် 

ဒပျားဒ  ရမ ငျ်ားြရှ ဒသျားသည့်် ဒငပွြာဏရှ   ့်လျှင ်ယငျ်ားဒငပွြာဏနငှ့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအတွက ်ဒငဒွပျားဒ   ပပီျား 

မြစသ်ည့်် ရာ  ိုငန်ှုနျ်ားနငှ့်် 

(၄) ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားမြစလ်ျှင ်အဆ ိုပါ ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ် အဒရအတွက်၊ 

အြ   ျားအစာျားနငှ့်် ဒပျားဒ   ာျားဒသာ ဒငပွြာဏ၊ အစိုရှယ်ယာအမြစ ်လ လှယ်န ိုငဒ်သာ ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံ

လက်ြှတ်ြ ာျားမြစလ်ျှင ်  ိုသ ို ့်လ လှယ် န ိုငြ်ည့််အစိုရှယ်ယာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒသာ အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျား၏ 

အဒရအတွက်။ 
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(ဃ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာရန ်ပ က်ကွက်မ ငျ်ားသည် အစိုရှယ်ယာ သ ို ့်ြဟိုတ ်ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ 

အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားက ို လက်ဝယ် ာျားရှ သ တစဦ်ျားဦျား၏ အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားက ို အက   ျားသက်ဒရာက် ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

ကိုြပဏီတ င ်ပါဝငသ်ြူ ာျား၏ ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ား 

၉၀။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုအာျား ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငရ်နအ်တွက် ဒလျှာက်လွှာတွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ ကိုြပဏ ီတွင ်

ပါဝငသ် ြ ာျားအမြစ ်အြည်ဒြာ်မပ ာျားသ ြ ာျားက ို ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားမြစသ်ည်ဟို သဒဘာတ  လက်  ံာျားဒ ကာငျ်ား 

ြှတ်ယ ရြည်မြစပ်ပီျား ယငျ်ားကိုြပဏအီာျား ြှတ်ပံိုတငသ်ည့််အ ါ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝင ်သ ြ ာျား၏ ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ား၌ ၎ငျ်ားတ ို ့်အာျား 

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် အမြစ ်ဒရျားသာျားဒြာ်မပရြည်။ 

( ) ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားအမြစ ်သဒဘာတ လက်  ံာျား၍ ၎ငျ်ား၏အြည်က ို ကိုြပဏတီွငပ်ါဝင ်သ ြ ာျား၏ 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ဒရျားသာျားဒြာ်မပ ာျားသ ြ ာျားသည် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားမြစသ်ည်။ 

(ဂ) အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ကိုြပဏအီာျားလံိုျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ့် ကိုြပဏတီွင ်

ပါဝငသ် ြ ာျား၏ ဒနာက်ဆံိုျားအ  က်အလက်ြ ာျားအ   ပါရှ ဒသာ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားက ို  ာျားရှ  ရြည်မြစပ်ပီျား 

ဒအာက်ပါအ  က်အလက် ြ ာျားက ိုလည်ျား ယငျ်ားြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ဒရျားသာျားဒြာ်မပရြည်- 

(၁) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ အြည်ြ ာျား၊ ဒနရပ်လ ပ်စာြ ာျားနငှ့်် ြည်သည့််န ိုငင်သံာျား မြစသ်ည် ဟ ဒသာ အ  က်ြ ာျား၊ 

(၂) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားအာျား ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားအမြစ ်ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ ြှတ်ပံိုတင ်စာရငျ်ားတွင ်ဒရျားသငွျ်ား 

ဒြာ်မပသည့််ရက်စွ နငှ့်် 

(၃) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားအာျား ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားအမြစြ်ှ ရပ်စ သည့််ရက်စွ ။ 

(ဃ) အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ကိုြပဏတီွင ်အစိုရှယ်ယာ ြတည်ဒငရွငျ်ား ရှ   ့်လျှင ်

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ား၌ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေ တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် အည ီ

ဒအာက်ပါတ ို ့်က ိုလည်ျားဒြာ်မပရြည်- 

(၁) အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို  ိုတ်ဒဝြှုမပ လိုပ်သည့််ရက်စွ ၊ 

(၂)  ိုတ်ဒဝြှုတစရ်ပ်စတီွငပ်ါရှ သည့်် အစိုရှယ်ယာအဒရအတွက်၊ 

(၃) ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားစကီ ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ 

(၄) အစိုရှယ်ယာြ ာျား၏ အြ   ျားအစာျား၊ 

(၅) အစိုရှယ်ယာအြှတ်စဉြ ာျားနငှ့်် အစိုရှယ်ယာသက်ဒသ ံလက်ြှတ်ြ ာျား၏ အြှတ်စဉြ ာျား၊ 

(၆) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအတွက ်ဒပျားဒ   ာျားသည့်် ဒငပွြာဏ၊ 

(၇) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအတွက ်အမပည့််အဝဒငဒွပျားဒ   ာျားမ ငျ်ား ရှ ြရှ နငှ့်် 

(၈) အစိုရှယ်ယာြ ာျား အတွက်ဒပျားဒ  ရန ်က နရှ် သည့််ဒငပွြာဏရှ   ့်လျှင ်ယငျ်ားဒငပွြာဏ။ 

ကိုြပဏီတ င ်ပါဝငသ်ြူ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉ်ျားသည့််အညွှန်ျားစာရငျ်ား 

၉၁။ (က) ပါဝငသ် ဦျားဒရ ၅ဝ အ က်ရှ ဒသာ ကိုြပဏအီာျားလံိုျားသည် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားက ို 

အညွှနျ်ားစာရငျ်ားတစရ်ပ်အမြစ ်မပ စို ာျားရှ မ ငျ်ားြဟိုတ်လျှင ်ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ်  ြ ာျား၏ အြည်ြ ာျားအတွက် 
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ဒနာက်ဆံိုျားအ  က်အလက်ြ ာျားပါရှ ဒသာ အညွှနျ်ားစာရငျ်ားတစရ်ပ်က ို မပ စို ာျား ရှ ရြည်မြစပ်ပီျား ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား၏ 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငြ်ှု တစရ်ပ်ရပ် မပ လိုပ်သည့််ဒန ့်ြှ ၁၄ ရက်အတွငျ်ား အညွှနျ်ားစာရငျ်ားတွင ်

လ ိုအပ်ဒသာဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငြ်ှုက ို မပ လိုပ်ရ ြည်။ 

( ) ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားအတွက် အညွှနျ်ားစာရငျ်ားတွင ်၎ငျ်ားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အ  က်အလက်ြ ာျား အာျား 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ား၌ လွယ်က စွာရာှဒြွသ ရှ န ိုငရ်နအ်တွက် လံိုဒလာက်သည့်် အညွှနျ်ားသဒကဂတြ ာျား က ို 

 ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်။ 

ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) ရှ သြူ ာျား၏ ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ား 

၉၂။ (က)  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားြမပ ရဒသျားဒသာ အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားက ို ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) 

မပ  ာျားဒသာ ကိုြပဏအီာျားလံိုျားသည် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား   က်ြ ာျားနငှ့််အည ီ

ဒအာက်ပါအ  က်အလက်ြ ာျားက ို ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားဒသာ ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) ရှ သ ြ ာျား၏ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတစ ်ိုက ို 

မပ လိုပ်  ာျားရှ ရြည်- 

(၁) ကိုြပဏတီွငဒ်အာ့်ပ်ရှင ်(option) ရှ သ ြ ာျား၏ အြည်ြ ာျား၊ ဒနရပ်လ ပ်စာြ ာျားနငှ့်် ြည်သည့်် န ိုငင်သံာျား 

မြစသ်ည်ဟ ဒသာ အ  က်ြ ာျားအမပင ်ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) မပ  ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားအက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျား၏ အဒရအတွက်နငှ့်် ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်၊ 

(၂) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားစအီာျား ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) မပ  ာျားသည့်် အစိုရယှ်ယာြ ာျားအတွက် ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) ရှ သ တစဦ်ျားအမြစ ်

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ဒရျားသငွျ်ားဒြာ်မပ  ့်သည့်် ရက်စွ ၊ 

(၃) ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) က ိုက င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည့်် ကာလ သ ို ့်ြဟိုတ် အ   န၊် 

(၄) ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) က ို က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြမပ ြီက ဒပေါ်ဒပါက်ရြည့်် အမြစအ်ပ က် တစရ်ပ်ရပ်၊ 

(၅) ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) ဒပျားမ ငျ်ားအတွက် ဒပျားဒ  ရသည့်် ဒငပွြာဏ တစရ်ပ်ရပ်၊ 

(၆) ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်ြှုအတွက် ဒပျားဒ  ရြည့်် ဒငပွြာဏတစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြ ဟိုတ် အဆ ိုပါ 

ဒငပွြာဏအာျား သတ်ြှတ်သည့််နည်ျားလြ်ျားနငှ့်် 

(၇) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားအာျား ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) ရှ သ တစဦ်ျားအမြစြ်ှရပ်စ သည့်် ရက်စွ ။ 

( ) ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) ရှ သ ြ ာျား၏ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားသည် ဒအာ့်ပ်ရှင(်option) ြ ာျားအာျား က င့််သံိုျား ဒဆာငရွ်က်သည့််အ ါ 

သ ို ့်ြဟိုတ် သက်တြ်ျားကိုနဆ်ံိုျားသည့််အ ါြ ာျားတွင ်အဆ ိုပါ ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားအာျား ဒနာက်ဆံိုျားမြစဒ်ပေါ်သည့်် 

အ  က်အလက်ြ ာျားမြင့်် မြည့််စွက် မပ စို ာျားရှ ရြည။် 

(ဂ) ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) ြ ာျားအာျား လွှ ဒမပာငျ်ားသည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားသည် လွှ ဒမပာငျ်ားသည့်် အဒ ကာငျ်ား  ကာျားစာအာျား 

ကိုြပဏသီ ို ့်ဒပျားပ ို ့်သည့််အ ါြှသာလျှင ်ကိုြပဏသီည် ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) တစရ်ပ်အာျား လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားအတွက် 

ဒအာ့်ပ်ရှင(်option)ရှ သ  ြ ာျား၏ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ဒနာက်ဆံိုျားမြစဒ်ပေါ်သည့်် အ  က်အလက်ြ ာျားမြင့်် 

မြည့််စွက်ရနလ် ိုအပ်ြည်မြစသ်ည်။ ကိုြပဏြီ ှဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) အာျား လွှ ဒမပာငျ်ားသည့်် က စစရပ်က ို 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်မြည့််သငွျ်ားရန ်ပ က်ကွက်မ ငျ်ားသည် ဒအာ့်ပ်ရှင ်(option) လွှ ဒမပာငျ်ားြှုက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 
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ေဘီငခ် ာရှ သြူ ာျား၏ ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ား 

၉၃။ ေဘီင ် ာြ ာျား ိုတ်ဒဝသည့်် ကိုြပဏအီာျားလံိုျားသည် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်နငှ့််အည ီ

ဒအာက်ပါအ  က်အလက်ြ ာျားက ို ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားဒသာ ေဘီင ် ာရှ သ ြ ာျား၏ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတစ ်ို က ို 

မပ လိုပ် ာျားရှ ရြည်- 

(က) ေဘီင ် ာရှ သ ြ ာျား၏ အြည်ြ ာျား၊ ဒနရပ်လ ပ်စာြ ာျားနငှ့်် ြည်သည့်် န ိုငင်သံာျား မြစသ်ည်ဟ ဒသာ အ  က်ြ ာျားအမပင ်

၎ငျ်ားတ ို ့် ံ ိုတ်ဒဝ ာျားသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ားတ ို ့်လက်ဝယ် ရှ သည့်် ေဘီင ် ာြ ာျား၏ အဒရအတွက်နငှ့်် 

ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်၊ 

( ) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားစအီာျား ေဘီင ် ာရှ သ တစဦ်ျား အမြစ ်ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ဒရျားသငွျ်ားဒြာ်မပ  ့်သည့်် ရက်စွ နငှ့်် 

(ဂ) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားအာျား ေဘီင ် ာရှ သ တစဦ်ျား အမြစြ်ှရပ်စ သည့်် ရက်စွ ။ 

အမခာျားအက   ျားခံစာျားခ င့််ြ ာျား၏ ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ား 

၉၄။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ယငျ်ား၏ အစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ားရှ  အမ ာျားအက   ျား စံာျား ွင့်် တစရ်ပ်ရပ် နငှ့်် 

စပ်လ ဉျား၍မြစဒ်စ၊  ိုတ်ဒဝ ာျားသည့်် အက   ျား စံာျား ငွ့််တစရ်ပ်အာျားရယ ရန ်အ ငွ့််အဒရျားဒပျားအပ်  ာျားဒသာ 

ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍မြစဒ်စ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် အည ီ

ဒအာက်ပါအ  က်အလက်ြ ာျားက ို ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားဒသာ ြတှ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတစ ်ိုက ို မပ လိုပ်  ာျားရှ ရြည်- 

(၁) အက   ျား စံာျား ွင့််လက်ဝယ်ရှ သ ြ ာျား၏ အြည်ြ ာျား၊ ဒနရပ်လ ပ်စာြ ာျားနငှ့်် ြည်သည့်် န ိုငင်သံာျား မြစသ်ည်ဟ ဒသာ 

အ  က်ြ ာျားအမပင ်၎ငျ်ားတ ို ့် ံ  ိုတ်ဒဝ ာျားသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ ်၎ငျ်ားတ ို ့်လက်ဝယ်ရှ သည့်် အက   ျား စံာျား  ငွ့််ြ ာျား၏ 

အဒရအတွက်နငှ့်် ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်၊ 

(၂) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားစအီာျား အက   ျား စံာျား ငွ့်် လက်ဝယ်ရှ သ တစဦ်ျားအမြစ ်ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ဒရျားသငွျ်ား 

ဒြာ်မပ  ့်သည့််ရက်စွ ၊ 

(၃) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားအာျား အက   ျား စံာျား ငွ့်် လက်ဝယ်ရှ သ တစဦ်ျားအမြစြ်ှ ရပ်စ သည့််ရက်စွ နငှ့်် 

(၄) အက   ျား စံာျား ငွ့်် သက်တြ်ျားကိုနဆ်ံိုျားမ ငျ်ား၊ က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် လ လှယ်မ ငျ်ားြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် 

အဒသျားစ တ်အ  က်အလက်ြ ာျား။ 

( ) ဤပိုေြ်အရ အက   ျား စံာျား ငွ့််တစရ်ပ်ရပ်၏ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားသည် ကိုြပဏရီှ အစိုရှယ်ယာြ ာျား 

အမြစသ် ို ့်လ လှယ်န ိုငသ်ည့်် ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားက ို လက်ဝယ်ပ ိုငဆ် ိုင ်ာျားသ ြ ာျား၏ ြှတ်ပံို 

တငစ်ာရငျ်ားတစရ်ပ် မြစ ် ့်လျှင ်အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားအာျား လ လှယ်ဒဆာငရွ်က်သည့််အ ါ သ ို ့်ြဟိုတ် 

သက်တြ်ျားကိုနဆ်ံိုျားသည့််အ ါြ ာျားတွင ်အဆ ိုပါ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားအာျား ဒနာက်ဆံိုျားမြစဒ်ပေါ်သည့်် အ  က် 

အလက်ြ ာျားမြင့်် မြည့််စွက်မပ စို ာျားရှ ရြည။် 

(ဂ) အက   ျား စံာျား ငွ့််အာျား လွှ ဒမပာငျ်ားသည့််ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားသည် လွှ ဒမပာငျ်ားသည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာအာျား 

ကိုြပဏသီ ို ့်ဒပျားပ ို ့်သည့််အ ါြှသာလျှင ်ကိုြပဏသီည် ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားဒရျားသငွျ်ား ာျားသည့်် အက   ျား စံာျား  ငွ့််အာျား 

လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားတစရ်ပ်ရပ်နငှ့််ပတ်သက်၍ ပိုေြ် ွ  ( ) တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် အြ   ျားအစာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ 
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ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ဒနာက်ဆံိုျားမြစဒ်ပေါ်သည့်် အ  က်အလက်ြ ာျားမြင့်် မြည့််စွက်ရန ်လ ိုအပ်ြည်မြစသ်ည်။ 

ကိုြပဏကီ အက   ျား စံာျား ငွ့််အာျား လွှ ဒမပာငျ်ားသည့််က စစရပ်က ို ြတှ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်မြည့််သငွျ်ားရန ်ပ က်ကွက်မ ငျ်ားသည် 

အက   ျား စံာျား ငွ့််လွှ ဒမပာငျ်ားြှု တရာျားဝငမ် ငျ်ားက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ား ြရှ  ဒစရ။ 

ကိုြပဏီ၏ ြှတပံ်ိုတင ်ာျားဒသာ ရံို ျားခနျ်ား၌   န်ျားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည့်် ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားနငှ့်် အညွှန်ျားစာရငျ်ားြ ာျား 

၉၅။ (က) ပိုေြ် ွ  ( ) နငှ့်် (ဂ) တ ို ့်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ဤအ နျ်ားအရ   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည့်် ကိုြပဏနီငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျားနငှ့်် အညွှနျ်ားစာရငျ်ားြ ာျားက ို ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား အဓ ကဒဆာငရွ်က်ရာဒနရာ၌   နျ်ားသ ြ်ျား  ာျားရှ ရြည်။ 

( ) ကိုြပဏသီည် ၎ငျ်ား၏ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားနငှ့်် အညွှနျ်ားစာရငျ်ားြ ာျားက ို   နျ်ားသ ြ်ျား ာျား ရှ ရနအ်တွက ်န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား 

ြည်သ ့်က ိုြဆ ို န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်။   ိုသ ို ့်ဒဆာငရွ်က်သည့််အ ါ ကိုြပဏ၏ီြှတ်ပံိုတင ်စာရငျ်ားြ ာျားနငှ့်် 

အညွှနျ်ားစာရငျ်ားြ ာျားက ို ဒြာ်မပပါ န် ့်အပ် ရံသ  ပိုဂ္  လ်၏ရံိုျား နျ်ား၌ ကိုြပဏကီ ိုယ်စာျား   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏ၏ီြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာရံိုျား နျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား အဓ ကဒဆာငရွ်က်ဒသာ ဒနရာြမြစသ်ည့်် 

အမ ာျားဒနရာတစ ်ို ို၌ ကိုြပဏ၏ီြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားနငှ့်် အညွှနျ်ားစာရငျ်ားြ ာျားက ို   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ သည့််အ ါ 

  ိုသ ို ့် ာျားရှ သည့််ဒန ့်ြှ ၂၁ ရက်အတွငျ်ား ကိုြပဏသီည ်အဆ ိုပါြတှ်ပံိုတင ်စာရငျ်ားြ ာျားနငှ့်် အညွှနျ်ားစာရငျ်ားြ ာျားက ို 

  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ သည့််ဒနရာအာျား သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ပံိုစ ံမြင့်် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ 

ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည်မြစသ်ည့််အမပင ်ကိုြပဏ၏ီြှတ်ပံိုတင ်စာရငျ်ားြ ာျားနငှ့်် အညွှနျ်ားစာရငျ်ားြ ာျားက ို   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ သည့်် 

ဒနရာဒမပာငျ်ားလ ြှုရှ   ့်ပါကလည်ျား   ိုသ ို ့် ဒမပာငျ်ားလ သည့်် ဒန ့်ြှ ၂၁ ရက်အတွငျ်ား သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ပံိုစမံြင့်် 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပ ရြည်။ 

ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားတ င ်ဒမပာငျ်ားလွဲမပငဆ်ငြ်ှုြ ာျားအာျား အဒ ကာငျ်ား ကာျားရမခငျ်ား 

၉၆။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၉၀ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား၏ 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားမပ လိုပ်သည့်် ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငြ်ှုအဒသျားစ တ်က ို သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ  ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည်။ 

( ) သက်ဆ ိုငရ်ာဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငြ်ှုြ ာျား မပ လိုပ်သည့််ဒန ့်ြှ ၂၁ ရက်အတွငျ်ား အဒ ကာငျ်ား ကာျား တငမ်ပ မ ငျ်ားက ို 

မပ လိုပ်ရြည်။ 

နစှစ်ဉ်အစရီငခ်ံစာ၊ ကိုြပဏီတ ငပ်ါဝငသ်ြူ ာျားစာရငျ်ားနငှ့်် အက ဉ်ျားခ  ပ်ဒ ာမ်ပခ က ်

၉၇။ (က) ကိုြပဏအီာျားလံိုျားသည် ယငျ်ားအာျား ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငသ်ည့််ဒန ့်ြှ နစှလ်အတွငျ်ားနငှ့်် ၎ငျ်ား ဒနာက်ပ ိုငျ်ား 

ကာလအတွက်နစှစ်ဉ အနည်ျားဆံိုျားတစက်က ြ် သ ို ့်ရာတွင ်ကိုြပဏအီာျား ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်သည့်် နစှပ်တ်လညက်ာလ 

ကိုနဆ်ံိုျားပပီျားဒနာက် တစလ် က်ဒနာက်ြက ဒစဘ  ကိုြပဏ၏ီအဒသျားစ တ် ဒြာ်မပ  က်ြ ာျားပါရှ ဒသာ 

နစှစ်ဉအစရီင ်စံာတစ ်ိုက ို သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပရြည်။ 

( ) သ ို ့်ရာတွင ်သက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည့်် က စစရပ်ြှတစပ်ါျား နစှစ်ဉ အစရီင ်စံာ၌ 

ဒအာက်ပါအ  က်အလက်ြ ာျား ပါရှ ဒစရြည်- 
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(၁) ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာအြည်၊ 

(၂) ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်ပံိုတငအ်ြှတ်စဉ၊ 

(၃) ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားလ ပ်စာနငှ့်် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ား က ို 

အမ ာျားဒနရာတစ ်ို ိုတွင ်  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ   ့်ပါက   ိုသ ို ့်  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ သည့်် ဒနရာ၏လ ပ်စာ (ကွ လွ လျှင)်၊ 

(၄) အြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏမီြစ ် ့်လျှင ်ကိုြပဏတီွင ်အစိုရှယ်ယာအဒရအတွက် အြ ာျားဆံိုျား ပ ိုငဆ် ိုင ်ာျားသည့်် 

ပါဝငသ် ဦျားဒရ ၅ဝ ၏စာရငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ဦျားဒရ ၅ဝ ဒအာက် နည်ျားလျှင ်  ိုသ ို ့်ပါဝငသ် ြ ာျား၏ 

စာရငျ်ားနငှ့်် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏အြည်ြ ာျား၊ ဒနရပ်လ ပ်စာြ ာျား၊ ြည်သည့််န ိုငင်သံာျား မြစဒ် ကာငျ်ားနငှ့်် ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် 

အစိုရှယ်ယာအဒရအတွက်၊ 

(၅) အမ ာျားကိုြပဏမီြစ ်  ့်လျှင ်ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားစာရငျ်ားနငှ့်် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏အြည်ြ ာျား၊ ဒနရပ်လ ပ်စာ ြ ာျား၊ 

ြည်သည့််န ိုငင်သံာျား မြစဒ် ကာငျ်ားနငှ့်် ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့််အစိုရှယ်ယာ အဒရအတွက်အမပင ်ဒနာက်ဆံိုျား နစှစ်ဉအစရီင ်စံာ 

တငမ်ပသည့််ဒန ့်ရက်ြှ စတင၍် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားအမြစြ်ှ ရပ်စ   ့်သ ြ ာျား စာရငျ်ား၊ 

(၆) ကိုြပဏ၏ီဒနာက်ဆံိုျား မပ လိုပ်  ့်ဒသာ နစှပ်တ်လည်အဒ ဒွ ွအစည်ျားအဒဝျား က ငျ်ားပဒဆာငရွ်က်  ့် လျှင ်

က ငျ်ားပသည့််ဒန ့်ရက်၊ 

(၇) ကိုြပဏ၏ီဒငစွာရငျ်ားြ ာျားအာျား မပ လိုပ်  ့်သည့််ဒန ့်ရက်နငှ့်် နစှစ်ဉအစရီင ်စံာအာျား ဒြာ်မပသည့်် ဒန ့်ရက်တ ို ့်တွင ်

ကိုြပဏ၏ီ အဓ ကလိုပ်ဒဆာငြ်ှု သ ို ့်ြဟိုတ် လိုပ်ဒဆာငြ်ှုြ ာျားဆ ိုငရ်ာ သျီားမ ာျားဒြာ်မပ  က် ြ ာျား၊ 

(၈) ဒငသွာျားမြင့်် ိုတ်ဒဝသည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့်် ဒငသွာျားြတှစပ်ါျား အမ ာျားနည်ျားမြင့်် အမပည့််အဝ 

ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ဒပျားဒ   ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား 

ပ ိုငျ်ားမ ာျားဒြာ်မပ ာျားသည့်် အက ဉျား   ပ်၊ 

(၉) ကိုြပဏ၏ီအစိုရှယ်ယာ ြတည်ဒငရွငျ်ားပြာဏနငှ့်် ပ ိုငျ်ားမ ာျားသတ်ြှတ် ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာ အဒရ အတွက်၊ 

(၁ဝ) အစိုရှယ်ယာတစ ်ိုစအီတွက် သတ်ြှတ်ဒတာငျ်ားဆ ို ာျားသည့်် ဒပျားဒ  ရနဒ်ငပွြာဏ၊ 

(၁၁) ဒနာက်ဆံိုျားအကက ြ်နစှစ်ဉအစရီင ်စံာ မပ လိုပ်သည့််ဒန ့်၏ဒနာက်ပ ိုငျ်ားတွင ်လက်လွှတ်ဆံိုျားရှု ံျားဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

ပယ်ြ က်ဒသာအစိုရှယ်ယာအဒရအတွက် စိုစိုဒပါငျ်ား၊ 

(၁၂) ဒနာက်ဆံိုျားအကက ြ် နစှစ်ဉအစရီင ်စံာ မပ လိုပ်သည့််ဒန ့်၏ ဒနာက်ပ ိုငျ်ားတွင ်ကိုြပဏသီည် န ိုငင်မံ ာျား 

ကိုြပဏမီြစလ်ာသည့််အဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် န ိုငင်မံ ာျားကိုြပဏီအမြစြ်ှ ရပ်စ သည့််အဒ ကာငျ်ားနငှ့်် ဒမပာငျ်ားလ  

သာွျားဒသာဒန ့်ရက်၊ 

(၁၃) ကိုြပဏ၏ီ လက်ဒအာက် ကံိုြပဏ၊ီ အစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့််ကိုြပဏနီငှ့်် ြ ရငျ်ားအစိုြ ာျား ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် 

ကိုြပဏရှီ   ့်လျှင ်၎ငျ်ားတ ို ့်၏အြည်ြ ာျား၊ 

(၁၄) နစှစ်ဉအစရီင ်စံာ မပ လိုပ်သည့််ဒန ့်တွင ်ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ မြစ ်ကသ ြ ာျားနငှ့်် ကိုြပဏ၏ီ 

အတွငျ်ားဒရျားြ ျားြ ာျားရှ   ့်လျှင ်၎ငျ်ားတ ို ့်၏အြည်ြ ာျား၊ ဒနရပ်လ ပ်စာြ ာျား၊ က ာျား/ ြ၊ ြည်သည့််န ိုငင်သံာျား 
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မြစသ်ည်ဟ ဒသာအဒ ကာငျ်ားနငှ့်် ဒနာက်ဆံိုျားနစှစ်ဉ အစရီင ်စံာမပ စိုပပီျားဒနာက်ပ ိုငျ်ား ၎ငျ်ားတ ို ့်က ို ဒမပာငျ်ားလ  

မပငဆ်ငမ် ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အ  က်အလက်ြ ာျား၊   ိုသ ို ့်ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်င ် ့်သည့်် ဒန ့်ရက်၊ 

(၁၅) ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံတငမ်ပ၍ ြှတပံ်ိုတင ်ာျားရန ်လ ိုအပ်ဒသာ ဒပါငန်ှြံှု ြ ာျားနငှ့်် 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားြ ာျားက ို ြှတ်ပံိုတင ်ာျားပပီျားဒ ကာငျ်ား အတည်မပ   က်နငှ့်် 

(၁၆) အ ါအာျား ဒလ ာ်စွာ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အမ ာျားအ  က်အလက်ြ ာျား။ 

(ဂ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒြာ်မပပါ အ  က်အလက်ြ ာျားအာျား တငမ်ပရြည့််အမပင ်အ ကပ်ါအ  က် အလက်ြ ာျားနငှ့်် 

အက ဉျား   ပ်ဒြာ်မပ  က် ြ ာျားက ို ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ ြတှ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ား၌ သျီားမ ာျား အပ ိုငျ်ားတွင ်

 ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်။ ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားနငှ့််အတ    နျ်ားသ ြျ်ား ာျားရှ သည့်် နစှစ်ဉအစရီင ် စံာနငှ့်် ြ တတ ူြ ာျားက ို 

ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာတစဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် အတွငျ်ားဒရျားြ ျားတစဦ်ျားက လက်ြှတ် ဒရျား  ိုျား ာျားရြည့််အမပင ်စာရငျ်ားနငှ့်် 

အက ဉျား   ပ်ြ ာျားတွငပ်ါသည့်် အ  က်အလက်ြ ာျားက ို ဒြာ်မပပါဒန ့် အ   ြှနက်နဒ် ကာငျ်ားဒြာ်မပရြည်။ 

(ဃ) အြ ာျားနငှ့်် ြသက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ယငျ်ား၏ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားကမြစဒ်စ၊ အတွငျ်ား ဒရျားြ ျားကမြစဒ်စ၊ 

အမ ာျားအရာရှ ကမြစဒ်စ လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား ာျားသည့်် သက်ဒသ  ံလက်ြှတ်တစ ်ိုက ို ပိုေြ် ွ  (က) အရ လ ိုအပ်ဒသာ 

နစှစ်ဉအစရီင ်စံာနငှ့််အတ  ပ ျားတွ တငမ်ပရြည်။   ိုသက်ဒသ ံ လက်ြှတ် ၌ ဒနာက်ဆံိုျားအကက ြ် 

နစှစ်ဉအစရီင ်စံာမပ လိုပ်သည့််ဒန ့် ဒနာက်ပ ိုငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ပ ြအကက ြ်မပ လိုပ် သည့်် နစှစ်ဉအစရီင ်စံာမြစပ်ါက 

ကိုြပဏအီာျား ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ် ့်သည့််ဒန ့်ရက် ဒနာက်ပ ိုငျ်ားတွင ်ကိုြပဏသီည် အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

ေဘီင ် ာြ ာျားအတွက် ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငဒ်စရန ်အြ ာျားမပည်သ  ြ ာျားအာျား တစစ်ံိုတစရ်ာ 

ကြ်ျားလှြ်ျား ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒ ကာငျ်ား ဒြာ်မပပါရှ ဒစရြည်။ 

ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားတ င ် ည့််သ ငျ်ားဒ ာ်မပမခငျ်ားြမပ ရြည့််  ယံို ကည်အပ်နှြံှုြ ာျား 

၉၈။ (က) အတ အလငျ်ားမြစဒ်စ၊ သယွ်ဝ ိုက်၍မြစဒ်စ သ ို ့်ြဟိုတ် အက   ျားမြစ ်ွနျ်ားြှု ရှ ဒစြည်မြစဒ်သာ 

ြည်သည့််ယံို ကည်အပ်နှြံှုက ိုြျှ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ဒရျားသွငျ်ားမ ငျ်ားဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ က 

လက် မံ ငျ်ားဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ြမပ လိုပ်ရ။ 

( ) ပိုေြ် ွ (က) ၌ ြည်သ ို ့်ပင ်ဆ ိုဒစကာြ  ကိုြပဏ၏ီ ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်အစိုရှယ်ယာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အက   ျား စံာျား ငွ့််တစရ်ပ်ရပ်က ို လက်ဝယ်ရှ သ အမြစ ်ြှတ်ပံိုတင ်ာျားသည့်် ဒသဆံိုျားသ တစဦ်ျား၏ တရာျားဝင ်

က ိုယ်စာျားလှယ်သည် အဆ ိုပါဒသဆံိုျားသ ၏ ပိုဂ္  လ်ဒရျားဆ ိုငရ်ာ က ိုယ်စာျားလှယ်အဒနမြင့်် ဒြာ်မပပါ အစို ရှယ်ယာ 

သ ို ့်ြဟိုတ် အက   ျား စံာျား ငွ့််အာျား လက်ဝယ်ရှ သ အမြစ ်ကိုြပဏ၏ီ သဒဘာတ ညီ  က်နငှ့််အညီ ြှတ်ပံိုတင ်ငွ့််ရရှ သည်။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  (က) ၌ ြည်သ ို ့်ပငဆ် ိုဒစကာြ  ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်အစိုရှယ်ယာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အက   ျား စံာျား ငွ့််တစရ်ပ်ရပ်က ို လက်ဝယ်ရှ သ  အမြစ ်ြှတ်ပံိုတင ်ာျားသည့်် ဒေဝါလီ ရံသ တစဦ်ျား၏ 

ပစစည်ျားြ ာျားအတွက ်ယံို ကည်အပ်နှမံ ငျ်ား ရံသ ၊ အတည်မပ  ဒဆာငရွ်က်ရသ ၊ စြီံဒဆာငရွ်က်ရသ  သ ို ့်ြဟိုတ် လွှ အပ်  ံ

ရသ သည် အဆ ိုပါ ဒေဝါလီ ရံသ ၏ ပစစည်ျားြ ာျားအတွက ်ယံို ကည်အပ်နှမံ ငျ်ား ရံသ ၊ အတည်မပ ဒဆာငရွ်က် ရသ ၊ စြီံ 
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ဒဆာငရွ်က်ရသ  သ ို ့်ြဟိုတ် လွှ အပ် ရံသ အဒနမြင့်် ဒြာ်မပပါအစိုရှယ်ယာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အက   ျား စံာျား ငွ့််အာျား 

လက်ဝယ်ရှ သ အမြစ ်ကိုြပဏ၏ီ သဒဘာတ ညီ  က်နငှ့််အညီ ြှတ်ပံို တင ်ငွ့််ရရှ သည်။ 

ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားအာျား စစဒ်ဆျားမခငျ်ား 

၉၉။ (က) ဤဥပဒေအရ   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ သည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုနငှ့််သက်ဆ ိုငဒ်သာ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျား နငှ့်် 

အညွှနျ်ားစာရငျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ဒန ့်စဉအလိုပ်   နအ်တွငျ်ား ကိုြပဏြီှ အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်  ြှတ်န ိုငဒ်သာ 

စစဒ်ဆျားရန ်ငွ့််မပ ြည့််ဒန ့်ရက် တစရ်က်စတီွင ်သာြနအ်လိုပ်   နအ်တွငျ်ား အ   နန်စှန်ာရီ ဒအာက် ြနည်ျားဒစြည့်် 

သင့််ဒလ ာ်ဒသာ စည်ျားကြ်ျားကန် ့်သတ်  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  တစဦ်ျားဦျားက စစဒ်ဆျားန ိုငရ်နအ်တွက် 

အ ြ ့် ငွ့််မပ ဒပျားရြည်မြစပ်ပီျား အြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏ ီတစ ်ိုမြစ ် ့်လျှင ်အမ ာျားပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားြှ 

စစဒ်ဆျားြှုတစရ်ပ်စအီတွက ်ေါရ ိုက်တာြ ာျားြ ှသတ်ြှတ် ာျား ဒသာ သင့််ဒလ ာ်သည့်် ဒငပွြာဏက ို ဒပျားဒဆာငသ်ည့်် 

စစဒ်ဆျားမ ငျ်ားက ိုလည်ျား ငွ့််မပ ရြည်။ အဆ ိုပါ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားသည် 

ဒြာ်မပပါစာရငျ်ားြ ာျားြ ှဒကာက်နိုတ်  က်ြ ာျား က ို မပ လိုပ်ရယ န ိုငသ်ည်။ 

( ) ဤဥပဒေအရ မပ စို ာျားရှ ရနလ် ိုအပ်ဒသာ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ား၊ အညွနျ်ားစာရငျ်ား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ တစစ် တ်တစဒ်ေသ၊ 

စာရငျ်ားြ ာျားနငှ့်် အက ဉျား   ပ်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ တစစ် တ်တစဒ်ေသတ ို ့်၏ ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို ေါရ ိုက်တာြ ာျားက 

သတ်ြှတ် ာျားဒသာ သင့််ဒလ ာ်သည့််ဒငပွြာဏက ို ဒပျားဒဆာင ်ဒစမ ငျ်ားမြင့်် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  

တစဦ်ျားဦျားကဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏ ီတစ ်ိုမြစ ် ့်လျှင ်အမ ာျားပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက 

ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ရယ န ိုငသ်ည်။ ကိုြပဏသီည်ပါဝငသ်  သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားြှ   ိုသ ို ့်ဒတာငျ်ား လံာဒသာ 

ြ တတ ူတစစ်ံိုတစရ်ာအာျား   ိုသ ြှ သတ်ြှတ် ာျား ဒသာ ဒငပွြာဏက ိုဒပျားသငွျ်ားပပီျား ကိုြပဏကီ 

လ ိုအပ်ဒသာအ  က်အလက်ြ ာျားက ို လက် ရံရှ ပပီျားသည့်် ဒနာက်တစရ်က်ြှစတင၍် ၁ဝ ရကတ်ာကာလအတွငျ်ား   ိုသ ို ့် 

ဒတာငျ်ား သံ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ရြည်။ 

၁၀၀။ ပိုေြ် ၉၉၊ ပိုေြ် ွ  (က) အရ လ ိုအပ်ဒသာစစဒ်ဆျားြှု တစရ်ပ်ရပ်က ို မငငျ်ားပယ်  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ်  ပိုေြ် ၉၉၊ ပိုေြ် ွ  ( ) အရ 

လ ိုအပ်ဒသာ ြ တတ ူတစစ်ံိုတစရ်ာက ို သတ်ြှတ် ာျားသည့််ကာလအတွငျ်ား ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ားြရှ    ့်လျှင ်

  ိုသ ို ့်ပ က်ကွက်  ့်သည့််ကိုြပဏနီငှ့်် ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအရာရှ  တစဦ်ျားစသီည် မပစြ်ှုတစရ်ပ်စအီတွက ်

ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်မြစပ်ပီျား ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ သည် အြ န် ့်တစရ်ပ် ိုတ်မပန၍် 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားနငှ့်် အညွှနျ်ားစာရငျ်ားြ ာျားက ို   က်  ငျ်ားစစဒ်ဆျား ဒဆာငရွ်က်ဒစန ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ် 

လ ိုအပ်ဒသာြ တတ ူြ ာျားက ို ယငျ်ားတ ို ့်အာျားရယ လ ိုသည့်် ပိုဂ္  လ်ြ ာျား ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ဒစရန ်ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည်။ 

ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားရှ  ြှာျားယ ငျ်ားြှုြ ာျားက ို မပငဆ်ငန် ိုငသ်ည့်် တရာျားရံို ျား၏ အခ င့််အာဏာ 

၁၀၁။ (က) အကယ်၍- 

(၁) ဤဥပဒေအရ ကိုြပဏကီ   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည်မြစဒ်သာ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတစ ်ို၌ ပိုဂ္  လ် တစဦ်ျားဦျား၏ 

အြည်က ိုြှာျားယွငျ်ား၍ ဒြာ်မပ  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ပယ်ြ က်  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 
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(၂) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားအာျား ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားအမြစြ်ှ ရပ်စ သည့််အ  က်အလက်က ို ြှတ်ပံိုတင ်စာရငျ်ားတွင ်

ဒရျားသငွျ်ားရနပ် က်ကွက်  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ြလ ိုလာျားအပ်ဒသာ ဒနာှင့််ဒနျှားြှုက ို မပ လိုပ်  ့်လျှင၊် နစန်ာသည့််ပိုဂ္  လ် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏသီည် ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ား တွင ်ပါရှ ဒသာြှာျားယွငျ်ားြှုက ို 

မပငဆ်ငဒ်ပျားန ိုငရ်နအ်တွက် တရာျားရံိုျားသ ို ့် ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပန ိုငသ်ည်။ 

( ) တရာျားရံို ျားသည် ဒလျှာက် ာျားြှုအာျားမငငျ်ားပယ်န ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ် ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားအာျား မပငဆ်ငရ်န ်နငှ့်် 

နစန်ာသ ပိုဂ္  လ် ကံ ဒတွွဲ့  စံာျား  ့်ရဒသာ     ိုက်နစန်ာြှုြ ာျားအတွက် ကိုြပဏြီှဒပျားဒလ ာ်ဒစရန ်အြ န် ့် 

  ြှတ်န ိုငသ်ည့််အမပင ်တရာျားရံို ျားက သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့်် ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားက ိုလည်ျား ဒပျားဒ  ဒစရန ်

အြ န် ့်  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) တရာျားရံို ျားအဒနမြင့်် ဤပိုေြ်ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ဒလျှာက် ာျားြှုတစရ်ပ်ရပ်အရ တငမ်ပလာ သည့်် က စစရပ်သည် 

ဒလျှာက် ာျားြှုတွင ်သက်ဆ ိုငသ် အမြစပ်ါရှ ဒသာ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက ၎ငျ်ား၏အြည် အာျား ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်

 ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်   နလ်ှပ် ာျားမ ငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ရ  ိုက်  ငွ့််ရှ ဒသာ အဒ ကာငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် 

က စစရပ်ြ ာျားက ို ဆံိုျားမြတ်န ိုငသ်ည်။ တရာျားရံို ျားသည် အြ ာျား အာျားမြင့်် ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားရှ  ြှာျားယွငျ်ားြှုြ ာျားက ို 

မပငဆ်ငဒ်ပျားန ိုငရ်နအ်တွက် လ ိုအပ်ဒသာက စစရပ်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဆံိုျားမြတ်ဒပျားရြည်မြစဒ်သာ လ ိုအပ်ဒသာ 

ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို ဆံိုျားမြတ်န ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ရာတွင ်တရာျားရံို ျားသည် ဥပဒေဒရျားရာ မပဿနာတစရ်ပ်ရပ် ပါရှ န ိုငသ်ည့်် 

က စစရပ်တစ ်ို ိုက ို ဒမြရှငျ်ားဒစရန ်ညွှန ်ကာျားန ိုငပ်ပီျား အဆ ိုပါက စစရပ်အဒပေါ်   ြှတ်သည့််ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်ရပ်အာျား 

အယ  တံငမ်ပမ ငျ်ားက ို တရာျားြက င့်် ံိုျား ဥပဒေပိုေြ် ၁ဝဝ တွင ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် 

အဒ ကာငျ်ားအ  က်ြ ာျားအဒပေါ်အဒမ မပ လ က် ယငျ်ားဥပဒေတွငဒ်ြာ်မပ ာျားသည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားနငှ့််အည ီ

ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားရှ ြှာျားယ ငျ်ားြှုြ ာျားက ို မပငဆ်ငမ်ခငျ်ားအာျား ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ  တံငမ်ပ အဒ ကာငျ်ား ကာျားရမခငျ်ား 

၁၀၂။ တရာျားရံို ျားသည် ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားရှ  ြာှျားယွငျ်ားြှုြ ာျားက ိုမပငဆ်ငရ်န ်အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်  ့်ပါက ြှာျားယွငျ်ားြှုြ ာျားအာျား 

မပငဆ်ငမ် ငျ်ားက ို အဆ ိုပါအြ န် ့်အာျား   ြှတ်သည့််ဒန ့်ြှ ၁၄ ရကအ်တွငျ်ား ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ  ံသ ို ့် 

တငမ်ပအဒ ကာငျ်ား ကာျားရြည်ဟို ယငျ်ားအြ န် ့်တွင ် ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပ၍ ညွှန ်ကာျားရြည်။ 

အဒ ာကအ် ာျားမ စဒ်စရြည့််  ကိုြပဏီတ ငပ်ါဝငသ်ြူ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငဒ်သာ ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ား 

၁၀၃။ (က) ဤဥပဒေနငှ့်် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်က ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ားြရှ ဘ  

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားသည် ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားဒရျားသငွျ်ား ာျားဒသာ ကိုြပဏတီွင ်

ပါဝငသ် ြ ာျား၏အစိုရှယ်ယာြ ာျား ရပ ိုင ်ငွ့််အပါအဝင ်ယငျ်ားြတှ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ဤဥပဒေအရညွှန ်ကာျား  ာျားသည့်် 

သ ို ့်ြဟိုတ်  ငွ့််မပ  ာျားသည့််အတ ိုငျ်ား  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်မြစဒ်သာ က စစရပ်တစ ်ို ိုအတွက် ြှနက်နဒ် ကာငျ်ား 

 ငရ်ှာျားဒသာအဒ ာက်အ ာျား မြစဒ်စရြည်။ 

( ) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ယငျ်ား၏ြှတ်ပံိုတင ်စာရငျ်ားတွင ်ဒရျားသငွျ်ား ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာ ပ ိုငဆ် ိုငသ်  တစဦ်ျားအာျား 

ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို လက် ဒံဆာငရွ်က်န ိုင ်ငွ့််ရှ ဒသာ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျား အဒနမြင့််သာလျှငသ်တ်ြှတ် ရြည်- 
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(၁) အစိုရှယ်ယာနငှ့််ဆက်စပ်ဒသာ ဆနဒြ  ဒပျားပ ိုင ်ငွ့််က ို က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား၊ 

(၂) အဒ ကာငျ်ား ကာျား  က်ြ ာျားက ို လက် ရံယ မ ငျ်ား၊ 

(၃) အစို ရှယ်ယာနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အမြတ်ဒဝစို ွ ဒဝြှုြ ာျားက ို လက် ရံယ မ ငျ်ားနငှ့်် 

(၄) အစိုရှယ်ယာနငှ့်် ဆက်စပ်ဒသာ ရပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားနငှ့်် အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား။ 

ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉ်ျား၍ ပ ကက် ကြ်ှုြ ာျား 

၁၀၄။ ကိုြပဏေီါရ ိုက်တာြ ာျားနငှ့်် အမ ာျားအရာရှ အာျားလံိုျား၏တာဝနြ်ှာ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားနငှ့်် အညွှနျ်ား စာရငျ်ားြ ာျားက ို 

  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရနန်ငှ့်် လ ိုအပ်သည့််အ ါ ရရှ န ိုငဒ်စရန၊် ဤအ နျ်ားပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် အညီ 

လ ိုအပ်ဒသာအဒရျားယ ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို မပ လိုပ်ရနန်ငှ့်် ကိုြပဏ၏ီ အမ ာျားတာဝနြ် ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်

ဤအ နျ်ားပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် ညီညွတ်ဒစရန ်လ ိုအပ်ြည့်် ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို မပ လိုပ်ရြည်။ 

၁၀၅။ ပိုေြ် ၁ဝ၄ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်က ို လ ိုက်နာရနပ် က်ကွက်လျှင ်ပ က်ကွက်ြှု၌ သ လ က်မြင့််မြစဒ်စ၊ တြင ်မြစဒ်စ ပါဝငသ်ည့်် 

ကိုြပဏ၊ီ ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာြ ာျားနငှ့်် အမ ာျားအရာရှ ြ ာျားတစဦ်ျားစသီည် ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်ငါျားသ နျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

 

အခန်ျား(၁၄) 

အမြတဒ်ဝစိုြ ာျား 

အမြတဒ်ဝစိုြ ာျားသတြှ်တမ်ခငျ်ား 

၁၀၆။ (က) ပိုေြ် ၁ဝ၇ နငှ့်် ၁ဝ၉ တ ို ့်အရ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားြ ာျားနငှ့််အညီ  ဝံန ် က် အာျားမြင့်် 

တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏြီှတစပ်ါျား ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့သည် ၎ငျ်ား၏အစို ရှယ်ယာရှငြ် ာျားသ ို ့် 

အမြတ်ဒဝစို ွ ဒဝဒပျားြည်ဟို သတ်ြှတ်၍ အမြတ်ဒဝစိုပြာဏ၊ ဒပျားဒ  ရြည့််အ   န ်နငှ့်် ဒပျားဒ  ရြည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားက ို 

သတ်ြှတ်ရြည်။ 

( ) အမြတ်ဒဝစိုဒပျားဒ  ရြည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားတွင ်ဒငသွာျားမြင့််မြစဒ်စ၊ အစိုရှယ်ယာ ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားမြင့်် မြစဒ်စ၊ ဒအာ့်ပ်ရှင ်

(option) မပ မ ငျ်ားမြင့််မြစဒ်စ၊ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားက ို လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားမြင့်် မြစဒ်စ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြ ာျား ပါဝငန် ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့််အညီ အမြတ်ဒဝစိုအာျား သတ်ြှတ်မ ငျ်ားက ို ကိုြပဏြီှဒပျားဒ   ရြည့်် 

ဒ ကျားပြီအမြစြ်ြှတ်ယ ရ။ အဆ ိုပါသတ်ြှတ်  က်က ို အမြတဒ်ဝစို ဒပျားဒ  မ ငျ်ားြမပ ြီ ြည်သည့်် အ   နတ်ွငြ်ဆ ို 

မပနလ်ည်ရိုပ်သ ြ်ျားန ိုငသ်ည်။ ဒ ကျားပြီတငရ်ှ မ ငျ်ားသည် ဒငဒွပျားဒ  ရန ်သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အ   နြ်ှသာ 

က ဒရာက်သည်။ 

အမြတဒ်ဝစိုြ ာျားအတ က ်လ ိုအပ်သည့််အခ က်ြ ာျား 

၁၀၇။ (က) ဒအာက်ပါအ  က်ြ ာျားနငှ့်် ြက ိုက်ညီလျှင ်ကိုြပဏသီည် အမြတ်ဒဝစို ွ ဒဝဒပျားမ ငျ်ားက ို ဒဆာင ်ရွက်န ိုငမ် ငျ်ား 

ြရှ ဒစရ- 

(၁) ကိုြပဏသီည် အမြတ်ဒဝစို ွ ဒဝဒပျားပပီျားဒနာက်   က်  ငျ်ားဒ ကျားပြီစစဒ်ဆျား  က်က ို ဒက နပ်လက်  ံမ ငျ်ား၊ 

(၂) အမြတ်ဒဝစို ွ ဒဝမ ငျ်ားသည် ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားအာျားလံိုျားအတွက် ြျှတဒလ ာ်ကနြ်ှုရှ  မ ငျ်ားနငှ့်် 
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(၃) အမြတ်ဒဝစိုဒပျားဒ  မ ငျ်ားသည် ကိုြပဏကီ ယငျ်ား၏ပြီရှငြ် ာျားသ ို ့် ဒငဒွပျားဒ  ရြည့်် တာဝနြ် ာျားက ို 

အြ ာျားစို    ိုက်ြှုြရှ မ ငျ်ား။ 

( ) အမြတ်ဒဝစိုအာျား  ွ ဒဝဆံိုျားမြတ်ပပီျားဒနာက် ယငျ်ားအတွက် ဒငဒွပျားဒ  ရမ ငျ်ားြမပ ဒသျားြီ ကာလအတွငျ်ား 

ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့သည် ပိုေြ် ွ  (က) ပါလ ိုအပ်  က်ြ ာျားနငှ့်် ညညီတွ်ြှု ြရှ ဒ ကာငျ်ားဒတွွဲ့ ရှ လျှင ်အမြတ်ဒဝစို အာျား 

ဒပျားဒ  မ ငျ်ားြမပ ဘ  ာျားရှ န ိုငသ်ည်။ ကိုြပဏကီ အဆ ိုပါ အမြတ်ဒဝစိုအာျား ဒပျားဒ    ့်ပပီျားမြစပ်ါက လည်ျား 

  ိုသ ို ့်ဒပျားဒ  မ ငျ်ားသည် တရာျားဝငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ားမြစ်သည်ဟို ြှတ်ယ မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

ပိုေြ် ၁ဝ၇ ပါ မပဋ္ဌာန်ျားခ က်ြ ာျားအာျားလ ိုက်နာရန် ပ ကက် က်မခငျ်ား 

၁၀၈။ (က) ကိုြပဏသီည် ပိုေြ် ၁ဝ၇ ပါသတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာရနပ် က်ကွက်ပါက ေဏဒ် ကျား ဒငကွ ပ်ငါျားသ နျ်ားက ို 

ဒပျားဒဆာငရ်ြည်မြစပ်ပီျား သ လ က်မြင့််တြင ်ပ က်ကွက်  ့်သည့်် ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ နငှ့်် အမ ာျားအရာရှ တစဦ်ျားစသီည် 

အလာျားတ မပစေ်ဏအ်တွက် တာဝနရ်ှ ဒစရြည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) အမပင ်ကိုြပဏသီည် အမြတ်ဒဝစိုဒပျားဒ  ပပီျားဒနာက် ယငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ လ ြွ စာရငျ်ားဝင ်  ့်လျှင ်ပိုေြ် ၁ဝ၇ 

ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ဒြာက်ြ က်၍ အမြတ်ဒဝစို ဒပျားဒ  မ ငျ်ားက ို သ လ က်မြင့််တြင ် ငွ့််မပ   ့်ဒသာကိုြပဏ၏ီ 

ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျားသည်လည်ျား ကိုြပဏကီ မပနလ်ည်ရရှ န ိုငဒ်သာ ရရနပ် ိုင ်ငွ့်် ြ ာျား က် ဒက ာ်လွနသ်ည့်် ပြီရှငြ် ာျားသ ို ့် 

ဒပျားရြည့််ဒ ကျားပြီြ ာျားရှ   ့်လျှင ်အမြတ်ဒဝစိုပြာဏနငှ့််အညီ ကိုြပဏ၏ီ ပြီရှငြ် ာျားအဒပေါ် တာဝနရ်ှ ဒစရြည်မြစသ်ည်။ 

ပြီရှငက်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ပြီရှငက် ိုယ်စာျား တရာျားစွ ဆ ိုသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ က 

ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား အဆ ိုပါဒငပွြာဏက ို ဒြာ်မပပါ ေါရ ိုက်တာြ ာျား ံြ ှဒတာငျ်ား ရံယ န ိုငသ်ည်။ 

အမြတဒ်ဝစိုြ ာျားခ ွဲဒဝဒပျားဒခ မခငျ်ားအာျား  ခ ိုက်ဒစြည့်် အမခာျားက စစရပ်ြ ာျား 

၁၀၉။ (က) ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့သည် ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ အမြတ်ဒဝစိုအာျား  ွ ဒဝ 

သတ်ြှတ်မ ငျ်ားြမပ ရ- 

(၁) အစိုရှယ်ယာအြ   ျားအစာျား တစရ်ပ်တည်ျားတွင ်အစိုရှယ်ယာအ    ွဲ့ နငှ့််သာ သက်ဆ ိုငပ်ပီျား အစိုရှယ်ယာ အာျားလံိုျားနငှ့်် 

သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ားြရှ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) အစိုရှယ်ယာအြ   ျားအစာျား တစရ်ပ်တည်ျားတွင ်အစိုရှယ်ယာအ    ွဲ့ ြှ အမ ာျားအစိုရှယ်ယာြ ာျား က် 

အမြတ်ဒဝစိုပြာဏ ပ ိုြ ိုရရှ မ ငျ်ား၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသဒငဒွပျားဒ  ရန ်လ ိုအပ်သည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့်် 

သက်ဆ ိုငလ်ျှင ်အဆ ိုပါအစိုရယှ်ယာအတွက ် ွ ဒဝဒပျားြည့်် အမြတ်ဒဝစိုပြာဏသည်   ိုသ ို ့်ဒပျားဒ   ာျား သည့်် 

ဒငပွြာဏ အ    ျားအစာျားအတ ိုငျ်ား အမြတ်ဒဝစိုြ ာျားအာျား  ွ ဒဝသတ်ြှတ်ရြည်။ 

( ) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့််အညီ ဒအာက်ပါ အ  က်ြ ာျားနငှ့််ညီညွတ်လျှင ်ကိုြပဏသီည် အဆ ိုမပ  

အမြတ်ဒဝစိုအစာျား ယငျ်ားအမြတ်ဒဝစို၏ အာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ၊ တစစ် တ်တစပ် ိုငျ်ားက ိုမြစဒ်စ အစို 

ရှယ်ယာြ ာျားအမြစလ်က် ရံန ်သဒဘာတ ညီသည့်် အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားက ို အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား ိုတ ်ဒပျားန ိုငသ်ည်- 

(၁) အဆ ိုမပ  ာျားဒသာ အမြတ်ဒဝစိုအစာျား အာျားလံိုျားအတွက်မြစဒ်စ၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသအတွက်မြစဒ်စ 

တ ညီသည့််စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့်် တ ညီသည့််အစိုရှယ်ယာ အြ   ျားအစာျားက ို ပ ိုငဆ် ိုငသ် သ ို ့် ကြ်ျားလှြ်ျားရ ြည်။ 
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(၂) သဒဘာတ ညီ ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား၏ လက် ဒံသာအစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့်် ဆက်စပ်သည့်် ဆနဒြ ဒပျား ငွ့််နငှ့်် 

 ွ ဒဝဒဆာငရွ်က်န ိုင ်ငွ့်် ာျားရှ ရြည်။ 

(၃) အဆ ိုပါကြ်ျားလှြ်ျားြှုက ို လက် နံ ိုငရ်နအ်တွက် အနည်ျားဆံိုျား ၂၁ ရက် ကာလ ာျားရှ  ရြည်။ 

(၄) အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို လက် ရံနသ်ဒဘာတ သည့်် အြ   ျားအစာျားတ အစိုရှယ်ယာရှင ်တစဦ်ျားစသီ ို ့်  ိုတ်ဒဝသည့်် 

အစိုရှယ်ယာြ ာျားြှာ တ ညီဒသာ အ ငွ့််အဒရျားြ ာျား၊ တ ညီဒသာ စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့််  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားမြစရ်ြည်။ 

၎ငျ်ားအမပင ်

(၅) ပိုေြ် ၆၃ နငှ့်် ပိုေြ် ၇၁ တ ို ့်တွင ်ပါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ယငျ်ားတ ို ့်နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ြျှ လ ိုက်နာ ရြည်။ 

၁၁၀။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၁ဝ၉ ပါသတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာရနပ် က်ကွက်လျှင ်ေဏဒ် ကျား ဒငကွ ပ် ၁၀ သ နျ်ားက ို 

ဒပျားဒဆာငရ်ြည်မြစပ်ပီျား သ လ က်မြင့််တြင ်ပ က်ကွက်  ့်သည့်် ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားအရာရှ တစဦ်ျားစသီည် အလာျားတ  မပစေ်ဏအ်တွက် တာဝနရ်ှ ဒစရြည်။ 

အက   ျားအမြတြ် ာျားက ို ြတည်ရငျ်ားနှျီားမြ  ပ်နှမံခငျ်ား 

၁၁၁။ ပိုေြ် ၁ဝ၉ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအာျား ဆန် ့်က ငမ် ငျ်ားြရှ ဒစဘ  ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ယငျ်ား၏ အက   ျား အမြတ်ြ ာျားက ို 

မပနလ်ည်ရငျ်ားနှျီားမြ  ပ်နှနံ  ိုငသ်ည်။   ိုသ ို ့် ရငျ်ားနှျီားမြ  ပ်နှမံ ငျ်ားသည် အစိုရှယ်ယာြ ာျား  ိုတ်ဒဝ ရန ်ြလ ိုပါ။ 

 

အခန်ျား(၁၅) 

အစိုရှယယ်ာြတည်ဒင ရငျ်ားက ိုအက   ျားသကဒ်ရာက်ဒစြည့််ဒဆာငရ် က်ခ ကြ် ာျားနငှ့််အဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျား 

အစိုရှယယ်ာြတည်ဒင ရငျ်ားအာျား ဒမပာငျ်ားလွဲမပငဆ်ငမ်ခငျ်ား 

အစိုရှယယ်ာြတည်ဒင ရငျ်ားအာျား ဒမပာငျ်ားလွဲရန်အတ က် အစိုရှယယ်ာအာျားမ င့်် တာဝန်ကန် ့်သတ ်ာျားသည့်် 

ကိုြပဏီ၏အခ င့််အာဏာ 

၁၁၂။ (က) အစိုရှယ်ယာအာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ယငျ်ား၏ြွ ွဲ့စည်ျားပံို အဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့််အညီ 

ယငျ်ား၏အစိုရှယ်ယာ ြတည်ဒငရွငျ်ား ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငမ် ငျ်ားက ို ဒအာက်တွင ်ဒြာ်မပ  ာျားသည့််အတ ိုငျ်ား မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်- 

(၁) အ နျ်ား (၁၁) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ကိုြပဏ၏ီြတည ်ဒငရွငျ်ားအာျား တ ိုျားမြ င့််မ ငျ်ားအတွက် လ ိုအပ်သည်ဟို 

 ငမ်ြငသ်ည့်် အစိုရှယ်ယာအသစြ် ာျားက ို  ိုတ်ဒဝ န ိုငသ်ည်။ 

(၂) အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်  ြှတ်သည့်် သာြနဆ်ံိုျားမြတ်  က်က ို အဒ ာက်အ ာျားမပ ၍ ကိုြပဏ ီ၏ 

အစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ားအာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ၊ အ    ွဲ့က ိုမြစဒ်စ ဒပါငျ်ားစည်ျား၍ ပ ိုြ ိုြ ာျားမပာျားဒသာ အစို 

ရှယ်ယာြ ာျားအမြစ ်ပ ိုငျ်ားမ ာျားမ ငျ်ား မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်၊ လက်ရှ အစိုရှယ်ယာြ ာျားမြင့်် ြဒပျားဒ  ရဒသျားဒသာ 

ဒငပွြာဏရှ   ့်လျှင ်အဆ ိုပါ ဒငပွြာဏက ို အစာျားမြည့််စွက်သည့်် အစိုရှယ်ယာအနက် ညြီျှစွာပ ိုငျ်ားမ ာျားရ ြည။် 

(၃) အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်  ြှတ်သည့်် သာြနဆ်ံိုျားမြတ်  က်မြင့်် ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာြ ာျား က ို သ ို ့်ြဟိုတ် 

အ    ွဲ့က ို ြ လ ိုတ်ဒဝ ာျားဒသာ ပြာဏ က် နည်ျားပါျားသည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအမြစသ် ို ့်  ပ်ြံ ပ ိုငျ်ားမ ာျားန ိုငသ်ည်။ 

သ ို ့်ရာတွင ်  ိုသ ို ့် ပ်ြံပ ိုငျ်ားမ ာျားသည့််အ ါ ပ ိုငျ်ားမ ာျား  ့်ဒသာ အစိုရှယ်ယာအသစ ်တစ ်ိုတွင ်
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ဒငဒွပျားဒ  ပပီျားသည့််ပြာဏနငှ့်် ဒငဒွပျားဒ  မ ငျ်ားြမပ ရဒသျားသည့်် ပြာဏအ    ျားအစာျားသည် ြ လအစိုရှယ်ယာြ ာျား 

က ့်သ ို ့်ပင ်တ ညီရြည်မြစသ်ည်။ 

(၄) အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်  ြှတ်သည့်် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်မြင့်် သာြန ်အစိုရှယ်ယာတစ ်ိုက ို 

ဦျားစာျားဒပျားအစိုရှယ်ယာတစ ်ိုအမြစ ်ဒမပာငျ်ားလ န ိုငသ်ည်။ 

(၅) အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်  ြှတ်သည့်် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်မြင့်် ဦျားစာျားဒပျားအစိုရှယ်ယာ တစ ်ို က ို 

သာြနအ်စိုရှယ်ယာ တစ ်ိုအမြစ ်ဒမပာငျ်ားလ န ိုငသ်ည်။ 

(၆) ဤအပ ိုငျ်ား၏ အ နျ်ား (၁၁) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် အညီ မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ်ယ န ိုငဒ်သာ ဦျားစာျားဒပျား 

အစိုရှယ်ယာတစရ်ပ်ရပ်က ိုမပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ်န ိုငသ်ည်။ 

(၇) ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ားက ို ဤအ နျ်ားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမြင့်် ဒလျှာ့်   န ိုငသ်ည်။ 

(၈) အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို ဤအ နျ်ားတွငဒ်ြာ်မပပါရှ ဒသာ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမြင့်် မပနလ်ည် ဝယ်ယ န ိုငသ်ည်။ 

(၉) ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို ဝယ်ယ မ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်ြ ာျားက ို 

ဤအ နျ်ားတွငဒ်ြာ်မပပါရှ ဒသာ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမြင့််ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) သည် ဤဥပဒေအရ ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်က ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား 

 ငွ့််မပ န ိုငဒ်သာ အစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ားက ို ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငန် ိုငြ်ည့်် အမ ာျား ဒသာ အ ငွ့််အဒရျားတစရ်ပ်ရပ်က ို 

ကန် ့်သတ် ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့််အမပင ်ဤဥပဒေ၏ အမ ာျားအ နျ်ားြ ာျားတွင ်ပါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ိုလည်ျား 

    ိုက်ဒစမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

အစိုရှယယ်ာြတည်ဒင ရငျ်ားအာျား ဒပါငျ်ားစည်ျားသည့််အခါ ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ   ံအဒ ကာငျ်ား ကာျားရမခငျ်ား 

၁၁၃။ အစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ားရှ ဒသာ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ၎ငျ်ား၏အစိုရှယ်ယာ ြတည်ဒငရွငျ်ားက ို  ပိုေြ် ၁၁၂၊ ပိုေြ် ွ (က)၊ 

ပိုေြ် ွ ငယ် (၂) ြှ (၇) အ  တွင ်မပဋ္ဌာနျ်ား ာျားသည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမြင့်် ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်င ် ့်လျှင ်  ိုကိုြပဏသီည် 

ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငသ်ည့််ဒန ့်ြှ ၂၁ ရက်အတွငျ်ား အစိုရှယ်ယာ ြ ာျားက ို ဒပါငျ်ားစည်ျားသည်၊ ပ ိုငျ်ားမ ာျားသည် သ ို ့်ြဟိုတ် 

 ပ်ြံပ ိုငျ်ားမ ာျားသည်စသည်တ ို ့်က ို ဒြာ်မပလ က် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားတငမ်ပရြည်။ 

၁၁၄။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၁၁၃ ပါသတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာရနပ် က်ကွက်လျှင ်ေဏဒ် ကျား ဒငကွ ပ် ၁၀ သ နျ်ားက ို 

ဒပျားဒဆာငရ်ြည်မြစပ်ပီျား သ လ က်မြင့််တြင ်ပ က်ကွက်  ့်သည့်် ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားအရာရှ တစဦ်ျားစသီည် အလာျားတ မပစေ်ဏအ်တွက် တာဝနရ်ှ ဒစရြည်။ 

အစိုရှယယ်ာြတည်ဒင ရငျ်ားက ို ဒလ ာ့်ခ မခငျ်ား 

၁၁၅။ (က) အစိုရှယ်ယာအာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ဤဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေပါ  ငွ့််မပ   က်ြ ာျားက ို ကန် ့်သတ်မ ငျ်ားြရှ ဘ  ယငျ်ား၏ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျားနငှ့်် အညီ 

ဒအာက်ပါနည်ျားလြ်ျားတစ ်ို ိုမြင့်် ယငျ်ားကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာ ြတည်ဒငရွငျ်ားက ို ဒလျှာ့်  န ိုငသ်ည်- 
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(၁) ဒငဒွပျားဒ   ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒသျားသည့်် အစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ားအတွက် တာဝနရ်ှ ြှုက ို ပယ်ြ က် န ိုငသ်ည် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒလျှာ့်  န ိုငသ်ည်။ 

(၂) ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာတစရ်ပ်ရပ်အတွက ်တာဝနရ်ှ ြှုက ိုပယ်ြ က်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒလျှာ့်  မ ငျ်ား ရှ သည်မြစ်ဒစ၊ 

ြရှ သည်မြစဒ်စ ဒပ ာက်ဆံိုျားသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ပ ိုငဆ် ိုငဒ် ကာငျ်ား တငမ်ပမ ငျ်ားြမပ န ိုငသ်ည့်် ဒငဒွပျားဒ   ာျားဒသာ 

အစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ား တစရ်ပ်ရပ်က ို ပယ်ြ က်န ိုငသ်ည်။ 

(၃) ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာတစရ်ပ်ရပ်အတွက ်တာဝနရ်ှ ြှုက ိုပယ်ြ က်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒလျှာ့်  မ ငျ်ား ရှ သည်မြစဒ်စ၊ 

ြရှ သည်မြစဒ်စ ကိုြပဏကီလ ိုအပ်ဒသာပြာဏ က် ဒက ာလ်ွနသ်ည့်် ဒငဒွပျားဒ   ာျား ဒသာ 

အစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ားတစရ်ပ်ရပ်က ို မပနလ်ည်ဒပျားဒ  န ိုငသ်ည်။ 

( ) ဒအာက်ပါအ  က်ြ ာျားနငှ့်် ြက ိုက်ညီလျှင ်ကိုြပဏသီည ်ြတည်ဒငရွငျ်ား ဒလျှာ့်  မ ငျ်ားြမပ ရ- 

(၁) ကိုြပဏသီည် ြတည်ဒငရွငျ်ား ဒလျှာ့်  ပပီျားဒနာက်   က်  ငျ်ားဒ ကျားပြီစစဒ်ဆျား  က်က ို ဒက နပ်လက်  ံမ ငျ်ား၊ 

(၂) ြတည်ဒငရွငျ်ားဒလျှာ့်  မ ငျ်ားသည် ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာရငှြ် ာျားအာျားလံိုျားအတွက် ြျှတဒလ ာ်ကနြ်ှု ရှ မ ငျ်ား၊ 

(၃) ြတည်ဒငရွငျ်ား ဒလျှာ့်  မ ငျ်ားသည် ကိုြပဏကီ ယငျ်ား၏ပြီရှငြ် ာျားသ ို ့် ဒငဒွပျားဒ  ရြည့်် တာဝနြ် ာျားက ို 

အြ ာျားစို    ိုက်ြှုြရှ မ ငျ်ားနငှ့်် 

(၄) ပိုေြ် ၁၁၆ အရ အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားြ ှအတည်မပ မ ငျ်ား၊ 

(ဂ) ဤပိုေြ်အရ ကိုြပဏြီှ ြတည်ဒငရွငျ်ားဒလျှာ့်  မ ငျ်ားက ို အညီအြျှဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဒရွျား  ယ်၍ ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား 

ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) ြတည်ဒငရွငျ်ား အညီအြျှဒလျှာ့်  မ ငျ်ားသည် ဒအာက်ပါစည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားနငှ့်် က ိုက်ညီရြည်- 

(၁) သာြနအ်စိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့််သာ သက်ဆ ိုငသ်ည်။ 

(၂) သာြနအ်စိုရှယ်ယာပ ိုငဆ် ိုငသ်  တစဦ်ျားစအီတွက် ၎ငျ်ားတ ို ့်ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် သာြနအ်စိုရှယ်ယာ အဒရ အတွက ်

အ    ျားအစာျားအလ ိုက်မြစဒ်စရြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၃) သာြနအ်စိုရှယ်ယာရှငတ်စဦ်ျားစအီတွက် တ ညီသည့််စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့်် ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

(င) ပိုေြ် ွ  (ဃ) ြှအပ ဤပိုေြ်အရ အမ ာျားနည်ျားမြင့်် ြတည်ဒငရွငျ်ားဒလျှာ့်  မ ငျ်ားြ ာျားသည် ဒရွျား  ယ် 

ဒလျှာ့်  မ ငျ်ားမြစ်သည်။ 

အစိုရှယယ်ာရှငြ် ာျား၏ အတည်မပ ခ က ်

၁၁၆။ (က) ြတည်ဒငရွငျ်ား ဒလျှာ့်  မ ငျ်ားြှာ အညီအြျှဒလျှာ့်  မ ငျ်ားမြစပ်ါက ကိုြပဏ၏ီ အဒ ွဒ ွ 

အစည်ျားအဒဝျားတွင ် ြှတ်ဒသာ သာြနဆ်ံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်မြင့်် အတည်မပ ရြည်။ 

( ) ြတည်ဒငရွငျ်ား ဒလျှာ့်  မ ငျ်ားြှာ ဒရွျား  ယ်ဒလျှာ့်  မ ငျ်ားမြစ်ပါက ယငျ်ားအာျား ဒအာက်ပါနည်ျားလြ်ျား တစရ်ပ်ရပ်မြင့်် 

အတည်မပ ရြည်- 

(၁) ကိုြပဏ၏ီ အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ် ြှတ်သည့်် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က် တစရ်ပ်မြင့်် အတည်မပ  မ ငျ်ား၊ 

  ိုအ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်သည် ြတည်ဒငရွငျ်ားဒလျှာ့်  မ ငျ်ားအတွက် အြ ိုျားစာျားနာျားအာျား လက် သံ  
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ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားကမြစဒ်စ၊ ဒလျှာ့်  ြည့််အစိုရှယ်ယာနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ြဒပျားဒ  ရဒသျားဒသာ ဒငပွြာဏ ြ ာျားက ို 

ဒပျားဒ  ရနတ်ာဝနရ်ှ သ  ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားကမြစဒ်စ၊ ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ တွ ြက်လိုပ်က ိုငသ် ပိုဂ္  လ် တစဦ်ျားဦျား ကမြစဒ်စ 

ဆံိုျားမြတ်  က်က ိုဒ ာက် ၍ံ ဆနဒြ ဒပျားမ ငျ်ားြပါရှ သည့်် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က် မြစရ်ြည်။ သ ို ့်ြဟိုတ ်

(၂) ကိုြပဏ၏ီ အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်သာြနအ်စိုရှယယ်ာရှငအ်ာျားလံိုျားက သဒဘာ တ ညီသည့်် 

ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်မြင့်် အတည်မပ မ ငျ်ား။ 

(ဂ) ြတည်ဒငရွငျ်ားဒလျှာ့်  မ ငျ်ားတွင ်အစိုရှယ်ယာြ ာျား ပယ်ြ က်မ ငျ်ားပါရှ   ့်လျှင ်ပယ်ြ က်ြည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား 

ပ ိုငဆ် ိုငဒ်သာအစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားတွင ်  ြတှ်သည့်် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်မြင့််   ိုသ ို ့်ဒလျှာ့်  မ ငျ်ားက ို 

အတည်မပ ရြည်။ 

(ဃ) ကိုြပဏသီည် အစည်ျားအဒဝျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာနငှ့််အတ  ပိုေြ် ၁၁၅၊ ပိုေြ် ွ  ( )၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁) ြှ (၃) 

တ ို ့်တွငပ်ါရှ ဒသာ သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က ်ာျားဒ ကာငျ်ား အတည်မပ ဒြာ်မပ  က် အပါအဝင ်

ဆံိုျားမြတ်  က်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ြည်သ ို ့် ဆနဒြ ဒပျားရနဆ်ံိုျားမြတ်မ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာကိုြပဏြီှ သ ရှ  ာျားသည့်် 

အဒရျားကကီျားဒသာ အ  က်အလက်ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ဒြာ်မပ ာျားသည့်် တငမ်ပ  က်တစရ်ပ် ပါရှ ဒစရြည်။ 

(င) အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား ံသ ို ့် အစည်ျားအဒဝျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာအာျား ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ားြမပ ြီ ကိုြပဏသီည် 

ဒအာက်ပါစာရွက်စာတြ်ျား ြ တတ ူတစစ်ံိုစကီ ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည်- 

(၁) အစည်ျားအဒဝျား အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာနငှ့်် 

(၂) အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား ံသ ို ့်ဒပျားပ ို ့်ြည့်် အစည်ျားအဒဝျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာနငှ့်် အတ  ပ ျားတွ ပါရှ သည့်် ြတည်ဒငရွငျ်ား 

ဒလျှာ့်  မ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာစာရွက်စာတြ်ျားြ ာျား။ ကိုြပဏသီည် အစည်ျားအဒဝျား အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာနငှ့်် 

ယငျ်ားနငှ့််အတ ပ ျားတွ ပါရှ သည့်် စာရွကစ်ာတြ်ျားြ ာျားက ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံ တငမ်ပ ဒဆာငရွ်က်ပပီျားမြစဒ် ကာငျ်ားက ို 

ဒြာ်မပလ က် ြတည်ဒငရွငျ်ားဒလျှာ့်  မ ငျ်ားအာျား အတည်မပ ြည့်် အစည်ျား အဒဝျား တစရ်ပ်ဒ ေါ်ယ  

က ငျ်ားပရနရ်ည်ရွယ်သည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ိုလည်ျား န ိုငင်ဒံတာ်တစဝ်ှြ်ျား  ိုတ်ဒဝမြန် ့်မြူျား လ က်ရှ ဒသာ 

ဒန ့်စဉ ိုတ်သတငျ်ားစာတစ ်ို ိုတွင ် ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်။ 

(စ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ပိုေြ် ွ  (င) ပါစာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ို လက် ရံရှ သည့််ဒန ့်ရက်ြှစ၍ ၂၈ ရက် အတွငျ်ား 

အစိုရှယ်ယာရှင ်ြ ာျား ံသ ို ့် အစည်ျားအဒဝျား အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ားက ိုဒဆာငရွ်က်ရန ်သတ်ြှတ်ရြည်။ 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာဒပျားပ ို ့်ရန ်သတ်ြှတ်  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ား ကာလအတွငျ်ား သတ်ြှတ်  က်က ို 

ြ ိုတ်မပနလ်ျှင ်ကိုြပဏသီည် အစည်ျားအဒဝျား အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားအာျား 

ဒပျားပ ို ့်ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

(ဆ) ပိုေြ် ွ  (စ) အရ သတ်ြှတ်  က်တစရ်ပ်ရပ်   ြှတ်  ့်လျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် အစိုရှယ်ယာရှင ်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ပြီရှငြ် ာျားအာျား အကာအကွယ်ဒပျားရနအ်တွက် လ ိုအပ်သည်ဟို ယ ဆသည့််အ ါ ပိုေြ် ွ  (င) အရ တငမ်ပဒသာ 

စာရွက်စာတြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို ရှငျ်ားလငျ်ားစွာဒြာ်မပရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်င ်ရန ်အတွက် 

ကိုြပဏသီ ို ့်ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည်။ 
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(ဇ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ပိုေြ် ွ  (ဃ) တွငပ်ါရှ သည့်် သတ်ြတှ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာ ာျားမ ငျ်ား ြရှ ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အလာျားတ အဒရျားကကီျားဒသာ အဒ ကာငျ်ားြ ာျားက ို ဒတွွဲ့ ရှ ရလျှင ်ပိုေြ် ွ  (စ) တွင ်ပါရှ သည့်် အ   နက်ာလအတွငျ်ား 

အစည်ျားအဒဝျား အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ကိုြပဏြီ ှိုတ်ဒဝဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ား ြမပ ရန ်သတ်ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

( ) ကိုြပဏသီည် ဆံိုျားမြတ်  က် တစရ်ပ်ရပ်က ို   ြှတ်ပပီျားဒနာက် ၂၁ ရက်အတွငျ်ား ပိုေြ် ွ  ( ) အရ ယငျ်ားဆံိုျားမြတ်  က်၏ 

ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံ တငမ်ပရြည်။   ို ့်မပင ်န ိုငင်ဒံတာ်တစဝ်ှြ်ျား  ိုတ်ဒဝမြန် ့်မြူျားလ က်ရှ ဒသာ 

ဒန ့်စဉ ိုတ် သတငျ်ားစာတစ ်ို ိုတွင ်အဆ ိုပါဆံိုျားမြတ်  က်က ို   ြှတ်ပပီျား မြစဒ် ကာငျ်ား အဒ ကာငျ်ား ကာျား  က်နငှ့်် 

ြတည်ဒငရွငျ်ားဒလျှာ့်  သည့်် အဒသျားစ တ်ဒြာ်မပ  က် အက ဉျား   ပ် တ ို ့်က ို ိုတ်မပနရ်ြည်။ ကိုြပဏသီည် 

ြတည်ဒငရွငျ်ားဒလျှာ့်  မ ငျ်ားက ို အဆ ိုပါသတငျ်ားစာတွင ် ိုတ်မပန ်ပပီျားဒနာက် ၂၈ ရက ် ကာမြင့််သည်အ   ြမပ လိုပ်ရ။ 

(ည) ပိုေြ် ွ  (စ)၊ (ဆ) နငှ့်် (ဇ) တ ို ့်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားနငှ့်စ်ပ်လ ဉျား၍ ကိုြပဏကီ လ ြွ  ယံ ရမ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် နစန်ာဆံိုျားရှု ံျားြှု တစရ်ပ်ရပ်ဒပေါ်ဒပါက်ဒစကာြ  ကိုြပဏ၊ီ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝင ်သ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားသ ြ ာျားအဒပေါ် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ တွင ်တာဝနြ်ရှ ဒစရ။ 

(ဋ) ပိုေြ် ွ  (ည) အရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ တွင ်တာဝနြ်ရှ ဒသာ်လည်ျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ၏ ဆံိုျားမြတ်  က် က ို အယ  ဝံငရ်န ်

ပိုေြ် ၄၂၈ အရ ကိုြပဏြီှရရှ ဒသာ အ ငွ့််အဒရျားက ို ကန် ့်သတ် ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

ြတည်ဒင ရငျ်ားဒလ ာ့်ခ မခငျ်ားဆ ိုငရ်ာ သတြှ်တခ် က်ြ ာျားက ိုလ ိုက်နာရန် ပ က်က က်ြှု၏ အက   ျားဆက်ြ ာျား 

၁၁၇။ (က) ကိုြပဏသီည် ပိုေြ် ၁၁၅ နငှ့်် ၁၁၆ တ ို ့်တွင ်ပါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြရှ လျှင ်ပိုေြ် 

၁၁၅ အရ ြတည်ဒငရွငျ်ားဒလျှာ့်  မ ငျ်ားက ို ြမပ လိုပ်ရ။ 

( ) ပိုေြ် ၁၁၅ နငှ့်် ၁၁၆ တ ို ့်တွင ်ပါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်က   ဆန် ့်က င၍် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားသည် 

ြတည်ဒငရွငျ်ားဒလျှာ့်  မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်    ပ်ဆ ို ာျားသည့်် ပဋ ညာဉတစ ်ို ို သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားပဋ ညာဉနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် 

ဒဆာငရွ်က်  က်တစရ်ပ်ရပ် တ ို ့်၏ အက   ျားသက်ဒရာက်မ ငျ်ားက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

၁၁၈။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၁၁၇၊ ပိုေြ် ွ  (က) ပါ သတ်ြတှ်  က်ြ ာျားက ိုလ ိုက်နာရန ်ပ က်ကွက် လျှင ်ေဏဒ် ကျားဒင ွ

က ပ်သ နျ်ား ၅၀ က ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်မြစပ်ပီျား သ လ က်မြင့််တြင ်ပ က်ကွက်  ့်သည့်် ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်

အမ ာျားအရာရှ တစဦ်ျားစသီည် အလာျားတ  မပစေ်ဏအ်တွက် တာဝနရ်ှ ဒစ ရြည်။ 

၁၁၉။ ပိုေြ် ၁၁၈ အမပင ်ကိုြပဏသီည ်ြတည်ဒငရွငျ်ားဒလျှာ့်  မ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ဒလျှာ့်  ပပီျားဒနာက် လ ြွ စာရငျ်ားဝင ် ့်လျှင ်

ပိုေြ် ၁၁၇၊ ပိုေြ် ွ  (က) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ဒြာက်ြ က်ကာ ြတည်ဒငရွငျ်ား ဒလျှာ့်  မ ငျ်ားက ို သ လ က်မြင့််တြင ်

 ငွ့််မပ   ့်ဒသာကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာြ ာျားအာျားလံိုျားသည်လည်ျား ကိုြပဏ ီက မပနလ်ည်ရရှ န ိုငဒ်သာ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျား က ်

ဒက ာ်လွနသ်ည့်် ပြီရှငြ် ာျားသ ို ့် ဒပျားရြည့််ဒ ကျားပြီြ ာျား ရှ   ့်လျှင ်ြတည်ဒငရွငျ်ားဒလျှာ့်  ြှုပြာဏနငှ့််အညီ 

ကိုြပဏ၏ီပြီရှငြ် ာျားအဒပေါ်တွင ်တာဝနရ်ှ ဒစရြည်။ ပြီရှငက်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ပြီရှငက် ိုယ်စာျား တရာျားစွ ဆ ိုသည့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ က ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား အဆ ိုပါဒငပွြာဏက ို ဒြာ်မပပါေါရ ိုက်တာြ ာျား ြံှ 

ဒတာငျ်ား ရံယ န ိုငသ်ည်။ 

အစိုရှယယ်ာြ ာျားအာျား မပန်လည်ဝယယ်မူခငျ်ား 
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၁၂၀။ (က) ဒအာက်ပါအ  က်ြ ာျားနငှ့််က ိုက်ညီလျှင ်ကိုြပဏသီည် ၎ငျ်ား၏အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို မပနလ်ည ်ဝယ်ယ န ိုငသ်ည်- 

(၁) ကိုြပဏသီည် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ည်ဝယ်ယ ပပီျားဒနာက်   က်  ငျ်ားဒ ကျားပြီ စစဒ်ဆျား  က်က ို 

ဒက နပ်လက် လံျှင၊် 

(၂) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ညဝ်ယ်ယ မ ငျ်ားသည် ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား အာျားလံိုျားအတွက် 

ြျှတဒလ ာ်ကနြ်ှုရှ လျှင၊် 

(၃) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ည ်ဝယ်ယ မ ငျ်ားသည် ကိုြပဏကီ ယငျ်ား၏ပြီရှငြ် ာျားသ ို ့် ဒငဒွပျားဒ  ရ ြည့်် 

တာဝနြ် ာျားက ို အြ ာျားစို    ိုက်ြှု ြရှ လျှငန်ငှ့်် 

(၄) ပိုေြ် ၁၂၂ တွင ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် လိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ပပီျား ပိုေြ် ၁၂၁ အရ 

အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားက အတည်မပ လျှင။် 

( ) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ည်ဝယယ် မ ငျ်ားက ို အညီအြျှဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဒရွျား  ယ်၍ဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား 

ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား အညီအြျှ မပနလ်ည်ဝယ်ယ မ ငျ်ားတွင ်ဒအာက်ပါစည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားနငှ့်် က ိုက်ညီရြည်- 

(၁) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ညဝ်ယ်ယ ရန ်ကြ်ျားလြှ်ျားြှုသည် သာြနအ်စိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့််သာ သက်ဆ ိုငသ်ည်။ 

(၂) သာြနအ်စိုရှယ်ယာ ပ ိုငဆ် ိုငသ် အာျားလံိုျား ံသ ို ့် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ သာြနအ်စိုရှယ်ယာ အ    ျားနငှ့််ညီြျှသည့်် အစို 

ရှယ်ယာြ ာျားက ို မပနလ်ညဝ်ယ်ယ န ိုငဒ်စရန ်ကြ်ျားလှြ်ျားြှု မပ လိုပ်ရြည်။ 

(၃) သာြနအ်စိုရှယ်ယာ ပ ိုငဆ် ိုငသ်  အာျားလံိုျားသည ်အဆ ိုပါ ကြျ်ားလှြ်ျား  က်ြ ာျားက ို လက် ရံရှ န ိုငသ်ည့်် 

အ ငွ့််အဒရျားရှ ရြည်။ 

(၄)   ိုကြ်ျားလှြ်ျားြှုြ ာျားက ို လက် ရံနအ်တွက် သတ်ြှတ်ဒပျား ာျားဒသာကာလအ   အစိုရှယ်ယာြ ာျား အာျား 

မပနလ်ည်ဝယ်ယ မ ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ သဒဘာတ ညီ  က်ြ ာျားက ို    ပ်ဆ ိုဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြမပ ရ။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၅) ကြ်ျားလှြ်ျား  က် အာျားလံိုျားတွငပ်ါရှ သည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားသည် တ ညီရြည။် 

(ဃ) ပိုေြ် ွ  (ဂ) ြှအပ ဤပိုေြ်အရ အစိုရှယ်ယာြ ာျားဝယ်ယ ရာတွင ်အမ ာျားနည်ျားမြင့်် အစိုရှယ်ယာ ြ ာျားအာျား 

မပနလ်ည်ဝယ်ယ မ ငျ်ားအာျားလံိုျားသည် ဒရွျား  ယ်၍ဝယ်ယ မ ငျ်ားမြစသ်ည်။ 

အစိုရှယယ်ာရှငြ် ာျား၏ အတည်မပ ခ က ်

၁၂၁။ (က) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား အညီအြျှ မပနလ်ည်ဝယ်ယ မ ငျ်ားအတွက် သဒဘာတ ညီ  က်တစရ်ပ်က ို ကိုြပဏ၏ီ 

အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်  ြှတ်ဒသာ သာြနဆ်ံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်မြင့်် အတည်မပ ရြည် သ ို ့်ြဟိုတ ်

အဆ ိုပါအတည်မပ   က်ရရှ သည့််အ ါြှ သဒဘာတ ညီ  က်က ို တရာျားဝငမ်ပ လိုပ်ရြည်။ 

( ) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား ဒရွျား  ယ်မ ငျ်ားမြင့်် မပနလ်ည်ဝယ်ယ မ ငျ်ားအတွက် သဒဘာတ ညီ  က်တစရ်ပ်က ို ဒအာက်ပါ 

နည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် အတည်မပ ရြည ်သ ို ့်ြဟိုတ် အတည်မပ   က်ရရှ သည့််အ ါြှ အဆ ိုပါ အတည်မပ   က်နငှ့်် 

အညီမပ လိုပ်ရြည်- 
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(၁) ကိုြပဏ၏ီ အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်  ြှတ်သည့်် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်မြင့်် အတည်မပ  မ ငျ်ား၊ 

  ိုအ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်သည် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ညဝ်ယ်ယ မ ငျ်ား၏ တစစ် တ်တစဒ်ေသ အမြစ ်

အြ ိုျားစာျားနာျားအာျားလက် သံ  ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားကမြစဒ်စ၊ ၎ငျ်ားတ ို ့်၏တွ ြက်လိုပ်က ိုငသ်  ပိုဂ္  လ် တစဦ်ျားဦျားကမြစဒ်စ 

ဆံိုျားမြတ်  က်က ို ဒ ာက် ၍ံဆနဒြ ဒပျားမ ငျ်ား ြပါရှ သည့်် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က် မြစရ် ြည်။ သ ို ့်ြဟိုတ ်

(၂) ကိုြပဏ၏ီ အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်သာြနအ်စိုရှယယ်ာရှငအ်ာျားလံိုျားက သဒဘာတ ညီသည့်် 

ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်မြင့်် အတည်မပ မ ငျ်ား။ 

(ဂ) ကိုြပဏသီည် အစည်ျားအဒဝျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာနငှ့််အတ  ပိုေြ် ၁၂ဝ၊ ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁) ြှ (၃) အ  ပါရှ ဒသာ 

သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က် ာျားဒ ကာငျ်ား အတည်မပ ဒြာ်မပ  က် အပါအဝင ်ဆံိုျားမြတ်  က်နငှ့်် 

စပ်လ ဉျား၍ ြည်သ ို ့်ဆနဒြ ဒပျားရနဆ်ံိုျားမြတ်မ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာကိုြပဏြီှ သ ရှ  ာျားသည့်် အဒရျားကကီျားဒသာ 

အ  က်အလက်ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ဒြာ်မပ ာျားသည့်် တငမ်ပ  က်တစရ်ပ် ပါရှ ဒစရြည်။ 

(ဃ) အစိုရှယ်ယာ ရှငြ် ာျား ံသ ို ့် အစည်ျားအဒဝျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာအာျား ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ားြမပ ြီ၊ အစိုရှယ်ယာ ြ ာျားအာျား 

မပနလ်ည်ဝယ်ယ မ ငျ်ားအတွက် သဒဘာတ ညီ  က်က ို ြမပ လိုပ်ြီကိုြပဏသီည် ဒအာက်ပါစာရွက ်စာတြ်ျား 

ြ တတ ူတစစ်ံိုစကီ ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည်- 

(၁) အစည်ျားအဒဝျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ၊ 

(၂) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ညဝ်ယ်ယ ြည့်် ကြ်ျားလှြ်ျား  က်အတွက် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျား သတ်ြှတ ်

ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ စာရွက်စာတြ်ျားနငှ့်် 

(၃) အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား ံသ ို ့်ဒပျားပ ို ့်ြည့်် အစည်ျားအဒဝျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာနငှ့်် အတ  ပ ျားတွ ပါရှ သည့်် 

အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ည်ဝယ်ယ မ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ စာရွကစ်ာတြ်ျားြ ာျား။ ကိုြပဏသီည ်အစည်ျားအဒဝျား 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာနငှ့်် ယငျ်ားနငှ့််အတ  ပ ျားတွ ပါရှ သည့်် စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ို ြှတပံ်ိုတင ်အရာရှ  ံ 

တငမ်ပဒဆာငရွ်က်ပပီျားမြစဒ် ကာငျ်ားက ို ဒြာ်မပလ က် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ညဝ်ယ်ယ  မ ငျ်ားက ို 

အတည်မပ ြည့်် အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပရန ်ရညရွ်ယ်သည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို လည်ျား 

န ိုငင်ဒံတာ်တစဝ်ှြ်ျား  ိုတ်ဒဝမြန် ့်မြူျားလ က်ရှ ဒသာ ဒန ့်စဉ ိုတ်သတငျ်ားစာတစ ်ို ိုတွင ် ည့််သငွျ်ား ဒြာ်မပရြည်။ 

(င) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ပိုေြ် ွ  (ဃ) ပါစာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ို လက် ရံရှ သည့််ဒန ့်ရက် ြှစ၍ ၂၈ ရက်အတွငျ်ား 

အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား ံသ ို ့် အစည်ျားအဒဝျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ားက ို ဒဆာငရွ်က်ရန ်သတ်ြှတ်ရြည်။ 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ြှ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာဒပျားပ ို ့်ရန ်သတ်ြှတ်  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ား ကာလအတွငျ်ား သတ်ြှတ်  က်က ို 

ြ ိုတ်မပနလ်ျှင ်ကိုြပဏသီည် အစည်ျားအဒဝျား အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ဒပျားပ ို ့်ဒဆာငရွ်က ်န ိုငသ်ည့််အမပင ်

အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား၏ အတည်မပ   က်ရရှ ပါက အစိုရှယ်ယာ ြ ာျားအာျား မပနလ်ည်ဝယ်ယ ရန ်ကြ်ျားလှြ်ျား  က်က ို 

မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ 

(စ) ပိုေြ် ွ  (င) အရ သတ်ြှတ်  က် တစရ်ပ်ရပ်အာျား   ြှတ်  ့်လျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် အစိုရှယ်ယာ ရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ပြီရှငြ် ာျားအာျား အကာအကွယ်ဒပျားရနအ်တွက် လ ိုအပ်သည်ဟို ယ ဆသည့််အ ါ ပိုေြ် ွ  (ဃ) အရ 
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တငမ်ပဒသာစာရွက်စာတြ်ျား တစရ်ပ်ရပ်က ို ရှငျ်ားလငျ်ားစွာဒြာ်မပရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒမပာငျ်ားလ  မပငဆ်ငရ်နအ်တွက် 

ကိုြပဏသီ ို ့် ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည်။ 

(ဆ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ပိုေြ် ွ  (ဂ) တွငပ်ါရှ သည့်် သတ်ြတှ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာ ာျားမ ငျ်ား ြရှ  ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အလာျားတ အဒရျားကကီျားဒသာ အဒ ကာငျ်ားြ ာျားက ို သင့််ဒလ ာ်သည့်် အဒ ကာငျ်ားအရာ အမြစ ်ဒတွွဲ့ ရှ ရလျှင ်

အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ည်ဝယ်ယ ရန ်ကြ်ျားလှြ်ျား  က် မပ လိုပ်မ ငျ်ားနငှ့်် အစည်ျား 

အဒဝျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ိုကိုြပဏြီှ  ိုတ်ဒဝဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ားြမပ ရန ်ပိုေြ် ွ  (င) တွငပ်ါရှ သည့်် အ   န ်ကာလအတွငျ်ား 

  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဇ) ကိုြပဏသီည် ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်ရပ်က ို   ြှတ်ပပီျားဒနာက် ၂၁ ရက်အတွငျ်ား ပိုေြ် ွ  ( ) အရ ယငျ်ား ဆံိုျားမြတ်  က်၏ 

ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံ တငမ်ပရြည်။   ို ့်မပငန် ိုငင်တံစဝ်ှြ်ျား  ိုတ်ဒဝ သည့်် သတငျ်ားစာတွင ်

အဆ ိုပါဆံိုျားမြတ်  က်က ို   ြှတ်ပပီျားမြစဒ် ကာငျ်ား အဒ ကာငျ်ား ကာျား  က်နငှ့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား 

မပနလ်ည်ဝယ်ယ မ ငျ်ားအတွက် အဒသျားစ တ်ဒြာ်မပ  က် အက ဉျား   ပ်တ ို ့်က ို  ိုတ်မပန ်ရြည်။ ကိုြပဏသီည် 

အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ည်ဝယ်ယ မ ငျ်ားက ို န ိုငင်တံစဝ်ှြ်ျား  ိုတ်ဒဝမြန် ့်မြူျား လ က်ရှ ဒသာ ဒန ့်စဉ ိုတ် 

သတငျ်ားစာတစ ်ို ိုတွင ် ိုတ်မပနပ်ပီျားဒနာက် ၂၈ ရက်  ကာမြင့််သည်အ   ြမပ  လိုပ်ရ။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (င)၊ (စ) နငှ့်် (ဆ)  တ ို ့်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားနငှ့် ်စပ်လ ဉျား၍ ကိုြပဏကီ လ ြွ  ယံ ရမ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် နစန်ာဆံိုျားရှု ံျားြှုတစရ်ပ်ရပ် ဒပေါ်ဒပါက်ဒစကာြ  ကိုြပဏ၊ီ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝင ်သ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားသ ြ ာျားအဒပေါ် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ တွင ်တာဝနြ်ရှ ဒစရ။ 

(ည) ပိုေြ် ွ  ( ) အရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ တွင ်တာဝနြ်ရှ ဒသာလ်ည်ျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ၏ ဆံိုျားမြတ်  က် က ို အယ  ဝံငရ်န ်

ပိုေြ် ၄၂၈ အရ ကိုြပဏြီှရရှ ဒသာ အ ငွ့််အဒရျားက ို ကန် ့်သတ် ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

အစိုရှယယ်ာြ ာျားအာျားမပနလ်ည်ဝယယ်ရူန် ကြ်ျားလြ်ှျားခ က်နငှ့််စပ်လ ဉ်ျားသည့်် အဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျား 

၁၂၂။ (က) ကိုြပဏသီည် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ညဝ်ယယ် ရန ်ကြ်ျားလှြ်ျား  က်တစရ်ပ်တွင ်  ိုကြ်ျားလှြ်ျား 

  က်အာျားလက် ရံန ်သ ို ့်ြဟိုတ် မငငျ်ားပယ်ရနအ်တွက် ဆံိုျားမြတ်န ိုငရ်န ်ကိုြပဏြီှသ ရှ  ာျား သည့်် အဒရျားကကီျားဒသာ 

အ  က်အလက်အာျားလံိုျားက ို ဒြာ်မပ ာျားဒသာ တငမ်ပ  က်တစရ်ပ် ပါရှ ဒစရြည်။ 

( ) ကိုြပဏသီည် အစို ရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ညဝ်ယ်ယ ရနအ်တွက် သဒဘာတ ညီ  က်တစရ်ပ်က ို မပ လိုပ် 

ပပီျားသည့််အ ါတွင ်မပနလ်ည်ဝယ်ယ ြည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့််အတ  ဆက်စပ်ပါရှ သည့်် အ ငွ့််အဒရျားြ ာျား အာျားလံိုျားက ို 

ဆ ိုငျ်ားငံ့်  ာျားရြည်။ အဆ ိုပါ သဒဘာတ ညီ  က်အာျား ရပ်စ   ့်လျှင ်  ိုသ ို ့်ဆ ိုငျ်ားငံ့် ာျားမ ငျ်ားက ို ပယ်ြ က်ရြည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏသီည် ၎ငျ်ားြှမပနလ်ည်ဝယ်ယ  ာျားသည့်် အစိုရှယယ်ာြ ာျားက ို စွန် ့်လွှတ်မ ငျ်ားြမပ ရ။ ဤပိုေြ် ွ  ပါ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်နငှ့််ဆန် ့်က င၍် မပ လိုပ် ာျားသည့်် သဒဘာတ ညီ  က် တစရ်ပ်ရပ်သည ်ပ က်မပယ်သည်။ 

(ဃ) ကိုြပဏသီ ို ့် မပနလ်ည်ဝယ်ယ သည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားက ို ြှတ်ပံိုတငပ်ပီျားဒနာက် အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို 

  က်  ငျ်ားပယ်ြ က်ရြည်။ 

အစိုရှယယ်ာြ ာျားအာျား မပန်လည်ဝယယ်မူခငျ်ားဆ ိုငရ်ာ သတြှ်တခ် က်ြ ာျားက ိုလ ိုက်နာရန ်ပ က်က ကြ်ှု၏ အက   ျားဆကြ် ာျား 
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၁၂၃။ (က) ကိုြပဏသီည် ပိုေြ် ၁၂၁ နငှ့်် ၁၂၂ တ ို ့်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြရှ လျှင ်

ပိုေြ် ၁၂ဝ အရ အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ည် ဝယ်ယ မ ငျ်ားက ို ြမပ လိုပ်ရ။ 

( ) ကိုြပဏသီည် ပိုေြ် ၁၂၁ နငှ့်် ၁၂၂ တ ို ့်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်က ို ဆန် ့်က င၍် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားသည် 

အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ည်ဝယ်ယ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်    ပ်ဆ ို ာျားသည့်် ပဋ ညာဉ တစ ်ို ို သ ို ့်ြဟိုတ် 

ယငျ်ားပဋ ညာဉနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် ဒဆာငရွ်က်  က်တစရ်ပ်ရပ်တ ို ့်၏ အက   ျားသက် ဒရာက်မ ငျ်ားက ို 

    ိုက်ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

၁၂၄။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၁၂၃၊ ပိုေြ် ွ  (က) ပါသတ်ြှတ်   က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာရနပ် က်ကွက်လျှင ်ေဏဒ် ကျားဒင ွ

က ပ်သ နျ်ား ၅၀ က ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်မြစပ်ပီျား သ လ က်မြင့်် တြငပ် က်ကွက်  ့်သည့်် ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားအရာရှ တစဦ်ျားစသီည် အလာျားတ  မပစေ်ဏအ်တွက် တာဝနရ်ှ  ဒစရြည်။ 

၁၂၅။ ပိုေြ် ၁၂၄ အမပင ်ကိုြပဏသီည် အစိုရယှ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ည်ဝယ်ယ မ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ မပနလ်ည်ဝယ်ယ ပပီျားဒနာက် 

လ ြွ စာရငျ်ားဝင ် ့်လျှင ်ပိုေြ် ၁၂၃၊ ပိုေြ် ွ  (က) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ဒြာက်ြ က်၍ အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား 

မပနလ်ည်ဝယ်ယ မ ငျ်ားက ို သ လ က်မြင့််တြင ် ငွ့််မပ   ့်ဒသာကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာြ ာျား အာျားလံိုျားသည်လည်ျား 

ကိုြပဏကီမပနလ်ည်ရရှ န ိုငဒ်သာ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျား က် ဒက ာ်လွန ်သည့်် ပြီရှငြ် ာျားသ ို ့် ဒပျားရြည့်် ဒ ကျားပြီြ ာျားရှ   ့်လျှင ်

အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား မပနလ်ည်ဝယ်ယ ြှု အတွက် ဒပျားဒ  ရြည့််တနြ် ိုျား ပြာဏနငှ့််အညီ ကိုြပဏ၏ီ ပြီရှငြ် ာျားအဒပေါ်တွင ်

တာဝနရ်ှ ဒစရြည် မြစသ်ည်။ ပြီရှငက်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ပြီရှငက် ိုယ်စာျား တရာျားစွ ဆ ိုသည့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ က ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား အဆ ိုပါ ဒငပွြာဏက ို ဒြာ်မပပါေါရ ိုက်တာြ ာျား ံြ ှ

ဒတာငျ်ား ရံယ န ိုငသ်ည်။ 

အစိုရှယယ်ာရှငြ် ာျား၏ အခ င့််အဒရျားြ ာျားက ို ဒမပာငျ်ားလွဲသတြှ်တမ်ခငျ်ား 

အစိုရှယယ်ာအြ   ျားအစာျားြ ာျားက ို ပ ိုငဆ် ိုငသ်ြူ ာျား၏ အခ င့််အဒရျားက ို ဒမပာငျ်ားလွဲသတြှ်တမ်ခငျ်ား 

၁၂၆။ (က) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား၌ အစိုရှယ်ယာအြ   ျားအစာျားတစရ်ပ်တွငပ်ါရှ ဒသာ အစို 

ရှယ်ယာြ ာျား၏အ ငွ့််အဒရျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ားြပါရှ ဒသာ ကိုြပဏမီြစ ် ့်လျှင ်ကိုြပဏတီွင ်

ပါဝငသ် အြ   ျားအစာျားတစရ်ပ်တွင ်ပါရှ ဒသာသ ြ ာျား၏ အ ငွ့််အဒရျားက ို ဒမပာငျ်ားလ သတ်ြှတ် မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ပယ်ြ က်မ ငျ်ားအတွက် လိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျားအာျား သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားပါက အဆ ိုပါ လိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျားနငှ့်် 

အညီသာလျှင ်ဒမပာငျ်ားလ သတ်ြှတ်န ိုငြ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ် ပယ်ြ က်န ိုငြ်ည် မြစ ်သည်။   ိုလိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျားက ို 

ယငျ်ားတွငပ်ါရှ သည့်် သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားနငှ့်် အညီသာလျှင ်ဒမပာငျ်ားလ န ိုင ်သည်။ 

( ) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ပိုေြ် ွ  (က) ၌ ဒြာ်မပ ာျားဒသာ လိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျား တစရ်ပ်ရပ် ြပါရှ   ့်လျှင ်

အဆ ိုပါအလာျားတ အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားက ို ကိုြပဏ၏ီ အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်မြင့််သာ ဒမပာငျ်ားလ သတ်ြှတ် န ိုငသ်ည် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ပယ်ြ က်န ိုငသ်ည်။   ို ့်မပင ်

(၁) ဒအာက်ပါဒြာ်မပ ာျားသည့်် ပါဝငသ် ြ ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားြှ   ြှတ်ဒသာ အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်မြင့်် 

ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်- 
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(ကက) အစိုရှယ်ယာ ြတည်ဒငရွငျ်ား ပါရှ ဒသာ ကိုြပဏတီစ ်ိုမြစသ်ည်ဆ ိုလျှင ်အဆ ိုပါအစိုရှယ်ယာ 

အြ   ျားအစာျားတွင ်အစိုရှယ်ယာြ ာျား ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့််သ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(  ) အစိုရှယ်ယာ ြတည်ဒငရွငျ်ားြပါရှ ဒသာ ကိုြပဏတီစ ်ိုမြစသ်ည်ဆ ိုလျှင ်ဒမပာငျ်ားလ သတ်ြှတ် ာျား ဒသာ 

သ ို ့်ြဟိုတ် ပယ်ြ က် ာျားဒသာ အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားက ို  စံာျား ငွ့််ရှ သည့်် အြ   ျားအစာျားတွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

(၂) အဆ ိုပါအြ   ျားအစာျားတွင ်အနည်ျားဆံိုျား ဆနဒြ  ၇၅ ရာ  ိုငန်ှုနျ်ားရှ သည့်် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား၏ စာမြင့််ဒရျားသာျား 

သဒဘာတ ညီ  က်မြင့််လည်ျား မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏသီည် ဒမပာငျ်ားလ သတ်ြှတ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ပယ်ြ က်မ ငျ်ားအာျား မပ လိုပ်ပပီျားဒနာက်  ိုနစရ်က် အတွငျ်ား   ိုသ ို ့် 

ဒမပာငျ်ားလ သတ်ြှတ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ပယ်ြ က်မ ငျ်ားက ို အဆ ိုပါ အြ   ျားအစာျားြ ာျားတွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား ံသ ို ့် 

စာမြင့််ဒရျားသာျား အဒ ကာငျ်ား ကာျားရြည်။ 

(ဃ) ပိုေြ် ွ  (င) အရမပ လိုပ်ဒသာ ဒလျှာက် ာျားြှုက ို လ ိုက်နာလ က် သက်ဆ ိုငရ်ာ ဆံိုျားမြတ်  က်ြ ာျားက ို   ြှတ်ပပီျားဒနာက် 

သ ို ့်ြဟိုတ် သက်ဆ ိုငရ်ာသဒဘာတ ညီ  က်ြ ာျားက ို လက် ရံရှ ပပီျားဒနာက် ၂၁ ရက်အတွငျ်ား ကိုြပဏသီည် ဤပိုေြ်ပါ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်နငှ့််အညီ မပ လိုပ်သည့်် ဒမပာငျ်ားလ သတ်ြှတ်မ ငျ်ားြ ာျား နငှ့်် ကိုြပဏ၏ီ အစိုရယှ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ား 

ဒမပာငျ်ားလ ဒစြည့်် က စစရပ်ြ ာျားအာျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ  ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ 

ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည်။ 

(င) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်နငှ့််အညီ ဒမပာငျ်ားလ သတ်ြှတ် ာျားသည့််  ိုတ်ဒဝပပီျားမြစဒ်သာ အစိုရှယ်ယာ 

အြ   ျားအစာျားတစ ်ို၏ စိုစိုဒပါငျ်ား ၁ဝ ရာ  ိုငန်ှုနျ်ား က်ြနည်ျားဒသာ အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို ပ ိုငဆ် ိုင ်ာျားသည့်် သ ြ ာျားတွင ်

ဒမပာငျ်ားလ သတ်ြှတ်ရနအ်တွက် ဆံိုျားမြတ်  က်   ြှတ်မ ငျ်ားတွင ်သဒဘာတ ညီမ ငျ်ားြရှ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

ြ ဒပျားမ ငျ်ားြရှ သ က အဆ ိုပါ ဒမပာငျ်ားလ သတ်ြှတ်မ ငျ်ားက ို ဆက်လက်၍ သဒဘာတ ညီမ ငျ်ား ြရှ လျှင ်  ိုသ သည် 

အဆ ိုပါ ဒမပာငျ်ားလ သတ်ြှတ်မ ငျ်ားက ို ပယ်ြ က်ဒပျားရန ်အတွက်တရာျားရံိုျားသ ို ့် ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပန ိုငသ်ည်။ 

  ိုသ ို ့်ဒလျှာက် ာျားြှု တစစ်ံိုတစရ်ာရှ   ့်ပါက အဆ ိုပါဒမပာငျ်ားလ  သတ်ြှတ် မ ငျ်ားက ို တရာျားရံို ျားကအတည်ြမပ ြီအ   

  ိုသ ို ့်ဒမပာငျ်ားလ သတ်ြှတ်မ ငျ်ားြှာ အက   ျားသက်ဒရာက်မ ငျ်ား ြရှ  ဒစရ။ 

(စ) ပိုေြ် ွ  (င) အရ တငမ်ပဒလျှာက် ာျားြှုက ို သဒဘာတ ညီ  က်ဒပျားသည့််ဒန ့်ရက် သ ို ့်ြဟိုတ ်ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်သည့်် 

ဒန ့်ရက်ြှ ၂၁ ရက်အတွငျ်ား မပ လိုပ်ရြည်။ ဒလျှာက် ာျားြှုအာျား မပ လိုပ် ငွ့်် ရှ သည့််အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား က ိုယ်စာျား 

၎ငျ်ားတ ို ့်က ဤက စစအလ ို ့်ငာှ စာမြင့်် ဒရျားသာျား န် ့်အပ် ာျားဒသာ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် တစဦ်ျား က်ပ ိုဒသာသ ြ ာျားက 

  ိုဒလျှာက် ာျားြှုက ို မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဆ) ဒလျှာက် ာျားြှုတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ တရာျားရံို ျားသည် ဒလျှာက် ာျားသ  ဒလျှာက် ာျားြှုနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

 ကာျားနာဒပျားရန ်တရာျားရံိုျားသ ို ့် ဒလျှာက် ာျားဒသာ အမ ာျားပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက ို  ကာျားနာစစဒ်ဆျား ပပီျားဒနာက် အဆ ိုပါ 

ဒမပာငျ်ားလ သတ်ြှတ်မ ငျ်ားသည် ဒလျှာက် ာျားသ ြှ က ိုယ်စာျားမပ ဒသာအြ   ျားအစာျားတွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားက ို 

ြတရာျား    ိုက်နစန်ာ ဒစဒ ကာငျ်ား အြှုတွငဒ်ပေါ်ဒပါက်  ့်လျှင ်  ိုသ ို ့်ဒမပာငျ်ားလ  သတ်ြှတ် မ ငျ်ားအာျား  ငွ့််ြမပ ဒ ကာငျ်ား 

ဆံိုျားမြတ်န ိုငသ်ည်။ အြှုတွင ်  ိုသ ို ့်ြဒပေါ်ဒပါကပ်ါက ဒမပာငျ်ားလ သတ်ြှတ်မ ငျ်ား အာျား အတည်မပ ဒပျားရြည်။ 
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(ဇ) အဆ ိုပါ ဒလျှာက် ာျားြှုနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ တရာျားရံို ျား၏ ဆံိုျားမြတ်  က်သည် အပပီျားအမပတ် မြစဒ်စရြည်။ 

( ) ကိုြပဏသီည် ဒလျှာက် ာျားြှုအဒပေါ်  ြှတ်သည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို လက် ရံရှ ပပီျားဒနာက် ၂၁ ရက ်အတွငျ်ား 

  ိုအြ န် ့်၏ ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ  ံဒပျားပ ို ့်ရြည်။ 

(ည) ကိုြပဏအီရာရှ အာျားလံိုျား၏ တာဝနြ်ှာ ဤပိုေြ်ပါ လိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျားနငှ့်် အည ီလ ိုအပ်ဒသာ 

အဒရျားယ ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ိုလည်ျားဒကာငျ်ား၊ သက်ဆ ိုငသ်ည့်် တငမ်ပဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို လည်ျားဒကာငျ်ား 

မပ လိုပ်ရနမ်ြစသ်ည်။ 

(ဋ) ဤပိုေြ်တွငဒ်ြာ်မပပါရှ သည့်် ‘ဒမပာငျ်ားလ သတ်ြှတ်မ ငျ်ား’ နငှ့်် ‘ဒမပာငျ်ားလ သတ်ြှတ်ဒသာ’ ဆ ိုသည် တွင ်‘ပယ်ြ က်မ ငျ်ား’ 

နငှ့်် ‘ပယ်ြ က်ဒသာ’ ဟို အဓ ပပာယ်လည်ျား ပါဝငဒ်စရြည်။ 

၁၂၇။ ပိုေြ် ၁၂၆၊ ပိုေြ် ွ  (ည) တွငဒ်ြာ်မပပါရှ သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်က ိုလ ိုက်နာရန ်ပ က်ကွက်လျှင ်ပ က်ကွကြ်ှု၌ 

သ လ က်မြင့််တြငပ်ါဝငသ်ည့်် ကိုြပဏနီငှ့််ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအရာရှ  တစဦ်ျားစသီည် ေဏဒ် ကျားဒင ွ

က ပ် ၁၀ သ နျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည။် 

ဒင ဒ ကျားအဒ ာက်အပံ့် 

ကိုြပဏီြှ ယငျ်ား၏ ိုတဒ်ဝသည့်် အစိုရှယယ်ာြ ာျားက ိုဝယယ်မူခငျ်ားအတ က် ဒင ဒ ကျားအဒ ာကအ်ပံ့်ဒပျားမခငျ်ားဆ ိုငရ်ာ 

ကန် ့်သတခ် က်ြ ာျား 

၁၂၈။ (က) ဤပိုေြ် သ ို ့်ြဟိုတ ်ပိုေြ် ၁၃ဝ တ ို ့်တွငပ်ါရှ သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားြှတစပ်ါျားအြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် 

ကိုြပဏတီစ ်ို၏ လက်ဒအာက် ကံိုြပဏြီဟိုတ်ဒသာ အြ ာျားနငှ့်် ြသက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏြီ ာျားအမပင ်

အစိုရှယ်ယာအာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏသီည် တ ိုက်ရ ိုက်မြစဒ်စ၊ သယွ်ဝ ိုက်၍ မြစဒ်စ ယငျ်ားကိုြပဏကီ 

သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ အစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏကီ ိုတ်ဒဝ  ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာတစရ်ပ်ရပ်က ို ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက 

မပ လိုပ်  ့်ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် မပ လိုပ်ြည်မြစ ်ဒသာ ဝယ်ယ မ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ သ ို ့်ြဟိုတ် ဝယ်ယ ရနအ်တွက ်

ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့် တစစ်ံိုတစရ်ာက ို ဒပျားအပ်မ ငျ်ားြမပ ရ။ သ ို ့်ရာတွင ်ဒင ွိုတ်ဒ  ျားမ ငျ်ားြှာ ကိုြပဏ၏ီ 

သာြနစ်ျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား တစစ် တ် တစဒ်ေသမြစလ်ျှင ်ကိုြပဏ၏ီ သာြနစ်ျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားအမြစ ်

ဒင ွိုတ်ဒ  ျားမ ငျ်ားအာျား ဤပိုေြ်တွငပ်ါရှ  ဒသာ ြည်သည့််မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ တာျားမြစမ် ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

( ) ဤပိုေြ်တွငပ်ါရှ ဒသာ ြည်သည့််မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ ကိုြပဏတီစ ်ိုက အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို မပနလ်ည ်ဒရွျားနိုတ်ရယ မ ငျ်ား၊ 

အစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ားက ို ဒလျှာ့်  မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အ နျ်ား (၁၅) တွငပ်ါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ ကိုြပဏ၏ီ 

အစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ားအဒပေါ် အက   ျားသက်ဒရာက် ဒစြည့်် ဒဆာငရွ်က်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် လိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျားက ို 

မပ လိုပ်မ ငျ်ားတ ို ့်နငှ့််စပ်လ ဉျားဒသာ အ ငွ့််အဒရျားက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

၁၂၉။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၁၂၈ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ဆန် ့်က ငလ် က် မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်  ့်လျှင ်ပ က်ကွက်ြှု၌ 

သ လ က်မြင့််တြင ်ပါဝငသ်ည့််ကိုြပဏနီငှ့်် ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအရာရှ  ြ ာျား တစဦ်ျားစသီည် 

ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ် ၂၅ သ နျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

ဒင ဒ ကျားအဒ ာက်အပံ့် ဒပျားအပ်ရန ်ကိုြပဏီအာျားခ င့််မပ မခငျ်ား 
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၁၃၀။ (က) ပိုေြ် ၁၂၈ နငှ့််သက်ဆ ိုငဒ်သာ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ဒအာက်ပါအ  က်ြ ာျားနငှ့်် ညညီွတ်ြှသာ ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ ်

ယငျ်ား၏ အစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုရှ  အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို ရယ န ိုငရ်န ်အတွက ်ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသ ို ့် 

ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့် ဒပျားအပ်န ိုငသ်ည်- 

(၁) ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့သည် ဒအာက်ပါအဒမ အဒနြ ာျားက ို လက် နံ ိုငြ်ွယ်ရှ ဒသာ အဒ ကာငျ်ားမပ  က်ြ ာျား ရှ ဒ ကာငျ်ား 

ဆံိုျားမြတ်  ့်လျှင-် 

(ကက) ကိုြပဏသီည် ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်ဒပျားသင့််ဒ ကာငျ်ား၊ 

(  )   ိုသ ို ့် ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်ဒပျားမ ငျ်ားသည် ကိုြပဏအီတွက် အဒကာငျ်ားဆံိုျား အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျား က ို 

ဒကာငျ်ားစွာရရှ ဒစြည်မြစဒ် ကာငျ်ား၊ 

(ဂဂ) ဒငဒွ ကျား အဒ ာက်အပံ့်ဒပျားမ ငျ်ားသည် ကိုြပဏ၏ီအစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား အာျားလံိုျားအတွက ်ြျှတ 

ဒလ ာ်ကနြ်ှုရှ ဒ ကာငျ်ား၊ 

(ဃဃ) ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်ဒပျားမ ငျ်ားသည် ကိုြပဏကီ ယငျ်ား၏ပြီရှငြ် ာျားသ ို ့် ဒငဒွပျားဒ  ရြည့်် တာဝနြ် ာျားက ို 

အြ ာျားစို    ိုက်ြှုြရှ ဒ ကာငျ်ားနငှ့်် 

(ငင) ကိုြပဏသီည် ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်ဒပျားပပီျားဒနာက်   က်  ငျ်ား ဒ ကျားပြီစစဒ်ဆျား  က်က ို ဒက နပ် 

လက် ဒံ ကာငျ်ား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ပိုေြ် ၁၃၃ အရ ဒငဒွ ကျား အဒ ာက်အပံ့်ဒပျားမ ငျ်ားအာျား အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားက အတည်မပ ဒ ကာငျ်ား။ 

( ) ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်ဒပျားမ ငျ်ားအာျား ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁) အရ ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့ ြ ှ ငွ့််မပ ပပီျားဒနာက် 

အဆ ိုပါဒငဒွ ကျား အဒ ာက်အပံ့်က ို ဒပျားအပ်မ ငျ်ားြမပ ဒသျားြီ ကာလအတွငျ်ား ကိုြပဏ ီအဒနမြင့်် 

ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်ဒပျား ပပီျားဒနာက် ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁) ပါ လ ိုအပ်  က်ြ ာျားက ို   က်  ငျ်ားလ ိုက်နာန ိုငသ်ည့်် 

အဒမ အဒနရှ ြည်ြဟိုတ်ဒ ကာငျ်ား ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့ကဒတွွဲ့ ရှ လျှင ်ကိုြပဏကီ မပ လိုပ်ြည့်် ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့် 

တစရ်ပ်ရပ်က ို မပ လိုပ် ငွ့််ရှ သည်ဟို ြှတ်ယ မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

၁၃၁။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၁၃ဝ ပါသတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ိုလ ိုက်နာရန ်ပ က်ကွက်လျှင ်ေဏဒ် ကျား 

ဒငကွ ပ်နစှဆ်ယ့််ငါျားသ နျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်မြစပ်ပီျား သ လ က်မြင့််တြင ်ပ က်ကွက်ြှုက ို  ငွ့််မပ   ့်သည့်် 

ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျားအရာရှ ြ ာျားတစဦ်ျားစသီည် အလာျားတ  မပစေ်ဏအ်တွက် တာဝနရ်ှ  ဒစရြည်။ 

၁၃၂။ ပိုေြ် ၁၃၁ အမပင ်ကိုြပဏသီည် ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်ြ ာျား ဒပျားအပ်မ ငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဒပျားအပ် ပပီျားဒနာက် 

လ ြွ စာရငျ်ားဝင ် ့်လျှင ်ပိုေြ် ၁၃ဝ၊ ပိုေြ် ွ  (က) ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ဒြာက်ြ က်၍ ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်ဒပျားမ ငျ်ားက ို 

သ လ က်မြင့််တြင ် ငွ့််မပ   ့်ဒသာ ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာြ ာျားအာျားလံိုျား သည်လည်ျား ကိုြပဏကီမပနလ်ည်ရရှ န ိုငဒ်သာ 

ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျား က် ဒက ာ်လွနသ်ည့်် ပြီရှငြ် ာျားသ ို ့် ဒပျားရ ြည့်် ဒ ကျားပြီြ ာျားရှ   ့်လျှင ်

ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်ြ ာျားဒပျား  ့်သည့်် တနြ် ိုျားပြာဏနငှ့််အညီ ကိုြပဏ၏ီ ပြီရှငြ် ာျား အဒပေါ်တွင ်

တာဝနရ်ှ ဒစရြည်မြစသ်ည်။ ပြီရှငက်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ပြရီှငက် ိုယ်စာျား တရာျား စွ ဆ ိုသည့်် 
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စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ကဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား အဆ ိုပါ ဒငပွြာဏက ို ဒြာ်မပပါ ေါရ ိုက်တာြ ာျား ံြ ှ

ဒတာငျ်ား ရံယ န ိုငသ်ည်။ 

အစိုရှယယ်ာရှငြ် ာျား၏ အတည်မပ ခ က ်

၁၃၃။ (က) ကိုြပဏသီည် ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်ဒပျားမ ငျ်ားအတွက် အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား၏ အတည်မပ    က်က ို 

ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ားမပ လိုပ်ရြည်- 

(၁) ကိုြပဏ၏ီ အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်  ြှတ်သည့်် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်မြင့်် အတည်မပ  မ ငျ်ား၊ 

  ိုအ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်ြှာ အစိုရှယ်ယာြ ာျား ရရှ သ ကမြစဒ်စ၊ ၎ငျ်ားတ ို ့်၏တွ ြက်လိုပ်က ိုငသ်  ပိုဂ္  လ် 

တစဦ်ျားဦျားကမြစဒ်စ ဆံိုျားမြတ်  က်က ိုဒ ာက် ၍ံ ဆနဒြ ဒပျားမ ငျ်ား ြပါရှ သည့်် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်   ြှတ် မ ငျ်ား၊ 

သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ကိုြပဏ၏ီ အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်သာြနအ်စိုရှယယ်ာရှငြ် ာျားအာျားလံိုျားက သဒဘာတ ညီ သည့်် 

ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်မြင့်် အတည်မပ မ ငျ်ား။ 

( ) ကိုြပဏသီည် ပိုေြ် ၁၃ဝ တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့််အတ ိုငျ်ား ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်က ို ရယ ဒဆာငရွ်က် ပပီျားဒနာက် 

  က်  ငျ်ားန ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား စဒတာ့်ဒ ျားကွက်၌ အြည်စာရငျ်ား တငသ်ငွျ်ား ာျားသည့်် အြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် 

ကိုြပဏတီစ ်ို၏ လက်ဒအာက် ကံိုြပဏ ီမြစသ်ည်ဆ ိုလျှင ်ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်အာျား အဆ ိုပါ 

အြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့််ကိုြပဏ၏ီ အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်  ြှတ်သည့်် အ  ျားဆံိုျားမြတ်   က် တစရ်ပ်မြင့်် 

အတည်မပ ရြည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏသီည် ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်ဒပျားမ ငျ်ား ဒဆာငရွ်က်ပပီျားဒနာက်   က်  ငျ်ား ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ား 

အစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုရှ   ့်လျှင ်  ိုအစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏသီည်- 

(၁) ဤဥပဒေအရ ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ာျားပပီျား န ိုငင်ဒံတာ်အတငွျ်ား စဒတာ့်ဒ ျားကွက်၌ အြည်စာရငျ်ား 

တငသ်ငွျ်ား ာျားမ ငျ်ား ြရှ ဒသျားသည့်် ကိုြပဏမီြစသ်ည်ဆ ိုလျှင၊် ၎ငျ်ားအမပင ်

(၂) ဤဥပဒေအရ ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ာျားဒသာ အမ ာျားကိုြပဏ၏ီ လက်ဒအာက်  ံကိုြပဏတီစ ်ို ြဟိုတ်ဒသာ ကိုြပဏ ီ

မြစသ်ည်ဆ ိုလျှင၊် အ က်ပါက စစရပ်တွင ်ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်ဒပျားမ ငျ်ားက ို   ိုအစိုြ ာျား ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် 

ကိုြပဏ၏ီ အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ် ြှတ်သည့်် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က် တစရ်ပ်မြင့်် အတည်မပ ရြည်။ ပိုေြ် ွ  

(က) သ ို ့်ြဟိုတ် ( ) သ ို ့်ြဟိုတ် (ဂ) တ ို ့်တွငပ်ါရှ ဒသာ က စစရပ်ြ ာျား အတွက် အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်အာျား 

ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပလ ိုဒသာ ကိုြပဏသီည် အစည်ျားအဒဝျားအဒ ကာငျ်ား  ကာျားစာနငှ့်် အတ  ဆံိုျားမြတ်  က်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

ြည်သ ို ့်ဆနဒြ ဒပျားရန ်ဆံိုျားမြတ်မ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ကိုြပဏြီှ သ ရှ  ာျားသည့်် အဒရျားကကီျားဒသာ 

အ  က်အလက်ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ဒြာ်မပ ာျားသည့်် တငမ်ပ  က် တစရ်ပ်ပါရှ ဒစရြည်။ 

(ဃ) ပိုေြ် ွ  (က) သ ို ့်ြဟိုတ် ( ) သ ို ့်ြဟိုတ် (ဂ) တ ို ့်တွငပ်ါရှ ဒသာ က စစရပ်ြ ာျားအတွက ်ဒ ေါ်ယ  က ငျ်ားပြည့်် အစည်ျားအဒဝျား 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာအာျား ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ားြမပ ြီ ကိုြပဏသီည် 

ဒအာက်ပါစာရွက်စာတြ်ျားြ တတ ူတစစ်ံိုစကီ ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည်- 
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(၁) အစည်ျားအဒဝျား အဒ ကာငျ်ား  ကာျားစာနငှ့်် 

(၂) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ြည့်် အစည်ျားအဒဝျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာနငှ့််အတ  ပ ျားတွ ပါရှ သည့်် 

ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်ဒပျားမ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ စာရွက် စာတြ်ျားြ ာျား။ 

(င) ကိုြပဏသီည် ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်ြဒပျားြီ အနည်ျားဆံိုျား ၂၁ ရက်အတွငျ်ား   ိုဒငဒွ ကျား အဒ ာက် အပံ့် ဒပျားမ ငျ်ားအာျား 

ဤပိုေြ်ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ အတည်မပ ဒဆာငရွ်က် ပပီျားမြစဒ် ကာငျ်ား သတ်ြှတ် ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ပံိုစမံြင့်် 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတစဒ်စာငအ်ာျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည်။ 

(စ) ပိုေြ် ွ  (က) သ ို ့်ြဟိုတ် ( ) သ ို ့်ြဟိုတ် (ဂ) တ ို ့်တွငပ်ါရှ ဒသာ က စစရပ်ြ ာျားအတွက်   ြှတ် ာျားသည့်် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က် 

တစရ်ပ်က ို ယငျ်ားဆံိုျားမြတ်  က်   ြှတ်သည့််ဒန ့်ြှ ၁၄ ရက် အတွငျ်ား ဒြာ်မပပါကိုြပဏ၊ီ န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား 

စဒတာ့်ဒ ျားကွက်၌ အြည်စာရငျ်ား တငသ်ငွျ်ား ာျားသည့်် အြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် 

အစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏသီည် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံ တငမ်ပရြည်။ 

(ဆ) ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာနငှ့်် အမ ာျားအရာရှ အာျားလံိုျား၏တာဝနြ် ာျားြှာ ဤပိုေြ်ပါ လိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျား ြ ာျားနငှ့််အညီ 

လ ိုအပ်ဒသာအဒရျားယ  ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ိုလည်ျားဒကာငျ်ား၊ သက်ဆ ိုငသ်ည့်် တငမ်ပဒဆာင ်ရွက်ြှုြ ာျားက ို လည်ျားဒကာငျ်ား 

သင့််ဒလ ာ်ဒသာ ဒဆာငရွ်က်  က်မြင့်် မပ လိုပ်ရနမ်ြစသ်ည်။ 

၁၃၄။ ပိုေြ် ၁၃၃၊ ပိုေြ် ွ  (ဆ) တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်က ိုလ ိုက်နာရန ်ပ က်ကွက်လျှင ်ပ က်ကွက ်ြှု၌ 

သ လ က်မြင့််တြင ်ပါဝငသ်ည့်် ကိုြပဏနီငှ့််ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအရာရှ  တစဦ်ျားစသီည် 

ေဏဒ် ကျားဒငကွ ပ် ၂၅ သ နျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

မပဋ္ဌာန်ျားခ က်ြ ာျားနငှ့်် ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရ် က်မခငျ်ား၏ အက   ျားသက်ဒရာကြ်ှုြ ာျား 

၁၃၅။ ပိုေြ် ၁၂၈ တွငပ်ါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် ဆန် ့်က ငလ် က် ကိုြပဏသီည် ဒငဒွ ကျားအဒ ာက် 

အပံ့်ြ ာျားက ိုဒပျားအပ်  ့်လျှင ်  ိုသ ို ့်ဒငဒွ ကျားအဒ ာက်အပံ့်ဒပျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်    ပ်ဆ ို ာျားသည့်် ပဋ ညာဉ တစ ်ို ို 

သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားပဋ ညာဉနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် ဒဆာငရွ်က်  က်တစရ်ပ်ရပ်တ ို ့်၏ အက   ျား သက်ဒရာက်မ ငျ်ားက ို 

    ိုက်ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

အစိုရှယယ်ာြ ာျားက ို ြ ြ က ိုယတ် ိုငမ်ပနလ်ည်ရယမူခငျ်ားအာျား တာျားမြစမ်ခငျ်ား 

အစိုရှယယ်ာြ ာျားအာျားတ ိုက်ရ ိုက်ရယမူခငျ်ား 

၁၃၆။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ဒအာက်ပါက စစရပ်ြှအပ ၎ငျ်ား၏အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို ရယ မ ငျ်ားြမပ ရ- 

(က) ဤအ နျ်ားပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ မပနလ်ည်ဝယ်ယ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

( ) တရာျားရံိုျား၏အြ န် ့်အရ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား။ 

အစိုရှယယ်ာြ ာျားအဒပေါ် အာြခံခ က်ြ ာျား ရယမူခငျ်ား 

၁၃၇။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ယငျ်ား၏အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ယငျ်ားက ို ကကီျား ကပ်အိုပ်   ပ်ဒနသည့်် အစိုြ ာျား 

ပ ိုငဆ် ိုငဒ်သာကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာြ ာျားအဒပေါ် အာြ  ံ က်ြ ာျားရယ မ ငျ်ားြမပ ရ။ 

အစိုရှယယ်ာြ ာျားက ို လကဒ်အာက်ခကံိုြပဏီတစခ်ိုသ ို ့်  ိုတဒ်ဝမခငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်လွှွဲဒမပာငျ်ားမခငျ်ား 
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၁၃၈။ ဒအာက်ပါအဒ ကာငျ်ားြ ာျား ဒပေါ်ဒပါက်မ ငျ်ားြရှ လျှင ်ကိုြပဏတီစ ်ိုက ယငျ်ား၏လက်ဒအာက်  ံကိုြပဏသီ ို ့် ယငျ်ား၏ 

အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို ိုတ်ဒဝမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားမ ငျ်ားသည် ပ က်မပယ် သည်- 

(က) လွှ ဒမပာငျ်ားလက် ံဒသာ လက်ဒအာက် ကံိုြပဏသီည် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား ယံို ကည ်အပ်နှမံ ငျ်ား ရံ သ အမြစသ်ာ 

လက်  ံာျားမ ငျ်ားမြစ်ပပီျား အစိုရှယ်ယာြ ာျားြ ှအက   ျား စံာျား ငွ့်် တစရ်ပ်ရပ်က ို ရယ မ ငျ်ားြရှ  လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

( ) လွှ ဒမပာငျ်ားြှုအာျား အဆ ိုပါကိုြပဏ၏ီ အစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငဒ်သာ ကိုြပဏကီမပ လိုပ်ပပီျား လွှ ဒမပာငျ်ားလက်  ံဒသာ 

လက်ဒအာက် ကံိုြပဏကီ   ိုအစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငဒ်သာကိုြပဏ၏ီ လက်ဒအာက် ကံိုြပဏ ီမြစလ်ျှင။် 

ကငျ်ားလ တခ် ကြ် ာျား 

၁၃၉။ ဤပိုေြ်နငှ့်် သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ားြရှ သည့်် အမ ာျားအ ငွ့််အာဏာတစရ်ပ်ရပ်က ို     ိုက်မ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  

မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားသည် ပိုေြ် ၁၃၆၊ ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ၁၃၇ နငှ့်် ၁၃၈ တ ို ့်တွင ်တာျားမြစ ်ာျားသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် 

ပ က်မပယ်သည့််က စစတစရ်ပ်ရပ်က ို ငွ့််မပ န ိုငပ်ပီျား အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစန ိုငသ်ည့်် အဒမ အဒန ြ ာျားက ို 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပန ိုငသ်ည်။ 

တာဝန်ြ ာျားက ို ဆက်လက်ဒဆာငရ် က်ရမခငျ်ား 

အမခာျားတာဝန်ြ ာျားက ို ဆကလ်ကလ် ိုက်နာဒဆာငရ် က်ရမခငျ်ား 

၁၄၀။ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားသည် အစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ားအဒပေါ် အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစြည့်် ဒဆာငရွ်က် 

  က်ြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ အပ ိုငျ်ား ၄ တွင ်ပါရှ ဒသာ တာဝနြ် ာျားအပါအဝင ်ဤဥပဒေအရ ၎ငျ်ားတ ို ့်၏တာဝန ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

၎ငျ်ားတ ို ့်အာျားဒပျားအပ် ာျားသည့်် တာဝနတ်စရ်ပ်ရပ်က ို ဤအ နျ်ားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား   က် တစရ်ပ်အရ 

 ငွ့််မပ  ာျားသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားက ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်၍ အတည် မပ  ာျားသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ် ငွ့််မပ  ာျားသည့်် အဒ ကာငျ်ားြျှမြင့်် ကငျ်ားလွတ်  ငွ့်် ြရှ ဒစရ။ 

အပ ိုငျ်ား (၄) 

စြံီခန် ့်ခ ွဲမခငျ်ားနငှ့််အိုပ်ခ  ပ်မခငျ်ား၊ အြ ာျားမပညသ်သူ ို ့် ကြ်ျားလှြ်ျားမခငျ်ား၊ ဒပါငန်ှမံခငျ်ားနငှ့်် ဒ ကျားမြီ တာဝန် ရှ မခငျ်ား၊ 

ကိုြပဏီ၏ဒင စာရငျ်ားြ ာျားက ို   န်ျားသ ြ်ျား ာျားရှ မခငျ်ား 

 

အခန်ျား (၁၆) 

ကိုြပဏီရံို ျားခန်ျားနငှ့်် အြည ်

ြှတပံ်ိုတင ်ာျားဒသာ ကိုြပဏီရံို ျားခန်ျား 

၁၄၁။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ယငျ်ားအာျား စတငြ်ွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငသ်ည့်် ဒန ့်ြှစ၍ ကိုြပဏနီငှ့်် ဆက်သယွ်ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျား၊ 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားြှုြ ာျားအတွက် လ ပ်ြ ဒပျားပ ို ့်န ိုငြ်ည့်် ြတှ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ကိုြပဏရီံို ျား နျ်ား တစ ်ိုရှ ရြည်။ 

( ) ကိုြပဏသီည် ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားလ ပ်စာရှ  အဒဆာက်အအံိုဥပစာတွင ်လိုပ်ငနျ်ားဒဆာင ်ရွက်ရနြ်လ ိုအပ်။ 

သ ို ့်ရာတွင ်အဆ ိုပါ အဒဆာက်အအံိုဥပစာတွင ်ဝငဒ်ရာက်ဒန  ိုငသ် က ယငျ်ားဒနရာအာျား 

ကိုြပဏ၏ီြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားအမြစ ်အသံိုျားမပ  ငွ့််ဒပျားဒ ကာငျ်ား သဒဘာတ ညီ  က်က ို ရယ  
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  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရြည်။ အဆ ိုပါသဒဘာတ ညီ  က်အာျား မပနလ်ည်ရိုပ်သ ြ်ျား  ့်လျှင ်ကိုြပဏသီည် ြှတ်ပံိုတင ် ာျားဒသာ 

ရံိုျား နျ်ားအသစတ်စ ်ိုက ို  ပ်ြံဒြာ်မပရြည်။ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ဤပိုေြ် ွ အရ လ ိုအပ်ဒသာ သဒဘာတ ညီ  က် 

အဒ ာက်အ ာျားက ို ကိုြပဏအီာျားတငမ်ပဒစန ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငသ်ည့်် ဒလျှာက်လွှာတွင ်ြှတပံ်ိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားလ ပ်စာ အမပည့်် အစံိုက ို 

အဒ ကာငျ်ား ကာျား  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်မြစပ်ပီျား အဆ ိုပါလ ပ်စာတွင ်အဆ ိုမပ ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငြ်ှု 

တစစ်ံိုတစရ်ာရှ   ့်ပါက   ိုသ ို ့်ဒမပာငျ်ားလ  မပငဆ်ငသ်ည့််ဒန ့် ြတ ိုငြ်ီ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပရြည။် ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ သည ်အဆ ိုပါဒမပာငျ်ားလ ြှုြ ာျားက ို ြှတ်တြ်ျားတင ်

 ာျားရှ ရြည်။ 

(ဃ) ကိုြပဏ၏ီ နစှစ်ဉအစရီင ်စံာတွင ် ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပ ာျားသည့်် ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ကိုြပဏ ီရံိုျား နျ်ားလ ပ်စာသည ်

ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ သတ်ြှတ် ာျားသည့်် တာဝနအ်တွက် မပည့််စံို လံိုဒလာက်သည်ဟို သတ်ြှတ်မ ငျ်ား 

ြရှ ဒစရ။ 

(င) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ဒအာက်ပါ က စစရပ်ြ ာျားဒပေါ်ဒပါကဒ် ကာငျ်ား  ငမ်ြင ် ့်လျှင ်န ိုငင်အံတွငျ်ား ဒန  ိုငသ်ည့်် 

ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျား ံသ ို ့် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာဒပျားပ ို ့်၍ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားလ ပ်စာ က ို 

အဆ ိုပါေါရ ိုက်တာ၏လ ပ်စာမြင့်် ဒမပာငျ်ားလ သတ်ြှတ်လ ိုဒ ကာငျ်ား အသ ဒပျားန ိုငသ်ည်- 

(၁) အကယ်၍ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာရံိုျား နျ်ားသည် ကိုြပဏလီိုပ်ငနျ်ားဒဆာငရွ်က်သည့်် အဒဆာက်အအံို ဥပစာတွင ်

တည်ရှ   ့်ဒသာ်လည်ျား   ိုအဒဆာက်အအံိုဥပစာတွင ်ကိုြပဏကီဆက်လက်လိုပ်ငနျ်ား ဒဆာငရွ်က ်မ ငျ်ား ြရှ လျှင ်

သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) အကယ်၍ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာရံိုျား နျ်ားသည် ကိုြပဏလီိုပ်ငနျ်ား ဒဆာငရွ်က်သည့်် အဒဆာက်အအံို ဥပစာတွင ်

လိုပ်ငနျ်ားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြရှ လျှင ်  ိုအဒဆာက်အအံို ဥပစာတွင ်ဝငဒ်ရာက်ဒန  ိုငသ် က ယငျ်ားဥပစာအာျား 

ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားအမြစ ်အသံိုျားမပ  ငွ့််ဒပျားရန ်သဒဘာတ ညီမ ငျ်ား ြရှ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

မပနလ်ည်ရိုပ်သ ြ်ျားလျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ားအဒနမြင့်် ယငျ်ားဥပစာ တွင ်ဆက်လက်ဒန  ိုင ်မ ငျ်ား ြရှ လျှင ်

အဆ ိုပါအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာအာျား  ိုတ်မပနသ်ည့််ဒန ့်ြှ ၂၈ ရက ်အတွငျ်ား ကိုြပဏသီည် ရံိုျား နျ်ားလ ပ်စာအသစက် ို 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပန ိုငမ် ငျ်ားြရှ ပါက ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည ်အ က်ပါလ ပ်စာက ို ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ 

ရံိုျား နျ်ားလ ပ်စာအမြစ ်ဒမပာငျ်ားလ သတ်ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

၁၄၂။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၁၄၁ အရ သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အ  က်ြ ာျားက ိုလ ိုက်နာရန ်ပ က်ကွက ်  ့်လျှင ်

ေဏဒ် ကျားဒငကွ ပ်ဒလျားသ နျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

တာဝန်ကန် ့်သတ ်ာျားသည့််ကိုြပဏီ၏အြည်က ို ဒ ာ်မပရမခငျ်ား 

၁၄၃။ တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့််ကိုြပဏအီာျားလံိုျားသည်- 



မြနြ်ာန ိုငင်ကံိုြပဏီြ ာျားဥပဒေ 

Page 77 of 263 

(က) ယငျ်ား၏အြည်အာျား ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ကိုြပဏရီံို ျား နျ်ားတွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား၊ အြ ာျားမပည်သ နငှ့်် 

ဆက်သယွ်ဒဆာငရွ်က်သည့််ရံို ျား နျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒနရာအာျားလံိုျားတ ို ့်တွင ်လည်ျားဒကာငျ်ား မြငသ်ာသည့်် ဒနရာ ၌ 

မြနြ်ာဘာသာ သ ို ့်ြဟိုတ် အဂဂလ ပ်ဘာသာမြင့်် ရှငျ်ားလငျ်ားစွာဒရျားသာျားဒြာ်မပရြည်။ 

( ) ကိုြပဏ၏ီရံိုျားတံဆ ပ်ရှ   ့်လျှင ်ယငျ်ားရံို ျားတံဆ ပ်တွင ်၎ငျ်ား၏အြည်အာျား ရှငျ်ားလငျ်ားလွယ်က သည့်် စာလံိုျား ြ ာျားမြင့်် 

ဒြာ်မပပါရှ ဒစရြည်။ 

(ဂ) ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျားအာျားလံိုျားတွင ်ယငျ်ား၏ အြည်အာျား မြနြ်ာဘာသာ သ ို ့်ြဟိုတ် အဂဂလ ပ်ဘာသာ မြင့်် 

လွယ်က စွာြတ်ရှုန ိုငဒ်စရနဒ်ြာ်မပရြည်- 

(၁) ကိုြပဏကီ ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏ၏ီ က ိုယ်စာျားဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ားစာမြင့်် ဒရျားသာျားဒပျားပ ို ့် သည့်် 

ဆက်သယွ်ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားနငှ့်် 

(၂) ကိုြပဏကီဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏ၏ီက ိုယ်စာျားဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား  ိုတ်မပနသ်ည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် 

လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားပပီျား ကိုြပဏအီတွက် ဥပဒေအရတာဝနရ်ှ ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို မြစဒ်စသည့်် စာရွက်စာတြ်ျား ြ ာျား။ 

ကိုြပဏီ၏အြည်က ို ဒ ာမ်ပမခငျ်ားြမပ သည့််အတ က ်မပစေ်ဏ် 

၁၄၄။ (က) တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ယငျ်ား၏အြည်အာျား ဤဥပဒေအရညွှန ်ကာျား  ာျားသည့်် 

နည်ျားလြ်ျားြ ာျားအတ ိုငျ်ား ရှငျ်ားလငျ်ား ငရ်ှာျားစွာ လ ိုက်နာဒြာ်မပမ ငျ်ား ြရှ လျှင ်ေဏဒ် ကျားဒငကွ ပ် ငါျားဒသာငျ်ားက ို 

ဒပျားဒဆာငရ်ြည်မြစပ်ပီျား သ လ က်မြင့််တြင ်ပ က်ကွက်ဒစ  ့်သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ပ က်ကွက် ရန ် ငွ့််မပ   ့်သည့်် 

ကိုြပဏအီရာရှ တစဦ်ျားစသီည် အလာျားတ  မပစေ်ဏအ်တွက် တာဝနရ်ှ ဒစရြည်။ 

( ) တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို၏ အရာရှ တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားက ိုယ်စာျား ဒဆာငရွ်က်သ  

တစဦ်ျားဦျားသည် အ က်တွင ်မပဋ္ဌာနျ်ား ာျားသည့််အတ ိုငျ်ား ယငျ်ား၏အြည်က ို ရှငျ်ားလငျ်ား  ငရ်ှာျားစွာဒြာ်မပမ ငျ်ား ြမပ ဘ  

ကိုြပဏ၏ီ ရံိုျားတံဆ ပ်တစ ်ိုအမြစ ်ရည်ရွယ်လ က ်ရံိုျားတံဆ ပ်တစ ်ို ိုက ို အသံိုျားမပ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

  ိုသ ို ့်အသံိုျားမပ ရန ်ွင့်် မပ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် အ က်တွင ်မပဋ္ဌာနျ်ား ာျားသည့်် အတ ိုငျ်ား ယငျ်ား၏အြည်က ို ပိုေြ် ၁၄၃၊ 

ပိုေြ် ွ  (ဂ) တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် ဆက်သယွ်ဒဆာငရွ်ကြ်ှု သ ို ့်ြဟိုတ် စာရွက်စာတြ်ျားတစ ်ို ိုက ို ဒြာ်မပမ ငျ်ားြမပ ဘ  

မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုသ ို ့် မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်ကရ်န ် ငွ့််မပ   ့်လျှင ်ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်ငါျားဒသာငျ်ားက ို 

ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်အဆ ိုပါ စာရွက်စာတြ်ျားသည် ကိုြပဏအီတွက် ဥပဒေအရ တာဝနရ်ှ ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို 

မြစဒ်ပေါ်ဒစ  ့်ပပီျား ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျား ြဒပေါ်ဒပါက်  ့်လျှင ်  ိုတာဝနရ်ှ ြှုက ို ကိုြပဏကီြဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်မြင့်် ကိုြပဏ ီ

အဒပေါ်တွင ်မြစဒ်ပေါ်လာသည့်် တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားအတွက်လည်ျား   ိုသ က တာဝနယ် ဒဆာငရွ်က် ရြည်- 

(၁) အမ ာျားပိုဂ္  လ်အတွက် ကိုြပဏသီည် တာဝနယ် ဒဆာငရွ်ကြ်ည်ဟို အဆ ိုပါပိုဂ္  လ်သည် သ ရှ သ  သ ို ့်ြဟိုတ် 

သ ရှ သည်ဟို ြှတ်ယ  ရံသ ပိုဂ္  လ်မြစဒ် ကာငျ်ား စာရွက်စာတြျ်ားက ို  ိုတ်မပန ် ့်သ  သ ို ့်ြဟိုတ် 

လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား  ့်သ က  ငရ်ှာျား မပသန ိုငမ် ငျ်ား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) တရာျားရံို ျားက အဆ ိုပါစာရွက်စာတြ်ျားက ို  ိုတ်မပန ် ့်သ  သ ို ့်ြဟိုတ် လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား  ့်သ အဒပေါ်   ိုသ ို ့် 

တာဝနရ်ှ ဒစမ ငျ်ားြှာ တရာျားြျှတြှုြရှ ဒ ကာငျ်ားဒတွွဲ့ ရှ မ ငျ်ား။ 
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အခန်ျား (၁၇) 

အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားနငှ့်် ကိုြပဏီြ ာျား၏ ဒဆာငရ် ကြ်ှုြ ာျား 

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားြ ာျား 

၁၄၅။ (က) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့််အညီ- 

(၁) ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်က ို ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားက အမ ာျားေါရ ိုက်တာြ ာျား ံသ ို ့် သင့််ဒလ ာ်ဒသာ 

အ   နက်ာလအတွငျ်ား အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာဒပျားပ ို ့်၍ ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပန ိုငသ်ည်။ 

(၂) အစည်ျားအဒဝျားအာျား ေါရ ိုက်တာြ ာျားအာျားလံိုျားက သဒဘာတ လက် သံည့််နည်ျားလြ်ျား တစရ်ပ်ရပ်က ို 

အသံိုျားမပ ၍မြစဒ်စ၊ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် နည်ျားလြ်ျားမြင့်် မြစဒ်စ 

ဒ ေါ်ယ န ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ် က ငျ်ားပန ိုငသ်ည်။ 

(၃) ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်အတွက ်အစည်ျားအဒဝျားအ ဒမြာက်ဒစရန ်တက်ဒရာက်ရ ြည့်် 

ေါရ ိုက်တာဦျားဒရြှာ နစှဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ  ာျားသည့်် 

အဒရအတွက်ရှ ရြည်မြစပ်ပီျား   ိုေါရ ိုက်တာအာျားလံိုျားသည် အစည်ျားအဒဝျားအ   နက်ာလ တစ ်

ဒလျှာက်လံိုျားတက်ဒရာက်ရြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၄) အစည်ျားအဒဝျား ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်အာျား အဆ ိုပါဆံိုျားမြတ ် က်အတွက် ြ ဒပျား ငွ့််ရရှ သ  ေါရ ိုက်တာ ြ ာျား၏ 

ဆံိုျားမြတ်ြ အြ ာျားစိုမြင့််   ြှတ်ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

( ) ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားနငှ့်် ကိုြပဏ၏ီအစညျ်ားအဒဝျားြ ာျားတွင ်ဥကက ဋ္ဌအမြစဒ်ဆာငရွ်က် ြည့်် 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားက ို ေါရ ိုက်တာြ ာျားကဒရွျား  ယ်ရြည်။ အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်တွငမ်ြစဒ်စ၊ အစည်ျား အဒဝျား 

ဒဆာငရွ်က်ဒနသည့်် အ   နက်ာလအပ ိုငျ်ားအမ ာျား တစရ်ပ်တွငမ်ြစဒ်စ ဒရွျား  ယ်  ံာျားရဒသာ ဥကက ဋ္ဌ က 

တက်ဒရာက်ရန ်ပ က်ကွက်  ့်လျှင ်အစာျား  ိုျားဒဆာငရွ်က်ြည့်် ဥကက ဋ္ဌတစဦ်ျားက ို ဒရွျား  ယ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့်် အညီ ဥကက ဋ္ဌသည် ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားတွင ်အဆံိုျား အမြတ် 

ြ တစြ် ဒပျား ငွ့််ရှ သည်။ 

နစှပ်တလ်ည ်အဒ  ဒ  အစည်ျားအဒဝျား 

၁၄၆။ (က) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ကိုြပဏအီာျားလံိုျားသည် ယငျ်ား၏ နစှပ်တ်လည် အဒ ွဒ  ွ

အစည်ျားအဒဝျားအမြစ ်အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်က ို ယငျ်ားကိုြပဏအီာျား စတငြ်ွ ွဲ့စည်ျား တည်ဒ ာငသ်ည့်် ဒန ့်ရက်ြှ 

၁၈ လအတွငျ်ား က ငျ်ားပရြည်မြစပ်ပီျား ၎ငျ်ားအစည်ျားအဒဝျားအာျား က ငျ်ားပပပီျား ဒနာက်ပ ိုငျ်ား မပကခေ နန်စှတ်စန်စှလ်ျှင ်အနည်ျားဆံိုျား 

တစက်က ြ်က ငျ်ားပရြည်။   ိုသ ို ့်ဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်ဒနာက်ဆံိုျားအကက ြ် ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပ  ့်သည့်် နစှပ်တ်လည်အဒ ွဒ ွ 

အစည်ျားအဒဝျားြှ ၁၅ လ က်ြပ ိုဒသာ ကာလအတွငျ်ား မြစဒ်စရြည်။ 
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( ) ဤဥပဒေအရမြစ်ဒစ၊ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရမြစဒ်စ နစှပ်တ်လည်အဒ ွဒ  ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်

ဒဆွျားဒနျွားဒဆာငရွ်က်ြည့်် အဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျားသည် အစည်ျားအဒဝျားအဒ ကာငျ်ား ကာျား စာ၌ 

ဒြာ်မပ ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒစကာြ  ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျား ပါဝငရ်ြည်- 

(၁) ကိုြပဏအီဒနမြင့်် နစှစ်ဉဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာ အစရီင ်စံာ၊ ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ အစရီင ်စံာြ ာျားနငှ့်် 

စာရငျ်ားစစအ်စရီင ်စံာြ ာျားက ိုမပ စိုရန ်လ ိုအပ် သည့််အ ါ   ိုအစရီင ်စံာြ ာျားအတွက် ဒဆွျားဒနျွားဆံိုျားမြတ် မ ငျ်ား၊ 

(၂) ေါရ ိုက်တာြ ာျားက ို ဒရွျား  ယ်မ ငျ်ားနငှ့်် 

(၃) ကိုြပဏအီဒနမြင့်် စာရငျ်ားစစတ်စဦ်ျား  န် ့် ာျားရနလ် ိုအပ်သည့််အ ါ အဆ ိုပါစာရငျ်ားစစအ်ာျား  န် ့် ာျား မ ငျ်ား။ 

(ဂ) ဥကက ဋ္ဌသည် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားအာျား ကိုြပဏ၏ီစြီံအိုပ်   ပ်ြှုြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ဒြျား နွျ်ားြ ာျား ဒြျားမြနျ်ားရန ်

သ ို ့်ြဟိုတ် သဒဘာ ာျားြှတ်  က်ြ ာျား ဒပျားရနတ် ို ့်အတွက် သင့််ဒလ ာ်ဒသာ အ ငွ့််အဒရျားဒပျား ရြည်။ 

(ဃ) ကိုြပဏ၏ီစာရငျ်ားစစသ်ည် နစှပ်တ်လည ်အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားသ ို ့် တက်ဒရာက်ရြည် မြစပ်ပီျား 

ဥကက ဋ္ဌသည်ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားက ကိုြပဏ၏ီစာရငျ်ားစစဒ်ဆျားမ ငျ်ား၊ စာရငျ်ားစစအ်စရီင ်စံာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒငစွာရငျ်ားြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ စာရငျ်ားစစသ် ို ့် ဒြျား နွျ်ားြ ာျားဒြျားမြနျ်ားန ိုငရ်နအ်တွက် သင့််ဒလ ာ်ဒသာ အ ငွ့်် 

အဒရျားဒပျားရြည်။ 

(င) ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျား ဒပေါ်ဒပါက်မ ငျ်ားြှတစပ်ါျား ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် အဒသျားစာျား ကိုြပဏြီ ာျားနငှ့်် 

သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဒစရ- 

(၁)   ိုအဒသျားစာျားကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံို အဒမ  စံည်ျားြ ဉျားသည် ဤပိုေြ်ရှ  မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို က င့််သံိုျား 

ဒဆာငရွ်က်ြှုရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အလာျားတ  သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားပါရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂)   ိုအဒသျားစာျားကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားက သာြနဆ်ံိုျားမြတ်  က် တစရ်ပ်  ြှတ်၍ ဤပိုေြ်ရှ  မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို 

က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်ဒစရန ်ဆံိုျားမြတ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က   ိုအဒသျားစာျားကိုြပဏအီဒနမြင့်် ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအာျား က င့််သံိုျား 

ဒဆာငရွ်က်သင့််သည်ဟို ဆံိုျားမြတ်မ ငျ်ား။ 

ပိုေြ် ၁၄၆ ပါ မပဋ္ဌာန်ျားခ က်ြ ာျားအာျား ပ ကက် က်မခငျ်ား 

၁၄၇။ ပိုေြ် ၁၄၆ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ နစှပ်တ်လည်အဒ ဒွ ွ အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်အာျား က ငျ်ားပ ရာတွင ်

ပ က်ကွက်ြှုတစစ်ံိုတစရ်ာ မပ လိုပ်  ့်ပါက- 

(က)   ိုပ က်ကွက်ြှုတွင ်သ လ က်မြင့််တြင ်ပါဝင ် ့်ဒသာ ကိုြပဏ၊ီ ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ တစဦ်ျားစသီည ်

ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

( ) တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားဦျား၏ တငမ်ပဒလျှာက် ာျား  က်အရ ကိုြပဏ၏ီ နစှပ်တ် လည ်

အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်က ို ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပဒစန ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပရန ်ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည်။ 

တရာျားရံို ျားသည် သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား အစည်ျားအဒဝျားက ငျ်ားပ ဒဆာငရွ်က် မ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် 

ညွှန ်ကာျား  က်ြ ာျားက ို မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ 
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ဥပဒေအရ လ ိုက်နာက ငျ်ားပရသည့်် ကိုြပဏီအစည်ျားအဒဝျား 

၁၄၈။ (က) အြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့််ကိုြပဏြီ ာျား၊  ဝံန ် ကအ်ာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏြီ ာျားအာျားလံိုျားသည် 

ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငသ်ည့််ဒန ့်ြှစ၍ ၂၈ ရက်ဒအာက်ြနည်ျား ဒမ ာက်လ  က် ြြ ာျားဒသာကာလအတွငျ်ား 

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်က ို က ငျ်ားပရြည်။   ိုအစည်ျားအဒဝျားက ို ဥပဒေအရ 

လ ိုက်နာက ငျ်ားပရသည့်် ကိုြပဏအီစည်ျားအဒဝျားဟို ဒ ေါ်တွင ်ဒစရြည်။ 

( ) ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် အစည်ျားအဒဝျားက ငျ်ားပြည့််ဒန ့်ရက်ြတ ိုငြ်ီ အနည်ျားဆံိုျား ၂၁ ရက ်ကက  တင၍် ဤပိုေြ်တွင ်

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် နည်ျားလြ်ျားနငှ့််အည ီြှနက်နဒ် ကာငျ်ား လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား ာျား သည့်် ဤဥပဒေအရ 

မပ စိုဒဆာငရွ်က်ရြည့်် အစရီင ်စံာတစဒ်စာငက် ို ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  အာျားလံိုျား ံသ ို ့် မြန် ့်ဒဝရြည။် 

(ဂ) ဥပဒေအရ မပ စိုဒဆာငရွ်က်ရြည့်် အစရီင ်စံာအာျား ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာြ ာျားအနကြ်ှ နစှဦ်ျား က ်ြနည်ျားဒသာ 

ေါရ ိုက်တာြ ာျားြှမြစဒ်စ၊ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားတည်ျားရှ ဒသာ ကိုြပဏတီွင ်တစဦ်ျားတည်ျားရှ ဒသာ ေါရ ိုက်တာြှမြစဒ်စ၊ 

ေါရ ိုက်တာြ ာျားက ိုယစ်ာျား ဒဆာငရွ်က်ရန ်အ ငွ့််အာဏာ အပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံဒသာ ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ ဥကက ဋ္ဌကမြစဒ်စ 

ြှနက်နဒ် ကာငျ်ား လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားရြည်မြစပ်ပီျား ယငျ်ားအစရီင ်စံာ တွင ်ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို ဒြာ်မပရြည်- 

(၁)  ွ ဒဝသတ်ြှတ် ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာအဒရအတွက်စိုစိုဒပါငျ်ား၊ ယငျ်ားတ ို ့်တွင ်အမပည့််အဝက ို မြစဒ်စ၊ 

တစစ် တ်တစဒ်ေသက ိုမြစဒ်စ ဒငသွာျားမြင့််ဒပျားဒ   ာျားဒသာ  ွ ဒဝသတ်ြှတ် ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျား အာျား 

ပ ိုငျ်ားမ ာျားဒြာ်မပ  က်၊ ဒငသွာျားမြင့်် ြဟိုတ်ဘ  အမ ာျားနည်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် ဒပျားဒ   ာျားဒသာ အစို ရှယ်ယာ 

ပ ိုငျ်ားမ ာျားဒြာ်မပ  က်၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသက ို ဒပျားဒ   ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာမြစလ်ျှင ်  ိုသ ို ့် ဒပျားဒ   ာျားသည့်် 

ပြာဏနငှ့်် အမပည့််အဝက ိုမြစဒ်စ၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသက ို မြစဒ်စ ဒပျားဒ   ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာတနြ် ိုျား၊ 

(၂) အ က်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သက ့်သ ို ့်  ွ ဒဝသတ်ြှတ်ပပီျား ပ ိုငျ်ားမ ာျားဒြာ်မပ ာျားဒသာ အစိုရှယ်ယာ အာျားလံိုျား နငှ့်် 

စပ်လ ဉျား၍ ကိုြပဏကီ လက် ရံရှ ပပီျားမြစသ်ည့်် ဒငသွာျားပြာဏစိုစိုဒပါငျ်ား၊ 

(၃) ဒ ါငျ်ားစဉအလ ိုက်  ွ မ ာျားဒြာ်မပ ာျားဒသာ အစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ ေဘီင ် ာြ ာျားနငှ့်် အမ ာျားကဏ္ဍြ ာျားြှ ကိုြပဏကီ 

လက် ရံရှ ြှု၊ ဒငဒွပျားဒ  ြှု၊ လက်ဝယ်ရှ  ရဒငသွံိုျားဒငဆွ ိုငရ်ာနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အဒသျားစ တ် ဒြာ်မပ  က်ြ ာျား၊ 

အစိုရှယ်ယာြ ာျား  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒရာငျ်ား  မ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ဒပျားဒ  ရဒသာ ဒကာ်ြရှငဒ် ကျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒလျှာ့်ဒပါ ့်တနြ် ိုျားတ ို ့်က ို သျီားမ ာျားစဒီြာ်မပလ က် ကိုြပဏ၏ီ ကနဦျားကိုနက်  စရ တ်ြ ာျားအတွက် ဒငစွာရငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်

 န် ့်ြှနျ်ားတွက်  က်ြှုြ ာျားနငှ့််အတ  အစရီင ်စံာ မပ လိုပ်သည့််ဒန ့်ြှ  ိုနစရ်က်တာကာလအတွငျ်ားရှ  

ဒန ့်ရက်တစရ်က်ရက်အ   ကိုြပဏကီ လက် ရံရှ ြှုြ ာျား၊ မပ လိုပ်  ့်ဒသာ ဒငဒွပျားဒ  ြှုြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ 

အက ဉျား   ပ် ဒြာ်မပ  က်၊ 

(၄) ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငသ်ည့််ဒန ့်ြှစ၍ ဒြာ်မပပါရှ   ့်ဒသာ ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာြ ာျား၊ စာရငျ်ားစစ ်ြ ာျားနငှ့်် 

အတွငျ်ားဒရျားြ ျားရှ   ့်လျှင ်၎ငျ်ားတ ို ့်၏အြည်ြ ာျား၊ ဒနရပ်လ ပ်စာြ ာျား၊ န ိုငင်သံာျားနငှ့်် အမ ာျား သက်ဆ ိုငသ်ည့်် 

ဒြာ်မပ  က်ြ ာျား၊ ယငျ်ားတ ို ့်အာျား ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်င ်ာျားသည့်် ဒြာ်မပ  က် ြ ာျားရှ   ့်လျှင ်ယငျ်ားမပငဆ်ငဒ်ြာ်မပ 

  က်ြ ာျား၊ 
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(၅) အစည်ျားအဒဝျားတွင ်အတည်မပ   က်ရယ ရန ်တငမ်ပြည့်် ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ်ပါ အဒ ကာငျ်ား အရာြ ာျား၊ 

မပငဆ်င ် က်ြ ာျားနငှ့်် မပငဆ်ငြ်ည့််အဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုမပ တငမ်ပသည့်် မပငဆ်င ် က်ြ ာျား၊ 

(၆) အာြ ပံဋ ညာဉစာ   ပ်ြ ာျားရှ   ့်လျှင ်ယငျ်ားစာ   ပ်ြ ာျားအရ ဒဆာငရွ်က်ဒပျားရြည့်် တာဝနြ် ာျားက ို 

ြည်သည့််အတ ိုငျ်ားအတာအ   ဒဆာငရွ်က်ပပီျားစျီားမ ငျ်ားြ ာျား၊ 

(၇) ေါရ ိုက်တာြ ာျား ံြ ှဒတာငျ်ားဆ ိုြှုအရ ဒပျားဒ  ရြည့်် ဒ ကျားက နြ် ာျားရှ   ့်လျှင ်ယငျ်ားဒ ကျားက နြ် ာျားနငှ့်် 

(၈) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒရာငျ်ား  မ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ  ံသ ို ့် 

ဒပျားဒ    ့်ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ဒပျားဒ  ရြည်မြစဒ်သာ ဒကာ်ြရှငဒ် ကျား သ ို ့်ြဟိုတ် ပွ စာျား ြ ာျား အတွက် 

ဒြာ်မပ  က်ြ ာျား။ 

(ဃ) ကိုြပဏြီှ  ွ ဒဝသတ်ြှတ် ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့််လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏြီှ အဆ ိုပါ အစို ရှယ်ယာြ ာျားအတွက် 

လက် ရံရှ   ့်သည့််ဒငဒွ ကျား၊ လက် ရံရှ ြှုြ ာျား၊ ဒပျားဒ  ြှုြ ာျားနငှ့်် လည်ျားဒကာငျ်ား သက်ဆ ိုင ် ့်လျှင ်ဥပဒေအရ 

မပ စိုဒဆာငရွ်က်ရြည့်် အစရီင ်စံာအာျား ကိုြပဏ၏ီစာရငျ်ားစစ ်ြ ာျားြှ ြှနက်နဒ် ကာငျ်ားလက်ြှတ် ဒရျား  ိုျားရြည။် 

(င) ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် ဥပဒေအရ မပ စိုဒဆာငရွ်က်ရြည့်် အစရီင ်စံာအာျား ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား  ံသ ို ့် 

ဒပျားပ ို ့်ပပီျားဒနာက် ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ြှနက်နဒ် ကာငျ်ား လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား ာျား သည့်် အဆ ိုပါ 

အစရီင ်စံာ၏ ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို ြှတ်ပံိုတင ် ာျားရှ န ိုငရ်နအ်တွက် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံ သ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ရြည်။ 

(စ) ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည ်ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ အြည်ြ ာျား၊ ၎ငျ်ားတ ို ့်နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ဒြာ်မပ   က်ြ ာျား၊ န ိုငင်သံာျားနငှ့်် 

ဒနရပ်လ ပ်စာတ ို ့်က ိုလည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  အသျီားသျီားက ပ ိုငဆ် ိုင ် ာျားသည့်် 

အစိုရှယ်ယာအဒရအတွက်က ိုလည်ျားဒကာငျ်ား ဒြာ်မပ ာျားသည့်် စာရငျ်ားတစ ်ိုက ို အစည်ျားအဒဝျား စတငသ်ည့််အ ါတွင ်

တငမ်ပန ိုငရ်နအ်တွက် မပ စို ာျားရှ ရြည် မြစပ်ပီျား အစည်ျားအဒဝျားက ငျ်ားပဒနစဉ ကာလ တစဒ်လျှာက် ကိုြပဏတီွင ်

ပါဝငသ် ြ ာျားက အလွယ်တက  ရယ အသံိုျားမပ န ိုငဒ်စရန ် ာျားရှ ရြည်။ 

(ဆ) အစည်ျားအဒဝျားသ ို ့် တက်ဒရာက် ကဒသာ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားသည် ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားြှုနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဥပဒေအရ မပ စိုဒဆာငရွ်က်ရြည့်် အစရီင ်စံာနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍လည်ျားဒကာငျ်ား 

ကက  တငအ်ဒ ကာငျ်ား ကာျားမ ငျ်ား မပ   ့်သည်မြစဒ်စ၊ ြမပ   ့်သည်မြစဒ်စ ဒပေါ်ဒပါက် လာသည့်် က စစရပ်ြ ာျားက ို 

လွတ်လပ်စွာ ဒဆွျားဒနျွား ငွ့််ရှ သည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  ံစည်ျားြ ဉျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဤဥပဒေပါ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ အဒ ကာငျ်ား ကာျားမ ငျ်ား ြရှ   ့်လျှင ်ြည်သည့််ဆံိုျားမြတ်  က်က ိုြျှ   ြှတ်မ ငျ်ား ြမပ ရ။ 

(ဇ) အစည်ျားအဒဝျားက ို အ ါအာျားဒလ ာ်စွာ ဒရွွဲ့ဆ ိုငျ်ားန ိုငပ်ပီျား   ိုသ ို ့်ဒရွွဲ့ဆ ိုငျ်ား က ငျ်ားပသည့်် အစည်ျားအဒဝျား တစရ်ပ်ရပ်တွင ်

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ အဒ ကာငျ်ား  ကာျား၍ ယ ငအ်စည်ျားအဒဝျား 

ြက ငျ်ားပြီတွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား၊ က ငျ်ားပပပီျားဒနာက်ပ ိုငျ်ားတွင ်လည်ျားဒကာငျ်ား ဆံိုျားမြတ်  က် တစရ်ပ်ရပ်က ို  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

  ိုသ ို ့်ဒရွှွဲ့ဆ ိုငျ်ားဒဆာငရွ်က်သည့်် အစည်ျားအဒဝျားသည် ပံိုြှန ်က ငျ်ားပသည့်် အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်က ့်သ ို ့် အလာျားတ  

ဒဆာငရွ်က်န ိုင ်ငွ့််အာဏာြ ာျား ရှ ဒစရြည်။ 
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( ) ဥပဒေအရ မပ စိုဒဆာငရွ်က်ရြည့််အစရီင ်စံာအာျား တငမ်ပဒဆာငရွ်က်ရာတွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဥပဒေ အရ 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရသည့်် ကိုြပဏအီစည်ျားအဒဝျားအာျား က ငျ်ားပရာတွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား ပ က်ကွက်ြှု တစစ်ံိုတစရ်ာ 

ရှ ဒသာအဒ ကာငျ်ားဒ ကာင့်် ကိုြပဏအီာျား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် ဒလျှာက်  ာျားြှုတစရ်ပ်က ို အပ ိုငျ်ား (၅) 

တွင ်သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားနငှ့််အည ီတရာျားရံိုျားသ ို ့် တငမ်ပလာပါက တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏအီာျား 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားရန ်ညွှန ်ကာျားြည့််အစာျား ဥပဒေ အရ မပ စိုဒဆာငရွ်က်ရြည့်် အစရီင ်စံာက ို 

တငမ်ပဒဆာငရွ်က်ဒစမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဥပဒေအရ လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်ရသည့်် ကိုြပဏအီစည်ျားအဒဝျားအာျား 

က ငျ်ားပဒစမ ငျ်ားတ ို ့်အတွက် လြ်ျားညွှနြ်ှုြ ာျား မပ လိုပ်န ိုင ်သည ်သ ို ့်ြဟိုတ် သင့််ဒလ ာ်ြျှတြည့်် အမ ာျားဆံိုျားမြတ်  က် 

တစရ်ပ်က ို  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

၁၄၉။ ပိုေြ် ၁၄၈ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရနပ် က်ကွက်ပါက အဆ ိုပါပ က်ကွက်ြှု အတွက် အမပစရ်ှ ဒသာ 

သ ို ့်ြဟိုတ် သ လ က်မြင့််တြငဒ်ဆာငရွ်က် ငွ့််မပ ဒသာ ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ တစဦ်ျားစသီည် ေဏဒ် ကျားဒင ွ

က ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

အစည်ျားအဒဝျားြ ာျား 

၁၅၀။ ကိုြပဏ၏ီအဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်အာျား ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ားသတ်ြှတ်န ိုငြ်ည်မြစသ်ည်- 

(က) ပိုေြ် ၁၄၆ အရ က ငျ်ားပသည့်် နစှပ်တ်လည် အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

( ) ပိုေြ် ၁၄၈ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်အရ လ ိုက်နာက ငျ်ားပရသည့်် အစည်ျားအဒဝျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(ဂ) အ  ျားက ငျ်ားပသည့်် အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျား ယငျ်ားသည် ပိုေြ် ၁၅၁၊ ပိုေြ် ွ (က) အပါအဝင ်ဤဥပဒေ၌ 

ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အ ငွ့််အဒရျားနငှ့်် လိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျားအရ ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပဒသာ ကိုြပဏ ီတွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား၏ 

အမ ာျားဒသာ အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျား တစရ်ပ်ရပ်မြစသ်ည်။ 

အစည်ျားအဒဝျားြ ာျား ဒခေါ်ယကူ ငျ်ားပမခငျ်ား 

၁၅၁။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ို၏ အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်က ို- 

(၁) ဒလ ာ်ကနသ်င့််မြတ်သည့်် က စစရပ်အတွက် သင့််ဒလ ာ်ဒသာအ   နန်ငှ့်် ဒနရာတွင ်က ငျ်ားပရြည်။ 

(၂) အစည်ျားအဒဝျားက ငျ်ားပဒနစဉ ကာလတစဒ်လ ာက် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် အနည်ျားဆံိုျား နစှဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ကိုြပဏ၏ီ 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့်် ပ ိုြ ိုြ ာျားမပာျားသည့်် အဒရအတွက်ရှ ြှသာ 

အစည်ျားအဒဝျားအ ဒမြာက်ဒစရြည်။ 

(၃) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့်် အညီ ေါရ ိုက်တာြ ာျားက ဒရွျား  ယ် ာျားဒသာ ပိုဂ္  လ် တစဦ်ျားက 

ဥကက ဋ္ဌအမြစ ်ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်အစည်ျားအဒဝျားသ ို ့်   ိုပိုဂ္  လ်ြတက်ဒရာက်န ိုငပ်ါက အစည်ျားအဒဝျား 

တက်ဒရာက်သ ြ ာျားက ဥကက ဋ္ဌက ို ဒရွျား  ယ်ရြည်။ 

(၄) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့််အညီ အစည်ျားအဒဝျားတွင ်ြ အဒရအတွက် အြ ာျားစိုပ ိုငဆ် ိုင ် ကသည့်် 

တက်ဒရာက်သ ြ ာျားက ဥကက ဋ္ဌအာျား အစည်ျားအဒဝျားဒရွှွဲ့ဆ ိုငျ်ားဒပျားဒစရန ်သဒဘာတ ညီလျှင ်သ ို ့်ြ ဟိုတ် 

ညွှန ်ကာျားလျှင ်အစည်ျားအဒဝျားအာျား ဒရွှွဲ့ဆ ိုငျ်ားရြည်။ 
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(၅) ကိုြပဏ၏ီစာရငျ်ားစစသ်ည် တက်ဒရာက်န ိုင၍်   ိုစာရငျ်ားစစသ်ည် အစည်ျားအဒဝျား အဒ ကာငျ်ား ကာျား 

စာြ ာျားအာျားလံိုျားက ို လက် နံ ိုငပ်ပီျား၊ အစည်ျားအဒဝျားတွင ်စာရငျ်ားစစန်ငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အစည်ျားအဒဝျား လိုပ်ငနျ်ား 

အစ တ်အပ ိုငျ်ားအာျားလံိုျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ပါဝငဒ်ဆွျားဒနျွား ငွ့််ရှ သည်။ 

(၆) ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့၏ ဥကက ဋ္ဌသည် အ ါအာျားဒလ ာ်စာွ ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပန ိုငသ်ည်။ 

(၇) ြွ ွဲ့စည်ျားပံို အဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့််အညီ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျားက သ ို ့်ြဟိုတ် ြွ ွဲ့စည်ျားပံို အဒမ  စံည်ျားြ ဉျား တွင ်

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားက ဒ ေါ်ယ န ိုငသ်ည်။ 

(၈) ပိုေြ် ွ  ( ) နငှ့််အညီ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားက တရာျားဝငစ်ာမြင့်် ဒရျားသာျားဒတာငျ်ားဆ ိုလျှင ်ေါရ ိုက်တာြ ာျားက 

ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပရြည်။ 

(၉) ကိုြပဏ၏ီအစည်ျားအဒဝျား၌ အဆံိုျားအမြတ်ြ အမြစ ်ဒဆာငရွ်က်န ိုငြ်ည့်် တစဆ်ယ်ပံိုတစပံ်ိုဒအာက ်ြနည်ျားသည့်် 

ဆနဒြ ြ ာျားက ိုပ ိုငဆ် ိုင ်ာျားဒသာ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားက ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပ ဒဆာငရွ်က်န ိုင ်သည်။ သ ို ့်ရာတွင ်

အဆ ိုပါကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားသည် အစည်ျားအဒဝျား ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပသည့်် စရ တ်ြ ာျား က ို က  ရံြည်မြစပ်ပီျား 

ေါရ ိုက်တာြ ာျားြှဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပသည့်် ကိုြပဏ၏ီအစည်ျားအဒဝျားြ ာျားတွင ်ဒဆာငရွ်က် သည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားအတ ိုငျ်ား 

မြစန် ိုငသ်ြျှ လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်က ငျ်ားပ ရြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၁ဝ) ကိုြပဏ၏ီ အစည်ျားအဒဝျား၌ အမ ာျားနည်ျားမြင့်် ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပရန ်ြသင့််ဒလ ာ်၍ မြစဒ်စ၊   ိုသ ို ့် ဒဆာငရွ်က်ရန ်

သင့််ဒလ ာ်ြျှတြှုြရှ သည်ဟို ဒတွွဲ့ ရှ လျှငမ်ြစဒ်စ တရာျားရံို ျားသည် အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်   ြှတ်၍ အစည်ျားအဒဝျားအာျား 

ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပန ိုငသ်ည်။ အစည်ျားအဒဝျားတွင ်ြ ဒပျား ငွ့််ရှ ဒသာ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်ကိုြပဏတီွင ်

ပါဝငသ် တစဦ်ျားဦျားက ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပလာလျှင ်တရာျားရံို ျားသည် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

တရာျားရံို ျားသည် သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား အစည်ျားအဒဝျားဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပမ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် 

ညွှန ်ကာျား  က်ြ ာျားက ို မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ 

( ) ကိုြပဏ၏ီအစည်ျားအဒဝျား၌ အဆံိုျားအမြတ်ြ  အမြစဒ်ဆာငရွ်က်န ိုငြ်ည့်် တစဆ်ယ်ပံိုတစပံ်ိုဒအာက ်ြနည်ျားသည့်် 

ဆနဒြ ြ ာျားက ို ပ ိုငဆ် ိုင ်ာျားဒသာ အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားကမြစဒ်စ သ ို ့်ြဟိုတ် အစည်ျားအဒဝျား၌ 

ဆနဒြ ဒပျား ငွ့််ရှ ဒသာကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  အနည်ျားဆံိုျား ဦျားဒရ ၁ဝဝ ကမြစဒ်စ စာမြင့််ဒရျားသာျားဒတာငျ်ားဆ ို သည့််အ ါ 

အဆ ိုမပ  ာျားဒသာ ဒဆာငရွ်က်ြည့််လိုပ်ငနျ်ားသည် အစည်ျားအဒဝျား၌ ဒဆွျားဒနျွားဆံိုျားမြတ်ရြည့်် က စစရပ် မြစ ် ့်လျှင ်

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြရှ ဒစကာြ  အစို ရှယ်ယာ ြတည်ဒငရွငျ်ားပါရှ ဒသာ 

ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် ကိုြပဏ၏ီ အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်က ို ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပရန ်ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

(ဂ) ဒလျှာက် ာျားဒတာငျ်ားဆ ိုြှုက ို စာမြင့််ဒရျားသာျား မပ လိုပ်ရြည်မြစပ်ပီျား အစည်ျားအဒဝျား၏ ရည်ရွယ်  က် ြ ာျားနငှ့်် 

အဆ ိုမပ လ ိုသည့်် ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်ရပ်တ ို ့်က ို ဒြာ်မပပါရှ ဒစရြည်။ ၎ငျ်ားအာျားဒလျှာက် ာျားသ  ြ ာျားက 

လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား၍ ကိုြပဏ၏ီြှတ်ပံို တင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားသ ို ့်ဒပျားပ ို ့်ရြည်။   ိုဒလျှာက် ာျား ြှုတွင ်

အလာျားတ စာရွက်စာတြ်ျား ြ ာျားစာွပါရှ န ိုငပ်ပီျား   ိုစာရွကစ်ာတြျ်ားတစ ်ိုစတီွင ်ဒလျှာက် ာျားသ  တစဦ်ျားက မြစဒ်စ၊ 

အြ ာျားကမြစဒ်စ လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား ာျားရြည်။ 



မြနြ်ာန ိုငင်ကံိုြပဏီြ ာျားဥပဒေ 

Page 84 of 263 

(ဃ) သ ို ့်ရာတွင ်အစည်ျားအဒဝျားြှာ ပိုေြ် ွ  ( ) အရ ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပမ ငျ်ားြမပ သင့််ဒ ကာငျ်ား ေါရ ိုက်တာြ ာျား က ဆံိုျားမြတ်  ့်ပပီျား 

  ိုအဒ ကာငျ်ားအရာအာျား ဒလျှာက် ာျားသ ြ ာျားသ ို ့် အဒ ကာငျ်ား ကာျား  ့်မ ငျ်ားြှအပ ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် 

အစည်ျားအဒဝျားအာျား ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပြည်မြစဒ် ကာငျ်ား ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပ အဒ ကာငျ်ား  ကာျားသည့်် ဒန ့်ြှစ၍ ၂၁ 

ရက်အတွငျ်ား ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြမပ   ့်လျှင ်ဒလျှာက် ာျားသ ြ ာျားကမြစဒ်စ၊ ၎ငျ်ားတ ို ့် အနက်ြှ 

ြ အြ ာျားစိုဒပျား ငွ့််ရှ သ ြှမြစဒ်စ ၎ငျ်ားတ ို ့်က ိုယ်တ ိုင ်အစည်ျားအဒဝျားအာျား ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပန ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ဒသာ် 

  ိုသ ို ့်ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပသည့်် အစည်ျားအဒဝျားသည် ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပ အဒ ကာငျ်ား ကာျားသည့်် ဒန ့်ြှ စ၍ သံိုျားလအတွငျ်ား 

က ငျ်ားပရြည်။ 

(င) ဒလျှာက် ာျားသ ြ ာျားက ဤပိုေြ်အရဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပသည့််အစည်ျားအဒဝျားက ို ေါရ ိုက်တာြ ာျားက ဒ ေါ်ယ  က ငျ်ားပသည့်် 

အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားတွင ်ဒဆာငရွ်က်သည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားအတ ိုငျ်ား မြစန် ိုငသ်ြျှ လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်က ငျ်ားပရြည်။ 

ဒလျှာက် ာျားသ ြ ာျားက ဤက စစရပ်အတွက ်ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ား၏ ြ တတ ူ တစရ်ပ်ရပ်က ို ဒတာငျ်ားဆ ိုလျှင ်ကိုြပဏသီည် 

အဆ ိုပါြ တတ ူက ို ၎ငျ်ားတ ို ့် ံတငမ်ပရြည်။ 

(စ) ေါရ ိုက်တာြ ာျားက အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်က ို ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပရန ်ပ က်ကွက်  ့်သည့််အတွက် ဒလျှာက် 

 ာျားသ ြ ာျားကက   ံ ့်ရသည့််   ိုက်သင့််သည့််ကိုနက်  စရ တ်ြ ာျားက ို ကိုြပဏကီ ဒလျှာက ်ာျားသ ြ ာျား ံ 

မပနလ်ည်ဒပျားဒ  ရြည်။   ိုသ ို ့် မပနလ်ည်ဒပျားဒ    ့်သည့်် ဒငပွြာဏက ိုကိုြပဏသီည် ပ က်ကွက်  ့်သည့်် 

ေါရ ိုက်တာြ ာျားသ ို ့် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ တာဝန ်ြ်ျားဒဆာငြ်ှုအတွက ်ကိုြပဏြီှဒပျားဒ  ရြည့််အြ ိုျားအ  သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားအ ဒ ကျားဒငတွ ို ့်ြှ  ိုတ်နိုတ်၍ မပနလ်ည်ရယ ရြည်။ 

(ဆ) ကိုြပဏ၏ီအစည်ျားအဒဝျား၌ အဆံိုျားအမြတ်ြ အမြစ ်ဒဆာငရွ်က်န ိုငြ်ည့်် တစဆ်ယ်ပံိုတစပံ်ိုဒအာက ်ြနည်ျားသည့်် 

ဆနဒြ ြ ာျားက ို ပ ိုငဆ် ိုငရ်ရှ  ာျားဒသာ အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားြ ှမြစဒ်စ သ ို ့်ြဟိုတ် အစည်ျား အဒဝျား၌ ဆနဒြ ဒပျား ငွ့််ရှ ဒသာ 

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  အနည်ျားဆံိုျား ဦျားဒရ ၁ဝဝ ြှမြစဒ်စ ကိုြပဏ၏ီအစည်ျား အဒဝျား၌ ဒမပာငျ်ားလ ရြည့်် အဆ ိုမပ  ာျားဒသာ 

ဆံိုျားမြတ်  က်အတွက် ကိုြပဏသီ ို ့် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ ဒပျားပ ို ့် န ိုငသ်ည်။ 

(ဇ) ပိုေြ် ွ  (ဆ) အရ ဒပျားပ ို ့်သည့််အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာအာျား စာမြင့််ဒရျားသာျား ဒဆာငရွ်က်ြည်မြစပ်ပီျား အဆ ိုမပ သည့်် 

ဆံိုျားမြတ်  က်က ို ဒရျားသာျားဒြာ်မပပါရှ ဒစရြည်။   ိုအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာအာျား ယငျ်ားသ ို ့် ဒဆာငရွ်က်ရန ်အဆ ိုမပ သည့်် 

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားြှ လကြ်ှတ်ဒရျား  ိုျားရြည်။ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ တွင ်အက ဉျား   ပ် ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်က ို 

ပ ျားတွ ၍ တငမ်ပန ိုငသ်ည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (ဆ) တွင ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အဆ ိုမပ  ာျားဒသာ ဆံိုျားမြတ်  က်သည် အစည်ျားအဒဝျား၌ တငမ်ပ ရြည့်် 

အဆ ိုမပ  ာျားဒသာ ဆံိုျားမြတ်  က်မြစပ်ပီျား ဆံိုျားမြတ်  က်သည် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ပ ျားတွ တငမ်ပသည့်် 

ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်သည်လည်ျားဒကာငျ်ား အလွနရ်ှည်လ ာျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် တစစ်ံိုတစဦ်ျားက ို     ိုက်နစန်ာ ဒစမ ငျ်ား 

ြရှ လျှင ်ကိုြပဏသီည် အဆ ိုပါ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာနငှ့်် ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်ြ ာျားက ို ကိုြပဏသီ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ဒသာ 

ဒနာက်တစက်က ြ်က ငျ်ားပြည့်် အစည်ျားအဒဝျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာနငှ့်် အတ   ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရ ြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်

ဒနာက်တစက်က ြ်က ငျ်ားပြည့်် အစည်ျားအဒဝျားသည် ဆံိုျားမြတ်  က်ဆ ိုငရ်ာ အဒ ကာငျ်ား  ကာျားစာအာျား လက် ရံရှ သည့််ဒန ့်ြှ 
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နစှလ်အတွငျ်ား၌ က ငျ်ားပြည်ဆ ိုလျှင ်အဆ ိုပါ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ဒပျားပ ို ့်ရနြ်လ ို။ သ ို ့်ဒသာ် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို 

ဒပျားပ ို ့်၍ အစည်ျားအဒဝျားအာျား လက် ရံရှ သည့််ဒန ့်ြှ ၁၂ လအတငွျ်ား က ငျ်ားပရြည်။ 

(ည) ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ် ာျားဒသာအစည်ျားအဒဝျား အဒ ကာငျ်ား ကာျား  က်ြ ာျားနငှ့်် ြ ဒပျားမ ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ ြ ာျားအတွက် 

သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ိုလ ိုက်နာလ က် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားက အစည်ျားအဒဝျားက ို သင့်် ဒလ ာ်စွာ 

က ငျ်ားပဒဆာငရွ်က်ပပီျား ပါဝငန် ိုင ်ကြည့်် နည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ်မြင့်် အစည်ျားအဒဝျားြ ာျား က ငျ်ားပန ိုင ်ဒစရန ်ကိုြပဏသီည် 

ယငျ်ား၏ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်အစည်ျားအဒဝျား ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပမ ငျ်ားအတွက် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား 

ဒဆာငရွ်က်န ိုငြ်ည့်် နည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် ဒဆာငရွ်က်န ိုငဒ်စရန ်သတ်ြှတ်  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပန ိုငသ်ည်။ 

အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားအတ က် အဒ ကာငျ်ား ကာျားမခငျ်ားနငှ့်် ြွဲဒပျားမခငျ်ားဆ ိုငရ်ာ မပဋ္ဌာန်ျားခ ကြ် ာျား 

၁၅၂။ (က) ဒအာက်ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ကိုြပဏ၏ီအစည်ျားအဒဝျားြ ာျားဒ ေါ်ယ မ ငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် က စစရပ် ြ ာျားအတွက ်

အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစရြည်- 

(၁) ကိုြပဏ၏ီအစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်က ို စာမြင့််ဒရျားသာျား၍ ၂၁ ရက် က်ြနည်ျားဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ ပ ိုြ ို ကာမြင့််သည့််ကာလအတွငျ်ား ကက  တင ်

အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ သ ို ့်ြဟိုတ် အြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့််ကိုြပဏ ီမြစ ် ့်လျှင ်စာမြင့််ဒရျားသာျား၍ ၂၈ ရက်အတွငျ်ား 

ကက  တငအ်ဒ ကာငျ်ား ကာျားစာမြင့်် ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပန ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ဒသာ် အစည်ျားအဒဝျား တစရ်ပ်ရပ်အတွက် 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို လက် ရံရှ န ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားအာျားလံိုျား၏ သဒဘာတ ညီ  က်မြင့်် 

အစည်ျားအဒဝျားက ို ပ ိုြ ိုတ ိုဒတာငျ်ားသည့်် ကာလအတွငျ်ားဒပျားပ ို ့်သည့်် အဒ ကာငျ်ား  ကာျားစာမြင့််ဒ ေါ်ယ န ိုငပ်ပီျား 

ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားက သင့််သည် ငမ်ြငဒ်သာ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမြင့်် က ငျ်ားပန ိုငသ်ည်။ 

(၂) ကိုြပဏ၏ီအစည်ျားအဒဝျားအတွက် စာမြင့််ဒရျားသာျား ာျားသည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို အစည်ျားအဒဝျား တွင ်

ြ ဒပျား ငွ့််ရှ ဒသာ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားအာျားလံိုျား၊ ေါရ ိုက်တာအာျားလံိုျားနငှ့်် စာရငျ်ားစစြ် ာျား ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ရြည်။ 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ဒအာက်ပါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားမြင့်် ဒပျားပ ို ့်န ိုငသ်ည်- 

(ကက) လ က ိုယ်တ ိုငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

(  ) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ ၎ငျ်ားတ ို ့်၏လ ပ်စာြ ာျား သ ို ့်ြ ဟိုတ် 

ဤက စစရပ်အလ ို ့်ငာှ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားက သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အမ ာျားလ ပ်စာြ ာျား သ ို ့်စာတ ိုက်ြ ှ

မြစဒ်စ၊ အမ ာျားတ ိုက်ရ ိုက်ဒပျားပ ို ့်သည့်် နည်ျားလြ်ျားမြင့််မြစဒ်စ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားမြင့််လည်ျား ဒကာငျ်ား၊ 

(ဂဂ) ဤက စစရပ်အလ ို ့်ငာှ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားက သတ်ြတှ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ြက်(စ)် နပံါတ် သ ို ့်ြဟိုတ် 

အလီက် ဒရာနစ ်လ ပ်စာသ ို ့် အလီက် ဒရာနစန်ည်ျားမြင့်် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

(ဃဃ) ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အမ ာျားနည်ျားလြ်ျား တစရ်ပ်ရပ်မြင့်် လည်ျား ဒကာငျ်ား၊ 

သ ို ့်ရာတွင ်ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား ံသ ို ့် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ ဒပျားပ ို ့်ရာတွင ်ြဒတာ်တဆ က နရ်စ ် ့်မ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ ြရရှ မ ငျ်ားတ ို ့်သည် အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်ရပ်၏ဒဆာငရွ်က် ရြည့်် 

လိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို တရာျားြဝငမ် ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 
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(၃) အစည်ျားအဒဝျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို ဒြာ်မပ ပါရှ ဒစရြည်- 

(ကက) အစည်ျားအဒဝျားက ငျ်ားပြည့်် ဒနရာ၊ ဒန ့်ရက်နငှ့်် အ   န၊် 

(  ) အစည်ျားအဒဝျားတွင ်ဒဆွျားဒနျွားဒဆာငရွ်က်ြည့်် လိုပ်ငနျ်ားဆ ိုငရ်ာအဒ ွဒ ွ ဒြာ်မပ  က်ြ ာျား၊ 

(ဂဂ) အစည်ျားအဒဝျားသည် နစှပ်တ်လည်အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျား၊ ဥပဒေအရ လ ိုက်နာက ငျ်ားပရသည့်် 

အစည်ျားအဒဝျား သ ို ့်ြဟိုတ် အ  ျားက ငျ်ားပသည့်် အဒ ွဒ ွ အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်ရပ်မြစဒ် ကာငျ်ား ဒြာ်မပ 

  က်ြ ာျား၊ 

(ဃဃ) ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားကအဆ ိုမပ သည့်် ဆံိုျားမြတ်  က်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က် ြ ာျား ပါရှ မ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ြပါရှ မ ငျ်ားဆ ိုဒသာအ  က်ြ ာျား အပါအဝင ်လ ိုအပ်ဒသာ ရှငျ်ားလငျ်ားတငမ်ပ  က် ြ ာျားနငှ့်် တကွ 

အစည်ျားအဒဝျားတွင ်အဆ ိုမပ ြည့်် ဆံိုျားမြတ်  က်ြ ာျား၊ 

(ငင) က ိုယ်စာျားလှယ်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏကီ ိုယစ်ာျားမပ ပိုဂ္  လ ်န် ့်အပ်မ ငျ်ား နငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့််သတငျ်ား 

အ  က်အလက်ြ ာျားနငှ့်် လြ်ျားညွှန ် က်ြ ာျား၊ ယငျ်ားတ ို ့်တွင ်အဆ ိုပါ န် ့်အပ်ြှုြ ာျားအတွက ်အဒ ကာငျ်ား ကာျား 

စာြ ာျား လက် ရံရှ န ိုငသ်ည့််အ   န၊် အဆ ိုပါ  န် ့်အပ်ြှုြ ာျားအာျား ဒပျားပ ို ့်ရြည့််နည်ျားလြ်ျားြ ာျား ပါဝငရ်ြည်၊ 

၎ငျ်ားအမပင ်

(စစ) ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျားတွငမ်ြစဒ်စ၊ ဤဥပဒေတွငမ်ြစဒ်စ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ လ ိုအပ် သည့်် 

အမ ာျားအ  က်အလက်ြ ာျား။ 

(၄) ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား၏ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်အြည်စာရငျ်ားဒြာ်မပပါရှ ဒသာ အစို ရှယ်ယာ 

ပ ိုငရ်ှငတ်စဦ်ျားဦျားသည် တ ညီဒသာ အစိုရှယ်ယာအြ   ျားအစာျားက ို ပ ိုငဆ် ိုင ်ကဒသာ အမ ာျားအစို ရှယ်ယာရှငြ် ာျား က ့်သ ို ့် 

တ ညီသည့််အ ငွ့််အဒရျားြ ာျား ရရှ  စံာျားန ိုငပ်ပီျား တ ညီဒသာတာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားနငှ့််လည်ျား သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်။ 

( ) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့််အညီ ဒအာက်ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ကိုြပဏ၏ီအစည်ျား အဒဝျားြ ာျား၌ 

ြ ဒပျားမ ငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် က စစရပ်ြ ာျားအတွက် အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစရြည်- 

(၁) အစိုရှယ်ယာ အြ   ျားအစာျား တစရ်ပ်ရပ်နငှ့််အတ  ဆက်စပ်ပါရှ ဒသာ အ ငွ့််အဒရျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ကန် ့်သတ်  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ကိုြပဏ၏ီအစည်ျားအဒဝျား၌- 

(ကက) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားစကီလက်မပ၍ ဆနဒြ တစြ် ဒပျား ငွ့််ရှ သည်။ 

(  ) ဆနဒြ ဒပျားရာတွင ်ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားစသီည် ၎ငျ်ားတ ို ့်ပ ိုငဆ် ိုငဒ်သာ အစိုရှယ်ယာတစ ်ိုစ ီအတွက် 

ဆနဒြ တစြ်  ဒပျား ငွ့််ရှ သည်။ 

(ဂဂ)အစိုရှယ်ယာတစ ်ိုအာျား ပ ျားတွ ပ ိုငဆ် ိုင ်ကလျှင ်အြည်စာရငျ်ား တငသ်ငွျ်ား ာျားဒသာ အစိုရှယ်ယာ ပ ိုင ်

သ ြ ာျားအနက်ြှ တစဦ်ျားကြ ဒပျား ငွ့််ရှ သည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(ဃဃ) ဥကက ဋ္ဌသည် အဆံိုျားအမြတ်ြ တစြ်  ဒပျား ငွ့််ရှ သည်၊ 

(၂) ြ ဒပျားန ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အဒရျားတစစ်ံိုတစရ်ာအဒပေါ် ဆန် ့်က ငတ်ငမ်ပလ ိုလျှင ်အစည်ျားအဒဝျား၌သာ မပ လိုပ်န ိုငပ်ပီျား 

ယငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဥကက ဋ္ဌ၏အဆံိုျားအမြတ်သည် အပပီျားသတ် မြစဒ်စရြည်။ 
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(၃) အစည်ျားအဒဝျားတွင ်ြ  ွ ဒဆာငရွ်က်ရန ်တငမ်ပသည့်် ဆံိုျားမြတ်  က်က ို ဆနဒြ ဒပျားရန ်ဒတာငျ်ားဆ ိုမ ငျ်ား ြရှ လျှင ်

လက်မပ၍ဆနဒမပ မ ငျ်ားမြင့်် ဆံိုျားမြတ်ရြည်။ 

(၄) ဆံိုျားမြတ်  က် တစရ်ပ်ရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဆနဒြ ဒပျားရန ်ဒအာက်ပါပိုဂ္  လ်ြ ာျားက ဒတာငျ်ားဆ ိုဒဆာင ်ရွက်န ိုငသ်ည်- 

(ကက) ဥကက ဋ္ဌ သ ို ့်ြဟိုတ် 

(  ) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားြှ အနည်ျားဆံိုျား ငါျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(ဂဂ) ဆနဒြ ဒပျားရာတွင ်အဆံိုျားအမြတ်ဒပျားန ိုငသ်ည့်် ြ အဒရအတွက် အနည်ျားဆံိုျား ၁ဝ ရာ  ိုငန်ှုနျ်ားက ို ရရှ   ာျားသည့်် 

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝင ်သ ြ ာျား။ 

(၅) လက်မပ၍ ဆနဒြ ဒပျားမ ငျ်ား ြမပ ြီအ   နတ်ွငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ လက်မပ၍ ဆနဒြ ဒပျားသည့်် ရလေ ်ြ ာျားက ို 

ဒ ကညာမ ငျ်ားြမပ ြီ သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကညာပပီျားဒနာက်   က်  ငျ်ားအ   နတ်ွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား ဆနဒြ  

ဒပျားမ ငျ်ားက ိုမပ လိုပ်ရန ်ဒတာငျ်ားဆ ိုန ိုငသ်ည်။ 

(၆) ဆနဒြ ဒပျားမ ငျ်ားက ို ဥကက ဋ္ဌက ညွှန ်ကာျားသည့််နည်ျားလြ်ျားမြင့်် ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

(၇) လက်မပ၍မြစဒ်စ၊ ဆနဒြ မြင့််မြစဒ်စ ဆနဒြ ဒပျားမ ငျ်ားြမပ လိုပ်ြီအ   နတ်ွင ်ဥကက ဋ္ဌသည် လက် ရံရှ   ာျားဒသာ 

က ိုယ်စာျားလှယ်မြင့််ဒပျားသည့်် ြ ြ ာျားနငှ့်် အဆ ိုပါြ ြ ာျားက ို ြညသ် ို ့်အဆံိုျားအမြတ်မပ ဒစြည် ဆ ိုသည်က ို 

အစည်ျားအဒဝျားသ ို ့် အသ ဒပျားဒမပာ ကာျားရြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၈) လက်မပ၍ဆနဒြ ဒပျားရာတွင ်ဥကက ဋ္ဌ၏ဒ ကညာ  က်သည် အဆံိုျားအမြတ်ရလေအ်တွက် မပည့််စံို  ိုငလ်ံို ဒသာ 

သက်ဒသ  ံ က်မြစဒ်စရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်အဆ ိုပါဒ ကညာ  က်သည် လက်မပ၍ဆနဒမပ ြှုြ ာျားနငှ့်် 

လက် ရံရှ  ာျားဒသာ က ိုယ်စာျားလှယ်ြ ာျား၏ ဆနဒမပ ြှုြ ာျားက ို အဒမ  ရံြည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏ၏ီအစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်ရပ်က ို ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပန ိုငြ်ည့်် နည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်အရ အစည်ျား အဒဝျားအာျား 

ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပရနအ်တွက်မြစဒ်စ၊ ကိုြပဏ၏ီြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျားအရ သ ို ့်ြဟိုတ် ဤ ဥပဒေအရ 

သတ်ြှတ် ာျားသည့််နည်ျားလြ်ျားမြင့်် ကိုြပဏ၏ီ အစည်ျားအဒဝျားအာျား က ငျ်ားပရနအ်တွက်မြစဒ်စ 

အဒ ကာငျ်ားတစစ်ံိုတစရ်ာဒ ကာင့်် ြမပ လိုပ်န ိုင ် ့်လျှင ်တရာျားရံို ျားသည် က ိုယ်တ ိုငအ်ဒရျားယ  ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား မြင့််မြစဒ်စ၊ 

အစည်ျားအဒဝျားတွင ်ြ ဒပျား ငွ့််ရရှ ဒသာ ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ်  တစဦ်ျားဦျား၏ 

ဒလျှာက် ာျား  က်အရမြစဒ်စ ကိုြပဏ၏ီ အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်က ို တရာျားရံို ျားြှ သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့်် နည်ျားလြ်ျားမြင့်် 

ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပဒစရန ်အြ န် ့်  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ အဆ ိုပါအြ န် ့်တစရ်ပ် က ို   ြှတ်သည့််အ ါ တရာျားရံို ျားသည် 

လ ိုအပ်ြည် ငဒ်သာ အဒ ာကအ်ပံ့်မြစဒ်စြည့်် ညွှန ်ကာျား  က်ြ ာျား က ို   ြှတ်န ိုငသ်ည်။ ဒြာ်မပပါအြ န် ့် 

တစရ်ပ်ရပ်နငှ့််အညီ ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပသည့်် အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်ရပ်က ို ကိုြပဏ၏ီ နည်ျားလြ်ျားတက  ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပဒသာ 

အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်အမြစ ်ြှတ်ယ ရြည်။ 

ကိုြပဏီြ ာျား၏အစညျ်ားအဒဝျားြ ာျားသ ို ့်တက်ဒရာက်ရန် ကိုြပဏီက ိုယစ်ာျားမပ ပိုဂ္  လ်ြ ာျား ခန် ့် ာျားမခငျ်ား 

၁၅၃။ (က) အမ ာျားကိုြပဏတီစ ်ို၏ အြွ ွဲ့ဝငမ်ြစဒ်သာ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ ဆံိုျားမြတ်   က်မြင့်် 

ယငျ်ား၏အရာရှ တစဦ်ျားဦျားက ိုမြစဒ်စ၊ အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားက ိုမြစဒ်စ ဒြာ်မပပါ အမ ာျားကိုြပဏ၏ီ အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်ရပ်၌ 
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ယငျ်ား၏က ိုယ်စာျားမပ ပိုဂ္  လ်အမြစ ်ဒဆာငရွ်က်ဒစရနန်ငှ့်် ြ ဒပျားရနအ်တွက် ယငျ်ား၏အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို 

က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်န ိုငဒ်စရန ်အပ်နငှျ်ားန ိုငသ်ည်။   ိုသ ို ့် အ ငွ့််အာဏာ အပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံသ သည် အမ ာျားကိုြပဏ၏ီ 

အစည်ျားအဒဝျား၌လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်ရာတွင ်ဆနဒြ ဒပျားရာ၌လည်ျားဒကာငျ်ား 

၎ငျ်ားအာျားအ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ားသည့်် ကိုြပဏကီ က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်သက ့် သ ို ့် ယငျ်ားကိုြပဏ၏ီက ိုယ်စာျား အလာျားတ  

အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က် ငွ့််ရှ သည်။ 

( ) ကိုြပဏသီည် ပိုေြ် ွ  (က) အရ တစဦ်ျား ကပ် ိုဒသာ ကိုြပဏကီ ိုယ်စာျားမပ  ပိုဂ္  လ်ြ ာျားက ို  န် ့် ာျား န ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ရာတွင ်

ဒြာ်မပပါအ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို တစက်က ြ်တွင ်က ိုယ်စာျားမပ  ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားကသာလျှင ်က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က် န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  (က) အရ  န် ့်အပ် ာျားဒသာ ကိုြပဏကီ ိုယ်စာျားမပ ပိုဂ္  လ်အာျား ကိုြပဏ၏ီ အစည်ျားအဒဝျားသ ို ့် 

တက်ဒရာက်ဒစမ ငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ကိုြပဏသီည် ယငျ်ားက ိုယ်စာျားမပ  ပိုဂ္  လ်အာျား တရာျားဝင ်န် ့် ာျားမ ငျ်ား နငှ့်် 

သက်ဆ ိုငဒ်သာ အဒ ာက်အ ာျားြ ာျားက ို  ကည့််ရှုရနအ်တွက ်ဒတာငျ်ားဆ ိုန ိုငသ်ည်။   ို ့်အမပင ်ကိုြပဏ ီ

က ိုယ်စာျားမပ ပိုဂ္  လ်ြ ာျား  န် ့်အပ်မ ငျ်ားအတွက် ပံိုစတံစ ်ိုက ို ကိုြပဏေီါရ ိုက်တာြ ာျား၏ ဆံိုျားမြတ်  က်မြင့်် 

သတ်ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

ကိုြပဏီြ ာျား၏အစညျ်ားအဒဝျားြ ာျားသ ို ့် တကဒ်ရာက်ရန ်က ိုယစ်ာျားလှယြ် ာျားအာျား ခန် ့် ာျားမခငျ်ား 

၁၅၄။ (က) ကိုြပဏ၏ီ အစည်ျားအဒဝျားသ ို ့်တက်ဒရာက်၍ ြ ဒပျား ငွ့််ရှ ဒသာ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားဦျား သည် 

ဤပိုေြ်ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား၊ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားြ ာျားနငှ့််အညီ ၎ငျ်ားက ိုယ်စာျား အစည်ျားအဒဝျားသ ို ့် 

တက်ဒရာက်ဒစရနန်ငှ့်် ြ ဒပျားရနအ်တွက် ယငျ်ား၏ အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို က င့််သံိုျား ဒဆာငရွ်က်န ိုငဒ်စရန ်

က ိုယ်စာျားလှယ်တစဦ်ျားဦျားက ို  န် ့် ာျားန ိုငသ်ည်။ 

( ) က ိုယ်စာျားလှယ်သည် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားမြစရ်နြ်လ ို။ ၎ငျ်ားသည် ကိုြပဏ၏ီ အစည်ျားအဒဝျား ၌ လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်ရာတွင ်ဆနဒြ ဒပျားရာ၌ လည်ျားဒကာငျ်ား ၎ငျ်ားအာျား န် ့်အပ်သည့်် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် က 

က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်သက ့်သ ို ့် ၎ငျ်ားက ိုယ်စာျား အလာျားတ အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က် ငွ့််ရှ သည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားက က ိုယ်စာျားလှယ်တစဦ်ျားက ို  န် ့် ာျားရာတွင ်အသံိုျားမပ ြည့်် ဒလျှာက်လွှာ ပံိုစကံ ို 

ယငျ်ားကိုြပဏကီ ေါရ ိုက်တာ ြ ာျား၏ဆံိုျားမြတ်  က်မြင့်် သတ်ြှတ် ာျားန ိုငပ်ပီျား   ိုသ ို ့်သတ်ြှတ် ာျား သည့်် 

ဒလျှာက်လွှာပံိုစရှံ   ့်လျှင ်၎ငျ်ားအာျားကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားအာျားလံိုျား ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ရြည်။ ကိုြပဏ ီသည ်

က ိုယ်စာျားလှယ်အမြစ ်ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ် ြ ာျား၏ စာရငျ်ားတစ ်ိုက ို   ိုဒလျှာက်လွှာပံိုစနံငှ့််အတ   ည့််သငွျ်ား 

ဒြာ်မပန ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) ပိုေြ် ွ  (ဂ) အရ ဒလျှာက်လွှာပံိုစတံစ ်ိုက ို သတ်ြှတ် ာျားမ ငျ်ား ရှ သည်မြစဒ်စ၊ ြရှ သည် မြစဒ်စ 

က ိုယ်စာျားလှယ် န် ့်အပ်ြှုသည်  န် ့်အပ်သ က လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားပပီျား ၎ငျ်ားတွင ်ဒအာက်ပါအ  က်အလက်ြ ာျား 

ပါဝင ် ့်လျှင ်တရာျားဝငသ်ည်- 

(၁) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ၏အြည်နငှ့်် ဒနရပ်လ ပ်စာ၊ 

(၂) ကိုြပဏ၏ီအြည်၊ 
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(၃) က ိုယ်စာျားလှယ်၏အြည်နငှ့်် 

(၄) က ိုယ်စာျားလှယ်ြှ တက်ဒရာက်ြည့််အစည်ျားအဒဝျားြ ာျား။ (အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားအာျားလံိုျားလည်ျား မြစန် ိုင ်သည်။) 

(င) က ိုယ်စာျားလှယ် န် ့်အပ်ြှုတစရ်ပ် စတငအ်က   ျားသက်ဒရာက်ဒစရနအ်တွက် က ိုယ်စာျားလှယ်  န် ့်အပ် သည့်် 

စာရွက်စာတြ်ျားက ို သက်ဆ ိုငရ်ာအစည်ျားအဒဝျားြစတငြ်ီ အနည်ျားဆံိုျား ၄၈ နာရီကက  တင၍် ကိုြပဏြီ ှလက် ရံရှ ပပီျား 

မြစရ်ြည်။ အဒ ကာငျ်ားက စစအသျီားသျီားတွင ်အဆ ိုပါ စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ို ကိုြပဏ၏ီ ြှတပံ်ိုတင ်ာျားဒသာရံိုျား နျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် အစည်ျားအဒဝျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်ကိုြပဏကီ ဒြာ်မပ ာျား သည့်် အမ ာျားဒနရာ၊ လ ပ်စာ သ ို ့်ြဟိုတ ်

နပံါတ်ြ ာျားသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ရြည်။ 

(စ) ကိုြပဏသီည် က ိုယ်စာျားလှယ် န် ့်အပ်ဒသာ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျား ံြှ စာရွက်စာတြ်ျား တစ ်ို  က် ပ ိုြ ို၍ 

လက် ရံရှ   ့်လျှင ်ဒနာက်ဆံိုျားလက် ရံရှ   ့်ဒသာ စာရွက်စာတြျ်ားသည် ယ င ်ဒပျားပ ို ့်  ့်ဒသာ စာရွက်စာတြ်ျားက ို 

မပနလ်ည်ရိုပ်သ ြ်ျားသည်ဟို ြှတ်ယ ရြည။် 

(ဆ) က ိုယ်စာျားလှယ် န် ့်အပ်သည့်် စာရွက်စာတြ်ျားတွင ်ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍က ိုယ်စာျား လှယ်က 

ြည်သ ို ့်ဆနဒြ ဒပျားရြည်က ို သတ်ြှတ်ဒြာ်မပရြည် သ ို ့်ြဟိုတ ်က ိုယ်စာျားလှယ်၏ ဆံိုျားမြတ်  က် မြင့်် 

ြ ဒပျားန ိုင ်ငွ့််ရှ ဒ ကာငျ်ားဒြာ်မပန ိုငပ်ပီျား ြည်သ ို ့်ြ ဒပျားရန ်သတ်ြှတ် ာျားလျှင ်က ိုယ်စာျားလှယ်သည ်အဆ ိုပါ 

သတ်ြှတ်  က်အတ ိုငျ်ား ဆနဒြ ဒပျားရြည်။ 

(ဇ) ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားသည် အဒ ကာငျ်ားတစ ်ို ိုဒ ကာင့်် ဆံိုျားမြတ်  က်တစ ်ိုအတွက် ြ ဒပျားန ိုင ် ငွ့်် ြရှ   ့်လျှင ်

  ိုသ ၏က ိုယ်စာျားလှယ်သည် ၎ငျ်ား၏က ိုယ်စာျားြ ဒပျား ငွ့််ြရှ ဒစရ။ 

သာြန်ဆံိုျားမ တခ် က်ြ ာျား 

၁၅၅။ ဤဥပဒေတွငမ်ြစဒ်စ၊ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွငမ်ြစဒ်စ အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က် သ ို ့်ြဟိုတ် 

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ သတ်ြှတ် ာျားဒသာရာ  ိုငန်ှုနျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အဒရအတွက်မြင့်် အတည်မပ ၍ 

ဒဆာငရွ်က်ရြည်ဟို အတ အလငျ်ားဒြာ်မပ ာျားသည့်် က စစြ ာျားြှတစပ်ါျား ဤဥပဒေအရ မြစဒ်စ၊ ကိုြပဏ၏ီ 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားအရမြစ်ဒစ ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်  ြှတ်ရန ်လ ိုအပ်သည့်် က စစရပ်တွင ်  ိုက စစရပ်က ို 

သာြနဆ်ံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်  ြှတ်၍ ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

အစည်ျားအဒဝျားြ ာျား က ငျ်ားပမခငျ်ားြမပ ဘွဲ စာမ င့််ဒရျားသာျား၍ ဆံိုျားမ တခ် ကြ် ာျားခ ြှတမ်ခငျ်ား 

၁၅၆။ (က) ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားသာရှ ဒသာ ကိုြပဏတီစ ်ိုတွင ်ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားက ို ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပရနြ်လ ို။ 

လ ိုအပ်ဒသာဆံိုျားမြတ်  က်ြ ာျားက ို စာမြင့််ဒရျားသာျားြှတ်တြ်ျားတင ်လက်ြှတ်ဒရျား   ိုျားပပီျား   ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

( ) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားသာရှ ဒသာ ကိုြပဏတီစ ်ိုတွင ်ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏အစည်ျားအဒဝျား ြ ာျားက ို 

ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပရနြ်လ ို။ လ ိုအပ်ဒသာ ဆံိုျားမြတ်  က်ြ ာျားက ိုစာမြင့်် ဒရျားသာျားြှတ်တြ်ျားတင ်လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားပပီျား 

  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ဆံိုျားမြတ်  က်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ြ ဒပျား ငွ့််ရှ ဒသာေါရ ိုက်တာ အာျားလံိုျားသည် စာရွက်စာတြ်ျားတွင ်ဒရျားသာျား ာျားသည့်် 

ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်က ို ဒ ာက် ဒံ ကာငျ်ား ဒြာ်မပ  က်ပါရှ ဒသာ စာရွက်စာတြ်ျားက ို လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား  ့် ကလျှင ်
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ကိုြပဏတီစ ်ို ိုသည် ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားက ိုဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပမ ငျ်ား ြမပ ဘ  ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ 

ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်န ိုငသ်ည်။ အဆ ိုပါစာရွကစ်ာတြ်ျား၏ သျီားမ ာျား ြ တတ ူြ ာျားတွငလ်ည်ျား 

လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားန ိုငပ်ပီျား ဒနာက်ဆံိုျားေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားက လကြ်ှတ်ဒရျား  ိုျားပပီျားသည့်် အ ါတွင ်  ိုဆံိုျားမြတ်  က်က ို 

  ြှတ်ပပီျားမြစသ်ည်ဟို သတ်ြှတ်ရြည်။ 

(ဃ) ဆံိုျားမြတ်  က်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ြ ဒပျား ငွ့််ရှ ဒသာကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် အာျားလံိုျားသည် စာရွကစ်ာတြ်ျား တွင ်

ဒရျားသာျား ာျားသည့်် ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်က ို ဒ ာက် ဒံ ကာငျ်ား ဒြာ်မပ  က်ပါရှ ဒသာ စာရွက် စာတြ်ျားက ို 

လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား  ့် ကလျှင ်အြ ာျားနငှ့််ြသက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို ိုသည် အဒ ွဒ ွ အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်က ို 

ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပမ ငျ်ားြမပ ဘ  ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်န ိုငသ်ည်။ အဆ ိုပါ 

စာရွက်စာတြ်ျား၏ သျီားမ ာျားြ တတ ူြ ာျားတွငလ်ည်ျား လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားန ိုငပ်ပီျား ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  ဒနာက်ဆံိုျားတစဦ်ျားက 

လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားပပီျားသည့််အ ါတွင ်  ိုဆံိုျားမြတ်  က်က ို   ြှတ် ပပီျားမြစသ်ည်ဟို သတ်ြှတ်ရြည်။ 

(င) ပိုေြ် ွ  (ဃ) အရ ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်က ို  ြှတ်  ့်သည့်် ကိုြပဏသီည် ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်အာျား အဒ ွဒ  ွ

အစည်ျားအဒဝျား၌   ြှတ်ရာတွငလ် ိုအပ်ဒသာ ယငျ်ား၏ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားအရ သ ို ့်ြဟိုတ် ဤဥပဒေအရ 

သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ပပီျား မြစဒ်စရြည့််အမပင ်ဤဥပဒေ အရ 

ဒအာက်ပါလ ိုအပ်  က်ြ ာျားက ိုလည်ျား လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ပပီျား မြစဒ်စရြည်- 

(၁) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား ံသ ို ့် ဆံိုျားမြတ်  က်နငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ အ  က်အလက်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားအာျား လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားြည့်် စာရွက်စာတြ်ျားနငှ့်် အတ ဒပျားပ ို ့်ရန၊် 

(၂) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်ရနအ်တွက် ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပသည့်် အစည်ျားအဒဝျား 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတငမ်ပရန ်ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားက လက်ြှတ် ဒရျား  ိုျားြည့်် စာရွက်စာတြ်ျား၏ 

ြ တတ ူတစဒ်စာငတ် ို ့်အာျား ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရနန်ငှ့်် 

(၃) ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်ရန ်အတွက် ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပသည့်် အစည်ျားအဒဝျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ တငမ်ပရန ်နငှ့်် ပိုေြ် ွ (င)၊ 

ပိုေြ် ွ ငယ် (၁) တွင ်သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ အ  က်အလက် သ ို ့်ြဟိုတ် စာရွက ်

စာတြ်ျားြ ာျား၏ြ တတ ူတစဒ်စာငစ်ကီ ို ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရန။် 

အဒ  ဒ  အစည်ျားအဒဝျားြ ာျား၊ ေါရ ိုကတ်ာြ ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားနငှ့််စာမ င့်် ဒရျားသာျားခ ြှတသ်ည့်် 

ဆံိုျားမ တခ် ကြ် ာျားဆ ိုငရ်ာ ဒဆာငရ် က်ြှုြှတတ်ြ်ျားြ ာျား 

၁၅၇။ (က) ကိုြပဏအီာျားလံိုျားသည် အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားြ ာျား၊ ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားြ ာျား နငှ့်် 

စာမြင့််ဒရျားသာျား  ြှတ်  ့်သည့်် ဆံိုျားမြတ်  က်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့််ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျား အာျားလံိုျား၏ ြှတတ်ြ်ျားြ ာျားက ို 

ယငျ်ားတ ို ့်အတွက် မပ လိုပ် ာျားရှ ဒသာ ြှတ်တြ်ျားစာအိုပ်အသျီားသျီားတွင ်ဒရျားသာျားဒြာ်မပ ရနအ်တွက် 

မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ သက်ဆ ိုငရ်ာြှတ်တြ်ျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဆံိုျားမြတ်  က်ြ ာျားက ို ယငျ်ားတ ို ့်နငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် 

ြှတ်တြ်ျားစာအိုပ်ြ ာျားတွင ်အစည်ျားအဒဝျား က ငျ်ားပသည့််ဒန ့်ရက ်သ ို ့်ြဟိုတ် စာမြင့််ဒရျားသာျားမပ လိုပ်သည့်် 
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ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်ဒသာ ဒန ့်ရက်ြှစ၍ ၂၁ ရက်အတွငျ်ား ဒရျားသာျားဒြာ်မပရ ြည်မြစပ်ပီျား ဥကက ဋ္ဌ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံသည့်် အမ ာျားေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျားက လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား ာျားရြည်။ 

( ) အဆ ိုပါြှတ်တြ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ ်စာမြင့််ဒရျားသာျား  ြှတ်သည့်် ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်ရပ်သည် ၎ငျ်ားတ ို ့်အာျား 

မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်  ့်သည့်် အစည်ျားအဒဝျား၏ ဥကက ဋ္ဌကမြစဒ်စ၊ ဒနာက်တစက်က ြ် က ငျ်ားပြည့်် အစည်ျား အဒဝျား၏ 

ဥကက ဋ္ဌကမြစဒ်စ လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားသက ့်သ ို ့် ဒဆာငရွ်က်  ့်လျှင ်၎ငျ်ားဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဆံိုျားမြတ်  က် 

  ြှတ်  ့်ြှုြ ာျားအတွက် သက်ဒသ ငရ်ှာျားပပီျား မြစဒ်စရြည်။ 

(ဂ) ဆန် ့်က ငက်ွ လွ ြှု တစစ်ံို တစရ်ာြရှ   ့်လျှင ်အတည်မပ လကြ်ှတ် ဒရျား  ိုျား ာျားဒသာ ြှတ်တြ်ျား ြ ာျားတွငပ်ါရှ ဒသာ 

ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ကိုြပဏ၏ီ အဒ ွဒ ွအစညျ်ားအဒဝျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေါရ ိုက်တာအစည်ျားအဒဝျားြ ာျား 

အာျားလံိုျားက ို နည်ျားလြ်ျားတက  ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပဒဆာငရွ်က်  ့်သည်ဟို ြှတ်ယ  ရြည်မြစပ်ပီျား   ိုသ ို ့် 

ဒဆာငရွ်က်ြှုအာျားလံိုျားသည် နည်ျားလြ်ျားတက ရှ   ့်သည်ဟို သတြ်ှတ်ရြည့််အမပင ်ေါရ ိုက်တာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ြ ာျား  န် ့်အပ်ြှုအာျားလံိုျားသည်လည်ျား တရာျားဝငသ်ည်ဟို ြှတ်ယ ရြည်။ 

(ဃ) ကိုြပဏတီစ ်ို၏ အဒ ွဒ ွ အစည်ျားအဒဝျားဆ ိုငရ်ာ ဒဆာငရွ်က်ြှုြှတ်တြ်ျားြ ာျားနငှ့်် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား၏ 

စာမြင့််ဒရျားသာျား  ြှတ်  ့်ဒသာ ဆံိုျားမြတ်  က်ြ ာျားပါရှ ဒသာ စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားက ို ကိုြပဏ ီ၏ ြှတပံ်ိုတင ်ာျားဒသာ 

ရံိုျား နျ်ား၌မြစ်ဒစ၊ ဤဥပဒေနငှ့်် အညီ   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည့်် ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်ပံိုတင ်စာရငျ်ားြ ာျား ာျားရှ ရာ 

အမ ာျားဒနရာတွငမ်ြစ်ဒစ   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည်။ ယငျ်ားတ ို ့်အာျား ရံိုျား လိုပ်ငနျ်ားအ   န ်ကာလအတွငျ်ား ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  

တစဦ်ျားဦျား၏ စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုအတွက် အ ြ ့်  ငွ့််မပ ရြည်။ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်စစဒ်ဆျား ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားအတွက် တစဒ်န ့်လျှင ်အ   နန်စှန်ာရီဒအာက် 

ြနည်ျားဒသာကာလက ို  ငွ့််မပ ရန ်သတ်ြှတ် န ိုငသ်ည်ဟ ဒသာ ကန် ့်သတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

(င) အစည်ျားအဒဝျားက ငျ်ားပသည့််ဒန ့်ြှ  ိုနစရ်က်ကာလဒနာက်ပ ိုငျ်ား ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို ကိုြပဏတီွင ်

ပါဝငသ် တစဦ်ျားဦျားသည် ပိုေြ် ွ  (ဃ) တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ ြှတတ်ြ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဆံိုျားမြတ်  က် တစရ်ပ်ရပ်၏ 

ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို ေါရ ိုက်တာြ ာျားက သတ်ြှတ် ာျားဒသာ သင့််ဒလ ာ်သည့်် အြ ိုျားအ က ို ဒပျားသငွျ်ား၍ 

၎ငျ်ားဒတာငျ်ားဆ ိုသည့်် ဒန ့်ရက်ြှ  ိုနစရ်က်အတွငျ်ား ရရှ  ငွ့််ရှ ဒစရြည်။ 

၁၅၈။ ပိုေြ် ၁၅၇၊ ပိုေြ် ွ  (ဃ) အရ ဒဆာငရွ်က်သည့်် စစဒ်ဆျားြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို မငငျ်ားပယ်  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုေြ် ၁၅၇၊ ပိုေြ် ွ  

(င) အရ ဒတာငျ်ားဆ ိုသည့်် ြ တတ ူတစစ်ံိုတစရ်ာက ို ပိုေြ် ၁၅၇၊ ပိုေြ် ွ  (င) တွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အ   နအ်တွငျ်ား 

ဒပျားအပ်မ ငျ်ားြမပ   ့်လျှင ်  ိုသ ို ့်ပ က်ကွက်ြှု၌ သ လ က်မြင့်် တြင ်မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်  ့်ဒသာ အဆ ိုပါကိုြပဏနီငှ့်် 

ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျားအရာရှ ြ ာျား တစဦ်ျား စသီည် မပစြ်ှုတစရ်ပ်စအီတွက် ေဏဒ် ကျားဒင ွ

က ပ်တစသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

၁၅၉။ ပိုေြ် ၁၅၈ တွငဒ်ြာ်မပ ာျားသည့်် မငငျ်ားပယ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ပ က်ကွက်မ ငျ်ားအတွက် တရာျားရံို ျားသည် 

အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်၍ အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျား၏ ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားအာျားလံိုျား သ ို ့်ြဟိုတ် စာမြင့််ဒရျားသာျား   ြှတ်  ့်သည့်် 
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ဆံိုျားမြတ်  က်ြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငဒ်သာ စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားက ို   က်  ငျ်ားစစဒ်ဆျား ဒဆာငရွ်က် ြှု မပ လိုပ်ဒစန ိုငသ်ည် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ြ တတ ူဒတာငျ်ား ဒံသာ ပိုဂ္  လ်ြ ာျား ံသ ို ့် လ ိုအပ်ဒသာ ြ တတ ူြ ာျားက ို ဒပျားပ ို ့် ဒစရန ်ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ျား (၁၈) 

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၊ ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ လိုပ်ပ ိုငခ် င့််ြ ာျားနငှ့်် တာဝန်ြ ာျား 

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ လိုပ်ပ ိုငခ် င့််ြ ာျား 

၁၆၀။ ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားြှာ ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ားမြစသ်ည်- 

(က) ကိုြပဏ၏ီစျီားပွာျားဒရျား လိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့၏ ညွှန ်ကာျား  က်မြင့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ညွှန ်ကာျား   က်နငှ့််အညီ 

စြီံ န် ့် ွ  ဒဆာငရွ်က်ရြည် သ ို ့်ြဟိုတ ်ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားတည်ျား ရှ သည့််ကိုြပဏတီွင ်အဆ ိုပါ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားတည်ျား၏ 

ညွှန ်ကာျား  က်မြင့််ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

( ) ကိုြပဏ၏ီ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို စြီံဒဆာငရွ်က်ရာတငွ ်ေါရ ိုက်တာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်တစဦ်ျား တည်ျားရှ ဒသာ 

ေါရ ိုက်တာသည် ကိုြပဏ၏ီလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ဤဥပဒေတွင ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏ၏ီ 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား အတ အလငျ်ား ဒြာ်မပပါရှ သည့််အတ ိုငျ်ား ကိုြပဏ ီတွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားက 

က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်ရန ်လ ိုအပ်ဒသာလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားနငှ့််အညီ က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က် န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့််အညီ ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့သည် ေါရ ိုက်တာြ ာျားက က င့််သံိုျား ဒဆာငရွ်က်န ိုငဒ်သာ 

လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားြှ တစရ်ပ်ရပ်က ို အိုပ်   ပ်ြှုေါရ ိုက်တာ (managing director) တစဦ်ျား ံသ ို ့် အပ်နငှျ်ားန ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျားနငှ့််အညီ ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့သည် ယငျ်ား၏လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားြှ တစရ်ပ်ရပ်က ို 

ဒအာက်ပါပိုဂ္  လ်ြ ာျား ံသ ို ့် အပ်နငှျ်ားန ိုငသ်ည်- 

(၁) ေါရ ိုက်တာြ ာျားြ ှပါဝငဒ်သာ ဒကာ်ြတီတစရ်ပ်ရပ်၊ 

(၂) ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျား၊ 

(၃) ကိုြပဏ၏ီ ဝန ်ြ်ျားတစဦ်ျားဦျား၊ 

(၄) အမ ာျားပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား။ 

(င) ပိုေြ် ွ  (ဃ) အရ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျား အပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံသ သည် ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့ ြှ   ြှတ ်ာျားသည့်် 

ညွှန ်ကာျား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ အဆ ိုပါလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားအာျား က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်ရြည့််အမပင ်  ိုသ ို ့်အပ်နငှျ်ား မ ငျ်ား ရံသ က 

လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားအာျား က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်ြှုသည် ေါရ ိုက်တာြ ာျားက အဆ ိုပါလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျား အာျား 

က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်သည့််အတ ိုငျ်ား အက   ျားသက်ဒရာက်သည်။ 

(စ) ပိုေြ် ွ  (ဃ) အရ ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််တစရ်ပ်က ို အပ်နငှျ်ား  ့်သည့််အ ါ ဒအာက်ပါအ  က် ြ ာျားက ို 

ဒြာ်မပန ိုငမ် ငျ်ားြရှ   ့်လျှင ်ေါရ ိုက်တာြ ာျား က ိုယ်တ ိုင ်အဆ ိုပါ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််အာျား က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က် သက ့်သ ို ့် 

လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််အပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံသ ၏ ဒဆာငရွ်က်ြှုအတွက် တာဝနရ်ှ ဒစရြည်- 
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(၁) လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့်် အပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံသ သည် ဤဥပဒေနငှ့်် ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတ ို ့်အရ 

ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာြ ာျားအဒပေါ် သတ်ြှတ ်ာျားသည့်် တာဝနဝ်တတ ရာျားြ ာျားနငှ့််အညီ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််အာျား အပြ  

က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်သည်ဟို သင့််ဒလ ာ်သည့်် အဒ ကာငျ်ားမပ  က်ြ ာျားရှ မ ငျ်ား၊ နငှ့်် 

(၂) သဒဘာရ ိုျားမြင့်် သင့််ဒလ ာ်သည့်် စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားြှုြ ာျား မပ လိုပ်ပပီျားဒနာက် စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားရန ်လ ိုအပ် သည့်် 

အဒမ အဒနရှ   ့်လျှင ်လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််အပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား  ရံသ သည် လွှ အပ် ာျားသည့်် လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

အာျား ာျားရဒသာ အရည်အ  ငျ်ားမပည့််ဝသ မြစသ်ည်ဟို သင့််ဒလ ာ်သည့်် အဒ ကာငျ်ားမပ  က်ြ ာျား ရှ မ ငျ်ား။ 

ေါရ ိုက်တာြ ာျားက အခ က်အလက်ြ ာျားက ို ရယနူ ိုငမ်ခငျ်ား 

၁၆၁။ (က) ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားသည် သင့််ဒလ ာ်သည့််အ   နတ် ိုငျ်ားတွင ်ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားနငှ့်် ြှတ်တြ်ျားြ ာျားက ို 

စစဒ်ဆျား ကည့််ရှုန ိုငသ်ည်။ 

( ) ေါရ ိုက်တာအမြစြ်ှ ရပ်နာျား  ့်သ တစဦ်ျားဦျားသည် ေါရ ိုက်တာအမြစြ်ှ ရပ်နာျားပပီျားဒနာက်  ိုနစန်စှက်ာလ အတွငျ်ား 

သင့််ဒလ ာ်သည့်် အ   နတ် ိုငျ်ားတွင ်ဒအာက်ပါတရာျားစွ ဆ ို ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားအတွက် ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားနငှ့်် 

ြှတ်တြ်ျားြ ာျားက ို စစဒ်ဆျား ကည့််ရှုန ိုငပ်ပီျား ယငျ်ားတ ို ့်၏ ြ တတ ူြ ာျားက ို ရယ န ိုငသ်ည်- 

(၁) ဒြာ်မပပါပိုဂ္  လ်သည် အြှုသည်အမြစပ်ါဝငဒ်နဒသာက စစ၊ 

(၂) ဒြာ်မပပါပိုဂ္  လ်သည် သဒဘာရ ိုျားမြင့်် တရာျားစွ ဆ ိုရန ်ရည်ရွယ်မ ငျ်ား၊ 

(၃) ဒြာ်မပပါပိုဂ္  လ်သည် ယငျ်ားအဒပေါ် တရာျားစွ ဆ ိုရနအ်ဒ ကာငျ်ားရှ မ ငျ်ား။ 

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ လိုပ်ပ ိုငခ် င့််ြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉ်ျားသည့်် ကန် ့်သတခ် ကြ် ာျား 

၁၆၂။ အြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို သ ို ့်ြဟိုတ် အြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏ၏ီ လက်ဒအာက်  ံကိုြပဏတီစ ်ို 

သ ို ့်ြဟိုတ် အြ ာျားနငှ့််ြသက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို၏ ြွ ွဲ့စညျ်ားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျားတွင ်ကန် ့်သတ် ာျားလျှင ်

အဆ ိုပါကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် အဒ ွဒ  ွအစည်ျားအဒဝျား တွင ်သဒဘာတ ညီ  က်မြင့်် 

ဒဆာငရွ်က်သည့််က စစရပ်ြှအပ ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြမပ ရ- 

(က) ကိုြပဏ၏ီ အဓ ကလိုပ်ငနျ်ားဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို ဒရာငျ်ား  မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် တစန်ည်ျားနည်ျားမြင့်် ြယ်ရှာျားမ ငျ်ား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် 

( ) ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားက ဒပျားဒ  ရြည့်် ဒ ကျားပြီတစရ်ပ်ရပ်က ို ဒပျားဒ  မ ငျ်ား။ 

ြွဲဒပျားမခငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉ်ျားသည့်် ကန် ့်သတခ် က်ြ ာျား 

၁၆၃။ (က) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့်် ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားသည် 

ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့အစည်ျားအဒဝျားတွင ်ဆံိုျားမြတ်ြည့်် ကိုြပဏ၏ီ လိုပ်ငနျ်ားက စစြ ာျား တွင ်ပိုဂ္  လ်ဒရျားဆ ိုငရ်ာ အက   ျား စံာျား ငွ့်် 

တစရ်ပ်ရပ်ရှ   ့်လျှင ်ယငျ်ားေါရ ိုက်တာသည ်အစည်ျားအဒဝျားတွင ်အဆ ိုပါ က စစရပ်အာျား ဆံိုျားမြတ်ဒဆာငရွ်က်ဒန   န၌် 

တက်ဒရာက်မ ငျ်ား ြမပ ရသည့််အမပင ်ယငျ်ားက စစရပ် အတွက် ြ ဒပျားမ ငျ်ားြမပ ရ။ 

( ) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့််အညီ အစည်ျားအဒဝျားတွင ်ဆံိုျားမြတ်ြည့််က စစ တစရ်ပ်ရပ်၌ ပိုဂ္  လ်ဒရျားဆ ိုငရ်ာ 

အက   ျား စံာျား ငွ့််တစရ်ပ်ရပ် ပါရှ ဒသာ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားသည် ဒအာက်ပါအ  က်ြ ာျား ရှ   ့်လျှင ်

ေါရ ိုက်တာအစည်ျားအဒဝျားသ ို ့် တက်ဒရာက်န ိုငပ်ပီျား   ိုက စစရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ြ ဒပျား ငွ့်် ရှ သည်- 
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(၁) ပိုေြ် ၁၇၂ အရ ေါရ ိုက်တာသည် ကိုြပဏ၏ီလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားတငွ ်၎ငျ်ား၏အက   ျား စံာျား ငွ့််နငှ့်် ပါဝင ်ပတ်သက်ြှုြ ာျား၏ 

အဒမ အဒနနငှ့်် အတ ိုငျ်ားအတာြ ာျားက ို  ိုတ်ဒြာ်ဒမပာဆ ိုမ ငျ်ား၊ အမ ာျားေါရ ိုက်တာြ ာျား က အဆ ိုပါေါရ ိုက်တာနငှ့်် 

အက   ျား စံာျား ငွ့််၏ အဒမ အဒနက ိုဒြာ်မပသည့်် ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်က ို   ြှတ် ၍ အဆ ိုပါအက   ျား စံာျား ငွ့််သည် 

  ိုေါရ ိုက်တာအာျား အစည်ျားအဒဝျားသ ို ့် တက်ဒရာက်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ြ ဒပျားမ ငျ်ားြ ာျားအတွက်     ိုက်ဒစမ ငျ်ားြရှ ဟို 

ဒတွွဲ့ ရှ ရဒ ကာငျ်ား ဒြာ်မပ  ့်မ ငျ်ားြ ာျားရှ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ပိုေြ် ွ  ( )၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁) ၌ ဒြာ်မပ ာျားဒသာ ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့၏ ဆံိုျားမြတ်  က်က ့်သ ို ့် အလာျားတ  

အက   ျားသက်ဒရာက်ြှုရှ ဒသာ ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်အာျား ကိုြပဏ၏ီ အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျား၌   ြှတ်  ့် လျှင ်

သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) အက   ျား စံာျား ငွ့််သည် ပိုေြ် ၁၇၂ အရ  ိုတ်ဒြာ်ဒမပာဆ ိုရန ်ြလ ိုအပ်ဒသာ အက   ျား စံာျား ငွ့်် တစရ်ပ်မြစ ် ့်လျှင။် 

(ဂ) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့််အညီ ပိုေြ် ွ  ( ) တွငပ်ါရှ သည့်် သတ်ြှတ်   က်ြ ာျားနငှ့်် ညီညွတ်လျှင-် 

(၁) အဆ ိုပါေါရ ိုက်တာသည် အက   ျား စံာျား ငွ့််ပါရှ ဒသာ က စစရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ြ ဒပျားန ိုငသ်ည်။ 

(၂) အက   ျား စံာျား ငွ့််ပါရှ ဒသာ လိုပ်ငနျ်ားဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို ဆက်လက်မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ 

(၃) ေါရ ိုက်တာတွင ်အက   ျား စံာျား ငွ့််ရှ ဒစကာြ  အဆ ိုပါေါရ ိုကတ်ာသည် လိုပ်ငနျ်ားဒဆာငရွ်က်ြှုြ ှရရှ  သည့်် 

အက   ျားအမြတ်ြ ာျားက ို ရယ န ိုငသ်ည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၄) အက   ျား စံာျား ငွ့််ပါရှ သည်ဆ ိုကာြျှမြင့်် ကိုြပဏသီည် လိုပ်ငနျ်ားဒဆာငရွ်က်ြှုက ို ဒရှာငရ်ှာျားမ ငျ်ားြမပ  န ိုင။် 

ေါရ ိုက်တာြ ာျားနငှ့်် အရာရှ ြ ာျား၏ တာဝန်ြ ာျား 

တာဝန်ြ ာျား 

၁၆၄။ ပိုေြ် ၁၆၅ ြ ှပိုေြ် ၁၇၂ အ  တွင ်ေါရ ိုက်တာြ ာျားနငှ့်် အရာရှ ြ ာျားအာျား ဒပျားအပ် ာျားသည့်် အဓ က တာဝနြ် ာျားက ို 

မပဋ္ဌာနျ်ား ာျားပါသည်။ သ ို ့်ဒသာ် ဤဥပဒေအရမြစဒ်စ၊ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေ တစရ်ပ် ရပ်အရမြစဒ်စ 

ဒပျားအပ် ာျားဒသာ တာဝနြ် ာျားက ို ကန် ့်သတ် ာျားမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

  ိုက်သင့််ဒသာဂရိုမပ ြှု နငှ့်် လံို ့်လဝီရ ယမ င့်် ဒဆာငရ် က်ရနတ်ာဝန် 

၁၆၅။ (က) ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ တစဦ်ျားဦျားသည် ဒအာက်ပါအဒမ အဒနြ ာျားတွင ်သာြနပ်ိုဂ္  လ် တစဦ်ျားက ာျားရှ ဒသာ 

ဂရိုမပ ြှုနငှ့်် လံို ့်လဝီရ ယတ ို ့်မြင့်် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားက ို က င့််သံိုျားမ ငျ်ားနငှ့်် တာဝနြ် ာျားက ို  ြ်ျားဒဆာငမ် ငျ်ားတ ို ့်က ို 

မပ လိုပ်ရြည်။ 

(၁) ဒြာ်မပပါပိုဂ္  လ်သည် ကိုြပဏ၏ီအဒမ အဒနအရပ်ရပ်တ ို ့်တွင ်ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အရာရှ တစဦ်ျားအမြစရှ်   ့် ကလျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ဒြာ်မပပါ ပိုဂ္  လ်သည် ကိုြပဏတီွင ်ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ တစဦ်ျားအမြစ ်ရာ  ျားရယ   ့်ပပီျား ယငျ်ားတ ို ့်က ့်သ ို ့် 

အလာျားတ  တာဝန ်ြ ာျားရှ   ့် ကလျှင။် 

( ) ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအရာရှ တစဦ်ျားသည် ယငျ်ားတ ို ့်၏လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားက ို က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က် မ ငျ်ားနငှ့်် 

တာဝနြ် ာျားက ို  ြ်ျားဒဆာငဒ်သာအ ါ ကိုြပဏ၏ီ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားအာျား ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျားဒသာ 
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လိုပ်ဒဆာငြ်ှုတစရ်ပ်ရပ်က ို မပ လိုပ်ြည်၊ ြမပ လိုပ်ြည် ဟ သည့်် ဆံိုျားမြတ်  က် တစရ်ပ်ရပ်   ြှတ်ရာတွင ်

ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျားက ို မပ လိုပ်  ့်လျှင ်ဤပိုေြ်၏ ပိုေြ် ွ  (က) အရ သတ်ြှတ်  က်ြ ာျား၊ အလာျားတ ဥပဒေနငှ့်် 

အညီမြစဒ်သာ တာဝနြ် ာျားနငှ့်် ပိုေြ် ၁၇ဝ ပါတာဝနြ် ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က် သည်ဟို ြှတ်ယ ရြည။် 

(၁) ဆံိုျားမြတ်  က်အာျား ဒလ ာ်ကနသ်င့််မြတ်ဒသာ က စစရပ် အတွက် သဒဘာရ ိုျားမြင့််   ြှတ်  ့်လျှင၊် 

(၂) ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်သည့််က စစရပ်တွင ်ပိုဂ္  လ်ဒရျားဆ ိုငရ်ာ အက   ျား  စံာျား ငွ့််ြပါရှ လျှင၊် 

(၃) ဆံိုျားမြတ်  က်   ြှတ်သည့်် က စစရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ေါရ ိုက်တာြ ာျားက ိုယ်တ ိုင ်သင့််ဒလ ာ်ြျှတသည်ဟို 

ယံို ကည်လျှင၊် ၎ငျ်ားအမပင ်

(၄) ဆံိုျားမြတ်  က်သည် ကိုြပဏ၏ီအက   ျားအတွက် အဒကာငျ်ားဆံိုျားမြစသ်ည်ဟို က   ျားဒ ကာငျ်ားညီညွတ်စွာ ယံို ကည်လျှင။် 

ကိုြပဏီ၏အက   ျားအတ က ်အဒကာငျ်ားဆံိုျားမ စဒ်စရန် သဒဘာရ ို ျားမ င့်် ဒဆာငရ် က်ရြည့််တာဝန ်

၁၆၆။ (က) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ တစဦ်ျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားနငှ့်် 

တာဝနြ် ာျားက ို ဒအာကပ်ါအတ ိုငျ်ား က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်ရြည်- 

(၁) ကိုြပဏ၏ီ အက   ျားအတွက် အဒကာငျ်ားဆံိုျားမြစဒ်စရန ်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားနငှ့််သဒဘာရ ိုျားမြင့်် ဒဆာငရွ်က် မ ငျ်ား၊ နငှ့်် 

(၂) ဒလ ာ်ကနသ်င့််မြတ်ဒသာက စစရပ်အတွက် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား။ 

( ) ရာနှုနျ်ားမပည့််လက်ဒအာက် ကံိုြပဏ ီ(wholly-owned subsidiary) မြစသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို၏ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အရာရှ တစဦ်ျားဦျားသည် ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ တစဦ်ျားအမြစ ်လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျား က ို က င့််သံိုျားသည့််အ ါ သ ို ့်ြဟိုတ် 

တာဝနြ် ာျားက ို  ြ်ျားဒဆာငသ်ည့််အ ါတွငက်ိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျား၌   ိုသ ို ့်လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရန ်

အတ အလငျ်ား ငွ့််မပ  ာျားလျှင ်အဆ ိုပါ လက်ဒအာက် ကံိုြပဏ ီအတွက် အဒကာငျ်ားဆံိုျားအက   ျားရလေ ်ြရှ ဒစကာြ  

  ိုကိုြပဏ၏ီ အစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏ ီ(holding company) အတွက် အဒကာငျ်ားဆံိုျား အက   ျားရလေြ် ာျားရှ သည်ဟို 

၎ငျ်ားတ ို ့်ယံို ကည်သည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျား မြင့်် ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ရာနှုနျ်ားမပည့်် ပ ိုငဆ် ိုင ်ာျားဒသာ လက်ဒအာက်  ံကိုြပဏတီစ ်ိုြဟိုတ်သည့်် လက်ဒအာက်  ံကိုြပဏ ီတစ ်ို၏ 

ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ တစဦ်ျားဦျားသည် ၎ငျ်ား၏လိုပ်ပ ိုင ်ွင့််ြ ာျားက ို က င့််သံိုျားသည့််အ ါ သ ို ့်ြဟိုတ် တာဝနြ် ာျားက ို 

 ြ်ျားဒဆာငသ်ည့်် အ ါတွင ်ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား၌   ိုသ ို ့် လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရန ်

အတ အလငျ်ား ငွ့််မပ  ာျားပပီျား ယငျ်ား၏အစိုြ ာျား ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏြီှအပ ကိုြပဏ ီတွင ်အမ ာျားပါဝငသ် ြ ာျား၏ 

ကက  တငသ်ဒဘာတ ညီြှုရှ   ့်လျှင ်လက်ဒအာက် ကံိုြပဏအီတွက် အဒကာငျ်ား ဆံိုျား အက   ျားရလေြ်ရှ ဒစကာြ  

  ိုကိုြပဏ၏ီအစိုြ ာျား ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏအီတွက ်အဒကာငျ်ားဆံိုျား အက   ျားရလေြ် ာျားရှ သည်ဟို ၎ငျ်ားတ ို ့် ယံို ကည်သည့်် 

နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမြင့်် ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားအ ကာျား ြက်စပ်လိုပ်ငနျ်ားဒဆာငရွ်ကဒ်နသည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို၏ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အရာရှ တစဦ်ျားဦျားသည် ြက်စပ်လိုပ်ငနျ်ား ဒဆာငရွ်က်ြှုနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားအမြစ ်လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားက ို 

က င့််သံိုျားသည့််အ ါ သ ို ့်ြဟိုတ် တာဝနြ် ာျားက ို  ြ်ျားဒဆာငသ်ည့်် အ ါတွင ်ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား၌ 

  ိုသ ို ့်လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်ရနအ်တ အလငျ်ား ငွ့််မပ  ာျားလျှင ်ကိုြပဏအီတွက် အဒကာငျ်ားဆံိုျားအက   ျားရလေ ်ြရှ ဒစကာြ  
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အစိုရှယ်ယာရှငတ်စဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် အစိုရှယ်ယာ ရှငြ် ာျားအတကွ် အဒကာငျ်ားဆံိုျား အက   ျားရလေြ် ာျားရှ သည်ဟို 

၎ငျ်ားတ ို ့်ယံို ကည်သည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမြင့်် ဒဆာငရွ်က်န ိုင ်သည်။ 

(င) ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ်(၁) အရတာဝနြ် ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို က င့််သံိုျားမ ငျ်ားနငှ့်် 

၎ငျ်ားတ ို ့်၏တာဝနြ် ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားတ ို ့်က ို မပ လိုပ်သည့််အ ါ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ တစဦ်ျားသည် 

ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျားက ို  ည့််သငွျ်ားစဉျားစာျားရြည်- 

(၁) ဒအာက်ပါတ ို ့်အဒပေါ် အက   ျားသက်ဒရာက်မ ငျ်ား အပါအဝင ်ဆံိုျားမြတ်  က်ဒ ကာင့်် ကာလရှည် မြစဒ်ပေါ် ြည့်် 

အက   ျားဆက်ြ ာျား- 

(ကက) ကိုြပဏ၏ီ ဝန ်ြ်ျားြ ာျား၊ 

(  ) ကိုြပဏ၏ီ စျီားပွာျားဒရျားအရဆက်သယွ် ဒဆာငရွ်က်ဒနြှုြ ာျားတွင ်ကိုြပဏ၏ီ ဝနဒ်ဆာငြ်ှုြ ာျားက ို 

သံိုျားစွ ဒနသ ြ ာျားနငှ့်် ကိုြပဏသီ ို ့် ပစစည်ျားဒပျားသငွျ်ားဒနသ ြ ာျား၊ 

(ဂဂ) သဘာဝပတ်ဝနျ်ားက င၊် 

(ဃဃ) ကိုြပဏ၏ီ ဂိုဏသ် ကခာ။ 

(၂) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားအ ကာျား တရာျားြျှတစွာ ဒဆာငရွ်က်ရန ်လ ိုအပ်သည်ြ ာျား။ 

ရာ ျူားဒနရာက ို အသံိုျားမပ မခငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉ်ျားသည့််တာဝန ်

၁၆၇။ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ တစဦ်ျားဦျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ ရာ  ျားဒနရာအာျား ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျား အတွက ်ြဒလ ာ်ြကန ်

အသံိုျားမပ မ ငျ်ားြရှ ဒစရ- 

(က) ြ ြ က ိုယ်တ ိုငအ်တွက်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အမ ာျားသ  တစဦ်ျားဦျားအတွက်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား အက   ျား 

တစစ်ံိုတစရ်ာရရှ ဒစရန ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

( ) ကိုြပဏအီာျား အက   ျား     ိုက်နစန်ာဒစရန။် 

သတငျ်ားအခ ကအ်လက်ြ ာျားက ို အသံိုျားမပ မခငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉ်ျားသည့််တာဝန် 

၁၆၈။ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ တစဦ်ျားဦျားသည် ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ တစဦ်ျားအဒနမြင့်် ၎ငျ်ားတ ို ့် 

လက် ရံရှ  ာျားဒသာ သတငျ်ားအ  က်အလက်ြ ာျားက ို ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျားအတွက် ြဒလ ာ ်ြကန ်

အသံိုျားမပ မ ငျ်ားြရှ ဒစရ- 

(က) ြ ြ က ိုယ်တ ိုငအ်တွက်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အမ ာျားသ တစ်ဦျားဦျားအတွက်ဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား အက   ျား 

တစစ်ံိုတစရ်ာရရှ ဒစရန ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

( ) ကိုြပဏအီာျား အက   ျား    ိုက်နစန်ာဒစရန။် 

ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်ျားခ က်ြ ာျားနငှ့််   ွဲ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမခခံစည်ျားြ ဉ်ျားတ ို ့်အာျား လ ိုက်နာရန်တာဝန ်

၁၆၉။ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ တစဦ်ျားဦျားသည် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတ ို ့်အာျား ဆန် ့်က ငဒ်သာ နည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြမပ ရ သ ို ့်ြဟိုတ် 

ကိုြပဏတီွင ်  ိုသ ို ့်ဆန် ့်က ငလ် က် ဒဆာငရွ်က်ြည်ဟို သဒဘာတ လက် မံ ငျ်ား ြမပ ရ။ 
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က   ျားဒ ကာငျ်ားစဉ်ျားစာျားြှုြမပ ဘွဲကိုနသ် ယမ်ခငျ်ားြှ ဒရှာင ်ကဉ်ရန်တာဝန် 

၁၇၀။ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ  တစဦ်ျားဦျားသည် ကိုြပဏ၏ီစျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားအာျား ဒဆာငရွ်က်ရာ တွင ်ကိုြပဏ၏ီ 

ပြီရှငြ် ာျားအတွက် ကကီျားြာျားသည့််ဆံိုျားရှု ံျားြှုက ို မြစဒ်ပေါ်ဒစြည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမြင့်် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒဆာငရွ်က်ရန ်

သဒဘာတ မ ငျ်ားက ို ြမပ လိုပ်ရ သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုသ ို ့်မပ လိုပ်ရန ် ငွ့််ြမပ ရ။ 

တာဝန်ြ ာျားရယဒူဆာငရ် က်မခငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉ်ျားသည့််တာဝန် 

၁၇၁။ ကိုြပဏသီည် တာဝနတ်စရ်ပ်ရပ်က ို လ ိုအပ်  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ကိုြပဏကီ ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်ဟို သင့််ဒလ ာ်ဒသာ 

အဒ ကာငျ်ားြ ာျားရှ ဒ ကာငျ်ား ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ တစဦ်ျားက ယံို ကည်မ ငျ်ား ြရှ လျှင ်၎ငျ်ားသည် ကိုြပဏြီှ 

ဒဆာငရွ်က်ဒပျားရြည့်် တာဝနတ်စရ်ပ်ရပ်က ို သဒဘာတ လက် မံ ငျ်ား ြမပ ရ။ 

 အ    ွဲ့ဒသာ အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားက ို  ိုတ်ဒြာ်ဒမပာဆ ိုရြည့််တာဝန ်

၁၇၂။ (က) ကိုြပဏ၏ီလိုပ်ငနျ်ားက စစြ ာျားတွင ်ပိုဂ္  လ်ဒရျားဆ ိုငရ်ာ အက   ျား စံာျား ငွ့်် တစရ်ပ်ရပ်ပါရှ ဒသာ 

ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားသည် ဒအာက်ပါအဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျားအမပင ်ယငျ်ား၏အက   ျား စံာျား ွင့််နငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် 

က စစြ ာျားအတွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို အမ ာျားေါရ ိုက်တာြ ာျား ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ရြည်- 

(၁) အက   ျား  စံာျား ငွ့််သည်- 

(ကက) ေါရ ိုက်တာြှာ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားမြစပ်ပီျား အမ ာျားပါဝငသ် ြ ာျားနငှ့်် အလာျားတ  ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှု ဒ ကာင့်် 

ရရှ မ ငျ်ား၊ 

(  ) ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားအမြစ ်ေါရ ိုက်တာလိုပ်အာျား နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ရရှ မ ငျ်ား၊ 

(ဂဂ) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ အတည်မပ   က်လ ိုအပ်ပပီျား ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားက အတည်ြမပ    ့်လျှင ်

ကိုြပဏအီဒပေါ် တာဝနတ်စရ်ပ်ရပ် ြမြစဒ်ပေါ်ဒစြည့်် ကိုြပဏကီ ပါဝင ်  ပ်ဆ ိုရန ်အဆ ိုမပ  ာျား သည့်် 

ပဋ ညာဉတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ား၊ 

(ဃဃ) ေါရ ိုက်တာက အာြ သံ မြစမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ားအာျား ကိုြပဏကီရယ သည့်် ဒ  ျားဒင ွသ ို ့်ြဟိုတ် 

အဆ ိုမပ  ာျားဒသာဒ  ျားဒငအွာျားလံိုျား သ ို ့်ြဟိုတ် တစစ် တ် တစဒ်ေသအတွက် ဒလ ာ်ဒ ကျားဒင ွတစရ်ပ်ရပ် 

သ ို ့်ြဟိုတ် အာြ  ံ က် တစရ်ပ်ရပ်ဒပျားမ ငျ်ားဒ ကာင့်် မြစဒ်ပေါ် လာမ ငျ်ား၊ 

(ငင) ပိုေြ် ွ ငယ်စ တ် (ဃဃ) တွင ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အာြ  ံ က် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒလ ာ်ဒ ကျားဒင ွ

တစရ်ပ်ရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ေါရ ိုက်တာသည ်အစာျား  ိုျားဒဆာငရွ်က်န ိုင ်ငွ့်် (right of subrogation) ရှ မ ငျ်ား ဒ ကာင့်် 

မြစဒ်ပေါ်လာမ ငျ်ား၊ 

(စစ) ကိုြပဏကီ ိုမြစဒ်စ၊ ဆက်စပ်သည့််အြွ ွဲ့အစည်ျားက ိုမြစဒ်စ အာြ  ံ က်ဒပျားသ အမြစ ်ဒဆာငရွ်က် 

ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  ကိုြပဏ၏ီအရာရှ တစဦ်ျားအမြစ ်ေါရ ိုက်တာက ဒဆာငရွ်က်ဒပျားရဒသာ တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျား အဒပေါ် 

အာြ ဒံစဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် အာြ ဒံစြည်မြစဒ်သာ ပဋ ညာဉစာ   ပ် တစရ်ပ်ရပ် နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ 

မြစဒ်ပေါ်လာမ ငျ်ား၊ 
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(ဆဆ) ပိုေြ် ၁၈၁ အရ  ငွ့််မပ  ာျားဒသာဒလ ာ်ဒ ကျားဒင ွသ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါဒလ ာ်ဒ ကျားဒငနွငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် 

ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် ဆက်စပ်သည့်် အြွ ွဲ့ အစည်ျားက 

ဒငဒွပျားဒ  ြှုတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် ပတ်သက်၍ မြစဒ်ပေါ်လာမ ငျ်ား၊ 

(ဇဇ) ဆက်စပ်သည့််အြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ိုနငှ့််မြစဒ်စ၊   ိုအြွ ွဲ့အစည်ျား၏အက   ျားအတွက် မြစဒ်စ၊ သ ို ့်ြဟိုတ် 

  ိုအြွ ွဲ့အစည်ျား၏က ိုယ်စာျားမြစဒ်စ    ပ်ဆ ိုဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ်    ပ်ဆ ိုြည့်် ပဋ ညာဉစာ   ပ်တွငပ်ါရှ ပပီျား 

ေါရ ိုက်တာသည် ဆက်စပ်သည့််အြွ ွဲ့အစည်ျား၏ ေါရ ိုက်တာမြစဒ်သာ အဒ ကာငျ်ားဒ ကာင့်် မြစဒ်ပေါ်လာမ ငျ်ား။ 

(၂) ေါရ ိုက်တာသည် အက   ျား စံာျား ငွ့််၏ အဒမ အဒန၊ အတ ိုငျ်ားအတာပြာဏနငှ့်် ကိုြပဏ၏ီလိုပ်ငနျ်ား က စစြ ာျားတွင ်

ယငျ်ား၏သက်ဆ ိုငြ်ှု တ ို ့်နငှ့််စပ်လ ဉျားဒသာ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ဤပိုေြ်ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်နငှ့်် အညီ 

ဒပျားပ ို ့်ဒဆာငရွ်က်ပပီျား မြစသ်ည့််အမပင ်  ိုအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာြှာ ဆက်လက်အက   ျားသက်ဒရာက်ဒန မ ငျ်ား၊ 

သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) ကိုြပဏတီွင ်ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားသာရှ ပပီျား အဆ ိုပါေါရ ိုက်တာ၊ ၎ငျ်ားနငှ့်် ဆက်န ွှယ်သည့်် ပိုဂ္  လ်ြ ာျား သည် ကိုြပဏ၏ီ 

အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျားသာလျှငမ်ြစမ် ငျ်ား၊ တစဦ်ျားတည်ျား ေါရ ိုက်တာရှ သည့်် ကိုြပဏတီွင ်အမ ာျားအစိုရှယ်ယာရှင ်

ရှ   ့်လျှင ်ပိုေြ် ွ  (က) အရ ဒပျားပ ို ့်ရနလ် ိုအပ်သည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို   ိုအစို ရှယယ်ာရှငြ် ာျား ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့် ရြည။် 

( ) အက   ျား စံာျား ငွ့််နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို လ ိုအပ်သည့််အ   နတ် ိုငျ်ားတွင ်ဒပျားပ ို ့်န ိုင ်သည် သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒပေါ်ဒပါက်လာသည့််က စစရပ်တွင ်အက   ျား စံာျား ငွ့််ပါရှ ဒသာ ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာသည ်အမ ာျားေါရ ိုက်တာြ ာျား ံသ ို ့် 

အက   ျား စံာျား ငွ့််၏ အဒမ အဒနနငှ့်် အတ ိုငျ်ားအတာပြာဏတ ို ့်နငှ့်် သက်ဆ ိုင ်ဒသာ တည်ပြ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ (standing 

notice) က ို ဒပျားပ ို ့်န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ ဒပျားပ ို ့်သည့််အ   နတ်ွင ်ကိုြပဏ၏ီလိုပ်ငနျ်ားက စစြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ က စစ ရှ သည်မြစဒ်စ၊ 

ြရှ သည်မြစဒ်စ တည်ပြ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို ဒပျားပ ို ့်န ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ရာတွင ်

ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့တွင ်ေါရ ိုက်တာအသစတ်စဦ်ျားအာျား  န် ့် ာျားပါက ယ ငက်ဒပျားပ ို ့် ာျားဒသာ 

တည်ပြ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာြ ာျားက ို အသစြ်ွ ွဲ့စည်ျား ာျားဒသာ ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့၏ အစည်ျားအဒဝျားတွင ်

မပနလ်ည်တငမ်ပရြည်။ 

(ဃ) အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ အက   ျား စံာျား ငွ့််၏အဒမ အဒန သ ို ့်ြဟိုတ် အတ ိုငျ်ားအတာ ပြာဏြာှ 

သ သာစွာတ ိုျားမြင့််လာလျှင ်အဆ ိုပါတည်ပြ  အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ၏ အက   ျားသက်ဒရာက်ြှုြှာ ရပ်စ သည်။ 

(င) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အည ီဒပျားပ ို ့် ာျားဒသာ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတစရ်ပ်ရပ်သည်- 

(၁) အက   ျား စံာျား ွင့််၏ အဒမ အဒန၊ အတ ိုငျ်ားအတာပြာဏတ ို ့်နငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ အ  က်အလက် အဒသျားစ တ်က ို 

ဒြာ်မပပါရှ ဒစရြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၂) ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့အစည်ျားအဒဝျားတွင ်ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား ြှတ်တြ်ျားြ ာျားတွင ်စာရငျ်ားဒရျားသငွျ်ား  ာျားရြည်။ 
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(စ) ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျားက ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် ဆန် ့်က ငလ် က် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြ ာျားသည် 

ြည်သည့််ဒဆာငရွ်က်  က်၊ လိုပ်ငနျ်ားဒဆာငရွ်က်ြှု၊ သဒဘာတ ညီ  က်၊ စာ   ပ်စာတြ်ျား၊ ဆံိုျားမြတ်  က် သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားက စစရပ်ြ ာျား၏ တရာျားဝငအ်တည်မြစြ်ှုက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

(ဆ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအမပင ်အက   ျားစျီားပွာျားဆန် ့်က ငမ် ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ဥပဒေ တစရ်ပ် ရပ်နငှ့်် ကိုြပဏ၏ီ 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတ ို ့်က ိုလည်ျား လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

ေါရ ိုက်တာြ ာျားအာျား ခန် ့်အပ်မခငျ်ား၊ ၎ငျ်ားတ ို ့်၏အခဒ ကျားဒင နငှ့်် ခန် ့်အပ်ြှုအာျား ရပ်စွဲမခငျ်ား 

ေါရ ိုက်တာြ ာျားအာျား ခန် ့်အပ်မခငျ်ား 

၁၇၃။ (က) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ မ ငျ်ားြရှ လျှင ်ယငျ်ား၏ အမ ာျားစည်ျားြ ဉျား 

စည်ျားကြ်ျားြ ာျားနငှ့််အညီ- 

(၁) ကိုြပဏ၏ီ ပ ြဦျားဆံိုျားေါရ ိုက်တာြ ာျားြှာ ဤဥပဒေ၏ အပ ိုငျ်ား(၂) အရ မပ လိုပ်ဒသာ ကိုြပဏ ီ

ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငြ်ှုအတွက ်ဒလျှာက်လွှာတွင ်အြည်စာရငျ်ား ဒြာ်မပ ာျားဒသာ ပိုဂ္  လ်ြ ာျားမြစသ်ည်။ 

(၂) ယငျ်ားဒနာက်ပ ိုငျ်ားတွင ်ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာြ ာျားက ို အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျား၌ သာြနဆ်ံိုျားမြတ်  က် 

တစရ်ပ်  ြှတ်၍ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားက  န် ့်အပ်ရြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၃) ေါရ ိုက်တာြ ာျားအနက် ရိုတ်တရက ်လစလ်ပ်သာွျားဒသာ ေါရ ိုက်တာဒနရာတွင ်အဆ ိုပါ ေါရ ိုက်တာ ြ ာျားသည် 

အစည်ျားအဒဝျား အ ဒမြာက်ဒစြည့်် အဒရအတွက်တွင ်ြပါဝငဒ်သာ်လည်ျား   ိုသ ို ့်လစလ်ပ် သာွျားဒသာ 

ဒနရာအတွက် ေါရ ိုက်တာြ ာျားက မြည့််စွက် န် ့် ာျားရြည်။ သ ို ့်ဒသာ်   ိုသ ို ့် န် ့်အပ် ရံသ  အတွက် အဆ ိုပါ 

 န် ့်အပ်ြှုက ို မပ လိုပ်ပပီျားဒနာက်တွင ်က ငျ်ားပသည့်် ကိုြပဏ၏ီ အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျား၌ ကိုြပဏတီွင ်

ပါဝငသ် ြ ာျား၏ အတည်မပ   က်က ို ရယ ရြည်။ အဆ ိုပါ အစည်ျားအဒဝျားအာျား  န် ့်အပ်ြှု မပ လိုပ်ပပီျား 

ဒနာက်ဒမ ာက်လအတွငျ်ား ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပရြည်။ 

( ) အြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏမီြစ ် ့်လျှင ်ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ 

ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်နငှ့််အညီ နစှပ်တ်လည် အဒ ွဒ  ွအစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်စ၌ီ ေါရ ိုက်တာဦျားဒရ စိုစိုဒပါငျ်ား၏ 

သံိုျားပံိုတစပံ်ို သ ို ့်ြဟိုတ် သံိုျားပံိုတစပံ်ိုနငှ့်် အနျီားစပ်ဆံိုျားမြစသ်ည့်် အဒရအတွက် သည် ရာ  ျားြှအပင ြ်ျားစာျားယ ရြည်။ 

အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်ရပ်တွင ်အပင ြ်ျားစာျားယ ရြည့်် ေါရ ိုက်တာြ ာျား သည် 

ဒနာက်ဆံိုျားဒရွျားဒကာက်တငဒ်မြ ာက် ာျားသည့်် အ   နြ်ှစ၍ ရာ  ျားဒနရာတွင ်သက်တြ်ျားအ ကာဆံိုျား 

 ြ်ျားဒဆာငပ်ပီျားသ ြ ာျားမြစရ်ြည်။ သ ို ့်ဒသာ် တစဒ်န ့်တည်ျားတွင ်ေါရ ိုက်တာြ ာျားအမြစ ်ဒရွျား  ယ်  ံ ့်ရသ  ြ ာျား 

အ ကာျားအနာျားယ ရြည့််သ က ို ဒရွျား  ယ်ရာတွင ်ဥကက ဋ္ဌက ဆံိုျားမြတ်ရြည်။ 

(ဂ) ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားက ို  န် ့်အပ်န ိုငရ်နအ်တွက် အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျား၌   ြှတ်သည့်် ဆံိုျားမြတ်  က် တစရ်ပ်တွင ်

အဆ ိုမပ  ာျားသည့်် ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားက ိုသာလျှင ်ဒြာ်မပန ိုငြ်ည်မြစသ်ည်။ သ ို ့်ဒသာ် အမ ာျား ေါရ ိုက်တာြ ာျား န် ့် ာျားရန ်

သျီားမ ာျားဆံိုျားမြတ်  က်ြ ာျားက ို အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်တည်ျား၌   ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 
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(ဃ) ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် ယငျ်ားတ ို ့်အနက်ြ ှေါရ ိုက်တာတစဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် တစဦ်ျား က်ပ ိုဒသာေါရ ိုက်တာ ြ ာျားက ို 

ကာလတစရ်ပ်အတွက် ေါရ ိုက်တာြ ာျားကသင့််သည် ငမ်ြငဒ်သာ စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့်် ကိုြပဏ ီ၏ 

အိုပ်   ပ်ြှုေါရ ိုက်တာ (managing director) အမြစ ် န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်။   ိုသ သည် ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျား အမြစြ် ှရပ်စ လျှင ်

အိုပ်   ပ်ြှုေါရ ိုက်တာအမြစြ် ှရပ်စ ရြည်။ 

(င) အမ ာျားေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ အတည်မပ   က်မြင့်် ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားသည် သတ်ြှတ် ာျားဒသာ ကာလ တစရ်ပ်အတွက ်

  ိုေါရ ိုက်တာ၏ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််အ    ွဲ့က ိုမြစဒ်စ သ ို ့်ြဟိုတ် အာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ က င့််သံိုျားဒစ ရန ်အမ ာျားသ တစဦ်ျားက ို 

 န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်။ အဆ ိုပါ အလှည့််က  ေါရ ိုက်တာအမြစ ် န် ့်အပ် ရံသ သည် ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််က ို 

က င့််သံိုျားရာတွင ်ေါရ ိုက်တာက က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်သက ့်သ ို ့် အက   ျား သက်ဒရာက်ဒစရြည်။  န် ့်အပ်ြှုအာျား 

စာမြင့််ဒရျားသာျား ဒဆာငရွ်က်ရြည်မြစပ်ပီျား ကိုြပဏသီ ို ့် ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပ ရြည်။  န် ့်အပ်ြှုအာျား   ိုသ ို ့်  န် ့်အပ်သည့်် 

ေါရ ိုက်တာက ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို မပနလ်ည်ရိုပ်သ ြ်ျား န ိုငသ်ည်။ 

(စ) အြ ာျားနငှ့််ြသက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို၏ တစဦ်ျားတည်ျားဒသာ ေါရ ိုက်တာလည်ျား မြစဒ်သာ၊ တစဦ်ျားတည်ျားဒသာ 

အစိုရှယ်ယာရှငလ်ည်ျားမြစဒ်သာ ေါရ ိုက်တာသည ်စာမြင့််ဒရျားသာျား  ြှတ်သည့််ဆံိုျားမြတ်   က်မြင့်် 

အမ ာျားေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားက ို  န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဆ) ကိုြပဏတီစ ်ို၏ တစဦ်ျားတည်ျားဒသာ ေါရ ိုက်တာလည်ျားမြစဒ်သာ၊ တစဦ်ျားတည်ျားဒသာ အစိုရှယ်ယာ ရှငလ်ည်ျားမြစဒ်သာ 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား ဒသဆံိုျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ြသနစ်ွြ်ျားသ  တစဦ်ျားမြစလ်ာမ ငျ်ားရှ   ့်လျှင ်  ိုပိုဂ္  လ်၏ ပိုဂ္  လ်ဒရျားဆ ိုငရ်ာ 

က ိုယ်စာျားလှယ် သ ို ့်ြဟိုတ် ယံို ကည်အပ်နှမံ ငျ်ား ရံသ သည် ပိုဂ္  လ် တစဦ်ျားဦျားအာျား ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာအမြစ ်

 န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဇ) ကိုြပဏတီွင ်ေါရ ိုက်တာြ ာျားြရှ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ေါရ ိုက်တာဦျားဒရသည် ေါရ ိုက်တာအစည်ျားအဒဝျား တစရ်ပ် 

က ငျ်ားပရာတွင ်အ ဒမြာက်ဒစရန ်သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အနည်ျားဆံိုျား ဦျားဒရြမပည့််ြီ  ့်လျှင ်

ဤဥပဒေပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားြ ာျားနငှ့်် အညီ ေါရ ိုက်တာ ြ ာျားက ို 

 န် ့် ာျားရနြ်မြစန် ိုငလ်ျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒဆာငရွ်က်၍ြရ   ့်လျှင ်အစိုရှယ်ယာရှငတ်စဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ကိုြပဏအီတွက ်ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် တစဦ်ျား က်ပ ိုဒသာ ေါရ ိုက်တာ ြ ာျားက ို 

 န် ့် ာျားဒပျားဒစရနအ်တွက် တရာျားရံိုျားသ ို ့် ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပန ိုငသ်ည်။ တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏ၏ီ အက   ျားအတွက် 

  ိုသ ို ့် န် ့်အပ်ရနဆ်ံိုျားမြတ်လျှင ်  ို န် ့်အပ်ြှုအာျား မပ လိုပ်န ိုငပ်ပီျား   ိုသ ို ့် န် ့်အပ်ြှု တစရ်ပ်ရပ် က ို တရာျားရံို ျားက 

သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့်် မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

ေါရ ိုက်တာြ ာျားက ို  ယရှ်ာျားမခငျ်ား 

၁၇၄။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျားအာျား ြယ်ရှာျားရန ်ရည်ရွယ်  က်မြင့်် ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပသည့်် 

အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျား၌ သာြနဆ်ံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်၍မြစဒ်စ၊ ဤဥပဒေနငှ့််အညီ စာမြင့်် 

ဒရျားသာျား ာျားဒသာ ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်၍မြစဒ်စ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျားက ို ြယ်ရှာျားန ိုငသ်ည်။ 

ေါရ ိုက်တာ၏ အရည်အခ ငျ်ားြ ာျား 
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၁၇၅။ (က) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားအရ သတ်ြှတ် ာျားဒသာ အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို ပ ိုငဆ် ိုင ်ရန ်လ ိုအပ်ပပီျား 

  ိုသ ို ့်သတ်ြှတ်  က်နငှ့်် ြမပည့််စံိုဒသျားဒသာ ေါရ ိုက်တာအာျားလံိုျားသည် ၎ငျ်ားအာျား ေါရ ိုက်တာ အမြစ ် န် ့်အပ်သည့််ဒန ့်ြှ 

နစှလ်အတွငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျားအရ သတ်ြှတ်န ိုငသ်ည့်် ပ ိုြ ို တ ိုဒတာငျ်ားဒသာကာလအတွငျ်ား 

အဆ ိုပါသတ်ြှတ်  က် နငှ့််က ိုက်ညီဒစရန ်ဒဆာငရွ်က်ရြည့််တာဝန ်ရှ သည်။ 

( ) အနည်ျားဆံိုျား အသက် ၁၈ နစှမ်ပည့််ပပီျားသည့်် လ ပိုဂ္  လ်က ိုသာလျှင ်ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားအမြစ ် န် ့် ာျား ရြည။် 

(ဂ) ေါရ ိုက်တာသည် စ တ်ဒပါ့်သပ်ွဒသာသ  ြမြစဒ်စရ။ 

(ဃ) ဤဥပဒေအရမြစ်ဒစ၊ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရမြစဒ်စ၊ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျား အမြစ ်ဒဆာငရွ်က်ရန ်

တာျားမြစ ်ာျားမ ငျ်ား ရံသ တစဦ်ျားသည်   ိုသ ို ့်တာျားမြစ ်ာျားသည့်် အ   နက်ာလအတွငျ်ား ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားအမြစ ်

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြမပ န ိုင။် 

(င) လ ြွ  အမြစ ်ယံ  ာျားသ တစဦ်ျားသည် ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားအမြစ ်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြမပ န ိုင။် 

(စ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ကိုြပဏကီ ည့််သငွျ်ား သတ်ြှတ်န ိုငဒ်သာ 

သျီားမ ာျားအရည်အ  ငျ်ားြ ာျားက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစရ၊ သ ို ့်ဒသာ် ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျားတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့်် 

စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားသည် ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ လ ိုအပ် ဒသာ အရည်အ  ငျ်ားတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် ြဆန် ့်က င ်

သဒရွွဲ့အတည်မြစဒ်စရြည်။ 

(ဆ) ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားအမြစ၎်ငျ်ားအာျား  န် ့်အပ်ရာတွင ်အရညအ်  ငျ်ား တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် မပည့််စံိုြှုြရှ ဟို ဆ ိုဒစကာြ  

ယငျ်ားတာဝနတ်ွင ် ြ်ျားဒဆာငသ် သည် ဤဥပဒေအရမြစဒ်စ၊ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေ တစရ်ပ်ရပ်အရမြစဒ်စ 

သတ်ြှတ် ာျားသည့်် ေါရ ိုကတ်ာတစဦ်ျား၏တာဝနဝ်တတ ရာျားြ ာျားက ို ဒြာက်ြ က်မ ငျ်ား အတွက် တာဝနရ်ှ သည်ဟို 

သတ်ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဇ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် သျီားမ ာျားလွတ်လပ်ဒသာ ေါရ ိုက်တာ၏ အရည်အ  ငျ်ား၊ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််၊ တာဝန ်ြ ာျားနငှ့််ပတ်သက်၍ 

အြ န် ့်ဒ ကာ်မငာစာ  ိုတ်မပနသ်တ်ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ ဒဆာငရ် က်ြှုြ ာျားသည် တရာျားဝငအ်တည်မ စမ်ခငျ်ား 

၁၇၆။ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျား၏ ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားသည် ၎ငျ်ားအာျား န် ့်အပ်ပပီျားဒနာက်ပ ိုငျ်ား     ွဲ့ယွငျ်ား  က် တစ ်ို ို ဒတွွဲ့ ရှ မ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဤဥပဒေအရမြစဒ်စ၊ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွငမ်ြစဒ်စ ေါရ ိုက်တာ အမြစ ် န် ့်အပ်ရန ်

သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အရည်အ  ငျ်ားတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် ြညီညွတ်ဒစကာြ  တရာျားဝင ်အတည်မြစဒ်စရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားအာျား ေါရ ိုက်တာအမြစ ် န် ့်အပ်မ ငျ်ားသည် တရာျားဝင ်အတည ်မြစ ် ့်ဒသာ်လည်ျား တရာျားဝငြ်ဟိုတ်ဒသာ 

ဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို တရာျားဝငအ်တည်မြစဒ်စ သညဟ်ို ဤပိုေြ်တွငပ်ါရှ ဒသာ ြည်သည့််မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ 

ြှတ်ယ မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ လိုပ်ငန်ျားြ ာျားက ို လွှွဲဒမပာငျ်ားမခငျ်ား 

၁၇၇။ ြည်သည့််ကိုြပဏတီွငြ်ဆ ို ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ တစဦ်ျားအာျား ယငျ်ား၏လိုပ်ငနျ်ား က ို 

အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားသ ို ့် လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််လွွွွှွ  အပ်န ိုငဒ်ရျားအတွက် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားက ို ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျားတွင ်
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မြစဒ်စ သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားနငှ့်် ကိုြပဏအီ ကာျား    ပ်ဆ ို  ့်ဒသာ သဒဘာတ စာ   ပ် မြင့််မြစဒ်စ သတ်ြှတ်   ့်လျှင ်

အဆ ိုပါစည်ျားကြ်ျား  က်နငှ့််အညီ မပ လိုပ်သည့််လိုပ်ငနျ်ား လွွွွ ှွ  အပ်မ ငျ်ားသည် တစစ်ံိုတစရ်ာနငှ့်် ဆန် ့်က ငဒ်စကာြ  

ကိုြပဏ၏ီအ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်မြင့်် အတည်ြမပ ြီ ကာလအ   အက   ျားသက်ဒရာက်မ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ သ ို ့်ရာတွင ်

ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားသည် ၎ငျ်ားအဒနမြင့်် လိုပ်ငနျ်ားြဒဆာင ်ရွက်န ိုငသ်ည့်် ကာလအတွငျ်ား အလှည့််က ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားက ို 

 န် ့်အပ်ရနအ်တွက် လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််အာျား က င့််သံိုျားမ ငျ်ားက ို ဤပိုေြ်၏အဓ ပပာယ် ဒြာ်မပ  က်အတွငျ်ား 

လိုပ်ငနျ်ားလွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားမြစ်သည်ဟို ြှတ်ယ  မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။   ို ့်အမပင ်အဆ ိုပါအလညှ့််က  ေါရ ိုက်တာသည် 

ယငျ်ားအာျား န် ့်အပ်ဒသာသ က လိုပ်ငနျ်ား ဒဆာငရွ်က်ဒနသည့်် ကာလြ ာျားတွင ်ေါရ ိုကတ်ာတစဦ်ျားအမြစ ်

လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််တစရ်ပ်ရပ်က ို က င့််သံိုျား ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြမပ ရ။ 

ေါရ ိုက်တာ၏ ရာ ျူားဒနရာ ရပ်နာျားရမခငျ်ား 

၁၇၈။ (က) ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျား၏ ရာ  ျားဒနရာတွင ်ဒအာက်ပါက စစတစရ်ပ်ရပ် မြစဒ်ပေါ်လာ  ့်လျှင ်ရပ်နာျား ရြည် - 

(၁) ေါရ ိုက်တာအမြစ ် န် ့်အပ်န ိုငဒ်ရျားအတွက် လ ိုအပ်ဒသာ အစိုရှယ်ယာပ ိုငဆ် ိုငြ်ှု သတ်ြှတ်   က်ရှ ပါက ပိုေြ် ၁၇၅၊ 

ပိုေြ် ွ  (က) တွင ်သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အ   နက်ာလအတွငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားကာလဒနာက်ပ ိုငျ်ားကာလ 

တစရ်ပ်ရပ်တွင ် ာျားရှ ရန ်ပ က်ကွက်  ့်လျှင၊် 

(၂) စရီငပ် ိုင ်ငွ့်် အာဏာ ရှ ဒသာ တရာျားရံို ျားတစ ်ို ိုက စ တ်ဒပါ့်သပ်ွဒသာသ မြစဒ် ကာငျ်ား ဒတွွဲ့ ရှ   ့်လျှင၊် 

(၃) ဒေဝါလီ ရံဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် လ ြွ မြစဒ် ကာငျ်ားဆံိုျားမြတ်မ ငျ်ား ရံလျှင၊် 

(၄) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအတွက် ဒငဒွပျားဒ  ရန ်ဒတာငျ်ားဒ ေါ်ြှု မပ လိုပ်သည့််ဒန ့်ြှ ဒမ ာက်လအတွငျ်ား ေါရ ိုက်တာြ ာျား 

ပ ိုငဆ် ိုင ်ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ၎ငျ်ားတ ို ့်အဒပေါ် ဒတာငျ်ားဆ ိုသည့််ဒင ွအာျား ဒပျားဒ  ရန ်

ပ က်ကွက်လျှင၊် 

(၅) တစဆ်က်တစစ်ပ်တည်ျားမပ လိုပ်ဒသာ ေါရ ိုက်တာြ ာျားအစည်ျားအဒဝျား သံိုျားရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် တစဆ်က် 

တစစ်ပ်တည်ျားမြစဒ်သာ မပကခေ နလ်သံိုျားလ၊ ယငျ်ားတ ို ့်အနက် ပ ိုြ ို ကာမြင့််သည့်် ကာလအတွငျ်ား က ငျ်ားပ မပ လိုပ်ဒသာ 

ေါရ ိုက်တာြ ာျား အစည်ျားအဒဝျားအာျားလံိုျားသ ို ့် ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့ ြံှ  ငွ့််ယ မ ငျ်ားြရှ ဘ  သ ို ့်ြဟိုတ် 

အလှည့််က ေါရ ိုက်တာအာျား  န် ့်အပ်မ ငျ်ားြမပ ဘ  တက်ဒရာက်ရန ်ပ က်ကွက်လျှင၊် 

(၆) ကိုြပဏသီ ို ့် စာမြင့််ဒရျားသာျားအဒ ကာငျ်ား ကာျား၍ ေါရ ိုက်တာအမြစ ်၎ငျ်ား၏ ရာ  ျားဒနရာြှ နိုတ် ွက ်လျှင၊် 

(၇) ဒသဆံိုျား  ့်လျှင၊် 

(၈) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားြ ာျား နငှ့််အညီ လိုပ်ငနျ်ားြှ 

ြယ်ရှာျားမ ငျ်ား ရံလျှင၊် 

(၉) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားြ ာျားတွင ်သတ်ြှတ် 

ဒြာ်မပ ာျားဒသာ ေါရ ိုက်တာ ရာ  ျားဒနရာအတွက ်လ ိုအပ်သည့််အရည်အ  ငျ်ား တစရ်ပ်ရပ်က ို ရရှ ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

ညီညွတ်ရန ်ပ က်ကွက်လျှင။် 
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( ) ဤပိုေြ်တွငပ်ါရှ ဒသာ ြည်သည့််မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ ေါရ ိုကတ်ာ၏လိုပ်ငနျ်ားက ို ဤပိုေြ်တွင ်သတ်ြှတ ် ာျားသည့်် 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအမပင ်အမ ာျားအဒ ကာငျ်ားြ ာျားဒ ကာင့်် ြယ်ရှာျား ရံြည်ဟို ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်

ဒြာ်မပပါရှ ဒစရနအ်တွက် ကိုြပဏကီ ဒဆာငရွ်က်န ိုငမ် ငျ်ားက ို ပ တ်ပင ်ာျား မ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

အတ ငျ်ားဒရျားြ ျားြ ာျား 

၁၇၉။ (က) အတွငျ်ားဒရျားြ ျားတစဦ်ျားက ို ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်မြင့််  န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်။ 

( ) အနည်ျားဆံိုျား အသက် ၁၈ နစှမ်ပည့််ပပီျားသည့်် လ ပိုဂ္  လ်က ိုသာလျှင ်အတွငျ်ားဒရျားြ ျားတစဦ်ျားအမြစ ် န် ့် ာျားရြည်။ 

(ဂ) အတွငျ်ားဒရျားြ ျားသည် စ တ်ဒပါ့်သပ်ွဒသာသ  ြမြစဒ်စရ။ 

(ဃ) ဤဥပဒေအရမြစ်ဒစ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရမြစဒ်စ ေါရ ိုက်တာ၊ 

အတွငျ်ားဒရျားြ ျားသ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ တစဦ်ျားအမြစ ်ဒဆာငရွ်က်ရန ်တာျားမြစ ်ာျားမ ငျ်ား  ရံသ တစဦ်ျားသည်   ိုသ ို ့် 

တာျားမြစ ်ာျားသည့်် အ   နက်ာလအတွငျ်ား အတွငျ်ားဒရျားြ ျား တစဦ်ျားအမြစ ်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြမပ န ိုင။် 

(င) ဤပိုေြ်ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ကိုြပဏကီ  ည့််သငွျ်ား သတ်ြှတ်န ိုငဒ်သာ 

အတွငျ်ားဒရျားြ ျားတစဦ်ျားတွင ်ရှ ရြည့််သျီားမ ာျား အရည်အ  ငျ်ားြ ာျားက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ၊ သ ို ့်ဒသာ် 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားသည် ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ 

လ ိုအပ်ဒသာ အရည်အ  ငျ်ားတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် ြဆန် ့်က ငသ်ဒရွွဲ့ အတည် မြစဒ်စရြည်။ 

(စ) အတွငျ်ားဒရျားြ ျားတစဦ်ျား၏ ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ့်အာျား  န် ့်အပ်ပပီျားဒနာက်ပ ိုငျ်ား     ွဲ့ယွငျ်ား  က် တစ ်ို ို ဒတွွဲ့ ရှ မ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဤဥပဒေအရမြစဒ်စ သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား တွငမ်ြစဒ်စ ၎ငျ်ားတ ို ့်အာျား 

 န် ့်အပ်ရနသ်တ်ြှတ် ာျားသည့်် အရည်အ  ငျ်ား တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် ြညီညွတ်ဒစကာ ြ  တရာျားဝငအ်တည်မြစဒ်စရြည။် 

သ ို ့်ရာတွင ်ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားအာျား ေါရ ိုက်တာအမြစ ် န် ့်အပ်မ ငျ်ားသည် တရာျားဝငအ်တည ်မြစ ် ့်ဒသာ်လည်ျား 

တရာျားဝငြ်ဟိုတ်ဒသာ ဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို တရာျားဝင ်အတည်မြစဒ်စသည်ဟို ဤပိုေြ်တွငပ်ါရှ ဒသာ 

ြည်သည့််မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ ြှတ်ယ မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

ဒလ ာ်ဒ ကျားဒင ၊ အာြခံ၊ တာဝန်ရှ ြှုြှ သက်သာခ င့််ြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉ်ျားသည့်် ကန် ့်သတခ် က်ြ ာျားနငှ့်် အကန် ့်အသတ ်ြရှ ဒသာ 

တာဝန်ရှ ြှုဆ ိုငရ်ာ မပဋ္ဌာန်ျားခ က်ြ ာျား 

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၊ အရာရှ ြ ာျားနငှ့််စာရငျ်ားစစြ် ာျား၏ တာဝန်ရှ ြှုြှ ကငျ်ားလ တခ် င့််မပ န ိုငဒ်သာ မပဋ္ဌာန်ျားခ ကြ် ာျားက ို 

ဒရှာငရှ်ာျားမခငျ်ား 

၁၈၀။ ဤအ နျ်ားတွင ်မပဋ္ဌာနျ်ားပါရှ သည်ြှတစပ်ါျား ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ က ို လည်ျား ဒကာငျ်ား၊ 

ကိုြပဏ၏ီအရာရှ တစဦ်ျားမြစသ်ည်မြစဒ်စ၊ ြမြစသ်ည်မြစဒ်စ စာရငျ်ားစစအ်မြစ ်န် ့်အပ် ာျားဒသာ အမ ာျားသ  

တစဦ်ျားဦျားက ိုလည်ျားဒကာငျ်ား၊ ၎ငျ်ားတ ို ့်အဒပေါ် ဤဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေ တစရ်ပ်ရပ်အရ ကိုြပဏ၏ီ 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏနီငှ့်် အမ ာျားနည်ျားမြင့််    ပ်ဆ ို  ာျားသည့်် ပဋ ညာဉ စာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ်တ ို ့်တွင ်

ဒြာ်မပ ာျားမ ငျ်ားရှ သည်မြစ်ဒစ၊ ြရှ သည်မြစဒ်စ ကိုြပဏ ီနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ အမပစရ်ှ ဒစန ိုငြ်ည့်် ဒပါ့်ဒလ ာ့်ြှု၊ 

ပ က်ကွက်ြှု၊ တာဝန ်   ျားဒြာက်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် ယံို ကည်အပ်နှြံှုက ို ဒြာက်ြ က်ြှုတ ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ကိုြပဏသီ ို ့် 



မြနြ်ာန ိုငင်ကံိုြပဏီြ ာျားဥပဒေ 

Page 104 of 263 

တာဝနရ်ှ ြှုတစရ်ပ်ရပ်ြှ ကငျ်ားလွတ် ငွ့်် မပ န ိုငဒ်ရျားအတွက် ဒြာ်မပ ာျားသည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က် 

တစရ်ပ်ရပ်သည်ပ က်မပယ်ဒစရြည်။ 

ဒလ ာ်ဒ ကျားဒင ြ ာျား 

၁၈၁။ (က) ဤပိုေြ်တွင ်ပါရှ သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် ဆက်စပ်သည့်် အြွ ွဲ့အစည်ျား တစ ်ိုသည် 

တ ိုက်ရ ိုက်မြစဒ်စ၊ သယွ်ဝ ိုက်၍မြစဒ်စ ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ၊ အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် စာရငျ်ားစစ ်တစဦ်ျားအမြစ ်

က  ဒံဆာငရွ်က်ဒပျားရန ်မြစဒ်ပေါ်လာသည့်် ဒအာက်ပါတာဝနရ်ှ ြှု တစရ်ပ်ရပ် အတွက ်ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားအာျား 

ဒလ ာ်ဒ ကျားြဒပျားရ - 

(၁) ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် ဆက်စပ်သည့််အြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ိုသ ို ့် ဒဆာငရွ်က်ဒပျားရြည့်် တာဝနရ်ှ ြှုတစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ ်

(၂) ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် ဆက်စပ်သည့်် အြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ိုြှအပ အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားသ ို ့် ဒဆာငရွ်က်ဒပျားရ ြည်မြစပ်ပီျား 

သဒဘာရ ိုျားမြင့်် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြဟိုတ်သည့်် တာဝနရ်ှ ြှု တစရ်ပ်ရပ်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်သည် ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျားအတွက် ကိုနက် စရ တ်က  မံ ငျ်ား ြှတစပ်ါျား ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် 

ဆက်စပ်သည့်် အြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ိုအာျား ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ၊ အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် စာရငျ်ားစစတ်စဦ်ျားအမြစ ်

က  ဒံဆာငရွ်က်ဒပျားရြည့််တာဝနရ်ှ ြှု တစရ်ပ်အတွက်တရာျားစွ ဆ ိုြှုက ို  ို ဒံ  ပ ရာတွင ်

ကိုနက် သည့််တရာျားရံို ျားစရ တ်ြ ာျားအဒပေါ် တာဝနရ်ှ ြှုအတွက် ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားမ ငျ်ားက ို တာျားမြစ ်မ ငျ်ား ြရှ ဒစရ - 

(၁) ပိုေြ် ွ  (က) အရ ဒလ ာ်ဒ ကျားြဒပျားရဒသာ တာဝနရှ် ြှုတစရ်ပ်နငှ့််စပ်လ ဉျားဒသာ တရာျားစွ ဆ ိုြှု ြ ာျားတွင ်

 ို ဒံ  ပမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) အမပစရ်ှ ဒသာသ ပါဝငသ်ည့်် မပစြ်ှုဆ ိုငရ်ာ တရာျားစွ ဆ ိုြှု ြ ာျားတွင ် ို ဒံ  ပမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ကမြစဒ်စ၊ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ကမြစဒ်စ တရာျားရံိုျားအြ န် ့် 

တစရ်ပ်  ြှတ်ရနအ်တွက် စွ ဆ ိုသည့််အြှုြ ာျားတွင ်တရာျားရံို ျားက အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်ရန ်လ ိုအပ်ဒ ကာငျ်ား 

အဒ ာက်အ ာျားြ ာျားရှ   ့်လျှင ်  ိုအြှုြ ာျားက ို  ို ဒံ  ပမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၄) ဤဥပဒေအရ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားက ို သက်သာ ငွ့််မပ ရနအ်တွက် တရာျားစွ ဆ ိုဒသာ အြှုမြစပ်ပီျား တရာျားရံို ျား က 

  ိုသက်သာ ငွ့််က ို မငငျ်ားပယ်သည့််အြှုြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျားမ ငျ်ား။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  ( ) ပါက စစရပ်ြ ာျားအတွက် တရာျား စွ ဆ ိုြှုတွင ်အယ   ံြှုြ ာျားလည်ျားပါဝငသ်ည်။ 

အာြခံ ာျားရှ မခငျ်ား 

၁၈၂။ (က) ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် ဆက်စပ်သည့်် အြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ိုသည် တ ိုက်ရ ိုက်မြစဒ်စ၊ သယွ်ဝ ိုက်၍ မြစဒ်စ 

ဒအာက်ပါက စစရပ်တစ ်ို ိုဒ ကာင့်် ဒပေါ်ဒပါက်လာဒသာ တာဝနရ်ှ ြှုတစရ်ပ်အဒပေါ် တရာျားရံို ျားစရ တ ်ြ ာျားအတွက ်

တာဝနရ်ှ ြှုြှအပ ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ၊ အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် စာရငျ်ားစစမ်ြစသ် အတွက် အာြ  ံပဋ ညာဉတစရ်ပ်၏ 

ပရီြီယံဒ ကျား (premium) က ို ဒပျားဒဆာငမ် ငျ်ားြမပ ရ သ ို ့်ြဟိုတ် ဒပျားဒဆာငရ်န ်သဒဘာတ မ ငျ်ားြမပ ရ - 

(၁) ကိုြပဏနီငှ့််သက်ဆ ိုငဒ်သာ တာဝနတ်စရ်ပ်ရပ်က ို တြငဒ်ြာက်ြ က်မ ငျ်ားြ ာျား ပါဝငဒ်သာဒဆာငရွ်က် ြှုြ ာျား 

မပ လိုပ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 
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(၂) ပိုေြ် ၁၆၇ သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုေြ် ၁၆၈ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ား။ 

( ) အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်နငှ့််အညီ ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁) သ ို ့်ြဟိုတ် (၂) တွင ်

ရည်ညွှနျ်ားသည့််တာဝနရ်ှ ြှုတစရ်ပ်ြှအပ အမ ာျားတာဝနရ်ှ ြှုက ို ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် ဆက်စပ်သည့်် 

အြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ိုသည် ဒပျားဒ  ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒပျားဒ  ရန ်သဒဘာတ မ ငျ်ား၊ တ ိုက်ရ ိုက် သ ို ့်ြဟိုတ် သယွ်ဝ ိုက်၍ 

ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ၊ အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် စာရငျ်ားစစမ်ြစသ် အတွက် အာြ ပံဋ ညာဉတစရ်ပ် ၏ ပရီြီယံဒ ကျား (premium) 

ဒပျားဒဆာငမ် ငျ်ားက ို ပိုေြ် ွ  (က) သည် တာျားမြစမ် ငျ်ားြရှ ။ 

တာဝန်ကန် ့်သတ ်ာျားသည့်် ကိုြပဏီတ င ်ေါရ ိုက်တာြ ာျား၌အကန် ့်အသတြ်ရှ ဒသာ တာဝန်ရှ ြှုြ ာျား ရှ န ိုငမ်ခငျ်ား 

၁၈၃။ ဤဥပဒေသ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်တွငပ်ါရှ ဒသာ အမ ာျားမပဋ္ဌာနျ်ား  က် တစရ်ပ်ရပ်က ို 

ကန် ့်သတ် ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာသက်ဒရာက်မ ငျ်ားြရှ ြီက ြွ ွဲ့စည်ျား တည်ဒ ာင ် ့်သည့်် 

တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုတွင ်ဤဥပဒေစတငအ်ာဏာ သက်ဒရာက် မ ငျ်ား ြရှ ြီက  န် ့်အပ် ာျားဒသာ 

ေါရ ိုက်တာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျား၏ တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားသည် ကိုြပဏ၏ီြွ ွဲ့စည်ျားပံို အဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်

  ိုသ ို ့်အကန် ့်အသတ်ြရှ ဒ ကာငျ်ား သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားလျှင ်အကန် ့်အသတ်ြရှ   ာျားရှ န ိုငသ်ည်။ 

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၊ အရာရှ ြ ာျားနငှ့်် အမခာျားဆက်န ွှယသ်ည့််ပိုဂ္  လြ် ာျား၏ အက   ျားခံစာျားခ င့််ြ ာျားနငှ့်် ၎ငျ်ားတ ို ့်နငှ့်် 

ဆက်သ ယဒ်ဆာငရ် ကြ်ှုြ ာျားဆ ိုငရ်ာ မပဋ္ဌာန်ျားခ က ်

အမင ြ်ျားစာျားယမူခငျ်ားအတ က် အက   ျားခံစာျားခ င့််ြ ာျား ဒ ာကပံ့််မခငျ်ား 

၁၈၄။ (က) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် အက   ျား စံာျား ငွ့််ဒပျားရနအ်တွက် ပိုေြ် ၁၈၆ အရ 

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ အတည်မပ   က်ြရရှ ဘ  ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် ဆက်စပ်သည့်် အြွ ွဲ့အစည်ျား တစ ်ို၏ 

အရာရှ တစဦ်ျားအမြစြ်ှ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက အပင ြ်ျားစာျားယ မ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ အက   ျား စံာျား ငွ့်် တစရ်ပ်ရပ်က ို 

  ိုပိုဂ္  လ်အာျား ဒပျားအပ်မ ငျ်ားြမပ ရ။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်သည် အရာရှ ၏ အလိုပ် န် ့် ာျားမ ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ ပဋ ညာဉစာ   ပ် သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏနီငှ့်် 

အလာျားတ  စစီဉဒဆာငရွ်က် ာျားြှုအရ သ ို ့်ြဟိုတ ်ယငျ်ားတ ို ့်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဥပဒေအရဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

သဒဘာရ ိုျားမြင့််ဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား ဒပျားဒ  ရနလ် ိုအပ်သည့်် အက   ျား စံာျား ငွ့််တစရ်ပ်ရပ် က ို ဒပျားဒ  မ ငျ်ားအာျား 

ကန် ့်သတ် ာျားမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

တာဝန်ယဒူဆာငရ် က်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်ပစစညျ်ားက ိုလွှွဲဒမပာငျ်ားမခငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉ်ျားသည့်် အက   ျားခံစာျားခ င့််ြ ာျား ဒပျားအပ်မခငျ်ား 

၁၈၅။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ယငျ်ား၏ သ ို ့်ြဟိုတ် ဆက်စပ်သည့််အြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ို ို၏ အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် ယ ငက် 

တာဝန ်ြ်ျားဒဆာင ် ့်ဒသာအရာရှ တစဦ်ျားက ိုမြစဒ်စ၊ ယငျ်ားတ ို ့်၏ ဇနျီားြယာျား၊ ဒဆွြ   ျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

တွ ြက်လိုပ်က ိုငသ် တစဦ်ျားဦျားက ိုမြစဒ်စ ပိုေြ် ၁၈၆ အရ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား၏ အတည်မပ   က် ြရရှ ဘ  

ယငျ်ားကိုြပဏ၏ီ သ ို ့်ြဟိုတ် ဆက်စပ်သည့််အြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ို၏ တာဝနယ် ဒဆာငရွ်က်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် 

ပစစည်ျားအာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသက ိုမြစဒ်စ လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားမ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ အက   ျား စံာျား ငွ့််အာျား 

ဒပျားအပ်မ ငျ်ားြမပ ရ။ 
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အက   ျားခံစာျားခ င့််ဆ ိုငရ်ာြ ာျားက ို ကိုြပဏီတ ငပ်ါဝငသ်ြူ ာျားက အတည်မပ မခငျ်ား 

၁၈၆။ (က) ပိုေြ် ၁၈၄ သ ို ့်ြဟိုတ် ၁၈၅ တ ို ့်တွင ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ အက   ျား စံာျား ငွ့််တစြ်   ျားြ   ျားက ို ကိုြပဏ ီတစ ်ို၊ 

အဆ ိုပါကိုြပဏ၏ီ ြ ရငျ်ားအစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏရှီ   ့်ပါက ၎ငျ်ားကိုြပဏနီငှ့်် အမ ာျားဆက်စပ် သည့်် အြွ ွဲ့အစည်ျားြ ာျားြ ှ

  ိုကိုြပဏြီ ာျားတွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား၏ အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျား၌ အတည်မပ   ့် လျှင ်ဒပျားအပ်န ိုငသ်ည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) အရ က ငျ်ားပဒသာ အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်ရပ်အတွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်အက   ျား 

 စံာျား ငွ့််နငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အဒသျားစ တ်ဒြာ်မပ  က်ြ ာျားနငှ့်် ယငျ်ားအတွက် ြည်သ ို ့်ြ ဒပျားဒဆာငရွ်က်ြည ်ဟ သည့်် 

ဆံိုျားမြတ်  က်နငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် အဒရျားကကီျားဒသာ အ  က်အလက်ြ ာျားက ို ဒြာ်မပပါရှ ရြည်။ 

(ဂ) ပိုေြ် ၁၈၄ သ ို ့်ြဟိုတ် ၁၈၅ တွင ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာအရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် ယ ငက်တာဝန ် ြ်ျားဒဆာင ်  ့်ဒသာအရာရှ  

သ ို ့်ြဟိုတ် အက   ျား စံာျား ငွ့််က ိုရရှ န ိုငဒ်သာ အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားသည် အမ ာျားပိုဂ္  လ်တစဦ်ျား  ံြှ က ိုယစ်ာျားလှယ်အမြစ ်

ြည်သ ို ့်ြ ဒပျားရြည်က ို ညွှန ်ကာျား ာျားလျှငြ်ှတစပ်ါျား အဆ ိုပါ အက   ျား စံာျား ငွ့်် နငှ့််စပ်လ ဉျားဒသာ 

ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်ရပ်အတွက် ြ ဒပျားမ ငျ်ားြမပ ရ။ 

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ အခဒ ကျားဒင နငှ့်် ေါရ ိုက်တာြ ာျားနငှ့််ဆက်န ွှယသ်ည့်် ပိုဂ္  လြ် ာျားသ ို ့် ဒပျားအပ်သည့်် 

အမခာျားအက   ျားခံစာျားခ င့််ြ ာျား 

၁၈၇။ (က) ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့သည ်ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ပါရှ ဒသာ ကန် ့်သတ်  က်ြ ာျား၊ 

ဤဥပဒေတွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား၊ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်တွင ်လည်ျား ဒကာငျ်ား ပါရှ ဒသာ 

သက်ဆ ိုငရ်ာမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျားက ို  ငွ့််မပ န ိုငသ်ည်- 

(၁) ေါရ ိုက်တာအမြစဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားရာ  ျားဒနရာတွင ်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားအတွက် ကိုြပဏကီ 

ေါရ ိုက်တာ တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ားနငှ့််ဆက်န ွှယ်သည့်် ပိုဂ္  လတ်စဦ်ျားဦျားသ ို ့်ဒပျားရြည့်် အ  ဒ ကျားဒင ွသ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျား အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားက ို ဒပျားဒ  မ ငျ်ား၊ 

(၂) လိုပ်ငနျ်ားလက်လွှတ်ဆံိုျားရှု ံျားြှုအတွက် ဒလ ာ်ဒ ကျားဒငကွ ို ကိုြပဏကီ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်ယ ငက် 

တာဝန ်ြ်ျားဒဆာင ် ့်ဒသာ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျားသ ို ့် ဒပျားဒ  မ ငျ်ား၊ 

(၃) ကိုြပဏကီ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဆက်န ွှယ်သည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသ ို ့် ဒ  ျားဒင ွိုတ်ဒပျား မ ငျ်ား၊ 

(၄) ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် ဆက်န ွှယ်သည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက ဒပျားဒ  ရြည့်် ဒ ကျားပြီြ ာျားအတွက် ကိုြပဏကီ 

အာြ  ံ က်ြ ာျား မပ လိုပ်ဒပျားမ ငျ်ား၊ 

(၅) ပိုေြ် ွ ငယ် (၁)၊ (၂)၊ (၃) နငှ့်် (၄) တ ို ့်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် က စစရပ် ြ ာျားအနက်ြ ှတစရ်ပ်ရပ်က ို မပ လိုပ်ဒပျားရန ်

ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ ်ဤဥပဒေအရ အမ ာျားနည်ျားအာျားမြင့်် သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာနျ်ားမ ငျ်ားြရှ သည့်် 

ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်ဆက်န ွှယ်သည့်် ပိုဂ္  လ်အတွက ်အမ ာျားဒသာဒငဒွ ကျားဆ ိုငရ်ာ အက   ျား စံာျား ငွ့်် တစရ်ပ်ရပ် 

မပ လိုပ်ဒပျားမ ငျ်ားနငှ့်် 

(၆) ဘိုတ်အြွ ွဲ့သည် ဒအာက်ပါ က စစရပ်ြ ာျားက ို ဒက နပ်လက် လံျှင-် 

(ကက)   ိုသ ို ့် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားသည် ကိုြပဏ၏ီ အဒကာငျ်ားဆံိုျား အက   ျားစျီားပွာျား အတွက်မြစမ် ငျ်ား၊ 
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(  )   ိုသ ို ့်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားသည် ဒဆာငရွ်က်ဒနဒသာ အဒမ အဒနြ ာျားနငှ့်် က   ျားဒ ကာငျ်ားညီညွတ်ြှု ရှ မ ငျ်ားနငှ့်် 

(ဂဂ)   ိုသ ို ့်ဒငဒွပျားဒ  မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အက   ျား စံာျား ငွ့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ  ျားဒင ွသ ို ့်ြဟိုတ် အာြ  ံ က် သ ို ့်ြဟိုတ် 

ပဋ ညာဉသည် ကိုြပဏ၏ီရှုဒ ာင့််ြှ ကည့််ပါက နစှဦ်ျားနစှြ်က် လွတ်လပ်စွာမြင့်် ဘက်လ ိုက်ြှု ြရှ သည့်် 

စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျား က် ြဒလ ာ့်နည်ျားသည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့်် သတ်ြှတ်၍ ဒဆာငရွ်က် မ ငျ်ား။ 

( ) ေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့သည် ဒငဒွပျားဒ  ြှုမပ လိုပ်မ ငျ်ား၊ အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားဒပျားမ ငျ်ား၊ ဒ  ျားဒင ွိုတ်ဒပျားမ ငျ်ား၊ 

အာြ  ံ က်ြ ာျားဒပျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ပဋ ညာဉစာ   ပ်    ပ်ဆ ိုမ ငျ်ားြ ာျား မပ လိုပ်ရန ်ငွ့််မပ ပပီျား ဒနာက်တွင ်ဒငဒွပျားဒ  ြှု၊ 

အက   ျား စံာျား ငွ့််၊ ဒ  ျားဒင၊ွ အာြ  ံ က် သ ို ့်ြဟိုတ် ပဋ ညာဉနငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် အ  က် အလက်ြ ာျားက ို ပိုေြ် ၁၈၉ အရ 

ကိုြပဏကီ   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ သည့်် အက   ျား စံာျား ငွ့််ဆ ိုငရ်ာ ြှတပံ်ိုတင ်စာရငျ်ားတွင ်ဒရျားသငွျ်ားဒြာ်မပရြည်။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  (က) အရ  ငွ့််မပ  ာျားဒသာ ပဋ ညာဉတစရ်ပ်ရပ်အရ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဆက်န ွှယ်သည့်် 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား ံသ ို ့် အ ဒ ကျားဒငြွ ာျားဒပျားဒ  မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအက   ျား စံာျား ငွ့်် ြ ာျား ဒပျားအပ်မ ငျ်ားတ ို ့်က ို 

အဆ ိုပါပိုေြ် ွ အရ  ပ်ြံ  ငွ့််မပ ဒပျားရနြ်လ ို။ 

(ဃ) ပိုေြ် ွ  (က) အရ ဒငဒွပျားဒ  ြှု၊ အက   ျား စံာျား ငွ့််၊ ဒ  ျားဒင၊ွ အာြ  ံ က် သ ို ့်ြဟိုတ် ပဋ ညာဉ တစရ်ပ်ရပ် နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ 

 ငွ့််မပ ရနအ်တွက် ဆနဒြ ဒပျားဒသာ ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏  ငမ်ြင ်  က်အရ ဒငဒွပျားဒ  ြှုမပ လိုပ်မ ငျ်ား၊ 

အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားဒပျားမ ငျ်ား၊ ဒ  ျားဒင ွိုတ်ဒပျားမ ငျ်ား၊ အာြ  ံ က်ြ ာျား ဒပျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ပဋ ညာဉစာ   ပ်   ပ်ဆ ိုမ ငျ်ားြ ာျားသည် ကိုြပဏ၏ီအက   ျားစျီားပွာျားအတွက်အဒကာငျ်ားဆံိုျား မြစဒ် ကာငျ်ား၊ ကိုြပဏ၏ီ 

ရှုဒ ာင့််ြှ ကည့််ပါက နစှဦ်ျားနစှြ်က် လွတ်လပ်စာွမြင့်် ဘက်လ ိုက်ြှုြရှ သည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျား က် 

ြဒလ ာ့်နည်ျားသည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့်် မပ လိုပ်ဒ ကာငျ်ား၊ ဒဆာငရွ်က်ဒန ဒသာ အဒမ အဒနြ ာျားနငှ့်် 

က   ျားဒ ကာငျ်ားညီညွတ်ြှုရှ ဒ ကာငျ်ား၊ အဆ ိုပါ  ငမ်ြငယ် ဆ  ကြ် ာျားအတွက် အဒမ  အံဒ ာက်အ ာျားြ ာျားအာျား 

ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ြှတ်တြ်ျားတွင ်လကြ်ှတ်ဒရျား  ိုျား ကရြည်။ 

(င) ဒငဒွပျားဒ  ြှု မပ လိုပ်မ ငျ်ား၊ အက   ျား စံာျား ွင့််ြ ာျားဒပျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အာြ  ံ က်ြ ာျား ဒပျားမ ငျ်ားြ ာျားက ို ပိုေြ် ွ  (က) 

နငှ့််အညီ ဒဆာငရွ်က်ပပီျား ဒအာက်ပါက စစရပ်တစ ်ို ိုမြစဒ်ပေါ်   ့်သည့်် အ ါတွင-် 

(၁) ပိုေြ် ွ  (က) နငှ့်် (ဃ) တ ို ့်ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က် ာျားမ ငျ်ား ြရှ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ပိုေြ် ွ  (ဃ) အရ  ိုတ်ဒပျားသည့်် အဒ ာက်အ ာျားလက်ြတှ်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့််  ငမ်ြင ်  က်ြ ာျားအတွက် 

သင့််ဒလ ာ်ဒသာ အဒမ  အံဒ ာက်အ ာျားြ ာျား ြရှ   ့်လျှင ်ဒငဒွပျားဒ  ြှုက ို လက်  ံ ့် သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် 

အက   ျား စံာျား ငွ့််ဒပျားမ ငျ်ားက ို ရရှ   ့်သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် အာြ  ံ က်ဒပျားမ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုင ် ့် သည့်် ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

ယ ငက် တာဝန ်ြ်ျားဒဆာင ် ့်ဒသာ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်ဆက်န ွှယ်သည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားသည် ဒငဒွပျားဒ  မ ငျ်ား၊ 

အက   ျား စံာျား ငွ့််ဒပျားမ ငျ်ား၊ အာြ  ံ က်ဒပျားမ ငျ်ားြ ာျားက ို မပ လိုပ်သည့်် အ   နက် ယငျ်ားသ ို ့်ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားသည် 

ကိုြပဏအီဒပေါ် ြျှတြှုရှ   ့်ဒ ကာငျ်ား သက်ဒသ ငရ်ှာျားမပန ိုငသ်ည့်် က စစရပ်ြှအပ ဒပျားဒ   ာျားသည့်် ဒငပွြာဏ၊ 

အက   ျား စံာျား ငွ့််အတွက် တနြ် ိုျားဒငပွြာဏ သ ို ့်ြဟိုတ် အာြ  ံ က်အရ ကိုြပဏကီ ဒပျားဒ    ့်သည့်် 

ဒငပွြာဏြ ာျားအတွက် ကိုြပဏသီ ို ့် တစဦ်ျား  ငျ်ားအလ ိုက် ြ ြ တ ို ့် က ိုယ်တ ိုင ်တာဝနရ်ှ ဒစရြည။် 
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(စ) ဒ  ျားဒင ွိုတ်ဒပျားမ ငျ်ားက ို ပိုေြ် ွ  (က) နငှ့််အညီ ဒဆာငရွ်က်ပပီျား ဒအာက်ပါက စစရပ်တစ ်ို ို မြစဒ်ပေါ်   ့်သည့််အ ါတွင-် 

(၁) ပိုေြ် ွ  (က) နငှ့်် (ဃ) တ ို ့်ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က် ာျားမ ငျ်ားြရှ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ပိုေြ် ွ  (ဃ) အရ  ိုတ်ဒပျားသည့်် တရာျားဝငအ်ဒ ာက်အ ာျား လက်ြှတ်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် 

 ငမ်ြင ် က်ြ ာျားအတွက် သင့််ဒလ ာ်ဒသာ အဒမ  အံဒ ာက်အ ာျားြ ာျား ြရှ   ့်လျှင ်ဒ  ျားဒင ွိုတ်ဒပျား 

သည့််အ   နက် အဆ ိုပါဒ  ျားဒငကွ ို မပ လိုပ်မ ငျ်ားသည် ကိုြပဏအီဒပေါ် ြျှတြှုရှ ဒ ကာငျ်ား သက်ဒသ ငရ်ှာျား မပန ိုငသ်ည့်် 

က စစရပ်ြှအပ ဒ  ျားဒငနွငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ မပ လိုပ် ာျားသည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျား၊ သဒဘာတ ညီ   က်ြ ာျား ရှ ဒစကာြ  

ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်ဆက်န ွှယ်သည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားသည်  ိုတ်ဒပျား ာျားသည့်် ဒ  ျားဒငကွ ို ကိုြပဏသီ ို ့် 

  က်  ငျ်ားမပနလ်ည်ဒပျားဆပ်ရြည်။ 

(ဆ) ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် ဒငဒွပျားဒ  ြှု၊ အက   ျား စံာျား ငွ့််၊ ဒ  ျားဒင၊ွ အာြ  ံ က် သ ို ့်ြဟိုတ် ပဋ ညာဉ တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် 

စပ်လ ဉျားသည့်် အ  က်အလက်ြ ာျားက ို ကိုြပဏ၏ီ ဒနာက်တစက်က ြ်က ငျ်ားပဒသာ နစှပ်တ်လည် 

အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား ံသ ို ့် ဒသ  ာစွာ ိုတ်ဒြာ် တငမ်ပ ရြည်။ 

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ 

၁၈၈။ (က) ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာအြွ ွဲ့သည ်ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားက အတည်မပ   ့်လျှင ်

ကိုြပဏ၏ီြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွငပ်ါရှ ဒသာ ကန် ့်သတ်  က်ြ ာျား၊ ဤဥပဒေနငှ့်် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ 

ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်တွငပ်ါရှ ဒသာ သက်ဆ ိုငရ်ာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ေါရ ိုက်တာ တစဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

အမ ာျားဆက်န ွှယ်သည့်် ပိုဂ္  လ် တစဦ်ျားသ ို ့် ပိုေြ် ၁၈၇၊ ပိုေြ် ွ (က) တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ ဒငဒွပျားဒ  ြှု၊ အက   ျား စံာျား ငွ့််၊ 

ဒ  ျားဒင၊ွ အာြ  ံ က် သ ို ့်ြဟိုတ် ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍  ငွ့််မပ  န ိုငသ်ည်။ 

( ) သက်ဆ ိုငရ်ာအစည်ျားအဒဝျားက ငျ်ားပရနအ်တွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာအာျား ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ သ ို ့် ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ားြမပ ြီ 

ကိုြပဏသီည် ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည်- 

(၁) အဆ ိုမပ ြည့်် ဆံိုျားမြတ်  က်စာသာျားြ ာျားအာျား ဒရျားသာျားဒြာ်မပပါရှ သည့်် အဆ ိုမပ  အစည်ျားအဒဝျား အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ၊ 

(၂) ဒငဒွပျားဒ  ြှု၊ အက   ျား စံာျား ွင့််၊ ဒ  ျားဒင၊ွ အာြ  ံ က် သ ို ့်ြဟိုတ် ပဋ ညာဉစာ   ပ် တစရ်ပ်ရပ်အာျား လက် ရံရှ ဒသာ 

ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်ဆက်န ွှယ်သည့်် ပိုဂ္  လ်ြ ာျား၏ အဒသျားစ တ်အ  က်အလက်ြ ာျား၊ အဆ ိုပါဒငဒွပျားဒ  ြှု၊ 

အက   ျား စံာျား ငွ့််၊ ဒ  ျားဒင၊ွ အာြ  ံ က် သ ို ့်ြဟိုတ် ပဋ ညာဉစာ   ပ် တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် အဒသျားစ တ် 

အ  က်အလက်ြ ာျားအပါအဝင ်ဆံိုျားမြတ်  က်က ို ြည်သ ို ့်ြ ဒပျားဆံိုျားမြတ်ြည် ဟ သည့်် က စစရပ်အတွက ်

အဒရျားပါဒသာအ  က်အလက်ြ ာျားမြစဒ်သာ ကိုြပဏကီ သ ရှ  ာျားသည့်် အ  က် အလက်ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ဒြာ်မပ 

 ာျားသည့်် အဆ ိုမပ  ာျားဒသာ ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်တစဒ်စာငန်ငှ့်် 

(၃) အစည်ျားအဒဝျားက ငျ်ားပြည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာနငှ့်် အတ  ပ ျားတွ တငမ်ပြည့်် အမ ာျားစာရွက်စာတြ်ျား ြ ာျားနငှ့်် 

အဆ ိုမပ  ာျားဒသာ ဆံိုျားမြတ်  က်နငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ အမ ာျားစာရွက်စာတြ်ျားြ ာျား။ 

(ဂ) ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ သည ်ကိုြပဏြီ ှကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား ံသ ို ့် အစည်ျားအဒဝျား အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ 

ဒပျားပ ို ့်ဒဆာငရွ်က်န ိုငမ် ငျ်ား ရှ  ြရှ က ို ၂၈ ရက်အတွငျ်ား ဆံိုျားမြတ်ရြည်။ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က အဒ ကာငျ်ား  ကာျားစာဒပျားပ ို ့်ရန ်
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အတည်မပ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားကာလအတွငျ်ား အတည်မပ   က်က ို ြ ိုတ်မပနလ်ျှင ်ကိုြပဏသီည ်

အစည်ျားအဒဝျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားအာျား ဒပျားပ ို ့်ဒဆာငရွ်က်န ိုင ်သည်။ 

(ဃ) ပိုေြ် ွ  (ဂ) အရ အတည်မပ   က်တစရ်ပ်ရပ်အာျား   ြှတ်  ့်လျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားအာျား 

အကာအကွယ်ဒပျားရနအ်တွက် လ ိုအပ်သည်ဟို ယ ဆသည့််အ ါတွင ်ပိုေြ် ွ  ( ) အရ တငမ်ပဒသာ 

စာရွက်စာတြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို ရှငျ်ားလငျ်ားစွာဒြာ်မပရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငရ်န ်အတွက် ကိုြပဏအီာျား 

ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည်။ 

(င) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ပိုေြ် ွ  ( )၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၂) တွင ်ပါရှ သည့်် သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာ ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒ ကာငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် အလာျားတ  အဒရျားကကီျားဒသာအဒ ကာငျ်ားြ ာျား ရှ   ့်ဒ ကာငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ သင့််ဒလ ာ်သည့်် 

အဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျားက ို ဒတွွဲ့ ရှ ရလျှင ်အစည်ျားအဒဝျား အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ  ိုတ်ဒဝဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ား မငငျ်ားပယ်န ိုငသ်ည်။ 

(စ) ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်သက်ဆ ိုငရ်ာ ဆက်န ွှယ်သည့်် ပိုဂ္  လသ်ည် အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျား၌ အမ ာျားပိုဂ္  လ်တစဦ်ျား ံြှ 

က ိုယ်စာျားလှယ်အမြစ ်ြည်သ ို ့်ြ ဒပျားရြည်က ို ညွှန ်ကာျား ာျားလျှင ်ြှတစပ်ါျား ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်ရပ် 

  ြှတ်ရနအ်တွက် ြ ဒပျားမ ငျ်ားြမပ ရ။ 

(ဆ) ကိုြပဏသီည် ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်ရပ်က ို   ြှတ်ပပီျားဒနာက် ၁၄ ရက်အတွငျ်ား ပိုေြ် ွ  (က) အရ ယငျ်ားဆံိုျားမြတ်   က်၏ 

ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံ ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည်။ 

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ အခ ကအ်လက်ြ ာျားနငှ့််အမခာျားအဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျား 

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၊ အတ ငျ်ားဒရျားြ ျားြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ြှတတ်ြ်ျားြ ာျား 

၁၈၉။ (က) ကိုြပဏအီာျားလံိုျားသည် ယငျ်ားတ ို ့်၏ ြှတပံ်ိုတင ်ာျားဒသာရံိုျား နျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားတ ို ့်၏ 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျား ာျားရှ ရာ အမ ာျားဒနရာ၌ ဒအာက်ပါအ  က်အလက်ြ ာျား ပါဝငဒ်သာ ေါရ ိုက်တာ ြ ာျား၊ အလှည့််က  

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၊ အတွငျ်ားဒရျားြ ျားြ ာျား နငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတစရ်ပ်က ို   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည်- 

(၁) ေါရ ိုက်တာ၊ အလှည့််က ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အတွငျ်ားဒရျားြ ျား၏ လက်ရှ အြည်အမပည့််အစံို၊ ယ င ်

အသံိုျားမပ   ့်သည့််အြည် အမပည့််အစံို၊ ဒြွျားဒန ့်၊ အပြ တြ်ျားဒနရပ်လ ပ်စာ၊ န ိုငင်၊ံ န ိုငင်သံာျားနငှ့်် အမ ာျား န ိုငင်သံာျားအမြစ ်

 ပ်ြံ ယံ  ာျားလျှင ်ယငျ်ားန ိုငင်သံာျား၊ စျီားပွာျားဒရျားအလိုပ်အက ိုငရှ်   ့်လျှင ်ယငျ်ားအလိုပ် အက ိုင၊် 

အမ ာျားေါရ ိုက်တာဒနရာ သ ို ့်ြဟိုတ် ေါရ ိုက်တာဒနရာြ ာျားက ို ရယ  ာျားမ ငျ်ားရှ   ့်လျှင ်အဆ ိုပါဒနရာ ြ ာျား၏ 

အဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျား၊ 

(၂) ပိုေြ် ၁၇၂ အရ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားက ဒ ကညာသည့်် အက   ျား စံာျား ငွ့််တစရ်ပ်ရပ် နငှ့်် 

(၃) ပိုေြ် ၁၈၇ အရ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျား ံသ ို ့် ဒပျားအပ်သည့်် အက   ျား စံာျား ငွ့််တစရ်ပ်ရပ်။ 

( ) ေါရ ိုက်တာ၊ အလှည့််က ေါရ ိုက်တာနငှ့်် အတွငျ်ားဒရျားြ ျားတစဦ်ျားစသီည် ပိုေြ် ွ (က) အရ   နျ်ားသ ြ်ျား  ာျားရှ ရဒသာ 

ြှတ်ပံိုတင ်စာရငျ်ားတွင ်ဒရျားသငွျ်ားဒြာ်မပရန ်လ ိုအပ်သည့်် အ  က်အလက်ြ ာျားက ို ကိုြပဏသီ ို ့် ဒပျားအပ်ရြည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏသီည် ပိုေြ် ၉၇ အရ ဒဆာငရွ်က်ဒသာ နစှစ်ဉအစရီင ်စံာအာျား တငမ်ပရန ်တာဝန၏် တစစ် တ်တစဒ်ေသအမြစ ်

အဆ ိုပါ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ အဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျား ပါဝင ်သည့်် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် 
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နစှစ်ဉအစရီင ်စံာအာျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည်။ ကိုြပဏသီည ်ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ 

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၊ အလှည့််က ေါရ ိုက်တာြ ာျားနငှ့်် အတွငျ်ားဒရျားြ ျားြ ာျား ဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အ  က်အလက်တစရ်ပ်ရပ် ဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ားြ ာျားအတွက်   ိုသ ို ့်ဒမပာငျ်ားလ သည့််ဒန ့်ြှ ၂၈ ရက် အတွငျ်ား 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ပံိုစမံြင့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျား  က် တစရ်ပ်က ို ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ   ံတငမ်ပရြည်။ 

(ဃ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်အရ   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည့်် ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားက ို ရံိုျားလိုပ်ငနျ်ားအ   န ်ကာလအတွငျ်ား 

ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားဦျား၏ စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုအတကွ် အ ြ ့် ငွ့််မပ ရြည်မြစပ်ပီျား အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျား၏ 

စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုက ို စစဒ်ဆျားြှုတစရ်ပ်အတွက် ကိုြပဏကီသတ်ြှတ် ာျား သည့်် သင့််ဒလ ာ်ဒသာ 

ဒငပွြာဏတစရ်ပ်က ို ဒပျားသငွျ်ားဒစလ က်  ငွ့််မပ ရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ကိုြပဏသီည် ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်

သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ွဒ ွ အစည်ျားအဒဝျားတွင ်စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား အတွက် တစဒ်န ့်လျှင ်အ   နန်စှန်ာရီဒအာက် 

ြနည်ျားဒသာကာလက ို  ငွ့််မပ ရနသ်တ်ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

(င) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က် ြ ာျားအရ လ ိုအပ်ဒသာ စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှု တစရ်ပ်ရပ်က ို မငငျ်ားပယ်  ့်လျှင ်တရာျားရံို ျားသည် 

စစဒ်ဆျားြှုအတွက် မငငျ်ားပယ် ရံသ ၏ ဒလျှာက် ာျား  က်နငှ့်် ကိုြပဏ၏ီ အဒ ကာငျ်ား ကာျား   က်တ ို ့်အရ ြှတ်တြ်ျားက ို 

  က်  ငျ်ားစစဒ်ဆျား ဒဆာငရွ်က်ြှုမပ လိုပ်ဒစရန ်အြ န် ့်တစရ်ပ်   ြှတ်၍ ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည်။ 

ဤအခန်ျားပါ မပဋ္ဌာန်ျားခ က်ြ ာျားက ို ဒ ာက်  က်မခငျ်ား 

ဤအခန်ျားတ ငပ်ါရှ သည့််  သတြှ်တခ် ကတ်စရ်ပ်ရပ်အာျား ဒ ာက်  ကြ်ှုအတ က် အက   ျားဆက်ြ ာျား 

၁၉၀။ (က) အ နျ်ား (၁၈) ၏ ပိုေြ်တစရ်ပ်ရပ်တွငပ်ါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအာျား လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က ်ရန ်ပ က်ကွက်  ့်လျှင ်

အဆ ိုပါပ က်ကွကြ်ှုတွင ်ပတ်သက်ဒသာ ေါရ ိုက်တာအာျားလံိုျား သ ို ့်ြဟိုတ် သက်ဆ ိုင ်ရာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် 

အက ံ ျားဝငဒ်သာ အမ ာျားပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားစသီည် ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်သ နျ်ား ၁၀၀ က ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်အာျား ကန် ့်သတ်မ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  ပ က်ကွက်ြှုအာျား သ လ က်မြင့်် တြင ်မပ လိုပ်  ့်ဒသာ 

ေါရ ိုက်တာအာျားလံိုျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ဤအ နျ်ားပါ သက်ဆ ိုငရ်ာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် အက ံ ျားဝင ်ဒသာ အမ ာျားပိုဂ္  လ် 

တစဦ်ျားဦျားက ို ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ား မပ လိုပ်ရြည်- 

(၁) ပ က်ကွက်ြှုတွင ်ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် သက်ဆ ိုငရ်ာမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် အက ံ ျားဝငဒ်သာ အမ ာျား 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား၏ ြရ ိုျားသာျားြှုြ ာျားပါဝင ် ့်လျှင ်ဤဥပဒေအရ တရာျားရံို ျားက သျီားမ ာျားမပစေ်ဏ ်  ြှတ်န ိုင ်သည်။ 

(၂) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပလာလျှင ်တရာျားရံို ျားက သတ်ြှတ်သည့်် ကာလအတွငျ်ား ကိုြပဏတီစ ်ို၏ 

ေါရ ိုက်တာ၊ အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျားအရာရှ  အမြစဒ်ဆာငရွ်က်ရန ်တာျားမြစန် ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ေါရ ိုက်တာြ ာျား၊ ဤအ နျ်ား၏ သက်ဆ ိုငရ်ာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် အက ံ ျားဝငဒ်သာ 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား၏ အမ ာျားဒသာတာဝနရ်ှ ြှု တစရ်ပ်ရပ်က ို မြစဒ်စ၊ ဒအာက်တွငဒ်ြာ်မပ ပါရှ ဒသာ ပိုေြ် ၁၉၃ နငှ့်် ၂ဝဝ 

တ ို ့်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအပါအဝင ်ဤဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား သက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ 

အမ ာျားပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက ၎ငျ်ားတ ို ့်အဒပေါ် တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ြှု တစရ်ပ်ရပ်က ိုမြစဒ်စ ကန် ့်သတ် ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

သတငျ်ားအခ ကအ်လက်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်အ ကံဉာဏ်ြ ာျားအဒပေါ် ယံို ကညအ်ာျား ာျားမခငျ်ား 
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၁၉၁။ (က) ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားသည် ဤအ နျ်ားပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်အရ တာဝနတ်စရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ ်အလာျားတ  ဥပဒေအရ 

တာဝနတ်စရ်ပ်ရပ်က ို ဒြာက်ြ က်ြှုမပ သည် ြမပ သည်က ို ဆံိုျားမြတ်န ိုငရ်နအ်တွက် မပ လိုပ်ဒသာ 

တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားတွင ်သတငျ်ားအ  က်အလက် သ ို ့်ြဟိုတ် ကျွြ်ျားက ငသ် ၏ အ ကံဉာဏအ်ဒပေါ် ေါရ ိုက်တာ 

သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ ြှ ယံို ကည်အာျား ာျားြှုြှာ ဒလ ာ်ကနြ်ှုရှ ဒ ကာငျ်ား ဒပေါ်ဒပါက်လျှင ်ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျား မြစဒ်ပေါ်ပါက 

  ိုသ ို ့်ဒသာ သတငျ်ားအ  က်အလက် သ ို ့်ြဟိုတ် ကျွြ်ျားက ငသ် ၏ အ ကံဉာဏ ်အဒပေါ် ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အရာရှ ြှယံို ကည်အာျား ာျားြှုြှာ ဒလ ာ်ကနြ်ှု ရှ သည်ဟို သတ်ြှတ်ရြည်- 

(၁) သတငျ်ားအ  က်အလက် သ ို ့်ြဟိုတ် အ ကံဉာဏက် ို ဒအာက်ပါပိုဂ္  လ်ြ ာျားကဒပျားလျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် မပ စို   ့်လျှင-် 

(ကက) သက်ဆ ိုငရ်ာက စစရပ်အတွက် ယံို ကည်အာျား ာျားရန ်သင့််ဒလ ာ်သည့်် အဒမ  အံဒ ကာငျ်ားြ ာျား ရှ ပပီျား 

အရည်အ  ငျ်ားမပည့််ဝဒ ကာငျ်ား ေါရ ိုက်တာက ယံို ကည်သည့်် ကိုြပဏ၏ီဝန ်ြ်ျားတစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(  ) လိုပ်ငနျ်ားကျွြ်ျားက ငြ်ှု သ ို ့်ြဟိုတ် အရည်အ  ငျ်ားမပည့််ဝြှုရှ ဒ ကာငျ်ား ေါရ ိုက်တာက ယံို ကည်ရန ်သင့််ဒလ ာ်သည့်် 

အဒမ  အံဒ ကာငျ်ားြ ာျားရှ ဒသာ သက်ဆ ိုငရ်ာက စစရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် အတတ်ပညာ ဆ ိုငရ်ာ အ ကံဒပျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ကျွြ်ျားက ငသ် တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(ဂဂ) ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ တ ို ့်၏ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့်် အတွငျ်ားြှ က စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် ဆက်စပ်သည့်် အမ ာျားေါရ ိုက်တာ 

သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ ်

(ဃဃ) အဆ ိုပါ ေါရ ိုက်တာ ြပါဝငသ်ည့်် ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ ဒကာ်ြတီတစရ်ပ်ရပ်၏ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့်် အတွငျ်ားြှ 

က စစရပ်ြ ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်ဒနသည့်် ဒကာ်ြတီနငှ့်် 

(၂) ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ ကိုြပဏနီငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ သ ရှ နာျားလည်ြှု၊ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုနငှ့်် လိုပ်ငနျ်ား ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျား 

 က်  နက်န ြှုတ ို ့် အပါအဝငသ်တငျ်ားအ  က်အလက် သ ို ့်ြဟိုတ် အ ကံဉာဏက် ို လွတ်လပ်ဒသာ 

ဒလ့်လာအက မြတ်ြှုမပ ပပီျားဒနာက် ယံို ကည်အာျား ာျားြှုက ို သဒဘာရ ိုျားမြင့်် မပ လိုပ်  ့်လျှင။် 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် ြှတ်ယ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြ ာျားက ို ဒ  ပန ိုငပ်ပီျား ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား သည် တရာျားစွ ဆ ို၍ 

ြြှနက်နဒ် ကာငျ်ား မပဆ ိုန ိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ျား (၁၉) 

ကိုြပဏီတ ငပ်ါဝငသ်ြူ ာျား၏ အခ င့််အဒရျားနငှ့်် ကိုစာျားခ င့််ြ ာျား 

တရာျားြ တြှုြရှ ဒသာ က စစရပ်ြ ာျားတ င ်ကိုြပဏီတ င ်ပါဝငသ်ြူ ာျားနငှ့််အမခာျားသြူ ာျား၏ တရာျားစ ွဲဆ ို ဒဆာငရ် က်ြှုြ ာျား 

တရာျားြ တြှုြရှ ဒသာ လိုပ်ငနျ်ားဒဆာငရ် က်ြှုြ ာျား 

၁၉၂။ အကယ်၍ ကိုြပဏ၏ီ လိုပ်ငနျ်ားက စစြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငဒ်သာ ဒဆာငရွ်က်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်ကိုြပဏကီ မြစဒ်စ၊ ကိုြပဏ၏ီ 

က ိုယ်စာျားမြစဒ်စ အြှနတ်ကယ်ဒဆာငရွ်က်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုမပ  ာျားဒသာ ဒဆာငရွ်က်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်ပ က်ကွက်ြှု 

သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ်  အြ   ျားအစာျားတစရ်ပ်တွင ်ပါရှ ဒသာသ ြ ာျားက 
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  ြှတ်သည့််ဆံိုျားမြတ်  က် သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုမပ ဒသာ ဆံိုျားမြတ်  က်တ ို ့်သည် ဒအာက်ပါတ ို ့် အနက်ြ ှတစရ်ပ်ရပ်က ို 

မြစဒ်ပေါ်ဒစ  ့်လျှင ်တရာျားရံို ျားသည် ပိုေြ် ၁၉၃ အရ အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်န ိုငသ်ည်- 

(က) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားအာျားလံိုျား၏ အက   ျား စံာျား ငွ့််နငှ့်် ဆန် ့်က ငမ် ငျ်ား၊ 

( ) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် ပါဝငသ် ရာ  ျားဒနရာတွင ်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အမ ာျား 

ရာ  ျားဒနရာတွငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ၎ငျ်ားတ ို ့်အဒပေါ် ြတရာျားမြစဒ်စမ ငျ်ား၊ ြြျှြတမြစဒ်စမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ြတရာျားသမြင့််  ွ မ ာျားမပ ြ မ ငျ်ား။ 

ဤအ နျ်ားပါ က စစရပ်ြ ာျားအတွက် ကိုြပဏရီှ  အစိုရှယ်ယာတစရ်ပ်ရပ်က ို ဒသတြ်ျားစာအရမြစဒ်စ၊ ဥပဒေအရမြစဒ်စ 

လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားအပ်မ ငျ်ား ရံသည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက ို ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားအမြစ ်သတ်ြှတ်ရြည်။ 

တရာျားရံို ျားက ခ ြှတန် ိုငသ်ည့််အြ န် ့်ြ ာျား 

၁၉၃။ (က) တရာျားရံို ျားသည် ဤပိုေြ်အရ ဒအာက်ပါအြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ် အပါအဝင ်ကိုြပဏနီငှ့််စပ်လ ဉျား၍ သင့််ဒလ ာ်သည်ဟို 

၎ငျ်ားြှ  ငမ်ြငလ်ျှင ်အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို   ြှတ်န ိုငသ်ည်- 

(၁) ကိုြပဏအီာျား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားရန၊် 

(၂) ကိုြပဏ၏ီ လက်ရှ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားက ို မပငဆ်ငရ်န ်သ ို ့်ြဟိုတ် ပယ်ြ က်ရန၊် 

(၃) ဒနာငတ်ွင ်ဒဆာငရွ်က်ြည့်် ကိုြပဏ၏ီလိုပ်ငနျ်ားက စစရပ်ြ ာျားအတွက် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျား သတ်ြှတ ်ရန၊် 

(၄) ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏရီှ  အစိုရယှ်ယာတစရ်ပ်ရပ်က ို ဒသတြ်ျားစာအရ မြစဒ်စ၊ 

ဥပဒေအရမြစဒ်စ လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားအပ်မ ငျ်ား ရံသည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက အစိုရှယ်ယာ တစရ်ပ်ရပ် က ို ဝယ်ယ ရန၊် 

(၅) ကိုြပဏ၏ီအစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ားအာျား သင့််ဒလ ာ်သည့််ပြာဏက ို ဒလျှာ့်  မ ငျ်ားမြင့််အစိုရှယ်ယာ ြ ာျားက ို 

ဝယ်ယ ရန၊် 

(၆) ကိုြပဏအီတွက် တရာျားစွ ဆ ိုြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို မပ လိုပ်မ ငျ်ား၊ စွ ဆ ိုမ ငျ်ား၊  ို ဒံ  ပမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ရပ်စ  မ ငျ်ားြ ာျား 

ဒဆာငရွ်က်ရန၊် 

(၇) ကိုြပဏ၏ီ အြည်မြင့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ က ိုယ်စာျား တရာျားစွ ဆ ိုြှု တစရ်ပ်ရပ်က ို မပ လိုပ်မ ငျ်ား၊ စွ ဆ ိုမ ငျ်ား၊ 

 ို ဒံ  ပမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ရပ်စ မ ငျ်ားြ ာျား ဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏရီှ  

အစိုရှယ်ယာတစရ်ပ်ရပ်က ို ဒသတြ်ျားစာအရမြစဒ်စ၊ ဥပဒေအရမြစဒ်စ လွှ ဒမပာငျ်ား ဒပျားအပ်မ ငျ်ား  ရံသည့်် 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားအာျား ဒဆာငရွ်က်  ငွ့််မပ ရန၊် 

(၈) ကိုြပဏ၏ီ ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် အာျားလံိုျားအတွက် ပစစည်ျားလက်  ံ  နျ်ားသ ြ်ျားသ  (receiver) တစဦ်ျားအာျား 

 န် ့်အပ်ရန၊် 

(၉) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားအာျား သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အမပ အြ က ို မပ ြ ဒစမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် မပ လိုပ်ဒစမ ငျ်ားြှ 

ဒရှာင ်ကဉဒစရန၊် 

(၁ဝ) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားအာျား သတ်ြှတ် ာျားသည့်် ဒဆာငရွ်က်ြှု တစရ်ပ်ရပ်က ို မပ လိုပ်ဒစရန။် 

(၁၁) နစန်ာဒ ကျားြ ာျား ဒပျားဒလ ာ်ရန။် 
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( ) ဤပိုေြ်အရ ကိုြပဏအီာျား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် အြ န် ့်တစရ်ပ်   ြှတ်  ့်လျှင ်ကိုြပဏြီ ာျားစာရငျ်ား 

ရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် လ ိုအပ် သလ ို 

ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်င ်ာျားသည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအာျား လ ိုက်နာရြည်။ 

(ဂ) ဤပိုေြ်အရ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားအာျား ပယ်ြ က်ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် မပငဆ်ငရ်န ်အတွက ်

အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်  ့်လျှင ်အြ န် ့်၌   ိုသ ို ့် ဒဆာငရွ်က် ငွ့််မပ  ာျားမ ငျ်ားြရှ လျှင ်မြစဒ်စ သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏသီည် 

တရာျားရံို ျား၏ ငွ့််မပ ြှုက ို ဦျားစွာရယ  ာျားမ ငျ်ားြရှ လျှင ်မြစဒ်စ အဆ ိုပါဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ပယ်ြ က်မ ငျ်ားသည် အြ န် ့်တွငပ်ါရှ သည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားနငှ့်် ညီညွတ်မ ငျ်ားြရှ လျှင ်ကိုြပဏ ီသည် 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားအာျား ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငရ်န ်သ ို ့်ြဟိုတ် ပယ်ြ က်ရနအ်တွက် ပိုေြ် ၁၇ အရ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြရှ ။ 

တရာျားရံို ျားအြ န် ့်တစရ်ပ်အတ က် ဒလ ာက် ာျားမခငျ်ား 

၁၉၄။ ကိုြပဏနီငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ပိုေြ် ၁၉၃၊ ပိုေြ် ွ  (က) အရ အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်ဒပျားရန ်ဒလျှာက် ာျား ြှုက ို 

ဒအာက်ပါပိုဂ္  လ်ြ ာျားက မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်- 

(က) ဒလျှာက် ာျားြှုသည် ဒအာက်ပါပိုဂ္  လ်ြ ာျားနငှ့်် ဆန် ့်က ငသ်ည့်် ဒဆာငရွ်က်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်ပ က်ကွက်ြှု တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် 

သက်ဆ ိုငဒ်သာ်လည်ျား ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားဦျား- 

(၁) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  တစဦ်ျားအမြစြ်ှတစပ်ါျား အမ ာျားရာ  ျားဒနရာတစ ်ို ိုတွင ်ဒဆာငရွ်က်ဒနဒသာ 

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  သ ို ့်ြဟိုတ ်

(၂) ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားအမြစ ်၎ငျ်ားတ ို ့်၏ ရာ  ျားဒနရာတွင ်ဒဆာငရွ်က်ဒနဒသာ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငဒ်သာ 

အမ ာျားသ ြ ာျား။ 

( ) ြတည်ဒငရွငျ်ား ဒရွျား  ယ်ဒလျှာ့်  မ ငျ်ားဒ ကာင့်် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား၏ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြ ှြယ်ရှာျား ရံသ ၊ 

(ဂ) ဒလျှာက် ာျားြှုသည် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားအမြစြ်ှ ရပ်စ သည့််အဒမ အဒနနငှ့်် သက်ဆ ိုင ် ့်လျှင ်

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားအမြစြ်ှ ရပ်စ  ရံသ ၊ 

(ဃ) ကိုြပဏရီှ  အစိုရှယ်ယာတစရ်ပ်ရပ်က ို ဒသတြ်ျားစာအရမြစဒ်စ၊ ဥပဒေအရမြစဒ်စ လွှ ဒမပာငျ်ား ဒပျားအပ်မ ငျ်ား  ရံသည့်် 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(င) ကိုြပဏ၏ီ လိုပ်ငနျ်ားက စစရပ်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ လိုပ်ငနျ်ား က စစရပ်ြ ာျားနငှ့််ပတ်သက်ဒသာ က စစရပ်ြ ာျားအာျား 

စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားဒနသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားပပီျားသည့်် က စစရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ြှ 

သင့််ဒလ ာ်သည်ဟို  ငမ်ြငယ် ဆသ တစဦ်ျားဦျား။ 

ခ ြှတသ်ည့််အြ န် ့်က ို ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ   ံဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရန် လ ိုအပ်မခငျ်ား 

၁၉၅။ ပိုေြ် ၁၉၃၊ ပိုေြ် ွ  (က) အရ အြ န် ့်တစရ်ပ်အာျား   ြှတ်  ့်လျှင ်ဒလျှာက် ာျားသ သည် အဆ ိုပါ အြ န် ့်အာျား 

  ြှတ်သည့််ဒန ့်ြှ ၂၁ ရက်အတွငျ်ား ယငျ်ားအြ န် ့်၏ ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည်။ 

ကိုြပဏီက ိုယစ်ာျား တရာျားစ ွဲဆ ိုဒဆာငရ် က်ြှုြ ာျား 

ကိုြပဏီက ိုယစ်ာျား တရာျားစ ွဲဆ ိုဒဆာငရ် က်မခငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ် ကာျားဝငဒ်ဆာငရ် က်မခငျ်ား 
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၁၉၆။ (က) ကိုြပဏကီ ိုယ်စာျား တာဝနယ် ဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက ်သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါတရာျားစွ ဆ ိုြှုြ ာျားတွင ်ဒစ့်စပ်ည  နှု ငျ်ားမ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒမြရှငျ်ားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားက ့်သ ို ့် လ ိုအပ်သည့််ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို မပ လိုပ်န ိုင ်ရန ်အတွက် ပိုေြ် ၁၉၇ အရ 

 ငွ့််မပ   က်ရရှ  ာျားသည့်် ဒအာက်ပါပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် ကိုြပဏကီ ိုယ်စာျား တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ ်

ကိုြပဏြီှ အြှုသည်အမြစပ်ါဝငဒ်သာ တရာျားစွ ဆ ိုြှုတစရ်ပ်ရပ် တွင ် ကာျားဝငဒ်ဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်- 

(၁) ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် ဆက်စပ်သည့််အြွ ွဲ့အစည်ျားတွင ်ပါဝငသ် ၊ ယငျ်ားတ ို ့်တွင ်ပါဝင ် ့်သ  (former member) သ ို ့်ြဟိုတ် 

ယငျ်ားတ ို ့်တွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားအမြစ ်ြှတ်ပံိုတင ်ငွ့််ရရှ ဒသာ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ကိုြပဏတီစ ်ို၏ ေါရ ိုက်တာ၊ ယ ငက် တာဝန ်ြ်ျားဒဆာင ် ့်ဒသာ ေါရ ိုက်တာ (former director)၊ အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် 

ယ ငက် တာဝန ်ြ်ျားဒဆာင ် ့်ဒသာ အရာရှ  (former officer) မြစ်ရြည်။ 

( ) ကိုြပဏကီ ိုယ်စာျား ဒဆာငရွ်က်သည့်် တရာျားစွ ဆ ိုြှုြ ာျားက ို ကိုြပဏ၏ီအြည်မြင့််စွ ဆ ို ဒဆာငရွ်က်ရ ြည။် 

(ဂ) ကိုြပဏကီ ိုယ်စာျား တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ်  ကာျားဝငဒ်ဆာငရွ်က်ရန ်အမ ာျားဥပဒေ တစရ်ပ်ရပ်၌ 

ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား၏ အ ငွ့််အဒရျားက ို ပယ်ြ က်ရြည်။ 

တရာျားစ ွဲဆ ိုခ င့််နငှ့်် ကာျားဝငဒ်ဆာငရ် က်ခ င့်် ဒလ ာက် ာျားမခငျ်ားနငှ့်် ခ င့််မပ မခငျ်ား 

၁၉၇။ (က) ပိုေြ် ၁၉၆၊ ပိုေြ် ွ (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ်(၁) တွင ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် တရာျား 

စွ ဆ ိုြှုြ ာျားဒဆာငရွ်က်ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် တရာျားစွ ဆ ိုြှုြ ာျားတွင ် ကာျားဝငဒ်ဆာငရွ်က် ငွ့်် ရရှ ရန ်တရာျားရံိုျားသ ို ့် 

ဒလျှာက် ာျားန ိုငသ်ည်။ 

( ) တရာျားရံို ျားသည် ဒအာက်ပါအ  က်ြ ာျားက ို ဒက နပ်လက် လံျှင ်ဒလျှာက် ာျား ြှုအာျား  ငွ့််မပ ရြည်- 

(၁) ကိုြပဏကီ ိုယ်တ ိုငက် တရာျားစွ ဆ ိုြှုြ ာျားက ို ြဒဆာငရွ်က်န ိုငဒ် ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါက စစြ ာျား အတွက ်

တာဝနယ် ဒဆာငရွ်က်န ိုငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် လ ိုအပ်ဒသာ က စစရပ်ြ ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်န ိုငမ် ငျ်ား ြရှ  ဒ ကာငျ်ား၊ 

(၂) ဒလျှာက် ာျားသ သည် သဒဘာရ ိုျားမြင့်် ဒဆာငရွ်က်ဒ ကာငျ်ား၊ 

(၃) ဒလျှာက် ာျားသ အဒပေါ်  ငွ့််မပ   က်ဒပျားမ ငျ်ားသည် ကိုြပဏ၏ီ အက   ျားအတွက် အဒကာငျ်ားဆံိုျားမြစဒ်စ 

ြည်မြစဒ် ကာငျ်ား၊ 

(၄) ဒလျှာက် ာျားသ သည် တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက်  ငွ့််မပ   က်ဒလျှာက် ာျားလျှင ်အဒရျားကကီျား ဒသာ 

က စစရပ်က ို ဒမြရှငျ်ားရနရှ် ဒ ကာငျ်ားနငှ့်် 

(၅) ဒအာက်ပါက စစတစရ်ပ်ရပ်ရှ   ့်လျှင-် 

(ကက) ဒလျှာက်လွှာြတငြ်ီ အနည်ျားဆံိုျား ၁၄ ရက် ကက  တင၍် ဒလျှာက် ာျားသ သည်  ငွ့််မပ   က် ဒလျှာက် ာျားရန ်

ရည်ရွယ်ဒ ကာငျ်ားနငှ့််   ိုသ ို ့်ဒလျှာက် ာျား ရသည့််အဒ ကာငျ်ားရငျ်ားတ ို ့်က ို စာမြင့််ဒရျားသာျား ၍ ကိုြပဏသီ ို ့် 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားရြည်။ သ ို ့်ြဟိုတ် 

(  ) ပိုေြ် ွ ငယ်စ တ် (ကက) ပါဒြာ်မပ  က်က ို လက် နံ ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဒသာ်လည်ျား  ငွ့််မပ   က်ဒပျားရန ်

သင့််ဒလ ာ်ြှုရှ ရြည်။ 
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(ဂ) ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို ဒတွွဲ့ ရှ ရလျှင ် ငွ့််မပ   က်ဒပျားမ ငျ်ားသည် ကိုြပဏ၏ီ အဒကာငျ်ားဆံိုျား အက   ျား စံာျား ငွ့်် အတွက် 

ြဟိုတ်ဒ ကာငျ်ား ဒ  ပန ိုငသ်ည့်် ြှတ်ယ   က်တစ ်ိုမြစ်သည်- 

(၁) တရာျားစွ ဆ ိုမ ငျ်ားသည်- 

(ကက) တတ ယပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားအဒပေါ် ကိုြပဏြီှ တရာျားစွ ဆ ိုြှုမြစမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(  ) ကိုြပဏအီဒပေါ် တတ ယပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက တရာျားစွ ဆ ိုြှုမြစမ် ငျ်ားနငှ့်် 

(၂) ကိုြပဏြီှ ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို ဆံိုျားမြတ်  ့်လျှင-် 

(ကက) တရာျားစွ ဆ ိုြှုက ို ြဒဆာငရွ်က်ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

(  ) တရာျားစွ ဆ ိုြှုတွင ် ို ဒံ  ပမ ငျ်ား ြမပ ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(ဂဂ) တရာျားစွ ဆ ိုြှုက ိုရပ်စ ရန၊် ဒမြရှငျ်ားရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒစ့်စပ်ည  နှု ငျ်ားရနန်ငှ့်် 

(၃) အဆ ိုပါ ဆံိုျားမြတ်  က်တွင ်ပါဝငဒ်ဆာငရွ်က်  ့်ဒသာ ေါရ ိုကတ်ာြ ာျားအာျားလံိုျားသည်- 

(ကက) ဒလ ာ်ကနသ်င့််မြတ်ဒသာ က စစရပ်အတွက် သဒဘာရ ိုျားမြင့်် ဒဆာငရွ်က်  ့် ကမ ငျ်ား၊ 

(  ) ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်ရာတွင ်ပိုဂ္  လ်ဒရျားဆ ိုငရ်ာ အက   ျား စံာျား ငွ့်် ြပါရှ မ ငျ်ား၊ 

(ဂဂ) ဆံိုျားမြတ်  က်   ြှတ်သည့််က စစရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ၎ငျ်ားတ ို ့်က ိုယ်တ ိုင ်သင့််ဒလ ာ်ြျှတသည်အ   စံိုစြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် 

(ဃဃ) ဆံိုျားမြတ်  က်သည် ကိုြပဏ၏ီ အက   ျားအတွက် အဒကာငျ်ားဆံိုျားမြစသ်ည်ဟို က   ျားဒ ကာငျ်ား ညီညွတ်စွာ 

ယံို ကည်မ ငျ်ား။ 

(ဃ) အလာျားတ အဒမ အဒနတွင ်သာြနပ်ိုဂ္  လ် တစဦ်ျားကလက် ဒံဆာငရွ်က်န ိုငမ် ငျ်ား ြရှ မ ငျ်ားြှတစပ်ါျား 

  ိုဆံိုျားမြတ်  က်သည် ကိုြပဏ၏ီ အက   ျားအတွက် အဒကာငျ်ားဆံိုျားမြစသ်ည်ဟို ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ ယံို ကည် ြှုသည် 

က   ျားဒ ကာငျ်ားညီညွတ်ဒသာ ယံို ကည်ြှုမြစသ်ည်။ 

(င) ပိုေြ် ွ  (ဂ) တွင ်ပါရှ ဒသာက စစရပ်ြ ာျားအတွက်- 

(၁) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားသည် ကိုြပဏ၏ီ ဆက်န ွှယ်သည့််ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျား ြဟိုတ်ပါက   ိုပိုဂ္  လ်သည် တတ ယ 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားမြစသ်ည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၂) ကိုြပဏကီဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏအီဒပေါ်တွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား တရာျားစွ ဆ ိုြှုြ ာျားတွင ်ယငျ်ားသ ို ့် 

တရာျားစွ ဆ ိုြှုြ ာျားတွင ်  ြှတ်သည့်် ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်အာျား အယ   ံဝငမ် ငျ်ားြ ာျားလည်ျား ပါဝငသ်ည်။ 

တရာျားစ ွဲဆ ိုခ င့််နငှ့််  ကာျားဝငဒ်ဆာငရ် က်ခ င့််ရရှ ဒသာသအူတ က ်အမခာျားသတူစဦ်ျားဦျားက ို အစာျား  ိုျားမ ည့််စ က်မခငျ်ား 

၁၉၈။ (က) ပိုေြ် ၁၉၇ အရ  ငွ့််မပ   က်ရရှ  ာျားဒသာ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားအတွက် အစာျား  ိုျားမြည့််စွက်ရန ်အတွက ်အြ န် ့်တစရ်ပ် 

  ြှတ်ဒပျားန ိုငရ်န ်ဒအာက်ပါပိုဂ္  လ်ြ ာျားအနက်ြှတစဦ်ျားဦျားသည် တရာျားရံိုျားသ ို ့် ဒလျှာက် ာျားရြည်- 

(၁) ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် ဆက်စပ်သည့်် အြွ ွဲ့အစည်ျားတွင ်ပါဝငသ် ၊ ယငျ်ားတ ို ့်တွင ်ပါဝင ် ့်သ  (former member)၊ သ ို ့်ြဟိုတ် 

ယငျ်ားတ ို ့်တွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားအမြစ ်ြှတ်ပံိုတင ်ငွ့်် ရရှ ဒသာ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား၊ 

(၂) ကိုြပဏတီစ ်ို၏ ေါရ ိုက်တာ၊ ယ ငက်တာဝန ်ြ်ျားဒဆာင ် ့်ဒသာ ေါရ ိုက်တာ (former director)၊ အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် 

ယ ငက်တာဝန ်ြ်ျားဒဆာင ် ့်ဒသာ အရာရှ  (former officer)။ 
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( ) တရာျားရံို ျားသည် ဒအာက်ပါ အ  က်ြ ာျားက ို ဒက နပ်လက် လံျှင ်အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်ရြည်- 

(၁) ဒလျှာက် ာျားသ သည် သဒဘာရ ိုျားမြင့်် ဒဆာငရွ်က်ဒ ကာငျ်ားနငှ့်် 

(၂) အဒ ကာငျ်ားမ ငျ်ားရာအာျားလံိုျားတွင ်အြ န် ့်  ြှတ်ရန ်သင့််ဒလ ာ်ြှုရှ ဒ ကာငျ်ား။ 

(ဂ) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်အာျား အမ ာျားသ တစဦ်ျားအတွက် အစာျား  ိုျားမြည့််စွက်ရန ်  ြှတ်သည့်် အြ န် ့် သည ်

ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ား အက   ျားသက်ဒရာက်ြှုရှ သည်- 

(၁)  ငွ့််မပ   က်ဒပျားမ ငျ်ားသည် အစာျား  ိုျားမြည့််စွက်ဒသာ ပိုဂ္  လအ်က   ျားငာှ မပ လိုပ်သည်ဟို သတ်ြှတ်ရ ြည။် ၎ငျ်ားအမပင ်

(၂) အမ ာျားသ တစ်ဦျားသည် တရာျားစွ ဆ ို ဒဆာငရွ်က်ြှုအာျားမပ လိုပ်ပပီျား သ ို ့်ြဟိုတ်  ကာျားဝငဒ်ဆာငရွ်က်ပပီျား မြစလ်ျှင ်

အစာျား  ိုျားမြည့််စွက်ဒသာ ပိုဂ္  လ်သည ်အဆ ိုပါ တရာျားစွ ဆ ိုြှုက ို ဒဆာငရွ်က်ပပီျား သ ို ့်ြဟိုတ်  ကာျားဝငဒ်ဆာငရွ်က်ပပီျား 

မြစသ်ည်ဟို သတ်ြှတ်ရြည်။ 

ကိုြပဏီတ ငပ်ါဝငသ်ြူ ာျားက အတည်မပ ဒဆာငရ် က်မခငျ်ား၏ အက   ျားသက်ဒရာက်ြှု 

၁၉၉။ (က) ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားက မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်က ို အတည်မပ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ာက်  ံ ့်လျှင ်

  ိုအတည်မပ   က် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ာက်  ံ က်သည်- 

(၁) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားအာျား ပိုေြ် ၁၉၇ အရ  ငွ့််မပ   က်မြင့်် တရာျားစွ ဆ ိုြှုြ ာျားက ို မပ လိုပ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားတ ို ့်တွင ်

 ကာျားဝငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ားက ို မြစဒ်စ၊  ငွ့််မပ   က်ရရနအ်တွက် ဒလျှာက် ာျားမ ငျ်ားက ိုမြစဒ်စ တာျားမြစ ်ာျားမ ငျ်ား 

ြရှ ဒစရ။ 

(၂) ပိုေြ် ၁၉၇ အရ  ငွ့််မပ   က်မြင့်် စွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ်  ကာျားဝငဒ်ဆာငရွ်က်ဒသာ တရာျားစွ ဆ ိုြှုြ ာျားက ို 

တရာျားပပ  င၏် အက   ျားအတွက် ဆံိုျားမြတ်ဒပျားရြည် သ ို ့်ြဟိုတ်  ငွ့််မပ   က်ရရှ ရန ်ဒလျှာက် ာျားမ ငျ်ားက ို 

မငငျ်ားပယ်ရြည်ဟို အက   ျားသက်ဒရာက်မ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

( ) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားက မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်က ို အတည်မပ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ ်ဒ ာက်  ံ  ့်လျှင ်

တရာျားရံို ျားသည် ပိုေြ် ၁၉၇ အရ  ငွ့််မပ   က်ရရှ ၍ စွ ဆ ို ဒဆာငရွ်က်ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ်  ကာျားဝင ်ဒဆာငရွ်က်ဒသာ 

တရာျားစွ ဆ ိုြှုြ ာျားတွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား၊ အဆ ိုပါ ပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်အရ တရာျားစွ ဆ ို ငွ့်် နငှ့််  ကာျားဝငဒ်ဆာငရွ်က် ငွ့်် 

ရရှ န ိုငရ်န ်ဒလျှာက် ာျားမ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ လည်ျားဒကာငျ်ား နစန်ာြှုြ ာျား အပါအဝင ်အြ န် ့် သ ို ့်ြဟိုတ ်

ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်ရာ၌ ဒြာ်မပပါအတည်မပ   က် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ာက်  ံ က် က ို  ည့််သငွျ်ားစဉျားစာျားန ိုငသ်ည်။   ိုသ ို ့် 

  ြှတ်ဒဆာငရွ်က်  ့်လျှင ်ယငျ်ားဆံိုျားမြတ်  က်တွင ်ဒအာက်ပါ အ  က်ြ ာျားက ို  ည့််သငွျ်ားစဉျားစာျားရြည်- 

(၁) ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားြှ မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်က ို အတည်မပ  ြမပ  သ ို ့်ြဟိုတ ်ဒ ာက်  ံမ ငျ်ားမပ ြမပ  

ဆံိုျားမြတ်ရာတွင ်၎ငျ်ားတ ို ့်၏ မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်ြှုနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ မပည့််စံိုစွာသ ရှ   ့်မ ငျ်ားနငှ့်် 

(၂) မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်က ို အတည်မပ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ာက် မံ ငျ်ားတ ို ့်အာျား မပ လိုပ်  ့်ဒသာ 

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားက ဒလ ာ်ကနသ်င့််မြတ်ဒသာ က စစ ရပ်အတွက် ဒဆာငရွ်က်  ့်မ ငျ်ား ရှ  ြရှ ။ 

တရာျားရံို ျား၏ အဒ  ဒ  လိုပ်ပ ိုငခ် င့််ြ ာျား 
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၂၀၀။ (က) တရာျားရံို ျားသည် ဒအာကပ်ါက စစြ ာျားအပါအဝင ် ငွ့််မပ   က်ရရှ ၍ စွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

 ကာျားဝငဒ်ဆာငရွ်က်ဒသာ တရာျားစွ ဆ ိုြှုြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍လည်ျားဒကာငျ်ား၊ တရာျားစွ ဆ ို ငွ့််နငှ့််  ကာျားဝငဒ်ဆာငရွ်က် ငွ့်် 

ရရှ န ိုငရ်န ်ဒလျှာက် ာျားမ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍လည်ျားဒကာငျ်ား သင့််သည် ငမ်ြင ်သည့််အတ ိုငျ်ား အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ် 

  ြှတ်န ိုငပ်ပီျား ညွန ်ကာျား  က်ြ ာျားက ို မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်- 

(၁)  ကာျားမြတ်အြ န် ့်ြ ာျား၊ 

(၂) ဒစ့်စပ်ည  နှု ငျ်ားမ ငျ်ား ဒဆာငရွ်က်ရနလ် ိုအပ်မ ငျ်ားအပါအဝင ်တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား သည့်် 

ညွှန ်ကာျား  က်ြ ာျား၊ 

(၃) ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ အရာရှ တစဦ်ျားဦျားက ို ဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်ရပ် မပ လိုပ်ဒစရန ်သ ို ့်ြ ဟိုတ် 

ြမပ လိုပ်ဒစရန ်ညွှန ်ကာျားသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်နငှ့်် 

(၄) ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျား ရနန်ငှ့်် တရာျားရံိုျားသ ို ့်အစရီင ်တံငမ်ပဒစရန ်လွတ်လပ်ဒသာ ပိုဂ္  လ် တစဦ်ျားဦျားက ို 

 န် ့် ာျားသည့််အြ န် ့်တစရ်ပ်- 

(ကက) ကိုြပဏ၏ီ ဒငဒွရျားဒ ကျားဒရျားက စစရပ်ြ ာျား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် 

(  ) တရာျားစွ ဆ ိုသည့်် အဒ ကာငျ်ားအရာနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ တရာျားစွ ဆ ိုရနအ်ဒ ကာငျ်ား ဒပေါ်ဒပါက်လာရ သည့်် 

အ  က်အလက်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အဒမ အဒနြ ာျား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် 

(ဂဂ) တရာျားစွ ဆ ိုြှုတွင ်ပါဝငလ် က်ရှ  ကဒသာ အြှုသည်ြ ာျားနငှ့််  ငွ့််မပ   က်ရရှ ဒသာသ တ ို ့်က တရာျား စွ ဆ ိုြှုတွင ်

ကိုနက်   ့်သည့််စရ တ်ြ ာျား။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၄) အရ တရာျားရံိုျားက န် ့်အပ်ဒသာ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် ကိုြပဏသီ ို ့် သင့််ဒလ ာ်သည့်် 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားြှုမပ လိုပ်၍ ၎ငျ်ားအာျား န် ့်အပ်ြှုနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ လိုပ်ငနျ်ားြ ာျားအတွက် ကိုြပဏ၏ီ 

စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားက ို စစဒ်ဆျား ငွ့်် ရှ သည်။ 

(ဂ) တရာျားရံို ျားသည် ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၄) အရ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားအာျား  န် ့်အပ်  ့်လျှင-် 

(၁) တရာျားရံို ျားသည်   ိုသ ို ့်  န် ့်အပ် ာျားမ ငျ်ား ရံသ အတွက် အ ဒ ကျားဒငနွငှ့်် ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားက ို ြည်သ က 

က  ရံြည်မြစဒ် ကာငျ်ား ဒြာ်မပပါရှ သည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ိုလည်ျား   ြှတ်ရြည်။ 

(၂) တရာျားရံို ျားသည် အဆ ိုပါ အြ န် ့်က ို ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို ဒမပာငျ်ားလ န ိုငသ်ည်။ 

(၃) အဆ ိုပါအြ န် ့်အရ သ ို ့်ြဟိုတ ်  ိုသ ို ့် ဒမပာငျ်ားလ  ာျားဒသာ အြ န် ့်အရ မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်ရန ်တာဝနရ်ှ  

ဒသာပိုဂ္  လ်ြ ာျားြှာ ဒအာက်ပါပိုဂ္  လ်ြ ာျားမြစသ်ည်- 

(ကက) တရာျားစွ ဆ ိုြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်ဒလျှာက် ာျားြှုတွင ်အြှုသညအ်မြစ ်ပါဝငသ် အာျားလံိုျား သ ို ့်ြဟိုတ ်အြှုသည် 

တစဦ်ျားဦျားနငှ့်် 

(  ) ကိုြပဏ။ီ ၎ငျ်ားအမပင ်
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(၄) အဆ ိုပါအြ န် ့် သ ို ့်ြဟိုတ ်  ိုသ ို ့်ဒမပာငျ်ားလ  ာျားဒသာ အြ န် ့်တွင ်သက်ဆ ိုငသ် နစှဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် နစှဦ်ျား 

 က်ပ ိုဒသာသ ြ ာျားအာျား တာဝနရ်ှ ဒ ကာငျ်ား ဒြာ်မပ ာျားလျှင ်  ိုအြ န် ့်တွင ်  ိုသ ို ့်သက်ဆ ိုငသ်  တစဦ်ျားစ၏ီ 

တာဝနရှ် ြှုအဒမ အဒနနငှ့်် အတ ိုငျ်ားအတာ ပြာဏက ိုလည်ျား ဆံိုျားမြတ်ဒပျားန ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) ပိုေြ် ွ  (ဂ) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ကိုနက် စရ တ်နငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် တရာျားရံိုျား၏လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျား က ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ား 

ြရှ ဒစရ။ 

ကိုန်က စရ တဆ် ိုငရ်ာ အြ န် ့်ြ ာျားက ို ခ ြှတန် ိုငသ်ည့်် တရာျားရံိုျား၏အခ င့််အာဏာ 

၂၀၁။ တရာျားရံို ျားသည် ပိုေြ် ၁၉၇ အရ  ငွ့််မပ   က်ရရှ ၍ စွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ်  ကာျားဝင ်ဒဆာငရွ်က်ဒသာ 

တရာျားစွ ဆ ိုြှုြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အဆ ိုပါပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်အရ တရာျားစွ ဆ ို ငွ့််နငှ့်် 

 ကာျားဝငဒ်ဆာငရွ်က် ငွ့််ရရှ န ိုငရ်န ်ဒလျှာက် ာျားမ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍လည်ျားဒကာငျ်ား ယငျ်ားတ ို ့်နငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ 

ဒအာက်ပါပိုဂ္  လ်ြ ာျား၏ ကိုနက် စရ တြ် ာျားြှာ သင့််ဒလ ာ်သည်ဟို ယ ဆလျှင ်ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ် 

  ြှတ်န ိုငသ်ည်- 

(က) တရာျားစွ ဆ ို ငွ့််နငှ့််  ကာျားဝငဒ်ဆာငရွ်က် ငွ့်် ရရှ န ိုငရ်န ်ဒလျှာက် ာျားသ  သ ို ့်ြဟိုတ်  ငွ့််မပ   က် ရရှ သ ၊ 

( ) ကိုြပဏနီငှ့်် 

(ဂ) တရာျားစွ ဆ ိုြှု သ ို ့်ြဟိုတ် ဒလျှာက် ာျားြှု ြ ာျားတွင ်ပါဝငဒ်သာအမ ာျားအြှုသည် တစဦ်ျားဦျား။ 

 

အခန်ျား (၂ဝ) 

အြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့််ကိုြပဏီြ ာျားက အစိုရှယယ်ာဒရာငျ်ားခ ရန် ကြ်ျားလှြ်ျားြှုြ ာျားနငှ့််  သက်ဆ ိုငသ်ည့်် က စစရပ်ြ ာျား 

ကိုြပဏီ၏အလာျားအလာညွှန်ျားတြ်ျား (Prospectus) 

ဤအခန်ျားပါ မပဋ္ဌာန်ျားခ က်ြ ာျားအာျား လ ိုက်နာဒဆာငရ် က်မခငျ်ား 

၂၀၂။ (က) ပိုေြ် ွ  ( ) ြှအပ ဤအ နျ်ားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် အြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏြီ ာျားနငှ့်် 

ယငျ်ားတ ို ့်၏ အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျားဒငဒွ  ျား သက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားက ို အြ ာျားမပည်သ သ ို ့် ဒရာငျ်ား  ရန ်

ကြ်ျားလှြ်ျားမ ငျ်ားြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်။ ဤမပဋ္ဌာနျ်ား   က်ြ ာျားအာျား ဤဥပဒေပါ အမ ာျားဒသာမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေပါမပဋ္ဌာနျ်ား   က်ြ ာျားက ို ကန် ့်သတ်တာျားမြစမ် ငျ်ားြရှ ဒစဘ  

က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်ရြည့််အမပင ်အဆ ိုပါသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေြ ာျားနငှ့််အညီ လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

( ) အြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏြီှအပ အမ ာျားကိုြပဏအီြ   ျားအစာျားြ ာျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ အစို ရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားက ို အြ ာျားမပည်သ သ ို ့် ဒရာငျ်ား  ရန ်အတွက် ကြ်ျားလှြ်ျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အြ ာျားမပည်သ သ ို ့် ဒရာငျ်ား  ရနအ်တွက် ကြ်ျားလှြ်ျားရန ်ရည်ရွယ်လ က် ကိုြပဏ၏ီ ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားက ို 

 ွ ဒဝသတ်ြှတ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်  ွ ဒဝသတ်ြှတ်ရန ်သဒဘာတ ညီမ ငျ်ားတ ို ့်က ို ြမပ လိုပ်ရ။ 

ကိုြပဏီ၏အလာျားအလာညွှန်ျားတြ်ျား (Prospectus) အာျား တငမ်ပမခငျ်ား 
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၂၀၃။ (က) ကိုြပဏကီမြစဒ်စ၊ ကိုြပဏ၏ီ က ိုယ်စာျားလှယ်ကမြစဒ်စ၊ အဆ ိုမပ ကိုြပဏကီမြစဒ်စ  ိုတ်ဒဝ သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ ်

ယငျ်ားကိုြပဏနီငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျားလံိုျားတွင ်ရက်စွ ပါရှ ရြည်မြစပ်ပီျား 

အဆ ိုပါရက်စွ သည ်ဆန် ့်က ငက်ွ လွ ြှု တစစ်ံိုတစရ်ာြရှ   ့်လျှင ်ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျား 

 ိုတ်ဒဝသည့််ရက်စွ အမြစ ်သတ်ြှတ်ရြည။် 

( ) ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တွင ်ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုမပ   ာျားဒသာ 

ေါရ ိုက်တာအမြစ ်အြည်စာရငျ်ားပါရှ သ အာျားလံိုျား သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ားတ ို ့်ြှ စာမြင့််ဒရျားသာျား၍ အ ငွ့်် 

အာဏာအပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံသည့်် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ က ိုယ်စာျားလှယ်ြ ာျားြှ လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား ာျားဒသာ ကိုြပဏ၏ီ 

အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျားလံိုျား၏ ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို ယငျ်ားအာျား  ိုတ်ဒဝသည့်် ဒန ့်ရက်တွငမ်ြစဒ်စ၊ 

ယငျ်ားဒန ့် ြတ ိုငြ်ီတွငမ်ြစဒ်စ ြှတ်ပံိုတငဒ်ဆာငရွ်က်န ိုငဒ်ရျားအတွက် ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

အဆ ိုပါ ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) ၏ ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို ြှတပံ်ိုတငမ် ငျ်ားအတွက် ြှတ်ပံိုတင ်

အရာရှ  ံ တငမ်ပဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြရှ ဒသျားလျှင ်  ိုကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) က ို 

 ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားြမပ ရ။ 

(ဂ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ဤပိုေြ်ပါ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားနငှ့််အညီ ဒဆာငရွ်က်ရန ်လ ိုအပ်ဒသာရက်စွ  ဒြာ်မပမ ငျ်ား၊ 

လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားမ ငျ်ားြ ာျားြပါရှ သည့်် ကိုြပဏ၏ီအလာျားအလာ ညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တစ ်ို ိုက ို 

ြှတ်ပံိုတငဒ်ပျားမ ငျ်ားြမပ ရ။ 

(ဃ) ကိုြပဏ၏ီအလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျားလံိုျား၏ ြ က်နာှြံိုျားစာြ က်နာှ အဒပေါ်တွင ်

ဤကိုြပဏ၏ီအလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) ၏ ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို ဤပိုေြ်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ  သည့်် 

လ ိုအပ်  က်ြ ာျားနငှ့်် အညီ ြှတပံ်ိုတငဒ်ဆာငရွ်က်န ိုငဒ်ရျားအတွက် တငမ်ပပပီျားမြစဒ် ကာငျ်ား ဒြာ်မပရ ြည်။ 

၂၀၄။ ကိုြပဏ၏ီအလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) ၏ ြ တတ ူက ို ပိုေြ် ၂ဝ၃ ပါအတ ိုငျ်ား တငမ်ပ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြမပ ဘ  

အဆ ိုပါကိုြပဏ၏ီအလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျား  ိုတ်ဒဝ  ့်လျှင ်ကိုြပဏနီငှ့်် ယငျ်ားအာျား ိုတ်ဒဝရာတွင ်

သ လ က်မြင့်် ပါဝင ် ့်သ ြ ာျားတစဦ်ျားဦျားစီသည် ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်သ နျ်ား ၁၀၀ က ို ဒပျားဒဆာငဒ်စရြည်။ 

ကိုြပဏီ၏အလာျားအလာညွှန်ျားတြ်ျား (Prospectus) တ င ်သျီားမခာျားဒ ာ်မပရန ်လ ိုအပ်သည့်် အခ က်အလက်ြ ာျား 

၂၀၅။ (က) ကိုြပဏကီမြစဒ်စ၊ ကိုြပဏ၏ီ က ိုယ်စာျားလှယ်ကမြစဒ်စ သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် 

ပတ်သက်ဒသာသ ကမြစ်ဒစ၊ ယငျ်ား၏ က ိုယ်စာျားကမြစဒ်စ  ိုတ်ဒဝသည့််ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာ ညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) 

တစရ်ပ်ရပ်တွင ်ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို ဒြာ်မပရြည်- 

(၁) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားပါ အဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျား၊ ြ လအစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား၏ အြည ်ြ ာျား၊ 

ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်ြ ာျား၊ န ိုငင်သံာျားနငှ့်် ဒနရပ်လ ပ်စာြ ာျား၊ ၎ငျ်ားတ ို ့်တစဦ်ျား  ငျ်ားစ ီ ည့််ဝင ်ာျား သည့်် 

အစိုရှယ်ယာအဒရအတွက်ြ ာျား၊ ကိုြပဏအီာျား စတငတ်ည်ဒ ာငသ် ြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် အစိုရှယ်ယာ အဒရအတွက်၊ 

ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာြ ာျားနငှ့်် အရာရှ ြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် အစိုရယှ်ယာ (management shares) အဒရအတွက် သ ို ့်ြဟိုတ ်

ကိုြပဏ၏ီ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားက ို ရပ ိုင ်ငွ့််ဒရွှွဲ့ဆ ိုငျ်ား ာျားဒသာ အစို ရှယ်ယာ (Deferred shares) ရှ   ့်လျှင ်
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ယငျ်ား၏အဒရအတွက်၊ ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျားြ ာျားနငှ့်် အက   ျားအမြတ် ြ ာျားတွင ်ပ ိုငဆ် ိုငသ် ြ ာျား၏ အက   ျား စံာျား ငွ့်် 

အဒမ အဒနနငှ့်် အတ ိုငျ်ားအတာပြာဏ၊  ိုတ်ဒဝရနဒ်န ့်ရက် သတ်ြှတ် ာျားသည့်် မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ်ယ န ိုငဒ်သာ 

ဦျားစာျားဒပျားအစိုရှယ်ယာ အဒရအတွက်နငှ့််  ိုတ်ဒဝရန ်သတ်ြတှ် ာျားသည့််ဒန ့်ရက် သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါဒန ့်ရက် 

သတ်ြှတ် ာျားမ ငျ်ားြရှ ပါက အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ ဒပျားပ ို ့်ရြည့််ကာလနငှ့်် မပနလ်ည်ဒရွျားနိုတ်ယ မ ငျ်ားအတွက် 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျား၊ 

(၂) ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားတွင ်ရှ ရြည့်် သတ်ြှတ်  က်တစရ်ပ်အမြစ ်ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား တွင ်

သတ်ြှတ် ာျားရှ   ့်ပါက အစိုရှယ်ယာအဒရအတွက်၊ ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ အ ဒ ကျားဒငနွငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ကိုြပဏ၏ီ 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျား၊ 

(၃) ေါရ ိုက်တာြ ာျား၊ အဆ ိုမပ  ာျားဒသာ ေါရ ိုက်တာြ ာျား၊ အရာရှ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုမပ  ာျားဒသာ 

အရာရှ ြ ာျား၏အြည်ြ ာျား၊ ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်ြ ာျား၊ န ိုငင်သံာျားနငှ့်် ဒနရပ်လ ပ်စာြ ာျား၊ အရာရှ ြ ာျားအာျား  န် ့်အပ်ြှုနငှ့်် 

၎ငျ်ားတ ို ့်အာျား ဒပျားဒ  ရြည့်် အ ဒ ကျားဒငြွ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျားတွင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

ပဋ ညာဉ စာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  ကြ် ာျားနငှ့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျား၊ 

(၄) ေါရ ိုက်တာြ ာျားက အစိုရှယ်ယာြ ာျား  ွ ဒဝသတ်ြှတ်န ိုငရ်နအ်တွက်  ည့််ဝငရ်ြည့်် အနည်ျားဆံိုျား အစို 

ရှယ်ယာပြာဏ၊ အစိုရှယ်ယာတစ ်ိုစအီတွက် ဒလျှာက် ာျားြှု၊  ွ ဒဝြှုြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဒပျားဒ  ရြည့်် 

ဒငပွြာဏ၊ ေိုတ ယအကက ြ် သ ို ့်ြဟိုတ ်ယငျ်ားဒနာက်ပ ိုငျ်ားတွင ်အစိုရှယ်ယာြ ာျား ကြ်ျားလှြ်ျားဒရာငျ်ား  သည့်် 

အ ါလွန ် ့်သည့်် နစှန်စှအ်တွငျ်ား မပ လိုပ်  ့်ဒသာ  ွ ဒဝသတ်ြှတ်ြှုနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ကြ်ျားလှြ်ျားသည့်် အစို ရှယ်ယာနငှ့်် 

ဒငဒွ ကျားပြာဏ၊ အြှနတ်ကယ ် ွ ဒဝသတ်ြှတ် ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာပြာဏ၊   ိုသ ို ့် ွ ဒဝ သတ်ြှတ် ာျားသည့်် 

အစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဒပျားဒ   ာျားသည့်် ဒငပွြာဏ၊ 

(၅) လွန ် ့်သည့်် နစှန်စှအ်တွငျ်ား  ိုတ်ဒဝ  ့်သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ်  ိုတ်ဒဝရန ်သဒဘာတ  ာျားသည့်် ဒငသွာျား မြင့်် သ ို ့်ြဟိုတ ်

အမ ာျားနည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် အမပည့််အဝ ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသက ို ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား 

ဒပျားဒ   ာျားသည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ ေဘီင ် ာြ ာျားနငှ့်် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျား၏ 

အဒရအတွက်နငှ့်် တနြ် ိုျားပြာဏ၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသသာ ဒပျားဒ   ာျားသည့်် က စစရပ် တွင ်  ိုသ ို ့်ဒပျားဒ   ာျားသည့်် 

ပြာဏအမပည့််အဝမြစဒ်စ၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသက ိုမြစဒ်စ ဒပျားဒ   ာျားသည့်် က စစရပ်တွင ် ိုတ်ဒဝ ာျားသည့်် 

သ ို ့်ြဟိုတ်  ိုတ်ဒဝရန ်သဒဘာတ  ာျားသည့်် အစိုရယှ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြ ဟိုတ် ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားအတွက် အြ ိုျားစာျားနာျား သတြ်ှတ်  က်၊ 

(၆) အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားအာျား  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားသည် 

အာြ သံ  (underwriter) မြင့်် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား မြစလ်ျှင ်  ိုအာြ သံ ြ ာျား၏ အြည် ြ ာျား၊ အာြ သံ ြ ာျားသည် 

အာြ  ံာျားသည့်် တာဝနြ် ာျားက ို မြည့််ဆည်ျားဒဆာငရွ်က်ဒပျားရန ်လံိုဒလာက် သည့်် အဒမ အဒနရှ ဒ ကာငျ်ား 

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏  ငမ်ြငယ် ဆ  က်၊ 
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(၇) ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) မြင့်် ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်န ်ကြ်ျားလှြ်ျားြှု အက   ျား အမြတ်ြ ှ

အမပည့််အဝမြစဒ်စ၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသမြစဒ်စ ဒပျားဒ   ာျားသည့်် ကိုြပဏကီ ဝယယ်  ာျားဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

ရရှ  ာျားဒသာ၊ သ ို ့်ြဟိုတ် ဝယ်ယ ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် ရယ ရန ်အဆ ိုမပ  ာျားဒသာပစစည်ျား တစရ်ပ်ရပ် အာျား 

ဒရာငျ်ား  သ ြ ာျား၏ အြည်ြ ာျားနငှ့်် ဒနရပ်လ ပ်စာြ ာျား၊ ဒရာငျ်ား  သ သ ို ့်  ိုတ်ဒပျားသည့်် ဒငသွာျားမြင့်် 

ဒပျားဒ   ာျားသည့်် ပြာဏ၊ အစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ် ြ ာျား၊ 

ဒရာငျ်ား  သ တစ်ဦျား က်ပ ိုသည့်် အ ါတွငမ်ြစဒ်စ၊ ကိုြပဏသီည် တစဆ်င့်် ဝံယ်ယ သ  မြစသ်ည့်် အ ါတွငမ်ြစဒ်စ 

ဒရာငျ်ား  သ တစ်ဦျားစသီ ို ့် ဒပျားဒ   ာျားသည့်် ပြာဏ၊ သ ို ့်ရာတွင ်ဒရာငျ်ား  သ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒရာငျ်ား  သ တစ်ဦျားဦျားသည် လိုပ်ငနျ်ားစိုတစရ်ပ်မြစ ် ့်လျှင ်  ိုလိုပ်ငနျ်ားစိုတွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားအာျား သျီားမ ာျား 

ဒရာငျ်ား  သ ြ ာျားအမြစ ်သတ်ြှတ်မ ငျ်ားြမပ ရ၊ 

(၈) ပိုေြ် ွ ငယ် (၇) တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်အာျား ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာ ညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) က ို 

 ိုတ်ဒဝပပီျားဒနာက် နစှန်စှအ်တွငျ်ား ဒရာငျ်ား  မ ငျ်ားမြင့်် လွှ ဒမပာငျ်ားသည့််အ ါတွင ်အဆ ိုပါ လွှ ဒမပာငျ်ားြှုတစရ်ပ်စ၌ီ 

ဝယ်ယ သ က ဒပျားဒ  သည့််ပြာဏ၊ အဆ ိုပါ ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်သည် စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားတစရ်ပ် 

မြစသ်ည့််အ ါတွင ်ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာ ညွှနျ်ားတြ်ျား(Prospectus) က ို  ိုတ်ဒဝပပီျားဒနာက် တစဆ်က်တည်ျား 

သံိုျားနစှအ်တွငျ်ား နစှအ်လ ိုက် အဆ ိုပါ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြှ ရရှ သည့်် အက   ျားအမြတ်ြ ာျား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် 

စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား ဒဆာငရွ်က်ြှုြှာ သံိုျားနစှဒ်အာက် နည်ျားသည့််ကာလ အတွက်သာရှ ပါက လက်ရှ ကာလ၏ 

နစှအ်လ ိုက်ရရှ သည့်် အက   ျားအမြတ်ြ ာျား၊ ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာ ညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) နငှ့််အတ  ပ ျားတွ ပါရှ ရြည့်် 

ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာ ညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) က ို  ိုတ်ဒဝသည့််ဒန ့်ြှ ရက်ဒပါငျ်ား ၉ဝ  က ်ြြ ာျားသည့်် 

ကာလအတွငျ်ား မပ စို ာျားဒသာ သက်ဆ ိုငရ်ာ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား၏ လက်က နရ်ှငျ်ားတြ်ျား (balance sheet) တစဒ်စာင၊် 

(၉) အ က်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်အတွက ်ဝယ်ယ ဒပျားဒ  သည့်် ဒငအွမြစ ်ဒပျားဒ    ့် ဒသာ 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒပျားဒ  ြည်မြစဒ်သာဒငသွာျား၊ အစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျား 

သက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားရှ   ့်လျှင ်ယငျ်ား၏ပြာဏ၊ ကိုနဒ်ရာငျ်ားကိုနဝ်ယ် နာြည်ဒကာငျ်ား ဂိုဏသ်တငျ်ား (Goodwill) 

အတွက် ဒပျားဒ  ြည်မြစဒ်သာ ပြာဏရှ   ့်လျှင ်ယငျ်ားပြာဏ၊ 

(၁ဝ) ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာ၊ ေဘီင ် ာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ် တစရ်ပ်ရပ်အတွက် 

 ည့််ဝငဒ် ကျားြ ာျားက ို  ည့််ဝငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်  ည့််ဝငရ်န ်သဒဘာတ ညီမ ငျ်ားအတွက်မြစဒ်စ၊ ဝယ်ယ မ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဝယ်ယ ရန ်သဒဘာတ ညီမ ငျ်ားအတွက်မြစဒ်စ၊ ဒပျားဒ  ရသည့်် ဒကာ်ြရှင ် အမြစ ်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

 ိုတ်ဒဝ ာျားဒသာ အစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် ဒလျှာ့်ဒင ွ(Discount) အမြစ ်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

လွန ် ့်သည့်် နစှန်စှအ်တွငျ်ား ဒပျားဒ    ့်လျှင ်ယငျ်ားပြာဏ သ ို ့်ြဟိုတ် ဒပျားဒ  ရြည့်် ပြာဏ၊ သ ို ့်ရာတွင ်

တစဆ်င့်် အံာြ သံ ြ ာျား ံသ ို ့် ဒပျားဒ  ရြည့်် ဒကာ်ြရှင ်ြ ာျားက ို ဒြာ်မပရနြ်လ ို၊ 

(၁၁) ကနဦျားကိုနက် စရ တ်ပြာဏ သ ို ့်ြဟိုတ် ကနဦျား န် ့်ြှနျ်ားကိုနက် ဒင ွပြာဏ၊ 
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(၁၂) ကြက မပ သ  (promoter) သ ို ့် လွန ် ့်သည့်် နစှန်စှအ်တွငျ်ား ဒပျားဒ    ့်သည့်် ပြာဏ သ ို ့်ြဟိုတ ်ဒပျားဒ  ရန ်

သတ်ြှတ် ာျားသည့််ပြာဏ၊   ိုသ ို ့်ဒပျားဒ  ြှုတစရ်ပ်ရပ် အတကွ် အြ ိုျားစာျားနာျားသတ်ြှတ်  က်၊ 

(၁၃) ပိုေြ် ၇ နငှ့််သက်ဆ ိုငဒ်သာ ပစစည်ျားြ ာျားရရှ ဒရျားနငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် ပဋ ညာဉစာ   ပ်ြ ာျား အပါအဝင ်အဒရျားကကီျားဒသာ 

ပဋ ညာဉစာ   ပ်အာျားလံိုျားက ို    ပ်ဆ ိုသည့်် ဒန ့်ရက်ြ ာျားနငှ့််   ိုစာ   ပ်ြ ာျားတွင ်ပါဝင ်သ ြ ာျား၊ အဒရျားကကီျားဒသာ 

ပဋ ညာဉစာ   ပ်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားတ ို ့်၏ ြ တတ ူြ ာျားက ို စစဒ်ဆျား ကည့််ရှုန ိုင ်ြည့်် အ   နန်ငှ့််ဒနရာ၊ သ ို ့်ရာတွင ်

ဤမပဋ္ဌာနျ်ား  က်သည် ကိုြပဏကီ ဒဆာငရွ်က်  ့်သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ ်ဒဆာငရွ်က်ရန ်ရည်ရွယ် ာျားသည့်် 

သာြနက် စစရပ်ြ ာျားအတွက်    ပ်ဆ ို ာျားဒသာ ပဋ ညာဉစာ   ပ် တစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ 

အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျား  ိုတ်ဒဝသည့်် ဒန ့်ရက် ြတ ိုငြ်ီ နစှန်စှ ်က်ပ ိုဒသာ ကာလအတွငျ်ား 

   ပ်ဆ ို  ့်ဒသာ ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ား ြရှ ဒစရ၊ 

(၁၄) ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားစစြ် ာျား ရှ   ့်ပါက ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ အြည်ြ ာျားနငှ့်် ဒနရပ်လ ပ်စာြ ာျား၊ 

(၁၅) ကိုြပဏကီ ို မြ င့််တငရ်ာတွငမ်ြစဒ်စ၊ ကိုြပဏကီရယ ရန ်အဆ ိုမပ  ာျားဒသာ ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်တွင ်မြစဒ်စ 

ပါဝငဒ်သာ ေါရ ိုက်တာအာျားလံိုျား၏ အက   ျား စံာျား ငွ့််ရှ   ့်လျှင ်ယငျ်ားအဒမ အဒနနငှ့်် အတ ိုငျ်ားအတာ ပြာဏတ ို ့်၏ 

ဒြာ်မပ  က်အမပည့််အစံို သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါေါရ ိုက်တာ၏ အက   ျား စံာျား ငွ့််သည် လိုပ်ငနျ်ားစို တစ ်ို၏ 

ြက်စပ်လိုပ်က ိုငသ် အမြစ ်ပါရှ မ ငျ်ားမြစ ် ့်လျှင ်အဆ ိုပါလိုပ်ငနျ်ားစို၏ အက   ျား စံာျား ငွ့်် အဒမ  အဒနနငှ့်် 

အတ ိုငျ်ားအတာပြာဏ၊ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက ေါရ ိုက်တာမြစြ်ည့််သ  သ ို ့်ြဟိုတ် ေါရ ိုက်တာမြစရ်န ်အရည်အ  ငျ်ား 

မပည့််ဝသ သ ို ့်မြစဒ်စ၊ ကိုြပဏကီ ိုမြ င့််တငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငမ် ငျ်ား တ ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

ယငျ်ားက သ ို ့်ြဟိုတ် လိုပ်ငနျ်ားစိုက ဒဆာငရွ်က်ဒပျားသည့်် ဝနဒ်ဆာငြ်ှုြ ာျားအတွက် မြစ ်ဒစ၊ 

၎ငျ်ားတ ို ့်က ိုဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ လိုပ်ငနျ်ားစိုက ိုဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ဒငသွာျားမြင့််မြစဒ်စ၊ အစိုရှယ်ယာ 

အာျားမြင့််မြစဒ်စ၊ အမ ာျားနည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့််မြစဒ်စ ဒပျားဒ    ့်ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ဒပျားဒ  ရန ်သဒဘာ 

တ ညီ  ့်ဒသာ ပြာဏအာျားလံိုျားပါရှ သည့်် ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်၊ 

(၁၆) ကိုြပဏသီည် အစိုရှယ်ယာအြ   ျားအစာျား တစရ်ပ် က် ပ ိုြ ိုပါရှ ပါက ကိုြပဏ၏ီ အစည်ျားအဒဝျားြ ာျား တွင ်

ြ ဒပျားန ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အဒရျား၊ အစိုရှယ်ယာ အြ   ျားအစာျား အသျီားသျီားတွင ်ဆက်စပ်ပါရှ ဒသာ ြတည ်ဒငရွငျ်ားနငှ့်် 

အမြတ်ဒဝစိုဆ ိုငရ်ာ အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားနငှ့်် 

(၁၇) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ကိုြပဏ၏ီ အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားသ ို ့် တက်ဒရာက် ငွ့််၊ 

ဒဆွျားဒနျွားဒမပာဆ ို ငွ့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ြ ဒပျား ငွ့််ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် ကန် ့်သတ်  က်ြ ာျား၊ အစိုရှယ်ယာ လွှ ဒမပာငျ်ား ငွ့််နငှ့်် 

စပ်လ ဉျားသည့်် ကန် ့်သတ်  က်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ စြီံအိုပ်   ပ်ြှုဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားအဒပေါ် 

ကန် ့်သတ်  က်ြ ာျားရှ   ့်လျှင ်  ိုကန် ့်သတ်  က်ြ ာျား၏ အဒမ အဒနနငှ့်် အတ ိုငျ်ား အတာပြာဏ။ 

( ) ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus)  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားြမပ ြီကပင ်စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား ြ ာျား 

ဒဆာငရွ်က်လ က်ရှ သည့်် ကိုြပဏကီ ိုတ်ဒဝသည့်် ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prosp- ectus) မြစ ် ့်လျှင ်
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  ိုကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) ၌ ပိုေြ် ွ  (က) တွငဒ်ြာ်မပပါရှ  ဒသာ က စစရပ်ြ ာျားအမပင ်

ဒအာက်ပါအစရီင ်စံာြ ာျားက ိုလည်ျား  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်- 

(၁) လက်ဒအာက်  ံကိုြပဏြီ ာျားရှ   ့်လျှင ်ယငျ်ားကိုြပဏြီ ာျားအပါအဝင ်ကိုြပဏ၏ီ အက   ျားအမြတ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

ကိုြပဏ၏ီအလာျားအလာ ညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျား  ိုတ်ဒဝသည့််ဒန ့်ြှ လွန ် ့်ဒသာ ဘဏ္ဍာဒရျားနစှ ်သံိုျားနစှအ်တွက် 

နစှအ်လ ိုက် ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားစစြ် ာျားက တငမ်ပသည့်် အစရီင ်စံာ၊ ယငျ်ားအစရီင ်စံာတွင ်အဆ ိုပါ သံိုျားနစှက်ာလ၏ 

နစှစ်ဉကာလတွင ်ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာအြ   ျားအစာျား တစရ်ပ်  ငျ်ားအတွက် ကိုြပဏကီ ဒပျားဒ    ့်သည့်် 

အမြတ်ဒဝစိုနှုနျ်ား ာျားြ ာျားရှ   ့်လျှင ်ယငျ်ားတ ို ့်က ို ဒြာ်မပရ ြည့််အမပင ်အမြတ်ဒဝစိုြ ာျား  ွ ဒဝဒပျား  ့်သည့်် အစိုရှယ်ယာ 

အြ   ျားအစာျားတစရ်ပ်  ငျ်ား၏ အဒ ကာငျ်ားအရာ ြ ာျား၊ အမြတ်ဒဝစို ွ ဒဝဒပျား  ့်သည့်် ဒငဒွ ကျားအရငျ်ားအမြစြ် ာျား၊ 

အဆ ိုပါနစှြ် ာျားတွင ်အစိုရှယ်ယာ အြ   ျား အစာျားတစရ်ပ်ရပ်အဒပေါ် အမြတ်ဒဝစို ွ ဒဝ ဒပျားမ ငျ်ားြမပ   ့်လျှင ်

  ိုက စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ အ  က် အလက်၊ ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) 

 ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားြမပ ြီ သံိုျားလအလ ိုတွင ်ကိုနဆ်ံိုျားဒသာ သံိုျားနစှက်ာလ သက်တြ်ျားတစရ်ပ်အတွငျ်ား ဘဏ္ဍာဒရျားစာရငျ်ား 

မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က် ာျားမ ငျ်ား ြရှ ပါက အဆ ိုပါအ  က်အလက ်အဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျားနငှ့်် 

(၂) စျီားပွာျားဒရျား လိုပ်ငနျ်ားတစရ်ပ်ရပ်က ို ဝယ်ယ ဒဆာငရွ်က်ရာတငွ ်အစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ ေဘီင ် ာြ ာျား၊ 

အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားက ို  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားြှရရှ သည့်် အက   ျားအမြတ် သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ား၏ 

တစစ် တ်တစဒ်ေသအာျား တ ိုက်ရ ိုက်မြစဒ်စ၊ သယွ်ဝ ိုက်၍မြစဒ်စ၊ အသံိုျားမပ   ့်လျှင ်ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာ 

ညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တွင ်အြည်စာရငျ်ား ဒြာ်မပပါရှ ပပီျား ပိုေြ် ၂၇၉ တွင ်သတ်ြှတ ်ာျားဒသာ 

အဒ ာက်အ ာျားလက်ြှတ်က ို ရရှ  ာျားသည့်် စာရငျ်ားက ိုငတ်စဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် စာရငျ်ားက ိုငြ် ာျားက 

ကိုြပဏ၏ီအလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျား  ိုတ်ဒဝပပီျားသည့််ဒန ့်ြတ ိုငြ်ီ ဘဏ္ဍာဒရျားနစှ ်သံိုျားနစှအ်တွငျ်ား 

နစှအ်လ ိုက် အဆ ိုပါ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြှရရှ သည့်် အက   ျားအမြတ်ြ ာျားအဒပေါ် စစဒ်ဆျား မပ စို ာျားသည့်် အစရီင ်စံာ၊ 

သ ို ့်ရာတွင ်စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားဒဆာငရွ်က်ြှုြှာ သံိုျားနစှဒ်အာကန်ည်ျားသည့်် ကာလအတွက်သာရှ သည့်် 

ကိုြပဏမီြစပ်ါက ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားက ိုငြ် ာျားသည် နစှန်စှ ်သ ို ့်ြဟိုတ်   ို က ်ဒလ ာ့်နည်ျားဒသာ 

ကာလအတွက်သာလျှင ်အစရီင ်စံာ မပ စိုရသည့််အ ါ ဤပိုေြ် ွ ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား သည် နစှန်စှ ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

  ို က်ဒလ ာ့်နည်ျားဒသာ ကာလအတွက ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ ရည်ညွှနျ်ား  က်ြ ာျားက ို သံိုျားနစှက်ာလအတွက် 

ဒြာ်မပ ာျားဒသာ ရည်ညွှနျ်ား  က်ြ ာျားအတွက် အစာျား  ိုျားဒဆာငရွ်က် သက ့်သ ို ့် အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစရြည်။ 

(ဂ) သက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေအရ ကိုြပဏတီစ ်ို၏ သ ို ့်ြဟိုတ် စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားတစရ်ပ်၏ အက   ျားအမြတ် ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

ပိုေြ် ွ (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၈) တွငပ်ါရှ သည့်် ဒြာ်မပ  က်ြ ာျားနငှ့်် ပိုေြ် ွ  ( ) တွင ်ပါရှ သည့်် အစရီင ်စံာြ ာျားတွင ်

ကိုနသ်ယွ်လိုပ်က ိုငြ်ှု ရလေြ် ာျား၊   ိုသ ို ့် ဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်ကိုနက် ဒသာ အ ဒ ကျားဒငြွ ာျားနငှ့်် စရ တ်ြ ာျားအာျားလံိုျားတ ို ့်က ို 

ရှငျ်ားလငျ်ားစွာ ဒြာ်မပပါရှ ဒစရြည်မြစပ်ပီျား သက်ဆ ိုငရ်ာ ကာလအတွငျ်ား ကိုနသ်ယွ်လိုပ်က ိုငြ်ှုနငှ့်် စပ်လ ဉျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် 

ဝငဒ်င ွသ ို ့်ြဟိုတ် အက   ျားအမြတ်ြ ာျား၊ တစက်က ြ်သာရရှ သည့်် အက   ျားအမြတ် သ ို ့်ြဟိုတ် ဝငဒ်ငအွြ   ျားအစာျားြ ာျားက ို 
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ဒြာ်မပရနြ်လ ို။ သ ို ့်ရာတွင ်အ နွဒ်ပျားဒဆာငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် သျီားသန် ့်ရနပံ်ိုဒင ွာျားရှ မ ငျ်ား က စစရပ်ြ ာျားအတွက် 

အက   ျားအမြတ် ြ ာျားြှ သင့််ဒလ ာ်သည့်် ဒငပွြာဏက ို  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်။ 

(ဃ) ပိုေြ် ၂၁၅၊ ပိုေြ် ွ  ( ) တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ က စစရပ်ြ ာျားအတွက် လ ိုအပ်ဒသာ ဒငပွြာဏ၏ တစစ် တ်တစဒ်ေသက ို 

အစိုရှယ်ယာ ြတည်ဒငရွငျ်ားြှအပ အမ ာျားဒငဒွ ကျားအရငျ်ားအမြစ ်တစရ်ပ်ြှဒပျားအပ် ရလျှင ်  ိုသ ို ့် ဒပျားအပ်ရသည့်် 

ဒငပွြာဏနငှ့်် ဒငဒွ ကျားအရငျ်ားအမြစတ် ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် ဒြာ်မပ  က်ြ ာျား ပါရှ ရြည်၊ 

(င) ဤပိုေြ်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် ကိုြပဏ၏ီအလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တစရ်ပ်ရပ်က ို သတငျ်ားစာတွင ်

 ည့််သငွျ်ားဒ ကညာ  ့်လျှင ်  ိုဒ ကညာ  က်၌ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား၏ အဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျား၊ 

ြ လအစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား၊ ၎ငျ်ားတ ို ့် ည့််ဝင ်ာျားသည့်် အစိုရှယယ်ာအဒရအတွက် ြ ာျားက ို  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရန ်

လ ိုအပ်မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

(စ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည်ကိုြပဏတီွင ်လက်ရှ ပါဝငဒ်နသ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ ေဘီင ် ာြ ာျားက ို 

ပ ိုငဆ် ိုင ်ာျားသ ြ ာျားသ ို ့် အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျား၏ အက   ျားငာှ စွန် ့်လွှတ် ငွ့််ရှ သည် မြစဒ်စ၊ ြရှ သည်မြစဒ်စ 

ကိုြပဏ၏ီအစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျား သက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားအတွက် 

ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်န ်ြ တ်ဒ ေါ်သည့်် မြန် ့်ဒဝစာ သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ား  ကာျားစာြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

(ဆ) ဤပိုေြ်တွငဒ်ြာ်မပပါရှ သည့်် ကနဦျားကိုနက် စရ တ်ပြာဏ သ ို ့်ြဟိုတ်  န် ့်ြှနျ်ားကိုနက် စရ တ်ပြာဏ နငှ့်် 

သက်ဆ ိုငသ်ည့်် သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားသည် ကိုြပဏစီျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို စတငဒ်ဆာငရွ်က် ငွ့်် ရှ သည့််ဒန ့်ရက်ြှ 

တစန်စှ ်က်ပ ိုြ ိုဒသာကာလတွင ် ိုတ်ဒဝဒသာကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာျားညွှနျ်ားတြ်ျား နငှ့်် သကဆ် ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

သ ို ့်ရာတွင ်ယငျ်ားမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ကနဦျားကိုနက် စရ တ်ြာဏ သ ို ့်ြ ဟိုတ်  န် ့်ြှနျ်ားကိုနက် စရ တ်ပြာဏနငှ့်် 

သက်ဆ ိုငသ်ည့်် သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားြှအပ အြ ာျားနငှ့်် ြသက်ဆ ိုင ်သည့်် ကိုြပဏြီှ ဒမပာငျ်ားလ လာဒသာ 

ကိုြပဏ၏ီအလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) နငှ့်် သက်ဆ ိုင ်ဒစရြည်။ 

(ဇ) ဤပိုေြ်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ ြည်သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ ဒယဘိုယ ဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် ဤပိုေြ်ြှ အပ ဤဥပဒေပါ 

အမ ာျားမပဋ္ဌာနျ်ား  က် တစရ်ပ်ရပ်အရ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက ဒဆာငရွ်က်ဒပျားရြည့်် တာဝနရ်ှ ြှု တစရ်ပ်ရပ်က ို 

ကန် ့်သတ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒလ ာ့်နည်ျားဒစမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

ငာှျားရြ်ျားမခငျ်ားမ င့်် ရယသူည့််ပစစညျ်ားြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉ်ျားသည့်် က စစရပ်တ င ်ပိုေြ် ၂ဝ၅ အာျား လ ိုက်နာဒဆာငရ် က်ရမခငျ်ား 

၂၀၆။ ကိုြပဏကီ ရယ ြည့်် ပစစည်ျားတစစ်ံိုတစရ်ာက ို ငာှျားရြ်ျားမ ငျ်ားမြင့်် ရရှ ရန ်ဒဆာငရွ်က်ြည်ဆ ိုလျှင ်ပိုေြ် ၂ဝ၅ ၏ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားပါ ‘ဒရာငျ်ား  သ ’ ဟ သည့််စကာျားရပ်တွင ်အငာှျား   ာျားသ  (lessor) လည်ျား ပါဝငသ်ည်၊ ‘ဒပျားဒ  ရြည့််ဒင’ွ 

(purchase-money) ဟ သည့််စကာျားရပ်တွင ်ငာှျားရြ်ျားမ ငျ်ားအတွက် အြ ိုျားစာျားနာျား (consideration) လည်ျား ပါဝငသ်ည်၊ 

‘တစဆ်င့််ဝယ်ယ သ ’ ဟ သည့််စကာျားရပ်တွင ်တစဆ်င့်် အငာှျား   ာျားမ ငျ်ား ရံသ  (sub-lessee) လည်ျား ပါဝငသ်ည်။ 

စ န် ့်လွှတြ်ှု သ ို ့်ြဟိုတ ်အဒ ကာငျ်ား ကာျားြှုြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉ်ျားသည့်် အခ   ွဲ့ဒသာစညျ်ားကြ်ျားခ က်ြ ာျားြှာ တရာျားဝင ်

အတညြ်မ စမ်ခငျ်ား 
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၂၀၇။ (က) အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ် ြ ာျားအတွက ်

ဒလျှာက် ာျားသ တစဦ်ျားဦျားအာျား ပိုေြ် ၂ဝ၅ တွင ်ပါရှ သည့်် သတြ်ှတ်  က်က ို လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြမပ ဒစရနအ်တွက် 

သတ်ြှတ်သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် စည်ျားဒနာှငြ်ှုရှ သည့်် စည်ျားကြ်ျား  က် တစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီအလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား 

(Prospectus) တွင ်သျီားမ ာျားဒြာ်မပ ာျားမ ငျ်ား ြရှ သည့်် ပဋ ညာဉ စာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ်၊ စာရွက်စာတြ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

အဒ ကာငျ်ားအရာတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျားသည်ဟို အဒ ကာငျ်ား ကာျား၍ ၎ငျ်ားအဒပေါ်တွင ်သက်ဒရာက်ဒစရနအ်တွက် 

ရည်ရွယ်သည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်တစရ်ပ်ရပ်သည် ပ က်မပယ်သည်။ 

( ) ကိုြပဏတီစ ်ို၏ အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျား သက်ဒသ  ံ

လက်ြှတ်ြ ာျားအတွက် ဒလျှာက်လွှာပံိုစတံစရ်ပ်က ို  ိုတ်ဒဝရာတွင ်အဆ ိုပါ ပံိုစသံည် ပိုေြ် ၂ဝ၅ တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် 

သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ဒဆာငရွ်က် ာျားဒသာ ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) နငှ့််အတ  

 ိုတ်ဒဝ ာျားမ ငျ်ားြရှ လျှင ်  ိုဒလျှာက်လွှာ ပံိုစ ံိုတ်ဒဝြှုြာှ တရာျားဝငမ် ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ သ ို ့်ရာတွင ်

ဒလျှာက်လွှာပံိုစသံည် ဒအာက်ပါအဒမ အဒနြ ာျားအရ  ိုတ်ဒဝ  ့်မ ငျ်ားမြစဒ် ကာငျ်ား ဒတွွဲ့ ရှ ရလျှင ်ဤပိုေြ် ွ ပါ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဒစရ- 

(၁) အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ အာြ မံ ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ သဒဘာတ စာ   ပ် တစရ်ပ် 

(underwriting agreement)    ပ်ဆ ိုရနအ်တွက် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားအာျား သဒဘာရ ိုျားမြင့်် ြ တ်ဒ ေါ် မ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုင ် ့်လျှင၊် 

သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) အြ ာျားမပည်သ သ ို ့် ကြ်ျားလှြ်ျားဒရာငျ်ား  မ ငျ်ား ြမပ သည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုင ် ့်လျှင။် 

၂၀၈။ ြည်သ ြဆ ို ပိုေြ် ၂ဝ၇၊ ပိုေြ် ွ  ( ) ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ဆန် ့်က င၍် မပ ြ ဒဆာငရွ်က်လျှင ်ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်သ နျ်ား 

၁၀၀ က ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

ပိုေြ် ၂ဝ၅ ပါ မပဋ္ဌာန်ျားခ ကြ် ာျားက ို ညီည တမ်ခငျ်ားြရှ သည့်် က စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉ်ျားသည့်် အဒ ကာငျ်ားြ ာျား 

၂၀၉။ ပိုေြ် ၂ဝ၅ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် ညီညွတ်မ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တစရ်ပ်အာျား 

 ိုတ်ဒဝ  ့်လျှင ်  ိုကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျား  ိုတ်ဒဝရာ၌ သ လ က်မြင့်် 

တာဝနယ် ဒဆာငရွ်က်သ တစဦ်ျားစသီည် ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်သ နျ်ား ၁၀၀ က ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

၂၁၀။ ပိုေြ် ၂ဝ၅ တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် သတ်ြှတ်  က်တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် ညီညွတ်ြှုြရှ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဆန် ့်က င၍် 

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားမပ   ့်လျှင ်ကိုြပဏ၏ီအလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အတွက် တာဝန ်ရှ ဒသာေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်

အမ ာျားပိုဂ္  လ် တစဦ်ျားဦျားသည် ဒအာက်ပါအဒမ အဒနြ ာျားက ို သက်ဒသ ငရ်ှာျား တငမ်ပန ိုငလ်ျှင ်သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားနငှ့်် 

ညီညွတ်ြှုြရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဆန် ့်က င၍် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြ ာျား မပ လိုပ်သည့်် အဒ ကာငျ်ားဒ ကာင့်် တာဝနတ်စစ်ံိုတစရ်ာ 

ြရှ ဒစရ- 

(က)  ိုတ်ဒြာ်ဒမပာဆ ိုမ ငျ်ားြမပ သည့်် က စစတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ၎ငျ်ားအဒနမြင့်် အသ အြှတ်မပ  

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ြှုြရှ မ ငျ်ား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် 
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( ) ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် သဒဘာရ ိုျားမြင့်် ြှာျားယွငျ်ား  ့်မ ငျ်ားဒ ကာင့်် မြစဒ်ပေါ် လာရဒသာ 

စည်ျားကြ်ျား  က်အာျား ြလ ိုက်နာမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဆန် ့်က င၍် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား၊ သ ို ့်ြဟိုတ ်

(ဂ) တရာျားရံို ျား၏ယ ဆ  က်တွင ်လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ြှု ြရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဆန် ့်က င၍် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား သည် 

အဒရျားကကီျားဒသာက စစရပ်နငှ့်် ြသက်ဆ ိုငဒ် ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျား အာျားလံိုျားက ို  ည့််သငွျ်ားစဉျားစာျားပပီျား 

ကငျ်ားလွတ် ငွ့််မပ သင့််ဒ ကာငျ်ား ဒတွွဲ့ ရှ သည့််အ ါတွင ်ယငျ်ားအတွက် အဒရျားယ  ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြှ 

ကငျ်ားလွတ် ငွ့််မပ ရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ပိုေြ် ၂ဝ၅၊ ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁၆) တွင ်ပါရှ ဒသာ သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားအာျား 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ြှုြရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဆန် ့်က င၍် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား မပ သည့်် က စစရပ်တွင ်ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားသည်  ိုတ်ဒြာ်ြဒမပာဆ ိုသည့်် အ  က်ြ ာျားက ို သ ရှ သည်ဟို 

သက်ဒသ ငရ်ှာျားြဒပေါ်ဒပါက်လျှင ်ဒြာ်မပပါ လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ြှု ြရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်ဆန် ့်က င၍် 

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားမပ မ ငျ်ားြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ တာဝနတ်စစ်ံိုတစရ်ာ ြရှ ဒစရ။ 

ကိုြပဏီ၏အလာျားအလာညွှန်ျားတြ်ျား (Prospectus) အာျား  ိုတဒ်ဝမခငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏီြ ာျား၏ တာဝနြ် ာျား 

၂၁၁။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ယငျ်ား၏ ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငမ် ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား 

(Prospectus) တစ ်ိုက ို  ိုတ်ဒဝ  ့်မ ငျ်ားြရှ ပါက အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားက ို ပ ြအကက ြ် ွ ဒဝ သတ်ြှတ်မ ငျ်ား ြမပ ြီတွင ်ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ 

သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုမပ  ာျားဒသာ ေါရ ိုက်တာအမြစ ်သ ို ့်ြဟိုတ ်၎ငျ်ား၏ စာမြင့််ဒရျားသာျား၍ အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံဒသာ 

က ိုယ်စာျားလှယ်အမြစ ်လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား ာျား သည့်် ကိုြပဏ၏ီအလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျားက ို မပ စိုြည့််အစာျား 

ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်တစဒ်စာင ်(Statement in lieu of Prospectus) က ို မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားြှ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ပံိုစနံငှ့်် 

အ  က်အလက် ြ ာျားအတ ိုငျ်ား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပ ာျားရြည်။ ယငျ်ားသ ို ့် တငမ်ပ ာျားမ ငျ်ားြရှ ပါက ယငျ်ားကိုြပဏ ီ

၏ အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျား သက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားက ို 

 ွ ဒဝသတ်ြှတ်မ ငျ်ားြမပ ရ။ 

( ) ဤပိုေြ်သည် ဤဥပဒေ၏ အမ ာျားမပဋ္ဌာနျ်ား  က် တစစ်ံိုတစရ်ာက ို ကန် ့်သတ်မ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  အက   ျား 

သက်ဒရာက်ဒစရြည်။ 

အစိုရှယယ်ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ေဘီငခ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်အမခာျားဒင ဒခ ျားသက်ဒသခံလက်ြှတြ် ာျားက ို ဒရာငျ်ားခ ရနအ်တ က် 

ကြ်ျားလှြ်ျားသည့်် စာရ က်စာတြ်ျားြ ာျားအာျား ကိုြပဏီ၏ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အမ စ ်ြှတယ်ရူမခငျ်ား 

၂၁၂။ (က) ဤအ နျ်ားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငဒ်သာ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ယငျ်ားကိုြပဏ၏ီ 

အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျား သက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျား အာျားလံိုျားမြစဒ်စ၊ 

တစစ် တ်တစဒ်ေသမြစဒ်စ၊ အြ ာျားမပည်သ သ ို ့် ဒရာငျ်ား  ရနအ်တွက် ကြ်ျားလှြ်ျားရန ်ရည်ရွယ်  က်မြင့်် ကိုြပဏ၏ီ 

အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားက ို  ွ ဒဝသတ်ြှတ်လျှင ်

သ ို ့်ြဟိုတ်  ွ ဒဝသတ်ြှတ်ရန ်သဒဘာတ ညီ  ့်လျှင ်အြ ာျားမပည်သ သ ို ့် ဒရာငျ်ား  ရနအ်တွက် ကြ်ျားလှြ်ျားြှု မပ လိုပ်  ့်သည့်် 

စာရွက်စာတြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို ကိုြပဏကီ  ိုတ်ဒဝဒသာ ကိုြပဏ၏ီအလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တစရ်ပ်အမြစ ်
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ြှတ်ယ ရြည်။ ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) ၏ အဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျား၊ ကိုြပဏ၏ီ 

အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တွငပ်ါရှ သည့်် ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်ြ ာျား၊ ပ က်ကွက်ြှုြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် 

တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ အမ ာျားက စစရပ်ြ ာျားအတွက် 

သတ်ြှတ် ာျားသည့်် ဥပဒေ၊ နည်ျားဥပဒေြ ာျားအာျားလံိုျားက ို လ ိုကန်ာ ဒဆာငရွ်က်ရြည်မြစသ်ည့််အမပင ်အြ ာျားမပည်သ သ ို ့် 

 ည့််ဝငဒ် ကျားကြ်ျားလှြ်ျားသည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာြ ာျား အမြစလ်ည်ျားဒကာငျ်ား၊ အစိုရှယ်ယာြ ာျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒငဒွ  ျားလက်ြှတ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် ကြ်ျားလှြ်ျားြှုက ို လက် သံ ြ ာျားအာျား အဆ ိုပါ အစိုရှယ်ယာြ ာျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာြ ာျား အတွက် ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငသ် ြ ာျားအမြစ ်လည်ျားဒကာငျ်ား အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစရြည်။ 

သ ို ့်ရာတွင ်စာရွက်စာတြ်ျားတွငပ်ါရှ ဒသာ ြှာျားယွငျ်ားဒြာ်မပြှုြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍မြစဒ်စ၊ ယငျ်ားတွငပ်ါရှ ဒသာ 

အမ ာျားအဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျားအတွက်မြစဒ်စ ကြ်ျားလှြ်ျားြှုမပ လိုပ်  ့်သ  အာျားလံိုျား၏တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ား 

ြရှ ဒစရ။ 

( ) ဤဥပဒေတွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ က စစရပ်ြ ာျားအတွက် ဆန် ့်က ငက်ွ လွ ြှုြရှ လျှင ်ဒအာက်ပါအဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျား 

ဒပေါ်ဒပါက်ဒ ကာငျ်ား ဒတွွဲ့ ရှ ရပါက အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားက ို အြ ာျားမပည်သ သ ို ့် ဒရာငျ်ား  ရနအ်တွက် ကြ်ျားလှြ်ျားရနရ်ည်ရွယ်  က်မြင့်် 

ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျား သက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားက ို 

 ွ ဒဝသတ်ြှတ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်  ွ ဒဝသတ်ြှတ်ရနအ်တွက် သဒဘာတ ညီမ ငျ်ားက ို မပ လိုပ်  ့်ဒ ကာငျ်ား 

သက်ဒသ ငရ်ှာျားမြစဒ်စရြည်- 

(၁) အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျား သက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ယငျ်ားတ ို ့်အနက် တစရ်ပ်ရပ်က ို အြ ာျားမပည်သ သ ို ့် ဒရာငျ်ား  ရနအ်တွက် ကြ်ျားလှြ်ျားြှုတစရ်ပ်အာျား 

 ွ ဒဝသတ်ြှတ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်  ွ ဒဝသတ်ြှတ်ရန ်သဒဘာတ မ ငျ်ားက ို မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်ပပီျားဒနာက် 

ဒမ ာက်လအတွငျ်ား ကြ်ျားလှြ်ျား  ့်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ကြ်ျားလှြ်ျား ြှုအာျား မပ လိုပ်သည့််ဒန ့်ရက်တွင ်အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျား 

သက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားအတွက် ကိုြပဏကီရရှ ြည့်် အြ ိုျားစာျားနာျားအာျားလံိုျားက ို ြရရှ ဒသျား မ ငျ်ား။ 

(ဂ) ကြ်ျားလှြ်ျားြှုက ို မပ လိုပ်  ့်သ တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် အာျားလံိုျားသည် ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တွင ်

ေါရ ိုက်တာြ ာျားအမြစ ်အြည်စာရငျ်ား ဒြာ်မပ ာျားသ ြ ာျား မြစသ်က ့်သ ို ့် ပိုေြ် ၂ဝ၉ နငှ့်် ၂၁ဝ တ ို ့်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် 

သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်။ ပိုေြ် ၂ဝ၅ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တွင ်

ဒြာ်မပပါရှ ရြည့်် ယငျ်ားပိုေြ်ပါအဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျားအမပင ်ဒအာက်ပါတ ို ့်က ိုလည်ျား  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရန ်

လ ိုအပ်သည်ဟို သက်ဒရာက်ဒစရြည်- 

(၁) ကြ်ျားလှြ်ျားြှုနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံ

လက်ြှတ်ြ ာျားအတွက်ရရှ ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ရရှ ြည်မြစဒ်သာ အသာျားတငအ်ြ ိုျားစာျားနာျား ပြာဏနငှ့်် 
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(၂) အဆ ိုပါ အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျား သက်ဒသ လံက်ြှတ် ြ ာျားအာျား 

 ွ ဒဝသတ်ြှတ် ာျားဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ်  ွ ဒဝသတ်ြှတ်ရနအ်တွက် ဒဆာငရွ်က် ာျားဒသာ ပဋ ညာဉ စာ   ပ်အာျား 

စစဒ်ဆျားန ိုငြ်ည့််ဒနရာနငှ့််အ   န။် 

(ဃ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်နငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ကြ်ျားလှြ်ျားြှုတစရ်ပ်က ို မပ လိုပ်သ သည် ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် 

လိုပ်ငနျ်ားစိုတစရ်ပ်ရပ်မြစ ် ့်ပါက အ က်ဒြာ်မပပါ စာရွကစ်ာတြ်ျားအာျား ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် လိုပ်ငနျ်ားစို၏က ိုယ်စာျား 

ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာအာျားလံိုျားကမြစဒ်စ၊ တစဝ်က်ဒအာက ်ြနည်ျားဒသာ ြက်စပ် လိုပ်က ိုငသ် ြ ာျားကမြစဒ်စ 

လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား  ့်လျှင ်ယငျ်ားကြ်ျားလှြ်ျားြှုသည် မပည့််စံိုြှုရှ ပပီျား အဆ ိုပါ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် ြက်စပ်လိုပ် 

က ိုငသ် တစဦ်ျားဦျားသည် စာမြင့််ဒရျားသာျား၍ အ ငွ့််အာဏာ အပ်နငှျ်ား ာျားဒသာ ၎ငျ်ား၏ က ိုယ်စာျားလှယ်မြင့်် 

လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

ကိုြပဏီ၏ အလာျားအလာညွှန်ျားတြ်ျား (Prospectus) သ ို ့်ြဟိုတ ်ယငျ်ားအစာျား မပ လိုပ်သည့််ဒရျားသာျား ဒ ာမ်ပခ က်တ င ်ပါရှ ဒသာ 

စည်ျားကြ်ျားခ က်ြ ာျားက ို ဒမပာငျ်ားလွဲမပငဆ်ငမ်ခငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉ်ျားသည့်် ကန် ့်သတခ် က ်

၂၁၃။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် အဒ ွဒ ွ အစည်ျားအဒဝျားတွငမ်ပ လိုပ်ဒသာ အတည်မပ ဆံိုျားမြတ်  က်မြင့်် 

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြှတစပ်ါျား ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားအစာျား 

မပ လိုပ်သည့်် ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်တွငပ်ါရှ ဒသာ ပဋ ညာဉ စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားက ို ဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ား ြမပ လိုပ်ရ။ 

ကိုြပဏီ၏ အလာျားအလာညွှန်ျားတြ်ျား (Prospectus) တ င ်ပါရှ ဒသာ ဒ ာမ်ပခ က်ြ ာျားအတ က ်တာဝန်ရှ မခငျ်ား 

၂၁၄။ (က) ကိုြပဏ၏ီအလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) သည် ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယယ်ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာြ ာျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားအတွက် ဒငဒွ ကျား ည့််ဝင ်ရန ်ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားအာျား 

ြ တ်ဒ ေါ် ာျား  ့်လျှင ်ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) က ို  ိုတ်ဒဝသည့််အ   နက် ကိုြပဏ၏ီ 

ေါရ ိုက်တာမြစသ် ြ ာျားအာျားလံိုျား၊ ၎ငျ်ားတ ို ့်၏က ိုယ်စာျား အ ငွ့််အာဏာ အပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံသ ြ ာျားအာျားလံိုျား၊ ကိုြပဏ၏ီ 

အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တွင ်ေါရ ိုက်တာ အာျားလံိုျား၊   က်  ငျ်ားဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အ   နက်ာလတစရ်ပ်တွင ်

ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျား အမြစ ် ာျားရှ ရန ်သဒဘာတ ညီပပီျားမြစဒ်သာ ပိုဂ္  လ်ြ ာျားအာျားလံိုျား၊ 

ကြက မပ သ ြ ာျားအာျားလံိုျားနငှ့်် ကိုြပဏ ီ၏ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) က ို  ိုတ်ဒဝရန ်အ ငွ့််အာဏာ 

အပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံသ ြ ာျား အာျားလံိုျားသည် ဒအာက်ပါအဒ ကာငျ်ားြ ာျားဒပေါ်ဒပါက်မ ငျ်ား ြရှ   ့်လျှငက်ိုြပဏ၏ီ 

အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အဒပေါ် ယံို ကည်၍ အစိုရယှ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားဒငဒွ  ျား သက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားအတွက် ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငသ် ြ ာျားအာျားလံိုျားသ ို ့် အဆ ိုပါကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာ 

ညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တွင ်မြစဒ်စ၊ ၎ငျ်ားတွငပ်ါရှ သည့်် အစရီင ်စံာ သ ို ့်ြဟိုတ် ြှတ်တြ်ျားတစရ်ပ်ရပ် တွငမ်ြစဒ်စ၊ 

၎ငျ်ားတွငပ်ါရှ ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ားနငှ့််အတ  ဒြာ်မပ ာျားဒသာ ရည်ညွှနျ်ား  က်ြ ာျားတွင ်မြစဒ်စ ြှာျားယွငျ်ားတငမ်ပ ာျားသည့်် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ြှနက်နြ်ှုြရှ သည့်် ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်ြ ာျားဒ ကာင့်် ဒငဒွ ကျား  ည့််ဝင ်ကသ ြ ာျားအဒပေါ် 

မြစဒ်ပေါ်လာသည့််ဆံိုျားရှု ံျားြှု သ ို ့်ြဟိုတ် နစန်ာြှုြ ာျား အတွက် ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားရန ်တာဝနရ်ှ သည်- 
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(၁) ကျွြ်ျားက ငသ် တစဦ်ျားဦျား၏  ငွ့််မပ   က်အရ မပ လိုပ်ရန ်ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က် တစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် ဌာနြ ှ

တရာျားဝင ်ိုတ်မပနသ်ည့်် စာရွကစ်ာတြ်ျားြ ာျားက ို အဒ ာကအ် ာျားြမပ ဘ  ြှာျားယွငျ်ားတငမ်ပ ာျား သည့်် 

ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က် တစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် ြှနက်နြ်ှုြရှ သည့်် ဒြာ်မပ  က်ြ ာျားသည် အစိုရှယ်ယာ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားအာျား  ွ ဒဝသတ်ြှတ် သည့်် အ   နအ်   

ြှနက်နစ်ွာတငမ်ပ ာျားဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အ  က်အလက်ြ ာျားသည် ြှနက်နြ်ှုရှ  ဒ ကာငျ်ား ယံို ကည်ဒလာက်ဒသာ 

အဒမ  အံဒ ကာငျ်ားြ ာျားရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ကျွြ်ျားက ငသ် တစဦ်ျားဦျား၏ အစရီင ်စံာ သ ို ့်ြဟိုတ် တနြ် ိုျားသတ်ြှတ်  က် တစရ်ပ်ရပ်ြ ှြ တတ ူက ျားယ  မ ငျ်ားမြင့်် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒရွျား  ယ် ိုတ်နိုတ်မ ငျ်ားမြင့်် မပ စို ာျားဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားအ  က်ြ ာျား ပါဝငဒ်သာ 

ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်တစရ်ပ်ရပ်တွင ်ပါရှ ဒသာ ြာှျားယွငျ်ား တငမ်ပ ာျားသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ ်ြှနက်နြ်ှုြရှ သည့်် 

ဒြာ်မပ  က်ြ ာျားသည် ြှနက်နစ်ွာတငမ်ပ ာျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အစရီင ်စံာ သ ို ့်ြဟိုတ် တနြ် ိုျားသတ်ြှတ်   က် 

တစရ်ပ်ရပ်ြှ ြှနက်နစ်ွာြ တတ ူက ျားယ မ ငျ်ားမြင့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒရွျား  ယ် ိုတ်နိုတ်မ ငျ်ားမြင့်် မပ လိုပ် ာျား မ ငျ်ား (သ ို ့်ရာတွင ်

ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်၊ အစရီင ်စံာ သ ို ့်ြဟိုတ် တနြ် ိုျားသတ်ြှတ ် က်တ ို ့်က ို မပ လိုပ်သည့်် ကျွြ်ျားက ငသ် သည် 

  ိုသ ို ့်မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်ရန ်အရည်အ  ငျ်ား မပည့််ဝသည်ဟို ယံို ကည်ဒလာက်ဒသာ အဒမ  အံဒ ကာငျ်ားြ ာျား 

ြရှ ဒ ကာငျ်ား  ငရှ်ာျားဒပေါ်ဒပါက်  ့်လျှင ်ေါရ ိုက်တာ၊ ေါရ ိုက်တာအမြစ ်အြည် စာရငျ်ား ဒရျားသငွျ်ား ရံသ ၊ 

ကြက မပ သ  သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြျ်ား (Prospectus) အာျား  ိုတ်ဒဝရန ်

 ငွ့််မပ သ တ ို ့်သည်အ က်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့််အတ ိုငျ်ား ဒလ ာဒ် ကျားဒပျားရန ်တာဝနရ်ှ  သည်။) သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) ဌာနဆ ိုငရ်ာ တရာျားဝငစ်ာရွက်စာတြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်ြှ ြ တတ ူက ျားယ မ ငျ်ားမြင့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒရွျား  ယ်  ိုတ်နိုတ်မ ငျ်ားမြင့်် 

တရာျားဝငပ်ိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက မပ စို ာျားဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားအ  က်ြ ာျား ပါဝငဒ်သာ 

ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်တစရ်ပ်ရပ်တွငပ်ါရှ ဒသာ ြှာျားယွငျ်ားတငမ်ပ ာျားသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ြှနက်နြ်ှုြရှ သည့်် 

ဒြာ်မပ  က်ြ ာျားသည် ြှနက်နစ်ွာ တငမ်ပ ာျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒြာ်မပပါစာရွကစ်ာတြ်ျားြ ှြှနက်နစ်ာွ ြ တတ ူ 

က ျားယ မ ငျ်ားမြင့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒရွျား  ယ် ိုတ်နိုတ်မ ငျ်ားမြင့်် မပ လိုပ် ာျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၄) ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျား  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားြမပ ြီက ေါရ ိုက်တာအမြစ ်ဒဆာငရွ်က်ရန ်

သဒဘာတ ညီ ာျားသည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားက ၎ငျ်ား၏ သဒဘာဆနဒက ို ရိုပ်သ ြ်ျား  ့်ပပီျား အဆ ိုပါ ကိုြပဏ၏ီ 

အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) က ို ၎ငျ်ား၏ ငွ့််မပ   က် သ ို ့်ြဟိုတ် သဒဘာတ ညီ  က် ြပါရှ ဘ  ကိုြပဏကီ 

 ိုတ်ဒဝ  ့်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၅) ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) က ို ၎ငျ်ားအဒနမြင့်် သ ရှ မ ငျ်ား ြရှ ဘ  သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ား၏ 

သဒဘာတ ညီ  က်ြပါရှ ဘ   ိုတ်ဒဝ  ့်မ ငျ်ား၊   ိုသ ို ့်  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားက ို သ ရှ သည့််အ   နတ်ွင ်  ိုသ ို ့် 

 ိုတ်ဒဝ  ့်မ ငျ်ားသည် ၎ငျ်ားအဒနမြင့်် သ ရှ မ ငျ်ားြရှ ဘ  သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ား၏ သဒဘာတ ညီ  က်ြပါရှ ဘ  

 ိုတ်ဒဝ  ့်မ ငျ်ားမြစဒ် ကာငျ်ား အြ ာျားမပည်သ သ ို ့်   ိုက်သင့််သည့််နည်ျားလြ်ျားမြင့်် အသ ဒပျား  ့်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 
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(၆) ကိုြပဏ၏ီအလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျား  ိုတဒ်ဝပပီျားဒနာက် ယငျ်ားအရ  ွ ဒဝ သတ်ြှတ်ြှုြ ာျား 

မပ လိုပ်မ ငျ်ား ြရှ ြီကာလတွင ်၎ငျ်ားအဒနမြင့်် အဆ ိုပါ ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တွင ်

ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်ြ ာျားသည် ြှာျားယွငျ်ားတငမ်ပ ာျားသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ြှနက်န ်ြှုြရှ သည့်် 

ဒြာ်မပ  က်ြ ာျားမြစဒ် ကာငျ်ား သ ရှ   ့်သမြင့်် ၎ငျ်ား၏သဒဘာ တ ညီ  က်က ိုရိုပ်သ ြ်ျား  ့်မ ငျ်ား၊   ိုသ ို ့် ဒသာ 

အဒ ကာငျ်ားနငှ့််ရိုပ်သ ြ်ျားြှုက ို အြ ာျားမပည်သ သ ို ့်   ိုက်သင့််သည့်် နည်ျားလြ်ျားမြင့်် အသ ဒပျား  ့်မ ငျ်ား။ 

( ) ယ ငဥ်ပဒေ စတငအ်ာဏာတည်သည့််အ   နက် တည်ရှ   ့်ဒသာ ကိုြပဏတီစ ်ိုက အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားအာျား ိုတ်ဒဝပပီျား အစို ရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားအတွက် ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငမ် ငျ်ားမြင့်် 

ြတည်ဒငရွငျ်ားြ ာျား  ပ်ြံရရှ ဒစရန ်ရည်ရွယ်  က်မြင့်် ကိုြပဏ၏ီ အလာျား အလာ ညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တစရ်ပ်အာျား 

 ိုတ်ဒဝလျှင ်ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားသည် ၎ငျ်ားအဒနမြင့််   ိုသ ို ့်  ိုတ်ဒဝရန ် ငွ့််မပ မ ငျ်ားြရှ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါ 

ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျား အတည်မပ မ ငျ်ားြရှ လျှင ်အဆ ိုပါကိုြပဏ၏ီ 

အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တွင ်ပါရှ သည့်် ဒြာ်မပ  က်တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ တာဝနြ်ရှ ဒစရ။ 

(ဂ) ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တွင ်ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားအမြစ ်ပိုဂ္  လ် တစဦ်ျား၏အြည် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားအမြစ ်ဒဆာငရွ်က်ရန ်သဒဘာတ ညီ ာျားသည့်် ပိုဂ္  လ် တစဦ်ျား၏ 

အြည်အာျားဒြာ်မပ ာျားပပီျား ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြျ်ား (Prospectus) အာျား  ိုတ်ဒဝ မ ငျ်ားြမပ ြီ   ိုပိုဂ္  လ်က 

ေါရ ိုက်တာအမြစ ်ဒဆာငရွ်က်ရန ်သဒဘာတ ညီမ ငျ်ားြရှ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ား၏ သဒဘာတ ညီ  က်အာျား ရိုပ်သ ြ်ျားလျှင၊် 

  ိုကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျား အ က်တွငဒ်ြာ်မပ  ့်ဒသာ ပိုဂ္  လ်ြ ာျားအာျား 

အသ ဒပျားမ ငျ်ားြရှ ဘ  သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ား၏ သဒဘာတ ညီ  က် ြပါရှ ဘ   ိုတ်ဒဝ  ့်သည့်် က စစြှအပ 

  ိုကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ၊   ိုသ ို ့် ိုတ်ဒဝရန ် ငွ့််မပ   ့်သ ြ ာျားသည် ယငျ်ားပိုဂ္  လ်ြ ာျားသ ို ့် 

ကိုြပဏ၏ီအလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တွင ်၎ငျ်ားတ ို ့်၏ အြည်အာျား  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပြှုဒ ကာင့်် 

၎ငျ်ားတ ို ့်အဒပေါ်တွင ်က ဒရာက်လာသည့်် တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားအတကွ်ဒသာ် လည်ျား ဒကာငျ်ား၊ အဆ ိုပါက စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် 

စပ်လ ဉျား၍ ၎ငျ်ားတ ို ့်အဒပေါ် စွ ဆ ိုသည့််မပစြ်ှု သ ို ့်ြဟိုတ် တရာျားစွ ဆ ို ဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်ရပ်တွင ် ို ဒံ  ပမ ငျ်ားအတွက် 

ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ၎ငျ်ားတ ို ့်၏     ိုက်နစန်ာြှုနငှ့်် ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားအတွက် ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားရန ်တာဝနရ်ှ သည်။ 

(ဃ) ေါရ ိုက်တာအမြစလ်ည်ျားဒကာငျ်ား၊ ေါရ ိုက်တာအမြစ ်အြည်စာရငျ်ား တငသ်ငွျ်ား ရံသ အမြစ ်လည်ျား ဒကာငျ်ား၊ 

ေါရ ိုက်တာအမြစ ်ဒဆာငရွ်က်ရန ်သဒဘာတ ညီသ အမြစလ်ည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏ၏ီ အလာျား အလာညွှနျ်ားတြ်ျား 

(Prospectus) က ို  ိုတ်ဒဝရန ် ငွ့််မပ   က်ဒပျားသ  အမြစလ်ည်ျားဒကာငျ်ား ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ ဒငဒွပျားဒ  ရန ်

တာဝနရ်ှ သ အာျားလံိုျားသည်   ိုသ ို ့်ဒပျားဒ  ရန ်တာဝနရ်ှ သ က လ ြ်လည်လ ိုဒသာသဒဘာမြင့်် ြှာျားယွငျ်ား တငမ်ပြှုအရ 

အမပစရ်ှ ဒ ကာငျ်ား ြဒပေါ်ဒပါက်ဘ  အမ ာျားသ ြ ာျားက   ိုက စစရပ်အတွက် အမပစရ်ှ ဒ ကာငျ်ား ဒပေါ်ဒပါက်  ့်လျှင ်

ပဋ ညာဉစာ   ပ်အရ ဒဆာငရွ်က်သည့််က စစရပ် ြ ာျားတွင ်သျီားမ ာျားစတီရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ပါက 

အလာျားတ ဒငဒွပျားဒ  ရန ်တာဝနရ်ှ ဒသာ အမ ာျားသ တစဦ်ျား  ံြှ  ည့််ဝငဒ်ငြွ ာျားက ို ရပ ိုင ်ငွ့််ရှ သည်။ 
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ခ ွဲဒဝသတြှ်တမ်ခငျ်ား 

ခ ွဲဒဝသတြှ်တမ်ခငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉ်ျားသည့်် ကန် ့်သတခ် က ်

၂၁၅။ (က) ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တွင ်အနည်ျားဆံိုျား အစိုရှယ်ယာ ြတည ်ဒငရွငျ်ားပြာဏအမြစ ်

ဒြာ်မပ ာျားဒသာ ပြာဏသည် ပိုေြ် ွ  ( ) တွင ်သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် က စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ဒပျားဒ  ရန ်

လ ိုအပ်သည့်် ဒငပွြာဏက ို ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏  ငမ်ြင ် က်အရ စိုစိုဒပါငျ်ားဒငပွြာဏ သ ို ့်ြဟိုတ ်အဆ ိုပါဒငပွြာဏ 

တစစ် တ်တစဒ်ေသက ို ဒပျားဒ  သည့််အ ါ ဒပျားဒ  ရန ်က နရ်ှ သည့်် ဒငပွြာဏ သ ို ့်ြဟိုတ် မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားက 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဒငပွြာဏက ို ရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ားမြင့််  ွ ဒဝသတ်ြှတ်မ ငျ်ားြရှ   ့်လျှင ်အြ ာျားမပည်သ ြှ 

ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငန် ိုငရ်န ်အတွက် ကြ်ျားလှြ်ျားဒသာ ကိုြပဏတီစ ်ို၏ အစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ား တစရ်ပ်ရပ်က ို 

 ွ ဒဝသတ်ြှတ်မ ငျ်ား ြမပ ရ၊   ို ့်မပင ် ိုဒင ွပြာဏ၏ အနည်ျားဆံိုျားငါျားရာ  ိုငန်ှုနျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားက 

သတ်ြှတ် ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ရာ  ိုငန်ှုနျ်ားက ို ကိုြပဏသီ ို ့် ဒငသွာျားမြင့််ဒပျားဒ  ရြည် သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏကီလက် ရံယ ရ ြည်။ 

( ) ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျားအတွက် အနည်ျားဆံိုျားအစိုရှယ်ယာ ြတည်ဒငရွငျ်ားပြာဏက ိုရရှ ရန ်ေါရ ိုက်တာ ြ ာျားက မပ လိုပ် 

ဒဆာငရွ်က် ရြည်- 

(၁)  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားြှရရှ ဒသာ အက   ျားအမြတ်မြင့်် အာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသက ို မြစဒ်စ အသံိုျားမပ ၍ 

ဝယ်ယ  ာျားသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ ်ဝယ်ယ ြည့်် ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်၏ ဒ ျားနှုနျ်ားတနြ် ိုျား၊ 

(၂) ကိုြပဏကီ ဒပျားဒ  ရြည့်် ကနဦျားကိုနက် စရ တ်တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် ကိုြပဏ၏ီအစိုရှယ်ယာ တစရ်ပ်ရပ် အတွက် 

 ည့််ဝငဒ် ကျားြ ာျား ဒပျားသငွျ်ားရနသ်ဒဘာတ ညီမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အစိုရှယ်ယာတစရ်ပ်ရပ်က ို  ည့််ဝငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

 ည့််ဝငရ်န ်သဒဘာတ ညီမ ငျ်ားဒ ကာင့််   ိုသ အာျား ဒပျားဒ  ရြည့်် ဒကာ်ြရှင ် တစရ်ပ်ရပ်၊ 

(၃) အ က်ပါက စစရပ် တစ ်ို ိုအတွက် ကိုြပဏကီ ဒ  ျားယ  ာျားဒသာ ဒငတွစရ်ပ်ရပ်က ို မပနလ်ည်ဒပျား ဆပ်မ ငျ်ားနငှ့်် 

(၄) စျီားပွာျားဒရျား လိုပ်ငနျ်ား ဒန ့်စဉဒဆာငရွ်က်ြှုတွင ်အသံိုျားမပ ဒသာ ြတည်ဒငရွငျ်ား (working capital)။ 

(ဂ) ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ ဒငပွြာဏအမြစ ်ပိုေြ် ွ  (က) တွင ်

ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဒငပွြာဏအာျား ဒငသွာျားမြင့််ဒပျားဒ  ရြည်မြစပ်ပီျား အမ ာျားနည်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် ဒပျားဒ  မ ငျ်ားြမပ ဘ  

အမပည့််အဝတွက်  က် လက် ရံြည့််အမပင ်ဤဥပဒေအရ အနည်ျားဆံိုျား ည့််ဝင ်ဒငဒွ ကျားအမြစ ်ြှတ်ယ ရြည်။ 

(ဃ) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအတွက် ဒလျှာက် ာျားသ ြ ာျား ံြှ လက် ရံရှ ဒသာ ဒငဒွ ကျားအာျားလံိုျားက ိုသတ်ြှတ် 

စစီဉ ာျားသည့််ဘဏတ်စ ်ို ိုတွင ်ပိုေြ် ွ  (စ) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် အညီ မပနလ်ည်ဒပျားအပ်သည့်် အ   နအ်   

သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုေြ် ၂၁၈ အရ စျီားပာွျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား စတငဒ်ဆာငရွ်က် ငွ့်် အဒ ာက်အ ာျား လကြ်ှတ်ရရှ သည့်် အ   နအ်   

အပ်နှသံ ြ်ျားဆည်ျား ာျားရှ ရြည်။ 

(င) အစိုရှယ်ယာတစ ်ိုစနီငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် ဒလျှာက်လွှာအရ ဒပျားဒ  ရြည့်် ဒငပွြာဏသည် အစို 

ရှယ်ယာတနြ် ိုျားပြာဏ၏ ငါျားရာ  ိုငန်ှုနျ်ားဒအာက် ဒလ ာ့်နည်ျားမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

(စ) ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျား  ိုတဒ်ဝပပီျားဒနာက် ရက်ဒပါငျ်ား ၁၈ဝ ဒက ာ်လွနသ်ည်အ   

အ က်တွငဒ်ြာ်မပပါရှ ဒသာ စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြရှ  လျှင ်အစိုရှယ်ယာြ ာျားအတွက ်
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ဒလျှာက် ာျားသ ြ ာျား ံြှ လက် ရံရှ  ာျားသည့်် ဒငဒွ ကျားြ ာျားအာျားလံိုျားက ို အတ ိုျားြပါရှ ဘ  ၎ငျ်ားတ ို ့်  ံ

မပနလ်ည်ဒပျားအပ်ရြည်။ အဆ ိုပါ ဒငဒွ ကျားြ ာျားက ို ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာ ညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျား 

 ိုတ်ဒဝပပီျားဒနာက် ရက်ဒပါငျ်ား ၁၉ဝ အတွငျ်ား မပနလ်ည်ဒပျားဒ  န ိုငမ် ငျ်ား ြရှ   ့်လျှင ်ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် 

ရက်ဒပါငျ်ား ၁၉ဝ မပည့််ဒမြာက်သည့််ဒန ့်ြှ စတငတ်ွက်  က် ဒသာ တစန်စှလ်ျှငဒ်ပျားရြည့်် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် 

အတ ိုျားနငှ့််အတ  အဆ ိုပါဒငအွာျား စိုဒပါငျ်ား၍ မြစဒ်စ၊ တစဦ်ျား  ငျ်ားမြစဒ်စ မပနလ်ည်ဒပျားဒ  ရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်

ဒငဒွ ကျားဆံိုျားရှု ံျားြှုသည် ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျား ၏ အက င့််သ ကခာပ က်မပာျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒပါ့်ဒလ ာ့်မ ငျ်ားဒ ကာင့်် 

ြဟိုတ်ဒ ကာငျ်ား  ငရ်ှာျားဒပေါ်ဒပါက်   ့်လျှင ်  ိုေါရ ိုက်တာအဒပေါ်တွင ်တာဝနတ်စစ်ံိုတစရ်ာ ြရှ ဒစရ။ 

(ဆ) အစိုရှယ်ယာြ ာျားအတွက ်ဒလျှာက် ာျားသ တစဦ်ျားဦျားအာျား ဤပိုေြ်တွငပ်ါရှ သည့်် သတ်ြှတ်  က် တစရ်ပ်ရပ်က ို 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြမပ ဒစရနအ်တွက် သတ်ြှတ်သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် စည်ျားဒနာှငြ်ှုရှ  သည့်် 

စည်ျားကြ်ျား  က်တစရ်ပ်ရပ်သည် အက   ျားသက်ဒရာက်မ ငျ်ားြရှ ဘ  ပ က်မပယ်ဒစရြည်။ 

(ဇ) ပိုေြ် ွ  (င) တွငပ်ါရှ သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားြှအပ ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ဒငဒွ ကျား  ည့််ဝငရ်နအ်တွက် 

အြ ာျားမပည်သ သ ို ့် ကြ်ျားလှြ်ျား  ့်ဒသာ အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား ပ ြအကက ြ် ွ ဒဝ သတ်ြှတ်ပပီျားဒနာက် 

ဒဆာငရွ်က်ဒသာအစိုရှယ်ယာြ ာျား  ွ ဒဝသတ်ြှတ်မ ငျ်ား တစရ်ပ်ရပ်နငှ့််သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

၂၁၆။ ပိုေြ် ၂၁၅၊ ပိုေြ် ွ  (ဃ) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်သည့်် က စစရပ်ြ ာျားတွင ်ကြက မပ သ ၊ ေါရ ိုက်တာ 

သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုသ ို ့်ဆန် ့်က င ်ဒဆာငရွ်က်ြှုအတကွ် တာဝနရ်ှ သ တစဦ်ျားစသီည် ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ် ၁၀ သ နျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်န ်

တာဝနရ်ှ သည်။ 

နည်ျားလြ်ျားြက ဒသာ ခ ွဲဒဝသတြှ်တမ်ခငျ်ား၏ အက   ျားသက်ဒရာက်ြှုြ ာျား 

၂၁၇။ (က) ပိုေြ် ၂၁၅ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််ဆန် ့်က င၍် ကိုြပဏတီစ ်ိုက မပ လိုပ်သည့််  ွ ဒဝ   ာျားြှု 

အဒပေါ်ဒလျှာက် ာျားသ တစဦ်ျားသည် ကိုြပဏကီ ဥပဒေအရ လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရဒသာ အစည်ျားအဒဝျား 

က ငျ်ားပပပီျားသည့််ဒန ့်ရက်ြှ ၂၈ ရက်အတွငျ်ား ဒလျှာက် ာျားပါက အဆ ိုပါ  ွ ဒဝြှုသည် ပ က်မပယ်ဒစရြည ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

ကိုြပဏကီ ဥပဒေအရလ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရဒသာ အစည်ျားအဒဝျားအာျားက ငျ်ားပရန ်ြလ ိုသည့်် အ ါတွင ်

 ွ ဒဝသတ်ြှတ်မ ငျ်ားမပ လိုပ်သည့်် ဒန ့်ြှ ၂၈ ရက်အတွငျ်ား ဒလျှာက် ာျားပါက အဆ ိုပါ ွ ဒဝြှုသည် ပ က်မပယ်ဒစရြည်။ 

ယငျ်ားပ က်မပယ်မ ငျ်ားသည် ကိုြပဏြီှ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားရသည့််အဒ ကာငျ်ား က စစ မြစဒ်စကာြ  

အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစရြည်။ 

( ) ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျားသည်  ွ ဒဝသတ်ြှတ်မ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ပိုေြ် ၂၁၅ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က် တစရ်ပ်ရပ်က ို 

သ လ က်မြင့််ဆန် ့်က င၍် ဒဆာငရွ်က်  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုသ ို ့် ဆန် ့်က င၍်ဒဆာငရွ်က်ြှုက ို  ငွ့််မပ   ့်လျှင ်ကိုြပဏနီငှ့်် 

 ွ ဒဝသတ်ြှတ်မ ငျ်ား ရံသ ြ ာျားအဒပေါ် ၎ငျ်ားတ ို ့်တွင ်မြစဒ်ပေါ်လာသည့်် ဆံိုျားရှု ံျားြှု၊ နစန်ာြှု သ ို ့်ြဟိုတ် 

ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားအတွက် ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားရန ်တာဝနရ်ှ သည်။ သ ို ့်ရာတွင ် ွ ဒဝ သတ်ြှတ်သည့််ဒန ့်ရက်ြှ နစှန်စှက်ာလ 

ဒက ာ်လွနပ်ပီျားဒနာက်တွင ်အဆ ိုပါ ဆံိုျားရှု ံျားြှု၊ နစန်ာြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားအာျား မပနလ်ည်ရရှ ရနအ်တွက ်

တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြမပ ရ။ 
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စျီားပ ာျားဒရျားလိုပ်ငန်ျား စတငလ်ိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရ် က်မခငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉ်ျားသည့်် ကန် ့်သတခ် ကြ် ာျား 

၂၁၈။ (က) ဤအ နျ်ားပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ဒအာက်ပါအ  က်ြ ာျား ဒပေါ်ဒပါက်မ ငျ်ား 

ြရှ လျှင ်စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား တစရ်ပ်ရပ်က ို စတငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြမပ ရ သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ  ျားဒငရွယ ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည့်် 

လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််တစရ်ပ်ရပ်က ို က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က် ငွ့်် ြရှ ဒစရ- 

(၁) ဒငသွာျားမြင့်် ပြာဏတစရ်ပ်လံိုျားအာျား ဒပျားဒ  ရြည့်် အစိုရယှ်ယာြ ာျားက ို အနည်ျားဆံိုျား  ည့််ဝင ်

ဒငဒွ ကျားပြာဏ က် ြဒလ ာ့်နည်ျားသည့်် ပြာဏတစရ်ပ်သ ို ့်  ွ ဒဝသတ်ြှတ်မ ငျ်ား၊ 

(၂) ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာအာျားလံိုျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ့်က ရယ ြည်မြစဒ်သာ သ ို ့်ြဟိုတ် ရယ ြည်ဟို ပဋ ညာဉ 

မပ လိုပ် ာျားဒသာ အစိုရှယ်ယာတစရ်ပ်စအီတွက် ဒငဒွပျားဒ  ရာတွင ်၎ငျ်ားတ ို ့်က ဒငသွာျားမြင့််ဒပျားဒ  ရန ်

တာဝနရ်ှ ပပီျား အြ ာျားမပည်သ က ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငန် ိုငရ်နအ်တွက်  ွ ဒဝသတ်ြှတ်မ ငျ်ားြ ာျားအဒပေါ် ဒပျားဒ  ရ ြည့်် 

အ    ျားအစာျားနငှ့်် တ ညီဒသာ အ    ျားအစာျားအတွက် ဒပျားဒ    ့်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာ ြ ာျားအတွက ်

ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်န ်အြ ာျားမပည်သ သ ို ့် ြ တ်ဒ ေါ်သည့်် ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျား 

 ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားြမပ ဒသာ ကိုြပဏအီတွက်ြ  အစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ဒငသွာျား မြင့်် ဒပျားဒ  မ ငျ်ား၊ 

(၃) အ က်ဒြာ်မပပါ စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က် ာျားဒ ကာငျ်ား သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျား သည့်် ပံိုစတံွင ်

မြည့််သငွျ်ားဒြာ်မပလ က် အတွငျ်ားဒရျားြ ျားက မြစဒ်စ၊ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျားက မြစဒ်စ တရာျားဝငအ်တည်မပ  ာျားဒသာ 

ဒ ကညာ  က်တစဒ်စာငက် ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပပပီျားမြစမ် ငျ်ားနငှ့်် 

(၄) ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာြ ာျားအတွက် ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်န ်အြ ာျားမပည်သ သ ို ့် ြ တ်ဒ ေါ်သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် 

ကြ်ျားလှြ်ျားသည့်် ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျား  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားြမပ  ဒသာ ကိုြပဏအီတွက်ြ  

အဆ ိုပါကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျားအစာျား မပ စို ာျားသည့်် ဒရျားသာျား ဒြာ်မပ  က်တစဒ်စာင ်(Statement in lieu 

of Prospectus) က ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ   ံတငမ်ပပပီျား မြစမ် ငျ်ား။ 

( ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ တရာျားဝင ်အတည်မပ  ာျားဒသာ ဒ ကညာ  က်တစဒ်စာငက် ို တငမ်ပလာပါက 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ အဒနမြင့်် ကိုြပဏသီည် စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားက ို စတငလ်ိုပ်က ိုငဒ်ဆာင ်ရွက် ငွ့််ရှ ဒ ကာငျ်ား၊ အဆ ိုပါ 

အဒ ာက်အ ာျားသည် ကိုြပဏကီ   ိုသ ို ့် လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က် ငွ့််ရှ သည့်် မပည့််စံိုဒသာ အဒ ာက်အ ာျား 

မြစဒ် ကာငျ်ား ဒ ာက် အံတည်မပ ရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ကိုြပဏ၏ီ အစို ရှယ်ယာြ ာျားအတွက် ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်န ်

အြ ာျားမပည်သ သ ို ့် ြ တ်ဒ ေါ်သည့်် ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာ ညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျား  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ား ြမပ ဒသာ 

ကိုြပဏအီတွက်ြ  ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာ ညွှနျ်ားတြ်ျားအစာျား မပ စို ာျားသည့်် ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်တစရ်ပ် (Statement in 

lieu of Prospectus) က ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံ တငမ်ပလာမ ငျ်ားြရှ လျှင ်ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ သည ်အဆ ိုပါ 

အဒ ာက်အ ာျားက ို  ိုတ်ဒပျားမ ငျ်ား ြမပ ရ။ 

(ဂ) ဤပိုေြ်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ ြည်သည့််မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်နအ်တွက် တစပ်ပ  င ်နက်တည်ျား 

ကြ်ျားလှြ်ျား  က်က ိုမြစဒ်စ၊ အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံ

လက်ြှတ်ြ ာျားအာျား  ွ ဒဝသတ်ြှတ်မ ငျ်ားက ိုမြစဒ်စ၊ ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား 
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ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားအတွက် ဒလျှာက် ာျားမ ငျ်ား အဒပေါ်ဒပျားဒ  ရဒသာ ဒငဒွ ကျားတစရ်ပ်ရပ် အာျား 

လက် မံ ငျ်ားက ိုမြစဒ်စ တာျားမြစ ်ာျားမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

၂၁၉။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၂၁၈ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် ဆန် ့်က င၍် စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားအာျား စတင ်

လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ  ျားဒငရွယ ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည့်် လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််က ိုက င့််သံိုျားဒဆာင ်ရွက်  ့်လျှင ်

  ိုသ ို ့်ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ြှုအတွက် တာဝနရ်ှ သ တစဦ်ျားစသီည် အမ ာျားဒသာ တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျား က ို ြ    ိုက်ဒစဘ  

ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ် ၁၀ သ နျ်ား က ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

ဒကာ်ြရှငခ်ြ ာျားနငှ့်် ဒလ ာ့်ဒင ြ ာျား 

အခ   ွဲ့ဒသာဒကာ်ြရှငခ်ြ ာျားဒပျားဒခ ရန ်အခ င့််အာဏာနငှ့််အမခာျားဒသာဒကာ်ြရှငခ်ြ ာျား၊ ဒလ ာ့်ဒင ြ ာျားစသည်တ ို ့်က ို 

ဒပျားဒခ မခငျ်ားြှ တာျားမြစခ် က်ြ ာျား 

၂၂၀။ (က) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ဒကာ်ြရှင ်ဒပျားမ ငျ်ားက ို  ငွ့််မပ  ာျားပပီျား ဒပျားဒ   ြည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒပျားဒ  ရန ်သဒဘာတ ညီ ာျားသည့်် ဒကာ်ြရှင ်သည်   ိုသ ို ့်  ငွ့််မပ  ာျားဒသာပြာဏ သ ို ့်ြဟိုတ် နှုနျ်ား ာျား က ်

ဒက ာ်လွနမ် ငျ်ားြရှ လျှင၊် ဒပျားဒ  ြည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒပျားဒ  ရန ်သဒဘာတ ညီ ာျား သည့်် ဒကာြ်ရှင ်၏ပြာဏနငှ့်် နှုနျ်ား ာျား 

ရာ  ိုငန်ှုနျ်ားတ ို ့်သည် ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ားမြစ ် ့်လျှင ်ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယ်ယာ တစရ်ပ်ရပ်အတွက် အမပည့််အဝမြစဒ်စ၊ 

ခ ငျ်ား  က်မြင့််မြစဒ်စ ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်န ်သဒဘာတ ညီမ ငျ်ားအတွက်ဒသာ် 

လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဝယ်ယ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဝယ်ယ ရန ်သဒဘာတ ညီမ ငျ်ားအတွက်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ဤအ နျ်ားပါ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုင ်သည့်် ကိုြပဏကီ   ိုသ သ ို ့် ဒကာ်ြရှင ် ဒပျားဒ  န ိုငသ်ည်- 

(၁) ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်နအ်တွက် အြ ာျားမပည်သ သ ို ့် ကြ်ျားလှြ်ျားသည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား သည့်် က စစရပ်တွင ်

ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တွင ် ိုတ်ဒြာဒ်ရျားသာျား  ာျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်နအ်တွက် အြ ာျားမပည်သ သ ို ့် ကြ်ျားလှြ်ျားမ ငျ်ား ြမပ သည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် 

က စစရပ်တွင ်ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျားအစာျား မပ စို ာျားသည့်် ဒရျားသာျားဒြာ်မပ   က် (Statement in lieu of 

prospectus) က ို သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ပံိုစမံြင့်် လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား  ိုတ်ဒြာ်ဒရျားသာျား ာျားမ ငျ်ား၊ ယငျ်ားတ ို ့်အာျား 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပ ာျားမ ငျ်ား၊ အစိုရှယ်ယာြ ာျား အတွက် ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်န ်ြ တ်ဒ ေါ်ဒသာ 

ကိုြပဏ၏ီ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) ြဟိုတ် ဒသာ မြန် ့်ဒဝစာ သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာအာျား 

 ိုတ်ဒဝ  ့်လျှင ်အဆ ိုပါမြန် ့်ဒဝစာ သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွငလ်ည်ျား  ိုတ်ဒြာ် ဒရျားသာျား ာျားမ ငျ်ား။ 

( ) အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒငဒွ ကျားြ ာျားက ို ကိုြပဏကီ ရယ ြည့်် ပစစည်ျားတစစ်ံိုတစရ်ာအတွက ်ဝယ်ယ သည့်် 

ဒငတွွငမ်ြစဒ်စ၊ ကိုြပဏအီတွက်မပ လိုပ်ရြည့်် လိုပ်ငနျ်ားတစရ်ပ်ရပ်အတွက် ပဋ ညာဉမပ လိုပ်  ာျားသည့်် 

တနြ် ိုျားတွငမ်ြစဒ်စ မြည့််စွက်မ ငျ်ားမြင့််ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အနည်ျားငယ်ြျှမြစဒ်သာ ဝယ်ယ  သည့််ဒင ွသ ို ့်ြဟိုတ် 

ပဋ ညာဉ မပ လိုပ် ာျားသည့််တနြ် ိုျားြှ ဒပျားဒ    ့်သည့််ဒင ွသ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားက စစ တစရ်ပ်ရပ်တွငဒ်သာ် လည်ျားဒကာငျ်ား 

အသံိုျားမပ သည်မြစ်ဒစ၊ ြမပ သည်မြစဒ်စ ကိုြပဏ၏ီ အစိုရှယယ်ာ ြ ာျားက ို အမပည့််အဝမြစဒ်စ၊ ခ ငျ်ား  က်မြင့််မြစဒ်စ 

ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်န ်အတကွ် သဒဘာတ ညီမ ငျ်ား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် 
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ကိုြပဏ၏ီအစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို အမပည့််အဝမြစဒ်စ၊ ခ ငျ်ား  က်မြင့်် မြစဒ်စ ဝယ်ယ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဝယ်ယ ရနသ်ဒဘာတ ညီမ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ပိုေြ် ွ (က) မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား နငှ့်် ပိုေြ် ၂၂၁ တွင ်ပါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က် 

ြ ာျားြှအပ     ိုက်မ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  ြည်သည့််ကိုြပဏကီြျှ ယငျ်ား၏ အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ြတည်ဒငရွငျ်ား 

ဒငဒွ ကျားြ ာျားက ို တ ိုက်ရ ိုက်မြစဒ်စ၊ သယွ်ဝ ိုက်၍ မြစဒ်စ ဒကာြ်ရှင ်၊ ဒလျှာ့်ဒငသွ ို ့်ြဟိုတ် အသံိုျားစရ တ် 

တစရ်ပ်ရပ်အတွက် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသ ို ့် ဒပျားဒ   မ ငျ်ားတွင ်အသံိုျားမပ  ွင့််ြရှ ရ။ 

တရာျားဝင ်ဒင ဒပျားဒခ ြှုအဒပေါ် ကန် ့်သတြ်ှုြရှ မခငျ်ား 

၂၂၁။ ကိုြပဏကီတ ိုက်ရ ိုက်မပ လိုပ်  ့်ဒသာ အဆ ိုပါဒငဒွပျားဒ  ြှုသည် ပိုေြ် ၂၂ဝ အရ တရာျားဝငမ်ြစသ်ည် ဆ ိုလျှင ်

ယငျ်ားပိုေြ်တွငပ်ါရှ ဒသာ ြည်သည့််မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ ကိုြပဏကီဒငဒွပျားဒ  မ ငျ်ားက ို တရာျားဝင ်ရ  ိုက်ဒသာ ပွ စာျားသ ို ့် 

ဒငဒွပျားဒ  န ိုငသ်ည့််အ ငွ့််အာဏာအာျား     ိုက်ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  ကိုြပဏသီ ို ့်ပစစည်ျား ဒရာငျ်ား  သ ၊ ကိုြပဏ၏ီကြက မပ သ  

သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ ီံြှဒငဒွ ကျား သ ို ့်ြဟိုတ် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအာျား လက် ရံရှ သ တစဦ်ျားဦျားသည် 

ဒကာ်ြရှင ်တစရ်ပ်ရပ်ဒပျားဒ  ြှုတွင ်  ိုသ ို ့်လက် ရံရှ ဒသာ ဒငဒွ ကျား သ ို ့်ြ ဟိုတ် အစိုရှယ်ယာ၏ တစစ် တတ်စဒ်ေသက ို 

အပြ အသံိုျားမပ  ငွ့််ရရှ သည် သ ို ့်ြဟိုတ် အသံိုျားမပ  ွင့််ရရှ  သည်ဟို ြှတ်ယ  ရြည်။ 

ဒကာ်ြရှငခ်ြ ာျား၊ ဒလ ာ့်ဒင ြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉ်ျား၍ လကက် န်ရှငျ်ားတြ်ျားတ င ်ဒရျားသာျားဒ ာမ်ပရမခငျ်ား 

၂၂၂။ အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒပျားဒ   ာျားသည့်် ဒငစွိုစိုဒပါငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ပယ်ြ က် ရမ ငျ်ား 

ြရှ ဒသျားသည့််ဒငပွြာဏတ ို ့်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ကိုြပဏသီည် ဒကာ်ြရှင ်အဒနမြင့်် ဒငပွြာဏ တစရ်ပ်ရပ်က ို ဒပျားဒ    ့်လျှင ်

၎ငျ်ားဒငပွြာဏအာျားလံိုျားက ို စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားပယ်ြ က်ပပီျားသည်အ   ကိုြပဏ ီ၏ လက်က နရ်ှငျ်ားတြ်ျား (balance sheet) 

အာျားလံိုျားတွင ်ဒရျားသာျားဒြာ်မပရြည်။ 

 

အခန်ျား (၂၁) 

န ိုငင်ဒံတာ်၏ မပငပ်တ င ် ွဲ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ာျားဒသာ ဒကာပ် ိုဒရျားရှငျ်ားြ ာျားက ကြ်ျားလှြ်ျားသည့်် အစိုရှယယ်ာြ ာျား 

အစိုရှယယ်ာြ ာျားအာျား ဒရာငျ်ားခ ရနအ်တ က ်ကြ်ျားလှြ်ျားမခငျ်ားနငှ့်် ဒရာငျ်ားခ မခငျ်ားဆ ိုငရ်ာ တာျားမြစခ် က်ြ ာျား 

၂၂၃။ (က) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို မပ လိုပ်မ ငျ်ားသည် တရာျားဝငမ် ငျ်ားြရှ ဒစရ- 

(၁) ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား တစ ်ို ိုသည် ယငျ်ား၏စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားဒနရာသည် န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား ရှ သည် မြစဒ်စ၊ 

ြရှ သည်မြစဒ်စ သ ို ့်ြဟိုတ် ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငပ်ပီျားဒနာက် ရှ သည်မြစဒ်စ၊ ြရှ သည်မြစဒ်စ ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို 

ဒဆာငရွ်က် ာျားမ ငျ်ား ြရှ   ့်လျှင ်န ိုငင်ဒံတာ်၏ မပငပ်တွင ်ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ာျားသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် 

ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငြ်ည့်် ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ို၏ အစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျား 

သက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားက ို အြ ာျားမပည်သ သ ို ့်ကြ်ျားလှြ်ျားြှု တစရ်ပ်ရပ်မပ လိုပ်မ ငျ်ား၊ သ ို ့်ြ ဟိုတ် ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားရှ  

အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံ

လက်ြှတ်ြ ာျားက ိုဒရာငျ်ား  မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားအတွက် ကြ်ျားလှြ်ျားသည့်် ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ 

အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တစရ်ပ်ရပ်က ို န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား  ိုတ်ဒဝ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် မြန် ့်ဒဝမ ငျ်ား- 
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(ကက) န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) က ို ကြ်ျားလှြ်ျား မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

 ိုတ်ဒဝမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် မြန် ့်ဒဝမ ငျ်ားြမပ လိုပ်ြီ စြီံအိုပ်   ပ်ဒသာ အြွ ွဲ့အစည်ျား၏ ဆံိုျားမြတ်  က်မြင့်် 

အတည်မပ  ာျားသည့််အဒ ကာငျ်ား ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အနည်ျားဆံိုျား ေါရ ိုက်တာနစှဦ်ျားတ ို ့်က ြှနက်နဒ် ကာငျ်ား 

လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား ာျားဒသာ ယငျ်ား၏ ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို ြှတပံ်ိုတငန် ိုငရ်နအ်တွက် ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ  ံသ ို ့် 

ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပပပီျား မြစရ်ြည်။ 

(  ) အဆ ိုပါ ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) ြ တတ ူ၏ ြ က်နာှြံိုျား စာြ က်နာှအဒပေါ်တွင ်

ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျား   ိုသ ို ့်ဒပျားပ ို ့် တငမ်ပပပီျားမြစဒ် ကာငျ်ား 

ဒြာ်မပပပီျားမြစရ်ြည်။ 

(ဂဂ) ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) အာျား ရက်စွ တပ် ာျားပပီျား မြစရ်ြည။် ၎ငျ်ားအမပင ်

(ဃဃ) ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အလာျားအလာ ညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) က ို ဤအ နျ်ားပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က် ြ ာျား၊ 

အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေြ ာျားနငှ့်် အညီ လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က ် ာျားရြည်။ သ ို ့်ြဟိုတ ်

(၂) ဤအ နျ်ားပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား၊ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေြ ာျားနငှ့်် အညီ လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်  ာျားဒသာ 

ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) ြပါရှ ဘ  န ိုငင်ဒံတာ်၏မပငပ်တွင ်

ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ာျားသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငြ်ည့်် ဒကာ်ပ ို ဒရျားရှငျ်ား၏ အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားအတွက် ဒလျှာက်လွှာပံိုစ ံတစဒ်စာငက် ို 

န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ားရှ  ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား ံသ ို ့်  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ား၊ သ ို ့်ရာတွင ်ဒလျှာက်လွှာပံိုစသံည ်အစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ 

ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျား နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ 

အာြ သံဒဘာတ စာ   ပ်တစရ်ပ် (underwriting agreement)    ပ်ဆ ိုန ိုငဒ်ရျားအတွက် လ ပိုဂ္  လ် တစဦ်ျားဦျားက ို 

သဒဘာရ ိုျားမြင့််ကြ်ျားလှြ်ျား ြ တ်ဒ ေါ် မ ငျ်ားတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် ပတ်သက်၍  ိုတ်ဒဝ  ့်ဒ ကာငျ်ား ဒပေါ်ဒပါက်  ့်လျှင ်

ဤမပဋ္ဌာနျ်ား  က်နငှ့်် သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

( ) အစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားအတွက် 

ဒလျှာက် ာျားသ တစဦ်ျားဦျားက အမ ာျားပိုဂ္  လ် တစဦ်ျားဦျား၏အက   ျားငာှ စွန် ့်လွှတ် ငွ့််ရှ သည် မြစဒ်စ၊ ြရှ သည် မြစဒ်စ 

ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ို၏ အစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံ

လက်ြှတ်ြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒလျှာက်လွှာပံိုစတံစရ်ပ်က ို ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတွင ်လက်ရှ ပါဝငဒ်နသ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာ ပ ိုငဆ် ိုင ် ာျားသ ြ ာျား ံ 

သ ို ့်ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ားသည် ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ သ ို ့်ဒသာ် အ က်တွင ်

ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ်လည်ျား ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားအာျား ြွ ွဲ့စည်ျား တည်ဒ ာငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငပ်ပီျားဒနာက် ယငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍  ိုတ်ဒဝသည့်် ဒကာ်ပ ို ဒရျားရှငျ်ား၏ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား 

(Prospectus) သ ို ့်ြဟိုတ် ဒလျှာက်လွှာပံိုစ ံတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်။ 
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(ဂ) ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ိုက ို ဤဥပဒေအရ အဓ ပပာယ် ဒြာ်မပ  က် အတွငျ်ား ကိုြပဏတီစ ်ို မြစသ်ည်ဟို သတ်ြှတ်သက ့်သ ို ့် 

န ိုငင်ဒံတာ်၏မပငပ်တွင ်ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ာျားဒသာ ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ို၏ အစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ ေဘီင ် ာြ ာျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျား သက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားက ို အြ ာျားမပည်သ  သ ို ့် ဒရာငျ်ား  ရန ်ကြ်ျားလှြ်ျားသည့်် 

စာရွက်စာတြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်အာျား ပိုေြ် ၂၁၂ အရ ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားက  ိုတ်ဒဝသည့်် ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ 

အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တစရ်ပ် မြစသ်ည်ဟို ြှတယ်  ရြည်မြစပ်ပီျား ဤပိုေြ်ပါ က စစရပ်ြ ာျားအတွက်လည်ျား 

အဆ ိုပါ စာရွကစ်ာတြ်ျားက ို ဒကာပ် ိုဒရျားရှငျ်ားက  ိုတ်ဒဝသည့်် ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) 

တစရ်ပ် မြစသ်ည်ဟို ြှတ်ယ  ရြည်။ 

(ဃ) အစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားက ို ဒရာငျ်ား   မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဝယ်ယ မ ငျ်ားသည် ပံိုြှနစ်ျီားပွာျားဒရျား လိုပ်ငနျ်ားတစရ်ပ်အမြစ ်သ ို ့်ြဟိုတ် ပံိုြှနစ်ျီားပာွျားဒရျား လိုပ်ငနျ်ား၏ 

အစ တ်အပ ိုငျ်ားတစရ်ပ်အမြစ ်ဒဆာငရွ်က်ဒနဒသာ ဦျားစျီားဒဆာငရွ်က်သ အမြစ ်သ ို ့်ြဟိုတ် က ိုယ်စာျားလှယ်အမြစ ်

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ရှ သည်မြစဒ်စ၊ ြရှ သည်မြစဒ်စ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား ံသ ို ့် အစို ရှယ်ယာြ ာျား၊ ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

အမ ာျားဒငဒွ  ျား သက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားအတွက် ဒငဒွ ကျား  ည့််ဝငဒ်စရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒရာငျ်ား  ရနအ်တွက်မပ လိုပ်သည့်် ကြ်ျားလှြ်ျား  က်တစရ်ပ်က ို ဤပိုေြ်ပါက စစ ရပ်ြ ာျား အလ ို ့်ငာှ အြ ာျားမပည်သ သ ို ့် 

ကြ်ျားလှြ်ျားမ ငျ်ားတစရ်ပ် မြစသ်ည်ဟို ြှတ်ယ မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

(င) ပိုေြ် ၂၂၃ ြှ ပိုေြ် ၂၂၇ အ   ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ ‘ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အလာျားအလာ ညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus)’၊ 

‘အစိုရှယ်ယာြ ာျား’၊ ‘ေဘီင ် ာြ ာျား’ နငှ့်် ‘ဒငဒွ  ျား သက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျား’၏ အဓ ပပာယ်ဒြာ်မပ  က်ြ ာျားသည် 

ဤဥပဒေအရ ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ာျားဒသာကိုြပဏတီစ ်ို ိုနငှ့်် စပ်လ ဉျား ၍ သံိုျားစွ သည့််အ ါ 

အလာျားတ အဓ ပပာယ်သက်ဒရာက် ဒစရြည်။ 

၂၂၄။ ြည်သ ြဆ ို ပိုေြ် ၂၂၃ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် ဆန် ့်က င၍်သ လ က်မြင့်် အြ ာျားမပည်သ သ ို ့် ကြ်ျားလှြ်ျားြှုမပ လိုပ်  ့်လျှင၊် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တစရ်ပ်ရပ်က ို  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

မြန် ့်ဒဝမ ငျ်ားမပ   ့်လျှင၊် သ ို ့်ြဟိုတ် အစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျား 

သက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားအတွက် ဒလျှာက်လွှာပံိုစတံစရ်ပ်က ို  ိုတ်ဒဝ  ့်လျှင ်ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်သ နျ်ား ၁၀၀ က ို 

ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တ င ်ပါရှ ရြည့်် အခ ကအ်လက်ြ ာျား 

၂၂၅။ (က) ပိုေြ် ၂၂၃၊ ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁)၊ ပိုေြ် ွ ငယ်စ တ် (  ) နငှ့်် (ဂဂ) တ ို ့်တွင ်ဒြာ်မပ ပါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည့််အမပင ်ဤအ နျ်ားပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ိုလ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်ရာ၌ ဒကာပ် ိုဒရျားရှငျ်ား၏ 

အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တွင-် 

(၁) ဒအာက်ပါ က စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် အ  က်အလကြ် ာျားပါရှ ဒစရြည ်- 

(ကက) ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ လိုပ်ငနျ်ားရည်ရွယ်  က်ြ ာျား၊ 
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(  ) ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ ြွ ွဲ့စည်ျားြှုဆ ိုငရ်ာ စာရွက်စာတြ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအာျား 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပသည့်် စာရွက်စာတြ်ျား၊ 

(ဂဂ) ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားအာျား ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်မ ငျ်ားက ို အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစသည့်် ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ ်

ဥပဒေမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား၊ 

(ဃဃ) အဆ ိုပါ စာရွကစ်ာတြ်ျား၊ ဥပဒေ ိုတ်မပနြ်ှုြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားတ ို ့်၏ 

ြ တတ ူြ ာျား၊ ယငျ်ားတ ို ့်အာျား န ိုငင်မံ ာျားဘာသာ တစ ်ို ိုမြင့်် ဒရျားသာျား ာျားလျှင ်သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ  ာျားသည့်် 

နည်ျားလြ်ျားနငှ့််အညီ မြနြ်ာဘာသာနငှ့်် အဂဂလ ပ်ဘာသာမြင့်် မပ လိုပ် ာျားသည့်် ြ ရငျ်ားြ တတ ူြှန ်တ ို ့်က ို 

စစဒ်ဆျား ကည့််ရှုန ိုငြ်ည့်် န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ားရှ  လ ပ်စာ၊ 

(ငင) ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားအာျား ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ် ့်သည့်် ဒန ့်ရက်၊ န ိုငင်နံငှ့်် 

(စစ)ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားသည် န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား၌ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား ဒဆာငရွ်က်သည့်် ဒနရာတစ ်ို ရှ  ြရှ ၊ 

ဤဥပဒေအရ ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ် ာျားဒသာ မပညပ်ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား တစ ်ိုအမြစ ်ြှတ်ပံိုတင ်ာျား မ ငျ်ား ရှ ြရှ  

နငှ့်် အကယ်၍ ရှ   ့်ပါက န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ားရှ  အဓ က ရံိုျား နျ်ားလ ပ်စာ။ 

(၂) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ပိုေြ် ၂ဝ၅၊ ပိုေြ် ွ  ( ) တွင ်သတ်ြှတ်ပါရှ ဒသာ က စစရပ်ြ ာျား နငှ့်် 

အဆ ိုပါပိုေြ်တွငဒ်ြာ်မပပါရှ သည့်် အစရီင ်စံာြ ာျားက ိုဒြာ်မပရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ပိုေြ် ၂ဝ၅ တွင ်ပါရှ  သည့််အတ ိုငျ်ား 

ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားပါ ရည်ညွှနျ်ားဒြာ်မပ  က်တစရ်ပ်သည် ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား ၏ 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားပါ ရည်ညွှနျ်ားဒြာ်မပ  က်တစရ်ပ်မြစသ်ည်ဟို ြှတ်ယ ရြည်။ 

( ) အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျား အတွက် 

ဒလျှာက် ာျားသ တစဦ်ျားဦျားက ို ဤအ နျ်ားတွငပ်ါရှ သည့်် သတ်ြှတ်  က်က ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က် မ ငျ်ား ြမပ ဒစရနအ်တွက် 

သတ်ြှတ်သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် စည်ျားဒနာှငြ်ှုရှ သည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်တစရ်ပ်ရပ်၊ သ ို ့်ြဟိုတ ်ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ 

အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospectus) တွင ်သျီားမ ာျားဒြာ်မပ ာျားမ ငျ်ား ြရှ သည့်် ပဋ ညာဉ စာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ်၊ 

စာရွက်စာတြ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ားအရာ တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားြှုက ို ၎ငျ်ားအဒပေါ်တွင ်

သက်ဒရာက်ဒစရနအ်တွက် ရည်ရွယ်သည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်တစရ်ပ်ရပ်သည် ပ က်မပယ်သည်။ 

(ဂ) ဤအ နျ်ားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က် တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြရှ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဆန် ့်က င၍် 

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားမပ   ့်လျှင ်ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ အလာျားအလာညွှနျ်ားတြ်ျား (Prospe- ctus) အတွက် တာဝနရ်ှ ဒသာေါရ ိုက်တာ 

သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် ဒအာက်ပါအဒမ အဒန ြ ာျားက ို သက်ဒသ ငရ်ှာျားတငမ်ပန ိုငလ်ျှင ်

သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားနငှ့်် ညီညွတ်ြှုြရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဆန် ့်က င၍် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြ ာျား မပ လိုပ်သည့််အဒ ကာငျ်ားဒ ကာင့်် 

တာဝနတ်စစ်ံိုတစရ်ာြရှ ဒစရ - 

(၁)  ိုတ်ဒြာ်ဒမပာဆ ိုမ ငျ်ား ြမပ သည့်် က စစတစရ်ပ်ရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ၎ငျ်ားအဒနမြင့်် အသ အြှတ်မပ  

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ြှု ြရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 
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(၂) ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် သဒဘာရ ိုျားမြင့်် ြှာျားယွငျ်ား  ့်မ ငျ်ားဒ ကာင့်် မြစဒ်ပေါ် လာရဒသာ 

စည်ျားကြ်ျား  က်အာျား ြလ ိုက်နာမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဆန် ့်က င၍် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) တရာျားရံို ျား၏ယ ဆ  က်တွင ်လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ြှုြရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဆန် ့်က င၍် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား သည် 

အဒရျားကကီျားဒသာက စစရပ်နငှ့်် ြသက်ဆ ိုငဒ် ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အြှု၏အဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျားအာျားလံိုျား က ို 

 ည့််သငွျ်ားစဉျားစာျားပပီျား ကငျ်ားလွတ် ငွ့််မပ သင့််ဒ ကာငျ်ား ဒတွွဲ့ ရှ သည့််အ ါတွင ်ယငျ်ားအတွက် အဒရျားယ  

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြှ ကငျ်ားလွတ် ငွ့််မပ မ ငျ်ား၊ သ ို ့်ရာတွင ်ပိုေြ် ၂ဝ၅၊ ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁၆) တွင ်ပါရှ ဒသာ 

သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားအာျား လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ြှုြရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဆန် ့်က င၍်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား မပ သည့်် 

က စစရပ်တွင ်ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားသည်  ိုတ်ဒြာ်ြဒမပာဆ ိုသည့်် အ  က်ြ ာျားက ို 

သ ရှ သည်ဟို သက်ဒသ  ငရ်ှာျားြဒပေါ်ဒပါက်လျှင ်ဒြာ်မပပါလ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ြှုြရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဆန် ့်က င၍်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားမပ မ ငျ်ားြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ တာဝနတ်စစ်ံိုတစရ်ာ ြရှ ဒစရ။ 

(ဃ) ဤပိုေြ်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ ြည်သည့််မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ ဒယဘိုယ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် ဤပိုေြ်ြှအပ 

ဤဥပဒေပါ အမ ာျားမပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေ တစရ်ပ်ရပ်အရ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားြှ 

ဒဆာငရွ်က်ဒပျားရြည့်် တာဝနရ်ှ ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို ကန် ့်သတ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြ ဟိုတ် ဒလ ာ့်နည်ျားဒစမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

အစိုရှယယ်ာြ ာျားက ို ဒရာငျ်ားခ ရန်အတ က် မပ လိုပ်ဒဆာငရ် ကြ်ှုြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉ်ျားသည့်် တာျားမြစခ် က်ြ ာျား 

၂၂၆။ (က) န ိုငင်ဒံတာ်၏မပငပ်တွင ်ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ာျားသည့်် ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ို၏ အစိုရှယ်ယာ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားက ို အြ ာျားမပည်သ က ဒငဒွ ကျား  ည့််ဝငဒ်စရနအ်တွက် မြစဒ်စ၊ 

ဝယ်ယ ဒစရနအ်တွက် မြစဒ်စ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားြှ အ ြ်တ ိုငရ်ာဒရာက် သာွျားဒရာက် ကြ်ျားလှြ်ျားမ ငျ်ားြမပ ရ။ 

( ) ဤပိုေြ်တွငဒ်ြာ်မပပါရှ ဒသာ ‘အ ြ်’ ဟ ဒသာ စကာျားရပ်တငွ ်စျီားပွာျားဒရျား လိုပ်ငနျ်ားအတွက် အသံိုျားမပ  ဒနဒသာ 

ရံိုျား နျ်ားပါဝငမ် ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

၂၂၇။ ြည်သ ြဆ ို ပိုေြ် ၂၂၆ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ိုဆန် ့်က ငလ် က် ဒဆာငရွ်က်  ့်လျှင ်ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်သ နျ်ား ၁၀၀ က ို 

ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

 

အခန်ျား (၂၂) 

ကိုြပဏီတစခ်ိုက မပ လိုပ်န ိုငဒ်သာ ဒပါငန်ှမံခငျ်ားြ ာျား (Mortgages) နငှ့်် ဒ ကျားမြီတာဝနတ်ငရှ် မခငျ်ား (Charges) ဒပါငန်ှမံခငျ်ားြ ာျား 

(Mortgages) နငှ့်် ဒ ကျားမြီတာဝန်တငရှ် မခငျ်ား (Charges) မပ လိုပ်န ိုငသ်ည့်် အခ င့််အာဏာ 

၂၂၈။ (က) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့်် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာင ်ရွက်ပပီျား ဤဥပဒေ 

သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ ဒပျားအပ် ာျားသည့်် အမ ာျားဒသာ အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို 

ကန် ့်သတ်မ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၂၂၉ တွငဒ်ြာ်မပ  ာျားသည့်် ဒပါငန်ှမံ ငျ်ားနငှ့်် 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရှ် မ ငျ်ားတ ို ့်က ို မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်န ိုင ်ငွ့််ရှ ဒစရြည်။ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  သည် ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် 
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အဒပါင ်သံ  သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားအာျား လက် သံ  သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ားတ ို ့်က ိုယ်စာျား ဒဆာငရွ်က်သ က ပိုေြ် ၂၃၄ 

နငှ့််အညီ တငမ်ပလာသည့်် အဆ ိုပါဒပါငန်ှမံ ငျ်ားနငှ့်် ဒ ကျားပြီ တာဝန ်တငရှ် မ ငျ်ားတ ို ့်က ို ြှတ်ပံိုတငဒ်ပျားရြည်။ 

( ) ဒအာက်ဒြာ်မပပါ က စစရပ်ြ ာျားအဒပေါ် ြဒရွှွဲ့ြဒမပာငျ်ားန ိုငဒ်သာ ပစစည်ျားလွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားက ို ကန် ့်သတ် သည့််ဥပဒေ 

သ ို ့်ြဟိုတ် အလာျားတ အက   ျားသက်ဒရာက်ြှုရှ ဒသာ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် 

ကန် ့်သတ် ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  ယငျ်ားက စစရပ်ြ ာျားသည် အဆ ိုပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား အာျား     ျားဒြာက်သည်ဟိုလည်ျား 

ြှတ်ယ မ ငျ်ားြမပ ရ- 

(၁) ပိုေြ် ၂၂၉ တွင ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဒပါငန်ှမံ ငျ်ားသ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားအာျား ဒဆာငရွ်က် မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားအတွက် ဒပျား ာျားဒသာ ပစစည်ျားတစစ်ံိုတစရ်ာ၏ တနြ် ိုျားရရှ ရန ်

အဒကာငအ် ည်ဒြာ် ဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်အဆ ိုပါဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝန ်တငရှ် မ ငျ်ားတ ို ့်အရ 

ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားက ို ရရှ သ ကမြစဒ်စ၊ ၎ငျ်ား၏က ိုယ်စာျား ဒဆာငရွ်က် သ ကမြစဒ်စ 

က င့််သံိုျားန ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အဒရျားအာျား ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား။ 

ဒပါငန်ှမံခငျ်ားြ ာျား (Mortgages) နငှ့်် ဒ ကျားမြီတာဝန်တငရှ် မခငျ်ားြ ာျား (Charges) စသညတ် ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉ်ျားသည့်် 

သတငျ်ားအခ ကအ်လက်ြ ာျား 

ြှတပံ်ိုတငမ်ခငျ်ားြမပ လ င ်ပ က်မပယဒ်သာ ဒပါငန်ှမံခငျ်ားြ ာျား (Mortgages) နငှ့်် ဒ ကျားမြီတာဝန်တငရှ်  မခငျ်ားြ ာျား (Charges) 

၂၂၉။ (က) ဤဥပဒေ စတငအ်က   ျားသက်ဒရာက်ပပီျားဒနာက် ကိုြပဏတီစ ်ိုက မပ လိုပ်  ့်ဒသာ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားအာျားလံိုျားသည် ဒအာက်ပါအြ   ျားအစာျားတစရ်ပ်ရပ်မြစ ် ့်လျှင-် 

(၁) ေဘီင ် ာြ ာျား  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားအတွက် အာြ  ံ က်ရှ ဒစရနရ်ည်ရွယ်၍ မပ လိုပ်သည့်် ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား တစရ်ပ်ရပ်၊ 

(၂) ကိုြပဏ၏ီ ဒတာငျ်ားဒ ေါ် မ ငျ်ားြမပ ဒသျားဒသာ အစိုရှယ်ယာ ြတည်ဒငရွငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား တစရ်ပ်ရပ်၊ 

(၃) ြည်သည့််ဒနရာတွငြ်ဆ ို တည်ရှ ဒသာ ြဒရွှွဲ့ြဒမပာငျ်ားန ိုငသ်ည့်် ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ ်  ိုပစစည်ျားြ ာျားတွင ်

ပါဝငသ်ည့်် အက   ျား စံာျား ငွ့််တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့််ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား 

တစရ်ပ်ရပ်၊ 

(၄) ကိုြပဏတီွင ်သာြနလ်ိုပ်ငနျ်ားြ ာျားအတွက် တငရ်ှ သည့််ဒ ကျားပြီ (book debts) နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားတစရ်ပ်ရပ်၊ 

(၅) စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားတွင ်အသံိုျားမပ ဒဆာငရွ်က်ဒနသည့်် ပစစည်ျားြ ာျားြှအပ ကိုြပဏ၏ီ ဒရွှွဲ့ဒမပာငျ်ားန ိုင ်

ဒသာပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ဒ  ျားဒငနွငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဒပျားသည့််အာြ  ံ က် (pledge) 

ြဟိုတ်ဒသာဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား တစရ်ပ်ရပ်၊ သ ို ့်ြဟိုတ ်

(၆) ကိုြပဏ၏ီ တာဝနယ် ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ပစစည်ျားြ ာျားအဒပေါ် အဒမပာငျ်ားအလ  ရှ ဒသာ 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား (floating charge)၊ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီ တာဝနတ်ငရှ် မ ငျ်ားတ ို ့်၏ 
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ဒြာ်မပ  က်ြ ာျားက ို သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ပံိုစနံငှ့််အတ  ယငျ်ားတ ို ့်က ိုမပ လိုပ်သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် သက်ဒသ 

 ငရ်ှာျားဒစသည့်် စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားအာျား အတည်မပ  ာျားဒသာ ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို   ိုသ ို ့်မပ လိုပ်သည့်် ဒန ့်ြှ ၂၈ 

ရက်အတွငျ်ား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပ  ့်မ ငျ်ားြရှ လျှင ်ပိုေြ် ွ  ( ) နငှ့််အညီ ကိုြပဏ၏ီ ပစစည်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

တာဝနယ် ြှုနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် အာြ  ံ က်တစရ်ပ်ရပ်က ို ဒပျားအပ် ာျားသည့််အ ါ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား 

ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ နငှ့်် ကိုြပဏ၏ီ ပြီရှငတ် ို ့်အဒပေါ် ပ က်မပယ်ဒစရြည်။ သ ို ့်ဒသာ ်  ိုက စစရပ်ြ ာျားတွင ်

အာြ  ံာျားသည့်် ဒငဒွ ကျားြ ာျားက ို မပနလ်ည်ဒပျားဆပ်ရနအ်တကွ် ပဋ ညာဉစာ   ပ် တစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ ်

တာဝနတ်စရ်ပ်ရပ်အာျား     ိုက်ဒစမ ငျ်ား ြရှ ဒစဘ  ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီ တာဝနတ်ငရှ် မ ငျ်ားတ ို ့်သည် 

ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်အရ ပ က်မပယ်သည့််အ ါ  ိုက စစရပ်ြ ာျားတွင ်အာြ  ံ ာျားသည့်် ဒငဒွ ကျားြ ာျားက ို 

  က်  ငျ်ားဒပျားဒ  ရြည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) ပါက စစရပ်ြ ာျားတွင ်ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျားသည်လည်ျား အက   ျားသက်ဒရာက် ဒစရြည်- 

(၁) ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရှ် မ ငျ်ားတ ို ့်က ို န ိုငင်ဒံတာ်၏မပငပ်တွင ်မပ လိုပ်  ့်ပပီျား န ိုငင်ဒံတာ်၏ 

မပငပ်တွငတ်ည်ရှ ဒသာ ပစစည်ျားသာလျှင ်ပါဝငသ်ည့််က စစရပ်တငွ ်သက်ဆ ိုငရ်ာ စာရွက် စာတြ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ြ တတ ူက ို 

စာတ ိုက်ြှ   ိုက်သင့််သည့်် ဝီရ ယမြင့််ဒပျားပ ို ့်  ့်ပပီျား န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား လက်  ံရရှ န ိုငသ်ည့််ဒန ့်ြှ ၂၈ ရက်က ို 

ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားတ ို ့်က ို မပ လိုပ်သည့်် ဒန ့်ရက်ဒနာက်ပ ိုငျ်ား ၂၈ ရက်မြင့်် 

အစာျား  ိုျားရြည်မြစပ်ပီျား   ို ၂၈ ရက ်ကာလအတွငျ်ား အ  က်အလက်ြ ာျား၊ စာရွကစ်ာတြ်ျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ြ တတ ူြ ာျားက ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပရြည်။ 

(၂) ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝန ်တငရှ် မ ငျ်ားတ ို ့်က ို န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား မပ လိုပ်  ့်ဒသာ်လည်ျား န ိုငင်ဒံတာ်၏ 

မပငပ်တွငတ်ည်ရှ ဒသာ ပစစည်ျားြ ာျားပါဝငသ်ည့်် က စစရပ်တွငဒ်ပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီ တာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား 

တ ို ့်က ိုမပ လိုပ်  ့်သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် မပ လိုပ်ရနရ်ည်ရွယ်  ့်သည့်် စာရွက်စာတြ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ ်သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် 

နည်ျားလြ်ျားမြင့်် အတည်မပ  ာျားဒသာ ယငျ်ား၏ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို ြှတ်ပံိုတင ်ရနအ်တွက ်တငမ်ပန ိုငသ်ည်။ ယငျ်ားသ ို ့် 

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားသည် ပစစည်ျားတည်ရှ ရာ န ိုငင်၏ံဥပဒေအရ ဒပါငန်ှ ံမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝန ်

တငရှ် မ ငျ်ားတ ို ့်က ို တရာျားဝငဒ်စရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစရန ်အတွက် 

အမ ာျားဒသာဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားမပ လိုပ်ရန ်လ ိုအပ်မ ငျ်ားရှ ဒစကာြ  သက်ဆ ိုငြ်ှုြရှ ဒစရ။ 

(၃) ကိုြပဏ၏ီ သာြနလ်ိုပ်ငနျ်ား ြ ာျားအတွက် တငရ်ှ သည့််ဒ ကျားပြီ (book debts) အဒပေါ် ဒငဒွပျားဒ   ြှုြ ာျားနငှ့်် 

စပ်လ ဉျားသည့််အာြ ြံှုက ို လွှ ဒမပာငျ်ားန ိုငဒ်သာ စာ   ပ်စာတြ်ျားတစရ်ပ်မြင့််မပ လိုပ်ဒပျား  ့်လျှင ်ကိုြပဏသီ ို ့် 

ကက  တငဒ်ပျားဒ  ြှုက ို အာြ နံ ိုငရ်နအ်တွက် စာ   ပ်စာတြ်ျား၏အာြ ဒံငကွ ို ဤပိုေြ်တွငပ်ါရှ  ဒသာ 

က စစရပ်ြ ာျားအလ ို ့်ငာှ ဒြာ်မပပါကိုြပဏ၏ီ သာြနလ်ိုပ်ငနျ်ားြ ာျားအတွက် တငရ်ှ သည့််ဒ ကျားပြီ (book debts) နငှ့်် 

စပ်လ ဉျားသည့်် ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား တစရ်ပ်အမြစ ်သတ်ြှတ် မ ငျ်ား ြမပ ရ။ 
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(၄) ြဒရွှွဲ့ြဒမပာငျ်ားန ိုငဒ်သာပစစည်ျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားတစရ်ပ် နငှ့််သက်ဆ ိုငဒ်သာ 

ေဘီင ် ာြ ာျားအာျား ပ ိုငဆ် ိုင ်ာျားမ ငျ်ားသည် ြဒရွှွဲ့ြဒမပာငျ်ားန ိုငဒ်သာပစစည်ျားတွင ်အက   ျား စံာျား ငွ့်် တစရ်ပ် 

ရပ်ရှ သည်ဟို ြှတ်ယ မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

(ဂ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ ြှတ်ပံိုတငရ်နလ် ိုအပ်ဒသာ ကိုြပဏတီစ ်ို၏ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရှ် မ ငျ်ားတ ို ့်က ို ြှတ်ပံိုတငပ်ပီျားမြစလ်ျှင ်အဆ ိုပါပစစည်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ား၏ တစစ် တ် တစဒ်ေသက ို 

မြစဒ်စ၊ အစိုရှယ်ယာ သ ို ့်ြဟိုတ ်ယငျ်ား၏ အက   ျား စံာျား ငွ့်် တစရ်ပ်ရပ်က ိုမြစဒ်စ ရရှ သ  တစဦ်ျားဦျားသည်   ိုသ ို ့် 

ြှတ်ပံိုတငသ်ည့်် ဒန ့်ရက်ြှစတင၍် အဆ ိုပါဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝန ်တငရှ် မ ငျ်ားတ ို ့်၏ 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ရရှ ပပီျား မြစသ်ည်ဟို ြှတ်ယ ရြည။် 

ဒ ကျားမြီတာဝန်တငရှ် မခငျ်ားအရ လက်ခံရရှ ဒသာပစစည်ျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ဒ ကျားမြီတာဝန်တငရှ် မခငျ်ားတ ို ့်က ို 

ြှတပံ်ိုတငရ်မခငျ်ား 

၂၃၀။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ိုပ ိုငဆ် ိုငရ်ရှ ပပီျား   ိုပစစည်ျားသည ်ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရှ် မ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့််အ ါ အဆ ိုပါပစစည်ျားက ိုရရှ ပပီျားဒနာက် ကိုြပဏကီ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားက ို မပ လိုပ်သက ့်သ ို ့် ဤအ နျ်ားပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ ြှတ်ပံိုတငရ်န ်လ ိုအပ်  ့်လျှင ်

ကိုြပဏသီည် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား၏ အ  က်အလက်ြ ာျားက ို သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျား သည့်် ပံိုစမံြင့််အတ  

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားအာျား မပ လိုပ်  ့်သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် သက်ဒသ ငရ်ှာျား မြစဒ်စ သည့်် စာရွက်စာတြ်ျားက ို 

ြှနက်နသ်ည့််ြ တတ ူမြစဒ်စရနအ်တွက် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် နည်ျားလြ်ျားမြင့်် အတည်မပ  ာျားသည့်် 

အဆ ိုပါစာရွက်စာတြ်ျား၏ ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို ြှတ်ပံိုတငန် ိုငရ်နအ်တွက် အဆ ိုပါ ပစစည်ျားအာျား ရရှ သည့််ဒန ့်ြှ ၂၈ 

ရက်အတွငျ်ား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ   ံသ ို ့်ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်န ိုငင်ဒံတာ်၏ မပငပ်တွင ်ပစစည်ျားတည်ရှ ပပီျား 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားက ိုလည်ျား မပငပ်၌မပ လိုပ်  ့်လျှင ်သက်ဆ ိုငရ်ာ စာရွက်စာတြ်ျား၏ ြ တတ ူက ို စာတ ိုကြ်ှ 

  ိုက်သင့််သည့််ဝီရ ယမြင့်် ဒပျားပ ို ့်  ့်ပပီျား န ိုငင်ဒံတာ် အတွငျ်ား လက် ရံရှ န ိုငသ်ည့်် ဒန ့်ြှ ၂၈ ရက်က ို ပစစည်ျားရရှ သည့််ဒန ့်ရက် 

ဒနာက်ပ ိုငျ်ား ၂၈ ရက်မြင့်် အစာျား  ိုျား ရြည်မြစပ်ပီျား   ို ၂၈ ရက ်ကာလအတွငျ်ား အ  က်အလက်ြ ာျား၊ စာရွကစ်ာတြ်ျားြ ာျား၏ 

ြ တတ ူြ ာျားက ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပရြည်။ 

၂၃၁။ ပိုေြ် ၂၃ဝ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ိုလ ိုက်နာရန ်ပ က်ကွက်  ့်လျှင ်ကိုြပဏနီငှ့်် ပ က်ကွက်ြှုက ို သ လ က်မြင့်် 

တြငမ်ပ လိုပ်  ့်သည့်် ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျားအရာရှ ြ ာျားတစဦ်ျားစသီည် ေဏဒ် ကျားဒင ွ

က ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

ပ ိုငဆ် ိုငသ်ြူ ာျား အခ   ျားက ရရှ သည့်် ေဘီငခ် ာြ ာျားတ င ်ပါရှ ရြည့််အခ က်အလကြ် ာျား 

၂၃၂။ ေဘီင ် ာပ ိုငဆ် ိုငသ် ြ ာျားက အ    ျားက ရရှ ဒသာအက   ျားအမြတ်က ို အမ ာျားစာ   ပ်စာတြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်၊ ဒ ကျားပြီဒပျားဒ  ရန ်

အာြ ြံှုတစရ်ပ်ရပ်တွင ်ရည်ညွှနျ်ား၍  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပ ာျားဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုရည်ညွှနျ်ား  က်ြ ာျားအရ 

ဒပျားအပ် ာျားဒသာ ေဘီင ် ာြ ာျားက ို ကိုြပဏကီ သတ်ြှတ ်ာျားသည့််အ ါ ဒ ကျားပြီတာဝန ်တငရ်ှ မ ငျ်ားပါဝငဒ်သာ 

စာ   ပ်တစရ်ပ်အာျား   ပ်ဆ ိုပပီျားဒနာက် ၂၈ ရက်အတွငျ်ား ြှတပံ်ိုတင ်အရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပ  ့်လျှင၊် သ ို ့်ြဟိုတ် 
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အဆ ိုပါစာ   ပ်တစရ်ပ်ြရှ   ့်လျှင ်ေဘီင ် ာြ ာျားက ိုမပ လိုပ်ပပီျား ဒနာက် ဒအာက်ပါအ  က်အလက်ြ ာျားက ိုတငမ်ပလျှင ်ပိုေြ် 

၂၂၉ ပါက စစရပ်ြ ာျားအလ ို ့်ငာှ မပည့််စံိုြှုရှ သည ်ဟိုသတ်ြှတ်သည် - 

(က) ေဘီင ် ာြ ာျားအာျားလံိုျားမြင့်် အာြ  ံာျားသည့်် စိုစိုဒပါငျ်ားပြာဏ၊ 

( ) ေဘီင ် ာြ ာျားအာျားလံိုျားက ို  ိုတ်ဒဝ ငွ့််မပ ဒသာ ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်သည့်် ဒန ့်ရက်နငှ့်် အာြ  ံ က်က ို မပ လိုပ်သည့်် 

သ ို ့်ြဟိုတ် သတ်ြှတ်သည့်် စာ   ပ်ရှ   ့်လျှင ်  ိုသ ို ့်   ပ်ဆ ို  ့် သည့််ဒန ့်ရက်၊ 

(ဂ) ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားမပ လိုပ်သည့်် ပစစည်ျား၏ဒယဘိုယ ဒြာ်မပ  က်နငှ့်် 

(ဃ) ေဘီင ် ာြ ာျား အတွက် ယံိုြှတ်အပ်နှမံ ငျ်ား ရံသ ြ ာျား (Trustees) ရှ   ့်လျှင ်၎ငျ်ားတ ို ့်၏ အြည်ြ ာျားနငှ့်် ဒ ကျားပြီတာဝန ်

တငရ်ှ မ ငျ်ား ပါဝငဒ်သာစာ   ပ် သ ို ့်ြဟိုတ် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် နည်ျားလြ်ျားမြင့်် အတည်မပ  ာျား ဒသာ 

ယငျ်ားစာ   ပ်၏ ြ တတ ူတစဒ်စာင ်သ ို ့်ြဟိုတ ်အဆ ိုပါ စာ   ပ်တစရ်ပ်ြရှ   ့်လျှင ်ေဘီင ် ာတစ ်ို ို၊ 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အ ဒ ကျားဒငကွ ိုဒပျားသွငျ်ားဒစပပီျား အဆ ိုပါအ  က် အလက်ြ ာျားက ို 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်မြည့််သငွျ်ားရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ေဘီင ် ာြ ာျားက ို တစက်က ြ် က ်ပ ိုြ ို၍  ိုတ်ဒဝသည့််အ ါတွင ်

 ိုတ်ဒဝြှုတစက်က ြ်စအီတွက် ပြာဏနငှ့်် ဒန ့်ရက်တ ို ့်က ို ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ား တွင ်မြည့််သငွျ်ားန ိုငရ်နအ်တွက် 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ   ံတငမ်ပရြည်။ သ ို ့်ဒသာ်  ိုသ ို ့် မပ လိုပ်ရနပ် က်ကွက် မ ငျ်ားသည်  ိုတ်ဒဝ ာျားဒသာ 

ေဘီင ် ာြ ာျား၏ တရာျားဝငအ်တည်မြစြ်ှုက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

ေဘီငခ် ာြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉ်ျားသည့််ဒကာ်ြရှငခ်စသညြ် ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အခ ကအ်လကြ် ာျား 

၂၃၃။ ကိုြပဏ၏ီေဘီင ် ာတစရ်ပ်ရပ်အတွက် အမပည့််အဝမြစဒ်စ၊ ခ ငျ်ား  က်မြင့််မြစဒ်စ ဒငဒွ ကျား ည့််ဝင ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်န ်သဒဘာတ ညီမ ငျ်ား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါေဘီင ် ာ တစရ်ပ်ရပ်အတွက် အမပည့််အဝမြစဒ်စ၊ 

ခ ငျ်ား  က်မြင့််မြစဒ်စ ဝယ်ယ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဝယ်ယ ရနအ်တွက် ဒဆာငရွ်က်ဒပျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒဆာငရွ်က်ဒပျားရန ်

သဒဘာတ ညီမ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ကိုြပဏကီ တ ိုက်ရ ိုက်မြစဒ်စ၊ သယွ်ဝ ိုက် ၍ မြစဒ်စ ဒကာ်ြရှင ်၊ အသံိုျားစရ တ် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒလျှာ့်ဒငတွ ို ့်က ိုဒပျားဒ    ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် မပ လိုပ်   ့်လျှင ်ပိုေြ် ၂၂၉ နငှ့်် ပိုေြ် ၂၃၂ တ ို ့်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ 

ြှတ်ပံိုတငရ်နအ်တွက် တငမ်ပရြည့်် လ ိုအပ်ဒသာ အ  က်အလက်ြ ာျားတွင ်  ိုသ ို ့်ဒပျားဒ    ့်သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် မပ လိုပ်  ့်သည့်် 

ဒကာ်ြရှင ်၊ ဒလျှာ့်ဒင ွသ ို ့်ြဟိုတ် အသံိုျားစရ တ်ြ ာျား၏ပြာဏ သ ို ့်ြဟိုတ် နှုနျ်ား ာျားရာ  ိုငန်ှုနျ်ားတ ို ့်နငှ့်် 

သက်ဆ ိုငသ်ည့််အ  က်အလက်ြ ာျားက ို  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်။ သ ို ့်ဒသာ်   ိုသ ို ့်မပ လိုပ်ရန ်ပ က်ကွက်မ ငျ်ားသည် 

 ိုတ်ဒဝ ာျားဒသာ ေဘီင ် ာ ြ ာျား၏ တရာျားဝငအ်တည်မြစြ်ှုက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ သ ို ့်ရာတွင ်ကိုြပဏ၏ီ 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ  မ ငျ်ားအမြစ ်မပ လိုပ် ာျားဒသာ ေဘီင ် ာြ ာျား၏ အာြ ဒံငကွ ို ဤမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ပါ က စစရပ်ြ ာျားအတွက် 

ဒလျှာ့်ဒငမွြင့်် ေဘီင ် ာြ ာျားက ို  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားမြစ်သည်ဟို သတ်ြှတ်မ ငျ်ားြမပ ရ။ 

ဒပါငန်ှမံခငျ်ားြ ာျား၊ ဒ ကျားမြီတာဝန်တငရှ် မခငျ်ားြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ား 

၂၃၄။ (က) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာတည်ပပီျားဒနာက် ကိုြပဏကီ မပ လိုပ်သည့်် ဒပါငန်ှြံှုြ ာျားနငှ့်် 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရှ် မ ငျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျားနငှ့်် ပိုေြ် ၂၂၉ အရ ြှတပံ်ိုတငရ်န ်လ ိုအပ်ဒသာ ဒပါငန်ှြံှုြ ာျားနငှ့်် 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျားအတွက် ကိုြပဏတီစ ်ိုစနီငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ြှတ်ပံိုတင ်စာရငျ်ားတစ ်ိုက ို 
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 ာျားရှ ရြည်မြစပ်ပီျား သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဒငဒွ ကျားြ ာျားက ို ဒပျားသငွျ်ား ဒစလ က် ဒပါငန်ှမံ ငျ်ားြ ာျားနငှ့်် ဒ ကျားပြီ 

တာဝနတ်ငရှ် မ ငျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ယငျ်ားတ ို ့်အာျား မပ လိုပ်သည့််ဒန ့်ရက်၊ အာြ  ံာျားသည့််ပြာဏ၊ 

  ိုသ ို ့်ဒပါငန်ှသံည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်င ်ာျား သည့်် ပစစည်ျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ အ  က်အလက် အက ဉျား   ပ်၊ 

အဒပါင ်သံ ြ ာျား၏အြည်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီ တာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားြ ာျားက ို ရရှ သည့်် ပိုဂ္  လ်ြ ာျား၏ အြည်ြ ာျားက ို 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်မြည့််သငွျ်ားရြည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) အရ လ ိုအပ်ဒသာဒရျားသငွျ်ားြှုြ ာျားက ို မပ လိုပ်ပပီျားဒနာက် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည ်ပိုေြ် ၂၂၉ သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုေြ် 

၂၃၂ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ တငမ်ပ  ့်ဒသာ စာ   ပ်စာတြ်ျားြ ာျား ရှ   ့်လျှင ်၎ငျ်ားစာ   ပ် စာတြ်ျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ယငျ်ားတ ို ့်၏ တရာျားဝငအ်တည်မပ  ာျားဒသာ ြ တတ ူတ ို ့်က ို ယငျ်ားတ ို ့်အာျား တငမ်ပသည့်် ပိုဂ္  လ် ံသ ို ့် မပနလ်ည် 

ဒပျားအပ်ရြည်။ 

(ဂ) ဤပိုေြ်အရ ာျားရှ ဒသာ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားအာျား သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အ ဒ ကျားဒငကွ ို ဒပျားသွငျ်ားဒစလ က် 

ြည်သ ြဆ ို စစဒ်ဆျား ကည့််ရှုန ိုငဒ်စရန ်ဒဆာငရွ်က် ာျားရှ ရြည်။ 

၂၃၅။ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ားြ ာျားနငှ့်် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားြ ာျား၏ ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ အညွှနျ်ားြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ သည ်

ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားသည့်် ဒပါငန်ှမံ ငျ်ားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝန ်တငရ်ှ မ ငျ်ား ြ ာျား၏ အ   နက်ာလအလ ိုက် 

အညွှနျ်ားတစရ်ပ်က ို သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အ  က်အလက်ြ ာျားနငှ့်် တကွ မပ စို ာျားရှ ရြည်။ 

ြှတပံ်ိုတငအ်ဒ ာကအ် ာျားလက်ြှတ ်

၂၃၆။ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည ်ပိုေြ် ၂၂၉ ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား တစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ ်

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား တစရ်ပ်ရပ်၏ ြှတ်ပံိုတငအ်ဒ ာက်အ ာျား လက်ြှတ ်တစ ်ိုက ို ၎ငျ်ားတွငအ်ာြ  ံာျားသည့်် 

ဒငပွြာဏက ို ဒြာ်မပလ က် ိုတ်ဒပျားရြည်။   ိုအဒ ာက်အ ာျား လက်ြှတ်သည ်ပိုေြ် ၂၂၉ ြှ ပိုေြ် ၂၃၄ 

အ  ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ လ ိုအပ်  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ား အာျား မပ လိုပ် ာျားဒ ကာငျ်ား မပည့််စံိုလံိုဒလာက်သည့်် 

အဒ ာက်အ ာျား မြစဒ်စရြည်။ 

ေဘီငခ် ာအတ က ်ြှတပံ်ိုတငအ်ဒ ာကအ် ာျားလက်ြှတ ်သ ို ့်ြဟိုတ ်ေဘီငခ် ာစဒတာ့် (Debenture Stock) 

အဒ ာကအ် ာျားလက်ြှတြ် ာျားက ို  ပ်ဆင့််ဒ ာက်ခအံတည်မပ မခငျ်ား 

၂၃၇။ ကိုြပဏသီည် ပိုေြ် ၂၃၆ အရ ဒပျားအပ် ာျားသည့်် ြှတ်ပံိုတငအ်ဒ ာက်အ ာျားလက်ြှတ ်အာျားလံိုျား ၏ ြ တတ ူက ို 

မပ လိုပ်ဒပျားပပီျား ကိုြပဏကီ ိုတ်ဒဝသည့်် ေဘီင ် ာ သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာစဒတာ့် အဒ ာက် အ ာျား လက်ြှတ်အာျားလံိုျားနငှ့်် 

  ိုသ ို ့်ြှတ်ပံိုတင ်ာျားသည့်် ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီ တာဝနတ်ငရ်ှ  မ ငျ်ားတ ို ့်အရ အာြ  ံာျားဒသာ 

ဒငဒွပျားဒ  ြှုြ ာျားက ို  ပ်ဆင့််ဒ ာက် အံတည်မပ ရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ဤပိုေြ်တွငပ်ါရှ ဒသာ ြည်သည့််မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ 

ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝန ်တငရ်ှ မ ငျ်ားြ ာျား မပ လိုပ်မ ငျ်ားြရှ ြီက ကိုြပဏကီ  ိုတ်ဒဝ ာျားသည့်် 

ေဘီင ် ာတစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒငဒွ  ျားလက်ြှတ် စဒတာ့် အဒ ာက်အ ာျား လကြ်ှတ်တစ ်ို ိုနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

  ိုသ ို ့်ဒပျားအပ် ာျားသည့်် ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားြ ာျား၏ ြှတ်ပံိုတငအ်ဒ ာက်အ ာျား 

လက်ြှတ်တစ ်ို ိုက ို ကိုြပဏ ီက  ပ်ဆင့််ဒ ာက်  ံအတည်မပ ရန ်လ ိုအပ်သည်ဟို အဓ ပပာယ်ဒကာက်ယ မ ငျ်ားြမပ ရ။ 
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ြှတပံ်ိုတငမ်ခငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉ်ျား၍ ကိုြပဏီ၏တာဝန်နငှ့်် အက   ျားသက်ဆ ိုငသ်၏ူ အခ င့််အဒရျား 

၂၃၈။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၂၂၉ အရ ြှတ်ပံိုတငရ်န ်လ ိုအပ်ဒသာဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား၊ 

ေဘီင ် ာြ ာျား  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားအာျားလံိုျားက ို ြှတ်ပံိုတငရ်နအ်တွက် ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ  ံသ ို ့် သက်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် 

ပံိုစမံြင့်် တငမ်ပရနတ်ာဝနရ်ှ သည်။ အဆ ိုပါ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား တစရ်ပ်ရပ်အာျား 

ြှတ်ပံိုတငရ်န ်၎ငျ်ားတ ို ့်၏ အက   ျားသက်ဆ ိုငသ်  တစဦ်ျားဦျားသည် ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပန ိုငသ်ည်။ 

( ) ဤပိုေြ်တွင ်ပါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ ြှတပံ်ိုတင ်ာျားဒသာ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီ တာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား 

တစရ်ပ်ရပ်၏ စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အတ ိုငျ်ားအတာ ပြာဏ သ ို ့်ြဟိုတ ်လိုပ်ဒဆာငြ်ှုြ ာျားက ို 

မပငဆ်ငသ်တ်ြှတ်ပါက အဆ ိုပါ မပငဆ်ငသ်ည့်် အ  က်အလက်ြ ာျားက ို ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ဒပျားရန ်

ကိုြပဏတီွင ်တာဝနရ်ှ သည်။ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝန ်တငရ်ှ မ ငျ်ား တစရ်ပ်ရပ်အာျား ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားနငှ့်် 

စပ်လ ဉျားသည့်် ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် အ က ်တွငဒ်ြာ်မပ  ့်ဒသာ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား တစရ်ပ်ရပ်အာျား မပငဆ်ငသ်တ်ြှတ် မ ငျ်ားြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်။ 

ဒပါငန်ှမံခငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်ဒ ကျားမြီတာဝန်တငရှ် မခငျ်ားဆ ိုငရ်ာ စာခ  ပ်စာတြ်ျား၏ြ တတ ူက ို ကိုြပဏီ၏ 

ြှတပံ်ိုတင ်ာျားဒသာရံိုျားခန်ျားတ င ်  န်ျားသ ြ်ျားမခငျ်ား 

၂၃၉။ ကိုြပဏအီာျားလံိုျားသည် ပိုေြ် ၂၂၉ အရ ြှတပံ်ိုတငရ်နလ် ိုအပ်ဒသာ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီ တာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား 

တစရ်ပ်ရပ်အာျား မပ လိုပ်သည့်် စာ   ပ်စာတြ်ျားအာျားလံိုျား၏ ြ တတ ူတစဒ်စာငစ်ကီ ို ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ 

ရံိုျား နျ်ားတွင ်သ ြ်ျားဆည်ျား ာျားရှ ရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်အစဉလ ိုကတ် ညီသည့်် ေဘီင ် ာြ ာျားတွင ်အဆ ိုပါေဘီင ် ာတစ ်ို၏ 

ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို သ ြ်ျားဆည်ျား ာျားလျှင ်လံိုဒလာက်သည။် 

ပစစည်ျားလက်ခံ  နျ်ားသ ြ်ျားသအူာျား ခန် ့်အပ်ြှုက ို ြှတပံ်ိုတငမ်ခငျ်ား 

၂၄၀။ ကိုြပဏတီစ ်ို၏ ပစစည်ျားြ ာျားက ို   နျ်ားသ ြ်ျားရန ်ပစစည်ျားလက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျားသ တစဦ်ျား န် ့်အပ်သည့်် 

အြ န် ့်တစရ်ပ်က ိုရရှ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် စာ   ပ်စာတြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်တွငပ်ါရှ ဒသာ အ ငွ့််အာဏာြ ာျားအရ အဆ ိုပါပစစည်ျား 

လက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျားသ တစဦ်ျားအာျား  န် ့်အပ်  ့်လျှင ်  ိုသ ို ့်အြ န် ့်  ြှတ်သည့််ဒန ့် သ ို ့်ြဟိုတ် စာ   ပ်စာတြ်ျားတွငပ်ါရှ ဒသာ 

အ ငွ့််အာဏာအရ န် ့်အပ်သည့််ဒန ့်ြှ ၂၈ ရက်အတွငျ်ား အဆ ိုပါအ  က် အလက ်နငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားြှုက ို 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံ တငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည ်ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရှ် မ ငျ်ားတ ို ့်နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်  ိုအ  က်အလက်ြ ာျားက ို 

မြည့််သငွျ်ားဒရျားသာျားရြည်။ 

၂၄၁။ ပိုေြ် ၂၄ဝ တွင ်ပါရှ သည့်် သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာရန ်ပ က်ကွက်သ တစဦ်ျားစသီည် ေဏဒ် ကျားဒင ွ

က ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

ပစစည်ျားလက်ခံ  နျ်ားသ ြ်ျားသြူ ာျား၏ ဒင စာရငျ်ားြ ာျားက ို တငမ်ပရမခငျ်ား 

၂၄၂။ (က) စာ   ပ်စာတြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်တွင ်ပါရှ ဒသာ အ ငွ့််အာဏာအရ န် ့်အပ် ာျားသည့်် ကိုြပဏ၏ီ ပစစည်ျားြ ာျားက ို 

လက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျားရသ အာျားလံိုျားသည် အဆ ိုပါပစစည်ျားြ ာျားက ို ရယ   ့်ပပီျား   ိုဒဆာငရွ်က်ဒန သည့်် ကာလတစဒ်လ ာက် 
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ဒမ ာက်လလျှင ်တစက်က ြ်နငှ့်် ပစစည်ျားလက်  ံ  နျ်ားသ ြ်ျားသ အမြစ ်ဒဆာငရွ်က် မ ငျ်ားြှ ရပ်စ   ့်လျှင ်

သက်ဆ ိုငရ်ာကာလအတွငျ်ား ၎ငျ်ားအဒနမြင့်် လက် ရံရှ   ့်သည်ြ ာျားနငှ့်် ဒပျားဒ    ့်ရသည် ြ ာျားက ို 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် ဒကာက်နိုတ်  က် တစဒ်စာငအ်ာျား မပ စို၍ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံ တငမ်ပရြည်။   ို ့်မပင ်

လက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျားသ အမြစ ်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြှ ရပ်စ   ့်လျှင ်အဆ ိုပါက စစရပ်အတွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားြှုက ို 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ   ံတငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရှ် မ ငျ်ားနငှ့်် 

သက်ဆ ိုငဒ်သာ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်  ိုအဒ ကာငျ်ား ကာျားြှုက ို မြည့််သငွျ်ားဒရျားသာျားရြည်။ 

( ) ကိုြပဏ၏ီ ပစစည်ျားြ ာျားက ို လက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျားသ တစဦ်ျားအာျား  န် ့်အပ်သည့််အ ါ ကိုြပဏ၏ီအြည် ပါရှ ဒသာ 

စာရွက်စာတြ်ျားမြစဒ်သာ ကိုနပ် ို ့်လွှာြ ာျား၊ ကိုနအ်ြှာစာြ ာျား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏကီမြစဒ်စ ကိုြပဏ၏ီက ိုယ်စာျားမြစဒ်စ 

သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ ပစစည်ျားလက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျားသ ကမြစဒ်စ  ိုတ်ဒဝသည့်် စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် 

စာြ ာျားတွငပ်စစည်ျားလက်  ံ  နျ်ားသ ြ်ျားသ တစဦ်ျားအာျား  န် ့်အပ်ပပီျား မြစဒ် ကာငျ်ားပါရှ သည့်် ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်အာျား 

 ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်။ 

၂၄၃။ ပိုေြ် ၂၄၂ တွင ်ပါရှ သည့်် သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာရနပ် က်ကွက်လျှင ်ကိုြပဏနီငှ့််   ိုပ က်ကွကြ်ှုအာျား 

သ လ က်မြင့််တြင ်ငွ့််မပ   ့်ဒသာ ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား အရာရှ ြ ာျား၊ ပစစည်ျားလက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျားသ ြ ာျား 

တစဦ်ျားစသီည် ေဏဒ် ကျားဒငကွ ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

ဒပါငန်ှမံခငျ်ားနငှ့််သက်ဆ ိုငဒ်သာ ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ား၏အြှာျားက ို မပငဆ်ငမ်ခငျ်ား 

၂၄၄။ (က) တရာျားရံို ျားသည် ပိုေြ် ၂၂၉ အရ သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အ   နက်ာလအတွငျ်ား ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားအာျား ြှတ်ပံိုတငရ်န ်ပ က်ကွက်ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် အ  က်အလက်တစရ်ပ်ရပ်   နလ်ှပ်   ့်ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ြှာျားယွငျ်ားဒြာ်မပ ာျားဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီ တာဝန ်တငရ်ှ မ ငျ်ား 

တစရ်ပ်အာျားမပ လိုပ်မ ငျ်ားအတွက် ဒ ကျားပြီတစရ်ပ်ဒပျားရနရ်ှ သည့်် အဒ ကာငျ်ားအာျား ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ  ံသ ို ့် 

ဒြာ်မပအဒ ကာငျ်ား ကာျားရန ်ပ က်ကွက်မ ငျ်ားတ ို ့်ြှာ ြဒတာ်တဆဒ ကာင့်် မြစဒ် ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

တြငရ်ည်ရွယ်လိုပ်ဒဆာငမ် ငျ်ား ြဟိုတ်ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားလံိုဒလာက်ဒသာ အဒ ကာငျ်ား မပ  က်ြ ာျားဒ ကာင့်် 

မြစဒ်ပေါ်   ့်ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီပြီရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အစိုရှယ်ယာပ ိုငရ်ှင ်ြ ာျားက ို     ိုက်န ိုငသ်ည့်် 

အဒမ အဒနြရှ ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် သက်သာ ငွ့််ဒပျားရနသ်င့််ဒတာ်ြျှတသည့်် အမ ာျားဒသာ 

အဒမ  အံဒ ကာငျ်ားြ ာျားရှ ဒ ကာငျ်ား ဒက နပ်လက် ံ  ့်လျှငက်ိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုင ်သ တစဦ်ျားဦျားက 

ဒလျှာက် ာျားလာပါက တရာျားရံို ျားက သင့််ဒတာ်ြျှတသည့်် စညျ်ားကြ်ျား  က်ြ ာျားက ို သတ်ြှတ်၍ ြှတ်ပံိုတငရ်ြည့်် 

အ   နက်ာလက ို တ ိုျားမြ င့််ဒပျားန ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ်   နလ်ှပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် ြှာျားယွငျ်ားဒြာ်မပြှုြ ာျားက ို မပငဆ်ငဒ်စန ိုငသ်ည့််အမပင ်

တရာျားရံိုျားအဒနမြင့်် သင့််သည် ငမ်ြငပ်ါက ဒလျှာက်  ာျားြှုအတွက် ကိုနက်  စရ တ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် 

အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 
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( ) တရာျားရံို ျားကဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားတစရ်ပ်အာျား ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားအတွက် 

အ   နတ် ိုျားမြ င့််သတ်ြှတ်ဒပျားသည့််အ ါ အဆ ိုပါအြ န် ့်သည ်ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီ တာဝနတ်ငရ်ှ  

မ ငျ်ားတစရ်ပ်အာျား ြှတ်ပံိုတငရ်ြည့်် အ   နက်ာလြတ ိုငြ်ီက သက်ဆ ိုငဒ်သာ ပစစည်ျားြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ 

ရရှ ဒသာအ ငွ့််အဒရျားတစစ်ံိုတစရ်ာက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

ဒပါငန်ှမံခငျ်ားနငှ့်် ဒ ကျားမြီတာဝန်တငရှ် မခငျ်ားတ ို ့်အရ လ ိုက်နာဒဆာငရ် က်ရြည့််က စစြ ာျားက ို ြှတပံ်ိုတငမ်ခငျ်ား 

၂၄၅။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၂၂၉ အရ ြှတ်ပံိုတငရ်န ်လ ိုအပ်ဒသာ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား 

တစရ်ပ်ရပ်က ို ဒငဒွပျားဒ  ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ြှုက ို အမပည့််အဝ မပ လိုပ်ပပီျားသည့််ဒန ့်ြှ ၂၈ ရက် အတွငျ်ား 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပရနတ်ာဝနရ်ှ သည်။   ို ့်မပင ်အဒပါင ်သံ  သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားက ို 

ရရှ သ သည် ဒငဒွပျားဒ  ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်ရြှုြ ာျားက ို ြှတ်တြ်ျားတငန် ိုငဒ် ကာငျ်ား 

စာမြင့််ဒရျားသာျားတငမ်ပရြည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) အရ တငမ်ပ  က်က ို လက်  ံရရှ သည့််အ ါ ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ သည် အဒ ကာငျ်ားမပ  က် တစစ်ံိုတစရ်ာ 

ဒပေါ်ဒပါက်မ ငျ်ားြရှ ပါက   ိုသ ို ့် လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည့််က စစြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ြှတ်တြ်ျားတစဒ်စာငက် ို 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်မြည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်မြစပ်ပီျား လ ိုအပ်ပါက ယငျ်ား၏ြ တတ ူ တစဒ်စာငက် ို ကိုြပဏသီ ို ့် 

ဒပျားအပ်ရြည်။ 

မပစြ်ှုမပစေ်ဏ်ြ ာျား 

၂၄၆။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ို ိုသည် ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် အ  က်အလက်ြ ာျားအာျား 

ြှတ်ပံိုတငန် ိုငဒ်ရျားအတွက် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပရနပ် က်ကွက်ြှုတစစ်ံိုတစရ်ာရှ   ့်ပါကြှတ်ပံိုတင ်မ ငျ်ားသည် 

အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျား၏ ဒလျှာက် ာျားြှုအရဒဆာငရွ်က်ရမ ငျ်ား ြဟိုတ်လျှင ်ကိုြပဏနီငှ့််ယငျ်ား၏ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားအရာရှ ြ ာျား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် ပ က်ကွက်ြှုတွင ်သ လ က်မြင့််ပါဝငဒ်ဆာငရွ်က်  ့်  ကသ ြ ာျားတစဦ်ျားစသီည် ေဏဒ် ကျားဒင ွ

က ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

(၁) ကိုြပဏကီ မပ လိုပ် ာျားဒသာ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

(၂) ပိုေြ် ၂၂၉ သ ို ့်ြဟိုတ ်ပိုေြ် ၂၃ဝ အရ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝန ်တငရ်ှ မ ငျ်ား 

တစရ်ပ်ရပ်နငှ့််သက်ဆ ိုငဒ်သာ ဒ ကျားပြီဒပျားဒ  ပပီျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ပပီျားမ ငျ်ား တ ို ့်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

(၃) ဤဥပဒေပါ အ က်တွငဒ်ြာ်မပ ာျားဒသာမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံတွင ်ြှတ်ပံိုတငရ်န ်

လ ိုအပ်ဒသာအစဉလ ိုက် ေဘီင ် ာြ ာျား  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

( ) အ က်ဒြာ်မပပါက စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ကိုြပဏတီစ ်ို ိုသည် ယငျ်ားက မပ လိုပ် ာျားဒသာ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားတစရ်ပ်ရပ်အာျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံတွင ်ြှတ်ပံိုတင ်မ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ဤဥပဒေပါ 

သတ်ြှတ်  က် တစရ်ပ်ရပ်က ို လ ိုက်နာရနပ် က်ကွက်  ့်လျှင ်ကိုြပဏ ီနငှ့််   ိုပ က်ကွက်ြှုအာျားသ လ က်မြင့်် 
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တြင ်ငွ့််မပ   ့်ဒသာ ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအရာရှ  ြ ာျား တစဦ်ျားစသီည် အမ ာျားဒသာတာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားက ို 

    ိုက်ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်နစှသ် နျ်ား ငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

(ဂ) ဤဥပဒေပါ အ က်တွငဒ်ြာ်မပ ာျားဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံတွင ်ြှတပံ်ိုတငရ်န ်လ ိုအပ်ဒသာ 

ေဘီင ် ာတစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာစဒတာ့် (Debenture Stock) အဒ ာက်အ ာျားလက်ြှတ ်တစရ်ပ်ရပ်က ို 

ယငျ်ားတ ို ့်အဒပေါ်  ပ်ြံဒ ာက်  ံအတည်မပ  ာျားသည့်် ြှတ်ပံိုတငအ်ဒ ာက်အ ာျား 

လက်ြှတ်ြ တတ ူတစဒ်စာငြ်ပါရှ ဘ  ဒပျားပ ို ့်ရန ်တစဦ်ျားဦျားြှသ လ က်မြင့်် တြင ်ငွ့််မပ   ့်လျှင ်  ိုသ သည် 

အမ ာျားဒသာတာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  ေဏဒ် ကျားဒငကွ ပ် နစှသ် နျ်ား ငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

၂၄၇။ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ားနငှ့်် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရှ် မ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ား ြည်သည့််ကိုြပဏြီဆ ို 

ဒပါငန်ှမံ ငျ်ားနငှ့်် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရှ် မ ငျ်ားတ ို ့်အတွက် ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတစ ်ိုက ို မပ စို ာျားရှ ရြည်မြစပ်ပီျား 

ယငျ်ားြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျားြ ာျားနငှ့်် သကဆ် ိုငသ်ည့််ဒပါငန်ှ ံမ ငျ်ားနငှ့်် 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရှ် မ ငျ်ားတ ို ့်အာျားလံိုျား၊ ကိုြပဏ၏ီ တာဝနယ် ဒဆာငရွ်က်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်ပစစည်ျား တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် 

အဒမပာငျ်ားအလ ရှ ဒသာ ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား (floating charge) အာျားလံိုျား၊ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား မပ လိုပ် ာျားဒသာပစစည်ျားြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုင ်သည့်် အက ဉျား   ပ်ဒြာ်မပ  က်၊ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား မပ လိုပ် ာျားသည့်် ဒငပွြာဏနငှ့်် အဒပါင ်သံ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ားတ ို ့်နငှ့်် 

သက်ဆ ိုငသ် ြ ာျား၏ အြည်ြ ာျားက ို ဒရျားသငွျ်ား ဒြာ်မပရြည်။ 

၂၄၈။ ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျားအရာရှ ြ ာျားသည ်ပိုေြ် ၂၄၇ အရမပ လိုပ်ရန ်လ ိုအပ်ဒသာ 

ဒရျားသငွျ်ားဒြာ်မပ  က်တစရ်ပ်ရပ်က ို ဒရျားသငွျ်ားဒြာ်မပရန ်ပ က်ကွက်မ ငျ်ားအာျားသ လ က်မြင့်် တြင ်ငွ့််မပ   ့် လျှင ်

ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

ဒပါငန်ှမံခငျ်ားနငှ့််ဒ ကျားမြီတာဝန်တငရှ် မခငျ်ားတ ို ့် မပ လိုပ်သည့်် စာခ  ပ်စာတြ်ျားြ တတ ူြ ာျား၊ ဒပါငန်ှြံှုနငှ့်် 

ဒ ကျားမြီတာဝန်တငရှ် မခငျ်ားတ ို ့်နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့််ကိုြပဏီ၏ ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားအာျား စစဒ်ဆျား ကည့််ရှု  န ိုငခ် င့််ရှ မခငျ်ား 

၂၄၉။ ပိုေြ် ၂၃၉ အရ ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာရံိုျား နျ်ားတွင ်သ ြ်ျားဆည်ျား ာျားရှ ရြည့်် ြတှ်ပံိုတင ်အရာရှ  ံသ ို ့် 

ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပံိုတငရ်နလ် ိုအပ်သည့်် ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ  မ ငျ်ားအာျား 

မပ လိုပ်ဒသာစာ   ပ်စာတြ်ျားြ ာျား၏ ြ တတ ူြ ာျားနငှ့်် ပိုေြ် ၂၄၇ နငှ့််အညီ   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ သည့်် ဒပါငန်ှမံ ငျ်ားနငှ့်် 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရှ် မ ငျ်ားတ ို ့်ဆ ိုငရ်ာ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတ ို ့်အာျား ကိုြပဏ၏ီ ြည်သည့််ပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားဦျားက ို သင့််ဒလ ာ်ဒသာအ   နတ် ိုငျ်ားတွင ်အ ြ ့် စစဒ်ဆျား ကည့််ရှု ငွ့်် မပ ရြည်မြစပ်ပီျား 

ဒပါငန်ှမံ ငျ်ားနငှ့်် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရှ် မ ငျ်ားတ ို ့်ဆ ိုငရ်ာ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားအာျား ကိုြပဏကီ သတ်ြှတ ်ာျားသည့်် 

အ ဒ ကျားဒငတွစရ်ပ်က ို ဒပျားသငွျ်ားဒစလ က် အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားက ို စစဒ်ဆျား ကည့််ရှု   ငွ့််မပ ရြည်။ 

၂၅၀။ ပိုေြ် ၂၄၉ အရ ြ တတ ူြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားက ို စစဒ်ဆျား ကည့််ရှု မ ငျ်ားအာျား မငငျ်ားပယ်   ့်လျှင ်ကိုြပဏသီည် 

ေဏဒ် ကျားဒငကွ ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်မြစပ်ပီျား   ိုသ ို ့် မငငျ်ားပယ် ြှုက ို သ လ က်မြင့်် ငွ့််မပ   ့်ဒသာ 

ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျားအရာရှ တစဦ်ျားစသီည် တ ညီဒသာ မပစေ်ဏက် ိုက  ဒံစရြည်။ 
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  ိုမပစေ်ဏြ် ာျားအမပင ်တရာျားရံို ျားသည် အြ န် ့်တစရ်ပ် ိုတ်မပန၍် အဆ ိုပါ ြ တတ ူြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားက ို 

  က်  ငျ်ားစစဒ်ဆျား ကည့််ရှု ငွ့််မပ ဒစန ိုငသ်ည်။ 

ေဘီငခ် ာပ ိုငဆ် ိုငသ်ြူ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားအာျား စစဒ်ဆျား ကည့််ရှုန ိုငခ် င့််နငှ့်် 

ယံို ကည်အပ်နှဒံရျားစာခ  ပ်ြ ာျား၏ ြ တတ ူြ ာျားက ို ရယနူ ိုငခ် င့််ရှ မခငျ်ား 

၂၅၁။ (က) ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ကာလ သ ို ့်ရာတွင ်ြည်သည့်် ိုနစှတ်ွင ်ြဆ ို စိုစိုဒပါငျ်ား ၃ဝ 

ရက် က် ဒက ာ်လွနမ် ငျ်ားြရှ သည့်် ကာလြ ာျားြှအပ က နက်ာလြ ာျားတွင ်ကိုြပဏတီစ ်ို၏ ေဘီင ် ာပ ိုငဆ် ိုငသ် ြ ာျားနငှ့်် 

သက်ဆ ိုငသ်ည့််ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားအာျားလံိုျားက ို အဆ ိုပါ ေဘီင ် ာြ ာျားအာျား တရာျားဝငပ် ိုငဆ် ိုင ်ာျားသ  သ ို ့်ြဟိုတ ်ကိုြပဏ၏ီ 

အစိုရှယ်ယာ ပ ိုငရ်ှငတ်စဦ်ျားဦျားက စစဒ်ဆျား ကည့််ရှု မ ငျ်ားက ို  ငွ့််မပ ရြည်။ သ ို ့်ဒသာ် ကိုြပဏ၏ီ 

အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ် ြှတ်န ိုငသ်ည့်် သင့််ဒလ ာ်ြှုရှ ဒသာ ကန် ့်သတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာရြည်မြစပ်ပီျား 

စစဒ်ဆျား ကည့််ရှု ငွ့််မပ  ာျားသည့်် ဒန ့်တစဒ်န ့်စအီတွက် အနညျ်ားဆံိုျား နစှန်ာရ ီ ငွ့််မပ န ိုငဒ်စရနအ်လ ို ့်ငာှ 

အဆ ိုပါပ ိုငဆ် ိုငသ် အာျားလံိုျားသည် ကိုြပဏကီ သတ်ြှတ ် ာျားသည့်် သင့််ဒလ ာ်ဒသာ အ ဒ ကျားဒငကွ ို ဒပျားသငွျ်ားလ က် 

ဒြာ်မပပါ ြှတ်ပံိုတင ်စာရငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်ယငျ်ား၏ တစစ် တ်တစဒ်ေသက ို ြ တတ ူတစဒ်စာင ်ဒတာငျ်ားယ န ိုငသ်ည်။ 

 ( ) ေဘီင ် ာြ ာျား  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားအတွက် အာြ ရံန ်  ပ်ဆ ို ာျားသည့်် ယံို ကည်အပ်နှြံှု စာ   ပ်တစရ်ပ် ရပ်၏ 

ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို အဆ ိုပါ ေဘီင ် ာြ ာျားက ို ပ ိုငဆ် ိုငသ် တစဦ်ျားဦျားက ဒတာငျ်ားဆ ိုလာလျှင ်ကိုြပဏ ီကသတ်ြှတ် ာျားသည့်် 

သင့််ဒလ ာ်ဒသာ အ ဒ ကျားဒငကွ ို ဒပျားသငွျ်ားဒစလ က် ဒြာ်မပပါပ ိုငဆ် ိုငသ် ြ ာျား ံသ ို ့် ဒပျားအပ်ရြည်။ 

၂၅၂။ ပိုေြ် ၂၅၁ အရ စစဒ်ဆျား ကည့််ရှု ငွ့််အာျား မငငျ်ားပယ်လျှင၊် သ ို ့်ြဟိုတ် ြ တတ ူတစဒ်စာငအ်ာျား ဒပျားအပ်ရန ်မငငျ်ားပယ်လျှင ်

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ားြမပ လျှင ်ကိုြပဏသီည် ေဏဒ် ကျားဒငကွ ပ်နစှသ် နျ်ား ငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်မြစပ်ပီျား 

  ိုသ ို ့်မငငျ်ားပယ်ြှုက ို သ လ က်မြင့်် ငွ့််မပ   ့်ဒသာ ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအရာရှ တစဦ်ျားစသီည် 

တ ညီဒသာမပစေ်ဏက် ို က  ဒံစရြည်။   ို ့်အမပင ်တရာျားရံို ျားသည် အြ န် ့်တစရ်ပ်  ိုတ်မပန၍် 

အဆ ိုပါြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားက ို   က်  ငျ်ားစစဒ်ဆျား  ကည့််ရှု   ငွ့််မပ ဒစန ိုငသ်ည်။ 

အဒမပာငျ်ားအလွဲရှ ဒသာ ဒ ကျားမြီတာဝန်တငရှ် မခငျ်ားအရ ဦျားစာျားဒပျားဒတာငျ်ားဆ ိုြှုြ ာျားတ င ်အဒမပာငျ်ားအလွဲရှ ဒသာ 

ဒ ကျားမြီတာဝန်တငရှ် မခငျ်ား (floating charge) နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ရရန်ပ ိုငခ် င့််ြ ာျားြှ အခ   ွဲ့ဒ ကျားမြီြ ာျားက ို ဒပျားဒခ ရမခငျ်ား 

၂၅၃။ (က) အဒမပာငျ်ားအလ ရှ ဒသာ ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား (floating charge) တစရ်ပ်မြင့်် အာြ  ံ ာျားရှ ဒသာ ကိုြပဏတီစ ်ို၏ 

ေဘီင ် ာတစရ်ပ်ရပ်က ို ပ ိုငဆ် ိုင ်ာျားသ ြ ာျား၏က ိုယ်စာျား ပစစညျ်ားလက်  ံ  နျ်ားသ ြ်ျားသ တစဦ်ျားက ို  န် ့်အပ် ာျားလျှင ်

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားတ ို ့်တွင ်ပါဝငဒ်သာ သ ို ့်ြဟိုတ် သက်ဆ ိုငဒ်သာပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်၏ 

ဒြာ်မပပါေဘီင ် ာပ ိုငရ်ှငက် မြစဒ်စ၊ ယငျ်ား၏က ိုယ်စာျား မြစဒ်စ ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုက ို ရယ  ာျားလျှင ်ကိုြပဏသီည် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား 

ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ား ြရှ သည့််ကာလတွင ်မြစပ်ါက အပ ိုငျ်ား (၅)ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားသည့်် 

က စစရပ်အာျားလံိုျားတွင ်အမ ာျားဒသာ ဒ ကျားပြီြ ာျား က် ဦျားစွာဒပျားဒ  ရြည့်် ဦျားစာျားဒပျား ဒငဒွပျားဒ  ြှုြ ာျားအာျား ပစစည်ျားလက်  ံ

  နျ်ားသ ြ်ျားသ  သ ို ့်ြဟိုတ် ပ ိုငဆ် ိုငရ်ယ  ာျားသ ြ ာျား လက်ဝယ်သ ို ့် ဒရာက်ရှ လာြည့်် ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျား တစရ်ပ်ရပ်ြှ 
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ဒပျားဒ  ရြည်မြစပ်ပီျား ေဘီင ် ာြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ြ လဒငရွငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အတ ိုျား အတွက် 

ဒတာငျ်ားဆ ိုြှုတစရ်ပ်ရပ် က ်ဦျားစာျားဒပျားဒငဒွပျားဒ  ရြည်။ 

( ) အပ ိုငျ်ား (၅) ၏ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ အ   နက်ာလသတ်ြှတ်  က်က ို ပစစည်ျားလက်  ံ  နျ်ားသ ြ်ျားသ အာျား 

 န် ့်အပ်သည့််ဒန ့်ရက် သ ို ့်ြဟိုတ် အ က်ဒြာ်မပပါအတ ိုငျ်ား ပ ိုငဆ် ိုငရ်ယ သည့်် ဒန ့်ရက်ြှ စတင၍်ဒရတွက်ရြည်။ 

(ဂ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ မပ လိုပ်သည့််ဒငဒွပျားဒ  ြှုြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ပြီရှငြ် ာျား၏ဒပျားဒ  ြှု အတွက် ာျားရှ ဒသာ 

ကိုြပဏ၏ီရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားြှ မြစန် ိုငသ်ြျှ ဒပျားဒ  ရြည်။ 

 

အခန်ျား(၂၃) 

ပစစည်ျားလက်ခံ  နျ်ားသ ြ်ျားသြူ ာျားက ို ခန် ့်အပ်မခငျ်ား၊ စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားက ို မပ စိုမခငျ်ား၊ မပငပ်ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား ြ ာျားက 

ဒဆာငရ် က်ဒသာ ဒ ကျားမြီတာဝန်တငရှ် မခငျ်ားြ ာျား (Charges) က ို ြှတပံ်ိုတငမ်ခငျ်ား 

မပည်ပဒကာပ် ိုဒရျားရှငျ်ားြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉ်ျားသည့်် ဒ ကျားမြီတာဝနတ်ငရှ် မခငျ်ားြ ာျား (Charges) က ို ြှတပံ်ိုတငမ်ခငျ်ား 

၂၅၄။ ပိုေြ် ၂၂၈ ြှ ပိုေြ် ၂၃၉ အ   နငှ့်် ပိုေြ် ၂၄၄ ြှ ပိုေြ် ၂၅၂ အ  တ ို ့်တွငပ်ါရှ သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား သည ်ဤဥပဒေအရ 

မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ိုအမြစ ်ြှတ်ပံိုတင ်ာျားပပီျား န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား စျီားပွာျားဒရျား လိုပ်ငနျ်ားဒနရာတစရ်ပ် ာျားရှ သည့်် 

န ိုငင်ဒံတာ်၏မပငပ်တွငြ်ွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ာျားဒသာ ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား တစ ်ိုက ရရှ ပ ိုငဆ် ိုင ်ာျားဒသာ န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ားရှ  

ပစစည်ျားြ ာျားအဒပေါ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားြ ာျား (Charges) မပ လိုပ်မ ငျ်ားြ ာျားဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားြ ာျားရှ သည့်် န ိုငင်ဒံတာ် အတွငျ်ားရှ  ပစစည်ျားြ ာျားက ို ရယ ပ ိုငဆ် ိုငမ် ငျ်ားြ ာျားဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား 

သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်။ 

ပစစည်ျားလက်ခံ  နျ်ားသ ြ်ျားသအူာျား ခန် ့်အပ်ြှုက ို အဒ ကာငျ်ား ကာျားမခငျ်ား 

၂၅၅။ ပိုေြ် ၂၄ဝ ြှ ပိုေြ် ၂၄၃ အ   ဒြာ်မပပါရှ သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ဤဥပဒေအရ မပည်ပ ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ိုအမြစ ်

ြှတ်ပံိုတင ်ာျားပပီျား န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားဒနရာ တစရ်ပ်  ာျားရှ သည့်် န ိုငင်ဒံတာ်၏ မပငပ်တွင ်

ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ာျားဒသာ ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားအာျားလံိုျားနငှ့်် လ ိုအပ် သလ ို သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်။ 

စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားနငှ့်် ြှတတ်ြ်ျားြ ာျားက ို  န်ျားသ ြ်ျား ာျားရှ မခငျ်ား 

၂၅၆။ ပိုေြ် ၂၅၈ တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့််မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ဤဥပဒေအရ မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ို အမြစ ်

ြှတ်ပံိုတင ်ာျားပပီျား န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား ဒနရာ ာျားရှ သည့်် န ိုငင်ဒံတာ်မပငပ်တွင ်ြွ ွဲ့စည်ျား ာျားသည့်် 

ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၏ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ လက် ရံရှ ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် သံိုျားစွ   ့်ဒသာဒငဒွ ကျားြ ာျား၊ 

မပ လိုပ်  ့်ဒသာဒရာငျ်ား  ြှုြ ာျားနငှ့်် ဝယ်ယ ြှုြ ာျား၊ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားနငှ့်် တာဝနရ်ှ ြှု ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ အဆ ိုပါပိုေြ်အရ 

လ ိုအပ်သည့်် ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာ အစရီင ်စံာြ ာျားက ို န ိုငင်ဒံတာ ်အတွငျ်ားရှ  အဓ ကစျီားပာွျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားဒနရာတွင ်

  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည်မြစပ်ပီျား ယငျ်ားဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားြ ာျား နငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်။ 

 

အခန်ျား(၂၄) 
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ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာအစရီငခ်ံစာြ ာျားနငှ့််စာရငျ်ားစစဒ်ဆျားမခငျ်ားြ ာျားအဒ ကာငျ်ား 

ဤအခန်ျားပါ မပဋ္ဌာန်ျားခ က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာရမခငျ်ား 

၂၅၇။ (က) ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျားအတွက် ဤအ နျ်ားပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို မြနြ်ာန ိုငင် ံစာရငျ်ားဒကာငစ် ီဥပဒေနငှ့်် 

အမ ာျားဒသာသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေြ ာျားပါ သတ်ြှတ်  က်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားတ ို ့်အရ မပ လိုပ် ာျား သည့်် 

သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားနငှ့်် အညီ လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်- 

(၁)   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည့်် စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျား၊ 

(၂) ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား ံသ ို ့် တငမ်ပရြည့်် ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာ ရှငျ်ားတြ်ျားြ ာျားနငှ့်် အစရီင ်စံာြ ာျား၊ 

(၃) အဆ ိုပါ စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားနငှ့်် အစရီင ်စံာြ ာျားအာျား မပ စို  နျ်ားသ ြ်ျားရာတွင ်လ ိုက်နာရြည့််စာရငျ်ား 

ြ ာျား ာျားရှ မ ငျ်ားဆ ိုငရ်ာစနံှုနျ်ားြ ာျားနငှ့်် 

(၄) အဆ ိုပါ စာရငျ်ားြ ာျားအာျား စစဒ်ဆျားရာတွင ်လ ိုက်နာရြည့်် စာရငျ်ားစစဒ်ဆျားမ ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ စနံှုနျ်ားြ ာျား။ 

( ) ဤအ နျ်ားပါ သတ်ြှတ်  က်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဤအ နျ်ား အရမပ လိုပ်သည့်် သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားနငှ့်် မြနြ်ာန ိုငင် ံ

စာရငျ်ားဒကာငစ်ဦပဒေပါ သတ်ြှတ်  က်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားဥပဒေအရ မပ လိုပ်သည့်် သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားအ ကာျား 

ကွ လွ ြှုတစစ်ံိုတစရ်ာရှ   ့်လျှင ်မြနြ်ာန ိုငင်စံာရငျ်ားဒကာငစ်ဦပဒေပါသတ်ြှတ်   က်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ယငျ်ားဥပဒေအရ 

မပ လိုပ်သည့်် သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက လွှြ်ျားြ ိုျားသည်။ 

(ဂ) ဒအာက်ပါ အဒ ကာငျ်ားအ  က်ြ ာျားြရှ လျှင ်ပိုေြ် ၂၆ဝ ြှ ပိုေြ် ၂၆၈ အ   နငှ့်် ပိုေြ် ၂၇၉၊ ပိုေြ် ွ  ( ) တ ို ့်သည် 

အဒသျားစာျားကိုြပဏြီ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဒစရ- 

(၁) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျားသည် အဆ ိုပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အလာျားတ သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို ဒြာ်မပ ာျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားသည် သာြနဆ်ံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်   ြှတ်၍ အဆ ိုပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာရန ်

ဆံိုျားမြတ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က အဆ ိုပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က် ြ ာျားက ို လ ိုက်နာသင့််သည်ဟို ဆံိုျားမြတ်မ ငျ်ား။ 

ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာ ရှငျ်ားတြ်ျားြ ာျား၊ စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားနငှ့််ဒင စာရငျ်ားြ ာျားက ို မပ စိုရနအ်တ က် ကိုြပဏီတ င ် ာျားရှ ရြည့်် 

ြှတတ်ြ်ျားြ ာျားနငှ့်် သင့််ဒတာ်သည့်် ြှတတ်ြ်ျားြ ာျားက ို  ာျားရှ မခငျ်ား 

၂၅၈။ (က) ကိုြပဏအီာျားလံိုျားသည် ဒအာကပ်ါက စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ စာရငျ်ားြ ာျား ာျားရှ မ ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ 

သက်ဆ ိုငဒ်သာစနံှုနျ်ားြ ာျားနငှ့််အညီ မြနြ်ာဘာသာမြင့််မြစဒ်စ၊ အဂဂလ ပ်ဘာသာမြင့််မြစဒ်စ ဘဏ္ဍာဒရျား ဆ ိုငရ်ာ 

ရှငျ်ားတြ်ျားြ ာျား မပ စိုဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်နအ်တွက် စာမြင့််ဒရျားသာျား ာျားသည့်် ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာ ြှတ်တြ်ျားြ ာျားက ို 

  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည်- 

(၁) ကိုြပဏကီ လက် ရံရှ ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် သံိုျားစွ   ့်ဒသာ ဒငဒွ ကျားစိုစိုဒပါငျ်ားနငှ့်် လက် ရံရှ   ့်ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

သံိုျားစွ ကိုနက်   ့်ဒသာ ဒငဒွ ကျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် က စစရပ်ြ ာျား၊ 

(၂) ကိုြပဏြီှ ကိုနပ်စစည်ျားဒရာငျ်ား  မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုနပ်စစည်ျားဝယ်ယ မ ငျ်ား၊ 
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(၃) ကိုြပဏ၏ီ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားနငှ့်် ဒပျားရနတ်ာဝနရှ် ြှုြ ာျားနငှ့်် 

(၄) ဤဥပဒေအရ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေအရ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဒငဒွ ကျား ဆ ိုငရ်ာ 

အမ ာျားက စစရပ်ြ ာျား။ 

( ) ြှတ်တြ်ျားြ ာျားက ို ကိုြပဏ၏ီြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားတွင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ေါရ ိုက်တာြ ာျားြ ှသင့််သည်  ငမ်ြငသ်ည့်် 

အမ ာျားဒနရာတွင ်  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည်မြစပ်ပီျား ရံိုျားလိုပ်ငနျ်ား   နအ်တွငျ်ား ေါရ ိုက်တာြ ာျား က 

စစဒ်ဆျား ကည့််ရှု ငွ့််ရှ ဒစရြည်။ 

၂၅၉။ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအရာရှ တစဦ်ျားဦျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ တြငမ်ပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်ပ က်ကွက်ြှုဒ ကာင့်် ပိုေြ် ၂၅၈ 

ပါသတ်ြှတ်  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်ကိုြပဏ၏ီ ပ က်ကွက်ြှုက ို မြစဒ်ပေါ်ဒစ  ့်လျှင ်

အဆ ိုပါမပစြ်ှုနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ၎ငျ်ားတ ို ့်သည် ေဏဒ် ကျားဒငကွ ပ် ိုနစသ် နျ်ား ငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

နစှစ်ဉ်လက်က န်ရှငျ်ားတြ်ျား 

၂၆၀။ (က) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ကိုြပဏအီာျားလံိုျား၏ ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် ကိုြပဏအီာျား 

စတငြ်ွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငသ်ည့််ဒန ့်ြှ ၁၈ လအတွငျ်ား က ငျ်ားပရြည်မြစပ်ပီျား ယငျ်ားဒနာက်ပ ိုငျ်ား၌ မပကခေ နန်စှတ်စန်စှလ်ျှင ်

အနည်ျားဆံိုျားတစက်က ြ် သတ်ြှတ်၍ ဤဥပဒေအရ သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေအရလ ိုအပ်ဒသာ 

ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာ ရှငျ်ားတြ်ျားြ ာျားက ို ကိုြပဏ၏ီ အဒ ွဒ  ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်ရှငျ်ားလငျ်ားတငမ်ပရြည်။ 

ယငျ်ားသ ို ့်တငမ်ပရာတွင ်လက်က နရ်ှငျ်ားတြ်ျား (balance sheet)၊ အရှု ံျားအမြတ် စာရငျ်ား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် အက   ျားအမြတ်အတွက် 

ကိုနသ်ယွ်ဒရာငျ်ားဝယ်မ ငျ်ားြမပ ဒသာ ကိုြပဏမီြစလ်ျှင ်သက်ဆ ိုငရ်ာ ကာလအတွက ်ဝငဒ်ငနွငှ့်် အသံိုျားစရ တ်စာရငျ်ား၊ 

ကိုြပဏအီာျား စတငြ်ွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ပပီျားဒနာက် ပ ြဦျားဆံိုျား စာရငျ်ားမြစဒ်စ၊ စာရငျ်ားတစ ်ိုအာျားမပ စိုပပီျားဒနာက်မြစဒ်စ 

အစည်ျားအဒဝျား က ငျ်ားပ သည့်် ဒန ့်ရက်ြတ ိုငြ် ီက ိုျားလ က်ြဒစာဒသာ ဒန ့်ရက်အ   မပ စို ာျားဒသာစာရငျ်ား၊ 

စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား ြ ာျား ဒဆာငရွ်က်လ က်ရှ ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် န ိုငင်ဒံတာ်၏မပငပ်တွင ်အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားရရှ ဒသာ ကိုြပဏ ီ

တစ ်ိုမြစပ်ါက ၁၂လ  ကြ်ပ ိုဒသာကာလတွင ်မပ စို ာျားသည့်် စာရငျ်ားြ ာျားပါရှ ရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည ်

အ  ျားအဒ ကာငျ်ားမပ  က်ရှ ဒ ကာငျ်ား ဒတွွဲ့ ရှ လျှင ်သံိုျားလ က်ြပ ိုဒသာ ကာလ တစရ်ပ်မြင့်် အဆ ိုပါကာလအာျား 

တ ိုျားမြ င့််ဒပျားန ိုငသ်ည်။ 

( ) ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာရှငျ်ားတြ်ျားြ ာျားက ို ဤအ နျ်ား၏ ဒနာက်ပ ိုငျ်ားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့််အတ ိုငျ်ား ကိုြပဏ ီ၏ စာရငျ်ားစစက် 

စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ရြည်မြစပ်ပီျား စာရငျ်ားစစအ်စရီင ်စံာက ို ယငျ်ားရှငျ်ားတြ်ျားနငှ့်် အတ  ပ ျားတွ တငမ်ပရြည် သ ို ့်ြဟိုတ် 

အစရီင ်စံာပါ ရည်ညွှနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာရှငျ်ားတြ်ျား၏ ဒအာက်ဒမ တွင ် ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်။ 

  ိုအစရီင ်စံာအာျား ကိုြပဏ၏ီ အဒ ွဒ ွ အစည်ျားအဒဝျားတွင ်ရှငျ်ားလငျ်ားတငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား ကိုြပဏတီွင ်

ပါဝငသ် ြ ာျားက စစဒ်ဆျား ကည့််ရှုန ိုငဒ်စရနအ်တွက်  ာျားရှ ရ ြည်။ 

(ဂ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ကိုြပဏအီာျားလံိုျားသည် စာရငျ်ားစစဒ်ဆျား ာျားပပီျား မြစဒ်သာ အဆ ိုပါ 

ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာရှငျ်ားတြ်ျားြ ာျား၏ ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို စာရငျ်ားစစအ်စရီင ်စံာြ တတ ူ တစဒ်စာငန်ငှ့််အတ  ကိုြပဏတီွင ်

ပါဝငသ် ြ ာျား၏ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ လ ပ်စာြ ာျားသ ို ့် အစည်ျားအဒဝျား ြ တ် ကာျားစာမြင့်် ပ ျားတွ လ က်ဒပျားပ ို ့်ရြည်။ 
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  ို ့်အမပင ်ယငျ်ားတ ို ့်၏ ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို အစည်ျားအဒဝျားစတင ်က ငျ်ားပမ ငျ်ားြမပ ြီ အနည်ျားဆံိုျား ၂၁ ရက ်ကက  တင၍် 

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားက စစဒ်ဆျား ကည့််ရှုန ိုငဒ်စ ရနအ်တကွ် ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာရံိုျား နျ်ားတွင ်

 ာျားရှ ရြည်။ ဤဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား သက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေြ ာျားက ို     ိုက်မ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  ကိုြပဏ၏ီ 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ဤပိုေြ်အရ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားသ ို ့် ဒငဒွ ကျားဆ ိုငရ်ာ ရှငျ်ားတြ်ျားြ ာျားက ို 

အလီက် ဒရာနစန်ည်ျားမြင့်် ဒပျားပ ို ့်န ိုင ်ဒ ကာငျ်ား သတ်ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ အစရီငခ်ံစာ 

၂၆၁။ (က) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ကိုြပဏတီစ ်ို ို၏ ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် 

ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာရှငျ်ားတြ်ျားနငှ့််အတ  ကိုြပဏ၏ီလိုပ်ငနျ်ားက စစရပ်ြ ာျား၊ အမြတ်ဒဝစိုအမြစ ်ဒပျားသင့််သည် ဟို 

ဒ ာက် တံငမ်ပြည့်် ပြာဏရှ   ့်လျှင ်ယငျ်ားပြာဏ၊ လက်က နရ်ှငျ်ားတြ်ျား(balance sheet)တွင ်သျီားမ ာျားဒြာ်မပ ာျားသည့်် 

သျီားသန် ့်ရနပံ်ိုဒင၊ွ အဒ ွဒ ွရနပံ်ိုဒင ွသ ို ့်ြဟိုတ် သျီားသန် ့်ဒငစွာရငျ်ားတ ို ့်တွင ် ာျားရှ သင့််သည့်် ဒငရှွ   ့်လျှင ်ယငျ်ားဒငပွြာဏ 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒနာက်ဆက်တွ  ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာရှငျ်ားတြ်ျားနငှ့်် အတ  တငမ်ပ ာျားဒသာ ဒနာက်ဆက်တွ  လက်က နရ်ှငျ်ားတြ်ျား 

(balance sheet) တစရ်ပ်ရပ်တွင ်သျီားမ ာျား ဒြာ်မပ ာျားသည့်် သျီားသန် ့်ရနပံ်ိုဒင၊ွ အဒ ွဒ ွရနပံ်ိုဒင ွသ ို ့်ြဟိုတ် 

သျီားသန် ့်ဒငစွာရငျ်ားတ ို ့်တွင ် ာျားရှ သင့်် သည့််ဒငရှွ   ့်လျှင ်ယငျ်ားဒငပွြာဏတ ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉျားဒသာ အစရီင ်စံာတစဒ်စာငက် ို 

မပ စိုရြည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) တွင ်ရည်ညွှနျ်ားဒြာ်မပပါရှ သည့်် အစရီင ်စံာတငွ ်ကိုြပဏ၏ီ ြ လစျီားပွာျားဒရျား လိုပ်ငနျ်ားဆ ိုငရ်ာဒြာ်မပ  က်၊ 

အဆ ိုပါနစှက်ာလအတွငျ်ား ကိုြပဏ၏ီ လိုပ်ငနျ်ားဒဆာငရွ်က်ြှု ဆ ိုငရ်ာသံိုျားသပ် ဒြာ်မပ  က်၊ 

ကိုြပဏတီွင ်ကံ ဒတွွဲ့ဒနရသည့်် အ က်အ  ြ ာျားနငှ့်် ြဒသ  ာဒသာ က စစရပ်ြ ာျားဆ ိုငရ်ာ ဒြာ်မပ  က်နငှ့်် 

အမ ာျားသတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် က စစရပ်ြ ာျားအပါအဝင ်ကိုြပဏ၏ီ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား ဆ ိုငရ်ာ ဒလ ာ်ကနြ်ျှတသည့်် 

သံိုျားသပ်တငမ်ပ  က် တစရ်ပ်ပါရှ ရြည်။ အစရီင ်စံာက ို ေါရ ိုကတ်ာြ ာျားက ဒဆာငရွ်က်ရန ်

အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ား ာျားလျှင ်ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ က ိုယ်စာျားအမြစ ်ဥကက ဋ္ဌက လက်ြှတ် ဒရျား  ိုျားန ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ပိုေြ် ၂၅၉ တွင ်ပါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်ရနသ် လ က်မြင့်် 

တြငပ် က်ကွက်ြှုဒ ကာင့်် အမပစရ်ှ ဒသာေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျားအရာရှ  တစဦ်ျားဦျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်။ 

လက်က န်ရှငျ်ားတြ်ျားတ င ်ပါရှ ရြည့််အဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျား 

၂၆၂။ (က) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ကိုြပဏတီစ ်ို ို၏ ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာ ရှငျ်ားတြ်ျားနငှ့််အတ  

ပါရှ ရြည်မြစဒ်သာ လက်က နရ်ှငျ်ားတြ်ျား (balance sheet) တွင ်ကိုြပဏ၏ီ ပစစည်ျား ြ ာျား၊ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျား၊ ြတည်ဒငရွငျ်ားနငှ့်် 

တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျား အက ဉျား   ပ်က ို ဒြာ်မပရြည်မြစပ်ပီျား အဆ ိုပါ တာဝနရှ် ြှုြ ာျားနငှ့်် ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျား၏ ဒယဘိုယ အဒမ အဒန၊ 

ပံိုဒသသတ်ြှတ် ာျားသည့်် ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျား ၏တနြ် ိုျားက ို ြညသ် ို ့်တွက်  က် ာျားသည်ဟ ဒသာ  ိုတ်ဒြာ်တငမ်ပရြည့်် 

အ  က်အလက်ြ ာျား ပါရှ ရ ြည်။ 

( ) လက်က နရ်ှငျ်ားတြ်ျား (balance sheet) က ို စာရငျ်ားအငျ်ားစနံှုနျ်ားြ ာျားအရ က င့််သံိုျားရသည့်် ပံိုစ ံသ ို ့်ြဟိုတ် သက်ဆ ိုငရ်ာ 

ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်နငှ့််အညီ ဒဆာငရွ်က်ရနလ် ိုအပ်သည့်် အမ ာျားပံိုစမံြင့်် မပ စို ဒဆာငရွ်က်ရြည။် 
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(ဂ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ကိုြပဏတီစ ်ို ို၏ ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာ ရှငျ်ားတြ်ျားနငှ့်် 

အတ ပါရှ ရြည်မြစဒ်သာ အရှု ံျားအမြတ်စာရငျ်ားတွင ်ေါရ ိုက်တာြ ာျားသ ို ့် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ တာဝန ်ြ်ျားဒဆာငြ်ှု အတွက် 

အ ဒ ကျားဒင ွအမြစဝ်နဒ်ဆာင ်ြ ာျား၊ ရာ  ိုငန်ှုနျ်ားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားနည်ျားတစရ်ပ်ရပ် အဒန မြင့်် ဒပျားဒ    ့်သည့်် 

ဒငပွြာဏစိုစိုဒပါငျ်ားအာျား ဒြာ်မပသည့််အ  က်အလက်ြ ာျား၊ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား က  ြှတ်သည့်် 

အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်မြင့်် လ ိုအပ်လျှင ်အမ ာျားအရာရှ တစဦ်ျားဦျားသ ို ့် ဒပျားဒ  သည့််အ ဒ ကျား ဒငြွ ာျားနငှ့်် 

ပစစည်ျားတနြ် ိုျားဒလျှာ့်တွက် ဒငအွတွက် ပယ်ြ က်သည့််တနြ် ိုျားစိုစိုဒပါငျ်ားတ ို ့်က ို  ည့််သငွျ်ား ဒြာ်မပရြည။် ကိုြပဏ၏ီ 

ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျားသည် တ ိုက်ရ ိုက်မြစဒ်စ၊ သယွ်ဝ ိုက်၍မြစဒ်စ ကိုြပဏကီ အမ ာျားကိုြပဏ၏ီ 

ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားအမြစ ်န် ့် ာျားရန ်အဆ ိုမပ   က်အရ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားမြစလ်ျှင ်

အဆ ိုပါေါရ ိုက်တာအမြစဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ စြီံအိုပ်   ပ်ြှုနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ အမ ာျားနည်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် လည်ျားဒကာငျ်ား 

၎ငျ်ားက ိုယ်ပ ိုင ်အသံိုျားမပ ြှုအတွက် ၎ငျ်ားြှရရှ ဒသာ အ ဒ ကျားဒင ွသ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားလစာနငှ့်် စရ တ်ြ ာျားက ို 

စာရငျ်ား၏ဒအာက်ဒမ တွင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ပ ျားတွ တငမ်ပသည့်် ရှငျ်ားတြ်ျားတွင ်ြှတ်  က်မြင့်် ဒြာ်မပပါရှ ရြည်။ 

လက်ဒအာကခ်ံကိုြပဏီြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာအခ ကအ်လက်ြ ာျားက ို လကက် န်ရှငျ်ားတြ်ျားတ င ် ည့််သ ငျ်ားဒ ာမ်ပရမခငျ်ား 

၂၆၃။ (က) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် အစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် 

ကိုြပဏတီစ ်ိုမြစသ်ည့််အ ါ မြနြ်ာန ိုငင်စံာရငျ်ားဒကာငစ်ကီ မပဋ္ဌာနျ်ား ာျားဒသာ စာရငျ်ားစြံ ာျားအရ အဆ ိုပါ ကိုြပဏ၏ီ 

လက်က နရှ်ငျ်ားတြ်ျားနငှ့််အတ  အဆ ိုပါကိုြပဏနီငှ့််တက ွဤဥပဒေအရမြစဒ်စ၊ သက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေအရမြစဒ်စ 

ဘဏ္ဍာဒရျားရှငျ်ားတြ်ျားမပ စိုရြည့်် လက်ဒအာက်  ံကိုြပဏြီ ာျားအာျားလံိုျားသည့်် အိုပ်စို တစ ်ိုလံိုျား၏ စိုဒပါငျ်ားဒရျားဆွ  ာျားသည့်် 

ဘဏ္ဍာဒရျားရှငျ်ားတြ်ျားက ို ပ ျားတွ ဒြာ်မပရြည်။ 

( ) အဒ ကာငျ်ားတစရ်ပ်ရပ်ဒ ကာင့်် အစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည ်ပိုေြ် ွ  (က) 

ပါ ိုတ်မပန ် က်အာျားမပ စိုရာတွင ်လ ိုအပ်သည့်် သတငျ်ားအ  က်အလက်ြ ာျားက ို ရရှ န ိုငမ် ငျ်ားြရှ ပါက 

လက်က နရ်ှငျ်ားတြ်ျားက ို လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားဒသာ ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် အဆ ိုပါက စစရပ်အာျား စာမြင့််ဒရျားသာျား 

တငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ အစရီင ်စံာက ို အဆ ိုပါ  ိုတ်မပန ် က်အစာျား လက်က နရ်ှငျ်ားတြ်ျားတွင ်

ပ ျားတွ ဒြာ်မပရြည်။ 

(ဂ) အစိုြ ာျားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့််ကိုြပဏသီည် ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်   ြှတ်လ က် လက်ဒအာက်  ံကိုြပဏ ီတစ ်ို ိုက ပိုေြ် ၂၅၈ 

နငှ့််အညီ   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ဒသာ ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာ ြှတ်တြ်ျားြ ာျားက ို စစဒ်ဆျား  ကည့််ရှုရနအ်တွက် ဆံိုျားမြတ်  က်တွင ်

အြည်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ က ိုယ်စာျားလှယ်ြ ာျားက ို  ကည့််ရှု ငွ့််ဒပျားန ိုင ်သည်။   ိုသ ို ့်ဆံိုျားမြတ်  က်   ြှတ်ပပီျားဒနာက် 

ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာြှတ်တြ်ျားြ ာျားက ို ရံိုျားလိုပ်ငနျ်ား   နအ်တွငျ်ား ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို   ိုက ိုယစ်ာျားလှယ်ြ ာျားက 

စစဒ်ဆျား ကည့််ရှုန ိုငဒ်စရန ် ာျားရှ ရြည်။ 

(ဃ) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားအာျား ပိုေြ် ၂၆၈ အရ အပ်နငှျ်ား ာျားသည့်် အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားက ို အစိုြ ာျား ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် 

ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားက လက်ဒအာက် ကံိုြပဏတီစ ်ို ိုနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ၎ငျ်ားတ ို ့်သည် အဆ ိုပါလက်ဒအာက်  ံ

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား မြစသ်က ့်သ ို ့် က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 
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လက်က န်ရှငျ်ားတြ်ျား၏ အစစအ်ြှန်မ စြ်ှု 

၂၆၄။ ဤအ နျ်ားပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာကိုြပဏတီစ ်ိုက   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရန ်လ ိုအပ် ဒသာ 

လက်က နရ်ှငျ်ားတြ်ျားြ ာျားက ို ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားနငှ့်် အမ ာျားအရာရှ တစဦ်ျားက လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား ရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်

ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားတည်ျားရှ သည့်် ကိုြပဏမီြစလ်ျှင ်  ိုတစဦ်ျားတည်ျားဒသာ ေါရ ိုက်တာက လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားရြည်။ 

၂၆၅။ ဤအ နျ်ားအရ လ ိုအပ်ဒသာ လက်က နရ်ှငျ်ားတြ်ျား (balance sheet) က ို ကိုြပဏ ီံ ရှငျ်ားလငျ်ား တငမ်ပရာတွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

  ိုရှငျ်ားတြ်ျားက ို  ိုတ်ဒဝရာတွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား ပ က်ကွက်ြှုတစစ်ံိုတစရ်ာ မပ လိုပ်  ့်ပါက သ ို ့်ြဟိုတ ်ဘဏ္ဍာဒရျားရှငျ်ားတြ်ျား၊ 

အရှု ံျားအမြတ်စာရငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဝငဒ်ငနွငှ့််အသံိုျားစရ တ် စာရငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာ ရှငျ်ားတြ်ျားြ ာျားက ို 

ပိုေြ်၂၆ဝ၊ ၂၆၂၊ ၂၆၃ နငှ့်် ၂၆၄ တ ို ့်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ မပ လိုပ် ာျားသည့်် သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြရှ ဘ   ိုတ်ဒဝ မ ငျ်ား၊ မြန် ့်ဒဝမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်  ိုတ်မပနမ် ငျ်ားြ ာျား မပ လိုပ်  ့်လျှင ်ကိုြပဏနီငှ့်် 

ပ က်ကွက်ြှုတွင ်သ လ က်မြင့်် တြငပ်ါဝငဒ်ဆာငရွ်က်  ့်ဒသာ ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်

အမ ာျားအရာရှ တစဦ်ျားစသီည် ေဏဒ် ကျား ဒင ွက ပ်သ နျ်ား ၅၀ က ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ  သံ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ရြည့်် ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာရှငျ်ားတြ်ျားြ ာျား၏ြ တတ ူ 

၂၆၆။ (က) ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာရှငျ်ားတြ်ျားအာျား ကိုြပဏ၏ီ အဒ ဒွ ွအစည်ျားအဒဝျား၌ ရှငျ်ားလငျ်ားတငမ်ပပပီျား သည့််အ ါ ကိုြပဏ၏ီ 

ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အတွငျ်ားဒရျားြ ျားတစဦ်ျားဦျားက လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား ာျားဒသာ ယငျ်ား၏ ြ တတ ူတစစ်ံိုက ို ပိုေြ် ၉၇ တွင ်

ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ မပ စို ာျားသည့်် နစှစ်ဉကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား၏ စာရငျ်ားနငှ့်် 

အက ဉျား   ပ်တ ို ့်၏ ြ တတ ူြ ာျားတငမ်ပသည့်် အ   နက်ာလ တွင ်ြတှ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပရြည်။ 

( ) ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာရှငျ်ားတြ်ျားြ ာျားအာျား တငမ်ပသည့်် အဒ ွဒ ွ အစည်ျားအဒဝျားသည် ယငျ်ားဘဏ္ဍာဒရျား ဆ ိုငရ်ာ 

ရှငျ်ားတြ်ျားြ ာျားအာျား အတည်ြမပ   ့်လျှင ်  ိုသ ို ့်အတည်ြမပ သည့်် အ  က်အလက်နငှ့်် အဒ ကာငျ်ားမပ   က်ြ ာျားအတွက် 

ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်တစ ်ိုက ို ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာ ရှငျ်ားတြ်ျားြ ာျားတွင ်ပ ျားတွ  ာျားရှ ရြည ်မြစပ်ပီျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံ 

တငမ်ပရြည့်် စာရွကစ်ာတြ်ျားြ တတ ူတွငလ်ည်ျား ပ ျားတွ  ာျားရှ ရြည်။ 

(ဂ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် အြ ာျားနငှ့််ြသက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏ ီတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

၂၆၇။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၂၆၆ ပါသတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရန ်ပ က်ကွက်လျှင ်အဆ ိုပါကိုြပဏနီငှ့်် 

ပ က်ကွက်ြှုအာျား သ လ က်မြင့်် တြင ်ငွ့််မပ   ့်ဒသာ ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျားအရာရှ ြ ာျားတစဦ်ျားစသီည် 

ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

ကိုြပဏီတ ငပ်ါဝငသ်ြူ ာျားက ဘဏ္ဍာဒရျားရှငျ်ားတြ်ျားနငှ့်် စာရငျ်ားစစအ်စရီငခ်ံစာြ ာျား၏ ြ တတ ူြ ာျားက ို ရယပူ ိုငခ် င့််ရှ မခငျ်ား 

၂၆၈။ ဤဥပဒေတွငပ်ါရှ ဒသာ အမ ာျားမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားြှတစပ်ါျား ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားဦျားသည် 

ဤအ နျ်ားပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ ကိုြပဏကီမပ စိုရသည့်် ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာရှငျ်ားတြ်ျားြ ာျား၏ ြ တတ ူြ ာျား က ို ရယ  ငွ့််ရှ သည်။ 

ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ က စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားမခငျ်ား 

ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ က သတငျ်ားအခ ကအ်လကြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ရှငျ်ားလငျ်ားဒ ာ်မပခ က်ြ ာျားက ို ဒတာငျ်ားခံမခငျ်ား 
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၂၆၉။ (က) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ ၎ငျ်ား ံသ ို ့် ကိုြပဏတီစ ်ိုက တငမ်ပရနလ် ိုအပ်သည့်် 

စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ို စ စစပ်ပီျားဒနာက် အဆ ိုပါ စာရွက်စာတြျ်ားြ ာျားတွင ်သက်ဆ ိုငသ်ည့်် က စစရပ်ြ ာျားအတွက် 

အ  က်အလက်ြ ာျား မပည့််စံိုြှုရှ ဒစရနအ်လ ို ့်ငာှ သတငျ်ားအ  က် အလက်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်ြ ာျား 

လ ိုအပ်ဒနသည်ဟို  ငမ်ြငယ် ဆပါက ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ သည် စာမြင့််ဒရျားသာျား ာျားဒသာ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတစရ်ပ်က ို 

 ိုတ်မပန၍်   ိုအဒ ကာငျ်ား ကာျား စာတွင ်သတ်ြှတ်ဒပျား ာျားသည့်် အ   နက်ာလအတွငျ်ား ဒြာ်မပပါသတငျ်ားအ  က်အလက် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်က ို ကိုြပဏကီ စာမြင့််ဒရျားသာျား၍ တငမ်ပဒစရန ်ဒတာငျ်ားဆ ိုန ိုငသ်ည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) အရ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတစရ်ပ်က ို လက် ရံရှ သည့််အ ါ ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

အရာရှ ြ ာျားမြစသ်ည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် မြစ ် ့်သည့်် ပိုဂ္  လ်ြ ာျားသည် အဆ ိုပါသတငျ်ားအ  က် အလက် ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်ြ ာျားက ို အဒကာငျ်ားဆံိုျားမပ စို၍ ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရန ်တာဝနရ်ှ သည်။ 

(ဂ) အဆ ိုပါသတငျ်ားအ  က်အလက်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်ြ ာျားက ို လက် ရံရှ သည့််အ ါ 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ၎ငျ်ား ံသ ို ့် တငမ်ပ ာျားဒသာ ြ လစာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားတွင ်ယငျ်ားတ ို ့်အာျား ပ ျားတွ   ာျားန ိုငသ်ည်။ 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က ပ ျားတွ  ာျားရှ ဒသာ ဒနာက်ဆက်တွ  စာရွက်စာတြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား၊ 

ြ တတ ူြ ာျားက ျားယ မ ငျ်ားတ ို ့်တွင ်ြ လစာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားနငှ့်် သကဆ် ိုငသ်ည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ့်သ ို ့်ပင ်

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

(ဃ) အဆ ိုပါသတငျ်ား အ  က်အလက်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်ြ ာျားက ို သတ်ြှတ်ကာလ အတွငျ်ား 

မပ စိုတငမ်ပန ိုငမ် ငျ်ားြရှ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က အဆ ိုပါ သတငျ်ားအ  က်အလက် ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်ြ ာျားက ို ြတ်ရှုပပီျားဒနာက် ဒြျားမြနျ်ား ာျားသည့်် စာရွကစ်ာတြ်ျားတွင ်သ လ ိုဒသာ 

အဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျားက ို မပ စိုတငမ်ပြှုြှာ ဒက နပ်လက် နံ ိုငြ်ွယ်ြရှ ဒ ကာငျ်ား၊ သက်ဆ ိုငသ်ည့်် က စစရပ်အဒပေါ် 

မပည့််စံိုြှနက်နသ်ည့်် ဒြာ်မပ  က်ြ ာျား ြပါရှ ဒ ကာငျ်ားဒတွွဲ့ ရှ ရလျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် အဆ ိုပါ အဒမ အဒနြ ာျားက ို 

စာမြင့််ဒရျားသာျား၍ မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျား ံ အစရီင ်တံငမ်ပရြည်။ 

(င) ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  သ ို ့်ြဟိုတ် ပြီရှငတ်စဦ်ျားဦျားက ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပ ာျားဒသာ က စစရပ် ြ ာျား၌ ကိုြပဏ၏ီ 

စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားက ို ပြီရှငြ် ာျားအဒပေါ် လ ြ်လည်တငမ်ပြှု ြ ာျားမြင့်် ဒဆာငရွ်က်လ က် ရှ ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏနီငှ့်် 

ဆက်သယွ်လိုပ်က ိုငဒ်နသ ြ ာျား အဒပေါ်လ ြ်လည် တငမ်ပြှုြ ာျားမြင့်် ဒဆာငရွ်က်လ က်ရှ ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် လ ြ်လည် 

လှည့််မြာျားလ ိုဒသာသဒဘာမြင့်် ဒဆာငရွ်က်လ က် ရှ ဒ ကာငျ်ား တငမ်ပလာလျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် 

စာမြင့််ဒရျားသာျား ာျားဒသာ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာမြင့်် ကိုြပဏသီ ို ့်  ကာျားနာဒဆာငရွ်က်ရန ်အ ငွ့််အဒရျားဒပျားပပီျားဒနာက် 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ်ဒြာ် မပ ာျားသည့်် အ   နက်ာလအတွငျ်ား အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်

သတ်ြှတ်ပါရှ သည့်် က စစရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား သည့်် သတငျ်ားအ  က်အလက်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ရှငျ်ားလငျ်ားတငမ်ပ  က်ြ ာျားအတွက် ကိုြပဏအီာျား ဒ ေါ်ယ  ဒြျားမြနျ်ားန ိုငသ်ည်။ ပိုေြ် ွ  ( )၊ (ဂ) နငှ့်် ပိုေြ် ၂၇ဝ 

တ ို ့်တွငပ်ါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် အဆ ိုပါ အြ န် ့်နငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်။ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည ်

စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားြှု မပ ပပီျားဒနာက် ဤပိုေြ် ွ အရ အဒရျားယ ဒဆာငရွ်က်  ့်သည့်် တငမ်ပ  က်တစရ်ပ်ရပ်သည် 



မြနြ်ာန ိုငင်ကံိုြပဏီြ ာျားဥပဒေ 

Page 157 of 263 

အဒရျားြယ ဒလာက်ဒသာ က စစမြစသ်ည် သ ို ့်ြ ဟိုတ် အဒနာှင့််အယှက်မြစဒ်စဒသာ က စစမြစသ်ည်ဟို ဒတွွဲ့ ရှ ရလျှင ်

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် အဆ ိုပါ သတငျ်ားဒပျားတငမ်ပသ ၏ အ  က်အလက်ြ ာျားက ို ကိုြပဏသီ ို ့် အသ  ဒပျားရြည်။ 

(စ) ဤပိုေြ်တွငပ်ါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  ံသ ို ့် ဤဥပဒေ အရ 

တငမ်ပရနလ် ိုအပ်သည့်် စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားနငှ့််လည်ျား အလာျားတ  သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်။ 

၂၇၀။ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် ပိုေြ် ၂၆၉ အရ ဒတာငျ်ားဆ ိုသည့်် သတငျ်ားအ  က်အလက်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်ြ ာျားက ို မပ စိုဒပျားပ ို ့်ရန ်မငငျ်ားဆ ိုလျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ပ က်ကွက်လျှင ်မပစြ်ှုတစရ်ပ်စ ီအတွက ်ေဏဒ် ကျားဒင ွ

က ပ်သ နျ်ား ၅၀ က ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည့််အမပင ်တရာျားရံို ျားသည် ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ က တငမ်ပဒလျှာက် ာျားပါက ကိုြပဏသီ ို ့် 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားပပီျားဒနာက်အဆ ိုပါ စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားအာျား မပ စို တငမ်ပရနအ်တွက် ကိုြပဏအီဒပေါ် 

အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားရန ်လ ိုအပ်သည်ဟို တရာျားရံိုျားအဒနမြင့််  ငမ်ြငပ်ါက 

လ ိုအပ်သည့််စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားသတ်ြှတ်၍ ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ အာျား စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားမ ငျ်ားက ို  ငွ့််မပ န ိုငသ်ည်။ 

စစဒ်ဆျားဒဆာငရ် က်မခငျ်ားြ ာျား 

စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားသြူ ာျားက ကိုြပဏီ၏လိုပ်ငနျ်ားက စစြ ာျားက ို စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျား ဒဆာငရ် က်မခငျ်ား 

၂၇၁။ (က) ပိုေြ် ွ  ( ) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားသည် ဒအာက်ပါအဒမ အဒန 

တစရ်ပ်ရပ်ဒပါဒပါက်လာပါက ကိုြပဏ၏ီ လိုပ်ငနျ်ားက စစြ ာျားက ို စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားရနန်ငှ့်် မပည်ဒ ာငစ်ို ဝနက်ကီျားက 

ညွှန ်ကာျားသည့််နည်ျားလြ်ျားြ ာျားအတ ိုငျ်ား စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားြှုအာျား တငမ်ပရနအ်တွက် အရည်အ  ငျ်ား 

မပည့််ဝဒသာစံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားသ တစဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် တစဦ်ျား က်ပ ိုဒသာသ ြ ာျားက ို  န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်- 

(၁) အစိုရှယ်ယာ ြတည်ဒငရွငျ်ားပါရှ ဒသာ ကိုြပဏတီစ ်ို ိုနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် က စစရပ်တွင ် ိုတ်ဒဝ  ာျားဒသာ 

အစိုရှယ်ယာြ ာျား၏ တစဆ်ယ်ပံိုတစပံ်ို က်ြနည်ျားဒသာ အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို ပ ိုငဆ် ိုင ်ာျား သည့််ကိုြပဏတီွင ်

ပါဝငသ် ြ ာျားက ဒလျှာက် ာျားမ ငျ်ား၊ 

(၂) အစိုရှယ်ယာ ြတည်ဒငရွငျ်ားြပါရှ ဒသာ ကိုြပဏတီစ ်ို ိုနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့််က စစရပ်တွင ်ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား၏ 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သ  အဒရအတွက်၏ငါျားပံိုတစပံ်ို က် ြနည်ျားဒသာသ  ြ ာျားက ဒလျှာက် ာျားမ ငျ်ား၊ 

(၃) ြည်သည့်် ကိုြပဏတီစရ်ပ်ရပ်နငှ့််ြဆ ို စပ်လ ဉျားသည့်် က စစရပ်တွင ်ပိုေြ် ၂၆၉၊ ပိုေြ် ွ  (ဃ) အရ ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ က 

အစရီင ်တံငမ်ပမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၄) ြည်သည့်် ကိုြပဏတီစရ်ပ်ရပ်နငှ့််ြဆ ို စပ်လ ဉျားသည့်် က စစရပ်တွင ်အြ ာျားမပည်သ ၏အက   ျားအလ ို ့်ငာှ 

ယငျ်ားစံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားြှုက ို မပ လိုပ်ရန ်အက   ျားအဒ ကာငျ်ားယံို ကည်စွာ ဒတွွဲ့ ရှ လျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က 

ဒတာငျ်ားဆ ိုမ ငျ်ား။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) အရ စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားသ တစဦ်ျားက ို  န် ့်အပ်မ ငျ်ားြမပ ြီ မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားသည် 

ဒအာက်ပါအဒ ကာငျ်ားအ  က်ြ ာျားက ို ယံို ကည်လက် ပံပီျား မြစရ်ြည်- 

(၁) ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ား၏ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ တစဦ်ျားဦျားသည် ဤဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ 

ဥပဒေအရ မပစြ်ှုတစရ်ပ်ရပ်က ို က ူျားလွနန် ိုငြ်ွယ်ရှ မ ငျ်ားနငှ့်် 
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(၂) ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁) သ ို ့်ြဟိုတ် (၂) တ ို ့်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ ဒလျှာက် ာျားြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို 

သဒဘာရ ိုျားမြင့််မပ လိုပ်ပပီျား က   ျားဒ ကာငျ်ားညီညွတ်ြှုရှ မ ငျ်ား။ 

စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားဒဆာငရ် က်ရန် လြ်ျားညွှန်န ိုငသ်ည့်် မပည်ဒ ာငစ်ိုဝန်ကကီျား၏ အခ င့််အာဏာ 

၂၇၂။ မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားသည် ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို အြ ာျားမပည်သ အက   ျားငာှ ဤဥပဒေအရ  န် ့်အပ်ဒသာ 

အရည်အ  ငျ်ားမပည့််ဝသည့်် စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားသ တစဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ ်တစဦ်ျား က်ပ ိုဒသာသ ြ ာျား မြင့်် ကိုြပဏ၏ီ 

လိုပ်ငနျ်ားက စစြ ာျားက ို စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ရန ်ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည်။ 

စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားြှုအတ က ်ဒလ ာက် ာျားမခငျ်ားတ င ်သကဒ်သအဒ ာက်အ ာျားြ ာျား တငမ်ပရမခငျ်ား 

၂၇၃။ ပိုေြ် ၂၇၁ အရ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားဦျားက ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပြှုတွင ်ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ ်ယငျ်ား၏ေါရ ိုက်တာ 

သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ တစဦ်ျားဦျားသည် ဤဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေအရ မပစြ်ှုတစရ်ပ်ရပ်က ို 

က ူျားလွနန် ိုငြ်ွယ်ရှ ဒ ကာငျ်ား၊ စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားြှုအတွက် ဒလျှာက် ာျားြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို   ိုငြ်ာဒသာ 

အက   ျားအဒ ကာငျ်ားရှ ဒ ကာငျ်ား၊ စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားြှုမပ လိုပ်ရာတွင ်    ိုက်နစန်ာဒစလ ိုဒသာ အဒ ကာငျ်ားမြင့်် 

တ ိုက်တွနျ်ားတငမ်ပမ ငျ်ား ြဟိုတ်ဒ ကာငျ်ားတ ို ့်အာျား ဒြာ်မပန ိုငရ်နအ်တွက် မပည်ဒ ာငစ်ို ဝနက်ကီျားက လ ိုအပ်ြည်ဟိုယ ဆဒသာ 

သက်ဒသအဒ ာက်အ ာျားြ ာျားက ို တငမ်ပရြည်။ မပည်ဒ ာငစ်ို ဝနက်ကီျားသည် စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားသ တစဦ်ျားအာျား 

 န် ့်အပ်မ ငျ်ားြမပ ြီ ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပသ က စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားြှု အတွက် ကိုနက် ြည့််စရ တြ် ာျားအာျား ဒပျားဒ  ရန ်

အာြ  ံာျားရှ ဒစန ိုငသ်ည်။ 

စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားအာျား  ကည့််ရှုစစဒ်ဆျားမခငျ်ားနငှ့်် အရာရှ ြ ာျားအာျား စစဒ်ဆျားဒြျားမြန်ျားမခငျ်ား 

၂၇၄။ (က) ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ ြ ာျားမြစသ်ည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် မြစ ် ့်သည့်် ပိုဂ္  လ ်အာျားလံိုျားသည် 

ကိုြပဏတီွင ်  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ဒသာ စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားနငှ့်် စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားအာျားလံိုျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ကိုြပဏနီငှ့်် 

စပ်လ ဉျားသည့်် အ ငွ့််အာဏာြ ာျားအာျားလံိုျားက ို စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားသ ြ ာျား ံသ ို ့် ဒပျားအပ် ရန ်တာဝနရ်ှ သည်။ 

( ) စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားသ သည် ကိုြပဏ၏ီစျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာသ ြ ာျားက ို စစဒ်ဆျားဒြျားမြနျ်ား န ိုငသ်ည်။ 

၂၇၅။ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် ပိုေြ် ၂၇၄ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ ကိုြပဏ၏ီ လိုပ်ငနျ်ားက စစြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

တာဝနရှ် သည်နငှ့််အညီ စာရငျ်ားစာအိုပ် သ ို ့်ြဟိုတ် စာရွက်စာတြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို ဒပျားအပ်ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒြျား နွျ်ားြ ာျားက ို 

ဒမြဆ ိုရနအ်တွက် မငငျ်ားဆ ိုလျှင ်မပစြ်ှုတစရ်ပ်စအီတွက် ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်သ နျ်ား ၅၀ က ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားြှု၏ စစဒ်ဆျားဒတ ွဲ့ ရှ ြှုနငှ့်် အစရီငခ်ံတငမ်ပြှု 

၂၇၆။ (က) စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားြှုပပီျားစျီားသည့််အ ါ စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားသ ြ ာျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ဒလ့်လာသံိုျားသပ်  က် ြ ာျားက ို 

မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျား ံသ ို ့် တငမ်ပအစရီင ်ရံြည်မြစပ်ပီျား မပညဒ် ာငစ်ိုဝနက်ကီျား ံသ ို ့် တငမ်ပသည့်် 

အစရီင ်စံာြ တတ ူတစစ်ံိုက ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ရြည့််အမပင ်အမ ာျားြ တတ ူတစစ်ံိုက ို ကိုြပဏ၏ီ 

ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားသ ို ့်ဒပျားပ ို ့်ရြည်။   ို ့်မပင ်အမ ာျားြ တတ ူတစစ်ံိုက ိုလည်ျား စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားဒပျားရန ်

တငမ်ပဒလျှာက် ာျားသ က ဒတာငျ်ား လံာလျှင ်၎ငျ်ား ံသ ို ့် ဒပျားအပ်ရြည်။ 
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( ) စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားြှု နငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုနက် စရ တြ် ာျားအာျားလံိုျားက ို မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားသည် ကိုြပဏြီှက  ဒံစရန ်

ညွှန ်ကာျားန ိုငပ်ပီျား   ိုသ ို ့်ညွှန ်ကာျားြှုြရှ လျှင ်ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပသ ြ ာျားက ဒပျားဒ  ရ ြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ပိုေြ် ၂၇၁၊ ပိုေြ် ွ  

(က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၃) သ ို ့်ြဟိုတ် (၄) နငှ့််အညီ ဒဆာငရွ်က်ဒသာ စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားြှုတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် 

ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားက ို ကိုြပဏ၏ီ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားြ ှ ိုတ်နိုတက်  ရံြည်မြစပ်ပီျား အ နွဒ် ကျားက နတ်စရ်ပ်က ့်သ ို ့် 

မပနလ်ည်ဒတာငျ်ား  ံရယ ရြည်။ 

(ဂ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ၎ငျ်ားက  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားသည့်် ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်တြ်ျားြ ာျားနငှ့််အတ  ၎ငျ်ား ံဒပျားပ ို ့် လာဒသာ 

အစရီင ်စံာြ တတ ူြ ာျားက ို   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည်။ 

တရာျားစ ွဲဆ ိုဒဆာငရ် က်မခငျ်ား 

၂၇၇။ (က) ပိုေြ် ၂၇၁ သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုေြ် ၂၇၂ အရ မပ စိုတငမ်ပလာဒသာ အစရီင ်စံာတွင ်ဤဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေအရ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် ကိုြပဏနီငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် မပစြ်ှု တစရ်ပ်ရပ်အတွက ်

အမပစရ်ှ ဒ ကာငျ်ား က   ျားဒ ကာငျ်ားညီညွတ်ြှုရှ သည်ဟို မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားက ယံို ကည် ယ ဆလျှင ်ဝနက်ကီျားဌာနသည် 

  ိုက စစရပ်အာျား မပည်ဒ ာငစ်ိုဒရှွဲ့ဒန   ပ်ရံို ျားသ ို ့် ဥပဒေအ ကံဉာဏ ်ဒတာငျ်ား  ံရြည်။ 

( ) အဆ ိုပါက စစရပ်အာျား တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ရန ်လ ိုအပ်သည့်် က စစမြစသ်ည်ဟို မပည်ဒ ာငစ်ို ဒရှွဲ့ဒန   ပ်ရံို ျားြှ 

အ ကံမပ ပါက ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည ်တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားက ို မပ လိုပ်ရြည်။ တရာျားစွ ဆ ိုြှုတွင ်

စွပ်စွ  ရံသ ြှအပ ယ ငက်မြစဒ်စ၊ ယ ိုလက်ရှ တွငမ်ြစဒ်စ တာဝန ်ြ်ျားဒဆာငဒ်န က ဒသာ ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာြ ာျား၊ 

အရာရှ ြ ာျားနငှ့်် က ိုယ်စာျားလှယြ် ာျားအာျားလံိုျားသည် တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က် ြှုနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာလ ိုအပ်သည့်် 

အက အညီြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ဒဆာငရွ်က်ဒပျားရန ်တာဝနရ်ှ သည်။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ ( )ပါက စစရပ်ြ ာျားအတွက် ကိုြပဏနီငှ့််စပ်လ ဉျား၍ “က ိုယ်စာျားလှယ်ြ ာျား” ဟ ဒသာ စကာျားရပ် တွင ်

ဘဏလ်ိုပ်ငနျ်ားရှငြ် ာျားနငှ့်် ကိုြပဏ၏ီ ဥပဒေအ ကံဒပျားြ ာျား၊ စာရငျ်ားစစြ် ာျားအမြစ ်ကိုြပဏြီှ န် ့်အပ် 

 ာျားသ ြ ာျားပါဝငရ်ြည်မြစပ်ပီျား ၎ငျ်ားတ ို ့်ြှာ ကိုြပဏ၏ီအရာရှ ြ ာျား မြစသ်ည်မြစဒ်စ၊ ြမြစသ်ည်မြစဒ်စ ပါဝငသ်ည်။ 

(ဃ) ဤပိုေြ်အရ တရာျားစွ ဆ ို ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားဒ ကာင့်် မပစြ်ှု ငရ်ှာျားစရီငမ် ငျ်ား ရံဒသာ ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်

အရာရှ တစဦ်ျားဦျားအာျား တရာျားရံိုျား၏ ငွ့််မပ   က်ြပါရှ ဘ    ိုသ ို ့် မပစြ်ှု ငရ်ှာျား စရီငမ် ငျ်ား  ရံသည့််ဒန ့်ြှ 

ငါျားနစှက်ာလအတွငျ်ား ြည်သည့််ကိုြပဏ၏ီ စြီံအိုပ်   ပ်ြှုနငှ့််စပ်လ ဉျား၍မြစဒ်စ၊ ကိုြပဏ၏ီစြီံအိုပ်   ပ်ြှုတွငမ်ြစဒ်စ 

တ ိုက်ရ ိုက်ဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ သယွ်ဝ ိုက်၍ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ြည်သည့််နည်ျားလြ်ျားမြင့်် ပါဝငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားအမြစ ်တာဝနဒ်ပျားအပ်မ ငျ်ားြမပ ရ။ 

စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားသြူ ာျား၏ အစရီငခ်ံစာက ို သကဒ်သခအံမ စ ်ြှတယ်ရူမခငျ်ား 

၂၇၈။ ဤဥပဒေအရ  န် ့်အပ်ဒသာ စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားသ တစဦ်ျားဦျား၏ အစရီင ်စံာြ တတ ူ တစစ်ံိုက ို စံိုစြ်ျား စစဒ်ဆျားမ ငျ်ား ရံသည့်် 

ကိုြပဏ၏ီ ရံိုျားတံဆ ပ် တ်နှ ပ်၍မြစဒ်စ၊ မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားကမြစဒ်စ အစစ ်အြှနမ်ြစဒ် ကာငျ်ား အတည်မပ  ာျားလျှင ်

အစရီင ်စံာတွငပ်ါဝငဒ်သာက စစရပ်ြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ စံိုစြ်ျား စစဒ်ဆျားသ ြ ာျား၏  ငမ်ြင ် က်ြ ာျားက ို သက်ဒသ အံမြစ ်

ြည်သည့််တရာျား စွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားတွင ်ြဆ ို လက်  ံရြည်။ 
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စာရငျ်ားစစြ် ာျား 

စာရငျ်ားစစြ် ာျား၏ အရည်အခ ငျ်ားသတြှ်တခ် ကြ် ာျားနငှ့်် ၎ငျ်ားတ ို ့်အာျား ခန် ့်အပ်မခငျ်ား 

၂၇၉။ (က) သက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေ တစရ်ပ်ရပ်အရ အ ငွ့််အာဏာ အပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံဒသာ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အြွ ွဲ့အစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ဒပျားအပ်ဒသာ ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားစစတ်စဦ်ျားအမြစ ်ဒဆာငရွ်က်ရန ် ငွ့််မပ သည့်် 

လိုပ်က ိုင ်ငွ့််လက်ြှတ်က ို က ိုငဒ်ဆာင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ လျှင ်ြညသ် တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်က ိုြျှ 

အြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့််ကိုြပဏ၊ီ အြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို၏ လက်ဒအာက် ကံိုြပဏ ီတစ ်ို ိုတ ို ့်တွင ်

စာရငျ်ားစစတ်စဦ်ျားအမြစ ် န် ့်အပ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြမပ ရ။ သ ို ့်ရာတွင ်အဆ ိုပါ လိုပ်က ိုင ်ငွ့််လက်ြှတ်ြ ာျားက ို 

က ိုငဒ်ဆာင ်ာျားပပီျား န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား လိုပ်ငနျ်ားြ ာျား ဒဆာငရွ်က် ဒနဒသာ ြက်စပ်လိုပ်က ိုငသ် ြ ာျား ပါဝငသ်ည့်် 

လိုပ်ငနျ်ားစိုတစရ်ပ်အာျား ယငျ်ားလိုပ်ငနျ်ားစိုအြည်မြင့်် ကိုြပဏ ီတစ ်ို၏ စာရငျ်ားစစအ်မြစ ် န် ့်အပ်န ိုငပ်ပီျား 

ယငျ်ားလိုပ်ငနျ်ားစိုအြည်မြင့်် ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

( ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏအီာျားလံိုျားသည် နစှစ်ဉအဒ ွဒ ွ အစည်ျား အဒဝျားတစရ်ပ်စ၌ီ 

ဒနာက်တစက်က ြ်က ငျ်ားပြည့်် အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျား ြတ ိုငြ်ီအ   စာရငျ်ားစစတ်စဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် စာရငျ်ားစစြ် ာျားက ို 

 န် ့်အပ်ရြည်။ 

(ဂ) စာရငျ်ားစစတ်စဦ်ျားအာျား  န် ့်အပ်ရန ်လ ိုအပ်ပပီျား   ိုသ ို ့် န် ့်အပ်ြှုက ိုနစှစ်ဉ အဒ ွဒ ွ အစည်ျားအဒဝျား၌ 

မပ လိုပ်  ့်မ ငျ်ားြရှ လျှင ်မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားသည် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  တစဦ်ျားဦျား၏ ဒလျှာက် ာျားြှုအရ 

လက်ရှ  ိုနစှအ်တွက် ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားစစတ်စဦ်ျားက ို  န် ့် ာျားန ိုငပ်ပီျား အဆ ိုပါစာရငျ်ားစစ၏် လိုပ်အာျား အတွက် 

ကိုြပဏကီဒပျားဒ  ရြည့်် အ ဒ ကျားဒငကွ ို သတ်ြှတ်ဒပျားန ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) ဒအာက်ပါပိုဂ္  လ်ြ ာျားအာျား ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားစစြ် ာျားအမြစ ် န် ့်အပ်မ ငျ်ားြမပ ရ- 

(၁) ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ  တစဦ်ျားဦျား၊ 

(၂) အဆ ိုပါ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ ၏ ြက်စပ် လိုပ်က ိုငသ် တစဦ်ျားဦျား၊ 

(၃) အြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့််ကိုြပဏ၊ီ အြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို၏ လက်ဒအာက်  ံကိုြပဏတီစ ်ို ိုတွင ်

အဆ ိုပါေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ က  န် ့်အပ် ာျားသ တစဦ်ျားဦျားနငှ့်် 

(၄) ကိုြပဏသီ ို ့် အဒ ကျားတငရ်ှ  ဒနသ တစဦ်ျားဦျား။ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် စာရငျ်ားစစအ်မြစ ် န် ့်အပ်ပပီျား ဒနာက ်ကိုြပဏတီွင ်

အဒ ကျားတငရ်ှ လာပါက ယငျ်ား၏ န် ့်အပ်ြှုက ို   ိုအ   နြ်ှစ၍ ရပ်စ ရြည်။ 

(င) နစှစ်ဉ အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားအတွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာြ ာျားက ို ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား ံသ ို ့် 

ဒပျားပ ို ့်သည့််ဒန ့်ြတ ိုငြ်ီ ၁၄ ရက် က် ဒနာက်ြက ဒစဘ  စာရငျ်ားစစရ်ာ  ျားဒနရာတွင ်အပင ြ်ျားစာျားယ  ာျား ဒသာ 

စာရငျ်ားစစြ်ှအပ အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားက ို န် ့် ာျားရန ်ရည်ရွယ် ာျားဒ ကာငျ်ား အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  

တစဦ်ျားဦျားကကိုြပဏသီ ို ့် ဒပျားပ ို ့် ာျားမ ငျ်ားြရှ လျှင၊်   ိုသ က ို နစှစ်ဉအဒ ွဒ ွ အစည်ျား အဒဝျား၌ စာရငျ်ားစစအ်မြစ ်

 န် ့် ာျား ငွ့်် ြရှ ဒစရ။ ကိုြပဏသီည် အပင ြ်ျားစာျားယ  ာျားဒသာ စာရငျ်ားစစ ် ံသ ို ့် အဆ ိုပါ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ 

ြ တတ ူတစဒ်စာငအ်ာျား ဒပျားပ ို ့်ရြည့််အမပင ်အဆ ိုပါ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား ံသ ို ့် 
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အစည်ျားအဒဝျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာနငှ့််အတ  ဒပျားပ ို ့်ရြည်။   ို ့်အမပင ်အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာအာျား ဒ ကညာတွင ်

 ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပ၍မြစဒ်စ၊ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား က  ငွ့််မပ သည့််နည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့််မြစဒ်စ 

ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ရာတွင ်စာရငျ်ားစစတ်စဦ်ျားအာျား  န် ့် ာျားရန ်ရည်ရွယ် ာျားဒ ကာငျ်ား အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို 

ကိုြပဏသီ ို ့်ဒပျားပ ို ့်ပပီျားဒနာက် နစှစ်ဉအဒ ွဒ ွ အစည်ျားအဒဝျားအတွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို 

အဆ ိုပါအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာဒပျားပ ို ့်ပပီျား ဒနာက် ၁၄ ရက် သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုကာလ က်နည်ျားသည့်် ကာလအတွငျ်ားဒပျားပ ို ့်  ့်လျှင ်

စာရငျ်ားစစတ်စဦ်ျားအာျား  န် ့် ာျားရန ်ရည်ရွယ် ာျားဒ ကာငျ်ား အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာအတွက် အ   နက်ာလ 

သတ်ြှတ်  က်နငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် ဤပိုေြ်ပါ သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာသည်ဟို ြှတ်ယ ရြည ်မြစပ်ပီျား 

အဆ ိုပါအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို နစှစ်ဉအဒ ွဒ ွ အစည်ျားအဒဝျားအတွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ 

ဒပျားပ ို ့်သည့််အ   နက်ာလအတ ိုငျ်ား ဒပျားပ ို ့်ရ ြည်။ 

(စ) ဥပဒေအရလ ိုက်နာက ငျ်ားပရသည့်် ကိုြပဏအီစည်ျားအဒဝျားြတ ိုငြ်ီ ကိုြပဏ၏ီ ပ ြဦျားဆံိုျားစာရငျ်ားစစ ်ြ ာျားက ို ကိုြပဏ၏ီ 

ေါရ ိုက်တာြ ာျားက  န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်။   ိုသ ို ့်  န် ့်အပ်ရာတွင ်ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား က အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျား၌ 

ဆံိုျားမြတ်  က် တစရ်ပ်  ြှတ်၍ ြယ်ရှာျားမ ငျ်ားြမပ   ့်လျှင ်ပ ြအကက ြ် နစှစ်ဉအဒ ွဒ ွ အစည်ျားအဒဝျားအ   

စာရငျ်ားစစရ်ာ  ျားဒနရာတွင ် န် ့်အပ် ာျား၍ ၎ငျ်ားအစည်ျားအဒဝျား ြတ ိုငြ်ီ ြယ်ရှာျား  ့်လျှင ်ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားက 

စာရငျ်ားစစြ် ာျားက ို  န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဆ) ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် ရိုတ်တရက်လစလ်ပ်သာွျားဒသာ စာရငျ်ားစစရ်ာ  ျားဒနရာတွင ်မြည့််စွက် န် ့်  ာျားန ိုငသ်ည်။ 

သ ို ့်ဒသာ် အဆ ိုပါလစလ်ပ်ြှုသည် ဆက်လက်မြစဒ်ပေါ်ဒန  ့်လျှင ်ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က ်ဒနဒသာ စာရငျ်ားစစ ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

စာရငျ်ားစစြ် ာျားရှ   ့်လျှင ်၎ငျ်ားတ ို ့်က လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

(ဇ) ကိုြပဏစီာရငျ်ားစစြ် ာျား၏ အ ဒ ကျားဒငကွ ို အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်ကိုြပဏကီ သတ်ြှတ်ဒပျား ရြည်။ သ ို ့်ဒသာ် 

ဥပဒေအရ လ ိုက်နာက ငျ်ားပရသည့်် ကိုြပဏအီစည်ျားအဒဝျား ြတ ိုငြ်ီက  န် ့်အပ် ာျားဒသာ စာရငျ်ားစစြ် ာျား၏ 

အ ဒ ကျားဒင ွသ ို ့်ြဟိုတ် ရိုတ်တရက် လစလ်ပ်သာွျားဒသာ ဒနရာတစ ်ို ိုတွင ်မြည့််စွက်  န် ့် ာျားသည့်် စာရငျ်ားစစြ် ာျား၏ 

အ ဒ ကျားဒငကွ ို ေါရ ိုက်တာြ ာျားက သတ်ြှတ်ဒပျားန ိုငသ်ည်။ 

( ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်တွင ်ပါရှ ဒသာ သတ်ြှတ ်  က်ြ ာျားက ို 

ကန် ့်သတ်တာျားမြစမ် ငျ်ားြရှ ဒစဘ  လ ိုက်နာက င့််သံိုျားရြည်။ 

စာရငျ်ားစစြ် ာျား၏ တာဝန်နငှ့်် လိုပ်ပ ိုငခ် င့််ြ ာျား 

၂၈၀။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ို၏ စာရငျ်ားစစအ်ာျားလံိုျားသည် ကိုြပဏ၏ီ ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာြှတ်တြ်ျားြ ာျား၊ စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျား၊ 

ဒငစွာရငျ်ားြ ာျား၊ ဒမပစာြ ာျားက ို ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို ရယ န ိုင ်ငွ့််ရှ ပပီျား ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာြ ာျားနငှ့်် အရာရှ ြ ာျား ံြ ှ

စာရငျ်ားစစတ်ာဝနြ် ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်နအ်လ ို ့်ငာှ လ ိုအပ်ဒသာ သတငျ်ားအ  က်အလက်ြ ာျားနငှ့်် 

ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်ြ ာျားက ို ရယ  ငွ့််ရှ သည်။ 

( ) စာရငျ်ားစစြ် ာျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ့် စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်  ့်သည့်် စာရငျ်ားြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ 

ရာ  ျားသက်တြ်ျား ကာလအတွငျ်ား အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်ကိုြပဏ ီ ံသ ို ့်တငမ်ပလာသည့်် ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာ 
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ရှငျ်ားတြ်ျားြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍လည်ျားဒကာငျ်ား ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား ံသ ို ့် အစရီင ် စံာ တငမ်ပရြည်။ 

  ိုအစရီင ်စံာတွင ်ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို ဒြာ်မပပါရှ ရြည်- 

(၁) လ ိုအပ်ဒသာ သတငျ်ားအ  က်အလက်ြ ာျားနငှ့်် ရှငျ်ားလငျ်ား ဒြာ်မပ  က်ြ ာျားရရှ မ ငျ်ား ရှ ြရှ ၊ 

(၂) ၎ငျ်ားတ ို ့်၏  ငမ်ြင ် က်တွင ်အစရီင ်စံာ၌ ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာ ရှငျ်ားတြ်ျားြ ာျားက ို 

သက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေနငှ့််အညီ မပ စို ာျားမ ငျ်ား ရှ  ြရှ ၊ 

(၃) ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ ပပီျား စာရငျ်ားစစြ် ာျား ံဒပျားအပ်ဒသာ မပည့််စံိုသည့်် 

သတငျ်ားအ  က်အလက်ြ ာျား၊ ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်ြ ာျားနငှ့်် အညီ ကိုြပဏ၏ီလိုပ်ငနျ်ားက စစြ ာျားက ို ဘဏ္ဍာ ဒရျားဆ ိုငရ်ာ 

ရှငျ်ားတြ်ျားတွင ်ြှနက်နမ်ပည့််စံိုစွာ ဒြာ်မပ ာျားမ ငျ်ား ရှ ြရှ နငှ့်် 

(၄) ၎ငျ်ားတ ို ့်၏  ငမ်ြင ် က်တွင ်ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာ ြှတ်တြ်ျားြ ာျားက ို ဤအ နျ်ားတွငပ်ါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား 

  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ကိုြပဏကီ   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ မ ငျ်ား ရှ ြရှ ။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  ( ) တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ က စစရပ်တစရ်ပ်ရပ်က ို မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က် ာျားမ ငျ်ား ြရှ ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမပည့််အဝ ြမပ လိုပ် ာျားဒ ကာငျ်ား ဒမြဆ ိုလျှင ်အစရီင ်စံာ၌ ဒမြဆ ို  က်ြ ာျားအတွက် အဒ ကာငျ်ားမပ  က်ြ ာျားက ို 

ဒြာ်မပရြည်။ 

(ဃ) စာရငျ်ားစစြ် ာျားသည် စစဒ်ဆျားအစရီင ် ံာျားဒသာ စာရငျ်ားတစရ်ပ်ရပ်က ို ကိုြပဏ ီံ တငမ်ပရန ်အတွက် ကိုြပဏ၏ီ 

အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားက ငျ်ားပရန ်အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို လက် ရံရှ  ငွ့််ရှ သည့်် အမပင ်  ိုအစည်ျားအဒဝျားသ ို ့် 

တက်ဒရာက် ငွ့််ရှ သည်။   ို ့်အမပင ်စာရငျ်ားြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ဒရျားသာျား ဒြာ်မပ  က ်သ ို ့်ြဟိုတ် ရှငျ်ားလငျ်ား  က် 

တစစ်ံိုတစရ်ာမပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ 

(င) ဤအ နျ်ားပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ စာရငျ်ားစစတ်စဦ်ျား နိုတ် ွက်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် အစာျား  ိုျား  န် ့်အပ်  ့်လျှင ်

နိုတ် ွက်သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် အစာျား  ိုျား န် ့်အပ် ရံသည့်် စာရငျ်ားစစသ်ည် ၎ငျ်ား၏ တာဝန ်ြ ာျား၊ ကျွြ်ျားက ငပ်ညာရှင၏် 

တာဝနဝ်တတ ရာျားြ ာျားနငှ့်် ညီညွတ်စာွ သဒဘာရ ိုျားမြင့်် သင့််ဒလ ာ်စွာ ဒဆာငရွ်က်၍ ကိုြပဏ၏ီ ဒငဒွရျားဒ ကျားဒရျား 

လိုပ်ငနျ်ားြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က် သ ို ့်ြဟိုတ် အစရီင ်စံာက ို လ ိုအပ်သည်ဟို  ငမ်ြငလ်ျှင ်

မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် အဆ ိုပါ အစရီင ်စံာက ို လက် ရံရှ သည့််ဒန ့်ြှ ၂၈ ရက် အတွငျ်ား 

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့် ရြည့််အမပင ်ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပရြည်။ ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် 

လ ိုအပ်သည်ဟို  ငမ်ြငပ်ါက စာရငျ်ားစစက် တငမ်ပလာသည့်် အစရီင ်စံာအဒပေါ်တွင ်သဒဘာ ာျားြှတ်  က် 

ဒရျားသာျားဒြာ်မပန ိုငသ်ည်။ 

(စ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ဤဥပဒေပါ အမ ာျားဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား သက်ဆ ိုငရ်ာ 

ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်တွငပ်ါရှ ဒသာ သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို ကန် ့်သတ်တာျားမြစမ် ငျ်ားြရှ ဒစဘ  လ ိုက်နာက င့််သံိုျားရြည်။ 

၂၈၁။ စာရငျ်ားစစအ်စရီင ်စံာတစရ်ပ်ရပ်အာျား ပိုေြ် ၂၈ဝ ပါသတ်ြှတ်  က်ြ ာျားနငှ့်် ညီညွတ်မ ငျ်ား ြရှ ဘ  မပ လိုပ်  ့်လျှင ်

  ိုသ ို ့်ပ က်ကွက်ြှုတွင ်သ လ က်မြင့််တြငပ်ါဝငဒ်သာ စာရငျ်ားစစတ်စဦ်ျားစသီည် ေဏဒ် ကျား ဒငကွ ပ်သ နျ်ား ၅၀ က ို 

ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 
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အစ ိုျားရက ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် အစိုရှယယ်ာြ ာျားပါဝငဒ်သာကိုြပဏီြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငမ်ခငျ်ား 

၂၈၂။ အစ ိုျားရက ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် အစိုရှယ်ယာတစရ်ပ်ရပ်ပါဝငဒ်သာ ကိုြပဏနီငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် က စစရပ်တွင ်ဒအာက်ဒြာ်မပပါ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ပိုေြ် ၂၆ဝ၊ ၂၇၉ နငှ့်် ၂၈ဝ တ ို ့်တွငပ်ါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ် နငှ့််သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဒစဘ  

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်- 

(က) အစ ိုျားရက ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် အစိုရယှ်ယာ တစရ်ပ်ရပ်ပါဝငဒ်သာ ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားစစအ်ာျား 

မပည်ဒ ာငစ်ိုစာရငျ်ားစစ ်  ပ်၏ အ ကံမပ   က်အရ မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားက  န် ့်အပ်န ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ် မပနလ်ည် 

 န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်။ 

( ) မပည်ဒ ာငစ်ိုစာရငျ်ား စစ ်  ပ်တွင ်ဒအာက်ပါလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားရှ သည်- 

(၁) ပိုေြ် ွ  (က) နငှ့််အညီ  န် ့်အပ် ာျားဒသာ စာရငျ်ားစစက် ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားြ ာျားက ို စစဒ်ဆျားရြည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားအာျား 

ညွှန ်ကာျားရနန်ငှ့်် စာရငျ်ားစစ၏် အဆ ိုပါ လိုပ်ငနျ်ားတာဝနြ် ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ 

က စစရပ်ြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ အဆ ိုပါစာရငျ်ားစစ ်ံသ ို ့် ညွှန ်ကာျား  က်ြ ာျားဒပျားရန၊် 

(၂) ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားြ ာျားက ို  ပ်ြံစစဒ်ဆျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် စြ်ျားသပ်စစဒ်ဆျားမ ငျ်ား တစရ်ပ်ရပ် မပ လိုပ်ရနအ်တွက် 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသ ို ့် အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ား ာျားပပီျား အဆ ိုပါစာရငျ်ားစစဒ်ဆျားြှုအတွက် ြည်သ ့်က ိုြဆ ို 

ြည်သည့််ပံိုစမံြင့်် အ ငွ့််အာဏာ အပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံသ  ံသ ို ့် အဆ ိုပါက စစရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား သည့်် 

သတငျ်ားအ  က်အလက်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအ  က်အလက်ြ ာျားက ို မပည်ဒ ာငစ်ိုစာရငျ်ားစစ ်  ပ် က အဒ ွဒ  ွ

သ ို ့်ြဟိုတ် အ  ျားအြ န် ့်တစရ်ပ်မြင့်် ညွှန ်ကာျားသည့််အတ ိုငျ်ား ဒပျားအပ်ဒစရနန်ငှ့်် 

(၃) မပည်ဒ ာငစ်ိုစာရငျ်ားစစ ်  ပ်က သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အ   နက်ာလအတွငျ်ား ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားြ ာျား က ို စစဒ်ဆျားရန ်

သ ို ့်ြဟိုတ်  ပ်ြံစစဒ်ဆျားရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် စြ်ျားသပ်စစဒ်ဆျားရနအ်တွက် ကိုြပဏ၏ီ လက်ဝယ်ရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် 

ကိုြပဏ၏ီစြီံြှုဒအာက်ရှ  ြှတ်တြ်ျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ို ကိုြပဏကီ ၎ငျ်ား ံသ ို ့် တငမ်ပရန၊် 

(ဂ) ကိုြပဏကီ သတငျ်ားအ  က်အလက်ြ ာျား၊ ြှတ်တြ်ျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် စာရွကစ်ာတြ်ျားြ ာျားက ို ဒပျားအပ် ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

မပ စိုဒပျားရန ် ြှတ်သည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို ယ ငက်မြစဒ်စ၊ ယ ိုမြစဒ်စ ကိုြပဏ၏ီ အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဝန ်ြ်ျားတစဦ်ျားဦျားအမြစ ်တာဝနရှ် သ  ံသ ို ့် လ ပ်ြ ဒပျားပ ို ့်န ိုငသ်ည်။ ဤပိုေြ်တွငပ်ါရှ ဒသာ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအာျားလံိုျားသည် ကိုြပဏနီငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်က ့်သ ို ့် အဆ ိုပါပိုဂ္  လ်ြ ာျားနငှ့််လည်ျား သက်ဆ ိုင ်ဒစရြည်။ 

(ဃ) အ က်ဒြာ်မပပါ စာရငျ်ားစစသ်ည ်၎ငျ်ား၏စာရငျ်ားစစ ်အစရီင ်စံာ ြ တတ ူတစစ်ံိုက ို မပည်ဒ ာငစ်ို စာရငျ်ားစစ ်  ပ် ံသ ို ့် 

တငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား မပည်ဒ ာငစ်ိုစာရငျ်ားစစ ်  ပ်က သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့်် နည်ျား လြ်ျားြ ာျားမြင့်် ြှတ်  က်ဒပျားန ိုင ်ငွ့်် 

သ ို ့်ြဟိုတ် မြည့််စွက် ငွ့််ရှ ရြည်။ 

လွှွဲအပ်မခငျ်ား 

၂၈၃။ မပည်ဒ ာငစ်ိုစာရငျ်ားစစ ်  ပ်က ဒဆာငရွ်က်ရြည်မြစဒ်သာ ပိုေြ် ၂၈၂ ပါ က စစရပ်ြ ာျားက ို အဒ ွဒ ွအာျားမြင့််ဒသာ် 

လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အ  ျားအာျားမြင့််ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ယငျ်ား၏ အ ငွ့််အာဏာ အပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံသ  တစဦ်ျားဦျားက 

ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 
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မပစြ်ှုမပစေ်ဏ် 

၂၈၄။ အစ ိုျားရက ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် အစိုရှယ်ယာတစရ်ပ်ရပ် ပါဝငဒ်သာ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၂၈၂ အရ မပ လိုပ်ဒသာ 

အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရန ်ပ က်ကွက်လျှင ်ကိုြပဏနီငှ့်် ပ က်ကွက်ြှုတွင ်ပါဝငသ်ည့်် 

ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ၊ အမ ာျားအရာရှ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဝန ်ြ်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားသည် နစှန်စှ ်က ်ြပ ိုဒသာ ဒ ာငေ်ဏ ်

သ ို ့်ြဟိုတ် ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်သ နျ်ား ၅၀ က ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည။် 

ြှတတ်ြ်ျားြ ာျားက ိုရရှ ခ င့််နငှ့်် စစဒ်ဆျား ကည့််ရှုခ င့်် စသည်တ ို ့်နငှ့််စပ်လ ဉ်ျားသည့်် ဦျားစာျားဒပျားအစိုရှယယ်ာ ပ ိုငရှ်ငြ် ာျား၏ 

အခ င့််အဒရျားြ ာျား 

၂၈၅။ ကိုြပဏတီစ ်ို၏ ဦျားစာျားဒပျားအစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့်် ေဘီင ် ာြ ာျားက ို ပ ိုငဆ် ိုငသ် ြ ာျားသည် ကိုြပဏ၏ီ 

ဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာရှငျ်ားတြ်ျားြ ာျား၊ စာရငျ်ားစစြ် ာျား၏ အစရီင ်စံာြ ာျားနငှ့်် ကိုြပဏ၏ီ သာြနအ်စိုရှယ်ယာ ပ ိုငရ်ှငြ် ာျားက 

ရရှ သည့်် အမ ာျားအစရီင ်စံာြ ာျားက ို ရရှ  ငွ့််နငှ့််စစဒ်ဆျား ကည့််ရှု ငွ့််ရှ သည်။ 

 

အခန်ျား(၂၅) 

အနိုညာတစရီငဆ်ံိုျားမ တမ်ခငျ်ား၊ မြီရှငြ် ာျားနငှ့်် ကိုြပဏီတ င ်ပါဝငသ်ြူ ာျားအ ကာျား ည  နှု ငျ်ားသဒဘာတမူခငျ်ားနငှ့်် 

အစိုရှယယ်ာြ ာျားဝယယ်နူ ိုငသ်ည့််  အခ င့််အဒရျား 

အမငငျ်ားပ ာျားြှုက စစရပ်ြ ာျားက ို ခံိုသြာဓ မ င့်် စရီငဆ်ံိုျားမ တရ်န်အတ က် တငမ်ပန ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏီ၏အခ င့််အာဏာ 

၂၈၆။ အမငငျ်ားပွာျားြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို ဒမြရှငျ်ားရနအ်တွက် ကိုြပဏကီဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည့်် အမ ာျားနည်ျားလြ်ျား တစရ်ပ်ရပ်က ို 

ကန် ့်သတ်တာျားမြစ ်ာျားမ ငျ်ား ြရှ ဒစဘ  ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် စာမြင့််ဒရျားသာျား ာျားဒသာ သဒဘာတ ညီ  က်မြင့်် ကိုြပဏနီငှ့်် 

အမ ာျားကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားတ ို ့်အ ကာျား ယ ို ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဒနာငတ်ွငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား 

မြစဒ်ပေါ်လာြည့်် အမငငျ်ားပွာျားြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို အနို ညာတ စရီငဆ်ံိုျားမြတ်မ ငျ်ား ဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေနငှ့််အညီ  ံိုသြာဓ မြင့်် စရီင ်ဆံိုျားမြတ်ရနအ်တွက် တငမ်ပန ိုငသ်ည်။ 

မြီရှငြ် ာျားနငှ့််ကိုြပဏီတ င ်ပါဝငသ်ြူ ာျားအ ကာျား ဒစ့်စပ်ဒမပမင ြ်ျားန ိုငသ်ည့်် အခ င့််အာဏာ 

၂၈၇။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုနငှ့်် ယငျ်ား၏ပြီရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အြ   ျားအစာျားတစရ်ပ်တွငပ်ါရှ ဒသာ ပြီရှငြ် ာျား အ ကာျားတွငမ်ြစဒ်စ၊ 

ကိုြပဏနီငှ့်် ယငျ်ားတွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အြ   ျားအစာျားတစရ်ပ်တွင ်ပါရှ ဒသာ ကိုြပဏတီွင ်

ပါဝငသ် ြ ာျားအ ကာျားတွငမ်ြစဒ်စ ဒစ့်စပ်ဒမပပင ြ်ျားြှု သ ို ့်ြဟိုတ် စစီဉဒဆာငရွ်က်ြှု တစရ်ပ်ရပ် အာျား 

အဆ ိုမပ တငမ်ပသည့််အ ါ တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏကီမြစဒ်စ၊ ကိုြပဏ၏ီပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏတီွင ်

ပါဝငသ် ြ ာျားကမြစဒ်စ၊ ကိုြပဏအီာျား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားသည့်် က စစရပ်တွင ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျား 

အရာရှ ကမြစဒ်စ အက ဉျား   ပ်ဒြာ်မပ  က်မြင့်် ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပလာလျှင ်တရာျားရံို ျားက ညွှန ်ကာျားသည့်် 

နည်ျားလြ်ျားအတ ိုငျ်ား ပြီရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အြ   ျားအစာျားတစရ်ပ်တွင ်ပါရှ ဒသာပြီရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် အြ   ျားအစာျားတစရ်ပ်တွငပ်ါရှ ဒသာ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  ြ ာျား၏အစည်ျားအဒဝျား တစရ်ပ်က ို 

ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပဒဆာငရွ်က်ဒစရန ်အြ န် ့်  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 
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( ) အစည်ျားအဒဝျား၌ က ိုယ်တ ိုငမ်ြစဒ်စ သ ို ့်ြဟိုတ် က ိုယ်စာျားလယှ်မြင့််မြစဒ်စ တက်ဒရာက်ဒသာ ပြီရှင ်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အြ   ျားအစာျားတစရ်ပ်တွင ်ပါရှ ဒသာပြီရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား သ ို ့်ြ ဟိုတ ်အြ   ျားအစာျားတစရ်ပ်တွင ်

ပါရှ ဒသာ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားတွင ်တနြ် ိုျားဒလျားပံိုသံိုျားပံိုရှ သည့််အမပင ်အဒရအတွက်အြ ာျားစိုမြင့်် ဒစ့်စပ်ဒမပပင ြ်ျားြှု 

သ ို ့်ြဟိုတ် စစီဉဒဆာငရွ်က်ြှု တစရ်ပ်ရပ်အာျား သဒဘာတ ညီ   ့်လျှင ်  ိုဒစ့်စပ်ဒမပပင ြ်ျားြှု သ ို ့်ြဟိုတ် စစီဉဒဆာငရွ်က်ြှု 

တစရ်ပ်ရပ်သည် တရာျားရံိုျားက ငွ့််မပ   ့်လျှင ်ပြီရှငြ် ာျားသ ို ့်ြဟိုတ် အြ   ျားအစာျားတစရ်ပ်တွင ်ပါရှ ဒသာ ပြီရှငြ် ာျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်အြ   ျားအစာျား တစရ်ပ်တွငပ်ါရှ ဒသာ ကိုြပဏတီွင ်

ပါဝငသ် ြ ာျားအာျားလံိုျားနငှ့်် ကိုြပဏအီဒပေါ်တွင ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏအီာျား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားရန ်

ဒဆာငရွ်က်ဒနလျှင ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ နငှ့်် ကိုြပဏ၏ီဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  တစဦ်ျားအဒပေါ်တွင ်

တရာျားဝငစ်ည်ျားဒနာှငြ်ှု ရှ ဒစ ရြည်။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  ( ) အရ   ြှတ်သည့််အြ န် ့်သည် ယငျ်ားအြ န် ့်၏ တရာျားဝငအ်တည်မပ  ာျားသည့်် ြ တတ ူြှန ်တစဒ်စာငက် ို 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပမ ငျ်ားြရှ လျှင ်အက   ျားသက်ဒရာက်ြှု ြရှ ဒစရ။ အဆ ိုပါ အြ န် ့် အာျားလံိုျား၏ ြ တတ ူတစစ်ံိုက ို 

  ိုအြ န် ့်အာျား  ြှတ်ပပီျားဒနာက်တွင ် ိုတ်ဒဝဒသာ ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျားြ တတ ူတွင ်ပ ျားတွ  ာျားရြည်။ 

(ဃ) တရာျားရံို ျားသည် ဤပိုေြ်အရ ဒလျှာက် ာျားြှုတစ ်ို ိုက ို လက် ရံရှ ပပီျားဒနာက် ြည်သည့််အ   နတ်ွင ်ြဆ ို 

ဒလျှာက် ာျားြှုအာျား အပပီျားသတ်စရီငဆ်ံိုျားမြတ်မ ငျ်ား ြမပ ြီအ   တရာျားရံို ျားြ ှသင့််ဒလ ာ်သည်ဟို  ငမ်ြငသ်ည့်် 

စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့်် ကိုြပဏအီဒပေါ် တရာျားစွ ဆ ိုြှုတစရ်ပ်ရပ် စတငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

တရာျားစရီငဒ်ဆာငရွ်က်ြှု တစရ်ပ်ရပ်အာျား ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားက ို ဆ ိုငျ်ားငံ့် ာျားန ိုင ်သည်။ 

(င) ဤပိုေြ်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ “ကိုြပဏ”ီ ဆ ိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျား န ိုငဒ်သာ 

ကိုြပဏတီစရ်ပ်ရပ်က ို ဆ ိုလ ိုသည်။ ဤပိုေြ်ပါက စစရပ်ြ ာျားအတွက် တရာျားစွ ဆ ို ာျားဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အြ န် ့်ေဂီရီတစရ်ပ်ရပ် လက် ရံရှ  ာျားဒသာ အာြ အံက   ျား စံာျား ငွ့်် ြရရှ ဒသာ ပြီရှငြ် ာျား (unsecured creditors) က ို 

အမ ာျားဒသာ အာြ အံက   ျား စံာျား ွင့်် ြရရှ ဒသာ ပြီရှငြ် ာျားက ့်သ ို ့် အြ   ျား အစာျားတစရ်ပ်တည်ျားမြစသ်ည်ဟို 

ြှတ်ယ ရြည်။ 

(စ) တရာျားရံိုျားက  ြှတ်သည့််အြ န် ့်အဒပေါ် ဥပဒေနငှ့််အညီတစဆ်င့််မြင့််တရာျားရံိုျားသ ို ့် အယ  နံ ိုငသ်ည်။ 

၂၈၈။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ပိုေြ် ၂၈၇၊ ပိုေြ် ွ  (ဂ) ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်အာျား လ ိုက်နာရန ်ပ က်ကွက်လျှင ်ကိုြပဏနီငှ့်် ပ က်ကွက်ြှုက ို 

သ လ က်မြင့်် တြငမ်ပ လိုပ်  ့်သည့်် ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား အရာရှ ြ ာျားတစဦ်ျားစသီည် 

ေဏဒ် ကျားဒငကွ ပ်တစသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

စစီဉ်ဒဆာငရ် က်ြှုြ ာျားနငှ့်် ဒစ့်စပ်ဒမပမင ြ်ျားြှုြ ာျားအာျား လ ယက်စူ ာဒဆာငရ် က်န ိုငဒ်စရနအ်တ က ်မပဋ္ဌာန်ျားခ ကြ် ာျား 

၂၈၉။ (က) ပိုေြ် ၂၈၇ တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့််အတ ိုငျ်ား ကိုြပဏနီငှ့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားအ ကာျား အဆ ိုမပ  ာျား ဒသာ ဒစ့်စပ်ဒမပပင ြ်ျားြှု 

သ ို ့်ြဟိုတ် စစီဉဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို  ငွ့််မပ န ိုငရ်နအ်တွက် အဆ ိုပါပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ တရာျားရံိုျားသ ို ့် 

ဒလျှာက် ာျားြှုတစရ်ပ်အာျား တငမ်ပလာသည့််အ ါ ဒစ့်စပ်ဒမပပင ြ်ျားြှု သ ို ့်ြဟိုတ် စစီဉဒဆာငရွ်က်ြှုအာျား ကိုြပဏတီစ ်ို ို 

သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏြီ ာျားက ို မပနလ်ည်ြွ ွဲ့စည်ျားရန ်သ ို ့်ြဟိုတ ်ကိုြပဏနီစှ ်ို သ ို ့်ြဟိုတ် နစှ ်ို က်ပ ိုဒသာ ကိုြပဏြီ ာျားက ို 
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ဒပါငျ်ားစည်ျားရန ်ရည်ရွယ်သည့်် စြီံ  က်တစရ်ပ်အတွက ်သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားစြီံ  က်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ အဆ ိုမပ မ ငျ်ားမြစဒ် ကာငျ်ား၊ 

အဆ ိုပါ စြီံ  က်အရ ဤပိုေြ်တွင ်‘လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားသည့််ကိုြပဏ’ီ ဟို ရည်ညွှနျ်ားြည့်် စြီံ  က်နငှ့််သက်ဆ ိုငဒ်သာ 

ကိုြပဏတီစ ်ို ို၏ တာဝနယ် ဒဆာငရွ်က်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်ပစစည်ျားအာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသက ို မြစဒ်စ 

ဤပိုေြ်တွင ်‘လွှ ဒမပာငျ်ား လက် သံည့််ကိုြပဏ’ီ ဟို ရညည်ွှနျ်ားြည့်် အမ ာျားကိုြပဏသီ ို ့် လွှ ဒမပာငျ်ား ဒပျားဒ ကာငျ်ား 

တရာျားရံို ျားကဒတွွဲ့ ရှ လျှင ်တရာျားရံို ျားသည် ဒစ့်စပ်ဒမပပင ြ်ျားြှု သ ို ့်ြဟိုတ် စစီဉဒဆာငရွ်က်ြှုအာျား  ငွ့််မပ သည့််အြ န် ့်မြင့််ဒသာ် 

လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဒနာက်ဆက်တွ  အြ န် ့်တစရ်ပ်မြင့််ဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား ဒအာက်ပါ က စစရပ်အာျားလံိုျားအတွက်မြစဒ်စ၊ 

က စစတစရ်ပ်ရပ်အတွက ်မြစဒ်စ စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျား မပ လိုပ် သတ်ြှတ်န ိုငသ်ည်- 

(၁) လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားသည့်် ကိုြပဏ၏ီ တာဝနယ် ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားနငှ့်် ပစစည်ျား သ ို ့်ြဟိုတ ်တာဝနရ်ှ ြှု အာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ၊ 

တစစ် တ်တစဒ်ေသက ို မြစဒ်စ လွှ ဒမပာငျ်ားလက် သံည့်် ကိုြပဏသီ ို ့် လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားမ ငျ်ား၊ 

(၂) လွှ ဒမပာငျ်ားလက် ံသည့်် ကိုြပဏကီ အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားသ ို ့် သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသ  တစဦ်ျားဦျားအတွက် 

 ွ ဒဝသတ်ြှတ်သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် လ ာ ာျားဒဆာငရွ်က်သည့်် ဒစ့်စပ်ဒမပပင ြ်ျားြှု သ ို ့်ြဟိုတ် စစီဉဒဆာငရွ်က်ြှု 

အာျားမပ လိုပ်ြည့်် အဆ ိုပါကိုြပဏရီှ  အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေဘီင ် ာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ  ျား 

သက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအလာျားတ  အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ လွှ ဒမပာငျ်ား 

လက် သံည့်် ကိုြပဏကီ  ွ ဒဝသတ်ြှတ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် လ ာ ာျားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား၊ 

(၃) လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားသည့်် ကိုြပဏကီဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားသည့်် ကိုြပဏအီဒပေါ်တွင ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

ဆ ိုငျ်ားငံ့် ာျားဒသာ တရာျားစွ ဆ ိုြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို လွှ ဒမပာငျ်ားလက် သံည့်် ကိုြပဏကီဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

လွှ ဒမပာငျ်ားလက် သံည့်် ကိုြပဏအီဒပေါ်တွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား ဆက်လက်စွ ဆ ို ဒဆာငရွ်က် မ ငျ်ား၊ 

(၄) လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားသည့်် ကိုြပဏအီာျား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားြမပ ဘ  ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ား၊ 

(၅) တရာျားရံို ျားက သတ်ြှတ်သည့််အ   နအ်တွငျ်ား   ိုသ ို ့် သတ်ြှတ်ဒပျားသည့်် နည်ျားလြ်ျားအတ ိုငျ်ား ဒစ့်စပ် ဒမပပင ြ်ျားြှု 

သ ို ့်ြဟိုတ် စစီဉဒဆာငရွ်က်ြှုအာျား သဒဘာတ ညီမ ငျ်ားြရှ ဒသာ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားအတွက် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား 

မပ လိုပ်မ ငျ်ား၊ 

(၆) မပနလ်ည်ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒပါငျ်ားစည်ျားမ ငျ်ားအာျား မပည့််စံို  ဒရာက်စွာ ဒဆာငရွ်က် န ိုငရ်နအ်တွက ်

လ ိုအပ်ဒသာ ဒနာက်ဆက်တွ  သ ို ့်ြဟိုတ ်ဆက်စပ်သည့်် က စစရပ်ြ ာျား  ြှတ်မ ငျ်ား။ 

( ) ဤပိုေြ်အရ   ြှတ်သည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်သည် ပစစည်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားက ို လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ား နငှ့်် သက်ဆ ိုငလ်ျှင ်

အဆ ိုပါအြ န် ့်အရ   ိုပစစည်ျားက ို လွှ ဒမပာငျ်ားလက် သံည့်် ကိုြပဏသီ ို ့် လွှ ဒမပာငျ်ားအပ်နငှျ်ား ရြည်မြစပ်ပီျား ယငျ်ား၏ 

ပစစည်ျားြ ာျားမြစလ်ာဒစရြည။် အလာျားတ  အဆ ိုပါအြ န် ့်အရ   ိုတာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားက ို လွှ ဒမပာငျ်ားလက် သံည့်် ကိုြပဏသီ ို ့် 

လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားရြည်မြစပ်ပီျား လွှ ဒမပာငျ်ားလက် ံသည့်် ကိုြပဏ၏ီ တာဝန ်ရှ ြှုြ ာျား မြစလ်ာဒစရြည်။ 

ပစစည်ျားြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် က စစရပ်တွင ်အြ န် ့်ညွှန ်ကာျား  က်တစစ်ံိုတစရ်ာ ပါရှ   ့်လျှင ်ဒစ့်စပ်ဒမပပင ြ်ျားြှု သ ို ့်ြဟိုတ် 

စစီဉဒဆာငရွ်က်ြှုအရ အက   ျားသက်ဒရာက်ြှု ရပ်စ ဒစရန ်ဒ ကျားပြီ တာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားတစရ်ပ်ရပ်ြှ 

ကငျ်ားလွတ်ဒစရြည်။ 
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(ဂ) ဤပိုေြ်အရ အြ န် ့်တစရ်ပ်အာျား   ြှတ်သည့််အ ါ အဆ ိုပါအြ န် ့်နငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ကိုြပဏအီာျားလံိုျား သည ်

အဆ ိုပါအြ န် ့်၏ ြ ရငျ်ားြ တတ ူြှနတ်စဒ်စာငအ်ာျား အြ န် ့်  ြှတသ်ည့််ဒန ့်ြှ ၁၄ ရက်အတွငျ်ား ြှတ်ပံိုတင ်န ိုငရ်နအ်တွက် 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ရြည်။ 

(ဃ) ဤပိုေြ်တွငပ်ါရှ ဒသာ ‘ပစစည်ျား’ ဟ ဒသာစကာျားရပ်တွင ်ပစစည်ျား၊ အ ငွ့််အဒရျားနငှ့်် အ ငွ့််အာဏာ အာျားလံိုျားပါဝငပ်ပီျား 

‘တာဝနရ်ှ ြှု’ ဟ ဒသာ စကာျားရပ်တွင ်တာဝန ်ြ ာျားလည်ျား ပါဝငသ်ည်။ 

(င) ပိုေြ် ၂၈၇၊ ပိုေြ် ွ  (င) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဒစဘ  ဤပိုေြ်ပါ ‘ကိုြပဏ’ီ ဟ ဒသာ စကာျားရပ်တွင ်

ဤဥပဒေ၏ အဓ ပပာယ်ဒြာ်မပ  က်တွငပ်ါရှ ဒသာ ကိုြပဏြီှအပ အမ ာျားကိုြပဏ ီတစ ်ို ိုပါဝငမ် ငျ်ားြရှ ။ 

၂၉၀။ ပိုေြ် ၂၈၉၊ ပိုေြ် ွ  (ဂ) အာျား လ ိုက်နာရနပ် က်ကွက်ပါက ကိုြပဏနီငှ့််   ိုပ က်ကွက်ြှုက ို သ လ က်မြင့်် 

တြငဒ်ဆာငရွ်က်  ့်သည့်် ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား အရာရှ တစဦ်ျားစသီည် ေဏဒ် ကျားဒင ွ

က ပ်တစသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

အြ ာျားစိုမ င့််အတညမ်ပ  ာျားဒသာ ပဋ ညာဉ်စာခ  ပ်တစရ်ပ်နငှ့်် သဒဘာက ွဲလ ွဲဒသာ အစိုရှယယ်ာရှငြ် ာျား က အြ ာျားနငှ့်် 

သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏီတစခ်ိုတ င ်အစိုရှယယ်ာြ ာျား ဝယယ်နူ ိုငသ်ည့်် အခ င့််အဒရျား 

၂၉၁။ (က) အမ ာျားဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်တွင ်ပါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ကန် ့်သတ်တာျားမြစ ်ာျားမ ငျ်ား ြရှ  ဒစဘ  ဤပိုေြ်တွင ်

‘လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားသည့်် ကိုြပဏ’ီ ဟို ရညည်ွှနျ်ားြည့်် အြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏ ီတစ ်ိုရှ  အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

အစိုရှယ်ယာ အြ   ျားအစာျားတစရ်ပ်ရပ်က ို ဤပိုေြ်တွင ်‘လွှ ဒမပာငျ်ား လက် သံည့််ကိုြပဏ’ီဟို ရည်ညွှနျ်ားြည့်် 

အမ ာျားကိုြပဏသီ ို ့် ပဋ ညာဉစာ   ပ်အရ လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားက ို လက် သံည့််ကိုြပဏကီ အဆ ိုပါ က စစရပ်အတွက် 

ကြ်ျားလှြ်ျားြှုက ိုမပ လိုပ်ပပီျားဒနာက် ဒလျားလအတွငျ်ား သက်ဆ ိုငဒ်သာ အစိုရှယ်ယာြ ာျား၏တနြ် ိုျား 

ဒလျားပံိုသံိုျားပံို က်ြနည်ျားဒသာ ပ ိုငရ်ှငြ် ာျားက အတည်မပ သည့်် အ ါလွှ ဒမပာငျ်ားလက် သံည့်် ကိုြပဏသီည် အဆ ိုပါ 

ဒလျားလကိုနဆ်ံိုျားပပီျားဒနာက် နစှလ်အတွငျ်ား ြည်သည့်် အ   နတ်ငွြ်ဆ ို သတ်ြှတ် ာျားသည့််နည်ျားလြ်ျားမြင့်် 

သဒဘာကွ လွ ဒသာ အစိုရှယ်ယာရှငတ်စဦ်ျားဦျား ံသ ို ့် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ ဒပျားပ ို ့်၍ လွှ ဒမပာငျ်ားလက် သံည့်် ကိုြပဏကီ 

၎ငျ်ား၏အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို ရယ လ ို ဒ ကာငျ်ား ဒြာ်မပအဒ ကာငျ်ား ကာျားန ိုငသ်ည်။   ိုအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာဒပျားပ ို ့်ပပီျားသည့်် 

ဒန ့်ရက်ြှ ၂၈ ရက် အတွငျ်ား သဒဘာကွ လွ သည့်် အစိုရှယ်ယာရငှက် တရာျားရံိုျားသ ို ့် တငမ်ပဒလျှာက် ာျားလာသည့််အဒပေါ် 

တရာျား ရံိုျားက အမ ာျားနည်ျားတစစ်ံိုတစရ်ာက ို အြ န် ့်  ြှတ်  ့်မ ငျ်ားြရှ လျှင ်လွှ ဒမပာငျ်ားလက် သံည့်် ကိုြပဏသီည် ၎ငျ်ား ံသ ို ့် 

လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားရန ်အတည်မပ  ာျားဒသာ အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား၏ အစိုရှယ်ယာြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား သည့်် စြီံ  က် သ ို ့်ြဟိုတ ်

ပဋ ညာဉစာ   ပ်အရ စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့်် အဆ ိုပါ အစိုရယှ်ယာြ ာျားက ို ရရှ ပ ိုင ်ငွ့််ရှ ပပီျား ရယ ရြည်မြစသ်ည်။ 

( ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ လွှ ဒမပာငျ်ားလက် သံည့်် ကိုြပဏကီ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ တစဒ်စာငအ်ာျား ဒပျားပ ို ့်  ့်ပပီျား 

တရာျားရံို ျားက သဒဘာကွ လွ သည့်် အစိုရှယ်ယာရှင၏် တငမ်ပဒလျှာက် ာျား  က် အဒပေါ် ဆန် ့်က ငက်ွ လွ သည့်် 

အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်  ြှတ်  ့်မ ငျ်ား ြရှ လျှင ်အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာဒပျားပ ို ့်သည့်် ဒန ့်ြှ စ၍ ၂၈ ရက ်ကိုနဆ်ံိုျားသည့််အ ါ 

သ ို ့်ြဟိုတ် သဒဘာကွ လွ သည့်် အစိုရှယ်ယာရှငက် တရာျားရံိုျားသ ို ့် တငမ်ပ ဒလျှာက် ာျားပပီျား   ိုသ ို ့် 

တငမ်ပဒလျှာက် ာျားြှုအာျား ဆ ိုငျ်ားငံ့် ာျားမ ငျ်ား ရံသည့််အ ါ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်က ို လ ိုက်နာလ က် 
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လွှ ဒမပာငျ်ားလက် သံည့်် ကိုြပဏသီည် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ ြ တတ ူ တစဒ်စာငက် ို လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားသည့်် 

ကိုြပဏသီ ို ့်ဒပျားပ ို ့်ရြည်မြစပ်ပီျား လွှ ဒမပာငျ်ားလက် သံည့်် ကိုြပဏကီ ရရှ    ိုက် ငွ့််ရှ သည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအတွက ်

လွှ ဒမပာငျ်ားလက် သံည့်် ကိုြပဏြီှဒပျားဒ  ရြည့်် တနြ် ိုျားပြာဏ သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားအတွက် အြ ိုျားစာျားနာျားတစရ်ပ်ရပ်က ို 

လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားသည့်် ကိုြပဏသီ ို ့် ဒပျားဒ  ရြည် သ ို ့်ြဟိုတ် လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားရြည်။ ယငျ်ားသ ို ့် ဒဆာငရွ်က်ပပီျားဒနာက် 

လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားသည့်် ကိုြပဏသီည် လွှ ဒမပာငျ်ားလက် သံည့်် ကိုြပဏအီာျား အဆ ိုပါ အစိုရှယ်ယာြ ာျား၏ ပ ိုငရ်ှငအ်မြစ ်

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ား ဒရျားသငွျ်ားဒြာ်မပရြည်။ 

(ဂ) ဤပိုေြ်အရ လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားသည့်် ကိုြပဏကီ လက် ရံရှ ဒသာ ဒငဒွ ကျားြ ာျားက ို သျီားမ ာျားဘဏ်ဒင ွစာရငျ်ားတစ ်ိုသ ို ့် 

ဒပျားသငွျ်ားရြည်မြစပ်ပီျား   ိုသ ို ့်လက် ရံရှ ဒသာ ဒငပွြာဏနငှ့်် အမ ာျားအြ ိုျားစာျားနာျားြ ာျားက ို ၎ငျ်ားတ ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် 

အစိုရှယ်ယာရှငအ်သျီားသျီားအတွက် ယံို ကည်အပ်နှြံှုအမြစ ်အဆ ိုပါ လွှ ဒမပာငျ်ား ဒပျားသည့််ကိုြပဏကီ 

  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည်။ 

(ဃ) ဤပိုေြ်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ ‘သဒဘာကွ လွ သည့်် အစိုရှယ်ယာရှင’် ဆ ိုသည်တွင ်ပဋ ညာဉ စာ   ပ်အာျား 

သဒဘာတ ညီမ ငျ်ားြရှ သည့်် အစိုရှယ်ယာရှငန်ငှ့်် စြီံ  က် သ ို ့်ြဟိုတ် ပဋ ညာဉစာ   ပ်နငှ့်် အည ီ

လွှ ဒမပာငျ်ားလက် သံည့််ကိုြပဏသီ ို ့် ၎ငျ်ား၏အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားရန ်ပ က်ကွက်ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

မငငျ်ားဆနဒ်သာ အစိုရှယ်ယာရှငတ်စဦ်ျားဦျားတ ို ့် ပါဝငသ်ည်။ 

အပ ိုငျ်ား(၅) 

  က်သ ြ်ျားမခငျ်ား 

 

အခန်ျား(၂၆) 

ကိုြပဏီတစခ်ိုအာျား  က်သ ြ်ျားမခငျ်ား 

ကိုြပဏီ  ကသ် ြ်ျားမခငျ်ားဆ ိုငရ်ာနည်ျားလြ်ျားြ ာျား 

၂၉၂။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုအာျား ဒအာကပ်ါနည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် ြ က်သ ြ်ျားန ိုငသ်ည်- 

(၁) တရာျားရံို ျားက မြစဒ်စ၊ 

(၂) ဆနဒအဒလ ာက်မြစဒ်စ၊ 

(၃) တရာျားရံို ျား၏ ကကီျား ကပ်ြှုမြင့််မြစဒ်စ။ 

( ) ဆန် ့်က ငက်ွ လွ ြှု တစစ်ံိုတစရ်ာြရှ   ့်လျှင ်ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ဤဥပဒေပါ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ဒြာ်မပပါ နည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်အရ ကိုြပဏတီစ ်ိုအာျား ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်။ 

ဒ ကျားမြီဒပျားဆပ်ရသြူ ာျား (Contributories) 

လက်ရှ ဒသာ်လညျ်ားဒကာငျ်ား၊ ယခငက်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ကိုြပဏီတ ငပ်ါဝငသ်ြူ ာျား၏ ဒ ကျားမြီဒပျားဆပ် 

ရသြူ ာျားအမ စတ်ာဝန်ရှ ြှု 
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၂၉၃။ (က) ကိုြပဏအီာျား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားသည့််က စစရပ်တွင ်လက်ရှ ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ယ ငက် 

ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားအာျားလံိုျားသည် ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် အညီ ကိုြပဏ၏ီ 

ဒ ကျားပြီြ ာျားနငှ့်် တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျား၊ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ် ရသ ြ ာျားအ ကာျား အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားက ို 

ည  နှု ငျ်ားဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် ဒအာက်ပါသတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒစလ က် က သင့််သည့််ကိုနက် စရ တ်ြ ာျား၊ 

အ ဒ ကျားဒငြွ ာျားနငှ့်် အသံိုျားစရ တ်ြ ာျားအာျား ဒပျားဒ  ရာ တွင ်ဒငဒွ ကျားလံိုဒလာက်ြှု ရှ ဒစဒရျားအတွက် ကိုြပဏ၏ီ 

ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားစာရငျ်ားသ ို ့်  ည့််ဝငဒ်ပျားဆပ်ရန ်တာဝနရ်ှ ဒစရြည်။ 

(၁) ကိုြပဏတီွင ်ယ ငက်ပါဝင ် ့်သ တစဦ်ျားသည် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားြှု စတငမ် ငျ်ား ြမပ ြီလွန ် ့် ဒသာ တစန်စှ ်

သ ို ့်ြဟိုတ်   ို က်ပ ိုဒသာ ကာလကတည်ျားကပင ်ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားအမြစြ်ှ ရပ်စ   ့်မ ငျ်ားမြစလ်ျှင ်

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ဒရျားအတွက် တာဝနြ်ရှ ဒစရ။ 

(၂) ကိုြပဏတီွင ်ယ ငက် ပါဝင ် ့်သ တစဦ်ျားသည် ၎ငျ်ားအဒနမြင့်် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားအမြစြ်ှ 

ရပ်စ   ့်ပပီျားဒနာက်ပ ိုငျ်ား၌ ကိုြပဏကီ    ပ်ဆ ို ာျားဒသာ ပဋ ညာဉစာ   ပ်အရ မြစဒ်ပေါ်လာသည့်် ဒ ကျားပြီ သ ို ့်ြဟိုတ် 

တာဝနရှ် ြှုတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရာတွင ်တာဝနြ်ရှ ဒစရ။ 

(၃) ဤဥပဒေအရ ကိုြပဏတီွင ်လက်ရှ ပါဝငသ် ြ ာျားက ၎ငျ်ားတ ို ့်ဒပျားဆပ်ရနမ်ြစဒ်သာ ဒ ကျားပြီတာဝနက် ို 

ဒပျားဆပ်န ိုငြ်ွယ်ြရှ ဒ ကာငျ်ား တရာျားရံို ျားကဒတွွဲ့ ရှ   ့်လျှငြ်ှအပ ကိုြပဏတီွင ်ယ ငက် ပါဝင ် ့်သ တစဦ်ျားသည် 

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရာတွင ်တာဝနြ်ရှ ဒစရ။ 

(၄) အစိုအာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏတီွငလ်က်ရှ ပါဝငဒ်နသ  သ ို ့်ြဟိုတ် ယ ငက် ပါဝင ် ့်သ  

တစဦ်ျားအမြစ ်တာဝနရ်ှ သည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျားအတွက ်ဒပျားဒ  ရမ ငျ်ားြရှ ဒသျားဒသာ ဒငပွြာဏ (ရှ   ့်လျှင)် 

 က်ပ ိုြ ိုဒသာ ဒငပွြာဏက ို ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားဦျား ံြှ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရနအ်တွက် ရယ မ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

(၅)  ဝံန ် က်အာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏတီငွ ်ယငျ်ားကိုြပဏကီ ို စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါ 

ကိုြပဏ၏ီ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားသ ို ့် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  တစဦ်ျားဦျားက  ည့််ဝငရ်န ်တာဝနယ်  ာျားသည့်် 

ပြာဏ က်ပ ိုြ ို၍ ၎ငျ်ား ံြှ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရနအ်တွက် ရယ မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

(၆) ဤဥပဒေတွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ ြည်သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ အာြ ဒံပေါ်လစ ီ(policy of insurance) သ ို ့်ြဟိုတ် 

ပဋ ညာဉစာ   ပ် တစရ်ပ်ရပ်အရ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  တစဦ်ျား  ငျ်ားစ၏ီ တာဝန ်ရှ ြှုက ို ကန် ့်သတ်  ာျားသည့်် 

စည်ျားကြ်ျား  က်တစရ်ပ်ရပ်က ို မြစဒ်စ၊ ကိုြပဏ၏ီဘဏ္ဍာဒငြွ ာျားမြင့််သာလျှင ်အဆ ိုပါဒပေါ်လစ ီသ ို ့်ြဟိုတ ်

ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ်အရ တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားက ိုမြစဒ်စ တရာျားြဝငမ် ငျ်ား ြမြစဒ်စရ။ 

(၇) အမြတ်ဒဝစိုြ ာျား၊ အက   ျားအမြတ်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားနည်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  တစဦ်ျားက ို 

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် အမြစ ်ဒပျားရနရ်ှ သည့််ဒငပွြာဏ တစရ်ပ်က ို၎ငျ်ားနငှ့််ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ်  တစဦ်ျားြဟိုတ်ဒသာ 

ပြီရှငတ် ို ့်အ ကာျား ြည်သ ့် ံသ ို ့်ဒပျားဒ  ရြည်ဟို မြစဒ်ပေါ်လာသည့််က စစရပ်၌ အဆ ိုပါ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ်  ံသ ို ့် 

ကိုြပဏကီဒပျားဒ  ရြည့်် ဒ ကျားပြီတစရ်ပ်အမြစ ်ြှတ်ယ မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ သ ို ့်ဒသာ် အဆ ိုပါဒငပွြာဏက ို 
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ယငျ်ားတ ို ့်အ ကာျား ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား၏ အ ငွ့််အဒရျားအာျား အပပီျားသတ်ည  နှု ငျ်ား သတ်ြှတ်ရာတွင ်

 ည့််သငွျ်ားစဉျားစာျားန ိုငသ်ည်။ 

( ) အစိုရှယ်ယာြတည်ဒငရွငျ်ား ပါရှ ဒသာ  ဝံန ် က်အာျားမြင့်် တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏအီာျား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား 

ြ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါတွင ်  ိုကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် အာျားလံိုျားသည် ကိုြပဏအီာျား စာရငျ်ား ရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားသမြင့်် 

ကိုြပဏ၏ီ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျား စာရငျ်ားသ ို ့် ၎ငျ်ားက ည့််ဝငရ်န ်တာဝနယ်  ာျား ဒသာ ပြာဏအတွက ်တာဝနရ်ှ သည့််အမပင ်

၎ငျ်ားပ ိုငဆ် ိုင ်ာျားဒသာ အစိုရှယ်ယာတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား ၍ ဒပျားဒ  ရမ ငျ်ားြရှ ဒသျားဒသာ 

ဒငပွြာဏတစရ်ပ်ရပ်အတွက်လည်ျား  ည့််ဝငရ်နတ်ာဝနရ်ှ သည်။ 

တာဝန်ကန် ့်သတြ် ာျားသည့်် ေါရ ိုကတ်ာြ ာျား၏ တာဝန ်

၂၉၄။ တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုအာျား စာရငျ်ားရငှျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါတွင ်ဤဥပဒေအရ သ ို ့်ြဟိုတ် 

ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားအရ တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားမ ငျ်ား ြရှ ဒသာ ယ ငက်ဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ယ ိုဒသာ် 

လည်ျားဒကာငျ်ား ကိုြပဏတီွင ်တာဝန ်ြ်ျားဒဆာင ်ကသည့်် ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျားသည် ကိုြပဏ၏ီ 

သာြနပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားအမြစ ်ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်နတ်ာဝနရှ်   ့်လျှင ်၎ငျ်ားတာဝနအ်မပင ်ကိုြပဏအီာျား 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားြှု စတငဒ်ဆာငရွ်က်သည့််အ   နတ်ွင ်တာဝန ်ကန် ့်သတ်ြ ာျားသည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုတွင ်

ပါဝငသ် တစဦ်ျား မြစသ်က ့်သ ို ့် ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငြ်ှုြ ာျားက ို  ပ်ြ ံမပ လိုပ်ရန ်တာဝနရ်ှ သည။် သ ို ့်ရာတွင-် 

(က) ေါရ ိုက်တာအမြစ ်ယ ငက် ဒဆာငရွ်က်  ့်သ တစဦ်ျားသည် ကိုြပဏအီာျား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျား မ ငျ်ား 

စတငသ်ည့််ဒန ့်ြတ ိုငြ်ီ တစန်စှ ်သ ို ့်ြဟိုတ ်  ို က်ပ ိုဒသာ ကာလကပင ်တာဝနြ်ှရပ်စ   ့်ပပီျားမြစ ်လျှင ်၎ငျ်ားအဒနမြင့်် 

ဒြာ်မပပါဒငဒွ ကျား ည့််ဝငြ်ှုြ ာျားက ို  ပ်ြံမပ လိုပ်ရန ်တာဝနြ်ရှ ဒစရ။ 

( ) ေါရ ိုက်တာအမြစ ်ယ ငက် ဒဆာငရွ်က်  ့်သ တစဦ်ျားသည် ၎ငျ်ားအဒနမြင့်် အဆ ိုပါ တာဝနြ်ှရပ်စ   ့်ပပီျား ဒနာက်ပ ိုငျ်ား၌ 

ကိုြပဏကီ ပဋ ညာဉ မပ လိုပ် ာျားသည့်် ဒ ကျားပြီ သ ို ့်ြဟိုတ် တာဝနရ်ှ ြှု တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငြ်ှုြ ာျားက ို  ပ်ြံမပ လိုပ်ရနတ်ာဝနြ်ရှ ဒစရ။ 

(ဂ) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားနငှ့််အညီ ကိုြပဏ၏ီ ဒ ကျားပြီြ ာျားနငှ့်် တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျား၊ ကိုြပဏ ီအာျား 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားသည့်် က စစရပ်အတွက် ကိုနက် စရ တ်ြ ာျား၊ အ ဒ ကျားဒငြွ ာျားနငှ့်် အသံိုျား စရ တ်ြ ာျားအတွက် 

က  နံ ိုငရ်နအ်လ ို ့်ငာှ အဆ ိုပါဒငဒွ ကျား ည့််ဝငြ်ှု မပ လိုပ်ရနလ် ိုအပ်ဒ ကာငျ်ား တရာျားရံို ျား က ယ ဆမ ငျ်ားြရှ လျှင ်

ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားသည် အဆ ိုပါ ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငြ်ှုြ ာျားက ို  ပ်ြံမပ လိုပ်ရန ်တာဝနြ်ရှ ဒစရ။ 

ဒ ကျားမြီဒပျားဆပ်ရသ၏ူ တာဝန်ြ ာျား 

၂၉၅။ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ တစဦ်ျား၏ တာဝနရ်ှ ြှုသည် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ က ၎ငျ်ား အဒပေါ် 

သတ်ြှတ်သည့််ဒငဒွ ကျား  ည့််ဝငရ်န ်ဒတာငျ်ားဒ ေါ်ြှုြ ာျားတွင ်သတ်ြှတ်ပါရှ ဒသာ အ   နက်ာလ၌ ဒပျားဒ  ရြည့်် 

ဒ ကျားပြီတစရ်ပ်က ို အဒ ကျားအမြစသ်တ်ြှတ်ရြည်။ 

ကိုြပဏီတ ငပ်ါဝငသ်တူစဦ်ျားဦျား ဒသဆံိုျားသည့််က စစရပ် 
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၂၉၆။ (က) ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ တစဦ်ျားသည် ၎ငျ်ားအာျား ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားစာရငျ်ား၌  ည့််သငွျ်ား ဒြာ်မပမ ငျ်ား 

ြမပ ြီတွငမ်ြစဒ်စ၊  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပပပီျားဒနာက်တွင ်မြစဒ်စ ဒသဆံိုျားသာွျား  ့်လျှင ်၎ငျ်ား၏ တရာျားဝငက် ိုယ်စာျားလှယ်ြ ာျားနငှ့်် 

အဒြွဆက် သံ ြ ာျားသည် ၎ငျ်ား၏တာဝနြ် ာျားက ို မြည့််ဆည်ျားဒဆာငရွ်က် န ိုငရ်နအ်တွက် ကိုြပဏ၏ီ 

ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားစာရငျ်ားသ ို ့် နည်ျားလြ်ျားတက  ည့််ဝငရ်န ်တာဝနရ်ှ ပပီျား ၎ငျ်ားတ ို ့် သည် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား 

မြစလ်ာဒစရြည်။ 

( ) တရာျားဝငက် ိုယ်စာျားလှယ်ြ ာျားနငှ့်် အဒြွဆက် သံ ြ ာျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ့်က ဒပျားသငွျ်ားရြည့်် ဒငဒွ ကျား 

တစရ်ပ်ရပ်က ိုဒပျားသငွျ်ားရန ်ပ က်ကွက်  ့်လျှင ်ဒပျားဒ  ရနတ်ာဝနရ်ှ သည့်် ဒငဒွ ကျားြ ာျားက ို အတငျ်ားအ ကပ် 

မပ ဒပျားဒ  ဒစရနအ်လ ို ့်ငာှ ဒသဆံိုျားသာွျားဒသာ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ၏ ဒရွှွဲ့ဒမပာငျ်ားန ိုငဒ်သာ ပစစည်ျားက ိုမြစ ်ဒစ၊ 

ြဒရွှွဲ့ြဒမပာငျ်ားန ိုငဒ်သာ ပစစည်ျားက ိုမြစဒ်စ စြီံ န် ့် ွ ြှုမပ န ိုငရ်နအ်တွက် တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျား က ို 

မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ 

ကိုြပဏီတ ငပ်ါဝငသ်တူစဦ်ျားဦျား လူြ ွဲမ စသ်ည့််က စစရပ် 

၂၉၇။ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ တစဦ်ျားသည် ၎ငျ်ားအာျား ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား စာရငျ်ား၌  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပ မ ငျ်ား 

ြမပ ြီတွငမ်ြစဒ်စ၊  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပပပီျားဒနာက်တွငမ်ြစဒ်စ လ ြွ မြစဒ် ကာငျ်ား သတ်ြှတ် ရံလျှင-် 

(က) ၎ငျ်ား၏ လွှ အပ်မ ငျ်ား ရံသ ြ ာျားသည် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ား က စစရပ်ြ ာျားအာျားလံိုျားတွင ်၎ငျ်ား၏က ိုယ်စာျား 

ဒဆာငရွ်က်ရြည်မြစပ်ပီျား ၎ငျ်ားတ ို ့်သည် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား မြစလ်ာဒစရြည်။ ၎ငျ်ားတ ို ့်အာျား လ ြွ အမြစ ်ယံ သ ၏ 

ပစစည်ျားဥစစာြ ာျားအဒပေါ် အဒ ာက်အ ာျားြ ာျား တငမ်ပဒစန ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားစာရငျ်ားသ ို ့် 

 ည့််ဝငရ်ြည့်် ၎ငျ်ား၏တာဝနန်ငှ့််စပ်လ ဉျား၍ လ ြွ အမြစ ် ယံ သ က ဒပျားဒ  ရနတ်ာဝနရ်ှ သည့်် ဒငဒွ ကျားတစရ်ပ်ရပ်က ို 

ဥပဒေနငှ့််အညီ ၎ငျ်ား၏ရရနပ် ိုင ်ွင့််ြ ာျားြှ ဒပျားဒ  ဒစရန ် ငွ့််မပ န ိုငသ်ည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

( ) လ ြွ အမြစ ်ယံ သ ၏ ပစစည်ျားဥစစာြ ာျားအဒပေါ် ဒနာငတ်ွငဒ်တာငျ်ားဆ ိုြည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒတာငျ်ားဆ ိုပပီျား မြစသ်ည့်် 

၎ငျ်ားအဒနမြင့်် တာဝနရ်ှ ြည့််  န် ့်ြှနျ်ားဒ  ဒငပွြာဏအာျား သတ်ြတှ်န ိုငသ်ည်။ 

တရာျားရံို ျား၏ဆံိုျားမ တခ် က်မ င့််   က်သ ြ်ျားမခငျ်ား 

တရာျားရံို ျား၏ဆံိုျားမ တခ် က်မ င့်် ကိုြပဏီက ို   က်သ ြ်ျားန ိုငသ်ည့်် အဒမခအဒနြ ာျား 

၂၉၈။ တရာျားရံို ျားသည် ဒအာက်ပါအဒမ အဒနတစ ်ို ိုမြစဒ်ပေါ်လာလျှင ်ကိုြပဏတီစ ်ိုက ိုြ က်သ ြ်ျားန ိုင ်သည်- 

(က) ကိုြပဏကီ ို တရာျားရံိုျား၏ဆံိုျားမြတ်  က်မြင့်် ြ က်သ ြ်ျားန ိုငသ်ည်ဟို ကိုြပဏကီ အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်   ြှတ်၍ 

ဒဆာငရွ်က်လျှင၊် 

( ) ဥပဒေအရလ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရဒသာ အစရီင ်စံာြ ာျားတငမ်ပရာတွငမ်ြစဒ်စ၊ အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားက ို 

က ငျ်ားပရာတွငမ်ြစဒ်စ ပ က်ကွက်ြှုရှ   ့်လျှင၊် 

(ဂ) ကိုြပဏကီ ို ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငသ်ည့်် အ   နြ်ှစ၍ တစန်စှအ်တွငျ်ား ယငျ်ား၏စျီားပွာျားဒရျား လိုပ်ငနျ်ားြ ာျား က ို 

စတငဒ်ဆာငရွ်က်န ိုငြ်ှုြရှ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုကာလတစန်စှလ်ံိုျားအတွက် ယငျ်ား၏စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား ြ ာျားက ို 

ဆ ိုငျ်ားငံ့် ာျားလျှင၊် 
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(ဃ) ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား၏ အဒရအတွက်က ို တစဦ်ျားဒအာက်အ   ဒလျှာ့်    ့်လျှင၊် 

(င) ကိုြပဏသီည် ယငျ်ား၏ ဒ ကျားပြီြ ာျားက ို ဒပျားဒ  မ ငျ်ားြမပ န ိုင ် ့်လျှင၊် 

(စ) ကိုြပဏကီ ို ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားြှာ သင့််ဒလ ာ်ြှနက်န၍် တရာျား ြျှတသည်ဟို တရာျားရံို ျားြှ  ငမ်ြငလ်ျှင။် 

ကိုြပဏီသည ်ယငျ်ား၏ဒ ကျားမြီြ ာျားက ို ဒပျားဒခ မခငျ်ားြမပ န ိုငဟ်ို ယဆူရန်အဒ ကာငျ်ားြ ာျား 

၂၉၉။ (က) ဤအ နျ်ားပါ က စစရပ်ြ ာျားအတွက် ဒအာက်ပါက စစရပ်တစ ်ို ို ဒပေါ်ဒပါက်  ့်လျှင ်ကိုြပဏတီစ ်ို သည် 

ယငျ်ား၏ဒ ကျားပြီြ ာျားက ို ဒပျားဒ  မ ငျ်ားြမပ န ိုငဟ်ို ြှတ်ယ ရြည်- 

(၁) လွှ အပ်မ ငျ်ားမြင့််ဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အမ ာျားနည်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့််ဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား ကိုြပဏကီ 

က ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ား က် ပ ိုြ ိုဒသာ ဒငပွြာဏအာျား ဒ ကျားပြီဒပျားဒ  ရန ်တငရ်ှ ဒနဒသာ ပြီရှင ်တစဦ်ျားဦျားသည် 

ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားသ ို ့် ြှတ်ပံိုတငစ်ာမြင့််မြစဒ်စ၊ အမ ာျားနည်ျားမြင့်် မြစဒ်စ 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာဒပျားပ ို ့်၍ ကိုြပဏကီဒပျားရနရ်ှ သည့်် ဒငပွြာဏက ို ၎ငျ်ား ံဒပျားဒ  ဒစရန ်ဒတာငျ်ားဆ ို  ့်ပပီျား၊ 

ကိုြပဏသီည်   ိုသ ို ့်ဒတာငျ်ားဆ ိုဒငကွ ို ဒပျားဒ  ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီအတွက် ပြီရှငက် ဒက နပ်လက်  ံ

န ိုငဒ်လာက်ဒသာ အာြ ြံှုတစရ်ပ်ရပ် မပ လိုပ်ရန ်  ိုသ ို ့်အဒ ကာငျ်ား ကာျားသည့််ဒန ့်ြှ သံိုျားပတ်အ   

ပ က်ကွက်ဒန  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ကိုြပဏ၏ီ ပြီရှငက် ို အန ိုငဒ်ပျားသည့်် တရာျားရံို ျားတစရ်ံို ျားရံို ျား၏ ေကီရီ သ ို ့်ြဟိုတ် အြ န် ့် တစရ်ပ်အာျား အတည်မပ မ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍  ိုတ်မပနဒ်ဆာငရွ်က်ြှု အာျားလံိုျားမြစဒ်စ၊ တစစ် တ် တစဒ်ေသမြစဒ်စ 

ဒဆာငရွ်က်န ိုငြ်ှုြရှ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) ကိုြပဏသီည် ယငျ်ား၏ဒ ကျားပြီြ ာျားအာျား ဒပျားဆပ်န ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဒ ကာငျ်ား တရာျားရံို ျားြှ ဒက နပ်လက်  ံန ိုငလ်ျှင ်ကိုြပဏြီှာ 

ယငျ်ား၏ဒ ကျားပြီြ ာျားက ို ဒပျားဆပ်န ိုငမ် ငျ်ားရှ ြရှ ဟ သည့်် က စစရပ်က ို ဆံိုျားမြတ်သည့်် အ ါတွင ်တရာျားရံို ျားသည် 

ကိုြပဏ၏ီ မြစဒ်ပေါ်လာြွယ်ရှ သည့်် တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားက ို  ည့််သငွျ်ားသံိုျားသပ်ရ ြည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁) တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် ဒတာငျ်ားဆ ို  က်က ို ပြီရှင၏် က ိုယ်စာျား 

တရာျားဝငအ် ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ံရဒသာ က ိုယ်စာျားလှယ် သ ို ့်ြဟိုတ် ဥပဒေအ ကံဒပျား တစဦ်ျားက 

လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် လိုပ်ငနျ်ားစိုတစရ်ပ်မြစသ်ည့််အ ါတွင ်  ိုလိုပ်ငနျ်ားစို၏ က ိုယစ်ာျား အမြစ ်

က ိုယ်စာျားလှယ် သ ို ့်ြဟိုတ် ဥပဒေအ ကံဒပျား သ ို ့်ြဟိုတ် လိုပ်ငနျ်ားစို၏အြွ ွဲ့ဝငတ်စဦ်ျားဦျားက လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား  ့်လျှင ်

ပြီရှငက် ိုယ်တ ိုင ်တရာျားဝင ်ဒပျားအပ်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားမြစသ်ည်ဟို ြှတ်ယ ရြည။် 

လက်ဒအာကခ်ံတရာျားရံိုျားသ ို ့် လွှွဲအပ်ဒဆာငရ် က်န ိုငသ်ည့်် ကိုြပဏီ  က်သ ြ်ျားမခငျ်ားြ ာျားအဒ ကာငျ်ား 

၃၀၀။ တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏတီစ ်ိုအာျားြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် ဤဥပဒေအရ အြ န် ့်တစရ်ပ်   ြှတ် သည့််အ ါ ယငျ်ားက 

သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား လက်ဒအာက် တံရာျားရံို ျားတစ် ို ိုတွင ်ဆက်လက် စစဒ်ဆျား ကာျားနာဒစရန ်

ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည်။   ိုသ ို ့်လက် ဒံဆာငရွ်က်ရသည့်် လက်ဒအာက် တံရာျားရံို ျားက ို ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရနက် စစရပ်အတွက် 

ဤဥပဒေတွင ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ ‘တရာျားရံို ျား’ မြစသ်ည်ဟို ြှတယ်  ရြည်မြစပ်ပီျား ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရန ်က စစရပ်အတွက် 

တရာျားရံို ျား၏ စရီငပ် ိုင ်ငွ့််နငှ့်် အ ငွ့််အာဏာြ ာျား ရရှ  ဒစရြည။် 
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ကိုြပဏီ  ကသ် ြ်ျားရနက် စစရပ်က ို တရာျားရံို ျားတစခ်ိုြှ အမခာျားတရာျားရံို ျားတစခ်ိုသ ို ့် လွှွဲဒမပာငျ်ားမခငျ်ား 

၃၀၁။ တရာျားရံို ျားတစ ်ို ိုတွင ်ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရန ်က စစရပ်တစ ်ိုက ို ဒဆာငရွ်က်ဒနသည့််ကာလအတွငျ်ား ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရန ်

က စစရပ်က ို စစဒ်ဆျားစရီင ်ငွ့််ရှ ဒသာ အမ ာျားတရာျားရံို ျားတစ ်ို ိုတွင ်တရာျားစွ ဆ ို စစဒ်ဆျားမ ငျ်ားသည် ပ ိုြ ို၍ 

အဆငဒ်မပလွယ်က ဒစြည်မြစဒ် ကာငျ်ား တရာျားရံို ျားကဒတွွဲ့ ရှ လျှင ်ယငျ်ားသည် အမ ာျားတရာျားရံိုျားတစ ်ိုသ ို ့် 

လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားန ိုငပ်ပီျား ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရနက် စစရပ်က ို အဆ ိုပါ လွှ ဒမပာငျ်ား လက် ရံရှ သည့်် တရာျားရံို ျား၌ 

ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်ရြည။် 

ကိုြပဏီ  ကသ် ြ်ျားရနအ်တ က် ဒလ ာက် ာျားမခငျ်ားြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် မပဋ္ဌာန်ျားခ ကြ် ာျား 

၃၀၂။ ကိုြပဏတီစ ်ိုက ို ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် တရာျားရံိုျားသ ို ့် ဒလျှာက် ာျားြှုတစရ်ပ်က ို ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ 

ကိုြပဏကီမြစဒ်စ၊ မြစဒ်ပေါ်လာြည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် အလာျားအလာရှ သည့်် ပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ပြီရှငြ် ာျားအပါအဝင ်ပြီရှငတ်စဦ်ျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ပြီရှငြ် ာျားကမြစဒ်စ၊ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားကမြစဒ်စ၊ ယငျ်ားတ ို ့်အာျားလံိုျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် တစဦ်ျားဦျားကမြစဒ်စ စိုဒပါငျ်ား၍ ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ သျီားမ ာျားစမီြင့််ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ကမြစဒ်စ ဒလျှာက် လွှာမြင့်် တငမ်ပဒဆာငရွ်က်ရြည်။ သ ို ့်ရာတွင-် 

(က) ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ တစဦ်ျားသည် ၎ငျ်ားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အစိုရှယ်ယာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်အစိုရှယ်ယာ အ    ွဲ့က ို 

ကိုြပဏအီာျားြ က်သ ြ်ျားြှု စတငမ် ငျ်ားြမပ ြီ ၁၈ လအတွငျ်ား အနည်ျားဆံိုျား ဒမ ာက်လအ   ၎ငျ်ား ံသ ို ့် ြ လကပင ်

 ိုတ်ဒဝ ာျားပပီျားမြစမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ားက ပ ိုငဆ် ိုင ်ာျားပပီျားမြစမ် ငျ်ား၊ ၎ငျ်ားအြည်မြင့်် ြှတ်ပံိုတင ်ာျားပပီျားမြစမ် ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ယ ငပ် ိုငရှ်ငဒ်သဆံိုျား  ့်သမြင့်် ၎ငျ်ား ံသ ို ့် လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားမ ငျ်ား ြရှ   ့် လျှင ်ကိုြပဏတီစ ်ိုက ို 

ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် ဒလျှာက်လွှာတငမ်ပ ငွ့်် ြရှ ဒစရ။ 

( ) ဒအာက်ပါအဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျား ဒပေါ်ဒပါက်မ ငျ်ားြရှ လျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ကိုြပဏတီစ ်ိုက ို 

ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် ဒလျှာက်လွှာတငမ်ပ ငွ့််ြရှ ဒစရ- 

(၁) ကိုြပဏ၏ီ လက်က နရ်ှငျ်ားတြ်ျား (balance sheet) တွင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုေြ် ၂၇၁ အရ  န် ့်အပ် ာျား သည့်် 

စစဒ်ဆျားသ တစဦ်ျားဦျား၏ အစရီင ်စံာတွင ် ိုတ်ဒြာ်တငမ်ပ ာျားသည့်် ကိုြပဏ၏ီဘဏ္ဍာဒရျားဆ ိုငရ်ာ 

အဒမ အဒနအရ ၎ငျ်ား၏ဒ ကျားပြီြ ာျားက ို ဒပျားဆပ်န ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဟို ဒပေါ်ဒပါက်လျှင၊် ၎ငျ်ားအမပင ်

(၂) ဒလျှာက်လွှာတငမ်ပရနအ်တွက် မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျား၏ ကက  တင ်ငွ့််မပ   က်က ို ရယ  ာျားလျှင၊် သ ို ့်ရာတွင ်

ကိုြပဏသီည်  ကာျားနာသည့််အ ငွ့််အဒရျားက ို ဦျားစွာြရရှ   ့်လျှင ်အဆ ိုပါ  ငွ့််မပ   က်က ို ဒပျားအပ် မ ငျ်ားြမပ ရ။ 

(ဂ) ဥပဒေအရ လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရဒသာ အစရီင ်စံာြ ာျား တငမ်ပရာတွငမ်ြစဒ်စ၊ ဥပဒေအရ လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်ရဒသာ 

အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားက ို က ငျ်ားပရာတွငမ်ြစဒ်စ ပ က်ကွက်ြှုရှ   ့်သည့်် အဒ ကာငျ်ားဒ ကာင့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုက ို 

ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် ဒလျှာက်လွှာတငမ်ပမ ငျ်ားက ို အစည်ျားအဒဝျားက ငျ်ားပရြည့်် ဒနာက်ဆံိုျားဒန ့်ရက်ြှ ၁၄ ရက် က ်

ဒက ာ်လွနပ်ပီျား အစိုရှယ်ယာရှငက် တငမ်ပမ ငျ်ားြှတစပ်ါျား အမ ာျားသ  တစဦ်ျားဦျားက တငမ်ပမ ငျ်ားြမပ ရ။ 

(ဃ) တရာျားရံို ျားသည် ယငျ်ားက သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား အြှုအတွက် ကိုနက် စရ တ်အဒပေါ် အာြ  ံတငသ်ငွျ်ားသည့်် 

ကာလအ   သ ို ့်ြဟိုတ ်ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် စွ   ကတ်ငန် ိုငဒ်လာက်ဒအာင ်မြငသ်ာဒသာ 
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အဒ ာက်အ ာျားရှ သည့်် အြှုမြစဒ် ကာငျ်ား တရာျားရံိုျားအဒနမြင့်် လက် နံ ိုငသ်ည့််ကာလ အ   မြစဒ်ပေါ်လာြည့်် 

သ ို ့်ြဟိုတ် အလာျားအလာရှ သည့်် ပြီရှငက်တငမ်ပဒသာ ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရန ်အတွက် ဒလျှာက် ာျားြှုက ို 

 ကာျားနာမ ငျ်ားြမပ ရ။ 

ကိုြပဏီ  ကသ် ြ်ျားရန်အြ န် ့်၏ အက   ျားသက်ဒရာက်ြှု 

၃၀၃။ ကိုြပဏတီစ ်ိုက ို ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် အြ န် ့်တစရ်ပ်သည် ပြီရှငတ်စဦ်ျားဦျားနငှ့်် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ် ရသ  တစဦ်ျားဦျားတ ို ့်က 

ပ ျားတွ တငမ်ပသည့်် ဒလျှာက်လွှာအဒပေါ်တွင ်  ြှတ်သည့််အြ န် ့်တစရ်ပ်အမြစ ်ပြီရှင ်ြ ာျား အာျားလံိုျားနငှ့်် 

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား အာျားလံိုျားတ ို ့်အတွက် အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစရြည်။ 

 တရာျားရံို ျားက ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ား စတငသ်ည့််အ   န ်

၃၀၄။ တရာျားရံို ျားက ကိုြပဏတီစ ်ိုက ို ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားသည် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် ဒလျှာက်လွှာ တငမ်ပသည့််အ   နြ်ှ 

စတငသ်ည်ဟို ြှတ်ယ ရြည။် 

တရာျားရံို ျားက တာျားမြစသ်ည့််အြ န် ့်ြ ာျား  ိုတဆ်င့််န ိုငမ်ခငျ်ား 

၃၀၅။ ဤဥပဒေအရ ကိုြပဏတီစ ်ိုက ို ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် ဒလျှာက်လွှာတငမ်ပပပီျားဒနာက် သ ို ့်ြဟိုတ် 

ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို  ြှတ်မ ငျ်ားြမပ ြီ ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ ်

ကိုြပဏ၏ီပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ တစဦ်ျားဦျားက ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပလာလျှင ်တရာျားရံို ျားသည် 

သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့်် ကိုြပဏအီဒပေါ် တရာျားစွ ဆ ိုြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်စစဒ်ဆျား 

ဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်ရပ်တွင ် ပ်ြစံစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို ရပ်ဆ ိုငျ်ား ာျားန ိုငသ်ည်။ 

ဒလ ာက် ာျားြှုက ို  ကာျားနာမခငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉ်ျားသည့်် တရာျားရံို ျား၏ အခ င့််အာဏာ 

၃၀၆။ (က) ဒလျှာက် ာျားြှုက ို  ကာျားနာသည့််အ ါ တရာျားရံို ျားသည် သင့််သည် ငမ်ြငလ်ျှင ်စရ တ်နငှ့်် မြစဒ်စ၊ 

စရ တ်ြပါဘ မြစဒ်စ အဆ ိုပါဒလျှာက်လွှာအာျား ပလပ်န ိုငသ်ည ်သ ို ့်ြဟိုတ် ခ ငျ်ား  က်မြင့််မြစ်ဒစ၊ ခ ငျ်ား  က် 

ြပါရှ ဘ လ က်မြင့််မြစဒ်စ  ကာျားနာမ ငျ်ားက ိုဒရွှွဲ့ဆ ိုငျ်ားန ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ်  ကာျားမြတ်အြ န် ့် တစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားအြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို တရာျားရံို ျားက သင့််ဒလ ာ်သည်ဟို  ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား   ြှတ်န ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ဒသာ် ကိုြပဏ၏ီ 

ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားနငှ့်် ညီြျှဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ပ ိုြ ိုဒသာပြာဏအ     ိုရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားက ို ဒပါငန်ှ ံာျားသည် သ ို ့်ြဟိုတ ်

ကိုြပဏတီွင ်ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားြရှ ဟ ဒသာ အဒ ကာငျ်ားြျှ မြင့်် တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို 

  ြှတ်ရနအ်တွက် မငငျ်ားပယ်မ ငျ်ားြမပ ရ။ 

( ) ဥပဒေအရ လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရဒသာ အစရီင ်စံာြ ာျားတငမ်ပရာတွငမ်ြစဒ်စ၊ အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားက ို က ငျ်ားပရာတွင ်

မြစဒ်စ ပ က်ကွက်ြှုရှ   ့်သည့််အဒ ကာငျ်ားဒ ကာင့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုက ို ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် ဒလျှာက်လွှာတငမ်ပ 

လာမ ငျ်ားမြစလ်ျှင ်တရာျားရံို ျားသည် သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား ပ က်ကွက်ြှုနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ တာဝနရ်ှ သ ြ ာျားက 

ဒပျားဒ  ရြည့်် ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားအတွက် အြ န် ့်တစရ်ပ်   ြတှ်န ိုင ်သည်။ 
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(ဂ) တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏတီစ ်ိုက ို ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်သည့််အ ါ စာရငျ်ား ရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား 

အရာရှ တစဦ်ျားအာျား တစပ်ပ  ငတ်ည်ျား  န် ့်အပ်မ ငျ်ားြှအပ အဆ ိုပါ အြ န် ့်က ို တရာျားဝင ် န် ့်အပ် ာျားသည့််ပစစည်ျား 

လက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျားသ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ရြည်။ 

ကိုြပဏီ  ကသ် ြ်ျားသည့််အြ န် ့်နငှ့််စပ်လ ဉ်ျား၍ ဆ ိုငျ်ားငံ့် ာျားသည့််အြှုြ ာျား 

၃၀၇။ ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်ပပီျားသည့််အ ါတွင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ယာယီစာရငျ်ားရှငျ်ား လငျ်ား 

ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ တစဦ်ျားက ို  န် ့်အပ်ပပီျားသည့််အ ါတွင ်တရာျားရံို ျားကသတ်ြှတ်သည့်် စည်ျားကြ်ျား   က်ြ ာျားနငှ့််အည ီ

တရာျားရံို ျား၏  ငွ့််မပ   က်မြင့်် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြှတစပ်ါျား ကိုြပဏအီဒပေါ် တရာျားစွ ဆ ိုြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်

တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ြှုတ ို ့်က ို ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် စတငစ်ွ ဆ ိုမ ငျ်ားြမပ  လိုပ်ရ။ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  လစလ်ပ်မခငျ်ား 

၃၀၈။ (က) ဤဥပဒေတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် က စစရပ်ြ ာျားအတကွ် တရာျားရံို ျားက ကိုြပဏြီ ာျားက ို ြ က်သ ြ်ျား မ ငျ်ားနငှ့်် 

သက်ဆ ိုငသ်ည့််အ ါ ‘တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် ပစစည်ျားလက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျားသ ’ ဆ ိုသည်ြှာ တရာျားရံို ျားတွင ်

တွ ြက်တာဝန ်ြ်ျားဒဆာငဒ်နသည့်် တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် ပစစည်ျားလက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျား သ က ိုဆ ိုသည်။ သ ို ့်ြဟိုတ ်

အဆ ိုပါတရာျားဝင ် န် ့်အပ် ာျားသည့်် ပစစည်ျားလက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျားသ  ြရှ   ့်လျှင ်မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားက ဤက စစရပ်အတွက ်

န ိုငင်ဒံတာ်မပနတ်ြ်ျားတွင ်အြ န် ့်ဒ ကာ်မငာစာမြင့််  ည့််သငွျ်ား ဒြာ်မပ၍  န် ့်အပ် ာျားသည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက ိုဆ ိုလ ိုသည်။ 

( ) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်သည့််အ ါတွင ်တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် ပစစည်ျား 

လက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျားသ သည် ကိုြပဏ၏ီ တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  

မြစဒ်စရြည့််အမပင ်တရာျားရံို ျား၏ အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်မြင့်် ရပ်စ မ ငျ်ား ြမပ သည်အ   စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား 

ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ အမြစ ်ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

(ဂ) တရာျားဝင ် န် ့်အပ် ာျားသည့်် ပစစည်ျားလက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျားသ သည် တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ား 

ရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ တစဦ်ျားအမြစ ်ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျား၊ စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားနငှ့်် 

ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည်မြစပ်ပီျား အဆ ိုပါ   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ သည့်် ပစစည်ျားြ ာျား အာျားလံိုျားက ို 

ကကီျား ကပ် ဒဆာငရွ်က် ငွ့််ရှ သည်။ 

(ဃ) တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် ပစစည်ျားလက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျားသ သည် တရာျားရံို ျားက သတ်ြှတ်ဒပျားသည့်် အ ဒ ကျားဒငကွ ို 

 စံာျား ငွ့််ရှ သည်။ 

ကိုြပဏီ  ကသ် ြ်ျားသည့််အြ န် ့်၏ ြ တတ ူက ို ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ  သံ ို ့် တငမ်ပရမခငျ်ား 

၃၀၉။ (က) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်သည့််အ ါတွင ်ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားဒပျားရန ်တရာျားစွ ဆ ိုသည့််အြှုြ ှ

ဒလျှာက် ာျားသ နငှ့်် ကိုြပဏတီ ို ့်သည် အဆ ိုပါအြ န် ့်အာျား   ြှတသ်ည့်် ဒန ့်ရက်ြှ တစလ်အတွငျ်ား 

  ိုအြ န် ့်၏ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပရနတ်ာဝနရ်ှ သည်။ 
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( ) ကိုြပဏ ီြ က်သ ြ်ျားသည့််အြ န် ့်၏ ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို တငမ်ပသည့််အ ါတွင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည ်ကိုြပဏနီငှ့်် 

သက်ဆ ိုငသ်ည့်် စာရငျ်ားစာအိုပ်တွင ်အဆ ိုပါ အ  က်အလက်အာျား ြှတ်တြ်ျားတင ် ာျားရှ ရြည့်် အမပင ်

အဆ ိုပါအြ န် ့်အာျား   ြှတ်  ့်ပပီျားမြစဒ် ကာငျ်ား န ိုငင်ဒံတာ်မပနတ်ြ်ျားတွင ် ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏ၏ီ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်သည့််အ ါြှတစပ်ါျား အဆ ိုပါ အြ န် ့် သည် ကိုြပဏ၏ီ 

ဝန ်ြ်ျားြ ာျားသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်သည့််အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာအမြစ ်ြှတ်ယ ရြည်။ 

ကိုြပဏီ  ကသ် ြ်ျားမခငျ်ားက ို ဆ ိုငျ်ားငံ့် ာျားန ိုငသ်ည့်် တရာျားရံို ျား၏ အခ င့််အာဏာ 

၃၁၀။ ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျား အာျားလံိုျားက ို ဆ ိုငျ်ားငံ့် ာျား သင့််ဒ ကာငျ်ား ပြီရှင ်

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ တစဦ်ျားဦျားက ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပလာလျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုသ ို ့်ဆ ိုငျ်ားငံ့် ာျားသင့််ဒ ကာငျ်ား 

တရာျားရံို ျားက ဒက နပ်လက် နံ ိုငသ်ည့်် အဒ ာက်အ ာျားြ ာျားရှ လျှင ်တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် 

အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်ပပီျားဒနာက် ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို တရာျားရံို ျားက သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့်် 

အာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ သ ို ့်ြဟိုတ် သတ်ြှတ် ကာလ တစရ်ပ်ရပ်အတွက်မြစဒ်စ တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်ကြ်ှုြ ာျားက ို 

ဆ ိုငျ်ားငံ့် ာျားရန ်အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ် န ိုငသ်ည်။ 

မြီရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ဒ ကျားမြီဒပျားဆပ်ရသြူ ာျား၏ သဒဘာဆနဒက ို တရာျားရံိုျားက လက်ခံဒပျားန ိုငမ်ခငျ်ား 

၃၁၁။ တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့််က စစရပ်အာျားလံိုျားတွင ်လံိုဒလာက်သည့်် 

အဒ ာက်အ ာျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် ၎ငျ်ား ံတငမ်ပဒစန ိုငသ်က ့်သ ို ့် ပြီရှငြ် ာျားနငှ့်် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား၏ 

သဒဘာဆနဒြ ာျားက ို  ည့််သငွျ်ားစဉျားစာျားန ိုငသ်ည်။ 

တရာျားဝငခ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ြ ာျား 

တရာျားဝငခ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ အာျားခန် ့်အပ်မခငျ်ား 

၃၁၂။ (က) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို မပ လိုပ်ရနအ်တွက် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

တရာျားရံို ျားက   ြှတ်ြည့််တာဝနြ် ာျားက ို  ြ်ျားဒဆာငရ်နအ်တကွ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ တရာျားရံို ျား သည် တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် 

ပစစည်ျားလက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျားသ ြှအပ အမ ာျားသ  တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသ ြ ာျားက ို တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ တစဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ြ ာျားအမြစ ်

 န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်။ 

( ) တရာျားရံို ျားသည် တငမ်ပဒလျှာက် ာျားြှု တစရ်ပ်ရပ်က ို လက ်ရံရှ ပပီျားဒနာက် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို 

  ြှတ်မ ငျ်ားြမပ ရဒသျားြီ ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို အဆ ိုပါ န် ့်အပ်ြှုက ို ယာယအီာျားမြင့်် သတ်ြှတ်န ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ဒသာ ်

တရာျားရံို ျားသည် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ ြဒပျားပ ို ့်သင့််ဒ ကာငျ်ား ြှတ်တြ်ျားတင ် ာျားန ိုငသ်ည့်် အဒ ကာငျ်ားအ  က်ြ ာျားြရှ ြှသာ 

အဆ ိုပါ န် ့်အပ်ြှုအာျားြမပ လိုပ်ြီ ကိုြပဏသီ ို ့် အဒ ကာငျ်ား  ကာျားစာဒပျားပ ို ့်ရြည်။ 

(ဂ) တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ အာျား တစဦ်ျား က် ပ ိုြ ို၍  န် ့် ာျား  ့်လျှင ်

တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ က ဤဥပဒေအရ ဒဆာငရွ်က်ြှုတစစ်ံိုတစရ်ာက ို 
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မပ လိုပ်ရနလ် ိုအပ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် မပ လိုပ်ရန ်အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ား  ာျားမ ငျ်ားတ ို ့်က ို အဆ ိုပါ ပိုဂ္  လ်အာျားလံိုျားကမြစဒ်စ၊ 

တစဦ်ျားဦျားကမြစဒ်စ၊ အ    ွဲ့ကမြစ်ဒစ ြည်သ ကမပ လိုပ် ရြည်မြစဒ် ကာငျ်ား တရာျားရံို ျားက ဒ ကညာရြည်။ 

(ဃ) တရာျားရံို ျားသည် တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  တစဦ်ျားဦျားက ၎ငျ်ားအာျား န် ့်အပ်ြှုနငှ့်် 

စပ်လ ဉျား၍ အာြ  ံ က်တစရ်ပ်ရပ် ာျားရှ ရန ်လ ိုြလ ိုနငှ့်် ြညသ်ည့််အာြ  ံ က်က ို  ာျားရှ ရြည်တ ို ့်က ို 

ဆံိုျားမြတ်န ိုငသ်ည်။ 

(င) စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ တစဦ်ျားအာျား  န် ့်အပ်ပပီျားဒနာက်ပ ိုငျ်ားတွင ်  ိုသ ို ့်  န် ့်အပ်ြှုနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် 

    ွဲ့ယွငျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်အာျား ဒတွွဲ့ ရှ ဒစကာြ  ၎ငျ်ား၏မပ လိုပ် ဒဆာငရွ်က်  က် ြ ာျားသည် တရာျားဝငဒ်စရြည်။ 

သ ို ့်ရာတွင ်ဤပိုေြ် ွ တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ ြည်သည့််မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ ၎ငျ်ားအာျား  န် ့်အပ်ြှုသည် 

တရာျားဝငမ် ငျ်ားြရှ ဒ ကာငျ်ား ဒြာ်မပပပီျားဒနာက်ပ ိုငျ်ား၌ အဆ ိုပါ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျား ဒရျားအရာရှ ၏ 

မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်  က်ြ ာျားသည် တရာျားဝငသ်ည်ဟို ြှတ်ယ မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

(စ) တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ၏ လက်ဝယ်ရှ ရရန ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျား နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

ပစစည်ျားလက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျားသ တစဦ်ျားက ို  န် ့်အပ်မ ငျ်ားြမပ ရ။ 

နိုတ ် က်မခငျ်ား၊  ိုတပ်ယမ်ခငျ်ား၊ လစလ်ပ်ဒနရာြ ာျားအာျား မ ည့််စ က်ခန် ့် ာျားမခငျ်ားနငှ့််ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားမခငျ်ား 

၃၁၃။ (က) တရာျားဝင ် န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  တစဦ်ျားဦျားသည် နိုတ် ွက် ငွ့််ရှ သည် 

သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုငလ်ံိုသည့််အဒ ကာငျ်ားအ  က်ြ ာျား တငမ်ပန ိုငလ်ျှင ်တရာျားရံို ျားက ၎ငျ်ားက ို  ိုတ်ပယ်န ိုငသ်ည်။ 

( ) တရာျားရံို ျားက တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ တစဦ်ျားဦျား လစလ်ပ် သာွျားသည့်် 

ဒနရာတွင ်မြည့််စွက် န် ့် ာျားန ိုငသ်ည်။ လစလ်ပ်သည့််ဒနရာတွင ်  ိုသ ို ့် မြည့််စွက် န် ့် ာျား သည့်် ကာလအ   

တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် ပစစည်ျားလက်  ံ  နျ်ားသ ြ်ျားသ သည် တရာျားဝင ်န် ့်အပ်  ာျားသည့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ အမြစ ်ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

(ဂ) တရာျားရံို ျားက သင့််သည်  ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား ရာ  ိုငန်ှုနျ်ားမြင့််လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အမ ာျားနည်ျားလြ်ျား 

တစရ်ပ်ရပ်မြင့််လည်ျားဒကာငျ်ား တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သ ို ့် လစာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အ ဒ ကျားဒငဒွပျားရန ်ညွှန ်ကာျားရြည်။ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ တစဦ်ျား  က် ပ ိုြ ို န် ့် ာျား  ့်လျှင ်

တရာျားရံို ျားကညွှန ်ကာျားသည့်် အ    ျားအစာျားပြာဏအတ ိုငျ်ား အဆ ိုပါ စာရငျ်ား ရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ြ ာျား ံသ ို ့် 

အ ဒ ကျားဒငကွ ို  ွ ဒဝဒပျားရြည်။ 

တရာျားဝငခ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  

၃၁၄။ တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ က ို ၎ငျ်ားအာျား န် ့်အပ်မ ငျ်ားနငှ့်် 

သက်ဆ ိုငသ်ည့််ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ အမြစသ်ာ ဒြာ်မပရြည်မြစပ်ပီျား ၎ငျ်ား၏ 

က ိုယ်ပ ိုငအ်ြည်မြင့်် ဒြာ်မပမ ငျ်ားြမပ ရ။ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  သံ ို ့် ဒဆာငရ် က်ရြည့်် က စစရပ်ြ ာျားက ို တငမ်ပရမခငျ်ား 
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၃၁၅။ (က) တရာျားရံို ျားက ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်ပပီျားသည့််အ ါ သ ို ့်ြဟိုတ် တရာျားဝင ် န် ့်အပ် ာျားသည့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ က ို ယာယီအာျားမြင့််  န် ့်အပ်ပပီျားသည့်် အ ါတရာျားရံိုျားကအမ ာျားအြ န် ့်တစစ်ံိုတစရ်ာက ို 

  ြှတ်ရနလ် ိုအပ်သည်ဟို ြယ ဆလျှင ်ဒအာကပ်ါအ  က် အလက်ြ ာျားပါဝငပ်ပီျား က ြ်ျားက  န ် က်မြင့်် အတည်မပ  ာျားဒသာ 

ကိုြပဏ၏ီက စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က် တစဒ်စာငက် ို တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ   ံသ ို ့် မပ စိုတငမ်ပရြည-် 

(၁) လက်ဝယ်ရှ  ဒငသွာျားလက်က နရှ်ငျ်ားတြ်ျားနငှ့်် ဘဏရ်ှ  ဒငသွာျားစာရငျ်ားြ ာျားရှ   ့်လျှင ်၎ငျ်ားဒငသွာျား စာရငျ်ားြ ာျားက ို 

သျီားမ ာျားစဒီြာ်မပလ က် ကိုြပဏ၏ီရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျား၊ 

(၂) ဒ ကျားပြီြ ာျားနငှ့်် တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျား၊ 

(၃) အာြ  ံာျားရှ ဒသာ ဒ ကျားပြီြ ာျားနငှ့်် အာြ  ံာျားရှ မ ငျ်ားြရှ ဒသာ ဒ ကျားပြီြ ာျား၏ ပြာဏက ို သျီားမ ာျား စဒီြာ်မပလ က် 

ပြီရှငြ် ာျား၏အြည်ြ ာျား၊ ဒနရပ်လ ပ်စာြ ာျားနငှ့်် အလိုပ်အက ိုငြ် ာျား၊ အာြ  ံာျားရှ ဒသာ ဒ ကျားပြီြ ာျားမြစလ်ျှင ်

ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျား၏ အ  က်အလက်ြ ာျား ယငျ်ားတ ို ့်၏တနြ် ိုျားနငှ့်် ယငျ်ားတ ို ့်အာျား ိုတ်ဒဝ 

  ့်သည့််ဒန ့်စွ ြ ာျားနငှ့်် 

(၄) ကိုြပဏသီ ို ့် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရန ်တာဝနရ်ှ သ ြ ာျား၏ အြညြ် ာျား၊ ဒနရပ်လ ပ်စာြ ာျားနငှ့်် အလိုပ် အက ိုငြ် ာျား၊ 

  ိုသ ို ့်ဒပျားဆပ်န ိုငြ်ည့််ပြာဏ။ 

( )   ိုဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်အာျား သက်ဆ ိုငသ်ည့််ဒန ့်ရက်၌ တာဝန ်ြ်ျားဒဆာငလ် က်ရှ သ  ေါရ ိုက်တာ တစဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ေါရ ိုက်တာြ ာျားကဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏ၏ီ အတွငျ်ားဒရျားြ ျားက ဒသာ်လည်ျား ဒကာငျ်ား၊ တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ အမြစ ်ဒအာက်ပါမပဋ္ဌာနျ်ား   က်ြ ာျားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သ ြ ာျားက 

ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား တရာျားရံို ျား၏ ညွှန ်ကာျား  က်နငှ့်် အညီ ြှနက်န ်ဒ ကာငျ်ားအတည်မပ ၍ တငမ်ပရြည့််အမပင ်

ဒအာက်ပါပိုဂ္  လ်ြ ာျားက ိုလည်ျား ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်အာျား ြှနက်နဒ် ကာငျ်ား အတည်မပ ၍ တငမ်ပဒစန ိုငသ်ည်- 

(၁) ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ ြ ာျားအမြစ ်ဒဆာငရွ်က်သ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒဆာငရွ်က်  ့် သ ြ ာျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ဒန ့်ရက်ြှ တစန်စှက်ာလအတွငျ်ား ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျား တည်ဒ ာငြ်ှုတွင ်

ပါဝင ် ့်သ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) အဆ ိုပါနစှက်ာလအတွငျ်ား ကိုြပဏတီွင ်တာဝန ်ြ်ျားဒဆာငဒ်နဒသာ ဝန ်ြ်ျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

တာဝန ်ြ်ျားဒဆာင ် ့်သည့်် ဝန ်ြ်ျားြ ာျားနငှ့်် တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ က 

လ ိုအပ်သည့်် သတငျ်ားအ  က်အလက်ြ ာျားက ို ဒပျားန ိုငသ် ဟိုယ ဆသည့်် ပိုဂ္  လ်ြ ာျား။ 

(ဂ)   ိုဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်က ို သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ဒန ့်ရက်ြှ ၂၁ ရက်အတွငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အ  ျားအဒ ကာငျ်ား ရှ   ့်လျှင ်

တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ကမြစဒ်စ၊ တရာျားရံို ျားက မြစဒ်စ 

တ ိုျားမြ င့််သတ်ြှတ်ဒပျားသည့်် ကာလအတွငျ်ားတငမ်ပရြည်။ 
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(ဃ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ လ ိုအပ်ဒသာ ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်နငှ့်် က ြ်ျားက  နလ်ွှာတ ို ့်က ို မပ လိုပ် သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ ်

မပ လိုပ်ရန ်သဒဘာတ ညီသည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက ို တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ား ရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား 

အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် ယာယီ န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ က ကိုြပဏ၏ီ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားြှ 

မပငဆ်ငမ်ပ လိုပ် ဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်ကိုနက် သည့််စရ တ်ြ ာျားက ို သင့််ဒလ ာ်သည့်် ကိုနက် စရ တ်ြ ာျား မြစသ်ည်ဟို 

သတ်ြှတ် ငွ့််မပ ၍ ဒပျားဒ  န ိုငသ်ည်။   ိုက စစရပ်တွင ်တရာျားရံိုျားသ ို ့် အယ  ဝံငဒ်ရာက်န ိုငသ်ည်။ 

(င) ကိုြပဏ၏ီ ပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ် ရသ တစဦ်ျားမြစဒ် ကာငျ်ား က ိုယ်တ ိုငစ်ာမြင့်် ဒရျားသာျား 

ဒြာ်မပသ တစဦ်ျားဦျားသည် ၎ငျ်ားက ိုယ်တ ိုငမ်ြစဒ်စ၊ ၎ငျ်ား၏ က ိုယ်စာျားလှယ်မြင့််မြစဒ်စ သင့််ဒလ ာ်သည့််အ   န ်တ ိုငျ်ားတွင ်

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အ ဒ ကျားဒငကွ ို ဒပျားသငွျ်ားလ က် ဤပိုေြ်အရတငမ်ပသည့်် ဒရျားသာျား ဒြာ်မပ  က်က ို 

စစဒ်ဆျား ကည့််ရှု မ ငျ်ားနငှ့်် အဆ ိုပါ ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်၏ ြ တတ ူက ိုမြစဒ်စ၊ ဒကာက်နိုတ်   က်က ိုမြစဒ်စ 

ရယ  ငွ့််ရှ သည်။ 

(စ) ဤပိုေြ်ပါ ‘သက်ဆ ိုငသ်ည့််ဒန ့်ရက်’ ဆ ိုသည်ြှာ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ က ို ယာယီ န် ့်အပ် ာျားသည့်် 

က စစရပ်တွင ်  ိုသ ို ့်  န် ့်အပ်သည့််ဒန ့်ရက်နငှ့််   ိုသ ို ့်  န် ့်အပ်မ ငျ်ားြမပ သည့်် က စစရပ်တွင ်ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့််အြ န် ့်က ို 

  ြှတ်သည့််ဒန ့်ရက်တ ို ့်က ို ဆ ိုသည်။ 

၃၁၆။ ြည်သ ြဆ ို သင့််ဒလ ာ်သည့်် အဒ ကာငျ်ားအ  က်ြရှ ဘ  ပိုေြ် ၃၁၅ ပါ သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရန ်

သ လ က်မြင့်် တြငပ် က်ကွက်လျှင ်ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်သ နျ်ားတစဆ်ယ်က ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

၃၁၇။ ပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ တစဦ်ျားမြစဒ် ကာငျ်ား ြြှနြ်ကန ်က ိုယ်တ ိုငစ်ာမြင့်် ဒရျားသာျား 

ဒြာ်မပသ တစဦ်ျားဦျားသည် ရာဇသတ်ကကီျားပိုေြ် ၁၈၂ အရ မပစြ်ှုဒမြာက်ပပီျား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ကမြစဒ်စ၊ 

တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် ပစစည်ျားလက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျားသ ကမြစဒ်စ ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပ လာလျှင ်အဆ ိုပါမပစြ်ှုမြင့်် 

မပစေ်ဏ ် ိုက်သင့််ဒစရြည်။ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ၏ ဒရျားသာျားဒ ာမ်ပခ က် 

၃၁၈။ (က) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့််အြ န် ့်က ို   ြှတ်သည့််အ ါ တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ား 

ရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် ပိုေြ် ၃၁၅ အရတငမ်ပသည့်် ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်အာျား လက် ရံရှ  ပပီျားဒနာက် 

အဆ ိုပါအြ န် ့်က ို   ြှတ်သည့််ဒန ့်ြှ ဒလျားလ က်ဒနာက်ြက ဒစဘ  သ ို ့်ြဟိုတ် တရာျားရံို ျားက  ငွ့််မပ လျှင ်

ဒမ ာက်လ က်ဒနာက်ြက ဒစဘ  သ ို ့်ြဟိုတ် ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်တငမ်ပရန ်လ ိုအပ်မ ငျ်ားြရှ  ဒ ကာငျ်ား တရာျားရံို ျားက 

အြ န် ့်  ြှတ်သည့်် က စစရပ်တွင ်အြ န် ့်  ြှတ်သည့််ဒန ့်ရက်ြှ ဒအာက်ပါအ  က် အလက်ြ ာျားပါဝငဒ်သာ 

ကနဦျားအစရီင ်စံာတစဒ်စာငက် ို တရာျားရံိုျားသ ို ့် ဒဆာလ ငစ်ွာတငမ်ပရြည်- 

(၁) ဒအာက်ပါ ဒ ါငျ်ားစဉြ ာျားအလ ိုက် သျီားမ ာျားစဒီြာ်မပပါရှ ဒသာ  ိုတ်ဒဝ ာျားသည့်် ြတည်ဒငရွငျ်ား ပြာဏ၊ 

 ည့််ဝင ်ာျားသည့်် ြတည်ဒငရွငျ်ားပြာဏ၊  ည့််ဝငပ်ပီျား ြတည်ဒငရွငျ်ားပြာဏ၊ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျား နငှ့်် 

တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားအတွက ် န် ့်ြှနျ်ားတွက်  က်ြှုပြာဏ၊ 

(ကက) ဒငသွာျားနငှ့််လွှ ဒမပာငျ်ားန ိုငဒ်သာဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျား၊ 
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(  ) ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား ံြှရရှ ြည့်် ဒ ကျားပြီြ ာျား၊ 

(ဂဂ) ကိုြပဏကီရရှ ြည့်် ဒ ကျားပြီြ ာျားနငှ့်် ဒ ကျားပြီဒပျားဒ  ရနအ်ာြ  ံ က်ြ ာျားရှ   ့်လျှင၊် 

(ဃဃ) ကိုြပဏပီ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် ဒရွှွဲ့ဒမပာငျ်ားန ိုငဒ်သာ ပစစည်ျားြ ာျားနငှ့်် ြဒရွှွဲ့ြဒမပာငျ်ားန ိုငဒ်သာ ပစစည်ျားြ ာျားနငှ့်် 

(ငင) ဒငဒွပျားဒ  မ ငျ်ား ြမပ ရဒသျားဒသာ ည့််ဝင ်ရြည့််ြတညဒ်ငရွငျ်ား၊ 

(၂) ကိုြပဏကီ လိုပ်ငနျ်ားဒအာငမ်ြငြ်ှုြရှ   ့်လျှင ်  ိုသ ို ့်မြစရ်သည့််အဒ ကာငျ်ားြ ာျားနငှ့်် 

(၃) ကိုြပဏကီ ို တည်ဒ ာငမ် ငျ်ားလိုပ်ငနျ်ားမပ လိုပ်မ ငျ်ား၊ ြွ ွဲ့စည်ျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ လိုပ်ငနျ်ား ဒအာငမ်ြငြ်ှုြရှ မ ငျ်ား၊ 

ကိုြပဏ၏ီ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် က စစရပ်ြ ာျား အဒပေါ် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ၏  ငမ်ြင ် က်အရ  ပ်ြံစ စစရ်န ်လ ိုအပ်မ ငျ်ားရှ ြရှ ။ 

( ) တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် ၎ငျ်ားအဒနမြင့်် သင့််သည်  ငမ်ြငလ်ျှင ်

ကိုြပဏအီာျား ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ် ့်သည့််အဒမ အဒန၊ ကိုြပဏကီ ို တည်ဒ ာငမ် ငျ်ားလိုပ်ငနျ်ား မပ လိုပ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ြွ ွဲ့စည်ျားမ ငျ်ားတွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားဦျား၊ ကိုြပဏအီာျား ြွ ွဲ့စည်ျားတညဒ် ာငပ်ပီျားဒနာက် ကိုြပဏနီငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ကိုြပဏ၏ီ 

ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ တစဦ်ျားဦျားက လ ြ်လည်ြှု တစရ်ပ်ရပ်က ို က ူျားလွန ်ာျားသည်ဟို 

 ငမ်ြင ် က်နငှ့်် တရာျားရံို ျားကသ ရှ ရန ်လ ိုအပ်သည်ဟို  ငမ်ြင ်ဒသာ အမ ာျားအဒ ကာငျ်ား အရာြ ာျားက ို ဒြာ်မပ ာျားသည့်် 

အမ ာျားအစရီင ်စံာတစဒ်စာင ်သ ို ့်ြဟိုတ် အစရီင ် စံာြ ာျားက ိုလည်ျား တငမ်ပန ိုငသ်ည်။ 

ကိုြပဏီ၏ပစစည်ျားြ ာျားက ို   န်ျားသ ြ်ျား ာျားရှ မခငျ်ား 

၃၁၉။ (က) ယာယီအာျားမြင့််  န် ့်အပ် ာျားမ ငျ်ား ရှ သည်မြစဒ်စ၊ ြရှ သည်မြစဒ်စ တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျား သည့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် ကိုြပဏကီပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ပ ိုငဆ် ိုင ်ငွ့််ရှ သည့်် ပစစည်ျားြ ာျား၊ 

ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုြ ာျားနငှ့်် ဒတာငျ်ား  ံငွ့််ရှ သည်ြ ာျား အာျားလံိုျားက ို ၎ငျ်ား၏  နျ်ားသ ြ်ျားြှု သ ို ့်ြဟိုတ် ကကီျား ကပ်ြှုဒအာက်တွင ်

 ာျားရှ ရြည်။ 

( ) ကိုြပဏ၏ီ ပစစည်ျားြ ာျားနငှ့်် ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုြ ာျားအာျားလံိုျားသည် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့််အြ န် ့်အာျား   ြှတ် 

သည့််ဒန ့်ရက်ြှစတင၍် တရာျားရံို ျား၏   နျ်ားသ ြ်ျားြှုဒအာက်တွင ်ာျားရှ သည်ဟို ြှတ်ယ ရြည်။ 

စည်ျားြ ဉ်ျားအရ ကိုြပဏီ  က်သ ြ်ျားမခငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ စစဒ်ဆျားဒရျားဒကာြ်တ ီ

၃၂၀။ (က) တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား 

ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ နငှ့််အတ  ဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်နအ်တွက် စစဒ်ဆျားဒရျားဒကာ်ြတီတစရ်ပ်က ို  န် ့်အပ်ြည်၊ 

ြ န် ့်အပ်ြည်က ိုလည်ျားဒကာငျ်ား၊  န် ့်အပ်  ့်ပါက ြည်သ ြ ာျားက ို ဒကာ်ြတီ၏ အြွ ွဲ့ဝငြ် ာျားအမြစ ် န် ့်အပ် 

ြည်က ိုဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ဆံိုျားမြတ်န ိုငရ်နအ်လ ို ့်ငာှ ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားနငှ့်် စာရွက်စာတြ်ျား ြ ာျားတွင ်

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််အတ ိုငျ်ား ကိုြပဏ၏ီပြီရှငြ် ာျား အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်က ို  ကိုြပဏ ီြ က်သ ြ်ျားသည့််အြ န် ့်အာျား 

  ြှတ်သည့််ဒန ့်ရက်ြှ တစလ်အတွငျ်ား ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပရြည်။ 

( ) တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် ပြီရှငြ် ာျား၏ ဆံိုျားမြတ်  က် ြ ာျားက ို 

စဉျားစာျားသံိုျားသပ်ရနန်ငှ့်် အဆ ိုပါဆံိုျားမြတ်  က်ြ ာျားက ို မပငဆ်င ် က်မြင့်် လက် ရံန ်သ ို ့်ြဟိုတ် မပငဆ်င ် က်ြမပ လိုပ်ဘ  
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လက် ရံနတ် ို ့်အတွက် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်က ို ပြီရှငြ် ာျား၏အစည်ျားအဒဝျားအာျား 

က ငျ်ားပသည့််ဒန ့်ရက်ြှ  ိုနစရ်က်အတွငျ်ား ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပရြည်။ 

(ဂ) ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားသည် ပြီရှငြ် ာျား၏ ဆံိုျားမြတ်  က်က ို အမပည့််အဝလက် နံ ိုငမ် ငျ်ား ြရှ ပါက 

တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် စစဒ်ဆျားဒရျား ဒကာ်ြတီတစရ်ပ် က ို 

 န် ့်အပ်ရနလ် ိုအပ်မ ငျ်ား ရှ ြရှ ၊ လ ိုအပ်မ ငျ်ားရှ ပါက   ိုဒကာ်ြတကီ ို ြည်သ ို ့်ြွ ွဲ့စည်ျားြည်နငှ့််   ိုဒကာြ်တီ တွင ်

ြည်သ ြ ာျားက အြွ ွဲ့ဝငြ် ာျားအမြစ ်ပါဝင ်ကြည် တ ို ့်အဒပေါ် လြျ်ားညွှနြ်ှုမပ န ိုငရ်နအ်တွက် တရာျားရံိုျားသ ို ့် ဒလျှာက် ာျားရန ်

တာဝနရ်ှ သည်။ 

(ဃ) ဤပိုေြ်အရ  န် ့်အပ်သည့်် စစဒ်ဆျားဒရျားဒကာ်ြတီတွင ်ကိုြပဏ၏ီ ပြီရှငြ် ာျားနငှ့်် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ် ရသ ြ ာျား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် 

ပြီရှငြ် ာျားနငှ့်် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား ံြှ အဒ ွဒ  ွသ ို ့်ြဟိုတ် အ  ျား က ိုယစ်ာျားလှယ်လွှ စာြ ာျား 

က ိုငဒ်ဆာင ်ာျားသည့််ပိုဂ္  လ်ြ ာျား ပါဝငဒ်သာ အြွ ွဲ့ဝင ်၁၂ ဦျား က် ြပ ိုဒသာ သ ြ ာျားမြင့်် ပါဝငြ်ွ ွဲ့စည်ျားရြည။် 

ယငျ်ားအြွ ွဲ့ဝငဦ်ျားဒရတွင ်ပြီရှငြ် ာျားနငှ့်် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားြ ာျား၌ သဒဘာတ ညီ ာျားဒသာ 

အ    ျားအစာျားမြင့်် ပါဝငြ်ွ ွဲ့စည်ျားန ိုငပ်ပီျား   ိုသ ို ့်သဒဘာတ ညီ  ာျားမ ငျ်ားြရှ ပါက တရာျားရံို ျားကဆံိုျားမြတ်န ိုငသ်ည်။ 

(င) စစဒ်ဆျားဒရျားဒကာ်ြတီသည် တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ၏ စာရငျ်ားြ ာျားက ို 

သင့််ဒလ ာ်သည့်် အ   နတ် ိုငျ်ားတွင ်စစဒ်ဆျား ငွ့််ရှ သည်။ 

(စ) ဒကာ်ြတီသည် အ ါအာျားဒလ ာ်စွာ သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အ   နြ် ာျားတွင ်ဒတွွဲ့ဆံိုက ငျ်ားပရြည်မြစပ်ပီျား 

  ိုသ ို ့်သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အ   နက်ာလြရှ ပါက တစလ်လျှင ်အနည်ျားဆံိုျားတစက်က ြ် ဒတွွဲ့ဆံိုက ငျ်ားပရြည်။ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြတ၏ီ အြွ ွဲ့ဝငတ်စဦ်ျားဦျားက လ ိုအပ်သည်ဟို 

 ငမ်ြငသ်ည့််အ ါ ဒကာ်ြတီအစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ် ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပဒပျားရန ်တငမ်ပဒတာငျ်ားဆ ိုန ိုငသ်ည်။ 

(ဆ) ဒကာ်ြတီသည် အစည်ျားအဒဝျားတက်ဒရာက်ဒသာ အြွ ွဲ့ဝငအ်ြ ာျားစိုမြင့်် ဆံိုျားမြတ်ဒဆာငရွ်က်ရြည် မြစပ်ပီျား 

ဒကာ်ြတီ၏အြွ ွဲ့ဝငအ်ြ ာျားစို ြတက်ဒရာက်  ့်ပါက   ိုသ ို ့်ဆံိုျားမြတ်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြမပ ရ။ 

(ဇ) ဒကာ်ြတီအြွ ွဲ့ဝင ်တစဦ်ျားဦျားသည် ၎ငျ်ားက ိုယ်တ ိုင ်စာမြင့််ဒရျားသာျား လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား ာျားသည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်၍ နိုတ် ကွ်န ိုငသ်ည်။ 

( ) ဒကာ်ြတီအြွ ွဲ့ဝင ်တစဦ်ျားဦျားသည် လ ြွ အမြစ ်ယံ ရမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ား၏ပြီရှငြ် ာျားနငှ့်် ည  နှု ငျ်ား ဒဆာငရွ်က်ရမ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် အစအီစဉတစရ်ပ်ရပ်မပ လိုပ်ရမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ားနငှ့််အတ  ပြီရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားအာျား က ိုယ်စာျားမပ သည့်် ဒကာ်ြတီအြွ ွဲ့ဝငြ် ာျား၏  ငွ့််မပ   က်ြရရှ ဘ  ဒကာ်ြတီ 

အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားက ို တက်ဒရာက်ရန ်ငါျားကက ြ်ဆက်တ ိုက် ပ က်ကွက်မ ငျ်ားတ ို ့် ရှ   ့်လျှင ်  ိုဒကာ်ြတီအြွ ွဲ့ဝငသ်ည် 

လိုပ်ငနျ်ား ငွြ်ှ ပ က်ကွက်သည်ဟို သတ်ြှတ်ရြည်။ 

(ည) ဒကာ်ြတီအြွ ွဲ့ဝငတ်စဦ်ျားသည် ပြီရှငြ် ာျားအာျားက ိုယ်စာျားမပ လျှင ်ပြီရှငြ် ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျား၌ လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားအာျား က ိုယ်စာျားမပ လျှင ်ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား၏ အစည်ျား အဒဝျား၌ လည်ျားဒကာငျ်ား 
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သာြနဆ်ံိုျားမြတ်  က် တစရ်ပ်  ြှတ်၍ ၎ငျ်ားက ို  ိုတ်ပယ်န ိုငသ်ည်။ အဆ ိုပါ အစည်ျားအဒဝျားအတွက ်က ငျ်ားပရသည့်် 

ရည်ရွယ်  က်အာျား ဒြာ်မပပါရှ သည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို အနည်ျားဆံိုျား  ိုနစရ်က် ကက  တငဒ်ပျားပ ို ့်၍ ဒဆာငရွ်က်ရြည။် 

(ဋ) ဒကာ်ြတီတွင ်လစလ်ပ်ဒနရာ မြစဒ်ပေါ်ပါက စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် အဆ ိုပါ လစလ်ပ်ဒနရာတွင ်

မြည့််စွက် န် ့် ာျားန ိုငဒ်ရျားအတွက် ပြီရှငြ် ာျား၏ သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  ြ ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်က ို 

ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပရြည်မြစပ်ပီျား အစည်ျားအဒဝျားတွင ်ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်၍ လစလ်ပ်ဒနရာအာျား မြည့််စွက်ရနအ်တွက ်

ြ လဒကာ်ြတီအြွ ွဲ့ဝငက် ို မပနလ်ည် န် ့်အပ်န ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျားပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  

တစဦ်ျားဦျားက ို  န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဌ) ဒကာ်ြတီတွင ်လစလ်ပ်ဒနရာ တစ ်ို ိုရှ ဒနဒစကာြ  ဒကာြ်တီ၏အြွ ွဲ့ဝငြ် ာျားက နစှဦ်ျား က်ြနည်ျား ရှ ပါက 

ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

တရာျားဝငခ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ၏ လိုပ်ပ ိုငခ် င့််ြ ာျား 

၃၂၁။ တရာျားရံို ျား၏  ငွ့််မပ   က်မြင့်် တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  သည် ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို 

ဒဆာငရွ်က် ငွ့််ရှ သည်- 

(က) ကိုြပဏ၏ီ အြည်မြင့််ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏ၏ီ က ိုယ်စာျားဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား တရာျားြြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်

မပစြ်ှုဆ ိုငရ်ာအြှုြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် တရာျားစွ ဆ ိုြှု သ ို ့်ြဟိုတ် စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျား တွင ်စွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ်  ို ဒံ  ပမ ငျ်ား၊ 

( ) ကိုြပဏကီ ို အက   ျားရှ သည့််နည်ျားလြ်ျားမြင့်် ြ က်သ ြ်ျားရန ်လ ိုအပ်သည့်် အတ ိုငျ်ားအတာအ   ကိုြပဏ၏ီ 

စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား၊ 

(ဂ) ဒလလံမြင့််မြစ်ဒစ၊ သျီားမ ာျားပဋ ညာဉ စာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ်မြင့််မြစဒ်စ ကိုြပဏ၏ီ ြဒရွှွဲ့ြဒမပာငျ်ားန ိုင ်ဒသာ ပစစည်ျားြ ာျားနငှ့်် 

ဒရွှွဲ့ဒမပာငျ်ားန ိုငဒ်သာပစစည်ျားြ ာျားက ို ဒရာငျ်ား  မ ငျ်ား၊   ိုပစစည်ျားြ ာျားက ို ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏတီစ ်ို ိုသ ို ့် 

လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုပစစည်ျားြ ာျားက ို ပ ိုငျ်ားမ ာျား၍ ဒရာငျ်ား  မ ငျ်ား၊ 

(ဃ) စာ   ပ်စာတြ်ျားြ ာျား၊ လက် ဒံမပစာြ ာျားနငှ့်် အမ ာျားစာရွကစ်ာတြ်ျားြ ာျားတွင ်ကိုြပဏ၏ီ အြည်နငှ့်် ကိုြပဏ၏ီက ိုယ်စာျား 

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားနငှ့်် လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား   ပ်ဆ ိုမ ငျ်ား၊   ိုက စစရပ်ြ ာျားအတွက် လ ိုအပ် ပါက ကိုြပဏ၏ီ ရံိုျားတံဆ ပ်က ို 

အသံိုျားမပ မ ငျ်ား၊ 

(င) ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  တစဦ်ျားဦျားက လ ြွ  ယံ သည့်် က စစရပ်တွင ်  ိုသ ၏ပစစည်ျားြ ာျားအဒပေါ် စာရငျ်ား 

ရှငျ်ားလငျ်ားဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် အတည်မပ မ ငျ်ား၊ ရှငျ်ားလငျ်ားမ ငျ်ားနငှ့်် ဒတာငျ်ားဆ ိုမ ငျ်ား၊ အမြတ်ဒဝစိုြ ာျား  ွ ဒဝမ ငျ်ားက ို 

လက် မံ ငျ်ား၊ အဆ ိုပါ စာရငျ်ားရှငျ်ားတြ်ျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ လ ြွ  ယံ သ  ံြှ ရရနရ်ှ သည့်် သျီားမ ာျား ဒ ကျားပြီြ ာျားအမြစ ်

အမ ာျားပြီရှငြ် ာျားနငှ့်် အ    ျားက  ရယ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား၊ 

(စ) ကိုြပဏ၏ီ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားအဒနမြင့်် ဒငလွွှ လက်ြှတ် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒငဒွပျားဒ  ရန ်ကတ စာ   ပ်က ို 

ကိုြပဏအီဒနမြင့််မြစဒ်စ၊ ကိုြပဏ၏ီ က ိုယ်စာျားအဒနမြင့််မြစဒ်စ  ိုတ်ယ မ ငျ်ား လက် မံ ငျ်ား၊ မပ လိုပ်မ ငျ်ားနငှ့်် 

အတည်မပ ဒ ာက် မံ ငျ်ားတ ို ့်က ို ကိုြပဏ၏ီတာဝနရှ် ြှုြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ အလာျားတ  အက   ျားသက်ဒရာက် ြှုရှ ၍ 
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ဒဆာငရွ်က်သက ့်သ ို ့် ဒငလွွှ လက်ြှတ် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒငဒွပျားဒ  ရန ်ကတ စာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ်က ို ကိုြပဏ ီ၏ အြည်မြင့်် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီက ိုယ်စာျား  ိုတ်ယ မ ငျ်ား၊ လက် မံ ငျ်ား၊ မပ လိုပ်မ ငျ်ားနငှ့်် အတည်မပ  ဒ ာက် မံ ငျ်ား၊ 

(ဆ) ကိုြပဏ၏ီ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားအဒပေါ် အာြ  ံာျားရှ ၍ ဒငဒွ ကျားလ ိုအပ်  က်တစရ်ပ်ရပ်က ို မြ င့််တင ်မ ငျ်ား၊ 

(ဇ) ကွယ်လွနသ်ာွျားဒသာ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  တစဦ်ျားဦျားအဒပေါ် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  က 

၎ငျ်ား၏အြည်မြင့်် စြီံ န် ့် ွ မ ငျ်ားဆ ိုငရ်ာစာက ို  ိုတ်ယ မ ငျ်ား၊ ယငျ်ား၏အြည်မြင့်် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  တစဦ်ျားဦျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ား၏ အဒြွဆက် သံ  ံြှ ရရနရ်ှ သည့်် ဒငဒွ ကျားြ ာျား ဒပျားဒ  ြှုက ိုရယ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ကိုြပဏ၏ီအြည်မြင့်် အဆငဒ်မပစွာ ဒဆာငရွ်က်န ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဒသာ ပစစည်ျားြ ာျားက ို ရယ မ ငျ်ားြ ာျား အတွက် 

လ ိုအပ်ဒသာဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို မပ လိုပ်မ ငျ်ား၊ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ က စြီံ  န် ့် ွ မ ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ 

စာက ို ိုတ်ယ ရာတွင ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ြယ်ရှာျားဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဒငဒွ ကျားြ ာျားက ို 

မပနလ်ည်ရယ ရာတွင ်လည်ျားဒကာငျ်ား အဆ ိုပါက စစရပ်ြ ာျားတွင ်ဒပျားဒ  ရြည့််ဒငဒွ ကျားက ို 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားဒ  ရြည်ဟို ြှတ်ယ ရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ဤပိုေြ်တွင ်ပါရှ သည့်် 

ြည်သည့််မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ မပည်ဒ ာငစ်ိုစာရငျ်ားစစ ်  ပ်၏ အ ငွ့််အဒရျားြ ာျား၊ တာဝနြ် ာျားနငှ့်် အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားက ို 

ြ    ိုက်ဒစရ။ 

( ) ကိုြပဏကီ ို ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် လ ိုအပ်ဒသာ ကိုြပဏ၏ီက စစရပ်ြ ာျား၊ ယငျ်ား၏ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားက ို 

 ွ ဒဝဒပျားမ ငျ်ားြ ာျားအတွက် အမ ာျားလ ိုအပ်သည့်် က စစရပ်ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား။ 

တရာျားဝငခ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ၏ ခ င့််ခ  န်ဒဆာငရ် က်န ိုငြ်ှုနငှ့်် 

တရာျားဝငခ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သ ို ့် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအကအူညြီ ာျား ဒပျားဒရျားအတ က် 

မပဋ္ဌာန်ျားခ က ်

၃၂၂။ (က) တရာျားရံို ျားသည် အြ န် ့်တစရ်ပ် ိုတ်မပန၍် တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ အာျား 

တရာျားရံိုျား၏ ငွ့််မပ   က် သ ို ့်ြဟိုတ်  ကာျားဝငဒ်ဆာငရွ်က်ြှု ြပါရှ ဘ  အ က် ဒြာ်မပပါ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားတစရ်ပ်ရပ်က ို 

က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်ဒစန ိုငသ်ည်။ တရာျားဝင ် န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ က ို 

ယာယီ န် ့်အပ် ာျားသည့်် က စစရပ်တွင ်၎ငျ်ားအာျား  န် ့်အပ်သည့်် အြ န် ့်မြင့်် ၎ငျ်ား၏လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားက ို ကန် ့်သတ်တာျားမြစ ်

န ိုငသ်ည်။ 

( ) တရာျားဝင ် န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် ၎ငျ်ား၏တာဝနြ် ာျားက ို  ြ်ျားဒဆာငရ်ာတွင ်

အက အညီရရှ ရနအ်တွက် တရာျားရံို ျားြ ာျားတွင ်လ ိုက်ပါဒဆာငရွ်က် ငွ့်် ရှ ဒသာ ဒရှွဲ့ဒန တစဦ်ျားက ို တရာျားရံို ျား၏ 

 ငွ့််မပ   က်မြင့််  န် ့် ာျားန ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ရာတွင ်တရာျားဝင ် န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ား ရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် 

ဒရှွဲ့ဒနတစဦ်ျားမြစပ်ါက ယငျ်ား၏ တွ ြက်လိုပ်က ိုငသ် က အ ဒ ကျားဒင ွြယ ဘ  ဒဆာငရွ်က်ဒပျားရန ်

သဒဘာတ ညီမ ငျ်ားြရှ လျှင ်အဆ ိုပါ တွ ြက်လိုပ်က ိုငသ် က ို န် ့်အပ်မ ငျ်ားြမပ ရ။ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည ်အစည်ျားအဒဝျားဒဆာငရ် က်ြှုြ ာျား ပါရှ ဒသာ စာရငျ်ားစာအိုပ် ြ ာျားက ို 

  န်ျားသ ြ်ျား ာျားရှ ရမခငျ်ားနငှ့်် ၎ငျ်ား၏လကခ်ံရရှ  ာျားဒသာ စာရငျ်ားြ ာျားက ို တရာျားရံို ျားသ ို ့်တငမ်ပရမခငျ်ား 
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၃၂၃။ (က) တရာျားရံို ျားကြ က်သ ြ်ျားြည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို၏ တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား 

ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားနငှ့််အညီ အစည်ျားအဒဝျားဒဆာငရွ်က် ြှုဆ ိုငရ်ာ 

စာရငျ်ားဒရျားသငွျ်ားြှုြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အစည်ျားအဒဝျားြှတ်တြ်ျားြ ာျားနငှ့်် အမ ာျားသတ်ြှတ်ဒြာ်မပ  ာျားသည့်် က စစရပ်ြ ာျားက ို 

မပ စို ာျားရှ ရန ်သင့််ဒလ ာ်သည့်် စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားက ို   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ  ရြည်မြစသ်ည်။ ပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  တစဦ်ျားဦျားသည် တရာျားရံို ျား၏ ကကီျား ကပ်ြှုမြင့်် က ိုယ်တ ိုငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ က ိုယ်စာျားလှယ် 

တစဦ်ျားမြင့််ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား အဆ ိုပါ စာရငျ်ားစာအိုပ် ြ ာျားက ို စစဒ်ဆျား ကည့််ရှုန ိုငသ်ည်။ 

( ) တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ အာျားလံိုျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ သက်တြ်ျားကာလအတွငျ်ား 

နစှစ်ဉနစှက်က ြ် က်ြနည်ျားဒသာ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အ   နက်ာလြ ာျား ၌ ၎ငျ်ားတ ို ့်အဒနမြင့်် 

လက် ရံရှ  ာျားဒသာစာရငျ်ားနငှ့်် ဒငဒွပျားဒ  ြှုြ ာျားက ို တရာျားရံိုျားသ ို ့်တငမ်ပရြည်။ 

(ဂ) စာရငျ်ားက ို သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ပံိုစမံြင့်် မပ စို၍ ြ ရငျ်ားကွ ြ ာျား  ာျားရှ ရြည့််အမပင ်သတ်ြှတ် ဒြာ်မပ ာျားသည့်် 

နည်ျားလြ်ျားနငှ့််အညီ ဒ ကညာ  က်တစဒ်စာငမ်ြင့်် အတည်မပ ရြည်။ 

(ဃ) တရာျားရံို ျားသည် သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့်် နည်ျားလြ်ျားမြင့်် စာရငျ်ားအာျား စစဒ်ဆျားမပ စိုရြည်။ စာရငျ်ား စစဒ်ဆျားရနအ်တွက် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် တရာျားရံို ျားက လ ိုအပ်ြည်မြစသ်ည့်် ဒဘာက်  ာြ ာျားနငှ့်် 

သတငျ်ားအ  က်အလက်ြ ာျားက ို တရာျားရံိုျားသ ို ့် တငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား တရာျားရံို ျားသည် ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ က   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ သည့်် စာရငျ်ား စာအိုပ်ြ ာျားနငှ့်် စာရငျ်ားြ ာျားက ို မပ စိုတငမ်ပ 

ဒစန ိုငသ်ည့််အမပင ်စစဒ်ဆျား ကည့််ရှူန ိုငသ်ည်။ 

(င) စာရငျ်ားအာျား စစဒ်ဆျားပပီျားသည့််အ ါ ယငျ်ား၏ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို တရာျားရံို ျားတွင ်ြှတ်တြ်ျား 

မပ စို  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည်မြစပ်ပီျား အမ ာျားြ တတ ူ တစဒ်စာငက် ို ြှတ်တြ်ျားမပ စို ာျားရှ ရန ်အတွက ်

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့်ဒပျားပ ို ့်ရြည်။   ိုြ တတ ူတစဒ်စာငစ်ကီ ို ပြီရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ပိုဂ္  လ်ြ ာျားက 

စစဒ်ဆျား ကည့််ရှုန ိုငဒ်စရန ် ာျားရှ ရြည်။ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ၏ လိုပ်ပ ိုငခ် င့််ြ ာျားက ို က င့််သံိုျားမခငျ်ားနငှ့်် ကကျီား ကပ်မခငျ်ား 

၃၂၄။ (က) ဤဥပဒေတွငပ်ါရှ သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ တရာျားရံို ျားက ြ က်သ ြ်ျားြည့်် ကိုြပဏ ီတစ ်ို၏ 

တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် ကိုြပဏ၏ီ ရရနပ် ိုင ် ငွ့််ြ ာျားက ို စြီံ န် ့် ွ မ ငျ်ားနငှ့်် 

ယငျ်ားပစစည်ျားြ ာျားက ို ပြီရှငြ် ာျား ံသ ို ့် ဒပျားအပ်မ ငျ်ားတ ို ့်တွင ်အဒ ွဒ ွ အစည်ျား အဒဝျား တစရ်ပ်ရပ်၌ သ ို ့်ြဟိုတ် 

စစဒ်ဆျားဒရျားဒကာ်ြတီက ပြီရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  ြ ာျား၏ ဆံိုျားမြတ်  က်မြင့််   ြှတ် ာျားသည့်် 

ညွှန ်ကာျား   က်ြ ာျားက ို  ည့််သငွျ်ားစဉျားစာျားရြည်။ အဒ ွဒ  ွအစည်ျားအဒဝျား တစရ်ပ်ရပ်၌ ပြီရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားက   ြှတ် ာျားသည့်် ညွှန ်ကာျား  က် တစရ်ပ်ရပ်သည် စစဒ်ဆျားဒရျားဒကာ်ြတီက   ြှတ်သည့်် 

ညွှန ်ကာျား  က် တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် ဆန် ့်က ငဒ်နလျှင ်စစဒ်ဆျားဒရျားဒကာ်ြတီ၏ ညွှန ်ကာျား  က်အဒပေါ် လွှြ်ျားြ ိုျားသည်ဟို 

ြှတ်ယ ရြည်။ 
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( ) တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် ပြီရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား၏ သဒဘာဆနဒက ိုရယ ရနအ်တွက် ပြီရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီ ဒပျားဆပ်ရသ  ြ ာျား၏ 

အဒ ွဒ ွ အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားက ို ဒ ေါ်ယ န ိုငသ်ည်။ ပြီရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  ြ ာျားက 

ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်၍ ညွှန ်ကာျားလာလျှငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား၊ ပြီရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ် ရသ ြ ာျား၏ 

ဆယ်ပံိုတစပံ်ိုရှ သ ြ ာျားက စာမြင့််ဒရျားသာျား၍ ဒတာငျ်ားဆ ိုလာလျှင ်လည်ျားဒကာငျ်ား စာရငျ်ား ရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား 

အရာရှ သည် အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားက ို ဒ ေါ်ယ ဒပျားရန ်တာဝနရ်ှ သည်။ 

(ဂ) တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် က စစရပ်တွင ်

ဒပေါ်ဒပါက်လာသည့်် အဒ ကာငျ်ားအရာတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ လြ်ျားညွှနြ်ှုြ ာျား ရယ န ိုငရ်န ်အတွက ်

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမြင့်် တရာျားရံိုျားသ ို ့် ဒလျှာက် ာျားန ိုငသ်ည်။ 

 (ဃ) ဤဥပဒေတွငပ်ါရှ သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား 

ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် ကိုြပဏ၏ီ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားက ို စြီ ံန် ့် ွ မ ငျ်ားနငှ့်် ယငျ်ားပစစည်ျားြ ာျားက ို ပြီရှငြ် ာျား  ံသ ို ့် 

ဒပျားအပ်မ ငျ်ားတ ို ့်တွင ်၎ငျ်ားတ ို ့်၏ က ိုယ်ပ ိုင ် င့််   န ်ဒဆာငရွ်က်န ိုငြ်ှုတ ို ့်က ို အသံိုျားမပ ရြည်။ 

(င) တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်သည် တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ၏ မပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဆံိုျားမြတ်ြှုဒ ကာင့််     ိုက်နစန်ာ  ့်လျှင ်  ိုသ သည် တရာျားရံိုျားသ ို ့် တငမ်ပဒလျှာက် ာျား န ိုငပ်ပီျား တရာျားရံို ျားသည် 

တငမ်ပတ ိုငတ်နျ်ားလာသည့်် မပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် ဆံိုျားမြတ်  က်က ို အတည်မပ န ိုင ်သည်၊ ပယ်ြ က်န ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ ်

မပငဆ်ငန် ိုငသ်ည့််အမပင ်အဆ ိုပါအဒမ အဒနြ ာျားနငှ့်် သင့််ဒလ ာ်ြည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို   ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

တရာျားရံို ျား၏ သာြန်အခ င့််အာဏာြ ာျား 

ဒ ကျားမြီဒပျားဆပ်ရသြူ ာျား၏စာရငျ်ားနငှ့်် ရရန်ပ ိုငခ် င့််ြ ာျားဆ ိုငရ်ာ တငမ်ပခ ကြ် ာျားက ို ဒမ ရှငျ်ားဒဆာငရ် ကမ်ခငျ်ား 

၃၂၅။ (က) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်ပပီျားသည့််အ ါ တရာျားရံို ျားသည် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ 

ြှာျားယွငျ်ားြှုြ ာျားက ို မပငဆ်ငရ်န ်လ ိုအပ်ဒသာက စစရပ်ြ ာျားအာျားလံိုျားတွင ်ကိုြပဏ ီတွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား၏ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်

မပငဆ်ငန် ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အာဏာမြင့်် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  ြ ာျား၏စာရငျ်ားက ို ဒဆာလ ငစ်ွာ ဒမြရှငျ်ားဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

  ို ့်အမပင ်ကိုြပဏ၏ီ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားက ို လက် ရံယ မ ငျ်ားနငှ့်် ကိုြပဏ၏ီ တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားက ို ရှငျ်ားလငျ်ားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြ ာျားက ို 

ဒဆာလ ငစ်ွာမပ လိုပ် ရြည။် 

( ) ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား၏စာရငျ်ားက ို ဒမြရှငျ်ားဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်တရာျားရံို ျားသည် က ိုယ်တ ိုငအ် ငွ့်် အဒရျားရှ  ကသည့်် 

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားနငှ့်် အမ ာျားသ ြ ာျား၏ ဒ ကျားပြီအတွက် က ိုယ်စာျားလှယ်ြ ာျား အမြစဒ်ဆာငရွ်က်ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

တာဝနရ်ှ ဒသာ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားအ ကာျား  ွ မ ာျားသတ်ြှတ် ဒဆာငရွ်က်ရြည။် 

ပစစည်ျားြ ာျားက ို ဒပျားအပ်ဒစန ိုငသ်ည့်် အခ င့််အာဏာ 

၃၂၆။ တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်အာျား   ြှတ်ပပီျားဒနာက် ြည်သည့််အ   နတ်ွင ်ြဆ ို သ ို ့်ြဟိုတ် 

တရာျားရံို ျားက ညွှန ်ကာျားသည့်် အ   နက်ာလအတွငျ်ား ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား စာရငျ်ားရှ  ဒ ကျားပြီ ဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား၊ 

ကိုြပဏ၏ီ ဘဏလ်ိုပ်ငနျ်ားလိုပ်က ိုငသ် ြ ာျား၊ ယံို ကည်အပ်နှမံ ငျ်ား ရံသ ြ ာျား၊ ပစစည်ျားလက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျားသ ြ ာျား၊ 
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က ိုယ်စာျားလှယ်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ ြ ာျားက ို တရာျားဝင ်န် ့်အပ်  ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  ံသ ို ့် 

ကိုြပဏကီရရှ  ငွ့််ရှ ဒ ကာငျ်ား ဒသ  ာပပီျားမြစသ်ည့်် ယငျ်ားလက်ဝယ်ရှ  ဒငဒွ ကျားြ ာျား၊ ပစစည်ျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

စာရွက်စာတြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို   က်  ငျ်ားဒပျားဒ   ဒစန ိုငသ်ည်၊ ဒပျားအပ်ဒစန ိုငသ်ည်၊ လက်လွှတ်ဒစန ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ် 

လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားဒစန ိုငသ်ည်။ 

ဒ ကျားမြီဒပျားဆပ်ရသြူ ာျားက ဒ ကျားမြီြ ာျားဒပျားဒခ ဒစရန ်အြ န် ့်ခ ြှတန် ိုငသ်ည့်် အခ င့််အာဏာ 

၃၂၇။ (က) တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်အာျား   ြှတ်ပပီျားဒနာက် ြည်သည့််အ   န ်တွငြ်ဆ ို 

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား စာရငျ်ားရှ  ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ တစဦ်ျားဦျားအာျား အြ န် ့်တွင ်သတ်ြှတ် ပါရှ သည့်် နည်ျားလြ်ျားနငှ့််အည ီ

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  ံြှမြစဒ်စ၊ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရန ်က ိုယ်စာျားလှယ်က ို  န် ့်အပ် ာျားသည့််သ ၏ 

ပ ိုငဆ် ိုငပ်စစည်ျားြ ာျားြှမြစဒ်စ ကိုြပဏသီ ို ့်ဒပျားဒ  ရြည့်် ဒငဒွ ကျားြ ာျားက ိုဒပျားဒ   ဒစရန ်အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်   ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

သ ို ့်ရာတွင ်ဤဥပဒေနငှ့််အညီ ဒတာငျ်ား  ံာျားသည့်် ဒငဒွ ကျား  ည့််ဝငြ်ှုြ ာျား ြပါဝငဒ်စရ။ 

( ) တရာျားရံို ျားသည် အဆ ိုပါအြ န် ့်က ို   ြှတ်ရာတွင ်တာဝနက်န် ့်သတ်ြ ာျားသည့်် ကိုြပဏမီြစပ်ါက ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ သ ို ့် 

ဒပျားဒ  ရြည့်် ဒငဒွ ကျားတစရ်ပ်ရပ်က ို  ိုနှ ြ်မ ငျ်ားမြင့််မြစဒ်စ၊ ကိုြပဏနီငှ့်် သျီားမ ာျား ဒဆာငရွ်က် ာျားရှ ြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်

ပဋ ညာဉစာ   ပ် တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ က က ိုယ်စာျားမပ သည့််ကိုြပဏြီှ ပစစည်ျားြ ာျားအတွက ်

ဒပျားဒ  ရြည့်် ဒငဒွ ကျားြှ ိုနှ ြ်မ ငျ်ားမြင့််မြစဒ်စ ဒဆာငရွ်က်  ငွ့််မပ န ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ဒသာ် အမြတ်ဒဝစို သ ို ့်ြဟိုတ် 

အက   ျားအမြတ်တစရ်ပ်ရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားအမြစ ်ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ သ ို ့် 

ဒပျားဒ  ရြည့််ဒငဒွ ကျားတစရ်ပ်ရပ် ြမြစဒ်စရြည့််အမပင ်တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏမီြစပ်ါက 

တာဝနက်န် ့်သတ်ြ ာျားသည့်် ေါရ ိုက်တာ တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေါရ ိုက်တာ၏ ပစစည်ျားြ ာျားအတွက ်အလာျားတ  

ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ရာတွင ်တာဝန ်ကန် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏမီြစဒ်စ၊ တာဝနက်န် ့်သတ်ြ ာျားသည့်် 

ကိုြပဏမီြစဒ်စ ပြီရှငြ် ာျားအာျားလံိုျား  ံသ ို ့် ဒငအွမပည့််အဝဒပျားဒ  ပပီျားမြစလ်ျှင ်ကိုြပဏြီှ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  

တစဦ်ျားဦျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် စာရငျ်ားအရ ဒပျားဒ  ရြည့်် ဒငဒွ ကျားတစရ်ပ်ရပ်က ို ဒနာငတ်ွငဒ်တာငျ်ား ြံည့်် 

ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငြ်ှု တစရ်ပ်ရပ် ံြ ှ ိုနှ ြ်မ ငျ်ားမြင့်် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  ံ ဒပျားဒ  ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

ဒင ဒ ကျား ည့််ဝငဒ်စရန ်ဒဆာငရ် က်န ိုငသ်ည့်် တရာျားရံိုျား၏ အခ င့််အာဏာ 

၃၂၈။ (က) တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်အာျား  ြှတ်ပပီျားဒနာက် ြည်သည့်် အ   နတ်ွငြ်ဆ ို ကိုြပဏ၏ီ 

ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျား မပည့််စံိုလံိုဒလာက်ြှုက ို ဒသ  ာဒစရန ်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြမပ ြီ မြစဒ်စ၊ ဒဆာငရွ်က်ပပီျားဒနာက်တွငမ်ြစ်ဒစ 

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား စာရငျ်ားရှ  ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  အာျားလံိုျား သ ို ့်ြဟိုတ် တစဦ်ျားဦျားက ၎ငျ်ားတ ို ့်တာဝနရှ်  ကသည်အ   

ကိုြပဏ၏ီဒ ကျားပြီြ ာျားနငှ့်် တာဝနရ်ှ ြှု ြ ာျားအတွက် တရာျားရံို ျားကသတ်ြှတ်သည့်် ဒငပွြာဏ တစရ်ပ်ရပ်က ိုလည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ား အတွက် က သင့််သည့်် ကိုနက် စရ တ်ြ ာျား၊ အ ဒ ကျားဒငြွ ာျားနငှ့်် အသံိုျားစရ တ်ြ ာျားက ိုလည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားအ ကာျား အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားက ို စာရငျ်ားည  နှု ငျ်ားဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် က သင့််သည့်် 

ဒငဒွ ကျားြ ာျားက ိုလည်ျားဒကာငျ်ား ဒပျားဒ  ရနအ်တွက် ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငဒ်စန ိုငသ်ည့််အမပင ်၎ငျ်ားတ ို ့်က ိုဒပျားဒ   ဒစရန ်

အြ န် ့်  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 
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( ) ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငဒ်စရန ်ဒဆာငရွ်က်ရာ၌ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ အ    ွဲ့ ြှာ   ိုသ ို ့်ဒငဒွ ကျား ည့််ဝင ်ဒစရာတွင ်

တစစ် တ်တစဒ်ေသက ိုမြစဒ်စ၊ အာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ  ည့််ဝငဒ်ပျားဒ  ရန ်ပ က်ကွက်န ိုငသ်ည့်် အဒမ အဒနရှ န ိုငသ်ည်က ို 

တရာျားရံို ျားက  ည့််သငွျ်ားသံိုျားသပ်န ိုငသ်ည်။ 

ဘဏ်သ ို ့် ဒင ြ ာျားဒပျားသ ငျ်ားဒစရန ်အြ န် ့်ခ ြှတန် ိုငသ်ည့်် အခ င့််အာဏာ 

၃၂၉။ တရာျားရံို ျားသည် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ၊ ကိုြပဏသီ ို ့် ဒငဒွပျားဒ  ရြည့််သ  သ ို ့်ြဟိုတ် ဒငဒွပျားဒ  ရြည့်် အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားက ို 

၎ငျ်ားတ ို ့်ဒပျားဒ  ရြည့််ဒငြွ ာျားအာျား တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  ံသ ို ့် 

ဒပျားသငွျ်ားရြည့််အစာျား သတ်ြှတ်စစီဉ ာျားသည့်် ဘဏတ်စ ်ို ိုရှ  တရာျားဝင ် န် ့်အပ် ာျားသည့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ၏ ဒငစွာရငျ်ားသ ို ့် ဒပျားသွငျ်ားဒစရန ်အြ န် ့်  ြှတ် န ိုငသ်ည့််အမပင ်

တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  ံသ ို ့် ဒငဒွပျားဒ  ရန ်ညွှန ်ကာျားသည့်် 

နည်ျားလြ်ျားြ ာျားအတ ိုငျ်ား အဆ ိုပါအြ န် ့်က ို အတည်မပ ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

ဒင စာရငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉ်ျား၍ တရာျားရံိုျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် စည်ျားကြ်ျားခ က ်

၃၃၀။ ကိုြပဏကီ ို တရာျားရံိုျားမြင့်် ြ က်သ ြ်ျားသည့််က စစရပ်တွင ်ကိုြပဏ၏ီစာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ က 

ြွင့််လှစ ်ာျားဒသာ ဒငစွာရငျ်ားရှ သည့်် ဘဏသ် ို ့်ဒပျားသငွျ်ား၊ လွှ ဒမပာငျ်ားသည့််ဒငဒွ ကျားြ ာျား၊ က သင့်် ဒငြွ ာျား၊ ဒငလွွှ ြှုြ ာျား၊ 

ဒငဒွပျားဒ  ရနက်တ ြ ာျားနငှ့်် အမ ာျားဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ်ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို တရာျားရံို ျား၏ အြ န် ့်ြ ာျားနငှ့််အညီ 

ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

ဒ ကျားမြီဒပျားဆပ်ရသနူငှ့််စပ်လ ဉ်ျား၍ ခ ြှတသ်ည့််အြ န် ့်သည ်မပည့််စံိုခ ိုငလ်ံိုသည့်် သက်ဒသခံခ ကမ် စမ်ခငျ်ား 

၃၃၁။ (က) ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ တစဦ်ျားဦျားအဒပေါ် တရာျားရံို ျားက  ြှတ်သည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်သည ်ဒငဒွ ကျား နငှ့်် သက်ဆ ိုငပ်ါက 

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ၏ အယ  ဝံငန် ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အဒရျားက ို ြ    ိုက်ဒစဘ  ဒငဒွ ကျား ဒပျားဒ  ရနဒ်ပေါ်ဒပါက်ဒ ကာငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် အြ န် ့်  ြှတ်၍ ဒပျားဒ  ရြည့််အဒ ကာငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ဒပျားဒ   ရြည်ဟို ယငျ်ားအြ န် ့်ကမပည့််စံို  ိုငလ်ံိုသည့်် 

သက်ဒသ  ံ က် မြစဒ်စရြည်။ 

( ) တရာျားရံိုျားအြ န် ့်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် အမ ာျားဒသာ သက်ဆ ိုငရ်ာက စစရပ်ြ ာျား အာျားလံိုျားသည် စစဒ်ဆျား 

ဒဆာငရွ်က်ဒနသည့်် ြှု ငျ်ားြ ာျားနငှ့်် ပိုဂ္  လ်ြ ာျား အာျားလံိုျားအဒပေါ်တွင ်ြှနက်နစ်ွာဒရျားသာျားဒြာ်မပ ာျားသည် ဟို 

သတ်ြှတ်ရြည်။ 

အခ  န်ြီ သက်ဒသ ငရှ်ာျား ြတငမ်ပန ိုငသ်ည့်် မြီရှငြ် ာျားက ို နိုတပ်ယန် ိုငသ်ည့်် အခ င့််အာဏာ 

၃၃၂။ တရာျားရံို ျားသည် ပြီရှငြ် ာျားက ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ ဒ ကျားပြီြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒတာငျ်ားဆ ိုြှုြ ာျားအတွက ်သက်ဒသ  ငရ်ှာျားတငမ်ပဒစရန ်

သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုဒ ကျားပြီအတွက် သက်ဒသ ငရ်ှာျားတငမ်ပမ ငျ်ား ြမပ ြီကမပ လိုပ်  ့်ဒသာ အက   ျားအမြတ် ွ ဒဝြှု 

တစစ်ံိုတစရ်ာက ိုရယ မ ငျ်ားြှ နိုတ်ပယ်ရနအ်   န ်ကာလတစရ်ပ် သ ို ့်ြဟိုတ် အ   န ်ကာလြ ာျား သတ်ြှတ်ဒပျားန ိုငသ်ည်။ 

ဒ ကျားမြီဒပျားဆပ်ရသြူ ာျား၏ အခ င့််အဒရျားြ ာျားက ို စာရငျ်ားည  နှု ငျ်ားဒဆာငရ် က်မခငျ်ား 

၃၃၃။ တရာျားရံို ျားသည် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားအ ကာျား ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားက ို စာရငျ်ားည  နှု ငျ်ား 

ဒဆာငရွ်က်ဒပျားရြည်မြစပ်ပီျား အပ ိုအလျှံရှ ပါက ပ်ြ ံအက   ျား စံာျား ငွ့််ရရှ သ ြ ာျားက ို  ွ ဒဝဒပျားရြည်။ 
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ကိုန်က စရ တြ် ာျားအတ က ်အြ န် ့်ခ ြှတန် ိုငသ်ည့်် အခ င့််အာဏာ 

၃၃၄။ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားသည် တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားအတွက် ဒက နပ်န ိုငြ်ွယ်မြစဒ်အာင ်မပည့််စံိုလံိုဒလာက်မ ငျ်ား ြရှ သည့််က စစရပ်တွင ်

တရာျားရံို ျားသည် သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့်် ဦျားစာျားဒပျားအစအီစဉမြင့်် ကိုြပဏြီ က် သ ြ်ျားသည့််က စစရပ်တွင ်က သင့််  ့်သည့်် 

ကိုနက် စရ တ်ြ ာျား၊ အ ဒ ကျားဒငြွ ာျားနငှ့်် အသံိုျားစရ တ်ြ ာျားက ို ရရန ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားြှ ဒပျားဒ  ဒစရန ်

အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

ကိုြပဏီအာျား တရာျားဝင ် က်သ ြ်ျားမခငျ်ား 

၃၃၅။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ို၏ က စစရပ်ြ ာျားက ို အမပည့််အဝစာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားပပီျားသည့််အ ါ တရာျားရံို ျားသည် 

အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်၍ အဆ ိုပါအြ န် ့်အာျား   ြှတ်သည့််ဒန ့်ရက်ြှစ၍ ကိုြပဏကီ ို တရာျားဝငြ် က်သ ြ်ျားပပီျားမြစသ်ည်ဟို 

သတ်ြှတ်ရြည်မြစပ်ပီျား   ိုကိုြပဏကီ ို အဆ ိုပါအြ န် ့်အရ တရာျားဝင ်ြ က်သ ြ်ျားပပီျားမြစဒ်စရြည်။ 

( ) အဆ ိုပါအြ န် ့်က ို   ြှတ်သည့််ဒန ့်ရက်ြှ ၁၅ ရက်အတွငျ်ား တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ား ရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား 

အရာရှ သည် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် အဆ ိုပါအြ န် ့်က ို ဒပျားပ ို ့်ရြည်မြစပ်ပီျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည ်၎ငျ်ား၏ 

စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားတွင ်ကိုြပဏကီ ို တရာျားဝငြ် က်သ ြ်ျားပပီျား မြစဒ် ကာငျ်ား ြှတ်တြ်ျားမပ စို ာျားရှ ရြည်။ 

၃၃၆။ တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် ပိုေြ် ၃၃၅ ပါ သတ်ြှတ ်  က်ြ ာျားက ို 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရန ်ပ က်ကွက်  ့်လျှင ်ေဏဒ် ကျားဒငကွ ပ်ဒလျားသ နျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

တရာျားရံို ျား၏အ ျူားအာဏာြ ာျား 

ကိုြပဏီ၏ပစစည်ျားြ ာျားက ို ရယ ူာျားသည်ဟို ယဆူရသြူ ာျားက ို ဆင့််ဒခေါ် န ိုငသ်ည့််အခ င့််အာဏာ 

၃၃၇။ (က) တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်အာျား  ြှတ်ပပီျားဒနာက် ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

ကိုြပဏကီရရနရ်ှ သည်ဟို ယ ဆရသည့််ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို လက်ဝယ် ာျားရှ သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ ်

လက်ဝယ် ာျားရှ သည်ဟိုယ ဆရသည့်် ကိုြပဏ၏ီအရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက ိုမြစဒ်စ၊ ကိုြပဏ ီနငှ့်် 

ကိုနသ်ယွ်မ ငျ်ား၊ ဆက်သယွ်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား၊ ကိုြပဏ၏ီက စစရပ်ြ ာျား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် ပစစည်ျားြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် 

သတငျ်ားအ  က်အလက်ြ ာျားက ို တငမ်ပန ိုငသ်ည်ဟို တရာျားရံို ျားကြှတ်ယ န ိုငသ်ည့်် ပိုဂ္  လ် တစဦ်ျားဦျားက ိုမြစဒ်စ တရာျားရံိုျားသ ို ့် 

လာဒရာက်ဒစရန ်ဆင့််ဒ ေါ် န ိုငသ်ည်။ 

( ) တရာျားရံို ျားသည် ၎ငျ်ားက စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ အဆ ိုပါ ပိုဂ္  လ်ြ ာျားက ို က ြ်ျားက  နဒ်စ၍ နှုတ်မြင့်် မြစဒ်စ၊ 

စာမြင့််ဒရျားသာျား၍မြစဒ်စ စစဒ်ြျားန ိုငသ်ည်။ အဆ ိုပါပိုဂ္  လ်ြ ာျား၏ ဒမြဆ ို  က်ြ ာျားက ို စာမြင့်် ဒရျားသာျား၍ ၎ငျ်ားတ ို ့်အာျား 

လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားဒစန ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) တရာျားရံို ျားသည် အဆ ိုပါပိုဂ္  လ်ြ ာျား၏   နျ်ားသ ြ်ျားြှု သ ို ့်ြဟိုတ် လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားဒအာက်တွင ်ရှ ဒသာ 

ကိုြပဏနီငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ိုဒပျားအပ်ဒစရန ်ဒတာငျ်ားဆ ိုန ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ဒသာ် ၎ငျ်ားတ ို ့် ဒပျားအပ်သည့်် 

စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက လကဝ်ယ် ာျားပ ိုင ်ငွ့််ရှ   ့်လျှင ်  ိုသ ို ့်ဒပျားအပ်ရမ ငျ်ားသည် 

အဆ ိုပါ လက်ဝယ် ာျားပ ိုင ်ငွ့််က ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစရ။   ို ့်မပင ်တရာျားရံို ျား သည် ကိုြပဏကီ ို 
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စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့််က စစရပ်တွင ်အဆ ိုပါ လက်ဝယ ် ာျားပ ိုင ်ငွ့််နငှ့််စပ်လ ဉျားဒသာ 

က စစရပ်ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ဆံိုျားမြတ်န ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အာဏာရှ ဒစရြည်။ 

(ဃ) တရာျားရံို ျား၏ ဆင့််ဒ ေါ် မ ငျ်ား ရံသ တစဦ်ျားဦျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏   ိုက်သင့််ဒသာ ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားက ို ဒပျားဒ  ရန ်

အဆ ိုမပ ပပီျားဒနာက်    နျ်ားဆ ို ာျားသည့််အ   န၌် ဥပဒေအရ   ိုငလ်ံိုသည့််အဒ ကာငျ်ား မပ  က်မြင့်် 

ကက  တငအ်ဒ ကာငျ်ား ကာျား ာျားသည်ြှအပ တရာျားရံိုျားသ ို ့်လာဒရာက်ရန ်ပ က်ကွက်လျှင ်တရာျားရံို ျားသည ်

စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုမပ ရနအ်တွက်   ိုသ က ိုြြ်ျားဆီျား၍ တရာျားရံိုျားသ ို ့် ဒ ေါ်ဒဆာငဒ်စန ိုငသ်ည်။ 

ကြက မပ သြူ ာျား၊ ေါရ ိုက်တာြ ာျားစသညတ် ို ့်က ို အြ ာျားမပည်သဒူရှ ွဲ့၌ စစဒ်ဆျားရန်အတ က် အြ န် ့် ခ ြှတန် ိုငသ်ည့်် 

အခ င့််အာဏာ 

၃၃၈။ (က) တရာျားရံို ျားက ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့််အြ န် ့်တစရ်ပ်အာျား   ြှတ်ပပီျားသည့််အ ါ တရာျားဝင ်  န် ့်အပ် ာျားသည့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် ကိုြပဏကီ ို ကြက မပ သ  သ ို ့်ြဟိုတ် 

ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငမ် ငျ်ားတ ို ့်တွင ်ပါဝငသ်ည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားကမြစ်ဒစ၊ ကိုြပဏကီ ို ြွ ွဲ့စည်ျား တည်ဒ ာငပ်ပီျားသည့်် 

အ   နြ်ှစ၍ ကိုြပဏနီငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် က စစရပ်ြ ာျားတွင ်ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ တစဦ်ျားဦျားကမြစဒ်စ၊ 

လ ြ်လည်ြှုတစရ်ပ်က ို က ူျားလွန ် ့်သည်ဟိုယ ဆ၍ တရာျားရံိုျားသ ို ့် ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပလာလျှင ်တရာျားရံို ျားသည် 

ဒလျှာက် ာျားြှုအာျား လက် သံံိုျားသပ်ပပီျားဒနာက် ၎ငျ်ားတ ို ့်အာျား အဆ ိုပါ က စစရပ်အတွက ်တရာျားရံို ျားက    နျ်ားဆ ို ာျားသည့်် 

ဒန ့်ရက်၌ တရာျားရံိုျားသ ို ့်လာဒရာက်ဒစရန ်ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည်။   ို ့်အမပငက်ိုြပဏကီ ို ကြက မပ လိုပ်မ ငျ်ား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် 

ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ား၊ ကိုြပဏ၏ီ 

ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ အမြစ ်ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား၏ အမပ အြ ၊ ဆက်သယွ်ဒဆာငရွ်က်ြှုတ ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

အြ ာျားမပည်သ ဒရှ ွဲ့၌ စစဒ်ဆျားရန ်ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည်။ 

( ) တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် စစဒ်ဆျားဒြျားမြနျ်ားရာတွင ်

ပါဝငဒ်ဆာငရွ်က်န ိုငပ်ပီျား အဆ ိုပါက စစရပ်အတွက် တရာျားရံို ျားက ိုယ်စာျား ဒဆာငရွ်က်ရန ်တရာျားရံို ျားက အ ငွ့်် 

အာဏာအပ်နငှျ်ား ာျားလျှင ်တရာျားရံို ျားက ငွ့််မပ န ိုငသ်ည့်် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အက အညီဒပျားသ ြ ာျားက ို  န် ့် ာျား န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  တစဦ်ျားဦျားသည်လည်ျား တရာျားရံို ျားတွင ်စစဒ်ဆျားဒြျားမြနျ်ား ရာတွငက် ိုယ်တ ိုငမ်ြစဒ်စ၊ 

တရာျားရံိုျားသ ို ့် တက်ဒရာက် ငွ့််ရှ သ မြင့််မြစဒ်စ ပါဝငဒ်ဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) တရာျားရံို ျားသည် ၎ငျ်ားအဒနမြင့်် သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့််ဒြျား နွျ်ားြ ာျားက ို စစဒ်ဆျားဒြျားမြနျ်ား ရံသ  အဒပေါ် 

ဒြျားမြနျ်ားန ိုငသ်ည်။ 

(င) စစဒ်ဆျားဒြျားမြနျ်ား ရံသ သည် က ြ်ျားက  န၍် စစဒ်ဆျား ရံြည်မြစပ်ပီျား တရာျားရံို ျားက ဒြျားမြနျ်ားသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒြျားမြနျ်ားရန ်ငွ့််မပ သည့်် ဒြျား နွျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ဒမြဆ ိုရြည်။ 

(စ) ဤပိုေြ်အရ စစဒ်ဆျားဒြျားမြနျ်ားြှု ယံ ရန ်အြ န် ့်  ြှတ်မ ငျ်ား ရံသ  တစဦ်ျားသည် တရာျားရံိုျားသ ို ့် တက်ဒရာက် ငွ့််ရှ သ  

တစဦ်ျားဦျားက ို ြ ြ ၏စရ တ်မြင့််  န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်။ တရာျားရံိုျားသ ို ့် တက်ဒရာက် ငွ့််ရှ သ  သည် စစဒ်ဆျားဒြျားမြနျ်ား ရံသ ၏ 

ဒမြ ကာျားြှုြ ာျားအာျား ရှငျ်ားလငျ်ားရန ်သ ို ့်ြဟိုတ်  ငရ်ှာျားဒစရနအ်တွက် တရာျားရံို ျားကဒလ ာ်ကနသ်ည်ဟို ငမ်ြငသ်ည့်် 
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ဒြျား နွျ်ားြ ာျားက ို လွတ်လပ်စွာဒြျားမြနျ်ား ငွ့််ရှ သည်။ သ ို ့်ရာတွင ်  ိုသ ို ့်စစဒ်ဆျားဒြျားမြနျ်ား ရံသ သည် ၎ငျ်ားအဒပေါ် 

စွ ဆ ိုသည့််မပစြ်ှုြ ာျားအတွက ်အမပစြ်ရှ ဒ ကာငျ်ား  ငရ်ှာျား ဒပေါ်ဒပါက်သည်ဟို တရာျားရံို ျားကဒတွွဲ့ ရှ လျှင ်တရာျားရံို ျားသည် 

၎ငျ်ားအာျားသင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့်် ကိုနက်  စရ တ်ြ ာျားက ို  စံာျား ငွ့််မပ န ိုငသ်ည်။ 

(ဆ) စစဒ်ဆျားြှုြှတ်တြ်ျားြ ာျားက ို စာမြင့််ဒရျားသာျားြှတ်တြ်ျား တင ်ာျားရြည့််အမပင ်အဆ ိုပါ စစဒ်ဆျားြှု ြှတ်တြ်ျားြ ာျားက ို 

စစဒ်ဆျားဒြျားမြနျ်ား ရံသ သ ို ့်ဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ စစဒ်ဆျားဒြျားမြနျ်ား ရံသ ကဒသာ် လည်ျား ဒကာငျ်ား ြတ် ကာျား၍ 

လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားဒစရြည်။ အဆ ိုပါ စစဒ်ဆျားြှုြှတ်တြ်ျားအာျား တရာျားြြှုစွ ဆ ို ဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်  ိုပိုဂ္  လ်အဒပေါ် 

သက်ဒသ အံမြစအ်သံိုျားမပ န ိုငပ်ပီျား ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို ပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရ သ ြ ာျား၏ 

စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားအတွက်လည်ျား လက် ရံြည်။ 

(ဇ) တရာျားရံို ျားသည် သင့််သည်ဟို ငမ်ြငပ်ါက စစဒ်ဆျားဒြျားမြနျ်ားမ ငျ်ားအာျား အ ါအာျားဒလ ာ်စွာ ဒရွှွဲ့ဆ ိုငျ်ား န ိုငသ်ည်။ 

( ) ဤပိုေြ်အရ မပ လိုပ်သည့်် စစဒ်ဆျားဒြျားမြနျ်ားြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို တရာျားရံိုျားကညွှန ်ကာျား  ့်လျှင ်တရာျားဝင ် န် ့်အပ် ာျားသည့်် 

 ံိုလ ကကီျား၊ အကကီျားအြ ျား၊ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် ေိုတ ယြတှ်ပံိုတငအ်ရာရှ  တစဦ်ျား အမြစ ်ဒဆာငရွ်က်ဒသာ 

တရာျားရံို ျား၏ တရာျားသ ကကီျားတစဦ်ျားဦျား ဒရှွဲ့တွငမ်ြစ်ဒစ၊ အရာရှ တစဦ်ျားဦျားဒရှ ွဲ့တွင ်မြစဒ်စ ဤက စစရပ်အလ ို ့်ငာှ 

မပဋ္ဌာနျ်ား ာျားဒသာ စည်ျားြ ဉျားြ ာျားနငှ့်် အည ီစစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်ကန် ိုငသ်ည်။ စစဒ်ဆျားဒြျားမြနျ်ားြှုနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် 

ဤပိုေြ်အရ တရာျားရံို ျား၏ အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို ကိုနက် စရ တြ် ာျား နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် က စစြှတစပ်ါျား 

စစဒ်ဆျားဒြျားမြနျ်ားြှုအာျား မပ လိုပ်သည့််ပိုဂ္  လ်က က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်န ိုင ်သည်။ 

တ ြ်ျားဒရှာငဒ်နဒသာ ဒ ကျားမြီဒပျားဆပ်ရသအူာျား  ြ်ျားဆျီားန ိုငသ်ည့်် အခ င့််အာဏာ 

၃၃၉။ တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်အာျား  ြှတ်မ ငျ်ားြမပ ြီတွငမ်ြစဒ်စ၊   ြှတ်ပပီျား ဒနာက်တွငမ်ြစဒ်စ 

ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ တစဦ်ျားသည် န ိုငင်ဒံတာ်ြှ  ွက်ဒမပျား တ ြ်ျားဒရှာငရ်နရ်ှ ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်

တစန်ည်ျားနည်ျားမြင့်် တ ြ်ျားဒရှာငရ်နရ်ှ ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ ီက စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ဒတာငျ်ားဒ ေါ် ာျားသည့်် 

ဒငဒွပျားဒ  ြှုြ ာျားြှ ဒရှာငလ်ွှ ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် စစဒ်ဆျား ဒြျားမြနျ်ားြှုြ ာျားြှ ဒရှာငရ်ှာျားရနရ်ည်ရွယ်၍ ၎ငျ်ား၏ 

ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ိုြယ်ရှာျားရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် ကွယ်ဝှက် ရနရ်ှ ဒ ကာငျ်ား ယံို ကည်ဒလာက်ဒသာ အဒ ကာငျ်ားြ ာျား 

ဒပေါ်ဒပါက်  ့်လျှင ်  ိုဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ က ို ြြ်ျားဆီျားန ိုငသ်ည့််အမပင ်၎ငျ်ား၏စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျား၊ စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားနငှ့်် 

ဒရွှွဲ့ဒမပာငျ်ားန ိုငဒ်သာပစစည်ျား ြ ာျားက ိုသ ြ်ျားဆည်ျားန ိုငသ်ည်။ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ နငှ့်် အဆ ိုပါ စာရွက်စာတြ်ျား၊ ပစစည်ျားြ ာျားက ို 

တရာျားရံို ျား က အြ န် ့်  ြှတ် ာျားသည့်် ကာလအ     နျ်ားသ ြ်ျား ာျားန ိုငသ်ည်။ 

အမခာျားစ ွဲဆ ိုဒဆာငရ် က်သည့််ြှုခငျ်ားြ ာျားက ို ြ  ခ ိုက်ဒစမခငျ်ား 

၃၄၀။ ဤဥပဒေအရ တရာျားရံိုျားသ ို ့် အပ်နငှျ်ား ာျားသည့်် အ ငွ့််အာဏာတစရ်ပ်ရပ်သည ်ဒငဒွ ကျား ည့်် ဝငရ်နဒ်တာငျ်ားဒ ေါ်ြှု 

သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒငဒွ ကျားတစရ်ပ်ရပ်အတွက် ကိုြပဏ၏ီ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  သ ို ့်ြဟိုတ် 

ပြီစာျားတစဦ်ျားဦျားအဒပေါ်တွငမ်ြစ်ဒစ၊ ယငျ်ားတ ို ့်၏ ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်အဒပေါ်တွငမ်ြစဒ်စ စွ ဆ ို ဒဆာငရွ်က်သည့်် ြှု ငျ်ားြ ာျားနငှ့်် 

စပ်လ ဉျား၍ အပ်နငှျ်ား ာျားသည့်် တညဆ် အ ငွ့််အာဏာ တစရ်ပ်ရပ်က ို ကန် ့်သတ်မ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  ပ်ဆင့််၍ 

က င့််သံိုျား ွင့််ရှ သည့်် အ ငွ့််အာဏာြ ာျား မြစဒ်စရြည်။ 
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အြ န် ့်ြ ာျားက ိုအတညမ်ပ မခငျ်ားနငှ့််အယခူံမခငျ်ား 

အြ န် ့်ြ ာျားက ို အတည်မပ န ိုငသ်ည့်် အခ င့််အာဏာ 

၃၄၁။ ဤဥပဒေအရ တရာျားရံို ျားတစရ်ံို ျားရံို ျားက   ြှတ်န ိုငသ်ည့်် အြ န် ့်အာျားလံိုျားက ို အဆ ိုပါတရာျားရံို ျားတွင ်မပ လိုပ်ဒသာ 

တရာျားစွ ဆ ိုြှုတစရ်ပ်ရပ်၌ အြ န် ့်ေဂီရီြ ာျားက ို အတည်မပ န ိုငသ်ည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားအတ ိုငျ်ား အတည်မပ  ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

တရာျားရံို ျားတစခ်ိုခိုတ င ်ခ ြှတသ်ည့််အြ န် ့်က ို အမခာျားတရာျားရံို ျားြ ာျားတ င ်အတညမ်ပ မခငျ်ား 

၃၄၂။ ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ တရာျားရံို ျားတစ ်ိုက   ြှတ်သည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ားရှ  

ြည်သည့််ဒနရာတွငြ်ဆ ို အတည်မပ န ိုငသ်ည်။ ကိုြပဏ၏ီ ြှတပံ်ိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားတည်ဒနရာသည် 

အမ ာျားဒနရာတစ ်ိုတွငရှ်   ့်လျှင ်အြ န် ့်  ြှတ်သည့်် တရာျားရံို ျားတည်ရှ သည့်် ဒနရာြှအပ အဆ ိုပါကိုြပဏနီငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

စရီငပ် ိုင ်ငွ့််အာဏာရှ သည့်် တရာျားရံို ျားက ြ ြ ရံို ျားတွင ်  ြှတ်သည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်အာျား အတည်မပ ဒဆာငရွ်က်သက ့်သ ို ့် 

သက်ဆ ိုငသ်ည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားနငှ့်် အည ီအတည်မပ ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

အမခာျားတရာျားရံိုျားြ ာျားက အြ န် ့်က ို အတညမ်ပ ဒဆာငရ် က်န ိုငရ်န်အတ က ်လ ိုက်နာရြည့််အခ က်ြ ာျား 

၃၄၃။ တရာျားရံို ျားတစရ်ံို ျားက   ြှတ်သည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို အမ ာျားတရာျားရံို ျားတစရ်ံို ျား၌ အတည်မပ ရန ်ဒဆာငရွ်က်သည့််အ ါ 

အဆ ိုပါတရာျားရံိုျားအြ န် ့်၏ ြ ရငျ်ားြ တတ ူြှနတ်စဒ်စာငက် ို   ိုအြ န် ့်အာျား အတည်မပ  ဒဆာငရွ်က်ြည့်် တရာျားရံို ျားရှ သက်ဆ ိုငရ်ာ 

အရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား   ိုသ ို ့် အြ န် ့်ြ ရငျ်ားြ တတ ူြှန ်အာျားတငမ်ပမ ငျ်ားသည်   ိုအြ န် ့်က ို  ြှတ်ပပီျားမြစဒ် ကာငျ်ား 

လံိုဒလာက်သည့််သက်ဒသ  ံ က် မြစဒ်စ ရြည်။   ိုတငမ်ပ  က်အဒပေါ်တွင ်အတည်မပ ဒဆာငရွ်က်ရြည့်် တရာျားရံို ျားသည် 

အြ န် ့်အာျား အတည်မပ ဒဆာငရွ်က ်န ိုငဒ်ရျားအတွက် လ ိုအပ်သည်ြ ာျားက ို ြ ြ ရံို ျား၏ အြ န် ့်အာျား 

အတည်မပ ဒဆာငရွ်က်သက ့်သ ို ့် အလာျားတ  နည်ျားလြ်ျားြ ာျားအတ ိုငျ်ား ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

အြ န် ့်ြ ာျားအဒပေါ် အယခူံဝငဒ်ရာက်မခငျ်ား 

၃၄၄။ ကိုြပဏတီစ ်ိုအာျား ြ က်သ ြ်ျားသည့််က စစရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ တရာျားရံိုျားက  ြှတ်သည့််အြ န် ့် သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်ရပ်အဒပေါ် မပနလ်ည် ကာျားနာဒစရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် အယ  ဝံငဒ်ရာက်ရန ်အတွက် ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို 

အဆ ိုပါတရာျားရံို ျား၏ သာြနစ်ရီငပ် ိုင ်ငွ့််အာဏာအတွငျ်ားရှ  ြှု ငျ်ားြ ာျားတွင ်  ြှတ် သည့်် အြ န် ့်သ ို ့်ြဟိုတ ်

ဆံိုျားမြတ်  က်ြ ာျားအဒပေါ် အယ  ဝံငဒ်ရာက်န ိုငသ်ည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျား၊ စည်ျားကြ်ျား   က်ြ ာျားနငှ့််အညီ 

မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

ကိုြပဏီအာျားဆနဒအဒလ ာက ်  က်သ ြ်ျားမခငျ်ား 

ကိုြပဏီအာျား ဆနဒအဒလ ာက်   က်သ ြ်ျားန ိုငြ်ည့်် အဒမခအဒနြ ာျား 

၃၄၅။ ဒအာက်ပါအဒမ အဒနြ ာျားတွင ်ကိုြပဏတီစ ်ိုအာျားဆနဒအဒလ ာက် ြ က်သ ြ်ျားန ိုငသ်ည် - 

(က) ကိုြပဏ၏ီ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားအရ ကိုြပဏ၏ီသက်တြ်ျားအတွက် သတ်ြှတ် ာျားသည့်် ကာလကိုနဆ်ံိုျားလျှင၊် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ကိုြပဏကီ ို ြ က်သ ြ်ျားန ိုငသ်ည်ဟို ဒြာ်မပ  ာျားသည့်် 

အဒမ အဒနြ ာျားမြစဒ်ပေါ်   ့်လျှင၊်   ို ့်မပငက်ိုြပဏ၏ီ အဒ ွဒ ွ အစည်ျားအဒဝျားတွင ်ကိုြပဏအီာျား ဆနဒအဒလ ာက ်

ြ က်သ ြ်ျားြည်မြစဒ် ကာငျ်ား ဆံိုျားမြတ်  က်   ြှတ်  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 
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( ) ကိုြပဏအီာျား ဆနဒအဒလ ာက် ြ က်သ ြ်ျားြည်မြစဒ် ကာငျ်ား ကိုြပဏကီ အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်မြင့််   ြှတ် ဒဆာငရွ်က်လျှင ်

သ ို ့်ြဟိုတ် 

(ဂ) ကိုြပဏ၏ီ တာဝနရှ် ြှုြ ာျားဒ ကာင့်် ယငျ်ား၏ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်န ိုငြ်ှု ြမပ န ိုငမ် ငျ်ားနငှ့်် 

ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားရန ်တငမ်ပမ ငျ်ားြ ာျားဒ ကာင့်် ကိုြပဏကီ အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်မြင့််   ြှတ်ဒဆာငရွ်က်လျှင ်

ဤအပ ိုငျ်ားတွင ်သံိုျားစွ ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ‘ကိုြပဏအီာျား ဆနဒအဒလ ာက် ြ က်သ ြ်ျား ရနအ်တွက် ဆံိုျားမြတ်  က်’ ဆ ိုသည်ြှာ 

ပိုေြ် ွ  (က) သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုေြ် ွ  ( ) သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုေြ် ွ  (ဂ) တ ို ့် အရ  ြှတ်သည့်် ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်က ို ဆ ိုလ ိုသည်။ 

ကိုြပဏီအာျား ဆနဒအဒလ ာက်   က်သ ြ်ျားြှုစတငမ်ခငျ်ား 

၃၄၆။ ကိုြပဏအီာျား ဆနဒအဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားြှုသည် ကိုြပဏအီာျားဆနဒအဒလ ာက် ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် ဆံိုျားမြတ်  က်အာျား 

  ြှတ်သည့််အ   နြ်ှ စတငသ်ည်ဟို ြှတ်ယ ရြည။် 

ကိုြပဏီ၏ရပ်တညြ်ှုအဒပေါ်တ င ်ကိုြပဏီအာျား ဆနဒအဒလ ာက ် က်သ ြ်ျားမခငျ်ား၏ အက   ျားသက်ဒရာက်ြှု 

၃၄၇။ ကိုြပဏတီစ ်ိုအာျား ဆနဒအဒလ ာက် ြ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါ ကိုြပဏအီာျား ြ က်သ ြ်ျားသည့််ဒန ့်ရက်ြှ စတင၍် 

ကိုြပဏ၏ီအက   ျားအတွက် ြ က်သ ြ်ျားရာတွင ်လ ိုအပ်သည့််က စစရပ်ြှအပ ယငျ်ား၏စျီားပွာျားဒရျား လိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို 

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြှ ရပ်စ ဒစရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ကိုြပဏ၏ီ ကိုြပဏဆီ ိုငရ်ာရပ်တည်ြှုနငှ့်် လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားသည် ယငျ်ား၏ 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ကန် ့်သတ်  က်တစစ်ံိုတစရ်ာ ရှ ဒစကာြ  ယငျ်ားအာျား ြ က်သ ြ်ျားသည်အ   

ဆက်လက်တည်ရှ ဒစရြည။် 

ကိုြပဏီအာျား ဆနဒအဒလ ာက်  က်သ ြ်ျားရန်အတ က် ဆံိုျားမ တခ် က်က ို အဒ ကာငျ်ား ကာျားမခငျ်ား 

၃၄၈။ ကိုြပဏတီစ ်ိုအာျား ဆနဒအဒလ ာက် ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က် တစရ်ပ်ရပ်၏ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို 

  ိုဆံိုျားမြတ်  က်အာျား   ြှတ်သည့််ဒန ့်ရက်ြှ ၁ဝ ရက်အတွငျ်ား န ိုငင်ဒံတာ်မပနတ်ြ်ျား နငှ့်် န ိုငင်ဒံတာ်တစဝ်ှြ်ျား 

 ိုတ်ဒဝမြန် ့်မြူျားလ က်ရှ ဒသာ ဒန ့်စဉ ိုတ်သတငျ်ားစာ တစ ်ို ိုတ ို ့်တွင ်ကိုြပဏကီ  ည့််သငွျ်ားဒ ကညာ၍ 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားရြည်။ 

၃၄၉။ ကိုြပဏသီည် ပိုေြ် ၃၄၈ ပါ သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုကန်ာဒဆာငရွ်က်ရန ်ပ က်ကွက်လျှင ်ေဏဒ် ကျားဒင ွ

က ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်မြစပ်ပီျား   ိုပ က်ကွက်ြှုက ို သ လ က်မြင့်် တြင ် ငွ့််မပ   ့်သည့်် 

ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျားအရာရှ တစဦ်ျားဦျားစသီည်လည်ျား အလာျားတ  မပစေ်ဏ ်  ိုက်သင့််ဒစရြည်။ 

ဒ ကျားမြီဒပျားဒခ န ိုငဒ် ကာငျ်ား ဒ ကညာမခငျ်ား 

၃၅၀။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုအာျား ဆနဒအဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားရန ်ဒဆာငရွ်က်  ့်လျှင ်ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

ေါရ ိုက်တာနစှဦ်ျား က ်ပ ိုြ ိုပါရှ ဒသာ ကိုြပဏမီြစလ်ျှင ်ေါရ ိုကတ်ာအြ ာျားစိုသည် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားတည်ျားရှ သည့်် ကိုြပဏတီွင ်အဆ ိုပါ ေါရ ိုက်တာသည် လည်ျားဒကာငျ်ား ကိုြပဏအီာျား ဆနဒအဒလ ာက ်

ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်ြည့်် အစည်ျားအဒဝျားအတွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာြ ာျား 

ဒပျားပ ို ့်သည့််ဒန ့်ရက်ြတ ိုငြ်ီ က ငျ်ားပမပ  လိုပ်သည့်် ေါရ ိုက်တာြ ာျား အစည်ျားအဒဝျား၌ ကိုြပဏ၏ီက စစရပ်ြ ာျားက ို အမပည့််အဝ 

စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှု မပ လိုပ်ပပီျားဒ ကာငျ်ား၊   ိုသ ို ့်မပ လိုပ်ပပီျားဒနာက် ကိုြပဏအီာျားြ က်သ ြ်ျားရန ်စတငသ်ည့််ဒန ့်ရက်ြှ 
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သံိုျားနစှ ်က်ြပ ိုဒသာ ကာလတစရ်ပ်အတွငျ်ား ကိုြပဏ ီသည ်ဒ ကျားပြီြ ာျားက ို အမပည့််အဝဒပျားဒ  န ိုငြ်ည်ဟို ယ ဆဒ ကာငျ်ား 

က ြ်ျားက  နလ်ွှာတစရ်ပ်မြင့်် အတည်မပ   ာျားသည့်် ဒ ကညာ  က်တစရ်ပ်က ို  ိုတ်မပနန် ိုငသ်ည်။ 

( ) အဆ ိုပါဒ ကညာ  က်က ို ကိုြပဏကီ စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ကိုြပဏစီာရငျ်ားစစြ် ာျား၏ အစရီင ်စံာ တစဒ်စာငမ်ြင့်် 

ဒ ာက် တံငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား ပိုေြ် ွ  (က) တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် ဒန ့်ရက်ြတ ိုငြ်ီ ြတှ်ပံိုတငဒ်ဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပမ ငျ်ား ြမပ   ့်လျှင ်အဆ ိုပါ ဒ ကညာ  က်သည် ဤဥပဒေပါက စစရပ်ြ ာျားအတွက် 

အက   ျားတစစ်ံိုတစရ်ာ သက်ဒရာက်မ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

(ဂ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ မပ လိုပ်ဒပျားပ ို ့်သည့်် ဒ ကညာ  က်တစရ်ပ်ပါရှ ဒသာ ကိုြပဏ ီ

ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားက စစရပ်သည် ဤဥပဒေတွင ်‘ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားက ကိုြပဏကီ ို ဆနဒအဒလ ာက် ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ား’ 

ဟို မြစသ်ည်။ အ က်ဒြာ်မပပါအတ ိုငျ်ား မပ လိုပ်ဒပျားပ ို ့်သည့်် ဒ ကညာ  က်တစရ်ပ် ပါရှ မ ငျ်ားြရှ ဒသာ 

ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ား က စစရပ်သည် ဤဥပဒေတွင ်ပြီရှငြ် ာျားကကိုြပဏကီ ို ဆနဒ အဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားဟို 

မြစသ်ည်။ 

ကိုြပဏီတ ငပ်ါဝငသ်ြူ ာျားက ကိုြပဏီက ို ဆနဒအဒလ ာက်  ကသ် ြ်ျားမခငျ်ား 

ကိုြပဏီတ ငပ်ါဝငသ်ြူ ာျားက ကိုြပဏီက ိုဆနဒအဒလ ာက ် ကသ် ြ်ျားမခငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် မပဋ္ဌာန်ျားခ က်ြ ာျား 

၃၅၁။ ပိုေြ် ၃၅၂ ြှ ၃၅၇ အ  ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားက ကိုြပဏကီ ို ဆနဒအဒလ ာက် 

ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်။ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ြ ာျားအာျားခန် ့်အပ်မခငျ်ားနငှ့်် ယငျ်ားတ ို ့်၏ အခဒ ကျားဒင ြ ာျားက ို 

သတြှ်တမ်ခငျ်ားတ ို ့်အတ က် ကိုြပဏီ၏လိုပ်ပ ိုငခ် င့်် 

၃၅၂။ (က) အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်ကိုြပဏသီည် ယငျ်ား၏က စစရပ်ြ ာျားအာျား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားရနန်ငှ့်် 

ကိုြပဏ၏ီ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားအာျား  ွ ဒဝဒပျားရနအ်တွက် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ တစဦ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

တစဦ်ျား က်ပ ိုဒသာသ ြ ာျားက ို  န် ့်အပ်ရြည်မြစပ်ပီျား အဆ ိုပါ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ြ ာျားသ ို ့်ဒပျားရြည့်် အ ဒ ကျားဒင ွြ ာျားက ို သတ်ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

( ) စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ အာျား  န် ့်အပ်ပပီျားသည့််အ ါ ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျား အာျားလံိုျားသည် 

အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  က 

ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က် ငွ့််မပ သည့်် က စစရပ်ြှတစပ်ါျား ရပ်စ သာွျားြည်မြစသ်ည်။ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ၏ လစလ်ပ်ဒနရာက ို မ ည့််စ ကခ်န် ့် ာျားန ိုငသ်ည့်် အခ င့််အာဏာ 

၃၅၃။ (က) ကိုြပဏြီှ  န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် ဒသဆံိုျားမ ငျ်ား၊ နိုတ် ွက်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားအဒ ကာငျ်ား တစရ်ပ်ရပ်ဒ ကာင့်် ၎ငျ်ား၏ဒနရာ လစလ်ပ်သာွျားလျှင ်ကိုြပဏ ီသည် အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားတွင ်

ပြီရှငြ် ာျား၏ စြီံဒဆာငရွ်က်  က် တစရ်ပ်ရပ်နငှ့််အည ီ  ိုလစလ်ပ် ဒနရာက ို မြည့််စွက် န် ့် ာျားန ိုငသ်ည်။ 
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( ) အဆ ိုပါ က စစရပ်အတွက် အဒ ွဒ  ွအစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်က ို ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  တစဦ်ျားဦျားက မြစဒ်စ၊ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ တစဦ်ျား က် ပ ိုြ ိုပါရှ သည့်် က စစရပ်မြစလ်ျှင ်ဆက်လက် 

တာဝနယ် ဒဆာငရွ်က်သည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ြ ာျားကမြစဒ်စ ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပန ိုင ်သည်။ 

(ဂ) အစည်ျားအဒဝျားက ို ဤဥပဒေအရမြစဒ်စ၊ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားအရမြစဒ်စ သတ်ြှတ် ာျားသည့်် နည်ျားလြ်ျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  တစဦ်ျားဦျားကဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဆက်လက်တာဝနယ်  ဒဆာငရွ်က်သည့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ြ ာျားကဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား ဒလျှာက် ာျားသမြင့်် 

တရာျားရံို ျားကသတ်ြှတ်ဒပျားသည့်် နည်ျားလြ်ျားမြင့်် က ငျ်ားပရြည်။ 

ကိုြပဏီ၏ပစစည်ျားြ ာျားက ို ဒရာငျ်ားခ မခငျ်ားအတ က် အ  ိုျားစာျားနာျားအမ စ ်အစိုရှယယ်ာစသညြ် ာျားက ို 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ က လကခ်ံန ိုငသ်ည့်် လိုပ်ပ ိုငခ် င့်် 

၃၅၄။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ဆနဒအဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားရန ်ရည်ရွယ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒဆာငရွ်က် ရာတွင ်ယငျ်ား၏ 

စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ပစစည်ျားအာျားလံိုျား သ ို ့်ြဟိုတ် တစစ် တ်တစဒ်ေသက ို ဤဥပဒေအရ အဓ ပပါယ်ြွင့််ဆ ို ာျားသည့်် 

ကိုြပဏမီြစဒ်စ၊ ြဟိုတ်သည်မြစဒ်စ ဤပိုေြ်တွင ်လွွွွ ှွ  ဒမပာငျ်ား လက် သံည့်် ကိုြပဏဟီို ဒ ေါ်တွငြ်ည့််အမ ာျား 

ကိုြပဏတီစ ်ို ိုသ ို ့် လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒရာငျ်ား  ရန ်ရည်ရွယ်လ က်ဒဆာငရွ်က်  ့်လျှင ်ဤပိုေြ်တွင ်

လွွွွ ှွ  ဒမပာငျ်ားဒပျားအပ် သည့််ကိုြပဏဟီို ဒ ေါ်တွငြ်ည့်် လွှ ဒမပာငျ်ားဒရာငျ်ား  ြည့်် ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား 

ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် သာြနလ်ိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််က ိုမြစဒ်စ၊ 

သျီားမ ာျားစစီဉဒဆာငရွ်က်ြှုနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့််လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့်် တစရ်ပ်က ိုမြစဒ်စ အပ်နငှျ်ားသည့်် အဆ ိုပါ ကိုြပဏ၏ီ 

အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က် တစရ်ပ်အရ  ငွ့််မပ   က်မြင့်် လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒရာငျ်ား  မ ငျ်ား၊ အစိုရှယ်ယာြ ာျား၊ 

အာြ ဒံပေါ်လစ ီြ ာျား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် လွွွွ ှွ  ဒမပာငျ်ားလက် သံည့်် ကိုြပဏရီှ  အမ ာျားအလာျားတ  အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားအတွက် 

လည်ျားဒကာငျ်ား၊ လွွွွ ှွ  ဒမပာငျ်ားဒပျားအပ်သည့်် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားသ ို ့်  ွ ဒဝဒပျားရနအ်တွက်လည်ျားဒကာငျ်ား ဒလ ာ်ဒ ကျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒလ ာ်ဒ ကျား တစစ် တ်တစဒ်ေသက ို လက် နံ ိုငသ်ည်၊ သ ို ့်ြဟိုတ် လွှ ဒမပာငျ်ားဒပျားအပ် သည့်် ကိုြပဏတီွင ်

ပါဝငသ် ြ ာျားက ဒငဒွ ကျား၊ အစိုရှယ်ယာ၊ အာြ ဒံပေါ်လစ၊ီ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအလာျားတ  အက   ျား စံာျား ငွ့််၊ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားအရာြ ာျားက ို လက် မံ ငျ်ားအစာျား လွွွွ ှွ  ဒမပာငျ်ားလက် ံသည့်် ကိုြပဏ၏ီ အက   ျားအမြတ်ြ ာျားက ို 

ရယ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားက ို လက် မံ ငျ်ားတ ို ့်က ို မပ လိုပ်န ိုငသ်ည့်် 

အမ ာျားစစီဉဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်ရပ်အာျား သဒဘာတ  လက် နံ ိုငသ်ည်။ 

( ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ဒဆာငရွ်က်သည့်် ဒရာငျ်ား  ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် စစီဉြှုတစရ်ပ်ရပ် သည် 

လွွွွ ှွ  ဒမပာငျ်ားဒပျားအပ်သည့်် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားအဒပေါ် တရာျားဝင ်မြစဒ်စရြည်။ 

(ဂ) အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်   ြှတ်ရာတွင ်ဒ ာက် ြံ ဒပျားမ ငျ်ားြမပ   ့်ဒသာ လွွွွ ှွ  ဒမပာငျ်ားဒပျားအပ်သည့်် ကိုြပဏ ီတွင ်

ပါဝငသ် တစဦ်ျားဦျားသည် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  ံသ ို ့် လ ပ်ြ ၍ ၎ငျ်ား၏သဒဘာ ာျား ကွ လွ ြှုက ို 

စာမြင့််ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  ့်ပပီျား အဆ ိုပါ အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်   ြှတ်ပပီျားဒနာက်  ိုနစရ်က်အတွငျ်ား 

ကိုြပဏ၏ီြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ားြှဒပျားပ ို ့်  ့်လျှင ်၎ငျ်ားအဒနမြင့်် ဆံိုျားမြတ်  က်အာျား အတည်မြစဒ်စ ရန ်
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စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ က ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြမပ ဒစရန၊် သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ား၏ အက   ျား  စံာျား ငွ့််ြ ာျားက ို 

သဒဘာတ ညီသည့်် တနြ် ိုျားမြင့်် သ ို ့်ြဟိုတ် အနိုညာတစရီငဆ်ံိုျားမြတ်သည့်် တနြ် ိုျားမြင့်် ဝယ်ယ ဒဆာငရွ်က်ဒစန ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ၏ အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားက ို ဝယ်ယ ရန ်ဆံိုျားမြတ်ပါက 

ဝယ်ယ ဒပျားဒ  ြည့််ဒငအွာျား ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားြမပ ြီ ဒပျားဒ  ရြည်မြစပ်ပီျား အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်မြင့်် 

သတ်ြှတ် ာျားသည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားအတ ိုငျ်ား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ က ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

(င) အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်သည် ကိုြပဏအီာျား ဆနဒအဒလ ာက် ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် သ ို ့်ြဟိုတ် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ြ ာျားအာျား  န် ့်အပ်ရနအ်တွက်   ြှတ်သည့််ဆံိုျားမြတ်  က် ြတ ိုငြ်ီ ကာလတွင ်

သ ို ့်ြဟိုတ် တစပ်ပ  ငတ်ည်ျားအ   နတ်ွင ်  ြှတ်သည့််အဒ ကာငျ်ားဒ ကာင့်် ဤပိုေြ်ပါက စစရပ်ြ ာျား အတကွ် 

တရာျားြဝငမ်ြစမ် ငျ်ားြရှ ဒစရ။ သ ို ့်ဒသာ် ကိုြပဏအီာျား ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို တစန်စှအ်တွငျ်ား 

  ြှတ်  ့်လျှငမ်ြစဒ်စ၊ တရာျားရံိုျား၏ကကီျား ကပ်ြှုမြင့်် ြ က်သ ြ်ျားရန ်မပ လိုပ်  ့်လျှငမ်ြစဒ်စ အဆ ိုပါ 

အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်သည် တရာျားရံို ျား၏ အတည်မပ   က်ြရှ လျှင ်တရာျားဝငမ် ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

(စ) အနိုညာတစရီငဆ်ံိုျားမြတ်မ ငျ်ား က စစရပ်ြ ာျားအတွက် အနိုညာတ စရီငဆ်ံိုျားမြတ်မ ငျ်ား ဥပဒေတွင ်

ကန် ့်သတ် ာျားသည်ြ ာျားြှအပ အဆ ိုပါ ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ဤပိုေြ်အရ ဒဆာငရွ်က်သည့်် 

အနိုညာတစရီင ်ဆံိုျားမြတ်မ ငျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်။ 

နစှစ်ဉ် နစှက်ိုန်ဆံိုျားခ  န်၌ အဒ  ဒ  အစည်ျားအဒဝျားအာျားဒခေါ်ယကူ ငျ်ားပဒစရန် ဒဆာငရ် က်ရြည့်် စာရငျ်ား 

ရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ၏တာဝန ်

၃၅၅။ ကိုြပဏအီာျား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားက ို တစန်စှက်ာလ က်ပ ိုြ ို၍ ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က် ရသည့််က စစရပ်တွင ်

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားြှု စတင ်ဒဆာငရွ်က်သည့််ဒန ့်ြှစ၍ ပ ြ 

တစန်စှန်ငှ့်် ဒနာက်နစှ ်တစန်စှစ် ီကိုနဆ်ံိုျား   န၌် သ ို ့်ြဟိုတ် သကဆ် ိုငရ်ာ နစှက်ိုနဆ်ံိုျားပပီျားဒနာက် ရက်ဒပါငျ်ား ၉ဝ အတွငျ်ား 

သင့််ဒလ ာ်သည့််အ   န၌် ကိုြပဏ၏ီ အဒ ွဒ ွအစည်ျား အဒဝျားတစရ်ပ်က ိုက ငျ်ားပရန ်ဆင့််ဆ ိုန ိုငပ်ပီျား အစည်ျားအဒဝျားတွင ်

ပပီျား  ့်သည့််နစှအ်တွငျ်ား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအတွက် ၎ငျ်ား၏ မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားနငှ့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားြှု အဒမ အဒနနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ သျီားမ ာျားက စစရပ်ြ ာျားပါဝငဒ်သာ 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် မပ စို ာျားသည့်် ဒရျားသာျား ဒြာ်မပ  က်တစရ်ပ်က ို ရှငျ်ားလငျ်ားတငမ်ပရြည်။ 

၃၅၆။ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် ပိုေြ် ၃၅၅ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်ရနပ် က်ကွက်လျှင ်

ေဏဒ် ကျားဒငကွ ပ်ငါျားသ နျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

အမပီျားသတ ်အစည်ျားအဒဝျားနငှ့်် ကိုြပဏီ  က်သ ြ်ျားမခငျ်ား 

၃၅၇။ (က) ကိုြပဏ၏ီက စစရပ်ြ ာျားက ို အမပည့််အဝ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားပပီျားသည်နငှ့်် တစပ်ပ  ငန်က် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားဆ ိုငရ်ာ စာရငျ်ား တစရ်ပ်က ို 

မပ လိုပ်ရြည်မြစပ်ပီျား ယငျ်ားစာရငျ်ားတွင ်ြည်သ ို ့်စာရငျ်ား ရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားက ို ဒဆာငရွ်က်  ့်သည်၊ 
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ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျားြ ာျားက ို ြည်သ ို ့်စြီံ န် ့် ွ   ့်သည်တ ို ့်က ို ဒြာ်မပပါရှ ဒစရြည်။ ယငျ်ားဒနာက ်အဆ ိုပါစာရငျ်ား က ို တငမ်ပရနန်ငှ့်် 

ယငျ်ားအတွက် ရှငျ်ားလငျ်ားဒမပာဆ ိုရန ်အလ ို ့်ငာှ ကိုြပဏ၏ီ အဒ ဒွ ွအစည်ျားအဒဝျား တစရ်ပ်က ို ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပရြည်။ 

( ) အစည်ျားအဒဝျားက ို အ   န၊် ဒနရာနငှ့််ရည်ရွယ်  က်တ ို ့်အာျား ဒြာ်မပဒ ကညာ၍ ဒဆာငရွ်က် ရြည်မြစပ်ပီျား ပိုေြ် ၃၄၈ 

ပါနည်ျားလြ်ျားအရ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတစဒ်စာငအ်ာျား  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားအတွက် သတ်ြှတ်ပါရှ  သည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမြင့်် 

အစည်ျားအဒဝျားြက ငျ်ားပြီ အနည်ျားဆံိုျား ၂၈ ရက ်ကက  တင၍်  ိုတ်မပနရ်ြည်။ 

(ဂ) အစည်ျားအဒဝျားက ငျ်ားပပပီျားဒနာက်  ိုနစရ်က်အတွငျ်ား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် 

စာရငျ်ားြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ရြည့််အမပင ်အစည်ျားအဒဝျားက ငျ်ားပမ ငျ်ားနငှ့်် 

က ငျ်ားပသည့််ဒန ့်ရက်တ ို ့်က ို ၎ငျ်ား ံသ ို ့် မပန ်ကာျားရြည်။ အစည်ျားအဒဝျား၌ အစည်ျားအဒဝျားအ ဒမြာက်ရန ်

တက်ဒရာက်ရြည့်် လ ိုအပ်သည့််ဦျားဒရ ြမပည့််ဝ  ့်လျှင ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် အစည်ျားအဒဝျားက ို 

တရာျားဝင ်ဆင့််ဒ ေါ်   ့်ဒ ကာငျ်ား၊   ိုအစည်ျားအဒဝျားသ ို ့် အစည်ျားအဒဝျားအ ဒမြာက်ရန ်တက်ဒရာက်ရြည့်် 

လ ိုအပ်သည့််ဦျားဒရ အမပည့််အဝြတက်ဒရာက်  ့်ဒ ကာငျ်ား ဒြာ်မပပါရှ သည့်် မပန ်ကာျား   က် တစဒ်စာငက် ိုမပ လိုပ်ရြည်။ 

  ိုမပန ်ကာျား  က်အာျား မပ လိုပ်ပပီျားသည့််အ ါ မပန ်ကာျား  က်မပ လိုပ်မ ငျ်ား နငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ဤပိုေြ် ွ ပါ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ မပန ်ကာျား  က်က ို အဆ ိုပါအတ ိုငျ်ား လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်ပပီျား မြစသ်က ့်သ ို ့် ြှတ်ယ ရြည်။ 

(ဃ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် စာရငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်ပိုေြ် ွ  (ဂ) တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ မပန ်ကာျား  က် တစရ်ပ်ရပ်က ို 

လက် ရံရှ သည့််အ ါ ယငျ်ားတ ို ့်အာျား ြှတ်ပံိုတငဒ်ရျားသငွျ်ား ဒဆာငရွ်က်ရြည်မြစပ်ပီျား မပန ်ကာျား   က်အာျား 

ြှတ်ပံိုတငပ်ပီျားသည့်် အ   နြ်ှစ၍ သံိုျားလမပည့််ဒမြာက် ပပီျားသည့််အ   နတ်ွင ်ကိုြပဏအီာျား 

ြ က်သ ြ်ျားပပီျားမြစသ်ည်ဟိုြှတ်ယ ရြည်။ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ကမြစဒ်စ၊ အက   ျား စံာျား 

 ငွ့််ရှ သ အမြစ ်တရာျားရံို ျားတွငဒ်ရာက်ရှ သ  တစဦ်ျားဦျားကမြစဒ်စ ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပလာလျှင ်တရာျားရံို ျား သည် 

သင့််သည်ဟို ငမ်ြငသ်ည့်် အ   နက်ာလတွင ်ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားအာျား အက   ျားသက်ဒရာက် ဒစြည်ဟို 

သတ်ြှတ်ဒသာဒန ့်ရက်သ ို ့် ဒရွှွဲ့ဆ ိုငျ်ားဒပျားန ိုငသ်ည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

၃၅၈။ ပိုေြ် ၃၅၇၊ ပိုေြ် ွ  (ဂ) နငှ့််အည ီစာရငျ်ားြ တတ ူဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ားနငှ့်် မပန ်ကာျား  က် မပ လိုပ်မ ငျ်ားတ ို ့်က ို ြဒဆာငရွ်က်  ့်လျှင ်

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် ေဏဒ် ကျားဒငကွ ပ် တစသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ား က ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

၃၅၉။ ပိုေြ် ၃၅၇၊ ပိုေြ် ွ  (ဃ) အရ မပ လိုပ်သည့်် တရာျားရံိုျား၏အြ န် ့်တစရ်ပ်အဒပေါ် ဒလျှာက် ာျားသ သည် အဆ ိုပါအြ န် ့်အာျား 

  ြှတ်သည့််ဒန ့်ြှ ၂၁ ရက်အတွငျ်ား အဆ ိုပါအြ န် ့်အာျား ြှတ်ပံိုတငရ်နအ်တွက် အြ န် ့်၏ ြ ရငျ်ားြ တတ ူြှနတ်စဒ်စာငက် ို 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား   ိုသ ို ့် ဒဆာငရွ်က်ရန ်ပ က်ကွက်ပါက   ိုသ သည် 

ေဏဒ် ကျားဒငကွ ပ်တစသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

မြီရှငြ် ာျားကကိုြပဏီက ို ဆနဒအဒလ ာက ် က်သ ြ်ျားမခငျ်ား 

မြီရှငြ် ာျားက ကိုြပဏီက ို ဆနဒအဒလ ာက်  က်သ ြ်ျားမခငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် မပဋ္ဌာန်ျားခ က်ြ ာျား 

၃၆၀။ ပိုေြ် ၃၆၁ ြ ှ၃၇၂ အ  ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ပြီရှငြ် ာျားက ကိုြပဏကီ ို ဆနဒအဒလ ာက် ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် 

စပ်လ ဉျား၍ သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်။ 
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မြီရှငြ် ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျား 

၃၆၁။ (က) ကိုြပဏသီည်ဆနဒအဒလ ာက် ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တကွ် ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်ရန ်ရည်ရွယ်သည့်် အစည်ျားအဒဝျားက ို 

က ငျ်ားပရြည့််ဒန ့်ရက် သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုဒန ့်၏ ဒနာက်တစဒ်န ့်တွင ်ကိုြပဏ၏ီ ပြီရှငြ် ာျား အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်က ို 

ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပရြည်မြစပ်ပီျား အဆ ိုပါ ပြီရှငြ် ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားအတွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာြ ာျားက ို ကိုြပဏ၏ီ ဒြာ်မပပါ 

အစည်ျားအဒဝျားက ငျ်ားပြည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ ဒပျားပ ို ့် သည်နငှ့်် တပပ  ငန်က် ပြီရှငြ် ာျား ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ရြည်။ 

( ) ကိုြပဏသီည် ပြီရှငြ် ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားအတွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ပိုေြ် ၃၄၈ ပါ အဒ ကာငျ်ား 

 ကာျားစာတစဒ်စာငအ်ာျား  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားအတွက် ယငျ်ားပိုေြ်တွင ်သတ်ြှတ်ပါရှ သည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမြင့်် 

ဒ ကညာဒပျားရြည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာြ ာျားသည် - 

(၁) ကိုြပဏကီ စစရပ်ြ ာျား၏ အဒမ အဒနြ ာျားအာျား ကိုြပဏ၏ီ ပြီရှငြ် ာျားစာရငျ်ားြတ ိုငြ်ီ တငမ်ပြည့်် ဒတာငျ်ားဆ ိုြှုပြာဏ 

 န် ့်ြှနျ်ားဒမ စာရငျ်ားတ ို ့်က ို ပ ျားတွ ပါရှ ဒစလ က် မပည့််စံိုသည့်် ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က် တစဒ်စာငက် ို အ က်တွင ်

ဒြာ်မပပါရှ သည့််အတ ိုငျ်ား က ငျ်ားပြည့်် ပြီရှငြ် ာျားအစည်ျားအဒဝျားတွင ်တငမ်ပရ ြည်၊ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၂) အဆ ိုပါ အစည်ျားအဒဝျားတွင ်သဘာပတ အမြစ ်ဒဆာငရွ်ကရ်နအ်တွက် ယငျ်ားတ ို ့်အနက်ြှ တစဦ်ျားဦျား က ို 

 န် ့်အပ်ရြည်။ 

(ဃ) ပြီရှငြ် ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားတွင ်သဘာပတ အမြစ ် န် ့်အပ် ရံဒသာ ေါရ ိုက်တာသည် အစည်ျား အဒဝျားသ ို ့် 

တက်ဒရာက်၍ သဘာပတ အမြစ ်ဒဆာငရွ်က်ရန ်တာဝနရ်ှ သည်။ 

(င) ကိုြပဏအီာျား ဆနဒအဒလ ာက် ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်ရန ်ရည်ရွယ်သည့်် ကိုြပဏ ီအစည်ျားအဒဝျားက ို 

ဒရွှွဲ့ဆ ိုငျ်ား  ့်ပပီျား   ိုသ ို ့်ဒရွှွဲ့ဆ ိုငျ်ား  ့်သည့်် အစည်ျားအဒဝျား၌ ဆံိုျားမြတ်  က်အာျား   ြှတ်  ့်လျှင ်ပိုေြ် ွ  (က) အရ က ငျ်ားပသည့်် 

ပြီရှငြ် ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျား၌   ြှတ်ဒသာ ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်ရပ်သည် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် 

ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်ပပီျားဒနာက်   က်  ငျ်ား  ြှတ်သည့်် ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ် အမြစ ်အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစရြည်။ 

၃၆၂။ အကယ်၍ - 

(က) ပိုေြ် ၃၆၁၊ ပိုေြ် ွ  (က) နငှ့်် ( ) တ ို ့်က ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်ကိုြပဏကီပ က်ကွက ်  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

( ) ပိုေြ် ၃၆၁၊ ပိုေြ် ွ  (ဂ) က ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာြ ာျားက ပ က်ကွက်   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

(ဂ) ပိုေြ် ၃၆၁၊ ပိုေြ် ွ  (ဃ) က ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ တစဦ်ျားဦျားက ပ က်ကွက်  ့်လျှင ်ကိုြပဏ၊ီ 

ေါရ ိုက်တာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေါရ ိုက်တာသည် ယငျ်ားတ ို ့် ပ က်ကွကသ်ည့်် က စစရပ် အတွက် ေဏဒ် ကျားဒင ွ

က ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်မြစပ်ပီျား ကိုြပဏကီ ပ က်ကွက်သည့်် က စစရပ်တွင ်

ပ က်ကွက်ြှု၌ပါဝငသ်ည့်် ကိုြပဏ၏ီအရာရှ ြ ာျား အာျားလံိုျားသည် အလာျားတ မပစေ်ဏက် ို   ိုက်သင့််ဒစရြည်။ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ အာျားခန် ့်အပ်မခငျ်ား 

၃၆၃။ ပြီရှငြ် ာျားနငှ့်် ကိုြပဏသီည် ပိုေြ် ၃၆၁ တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ ယငျ်ားတ ို ့်၏ သက်ဆ ိုငရ်ာ အစည်ျား အဒဝျားြ ာျား၌ 

ကိုြပဏ၏ီက စစရပ်ြ ာျားက ို စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားရနန်ငှ့်် ကိုြပဏ၏ီ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားက ို  ွ ဒဝရနအ်တွက် 
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ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက ို စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ အမြစ ်အဆ ိုမပ တငမ်ပန ိုင ်သည်။ ပြီရှငြ် ာျားနငှ့်် ကိုြပဏသီည် 

သျီားမ ာျားပိုဂ္  လ်ြ ာျားက ို အဆ ိုမပ တငမ်ပ  ့်လျှင ်ပြီရှငြ် ာျားက အဆ ိုမပ  သည့်် ပိုဂ္  လ်သည ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား 

အရာရှ မြစဒ်စရြည်။ ပြီရှငြ် ာျားက အဆ ိုမပ တငမ်ပ သည့်် ပိုဂ္  လ်ြရှ   ့်လျှင ်ကိုြပဏကီ အဆ ိုမပ တငမ်ပသည့်် ပိုဂ္  လ်သည ်

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  မြစဒ်စရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်သျီားမ ာျားပိုဂ္  လ်ြ ာျားက ို အဆ ိုမပ တငမ်ပလာသည့်် က စစရပ်၌ 

ပြီရှငြ် ာျားက အဆ ိုမပ တငမ်ပသည့်် ဒန ့်ရက်ြှ  ိုနစရ်က်အတွငျ်ား ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ၊ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  သ ို ့်ြဟိုတ် 

ပြီရှငတ်စဦ်ျားဦျားသည် တရာျားရံိုျားသ ို ့်တငမ်ပ၍ ပြီရှငြ် ာျားကအဆ ိုမပ သည့်် ပိုဂ္  လ်အစာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ား ပိုဂ္  လ်နငှ့််အတ  

ကိုြပဏကီ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ အမြစ ်အဆ ိုမပ တငမ်ပသည့်် ပိုဂ္  လ်က ို စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား 

အရာရှ အမြစ ်သတ်ြှတ်ဒပျားရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် ပြီရှငြ် ာျားက န် ့်အပ်သည့်် ပိုဂ္  လ်အစာျား အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားက ို 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ အမြစ ် န် ့်အပ်ဒပျားရန ်အြ န် ့် တစရ်ပ်ရပ်က ို ဒလျှာက် ာျားန ိုငသ်ည်။ 

စစဒ်ဆျားဒရျားဒကာြ်တအီာျား ခန် ့်အပ်မခငျ်ား 

၃၆၄။ (က) ပိုေြ် ၃၆၁ အရ က ငျ်ားပသည့်် အစည်ျားအဒဝျား၌မြစဒ်စ၊ ဒနာငတ်ွငမ်ပ လိုပ်သည့်် အစည်ျားအဒဝျား တစရ်ပ်ရပ်၌မြစဒ်စ 

ပြီရှငြ် ာျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ့်သင့််သည်ဟို  ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား ငါျားဦျား က်ြပ ိုဒသာသ  ြ ာျားပါဝငသ်ည့်် 

စစဒ်ဆျားဒရျားဒကာ်ြတီတစရ်ပ်က ို  န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်။ အဆ ိုပါ ဒကာ်ြတီအာျား  န် ့်အပ်ပပီျား သည့််အ ါ ကိုြပဏအီာျား 

ဆနဒအဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် ဆံိုျားမြတ်  က်  ြှတ်ြည့်် အစည်ျားအဒဝျား ၌မြစဒ်စ၊ ဒနာငတ်ွငက် ငျ်ားပြည့်် 

အဒ ွဒ ွ အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်ရပ်၌မြစဒ်စ ကိုြပဏသီည် ငါျားဦျား က် ြပ ိုဒသာ ဒကာ်ြတီ၏ အြွ ွဲ့ဝငြ် ာျားအမြစ ်

ဒဆာငရွ်က်ရနသ်င့််သည်  ငမ်ြငသ်ည့််ပိုဂ္  လ်ြ ာျားက ို  န် ့်အပ် န ိုငသ်ည်။ 

( ) သ ို ့်ရာတွင ်ပြီရှငြ် ာျားသည် ၎ငျ်ားတ ို ့်သင့််သည်ဟို  ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား ကိုြပဏကီ   ိုသ ို ့်  န် ့်အပ် ာျား သည့်် 

ပိုဂ္  လ်အာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ၊ တစဦ်ျားဦျားက ိုမြစဒ်စ စစဒ်ဆျားဒရျားဒကာ်ြတီ၏ အြွ ွဲ့ဝငြ် ာျားြမြစသ်င့်် ဒ ကာငျ်ား 

ဆံိုျားမြတ်န ိုငသ်ည်။ ပြီရှငြ် ာျားက   ိုသ ို ့် ဆံိုျားမြတ်  ့်လျှင ်တရာျားရံို ျားက အမ ာျားနည်ျားညွှန ်ကာျားမ ငျ်ား ြရှ ပါက 

ဆံိုျားမြတ်  က်တွင ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ ပိုဂ္  လ်ြ ာျားသည် ဒကာ်ြတီ၏အြွ ွဲ့ဝငြ် ာျားအမြစ ်ဒဆာင ်ရွက်ရနြ်မပ ဒစရ။ 

ဤမပဋ္ဌာနျ်ား  က်အရ တရာျားရံိုျားသ ို ့် တငမ်ပဒလျှာက် ာျား  ့်လျှင ်တရာျားရံိုျားသည်သင့််သည် ဟို  ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား 

ဆံိုျားမြတ်  က်တွင ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ ပိုဂ္  လ်အစာျားအြွ ွဲ့ဝငအ်မြစ ်ဒဆာငရွ်က်န ိုင ်ြည့်် အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားက ို 

 န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်။ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ြ ာျား၏ အခဒ ကျားဒင က ိုသတြှ်တမ်ခငျ်ားနငှ့်် ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ လိုပ်ပ ိုငခ် င့််ြ ာျားက ို 

ရပ်စွဲမခငျ်ား 

၃၆၅။ (က) စစဒ်ဆျားဒရျားဒကာ်ြတီ သ ို ့်ြဟိုတ ်စစဒ်ဆျားဒရျားဒကာ်ြတီြရှ   ့်လျှင ်ပြီရှငြ် ာျားသည် စာရငျ်ား 

ရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ြ ာျားသ ို ့် ဒပျားဒ  ရြည့်် 

အ ဒ ကျားဒငြွ ာျားက ိုသတ်ြှတ်န ိုငပ်ပီျား အ ဒ ကျားဒငကွ ို သတ်ြှတ် ာျားမ ငျ်ား ြရှ   ့်လျှင ်  ိုအ ဒ ကျားဒငကွ ို တရာျားရံို ျားက 

သတ်ြှတ်ရြည်။ 
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( ) စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ တစဦ်ျားအာျား  န် ့်အပ်  ့်သည့််အ ါ ေါရ ိုက်တာြ ာျား၏ လိုပ်ပ ိုင ်

 ငွ့််ြ ာျားအာျားလံိုျားသည် စစဒ်ဆျားဒရျားဒကာ်ြတီ သ ို ့်ြဟိုတ် စစဒ်ဆျားဒရျားဒကာ်ြတီ ြရှ   ့်လျှင ်ပြီရှငြ် ာျားက 

ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်ရန ် ငွ့််မပ   ့်သည့််က စစရပ်ြှအပ ရပ်စ ဒစရြည်။ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ၏ လစလ်ပ်ဒနရာက ို မ ည့််စ ကခ်န် ့် ာျားန ိုငသ်ည့််အခ င့််အာဏာ 

၃၆၆။ တရာျားရံို ျားကဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ တရာျားရံို ျား၏ ညွှန ်ကာျား  က်မြင့််ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား  န် ့်အပ်  ာျားသည့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ြှအပ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ တစဦ်ျားဦျား သည် ဒသဆံိုျားမ ငျ်ား၊ 

နိုတ် ွက်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအဒ ကာငျ်ားတစရ်ပ်ရပ်ဒ ကာင့်် ၎ငျ်ား၏ ဒနရာ၌ လစလ်ပ်သာွျားလျှင ်ပြီရှငြ် ာျားသည် 

  ိုလစလ်ပ်ဒနရာက ို မြည့််စွက် န် ့် ာျားန ိုငသ်ည်။ 

မြီရှငြ် ာျားက ကိုြပဏီက ို ဆနဒအဒလ ာက်  က်သ ြ်ျားမခငျ်ားတ င ်ပိုေြ် ၃၅၄ ပါမပဋ္ဌာန်ျားခ ကအ်ာျား လ ိုက်နာရမခငျ်ား 

၃၆၇။ ပိုေြ် ၃၅၄ ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ပြီရှငြ် ာျားကကိုြပဏကီ ို ဆနဒအဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားတွင ်

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားက ကိုြပဏကီ ို ဆနဒအဒလ ာက်ြ ကသ် ြ်ျားမ ငျ်ားက ့်သ ို ့် သက်ဆ ိုငဒ်စရြည် မြစပ်ပီျား အဆ ိုပါ ပိုေြ်အရ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ၏ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားက ို တရာျားရံို ျားကမြစဒ်စ၊ စစဒ်ဆျားဒရျားဒကာ်ြတီကမြစဒ်စ 

 ငွ့််မပ   က်ပါရှ ြှအပ က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြမပ ရ။ 

နစှစ်ဉ် နစှက်ိုန်ဆံိုျားခ  န်၌ ကိုြပဏီ၏အစညျ်ားအဒဝျားြ ာျားနငှ့်် မြီရှငြ် ာျား၏ အစညျ်ားအဒဝျားြ ာျားအာျား ဒခေါ်ယ ူက ငျ်ားပဒစရန် 

ဒဆာငရ် က်ရြည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ၏တာဝန် 

၃၆၈။ ကိုြပဏအီာျား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားက ို တစန်စှက်ာလ က်ပ ိုြ ို၍ ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က် ရသည့််က စစရပ်တွင ်

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားြှု စတင ်ဒဆာငရွ်က်သည့််ဒန ့်ြှစ၍ 

ပ ြတစန်စှန်ငှ့်် ဒနာက်နစှတ်စန်စှစ် ီကိုနဆ်ံိုျား   န၌် သ ို ့်ြဟိုတ် သင့််ဒလ ာ်သည့်် အ   န၌် ကိုြပဏ၏ီ အဒ ွဒ ွ 

အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်နငှ့်် ပြီရှငြ် ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်က ို က ငျ်ားပရနဆ်င့််ဆ ိုန ိုငပ်ပီျား အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားတွင ်

ပပီျား  ့်သည့််နစှအ်တွငျ်ား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အတွက် ၎ငျ်ား၏ မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားနငှ့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားြှု အဒမ အဒနနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ သျီားမ ာျားက စစရပ်ြ ာျားပါဝငဒ်သာ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် 

ပံိုစမံြင့််မပ စို ာျားသည့်် ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က် တစရ်ပ်က ို ရှငျ်ားလငျ်ားတငမ်ပရြည်။ 

၃၆၉။ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် ပိုေြ် ၃၆၈ ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်ရန ်ပ က်ကွက်လျှင ်

ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်ငါျားသ နျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

အမပီျားသတအ်စညျ်ားအဒဝျားနငှ့်် ကိုြပဏီ  ကသ် ြ်ျားမခငျ်ား 

၃၇၀။ (က) ကိုြပဏ၏ီက စစရပ်ြ ာျားက ို အမပည့််အဝ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားပပီျားသည်နငှ့်် တစပ်ပ  ငန်က် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားဆ ိုငရ်ာ စာရငျ်ားတစရ်ပ်က ို 

မပ လိုပ်ရြည်မြစပ်ပီျား ယငျ်ားစာရငျ်ားတွင ်ြည်သ ို ့်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားက ို ဒဆာငရွ်က်  ့်သည်၊ 

ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျားြ ာျားက ို ြည်သ ို ့်စြီံ န် ့် ွ   ့်သည်တ ို ့်က ို ဒြာ်မပပါရှ ဒစရြည်။ ယငျ်ားဒနာက် အဆ ိုပါစာရငျ်ား က ို တငမ်ပရနန်ငှ့်် 
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ယငျ်ားအတွက် ရှငျ်ားလငျ်ားဒမပာဆ ိုရန ်အလ ို ့်ငာှ ကိုြပဏ၏ီ အဒ ဒွ ွအစည်ျားအဒဝျား တစရ်ပ်နငှ့်် ပြီရှငြ် ာျား၏ 

အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်တ ို ့်က ို ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပရြည်။ 

( ) အစည်ျားအဒဝျားတစရ်ပ်စကီ ို အ   န၊် ဒနရာနငှ့်် ရည်ရွယ်  ကတ် ို ့်အာျား သတ်ြှတ်ဒ ကညာ၍ ဒဆာငရွ်က် ရြည်မြစပ်ပီျား 

ပိုေြ် ၃၄၈ ပါ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတစဒ်စာငအ်ာျား  ိုတ်ဒဝမ ငျ်ားအတွက် သတ်ြှတ်ပါရှ  သည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမြင့်် 

အစည်ျားအဒဝျားြက ငျ်ားပြီ အနည်ျားဆံိုျား ၂၈ ရက ်ကက  တင၍်  ိုတ်မပနရ်ြည်။ 

(ဂ) အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားက ို က ငျ်ားပသည့််ဒန ့်ရက်ြှ  ိုနစရ်က်အတွငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားအာျား 

အဆ ိုပါဒန ့်ရက်ြ ာျားတွင ်က ငျ်ားပန ိုငမ် ငျ်ားြရှ   ့်လျှင ်ဒနာငတ်ွငက် ငျ်ားပသည့််ဒန ့်ရက်ြှ ရက်သတတ ပတ် တစပ်တ်အတွငျ်ား 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် စာရငျ်ားြ တတ ူ တစဒ်စာငက် ို ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ရြည့််အမပင ်

အစည်ျားအဒဝျားက ငျ်ားပမ ငျ်ားနငှ့်် က ငျ်ားပသည့််ဒန ့်ရက်တ ို ့်က ို ၎ငျ်ား ံသ ို ့် မပန ်ကာျားရြည်။ အစည်ျားအဒဝျား၌ အစည်ျားအဒဝျား 

အ ဒမြာက်ရန ်တက်ဒရာက်ရြည့်် လ ိုအပ်သည့််ဦျားဒရ (ဤပိုေြ်ပါက စစရပ်ြ ာျားအတွက် အစည်ျားအဒဝျားသ ို ့် 

တက်ဒရာက်ရြည့်် ပိုဂ္  လ် နစှဦ်ျား ရှ ရြည်) ြမပည့််ဝ  ့်လျှင ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် 

အစည်ျားအဒဝျားက ို တရာျားဝငဆ်င့််ဒ ေါ်   ့်ဒ ကာငျ်ား၊   ိုအစည်ျားအဒဝျားသ ို ့် အစည်ျားအဒဝျား အ ဒမြာက်ရန ်

တက်ဒရာက်ရြည့်် လ ိုအပ်သည့််ဦျားဒရ အမပည့််အဝ ြတက်ဒရာက်  ့်ဒ ကာငျ်ား ဒြာ်မပပါရှ သည့်် 

မပန ်ကာျား  က်တစဒ်စာငက် ို မပ လိုပ်ရြည်။   ိုမပန ်ကာျား  က်အာျား မပ လိုပ်ပပီျားသည့််အ ါ မပန ်ကာျား  က်မပ လိုပ်မ ငျ်ားနငှ့်် 

သက်ဆ ိုငဒ်သာ ဤပိုေြ် ွ ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ မပန ်ကာျား  က်က ို အဆ ိုပါအတ ိုငျ်ား 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ပပီျားမြစသ်က ့်သ ို ့် ြှတ်ယ ရ ြည်။ 

(ဃ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် စာရငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်ပိုေြ် ွ  (ဂ) တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ အစည်ျားအဒဝျား တစရ်ပ်စနီငှ့်် 

စပ်လ ဉျားသည့်် မပန ်ကာျား  က်တစရ်ပ်ရပ်က ို လက် ရံရှ သည့််အ ါ ယငျ်ားတ ို ့်အာျား ြှတ်ပံိုတင ်

ဒရျားသငွျ်ားဒဆာငရွ်က်ရြည်မြစပ်ပီျား မပန ်ကာျား  က်အာျား ြှတ်ပံိုတငပ်ပီျားသည့်် အ   နြ်ှစ၍ သံိုျားလမပည့််ဒမြာက် 

ပပီျားသည့််အ   နတ်ွင ်ကိုြပဏအီာျားြ က်သ ြ်ျားပပီျား မြစသ်ည်ဟိုြှတ်ယ ရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျား 

အရာရှ ကမြစဒ်စ၊ အက   ျား စံာျား ငွ့််ရှ သ အမြစ ်တရာျားရံို ျားတွငဒ်ရာက်ရှ သ တစဦ်ျားဦျားကမြစ်ဒစ 

ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပလာလျှင ်တရာျားရံို ျားသည် သင့််သည်ဟို ငမ်ြငသ်ည့်် အ   နက်ာလတွင ်ကိုြပဏ ီ

ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားအာျား အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစြည်ဟို သတ်ြှတ်ဒသာဒန ့်ရက်သ ို ့် ဒရွှွဲ့ဆ ိုငျ်ားဒပျားန ိုငသ်ည့််အြ န် ့် 

တစရ်ပ်  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

၃၇၁။ ပိုေြ် ၃၇ဝ၊ ပိုေြ် ွ  (ဂ) နငှ့်် အညီ စာရငျ်ားြ တတ ူ ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ားနငှ့်် မပန ်ကာျား  က် မပ လိုပ်မ ငျ်ားတ ို ့်က ို ြဒဆာငရွ်က်  ့်လျှင ်

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်တစသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ား က ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

၃၇၂။ ပိုေြ် ၃၇ဝ၏ ပိုေြ် ွ  (ဃ) အရ မပ လိုပ်သည့်် တရာျားရံို ျား၏ အြ န် ့်တစရ်ပ်အဒပေါ် ဒလျှာက် ာျား သ သည် အဆ ိုပါအြ န် ့်အာျား 

  ြှတ်သည့််ဒန ့်ြှ ၁ဝ ရက်အတွငျ်ား အဆ ိုပါအြ န် ့်အာျား ြှတ်ပံိုတငရ်န ်အတွက် အြ န် ့်၏ ြ ရငျ်ားြ တတ ူြှနတ်စဒ်စာငက် ို 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား   ိုသ ို ့်ဒဆာငရွ်က် ရန ်ပ က်ကွက်ပါက   ိုသ သည် ေဏဒ် ကျားဒင ွ

က ပ်တစသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 
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ကိုြပဏီတ ငပ်ါဝငသ်ြူ ာျားကမ စဒ်စ၊ မြီရှငြ် ာျားကမ စဒ်စ ကိုြပဏီက ို ဆနဒအဒလ ာက်  က်သ ြ်ျားမခငျ်ား 

ကိုြပဏီက ို ဆနဒအဒလ ာက ် က်သ ြ်ျားမခငျ်ားက စစရပ်ြ ာျားအာျားလံိုျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် မပဋ္ဌာန်ျားခ က်ြ ာျား 

၃၇၃။ ပိုေြ် ၃၇၄ ြှ ၃၈၂ အ  ပါရှ သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားကမြစဒ်စ၊ ပြီရှငြ် ာျားကမြစဒ်စ 

ကိုြပဏကီ ို ဆနဒအဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ား က စစရပ်ြ ာျားအာျားလံိုျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်စရ ြည်။ 

ကိုြပဏီ၏ပစစည်ျားြ ာျားက ို ခ ွဲဒဝဒဆာငရ် က်မခငျ်ား 

၃၇၄။ ကိုြပဏအီာျား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားသည့်် အ ါတွင ်ဦျားစာျားဒပျားဒငဒွပျားဒ  ြှုြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုင ်သည့်် ဤဥပဒေပါ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျားြ ာျားက ို ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျား၌ အမ ာျားနည်ျားဒြာ်မပ ာျားမ ငျ်ား ြရှ လျှင ်

ကိုြပဏ၏ီ တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားအတွက ်အ    ျားက အသံိုျားမပ ရြည်မြစပ်ပီျား ကိုြပဏရှီ ပါဝငသ် တ ို ့်၏ အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားနငှ့်် 

အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားအရကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားအ ကာျား  ွ ဒဝဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

ကိုြပဏီက ို ဆနဒအဒလ ာက ် က်သ ြ်ျားရာတ င ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ၏တာဝန်နငှ့်် လိုပ်ပ ိုငခ် င့််ြ ာျား 

၃၇၅။ (က) စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် - 

(၁) ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားက ကိုြပဏကီ ို ဆနဒဒလ ာက်ြ ကသ် ြ်ျားသည့်် က စစရပ်တွင ်ကိုြပဏ၏ီ အ  ျား 

ဆံိုျားမြတ်  က်အရ  ငွ့််မပ   က်မြင့််လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ပြီရှငြ် ာျားက ကိုြပဏကီ ိုဆနဒအဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားသည့်် 

က စစရပ်တွင ်တရာျားရံို ျား သ ို ့်ြဟိုတ ်စစဒ်ဆျားဒရျားဒကာ်ြတီ၏  ငွ့််မပ   က်မြင့််လည်ျားဒကာငျ်ား ကိုြပဏကီ ို 

ြ က်သ ြ်ျားသည့်် က စစရပ်တွင ်ပိုေြ် ၃၂၁၊ ပိုေြ် ွ  (ဃ)၊ (င)၊ (စ) နငှ့်် (ဇ) တ ို ့်အရ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား 

ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သ ို ့် ဒပျားအပ် ာျားသည့်် လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််အာျားလံိုျားက ို က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

ဤပိုေြ်အရဒပျားအပ် ာျားသည့်် လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားက ို စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ က က င့််သံိုျား 

ဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်တရာျားရံို ျား၏ ကကီျား ကပ်ြှုမြင့်် ဒဆာငရွ်က်ရြည်မြစပ်ပီျား ပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီ ဒပျားဆပ်ရသ  

တစဦ်ျားဦျားသည် ဤလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််တစရ်ပ်ရပ်က ို က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

တရာျားရံိုျားသ ို ့်တငမ်ပဒလျှာက် ာျားန ိုငသ်ည်။ 

(၂) ပိုေြ် ွ ငယ် (၁) တွငဒ်ြာ်မပပါရှ ဒသာ  ငွ့််မပ   က်ြပါရှ ဘ  ကိုြပဏကီ ို ြ က်သ ြ်ျားသည့်် က စစရပ်တွင ်

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သ ို ့် တရာျားရံို ျားကဒပျားအပ် ာျားသည့်် ဤဥပဒေအရ အမ ာျားဒသာ 

လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််တစရ်ပ်ရပ်က ို က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

(၃) ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားစာရငျ်ားက ို ရှငျ်ားလငျ်ားဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်ဤဥပဒေအရ ဒပျားအပ် ာျားသည့်် တရာျားရံို ျား၏ 

အ ငွ့််အာဏာက ို က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်န ိုငပ်ပီျား ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား စာရငျ်ားသည် ယငျ်ားစာရငျ်ားတွင ်

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားအမြစ ်ပါရှ သ ြ ာျား၏ တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားအတွက်   ိုငလ်ံိုသည့်် သက်ဒသ ံ  က် မြစဒ်စရြည်။ 

(၄) ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်န ်ဒတာငျ်ားဒ ေါ်ြှုမပ လိုပ်န ိုငသ်ည့်် တရာျားရံိုျား၏အ ငွ့််အာဏာက ို က င့််သံိုျားဒဆာင ်ရွက်န ိုငသ်ည်။ 

၎ငျ်ားအမပင ်

(၅) အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်မြင့်် ကိုြပဏ၏ီ  ငွ့််မပ   က်က ိုရယ ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ားအဒနမြင့်် သင့််သည်  ငမ်ြငသ်ည့်် 

အမ ာျားက စစရပ်ြ ာျားအတွက် ကိုြပဏ၏ီ အဒ ွဒ ွအစည်ျားအဒဝျားြ ာျားက ို ဆင့််ဒ ေါ် န ိုငသ်ည်။ 
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( ) စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် ကိုြပဏ၏ီဒ ကျားပြီြ ာျားက ို ဒပျားဒ  ရြည်မြစပ်ပီျား ဒ ကျားပြီ 

ဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားအ ကာျား ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားက ို    နည်  ဒဆာငရွ်က် ဒပျားရြည။် 

(ဂ) စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ြ ာျားစွာအာျား  န် ့်အပ် ာျား  ့်လျှင ်ဤဥပဒေအရ ဒပျားအပ် ာျား သည့်် 

လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််တစရ်ပ်ရပ်က ို ၎ငျ်ားတ ို ့်အာျား  န် ့်အပ်သည့််အ   န၌် သတ်ြှတ် ာျားသည့််အတ ိုငျ်ား တစဦ်ျားက 

ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အြ ာျားကဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။   ိုသ ို ့်သတ်ြှတ် ာျား မ ငျ်ား 

ြရှ   ့်လျှင ်နစှဦ်ျား က်ြနည်ျားဒသာ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ြ ာျားက က င့််သံိုျားဒဆာင ်ရွက်န ိုငသ်ည်။ 

ကိုြပဏီက ို ဆနဒအဒလ ာက ် က်သ ြ်ျားရာတ င ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ အာျားခန် ့်အပ်မခငျ်ား၊ 

 ိုတပ်ယမ်ခငျ်ားြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် တရာျားရံို ျား၏အခ င့််အာဏာ၊ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ၏ 

ခန် ့်အပ်ြှုက ို အဒ ကာငျ်ား ကာျားမခငျ်ား 

၃၇၆။ (က) စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ က အဒ ကာငျ်ားတစစ်ံိုတစရ်ာဒ ကာင့််ြရှ သည့်် က စစရပ် ြ ာျားတွင ်

တရာျားရံို ျားသည် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ တစဦ်ျားက ို  န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်။ 

( ) တရာျားရံို ျားသည် အဒ ကာငျ်ားတစစ်ံိုတစရ်ာ တငမ်ပလာလျှင ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  အာျား  ိုတ်ပယ်န ိုငပ်ပီျား 

အမ ာျားဒသာ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ က ို  န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် ၎ငျ်ားအာျား  န် ့်အပ်ပပီျားဒနာက် ၂၁ ရက်အတွငျ်ား ြှတ်ပံိုတင ်

ဒဆာငရွ်က်န ိုငဒ်ရျားအတွက် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့််  န် ့်အပ်ြှုအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ြှတ်ပံိုတင ်

အရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရြည်။ 

၃၇၇။ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် ပိုေြ် ၃၇၆ ပါ သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်ရန ်

ပ က်ကွက်  ့်လျှင ်ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်တစသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

မြီရှငြ် ာျားအဒပေါ် တရာျားဝငစ်ည်ျားဒနာှငြ်ှုရှ သည့််  စစီဉ်ဒဆာငရ် က်ြှုြ ာျား 

၃၇၈။ (က) စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားရန ်ဒဆာငရွ်က်ြည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒဆာငရွ်က်ဒနသည့်် ကိုြပဏ ီတစ ်ိုနငှ့်် 

ယငျ်ား၏ပြီရှငြ် ာျားအ ကာျားမပ လိုပ်သည့်် စစီဉဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က ်မြင့်် အတည်မပ   ့်လျှင ်

ကိုြပဏအီဒပေါ်တွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား၊ ပြီရှငြ် ာျား၏ အဒရအတွက်နငှ့်် တနြ် ိုျားအရ ဒလျားပံိုသံိုျားပံိုမြင့်် လက်  ံ ့်လျှင ်

ပြီရှငြ် ာျားအဒပေါ်တွင ်လည်ျားဒကာငျ်ား တရာျားဝငစ်ည်ျားဒနာှငြ်ှုရှ သည်။ ယငျ်ားက စစရပ်အဒပေါ်တွင ်ဤပိုေြ်အရ 

အယ   ံငွ့််ရှ သည်။ 

( ) ပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  တစဦ်ျားဦျားသည် စစီဉဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျား ပပီျားစျီားပပီျားဒနာက် ၂၁ ရက်အတွငျ်ား 

ယငျ်ားက စစအဒပေါ်တွင ်တရာျားရံိုျားသ ို ့် အယ  ဝံငဒ်ရာက်န ိုငသ်ည်။   ိုအယ  ြံှုအရ တရာျားရံို ျား သည ်

သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား စစီဉဒဆာငရွ်က်ြှုက ို မပငဆ်ငမ် ငျ်ား၊ ဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အတည်မပ မ ငျ်ားြ ာျား 

မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ 

က စစရပ်ြ ာျားက ိုဆံိုျားမ တန် ိုငရ်န်နငှ့်် အခ င့််အာဏာြ ာျားက ို က င့််သံိုျားဒဆာငရ် က်န ိုငရ်န်အတ က ်တရာျားရံို ျားသ ို ့် 

တငမ်ပဒလ ာက် ာျားန ိုငသ်ည့်် အခ င့််အာဏာ 



မြနြ်ာန ိုငင်ကံိုြပဏီြ ာျားဥပဒေ 

Page 203 of 263 

၃၇၉။ (က) စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  သ ို ့်ြဟိုတ် ပြီရှင ်တစဦ်ျားဦျားသည် 

ကိုြပဏအီာျားြ က်သ ြ်ျားရာတွင ်ဒပေါ်ဒပါက်လာသည့််က စစရပ်ြ ာျားက ို ဆံိုျားမြတ်ဒပျားရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်န ်

ဒတာငျ်ားဒ ေါ်ြှုြ ာျားအာျား အတည်မပ မ ငျ်ား၊ တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ြှု ဆ ိုငျ်ားငံ့် မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားက စစရပ်ြ ာျားတ ို ့်နငှ့်် 

စပ်လ ဉျားပပီျား ကိုြပဏအီာျား တရာျားရံိုျားမြင့််ြ က်သ ြ်ျားဒဆာငရွ်က် သက ့်သ ို ့် တရာျားရံို ျားက က င့််သံိုျားန ိုင ်ွင့််ရှ သည့်် 

အ ငွ့််အာဏာြ ာျားအာျားလံိုျား သ ို ့်ြဟိုတ် တစရ်ပ်ရပ်က ို က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်ဒစရန ်တရာျားရံိုျားသ ို ့် 

တငမ်ပဒလျှာက် ာျားန ိုငသ်ည်။ 

( ) စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် ပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  တစဦ်ျားဦျား သည် 

ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားြှု စတငပ်ပီျားဒနာက် ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုြ ာျားအဒပေါ် တရာျားဝင ်

လ က်ရှ သည့််ဝရြ်ျားကပ်မ ငျ်ား၊ ပစစည်ျားြ ာျားသ ြ်ျားဆည်ျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အတည်မပ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြ ာျားက ို 

ပယ်ြ က်သည့််အြ န် ့်တစရ်ပ်   ြှတ်ဒပျားန ိုငဒ်ရျားအတွက် တငမ်ပဒလျှာက် ာျားန ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) အဆ ိုပါ ဒလျှာက် ာျားြှုက ို ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားအဒပေါ် စရီငဆ်ံိုျားမြတ် ငွ့််ရှ သည့်် တရာျားရံိုျားသ ို ့် တငမ်ပရြည်။ 

(ဃ) တရာျားရံို ျားသည် ဒပေါ်ဒပါက်လာသည့်် က စစရပ်ြ ာျားက ို ဆံိုျားမြတ်ဒပျားမ ငျ်ား၊ လ ိုအပ်ဒသာအ ငွ့််အာဏာ က ိုက င့််သံိုျားမ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် လ ိုက်နာရြည့််အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်မ ငျ်ားတ ို ့်သည် ဒလ ာ်ကနြ်ျှတပပီျား အက   ျားမြစ ်ွနျ်ားဒစဒ ကာငျ်ား 

ဒက နပ်လက် လံျှင ်၎ငျ်ားသင့််သည်  ငမ်ြငသ်ည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့်် ဒလျှာက် ာျားြှု တစရ်ပ်လံိုျားက ိုမြစဒ်စ၊ 

တစစ် တ်တစဒ်ေသက ိုမြစဒ်စ လက် နံ ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒလျှာက် ာျားြှုအဒပေါ် သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့်် 

အမ ာျားအြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို   ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

ကိုြပဏီက ို ဆနဒအဒလ ာက ် က်သ ြ်ျားရာတ င ်က ခံရသည့််စရ တြ် ာျား 

၃၈၀။ ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားရာတွင ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ၏ အ ဒ ကျားဒငအွပါအဝင ်က  ရံဒသာ 

ကိုနက် စရ တ်ြ ာျား၊ အ ဒ ကျားဒငြွ ာျားနငှ့်် အသံိုျားစရ တ်ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို အာြ အံက   ျား စံာျား ငွ့်် ရရှ ဒသာ ပြီရှငြ် ာျား (secured 

creditors) ၏ အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားရှ   ့်လျှင ်ယငျ်ားတ ို ့်က ို ြ    ိုက်ဒစဘ  အမ ာျားဒသာ ဒတာငျ်ား တံငမ်ပြှုြ ာျား က် ဦျားစာျားဒပျား၍ 

ကိုြပဏ၏ီ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားြှ ဒပျားဒ  ရြည်။ 

မြီရှငြ် ာျားနငှ့်် ဒ ကျားမြီဒပျားဆပ်ရသြူ ာျား၏ အခ င့််အဒရျားြ ာျားက ိုြ  ခ ိုကဒ်စမခငျ်ား 

၃၈၁။ ကိုြပဏတီစ ်ိုက ို ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားသည် တရာျားရံို ျားက ကိုြပဏကီ ို ြ က်သ ြ်ျားဒဆာငရွ်က်ဒစရနအ်တွက် ပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ တစဦ်ျားဦျား၏ အ ငွ့််အဒရျားက ို တာျားမြစပ် တ်ပငမ် ငျ်ားြရှ ဒစရ။ သ ို ့်ဒသာ် 

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ တစဦ်ျားဦျားက ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပလာလျှင ်တရာျားရံို ျားက ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရ သ ြ ာျား၏ 

အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားသည် ကိုြပဏကီ ို ဆနဒအဒလ ာက် ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားဒ ကာင့််     ိုက်ဒစြည်မြစ ်သည်ဟို 

ဒက နပ်လက် ရံြည်။ 

ကိုြပဏီက ို ဆနဒအဒလ ာက ် က်သ ြ်ျားမခငျ်ားအတ က် ဒဆာငရ် က်ရြည့််က စစရပ်ြ ာျားအာျား သတြှ်တဒ်ပျား န ိုငသ်ည့်် 

တရာျားရံို ျား၏ အခ င့််အာဏာ 
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၃၈၂။ ကိုြပဏကီ ို ဆနဒအဒလ ာက ်ြ က်သ ြ်ျားဒဆာငရွ်က်ရာတငွ ်တရာျားရံို ျားက ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရန ်အတွက ်

အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်သည့််အ ါ တရာျားရံို ျားသည် သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား အဆ ိုပါအြ န် ့် တွငမ်ြစဒ်စ၊ 

ဒနာငတ်ွင ် ြှတ်သည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်မြင့််မြစဒ်စ ကိုြပဏကီ ို ဆနဒအဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားရာတွင ်ဒဆာငရွ်က်ရြည့်် 

က စစရပ်ြ ာျားအာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ၊ တစရ်ပ်ရပ်က ိုမြစဒ်စ သတ်ြတှ်ဒပျားန ိုငသ်ည်။ 

တရာျားရံို ျား၏ကကီျား ကပ်ြှုမ င့်် ကိုြပဏီက ို  ကသ် ြ်ျားမခငျ်ား 

တရာျားရံို ျား၏ကကီျား ကပ်ြှုမ င့်် ကိုြပဏီက ို  ကသ် ြ်ျားရန် အြ န် ့်ခ ြှတန် ိုငသ်ည့်် အခ င့််အာဏာ 

၃၈၃။ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်မြင့်် ဆနဒအဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားရန ်ဆံိုျားမြတ်သည့််အ ါ တရာျားရံို ျားသည် 

ကိုြပဏကီ ို ဆနဒအဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားအာျား ပြီရှငြ် ာျား၊ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသ ြ ာျားက 

တရာျားရံိုျားသ ို ့် လွတ်လပ်စွာဒလျှာက် ာျားတငမ်ပန ိုင၍် တရာျားရံို ျားက သင့််သည်  ငမ်ြငသ်ည့်် 

စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားက ိုလ ိုက်နာလ က် ဆက်လက်ဒဆာငရွ်ကရ်ြည်မြစဒ် ကာငျ်ား၊ သ ို ့်ဒသာ် တရာျားရံို ျား၏ ကကီျား ကပ်ြှုမြင့်် 

ဒဆာငရွ်က်ရြည်မြစဒ် ကာငျ်ားဒြာ်မပ၍ အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

တရာျားရံို ျား၏ကကီျား ကပ်ြှုမ င့်် ကိုြပဏီက ို  ကသ် ြ်ျားရန်အတ က် ဒလ ာက် ာျားမခငျ်ား၏အက   ျားသက်ဒရာက်ြှု 

၃၈၄။ တရာျားရံို ျား၏ ကကီျား ကပ်ြှုမြင့်် ကိုြပဏကီ ို ဆနဒအဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားအာျား ဆက်လက်ဒဆာင ်ရွက်န ိုငရ်နအ်တွက ်

ဒလျှာက် ာျားြှုတစရ်ပ်က ို စွ ဆ ိုသည့််အြှုြ ာျားအဒပေါ် တရာျားရံိုျားသ ို ့် စရီငပ် ိုင ်ငွ့််ဒပျားရန ်အတွက် တရာျားရံို ျားက 

ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားရန ်ဒလျှာက် ာျားမ ငျ်ားတစရ်ပ်မြစသ်ည်ဟို ြှတ်ယ ရြည။် 

မြီရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ဒ ကျားမြီဒပျားဆပ်ရသြူ ာျား၏သဒဘာဆနဒက ို တရာျားရံိုျားက လက်ခံသံိုျားသပ်န ိုငမ်ခငျ်ား 

၃၈၅။ တရာျားရံို ျားသည် တရာျားရံို ျားက ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် တရာျားရံို ျား၏ ကကီျား ကပ်ြှုမြင့်် ကိုြပဏကီ ို 

ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားတ ို ့်အ ကာျား ဆံိုျားမြတ်ရာတွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား၊ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ြ ာျား 

 န် ့်အပ်ရာတွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား၊ တရာျားရံို ျား၏ ကကီျား ကပ်ြှုမြင့်် ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် 

က စစရပ်ြ ာျားတွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား လံိုဒလာက်သည့််အဒ ာကအ် ာျား တစရ်ပ်ရပ်မြင့်် ၎ငျ်ား ံ တငမ်ပဒစ န ိုငသ်က ့်သ ို ့် 

ပြီရှငြ် ာျားနငှ့််ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား၏ သဒဘာဆနဒြ ာျားက ို လက် သံံိုျားသပ်န ိုငသ်ည်။ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ြ ာျား ခန် ့်အပ်မခငျ်ား၊  ိုတပ်ယမ်ခငျ်ားမပ န ိုငသ်ည့််  တရာျားရံို ျား၏ အခ င့််အာဏာ 

၃၈၆။ (က) တရာျားရံို ျား၏ ကကီျား ကပ်ြှုမြင့်် ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်သည့််အ ါ တရာျားရံို ျားသည် 

အဆ ိုပါအြ န် ့်မြင့််မြစဒ်စ၊ ဒနာငတ်ွင ် ြှတ်သည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်မြင့််မြစဒ်စ စာရငျ်ား ရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား 

အရာရှ တစဦ်ျားဦျားက ို  ပ်ြံ န် ့် ာျားသည့်် အြ န် ့်  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

 ( ) ဤပိုေြ်အရ တရာျားရံိုျားက န် ့် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ တစဦ်ျားသည် ကိုြပဏ ီက  န် ့်အပ်သည့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ က ့်သ ို ့် က စစရပ်ြ ာျားအာျားလံိုျားတွင ်အလာျားတ  လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားနငှ့်် 

တာဝနြ် ာျားရှ ဒစရြည်။ 

(ဂ) တရာျားရံို ျားသည် ယငျ်ားက  န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ တစဦ်ျားဦျားက ို မြစဒ်စ၊ 

ကကီျား ကပ်ြှုအြ န် ့်အရ ဆက်လက် ငွ့််မပ  ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  တစဦ်ျားဦျားက ိုမြစ်ဒစ 
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 ိုတ်ပယ်န ိုငပ်ပီျား  ိုတ်ပယြ်ှု၊ ဒသဆံိုျားြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်နိုတ် ွကြ်ှုြ ာျားဒ ကာင့်် လစလ်ပ် သာွျားဒသာ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ တစဦ်ျား၏ဒနရာတွင ်မြည့််စွက် န် ့် ာျားန ိုငသ်ည်။ 

ကကီျား ကပ်ြှုအြ န် ့်၏ အက   ျားသကဒ်ရာက်ြှု 

၃၈၇။ (က) တရာျားရံို ျား၏ ကကီျား ကပ်ြှုမြင့်် ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်သည့််အ ါ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် တရာျားရံို ျားက သတ်ြှတ် ာျားသည့်် တာျားမြစ ် က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာလ က် 

တရာျားရံိုျား၏ ငွ့််မပ   က် သ ို ့်ြဟိုတ် စွက်ြက်ြှုြပါရှ ဘ  ြ ြ ၏ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ကိုြပဏအီာျား ဆနဒအဒလ ာက် 

ြ က်သ ြ်ျားဒဆာငရွ်က်သက ့်သ ို ့် အလာျားတ  နည်ျားလြ်ျားြ ာျားအတ ိုငျ်ား က င့််သံိုျား ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) တွင ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််က စစရပ်နငှ့်် ပိုေြ် ၃၃၈ တွငပ်ါရှ သည့်် က စစရပ်ြ ာျားြှအပ တရာျားရံိုျား၏ကကီျား ကပ်ြှုမြင့်် 

ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် တရာျားရံို ျားက  ြှတ်သည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ် သည ်တရာျားစွ ဆ ိုြှုြ ာျားနငှ့်် 

အမ ာျားဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို ဆ ိုငျ်ားငံ့်မ ငျ်ား အပါအဝငက် စစရပ်ြ ာျားအာျားလံိုျားတွင ်တရာျားရံို ျားက 

ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားအတွက်   ြှတ်သည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်မြစသ်ည်ဟို ြှတ်ယ ရြည် မြစပ်ပီျား 

ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်နအ်တွက် ဒတာငျ်ားဒ ေါ်ြှုြ ာျားမပ လိုပ်ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က် သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ြ ာျားက 

မပ လိုပ် ာျားသည့်် ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်နအ်တွက် ဒတာငျ်ားဒ ေါ်ြှုြ ာျားက ို အတည်မပ  ရန၊် သ ို ့်ြဟိုတ် 

တရာျားရံို ျားကကိုြပဏကီ ို ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားအတွက် အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်သက ့်သ ို ့် က င့််သံိုျား ဒဆာငရွ်က်န ိုင ်ငွ့််ရှ သည့်် 

အ ငွ့််အာဏာြ ာျားအာျားလံိုျားက ို တရာျားရံိုျားသ ို ့် အ ငွ့််အာဏာ အမပည့််အဝအပ်နငှျ်ား ရြည်။ 

(ဂ) တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ ်၎ငျ်ား အတွက် 

ဒဆာငရွ်က်ဒပျားရြည့််မပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် က စစတစရ်ပ်ရပ်က ို တရာျားရံို ျားက ညွှန ်ကာျားန ိုငရ်နအ်တွက် 

အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ား ာျားသည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားတွင ်ဒြာ်မပ ပါရှ ဒသာ ‘တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ’ ဆ ိုသည်ြှာ တရာျားရံိုျား၏ကကီျား ကပ်ြှုမြင့်် ကိုြပဏကီ ို ြ က်သ ြ်ျားရန ်အတွက် 

ဒဆာငရွ်က်သည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ က ိုဆ ိုလ ိုသည်ဟို ြှတ်ယ ရြည။် 

အလ တခ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  ကသ် ြ်ျားဒရျားအရာရှ ြ ာျားက ို တရာျားဝငခ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ြ ာျားအမ စခ်န် ့်အပ်မခငျ်ား 

၃၈၈။ တရာျားရံိုျား၏ကကီျား ကပ်ြှုမြင့်် ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်ပပီျား ယငျ်ားဒနာက် တရာျားရံို ျားက 

ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားအတွက် အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်သည့််အ ါ တရာျားရံို ျားသည် အဆ ိုပါ အြ န် ့်မြင့််မြစဒ်စ၊ 

ဒနာငတ်ွင ် ြှတ်သည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်မြင့််မြစဒ်စ ယာယီဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အပြ တြ်ျားဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

အမ ာျားသ ြ ာျားမြင့််ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အမ ာျားသ ြ ာျားပါရှ မ ငျ်ားြရှ ဘ နငှ့်် ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အလွတ် န် ့် ာျားသည့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားတ ို ့်အနက်ြှ တစဦ်ျားဦျားက ို တရာျားရံို ျားက 

ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားသည့်် က စစရပ်တွင ်တရာျားဝင ်န် ့်အပ်  ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ အမြစ ်

 န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်။ 

မ ည့််စ က်မပဋ္ဌာန်ျားခ ကြ် ာျား 
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ကိုြပဏီ  ကသ် ြ်ျားြှုအာျား စတငဒ်ဆာငရ် ကမ်ပီျားဒနာကတ် င ်လွှွဲဒမပာငျ်ားမခငျ်ားြ ာျား ြမပ လိုပ်ရမခငျ်ားနငှ့်် ဒ ကျားမြီြ ာျား 

ဒပေါ်လ ငစ် ာဒ ာမ်ပရမခငျ်ား 

၃၈၉။ (က) ကိုြပဏကီ ို ဆနဒအဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားသည့််က စစရပ်၌ ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားြှုအာျား စတငဒ်ဆာင ်ရွက်ပပီျားဒနာက်တွင ်

မပ လိုပ်သည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ၏  ွင့််မပ   က်မြင့်် မပ လိုပ်သည့်် လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားြှအပ 

အစိုရှယ်ယာြ ာျားက ို လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားြ ာျားနငှ့်် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား၏ ရပ်တည်ြှု အဒမ အဒနက ို 

ဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျားသည် ပ က်မပယ်သည်။ 

( ) တရာျားရံို ျားကမြစဒ်စ၊ တရာျားရံိုျား၏ကကီျား ကပ်ြှုမြင့််မြစ်ဒစ ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားသည့်် က စစရပ်၌ ကိုြပဏ ီြ က်သ ြ်ျားြှုအာျား 

စတငဒ်ဆာငရွ်က်ပပီျားဒနာက်တွင ်အဒရျားယ ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည့်် တငမ်ပဒတာငျ်ားဆ ိုြှုြ ာျား အပါအဝင ်

ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျားြ ာျားက ိုဒပျားအပ်မ ငျ်ားြ ာျား၊ အစိုရှယ်ယာ ြ ာျားက ိုလွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ ရပ်တညြ်ှုအဒမ အဒနက ို ဒမပာငျ်ားလ မ ငျ်ားြ ာျား အာျားလံိုျားသည် တရာျားရံို ျားက 

အမ ာျားဒသာအြ န် ့်တစစ်ံိုတစရ်ာ   ြှတ် ာျားမ ငျ်ားြရှ လျှင ်ပ က်မပယ်သည်။ 

(ဂ) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ လ ြွ  ယံ မ ငျ်ားဆ ိုငရ်ာဥပဒေနငှ့်် သက်ဆ ိုင၍် လ ြွ  ယံ သည့်် ကိုြပဏြီ ာျားက စစရပ်တွင ်

ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားသည့််က စစရပ်အာျားလံိုျား၌ ဒပျားရနရ်ှ ြည့်် ဒ ကျားပြီြ ာျားအာျားလံိုျား နငှ့်် ယ ိုဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

ဒနာငတ်ွငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား မြစဒ်ပေါ်ြည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် မြစဒ်ပေါ် န ိုငြ်ွယ် ရှ သည့်် ကိုြပဏအီဒပေါ် တငမ်ပဒတာငျ်ားဆ ိုြှုြ ာျား 

အာျားလံိုျားက ို ကိုြပဏအီာျားဆန် ့်က င၍် သက်ဒသတငမ်ပ န ိုငသ်ည်။ ဒနာငတ်ွငမ်ြစဒ်ပေါ်လာန ိုငသ်ည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားအဒ ကာငျ်ားက စစရပ်အတွက် ဒ ကျားပြီြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် တငမ်ပဒတာငျ်ားဆ ိုြှုြ ာျား၏ တနြ် ိုျားက ိုတ က ဒသ  ာဒသာ 

တနြ် ိုျားတစရ်ပ်ြဟိုတ်လျှင ်သင့််တင့်် ြျှတသည့်် တနြ် ိုျားမြင့်် သတ်ြှတ်ရြည်။ 

လူြ ွဲခံယသူည့််ကိုြပဏီြ ာျားအာျား   ကသ် ြ်ျားသည့််က စစရပ်တ င ်လူြ ွဲခံယမူခငျ်ားဆ ိုငရ်ာစညျ်ားြ ဉ်ျားစည်ျားကြ်ျား ြ ာျားက ို 

လ ိုက်နာရမခငျ်ား 

၃၉၀။ လ ြွ  ယံ သည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုက ို ြ က်သ ြ်ျားရာတွင ်အာြ အံက   ျား စံာျား ငွ့််ရရှ ဒသာ ပြီရှငြ် ာျား (secured creditors)နငှ့်် 

အာြ အံက   ျား စံာျား ငွ့််ြရရှ ဒသာပြီရှငြ် ာျား (unsecured creditors) ၏ သက်ဆ ိုငရ်ာအ ငွ့််အဒရျားြ ာျားနငှ့်် 

စပ်လ ဉျား၍လည်ျားဒကာငျ်ား၊ သက်ဒသ ငရ်ှာျားတငမ်ပန ိုငသ်ည့်် ဒ ကျားပြီ ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

နစှစ်ဉ ိုတ်ယ န ိုငသ်ည့်် အာြ တံနြ် ိုျားနငှ့်် ဒနာငတ်ွငမ်ြစဒ်ပေါ်လာြည့်် တာဝနရှ် ြှုြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍လည်ျားဒကာငျ်ား 

လ ြွ မြစသ်ည်ဟို သတ်ြှတ် ရံသည့််ပိုဂ္  လ်၏ ပ ိုငဆ် ိုငဒ်သာ ပစစည်ျားြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် 

လ ြွ  ယံ မ ငျ်ားဆ ိုငရ်ာဥပဒေအရ အဆ ိုပါ အ   နက်ာလတွင ်အတည် မြစလ် က်ရှ သည့်် စည်ျားြ ဉျားစည်ျားကြ်ျားြ ာျားနငှ့်် အည ီ

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်။ အဆ ိုပါ က စစရပ်ြ ာျားတွင ်သက်ဒသ ငရ်ှာျား တငမ်ပရြည့်် ပိုဂ္  လ်ြ ာျားနငှ့်် ကိုြပဏ၏ီ 

ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားြှ အမြတ်ဒဝစိုြ ာျားက ို လက်  ံရရှ ြည့််ပိုဂ္  လြ် ာျားအာျားလံိုျားသည် ကိုြပဏကီ ို ြ က်သ ြ်ျားသည့််က စစရပ်၌ 

ပါဝငလ်ာြည်မြစပ်ပီျား ဤပိုေြ်အရ ရ  ိုက် ငွ့်် ရှ သ ြ ာျားအမြစ ်ကိုြပဏအီဒပေါ် အဆ ိုပါတငမ်ပ ဒတာငျ်ားဆ ိုြှုြ ာျားက ို 

မပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ 

ဦျားစာျားဒပျားဒင ဒပျားဒခ ြှုြ ာျား 
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၃၉၁။ (က) ကိုြပဏကီ ို ြ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါ အမ ာျားဒသာဒ ကျားပြီြ ာျား က် ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို ဦျားစာျားဒပျား၍ 

ဒပျားဒ  ြှုြ ာျားမပ လိုပ်ရြည် - 

(၁) အစ ိုျားရ သ ို ့်ြဟိုတ် ဒေသအာဏာပ ိုငတ်စရ်ပ်ရပ်သ ို ့် ကိုြပဏကီဒပျားဒ  ရြည့်် ပိုေြ် ွ  (င) တွင ်ဒြာ်မပ 

 ာျားသည့််ဒန ့်ရက်၌ အဆ ိုပါဒန ့်ရက်ြတ ိုငြ်ီ ၁၂ လအတွငျ်ား ဒပျားဒ  ရနက် ဒရာက်သည့်် ဘဏ္ဍာဒငြွ ာျား၊ အ နွြ် ာျား၊ 

စည်ျား ကပ် နွြ် ာျား၊ အ နွအ် ြ ာျားအာျားလံိုျား၊ 

(၂) အ က်ဒြာ်မပပါ ဒန ့်ရက်ြတ ိုငြ်ီ နစှလ်အတွငျ်ား ကိုြပဏသီ ို ့်ဒဆာငရွ်က် ဒပျား ာျားသည့်် ဝနဒ်ဆာငြ်ှု ြ ာျားနငှ့်် 

စပ်လ ဉျားသည့်် စာဒရျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဝန ်ြ်ျားတစဦ်ျားစ၏ီ လိုပ်အာျား ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် လစာြ ာျား အာျားလံိုျား၊ 

(၃) အ က်ဒြာ်မပပါ ဒန ့်ရက်ြတ ိုငြ်ီ နစှလ်အတွငျ်ား ကိုြပဏသီ ို ့် ဒဆာငရွ်က်ဒပျား ာျားသည့်် ဝနဒ်ဆာငြ်ှု ြ ာျားနငှ့်် 

စပ်လ ဉျားသည့်် အ   နပ် ိုငျ်ားအရဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ လိုပ်ငနျ်ားပ ိုငျ်ားအလ ိုက် ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ဒပျားဒ  ရြည့်် 

အလိုပ်သြာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကာယလိုပ်သာျားတစဦ်ျားဦျား၏ လိုပ် ြ ာျားအာျားလံိုျား၊ 

(၄) ကိုြပဏ၏ီ အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် ဝန ်ြ်ျားတစဦ်ျားဦျား ဒသဆံိုျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ြသနစ်ွြ်ျား မြစမ် ငျ်ားတ ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

အလိုပ်သြာျား ဒလ ာ်ဒ ကျားအက်ဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ် အရဒပျားဒ  ရြည့်် 

ဒလ ာ်ဒ ကျားဒငြွ ာျား၊ 

(၅) ကိုြပဏကီ  န် ့်အပ် ာျားသည့်် ဝန ်ြ်ျားြ ာျား၏ လ ြှုြ လံိုဒရျားအတွက် အ ိုနာစာ ရနပံ်ိုဒင၊ွ ပငစ်င ်ရနပံ်ိုဒင၊ွ 

ဆိုဒ ကျားရနပံ်ိုဒင၊ွ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားရနပံ်ိုဒင ွတစရ်ပ်ရပ်ြှ ဝန ်ြ်ျားတစဦ်ျားဦျားသ ို ့် ဒပျားဒ  ရြည့်် 

ဒငပွြာဏြ ာျားအာျားလံိုျား၊ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၆) ဤဥပဒေ၏ ပိုေြ် ၂၇၁၊ ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၃) နငှ့််အညီ မပ လိုပ်သည့်် စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားြှု တစရ်ပ်ရပ်အတွက် 

ကိုနက် စရ တ်ြ ာျား။ 

( ) အ က်ဒြာ်မပပါ ဒ ကျားပြီြ ာျားအာျားလံိုျားက ို - 

(၁) တနျ်ားတ ဦျားစာျားဒပျားရြည်မြစပ်ပီျား ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျား လံိုဒလာက်ြှုရှ လျှင ်အမပည့််အဝ ဒပျားဒ  ရြည်။   ိုသ ို ့် 

ဒပျားဒ  ရနအ်တွက် ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျား လံိုဒလာက်ြှုြရှ ပါက ယငျ်ားတ ို ့်အာျား အ    ျားတ ညီစွာမြင့်် ဒလျှာ့်   ဒပျားဒ  ရြည်၊ 

၎ငျ်ားအမပင ်

(၂) သာြနပ်ြီရှငြ် ာျားသ ို ့် ဒငဒွပျားဒ  ရနအ်တွက် ကိုြပဏ၏ီရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားသည် လံိုဒလာက်ြှုြရှ သည့်် 

အ ါအ က်ဒြာ်မပပါဒ ကျားပြီြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ကိုြပဏကီ မပ လိုပ် ာျားသည့်် ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားအဒပေါ် 

အဒမပာငျ်ားအလ ရှ ဒသာ ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား (floating charge) တစရ်ပ်ရပ်အရ ဒငဒွ  ျားလက်ြှတ် ြ ာျားအာျား 

ပ ိုငဆ် ိုင ်ာျားသ ၏ တငမ်ပဒတာငျ်ားဆ ိုြှု က် ဦျားစာျားဒပျား၍ ဒဆာငရွ်က်ရြည်မြစပ်ပီျား အဆ ိုပါ အဒမပာငျ်ားအလ ရှ ဒသာ 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားတွင ်ပါဝငဒ်သာ သ ို ့်ြဟိုတ် သက်ဆ ိုငဒ်သာပစစည်ျား တစရ်ပ်ရပ်ြ ှဒပျားဒ  ရြည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရန ်ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားနငှ့်် အသံိုျားစရ တ်ြ ာျားအတွက် လ ိုအပ်ြည့််ဒင ွပြာဏက ို   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ပပီျား 

ဒြာ်မပပါဒ ကျားပြီြ ာျားက ို ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျား လံိုဒလာက်ြှုရှ သည့်် အတ ိုငျ်ားအတာအ     က်  ငျ်ားဒပျားဒ  ရြည်။ 
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(ဃ) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့််အြ န် ့်   ြှတ်သည့််ဒန ့်ရက်ြတ ိုငြ်ီ သံိုျားလအတွငျ်ား ကိုြပဏ၏ီ ကိုနပ်စစည်ျား ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားက ို ဒမြအဒဆာက်အအံိုပ ိုငရ်ှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားက ဒ ကျားပြီ အတွက် 

ပစစည်ျားသ ြ်ျားယ  ာျားလျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီအတွက် ပစစည်ျားသ ြ်ျားယ လျှင ်ဤပိုေြ်အရ ဦျားစာျား ဒပျား၍ ဒပျားဒ  ရြည့်် 

ဒ ကျားပြီြ ာျားအာျားလံိုျားက ို   ိုသ ို ့်သ ြ်ျားယ  ာျားလျှင ်ကိုနပ်စစည်ျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ရရန ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျားအဒပေါ်တွင ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

အဆ ိုပါပစစည်ျားြ ာျားက ို ဒရာငျ်ား  ရရှ သည့်် ဒငဒွ ကျားြ ာျားအဒပေါ်တွင ်လည်ျားဒကာငျ်ား ပ ြဦျားစွာ 

ဒပျားဒ  ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ဒပါငန်ှြံှုတစရ်ပ်ရပ်အရ ဒပျားဒ  ရသည့်် ဒငဒွ ကျားတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

ဒမြအဒဆာက်အအံိုပ ိုငရ်ှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသ တစဦ်ျားသည် ဒငဒွပျားဒ   မ ငျ်ားက ိုလက် ရံြည့််ပိုဂ္  လ်က ့်သ ို ့် အလာျားတ  

ဦျားစာျားဒပျားအ ငွ့််အဒရျားက ို ရရှ ဒစရြည်။ 

(င) ဤပိုေြ်တွင ်ဒရှွဲ့ ပ ိုငျ်ား၌ ရည်ညွှနျ်ားဒြာ်မပ  ့်ဒသာ ရက်စွ သည် - 

(၁) ယ ငက် ဆနဒအဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် စတငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြမပ   ့်ဒသျားဒသာ ဆနဒ 

အဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားရန ်အြ န် ့်  ြှတ်မ ငျ်ား ရံသည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ က စစရပ်တွင ်

ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရန ်အြ န် ့်  ြှတ်သည့််ဒန ့်ရက်နငှ့်် 

(၂) အမ ာျားက စစရပ်ြ ာျားတွင ်ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရန ်စတငဒ်ဆာငရွ်က်သည့််ဒန ့်။ 

ပစစည်ျားြ ာျားက ိုစ န် ့်လွှတမ်ခငျ်ား 

၃၉၂။ (က) ြ က်သ ြ်ျား ရံသည့်် ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်တငွ ်ဝန ်ိုပ်ဝနပ် ိုျားမြစဒ်စသည့်် တာဝနြ် ာျား ပါရှ ဒသာ 

သက်တြ်ျားတစရ်ပ်ရပ် သတ်ြှတ်ပါရှ သည့််ဒမြြ ာျား၊ ကိုြပဏ၏ီ စဒတာ့်ရှယ်ယာြ ာျား၊ အက   ျား အမြတ်ြပါရှ ဒသာ 

ပဋ ညာဉစာ   ပ်ြ ာျား၊ ဒရာငျ်ား  မ ငျ်ားြမပ န ိုငဒ်သာ အမ ာျားပစစည်ျားြ ာျား၊ အလွယ်တက  

ဒရာငျ်ား  န ိုငသ်ည့််ပစစည်ျားြ ာျားပါဝင ် ့်လျှင ်တာဝနရ်ှ သည့်် မပ လိုပ်ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို မပ လိုပ်ဒစရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒငဒွ ကျားတစရ်ပ်ရပ်က ို ဒပျားဒ  ဒစရနအ်တွက် အဆ ိုပါပစစည်ျားြ ာျားက ို လက်ဝယ ်ာျားရှ သ အဒပေါ် တရာျားဝင ်

စည်ျားဒနာှငြ်ှုရှ သည်ဆ ိုဒသာ အဒ ကာငျ်ားဒ ကာင့်် ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် 

ပစစည်ျားြ ာျားက ိုဒရာငျ်ား  ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုအာျား ရယ ရနက်က  ျားပြ်ျားအာျား ိုတ်မ ငျ်ား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားတ ို ့် နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ 

ပ ိုငဆ် ိုင ်ငွ့််တစရ်ပ်ရပ်က ို က င့််သံိုျားဒနဒစကာြ တရာျားရံိုျား၏  ငွ့််မပ   က်အရလည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို 

လ ိုက်နာ၍လည်ျားဒကာငျ်ား ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားြှု စတငသ်ည့််အ   နြ်ှ ၁၂ လ အတွငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်တရာျားရံို ျားက  ငွ့််မပ သည့်် 

 ပ်ြံတ ိုျားမြ င့်် ဒပျားသည့််ကာလအတွငျ်ား ြည်သည့််အ   နတ်ွင ်ြဆ ို ၎ငျ်ားက စာမြင့််ဒရျားသာျားလက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား၍ 

ပစစည်ျားြ ာျားက ိုစွန် ့်လွှတ်န ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ကိုြပဏ ီြ က်သ ြ်ျားြှု စတငသ်ည့််အ   နြ်ှ ၂၈ ရက်အတွငျ်ား 

ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်အတကွ် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျား ဒရျားအရာရှ က သ ရှ  ာျားမ ငျ်ားြရှ   ့်လျှင ်ပစစည်ျားြ ာျားစွန် ့်လွှတ်မ ငျ်ား 

နငှ့််သက်ဆ ိုငဒ်သာ ဤပိုေြ်အရ အ ငွ့်် အာဏာက ို ယငျ်ားပစစညျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ၎ငျ်ားအဒနမြင့်် စတငသ် ရှ သည့််အ   နြ်ှ ၁၂ 

လအတွငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် တရာျားရံိုျားက ငွ့််မပ သည့််  ပ်ြံ တ ိုျားမြ င့််ဒပျားသည့်် ကာလအတွငျ်ား ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို က င့််သံိုျား 

ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 
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( ) စွန် ့်လွှတ်မ ငျ်ားသည်   ိုသ ို ့်စွန် ့်လွှတ်သည့််ဒန ့်ြှစ၍ စွန် ့်လွှတသ်ည့််ပစစည်ျားြ ာျားရှ  သ ို ့်ြဟိုတ ်ယငျ်ားတ ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် 

အ ငွ့််အဒရျားြ ာျား၊ အက   ျား စံာျား ွင့််ြ ာျားနငှ့်် ကိုြပဏ၏ီတာဝနရ်ှ ြှုြ ာျား၊ ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျား ြ ာျားက ို 

ဆံိုျားမြတ်ဒဆာငရွ်က်သည်ဟိုမြစသ်ည်။ သ ို ့်ဒသာ် စွန် ့်လွှတ်မ ငျ်ားသည် တာဝနရ်ှ ြှုြ ှကိုြပဏကီ ို ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

ကိုြပဏ၏ီ ပစစည်ျားြ ာျားက ိုဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား စွန် ့်လွွွွ တှ် ငွ့််မပ ရနအ်တွက် လ ိုအပ် သည့််က စစရပ်ြှအပ 

အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျား၏ အ ွင့််အဒရျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

(ဂ) တရာျားရံို ျားသည် စွန် ့်လွှတ် ငွ့််ြမပ ြီတွငမ်ြစဒ်စ၊ စွန် ့်လွှတ်ရန ်ငွ့််မပ သည့်် အ ါတွငမ်ြစဒ်စ အက   ျား သက်ဆ ိုငသ်ည့်် 

ပိုဂ္  လ်ြ ာျားသ ို ့် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာြ ာျားက ို ဒပျားပ ို ့်ဒစန ိုငပ်ပီျား ဒဆာငရွ်က် ငွ့််မပ ြည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားက ို 

သတ်ြှတ်န ိုငသ်ည့််အမပင ်တရာျားရံို ျားက သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား တရာျား ြျှတဒသာ အမ ာျားအြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို 

  ြှတ် န ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် ၎ငျ်ားက စွန် ့်လွှတ်မ ငျ်ားမပ ြည် ြမပ ြည်က ို ဆံိုျားမြတ်ရန ်လ ိုအပ်သည်ဟို 

အက   ျား စံာျား ငွ့််ရှ သ  တစဦ်ျားဦျားက ၎ငျ်ား ံစာမြင့်် ဒရျားသာျား၍ တငမ်ပဒလျှာက် ာျားလာ လျှင ်

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် အဆ ိုပါ ဒလျှာက ်ာျားြှုအာျား လက် ရံရှ ပပီျားဒနာက် ၂၈ ရက် အတွငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် တရာျားရံို ျားက  ငွ့််မပ သည့််  ပ်ြံတ ိုျားမြ င့််ဒပျားသည့််ကာလအတွငျ်ား ၎ငျ်ားအဒနမြင့်် စွန် ့်လွှတ် ငွ့််ရရှ ဒရျားအတွက် 

တရာျားရံိုျားသ ို ့် တငမ်ပဒလျှာက် ာျားရန ် ကံရွယ်ဒ ကာငျ်ားဒလျှာက် ာျားသ သ ို ့် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ ြဒပျားပ ို ့်  ့်သည့််က စစတွင ်

ဤပိုေြ်အရ ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို စွန် ့်လွှတ် ငွ့််ြရှ ဒစရ။ ပဋ ညာဉစာ   ပ် တစရ်ပ်ရပ်က ို စွန် ့်လွှတ်သည့််က စစရပ်တွင ်

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် အ က်ဒြာ်မပပါအတ ိုငျ်ား ဒလျှာက် ာျားြှုအာျား မပ လိုပ်ပပီျားဒနာက် 

ဒြာ်မပပါကာလ သ ို ့်ြဟိုတ ် ပ်ြံ တ ိုျားမြ င့််ဒပျားသည့်် ကာလအတွငျ်ား   ိုပဋ ညာဉစာ   ပ်က ို စွန် ့်လွှတ်မ ငျ်ားြမပ   ့်လျှင ်

ကိုြပဏသီည် ယငျ်ားစာ   ပ်အာျား လက် ပံပီျားမြစသ်ည်ဟို ြှတ်ယ ရြည်။ 

(င) စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ အာျား ဆန် ့်က င၍် ကိုြပဏနီငှ့်် မပ လိုပ် ာျားဒသာ ပဋ ညာဉ စာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ်အရ 

တာဝနရ်ှ သ  သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် အက   ျား စံာျား ငွ့််က ို ရ ငွ့််ရှ သ  တစဦ်ျားဦျားက 

ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပလာလျှင ်တရာျားရံို ျားသည် ပဋ ညာဉစာ   ပ်က ို ပယ်ြ က်သည့်် အြ န် ့် တစရ်ပ်ရပ်  ြှတ်၍ 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြရှ သည့််အတွက် တစြ်က်ြက် သံ ို ့် သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ားတ ို ့်  ံြှ ဒငဒွပျားဒ  ရန ်

စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားက ို သတ်ြှတ်န ိုငသ်ည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် တရာျားရံို ျားက သင့််သည် ငမ်ြင ်သည့််အတ ိုငျ်ား 

အမ ာျားအြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို   ြှတ်န ိုငသ်ည်။ အဆ ိုပါအြ န် ့်အရ ဒြာ်မပပါပိုဂ္  လ်သ ို ့် ဒပျားဒ   ရြည့်် 

နစန်ာဒ ကျားတစရ်ပ်ရပ်က ို ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါ ဒ ကျားပြီတစရ်ပ်အမြစ ်၎ငျ်ားကတငမ်ပန ိုင ်သည်။ 

(စ) စွန် ့်လွှတ်ြည့််ပစစည်ျားတစရ်ပ်တွင ်အက   ျား စံာျား ငွ့််တစရ်ပ်ရပ်က ို တငမ်ပဒတာငျ်ားဆ ိုသ တစဦ်ဦျား သ ို ့်ြ ဟိုတ် 

စွန် ့်လွှတ်ြည့််ပစစည်ျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ဤဥပဒေအရ ကငျ်ားလွတ်မ ငျ်ားြမပ ရဒသျားသည့်် တာဝနရ်ှ ြှု တစရ်ပ်အရ 

သက်ဆ ိုငသ်ည့််ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက တငမ်ပဒလျှာက် ာျားလာလျှင ်တရာျားရံို ျားသည် သင့််သည်  ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား 

အဆ ိုပါပိုဂ္  လ်က ို  ကာျားနာပပီျားပစစည်ျားြ ာျားတွင ်အက   ျား စံာျား ငွ့််ရှ သ သ ို ့်မြစဒ်စ၊ အ က်တွငဒ်ြာ်မပပါရှ သည့်် 

တာဝနရ်ှ ြှုအတွက် ဒလ ာ်ဒ ကျားတစရ်ပ်အမြစ ်ပစစည်ျားြ ာျားအာျား ဒပျားအပ်သင့်် သည်ဟို ယ ဆသ သ ို ့်မြစဒ်စ၊   ိုသ ြ ာျား၏ 
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ယံို ကည်အပ်နှမံ ငျ်ား ရံသ ြ ာျားသ ို ့်မြစ်ဒစ တရာျားရံို ျားက သင့််သည်  ငမ်ြငသ်ည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျား သတ်ြှတ်၍ 

ပစစည်ျားြ ာျားအာျား အပ်နငှျ်ားရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် ပစစည်ျားြ ာျားက ို ဒပျားအပ်ရနအ်တွက် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို  ြှတ်န ိုငသ်ည်။   ိုသ ို ့် 

ပစစည်ျားအပ်နငှျ်ားသည့််အြ န် ့်အာျား   ြှတ်ပပီျား သည့််အ ါ ယငျ်ားတငွပ်ါဝငဒ်သာ ပစစည်ျားြ ာျားက ို 

ပစစည်ျားလွှ ဒမပာငျ်ားြှုစာ   ပ်တစရ်ပ် သ ို ့်ြဟိုတ ်စည်ျားကြ်ျား   က် တစရ်ပ်ြပါရှ ဘ အြ န် ့်တွင ်အြည်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် 

ပိုဂ္  လ်သ ို ့်အပ်နငှျ်ားရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်စွန် ့်လွှတ် သည့််ပစစည်ျားသည် ငာှျားရြ်ျား ာျားမ ငျ်ားမြစပ်ါက တရာျားရံို ျားသည် 

ဒအာက်ပါအ  က်ြ ာျားနငှ့်် ညီညွတ်မ ငျ်ားြှ တစပ်ါျား  ပ်ဆင့််အငာှျား   ာျား ရံသ  သ ို ့်ြဟိုတ် အဒပါင ်သံ အမြစ ်

ကိုြပဏတီွငတ်ငမ်ပဒတာငျ်ားဆ ိုသ  တစဦ်ျားဦျားအတွက် ပစစည်ျားအပ်နငှျ်ားသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို   ြှတ်မ ငျ်ားြမပ ရ - 

(၁) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားြှု စတငသ်ည့််အ   န၌် ပစစည်ျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ အငာှျား   ာျားြှုအရ ကိုြပဏနီငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် 

တာဝနရှ် ြှုြ ာျားက ့်သ ို ့် အလာျားတ တာဝနရှ် ြှုြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငလ်ျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) အဆ ိုပါဒန ့်ရက်တွင ်ဒြာ်မပပါပိုဂ္  လ်သ ို ့် အငာှျား   ာျားြှုအာျား လွှ အပ် ာျားသက ့်သ ို ့် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

ငာှျားရြ်ျားသည့််ပစစည်ျားတွင ်ပစစည်ျားအပ်နှသံည့်် အြ န် ့်တွငပ်ါရှ ဒသာ ပစစည်ျားြ ာျားသာ ပါဝငသ်က ့်သ ို ့်လည်ျား ဒကာငျ်ား၊ 

ဒြာ်မပပါစည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့်် ပစစည်ျားအပ်နှသံည့််အြ န် ့်က ို လက် ရံနမ်ငငျ်ားပယ်ဒသာ အဒပါင ် သံ ြ ာျား 

သ ို ့်ြဟိုတ်  ပ်ဆင့််အငာှျား   ာျားမ ငျ်ား ရံသ ြ ာျားသည် ပစစည်ျားြ ာျားရှ  အက   ျား စံာျား ငွ့််နငှ့်် ပစစည်ျား 

ြ ာျားအဒပေါ် ာျားရှ သည့်် အာြ ြံ ာျားအာျားလံိုျားြှ ြယ်ရာှျားရြည်မြစပ်ပီျား ဒြာ်မပပါစည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့်် 

အြ န် ့်တစရ်ပ်က ိုလက် ရံနဆ်နဒရှ ပပီျား ကိုြပဏတီွင ်တငမ်ပဒတာငျ်ား ြံှုမပ သ  ြရှ   ့်လျှင ်ကိုြပဏြီှ မပ လိုပ်  ာျားသည့်် 

ပစစည်ျားြ ာျား၊ ဒ ကျားပြီ တာဝနြ် ာျားနငှ့်် အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားြှလွတ်ကငျ်ားသည့်် ငာှျားရြ်ျားြှုအရ အငာှျား   

 ာျားမ ငျ်ား ရံသ ၏ သဒဘာတ ညီ  က်အာျားဒဆာငရွ်က်ရန ်တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျား ြ ာျားနငှ့်် 

ပစစည်ျားတွငပ်ါရှ ဒသာအက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားက ို တာဝနရ်ှ သ  တစဦ်ျားဦျား ံသ ို ့် တစဦ်ျား  ငျ်ားအရမြစ်ဒစ၊ 

က ိုယ်စာျားလှယ်အရမြစဒ်စ၊ တစဦ်ျားတည်ျားဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏနီငှ့်် တွ ြက်၍ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား 

အပ်နငှျ်ားရန ်အ ငွ့််အာဏာရှ သည်။ 

(ဆ) ဤပိုေြ်အရ စွန် ့်လွှတ်ြှုတစရ်ပ်က ို ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားဒ ကာင့််     ိုက်သည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် 

    ိုက်သည့််ပြာဏအတွက် ကိုြပဏ၏ီ ပြီရှငမ်ြစသ်ည်ဟို ြတှ်ယ ရြည်မြစပ်ပီျား ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် အ ါတွင ်

ဒ ကျားပြီတစရ်ပ်အမြစ ်  ိုပြာဏအာျား တငမ်ပန ိုငသ်ည်။ 

လ ြ်လည်လညှ့််မ ာျားဒသာ ဦျားစာျားဒပျားရယြူှု 

၃၉၃။ (က) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်ကမြစဒ်စ၊ တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်အဒပေါ်တွငမ်ြစဒ်စ မပ လိုပ်  ့်ပပီျား ၎ငျ်ား၏လ ြွ  ယံ ြှုတွင ်

လ ြ်လည်လှည့််မြာျားဒသာ ဦျားစာျားဒပျားရယ ြှုမြစသ်ည်ဟို ြှတယ် ရြည့်် ပစစည်ျားြ ာျား က ို လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ား၊ ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ား၊ 

ပစစည်ျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဒငဒွပျားဒ  မ ငျ်ား၊ အတည်မပ  ဒဆာငရွ်ကမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒဆာငရွ်က်  က်တစရ်ပ်ရပ်က ို 

မပ လိုပ်မ ငျ်ားတ ို ့်က ို ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့််က စစရပ်၌ ကိုြပဏကီမြစဒ်စ၊ ကိုြပဏအီဒပေါ်တွငမ်ြစဒ်စ မပ လိုပ်  ့်လျှင ်

၎ငျ်ား၏ပြီရှငြ် ာျားသ ို ့် လ ြ်လည်လှည့််မြာျားဒသာ ဦျားစာျားဒပျားရယ ြှုတစရ်ပ်မြစသ်ည်ဟို ြှတ်ယ ရြည်မြစပ်ပီျား ယငျ်ားသ ို ့် 

ဒဆာငရွ်က်  က်သည် တရာျားဝငမ် ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 



မြနြ်ာန ိုငင်ကံိုြပဏီြ ာျားဥပဒေ 

Page 211 of 263 

( ) ဤပိုေြ်ပါ က စစရပ်ြ ာျားအတွက ်တရာျားရံို ျားကမြစဒ်စ၊ တရာျားရံို ျား၏ ကကီျား ကပ်ြှုမြင့််မြစဒ်စ ကိုြပဏ ီ

ြ က်သ ြ်ျားသည့််က စစရပ်တွင ်ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် ဒလျှာက် ာျားြှုတစရ်ပ်က ို တငမ်ပမ ငျ်ားနငှ့်် ကိုြပဏကီ ို 

ဆနဒအဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားသည့်် က စစရပ်တွင ်ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် ဆံိုျားမြတ်  က် တစရ်ပ်က ို တငမ်ပမ ငျ်ားတ ို ့်က ို 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် လ ြွ  ယံ ဒဆာငရွ်က်ြှုနငှ့်် တ ညီသည်ဟိုြှတ်ယ ရြည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏ၏ီ ပစစည်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ကိုြပဏကီ ၎ငျ်ား၏ပြီရှငြ် ာျားအာျားလံိုျား၏ အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျား အတွက် 

ယံို ကည်အပ်နှမံ ငျ်ား ရံသ ြ ာျားသ ို ့် လွှ ဒမပာငျ်ားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားသည် ပ က်မပယ်ဒစရြည်။ 

ဝရြ်ျားကပ်မခငျ်ား၊ အတည်မပ ဒဆာငရ် ကမ်ခငျ်ားြ ာျား စသည်တ ို ့်က ိုြမပ ရမခငျ်ား 

၃၉၄။ (က) တရာျားရံို ျားကမြစဒ်စ၊ တရာျားရံို ျား၏ ကကီျား ကပ်ြှုမြင့််မြစဒ်စ ကိုြပဏတီစ ်ိုက ို ြ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါ ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားြှု 

စတငပ်ပီျားဒနာက် ပစစည်ျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားအဒပေါ် တရာျားရံို ျား၏  ငွ့််မပ   က်ြပါရှ ဘ  ဝရြ်ျားကပ်မ ငျ်ား၊ 

ပစစည်ျားြ ာျားက ို သ ြ်ျားဆည်ျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားတရာျားဝင ်အစအီစဉတစရ်ပ်ရပ်အရ အတည်မပ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြ ာျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို တရာျားရံို ျား၏  ငွ့််မပ   က်ြပါရှ ဘ  ဒရာငျ်ား  မ ငျ်ားြ ာျားသည် ပ က်မပယ်ဒစရြည်။ 

( ) ဤပိုေြ်တွငပ်ါရှ ဒသာ ြည်သည့််မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြဆ ို အစ ိုျားရက ဒဆာငရွ်က်သည့်် က စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

အဒမပာငျ်ားအလွဲရှ ဒသာ ဒ ကျားမြီတာဝန်တငရှ် မခငျ်ား (floating charge) ၏ အက   ျားသက်ဒရာကြ်ှု 

၃၉၅။ ကိုြပဏတီစ ်ိုအာျား ြ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါ ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့််ဒန ့်ြှစ၍ သံိုျားလအတွငျ်ား မပ လိုပ်  ့် ဒသာကိုြပဏ၏ီ 

တာဝနယ် ဒဆာငရွ်က်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် ပစစည်ျားြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ မပ လိုပ်သည့်် အဒမပာငျ်ား အလ ရှ ဒသာ 

ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား (floating charge)သည် အဆ ိုပါ အဒမပာငျ်ားအလ ရှ ဒသာ ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားက ို 

မပ လိုပ်ပပီျားဒနာက် ကိုြပဏသီည်   က်  ငျ်ားလ ြွ  ယံ ရမ ငျ်ားြရှ   ့်လျှင ်အဆ ိုပါ ပြာဏအဒပေါ် တစန်စှလ်ျှင ်

ငါျားရာ  ိုငန်ှုနျ်ားအတ ိုျားနှုနျ်ားမြင့်် အဆ ိုပါဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား မပ လိုပ်သည့်် အ   နတ်ွငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

  ိုဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ား မပ လိုပ်ပပီျားဒနာက်တွငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားအတွက် 

အြ ိုျားစာျားနာျားအမြစ ်ကိုြပဏသီ ို ့်ဒပျားဒ    ့်သည့်် ဒငသွာျားပြာဏြှအပ တရာျားဝငမ် ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားမခငျ်ားအတ က် ဒယဘိုယ အစအီစဉ်ြ ာျားက ို ခ င့််မပ န ိုငမ်ခငျ်ား 

၃၉၆။ (က) စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် တရာျားရံို ျား၏  ငွ့််မပ   က်မြင့်် ကိုြပဏကီ ို ြ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါ 

တရာျားရံို ျားကမြစဒ်စ၊ တရာျားရံို ျား၏ ကကီျား ကပ်ြှုမြင့််မြစ်ဒစ၊ ဆနဒအဒလ ာက် ကိုြပဏ၏ီ အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်အရ 

 ငွ့််မပ   က်မြင့််မြစဒ်စ ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျား အာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ၊ တစရ်ပ်ရပ်က ို မြစဒ်စ ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည် - 

(၁) ပြီရှငအ်ြ   ျားအစာျားတစရ်ပ်ရပ်သ ို ့် အမပည့််အဝဒငဒွပျားဒ  မ ငျ်ား၊ 

(၂) ပြီရှငြ် ာျားနငှ့််မြစဒ်စ၊ ပြီရှငြ် ာျားမြစသ်ည်ဟို ဒတာငျ်ားဆ ိုဒနသ ြ ာျားနငှ့််မြစဒ်စ၊ ကိုြပဏအီဒနမြင့်် ယ ို 

ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဒနာငတ်ွငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား တာဝနရ်ှ န ိုငသ်ည့်် ဒတာငျ်ားဆ ိုြှုတစရ်ပ်ရပ် မပ လိုပ်သ  ြ ာျားနငှ့်် 

မြစဒ်စ သဒဘာတ ညီြှု သ ို ့်ြဟိုတ် စစီဉဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်ရပ် မပ လိုပ်မ ငျ်ား၊ 

(၃) ကိုြပဏနီငှ့်် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားဟို သတ်ြှတ် ရံသ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားပြီစာျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏသီ ို ့်တာဝနရှ်  ကသ ြ ာျား အ ကာျား 
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ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်န ်ဒတာငျ်ားဆ ိုြှုြ ာျားနငှ့််   ိုဒတာငျ်ားဆ ိုြှုြ ာျားအတွက် တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျား၊ ဒ ကျားပြီ ြ ာျားနငှ့်် 

ဒ ကျားပြီြ ာျားဒ ကာင့်် မြစဒ်ပေါ်လာသည့်် တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျား၊ ယ ိုဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဒနာငတ်ွင ်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား 

မြစဒ်ပေါ်ြည် သ ို ့်ြဟိုတ် မြစဒ်ပေါ် န ိုငြ်ွယ်ရှ သည့်် တငမ်ပဒတာငျ်ားဆ ိုြှုြ ာျားနငှ့်် ကိုြပဏ ီနငှ့််လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏ၏ီ 

ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားနငှ့်် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် လည်ျား ဒကာငျ်ား သက်ဆ ိုငသ်ည့််က စစရပ်ြ ာျားက ို 

သဒဘာတ ညီ ာျားသည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့်် ည  နှု ငျ်ားဒဆာင ်ရွက်မ ငျ်ား၊ အဆ ိုပါဒတာငျ်ားဆ ိုြှုြ ာျား၊ ဒ ကျားပြီြ ာျား၊ 

တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် တငမ်ပဒတာငျ်ားဆ ိုြှုြ ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် အာြ တံစရ်ပ်ရပ်ရယ မ ငျ်ားနငှ့်် 

၎ငျ်ားတ ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ပပီျားစျီားဒအာင ်ဒဆာငရွ်က် မ ငျ်ား။ 

( ) ဤပိုေြ်အရ အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ က က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က် မ ငျ်ားသည် 

တရာျားရံိုျား၏ကကီျား ကပ်ြှုနငှ့်် အညီမြစဒ်စရြည်။ ပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  တစဦ်ျားဦျားသည် အဆ ိုပါ 

အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ တရာျားရံိုျားသ ို ့် တငမ်ပဒလျှာက် ာျားန ိုငသ်ည်။ 

မပစြ်ှုက ူျားလ န်သည့်် ေါရ ိုက်တာြ ာျားစသည်တ ို ့်အဒပေါ် နစန်ာဒ ကျားရယရူန် တရာျားရံို ျား၏အခ င့််အာဏာ 

၃၉၇။ (က) ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါ ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏကီ ို 

ကြက မပ လိုပ်မ ငျ်ားတ ို ့်တွင ်ပါဝငဒ်ဆာငရွ်က်  ့်သ တစဦ်ျားဦျား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် ယ ငက်မြစဒ်စ၊ ယ ိုမြစဒ်စ 

တာဝန ်ြ်ျားဒဆာင ် ့်ဒသာ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် 

ကိုြပဏ၏ီအရာရှ တစဦ်ျားဦျားသည် ကိုြပဏ၏ီဒငဒွ ကျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ပစစည်ျားြ ာျားအတွက် အလွ သံိုျား  ့် ဒ ကာငျ်ား၊ 

ရယ   ့်ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် တာဝနရ်ှ ဒ ကာငျ်ား ဒပေါ်ဒပါက်  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏနီငှ့််စပ်လ ဉျား၍ 

အရှ နအ်ဝါအလွ သံိုျားစာျားမပ ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် ယံို ကည်အပ်နှဒံရျား ဒြာက်ြ က်ြှုတ ို ့်အတွက် အမပစရ်ှ ဒ ကာငျ်ား 

ဒပေါ်ဒပါက်  ့်ဒ ကာငျ်ား ဒတွွဲ့ ရှ လျှင ်တရာျားရံို ျားသည် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က် သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ၊ ပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  တစဦ်ျားဦျားက ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားတွင ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ က ို ပ ြဆံိုျား 

 န် ့်အပ်  ့်သည့််ဒန ့်ရက်ြှမြစဒ်စ၊ အလွ အသံိုျားမပ မ ငျ်ား၊ ရယ မ ငျ်ား၊ အရှ နအ်ဝါအလွ  သံိုျားစာျားမပ ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် 

ယံို ကည်အပ်နှဒံရျားဒြာက်ြ က်ြှုတ ို ့်က ို မပ လိုပ်  ့်သည့််ဒန ့်ြှ သံိုျားနစှအ်တွငျ်ားမြစဒ်စ၊ ယငျ်ားတ ို ့် အနက် ပ ိုြ ိုရှည် ကာသည့်် 

ကာလအတွငျ်ားမပ လိုပ်သည့်် ဒလျှာက် ာျားသည့််အဒပေါ် ကြက မပ သ ြ ာျား၊ ေါရ ိုက်တာြ ာျား၊ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ ြ ာျား၏ မပ ြ ဒဆာငရွ်က်  က် ြ ာျားက ို စစဒ်ဆျားန ိုငပ်ပီျား တရာျားရံို ျားက 

သင့််သည်  ငမ်ြငသ်ည့်် အတ ိုျားနှုနျ်ားမြင့်် ဒငဒွ ကျား သ ို ့်ြဟိုတ် ပစစည်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားတ ို ့်နငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် 

က စစတစရ်ပ်ရပ်က ို မပနလ်ည်ဒပျားဒ  ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် မပနလ်ည် ာျားရှ  ရန ်အဆ ိုပါ ပိုဂ္  လ်ြ ာျားအာျား 

အတငျ်ားအ ကပ်ဒဆာငရွ်က်ဒစန ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ် တရာျားရံို ျားက သင့််သည်  ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား အလွ အသံိုျားမပ မ ငျ်ား၊ 

ရယ မ ငျ်ား၊ အရှ နအ်ဝါ အလွ သံိုျားစာျားမပ ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် ယံို ကည ်အပ်နှဒံရျားဒြာက်ြ က်ြှုတ ို ့်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဒလ ာ်ဒ ကျားအမြစ ်

ကိုြပဏ၏ီ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားသ ို ့် အဆ ိုပါ ဒငပွြာဏြ ာျားအာျား  ည့််ဝငဒ်စရန ်အတငျ်ားအ ကပ်ဒဆာငရွ်က်ဒစန ိုငသ်ည်။ 

( ) မပစြ်ှုက ူျားလွနသ် ြှာ မပစြ်ှုဆ ိုငရ်ာဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ တာဝနရ်ှ န ိုငြ်ည့််မပစြ်ှုမြစဒ်စကာြ  ဤပိုေြ် ပါ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ဒစရြည်။ 



မြနြ်ာန ိုငင်ကံိုြပဏီြ ာျားဥပဒေ 

Page 213 of 263 

စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားက ို လ ြ်လညအ်တိုမပ မခငျ်ား 

၃၉၈။ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားသည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို ိုြှ ေါရ ိုက်တာ၊ အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ် ရသ တစဦ်ျားဦျားသည် 

စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျား၊ စာရွကစ်ာတြ်ျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ  ံလက်ြှတ် ြ ာျားက ို ြ က်ဆီျားမ ငျ်ား၊ 

ပံိုသဏ္ဍာနပ် က်ယွငျ်ားဒစမ ငျ်ား၊ ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်ငမ် ငျ်ား၊ လ ြ်လည်အတိုမပ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

လ ြ်လည်လှည့််မြာျားလ ိုဒသာသဒဘာမြင့်် ဝှက်သ ြ်ျား ာျားမ ငျ်ားတ ို ့်က ို မပ လိုပ်  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသ  

တစဦ်ျားဦျားအာျားလ ြ်လည်လှည့််မြာျားရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် လှည့််မြာျားရနအ် ကံမြင့်် ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ား၊ ဒငစွာရငျ်ားစာအိုပ် သ ို ့်ြဟိုတ ်

ကိုြပဏပီ ိုငသ်ည့်် စာရွကစ်ာတြ်ျားြ ာျားက ို ြှာျားယွငျ်ား၍မြစဒ်စ၊ လ ြ်လည်၍ မြစဒ်စ ဒရျားသငွျ်ားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

  ိုသ ို ့် မပ လိုပ်သည်က ို  ငွ့််မပ မ ငျ်ားတ ို ့်က ို မပ လိုပ်  ့်လျှင ်အဆ ိုပါ ေါရ ိုက်တာ၊ အရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ ်ဒ ကျားပြီ ဒပျားဆပ်ရသ သည် 

 ိုနစန်စှ ်က်ြပ ိုဒသာ ဒ ာငေ်ဏ ်က  ရံြည့််အမပင ်ဒငေွဏလ်ည်ျားက  ရံြည်။ 

မပစြ်ှုက ူျားလ န်သည့်် ေါရ ိုက်တာြ ာျားက ို တရာျားစ ွဲဆ ိုမခငျ်ား 

၃၉၉။ (က) တရာျားရံို ျားကမြစဒ်စ၊ တရာျားရံို ျား၏ ကကီျား ကပ်ြှုမြင့််မြစဒ်စ ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် က စစရပ်တွင ်ယ ငက်မြစဒ်စ၊ 

ယ ိုမြစဒ်စ တာဝန ်ြ်ျားဒဆာင ် ့်ဒသာ ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် 

ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားဦျားသည် ကိုြပဏနီငှ့််စပ်လ ဉျား၍ မပစြ်ှုဆ ိုငရ်ာ မပစေ်ဏ ် ိုက်သင့်် ဒသာ မပစြ်ှုတစရ်ပ်ရပ်အရ 

အမပစရ်ှ ဒ ကာငျ်ား တရာျားရံို ျားက ဒတွွဲ့ ရှ လျှင ်ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားတွင ်အက   ျား သက်ဆ ိုငသ် တစဦ်ျားဦျားက 

ဒလျှာက် ာျားြှုမြင့်် မြစဒ်စ၊ တရာျားရံို ျားက ိုယ်တ ိုင ်အဒရျားယ ဒဆာငရွ်က်ြှုမြင့်် မြစဒ်စ တရာျားရံို ျားသည် မပစြ်ှုက ူျားလွနသ် အာျား 

တရာျားစွ ဆ ိုဒစရန ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  သ ို ့် ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုက စစရပ်က ို 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ   ံတငမ်ပန ိုငသ်ည်။ 

( ) ကိုြပဏကီ ို ဆနဒအဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါ ယ ငက်မြစဒ်စ၊ တာဝန ်ြ်ျားဒဆာငဆ်  မြစဒ်စ 

တာဝန ်ြ်ျားဒဆာင ် ့်ဒသာ ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝင ်

သ တစဦ်ျားဦျားသည် ကိုြပဏနီငှ့််စပ်လ ဉျား၍ မပစြ်ှုဆ ိုငရ်ာ မပစေ်ဏ ် ိုက်သင့််ဒသာ မပစြ်ှုတစရ်ပ်ရပ်အရ အမပစရ်ှ ဒ ကာငျ်ား 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ကဒတွွဲ့ ရှ လျှင ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည်   ိုက စစရပ်အာျား 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့်   က်  ငျ်ားအစရီင ်တံငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား အဆ ိုပါ အ  က်အလက်ြ ာျားက ို 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ရြည်။   ို ့်အမပင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က လ ိုအပ်လျှင ်ဒပေါ်ဒပါက်လာသည့်် 

က စစရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ၏ လက်ဝယ်တွငရ်ှ  ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ား၏ 

ကကီျား ကပ်ြှုဒအာက်တွငရ်ှ ဒသာ သတငျ်ားအ  က်အလက်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် စာရွက် စာတြ်ျားြ ာျားက ို စစဒ်ဆျား ကည့််ရှု ငွ့််နငှ့်် 

  ိုစာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ို ြ တတ ူရယ  ငွ့််ြ ာျား ဒဆာငရွ်က်န ိုငဒ်ရျား အတွက် ဝငဒ်ရာက် ငွ့််မပ ရြည်။ 

(ဂ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ပိုေြ် ွ  ( ) အရ အစရီင ်စံာတငမ်ပပပီျားသည့််အ ါ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ၎ငျ်ားအဒနမြင့်် 

သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား အဆ ိုပါက စစရပ်က ို  ပ်ြစံံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားရနအ်တွက် မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျား ံ 

တငမ်ပန ိုငသ်ည်။   ိုသ ို ့်တငမ်ပ  က်အရ မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားသည် အဆ ိုပါ က စစရပ်က ို စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားန ိုငပ်ပီျား 

သင့််သည် ငမ်ြငပ်ါက သက်ဆ ိုငရ်ာကိုြပဏနီငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် က စစရပ်ြ ာျားအတွက် မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားက 
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တာဝနဒ်ပျားအပ် ာျားသည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက ို တရာျားရံို ျားက ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားသည့်် က စစရပ်တွင ်ဤဥပဒေအရ 

အပ်နငှျ်ား ာျားသည့််အတ ိုငျ်ား ကိုြပဏ၏ီက စစရပ်ြ ာျား က ို စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားန ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အာဏာအာျားလံိုျားက ို 

  ိုသ  ံသ ို ့်အပ်နငှျ်ားသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ် ဒပျားန ိုငဒ်ရျားအတွက် တရာျားရံိုျားသ ို ့် တငမ်ပဒလျှာက် ာျားန ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) ပိုေြ် ွ  ( ) အရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့်တငမ်ပသည့်် အစရီင ်စံာနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ က 

အဒရျားယ ဒဆာငရွ်က်သင့််သည့်် က စစရပ်ြဟိုတ်ဒ ကာငျ်ား ဒတွွဲ့ ရှ လျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည်   ိုအဒ ကာငျ်ားက ို 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  ံသ ို ့် မပနလ်ည်အဒ ကာငျ်ား ကာျားရြည်။   ိုအ ါ တရာျားရံို ျား၏ 

ကက  တင ်ငွ့််မပ   က်မြင့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် မပစြ်ှုက ူျားလွနသ်  အဒပေါ် 

တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

(င) ကိုြပဏကီ ို ဆနဒအဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါ ယ ငက်မြစဒ်စ၊ ယ ိုမြစဒ်စ တာဝန ်ြ်ျားဒဆာင ်  ့်ဒသာ 

ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျားအရာရှ ၊ သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် တစဦ်ျားဦျားသည် ကိုြပဏနီငှ့််စပ်လ ဉျား၍ 

အ က်ဒြာ်မပပါအတ ိုငျ်ား အမပစရ်ှ ဒ ကာငျ်ား တရာျားရံို ျားကဒတွွဲ့ ရှ လျှင ်စာရငျ်ားရှငျ်ား လငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ က 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် အဆ ိုပါက စစရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ တငမ်ပအစရီင ် မံ ငျ်ား ြရှ   ့်လျှင၊် တရာျားရံို ျားသည် 

ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားတွင ်အက   ျားသက်ဆ ိုငသ် တစဦ်ျားဦျားက ဒလျှာက်  ာျားြှုမြင့််မြစဒ်စ၊ ြ ြ က ိုယ်တ ိုငအ်ဒရျားယ  

ဒဆာငရွ်က်ြှုမြင့််မြစဒ်စ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ အာျား   ိုအစရီင ်စံာက ို တငမ်ပဒစရန ်

ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည်။ ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ တငမ်ပသည့််အစရီင ်စံာသည် ပိုေြ် ွ  ( ) ပါ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရမပ လိုပ်သည့်် အစရီင ်စံာက ့်သ ို ့် အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစရြည်။ 

(စ) ဤပိုေြ်အရ က စစရပ်တစ ်ို ိုအာျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် အစရီင ် ံတငမ်ပသည့််အ ါ သ ို ့်ြဟိုတ် လွှ အပ်သည့််အ ါ 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် စပ်ွစွ  ရံသ အာျား ၎ငျ်ား ံသ ို ့်စာမြင့်် ဒရျားသာျား၍ ရှငျ်ားလငျ်ားဒစရန ်အ ငွ့််အဒရျား 

ဦျားစွာဒပျားအပ်ရြည်မြစပ်ပီျား တငမ်ပလာသည့််က စစြှာ တရာျားစွ ဆ ိုသင့််ဒ ကာငျ်ား ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ က ယ ဆလျှင ်

မပည်ဒ ာငစ်ိုဒရှ ွဲ့ဒန   ပ်ရံို ျား၏ အ ကံမပ   က်က ို ဒတာငျ်ား ရံြည်။ ယငျ်ားဒနာက် ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ သည် 

မပည်ဒ ာငစ်ိုဒရှ ွဲ့ဒန   ပ်ရံို ျား၏ အ ကံမပ   က်က ို  ည့််သငွျ်ားစဉျားစာျားပပီျားအြှုက ို တရာျားစွ ဆ ိုရန ်ဆံိုျားမြတ်ပါက 

ယ ငက်မြစဒ်စ၊ ယ ိုမြစဒ်စ တာဝန ်ြ်ျားဒဆာင ် ့်ဒသာ ကိုြပဏ၏ီစာရငျ်ား ရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ၊ 

အရာရှ ြ ာျားအာျားလံိုျားနငှ့်် က ိုယ်စာျားလှယ်ြ ာျားအာျားလံိုျားသည် တရာျားစွ ဆ ိုြှု တွငပ်ါဝငသ်ည့်် တရာျား ြံှအပ တရာျားစွ ဆ ိုြှုနငှ့်် 

သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အက အညီြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ဒပျားအပ်ရ ြည်။ ဤပိုေြ် ွ ပါ က စစရပ်ြ ာျားအတွက ်ကိုြပဏနီငှ့်် 

သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ‘က ိုယ်စာျားလှယ်’ ဆ ိုသည်ြာှ ကိုြပဏ၏ီ အရာရှ မြစသ်ည်မြစဒ်စ၊ ြမြစသ်ည်မြစဒ်စ 

ကိုြပဏ၏ီဘဏလ်ိုပ်ငနျ်ားလိုပ်က ိုငသ်  သ ို ့်ြဟိုတ် ဥပဒေအ ကံဒပျားတစဦ်ျားဦျား၊ စာရငျ်ားစစအ်မြစ ်

ကိုြပဏကီ န် ့်အပ် ာျားသည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားပါဝငသ်ည်ဟို ြတှ်ယ ရြည်။ 

(ဆ) ြည်သ ြဆ ို ပိုေြ် ွ  (စ) အရ လ ိုအပ်သည့်် အက အညီြ ာျားက ို ဒပျားအပ်ရနပ် က်ကွက်လျှင ်တရာျားရံို ျား သည ်

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ၏ ဒလျှာက် ာျားြှုအရ အဆ ိုပါပိုဂ္  လ်အာျား ဒြာ်မပပါပိုေြ် ွ ၏ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား က ို 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ဒစရန ်ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည်။ အဆ ိုပါ ဒလျှာက် ာျားြှုသည် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား 
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ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ နငှ့်် သက်ဆ ိုငပ်ါက   ိုသ ို ့် လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရန ်ပ က်ကွက်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်ဒပါ့်ဒလ ာ့်ြှုသည် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  ံတွင ်  ိုသ ို ့် လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် ကိုြပဏ၏ီရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျား 

လံိုဒလာက်စွာြရှ မ ငျ်ားမြစဒ် ကာငျ်ားြှတစပ်ါျား   ိုသ ို ့်ဒလျှာက် ာျားသည့်် ကိုနက်  စရ တ်ြ ာျားက ို 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ က ြ ြ စရ တ်မြင့််က  ဒံစရန ်ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည်။ 

ြှာျားယ ငျ်ားတငမ်ပသည့်် သက်ဒသခံခ က်ြ ာျားအတ က်မပစေ်ဏ် 

၄၀၀။ ဤဥပဒေအရ က ြ်ျားက  နဒ်ဆာငရွ်က်သည့်် စစဒ်ဆျားဒြျားမြနျ်ားြှုတစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် ဤဥပဒေအရ 

ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားတွင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် က ြ်ျားက  နလ်ွှာ၊ သက်ဒသ  ံ က် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ကတ သစစာမပ မ ငျ်ားတစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် ဤဥပဒေအရ ဒပေါ်ဒပါက်လာသည့်် က စစတစရ်ပ်ရပ်တွင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

ယငျ်ားက စစနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ြည်သ ြဆ ို တြင ်ကံရွယ်၍ သက်ဒသ  ံ က် ြ ာျားက ို ြြှနြ်ကနတ်ငမ်ပ  ့်လျှင ်  ိုသ သည် 

 ိုနစန်စှအ်   ဒ ာငေ်ဏက်  ရံြည့််အမပင ်ဒငေွဏလ်ည်ျား က  ရံြည်။ 

မပစေ်ဏ်မပဋ္ဌာန်ျားခ ကြ် ာျား 

၄၀၁။ (က) ယ ငက်မြစဒ်စ၊ ယ ိုမြစဒ်စ တာဝန ်ြ်ျားဒဆာင ် ့်ဒသာ ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျားအရာရှ ြ ာျားသည် 

စွပ်စွ  ရံသည့်် မပစြ်ှုအာျား က ူျားလွနသ်ည့််အ   န၌် တရာျားရံို ျားကမြစဒ်စ၊ တရာျားရံို ျား ၏ ကကီျား ကပ်ြှုမြင့််မြစဒ်စ 

ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် က စစရပ်တွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏကီ ို ဆနဒအဒလ ာက် ြ က်သ ြ်ျားသည့်် 

က စစရပ်တွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် စွပ်စွ  ရံသည့််မပစြ်ှုအာျား က ူျားလွနပ်ပီျားဒနာက် ကိုြပဏကီ ို ဆနဒအဒလ ာက် 

ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် တရာျားရံို ျားက အြ န် ့်  ြှတ်သည့််အ ါ သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ် 

  ြှတ်သည့််အ ါတွင ်လည်ျားဒကာငျ်ား - 

(၁) ကိုြပဏ၏ီ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို သာြနန်ည်ျားလြ်ျားမြင့်် ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြှတစပ်ါျား ကိုြပဏ၏ီ 

အြှနတ်ည်ရှ ဒနဒသာ ပစစည်ျားြ ာျား၊ တစဦ်ျား  ငျ်ားနငှ့်် ဆ ိုငဒ်သာပစစည်ျားြ ာျား အာျားလံိုျားက ိုလည်ျားဒကာငျ်ား၊ ယငျ်ားတ ို ့်၏ 

တစစ် တ်တစဒ်ေသက ို ြည်သ ို ့်၊ ြည်သ ့် ံသ ို ့်၊ ြည်သည့်် အြ ိုျားစာျားနာျားမြင့််၊ ြည်သည့်် အ   နတ်ွင ်

စြီံဒဆာငရွ်က်  ့်သည်က ိုလည်ျားဒကာငျ်ား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  ံသ ို ့် မပည့််စံို ြှနက်နစ်ွာ 

ြ ြ တ ို ့်သ ရှ  ကသည့််အဒလ ာက် တငမ်ပ  ့်မ ငျ်ားြမပ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ဥပဒေအရ တငမ်ပအပ်နှရံြည့််မြစဒ်သာ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် ၎ငျ်ား၏  နျ်ားသ ြ်ျားြှု သ ို ့်ြဟိုတ် ကကီျား ကပ်ြှုဒအာက်ရှ  

ကိုြပဏ၏ီ အြှနတ်ည်ရှ ဒနဒသာပစစည်ျားြ ာျား၊ တစဦ်ျား  ငျ်ားနငှ့််ဆ ိုငဒ်သာ ပစစည်ျားြ ာျား အာျားလံိုျားက ို 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  ံသ ို ့်မြစဒ်စ၊ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  က 

ညွှန ်ကာျားသည့််အတ ိုငျ်ားမြစဒ်စ တငမ်ပအပ်နှြံှုြမပ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) ဥပဒေအရတငမ်ပအပ်နှရံြည်မြစဒ်သာ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် ၎ငျ်ား၏   နျ်ားသ ြ်ျားြှု သ ို ့်ြဟိုတ် ကကီျား ကပ်ြှုဒအာက်ရှ  

ကိုြပဏနီငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားနငှ့်် စာရွကစ်ာတြ်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားက ို စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား 

အရာရှ  ံသ ို ့်မြစဒ်စ၊ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ က ညွှန ်ကာျား သည့််အတ ိုငျ်ား မြစဒ်စ တငမ်ပအပ်နှြံှု 

ြမပ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 
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(၄) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားြှုစတငသ်ည့််ဒန ့် ြတ ိုငြ်ီ ၁၂ လအတွငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားဒနာက် ြည်သည့်် အ   နတ်ွငြ်ဆ ို 

ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို ဝှက်သ ြ်ျား ာျားလျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏသီ ို ့်မြစဒ်စ၊ ကိုြပဏ ီ ံြှမြစဒ်စ 

ဒပျားရနရ်ှ သည့်် ဒ ကျားပြီတစရ်ပ်ရပ်က ို ဝှက်သ ြ်ျား ာျားလျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၅) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားြှုစတငသ်ည့််ဒန ့် ြတ ိုငြ်ီ ၁၂ လအတွငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားဒနာက် ြည်သည့်် အ   နတ်ွငြ်ဆ ို 

ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို လ ြ်လည်လညှ့််မြာျား လ ိုဒသာသဒဘာမြင့်် ြယ်ရှာျား ာျား လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

(၆) ကိုြပဏ၏ီ က စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်တစရ်ပ်ရပ်တွင ်အဒရျားကကီျားသည့်် 

အဒ ကာငျ်ားအရာြ ာျားက ို   နလ်ှပ် ာျားလျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၇) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါ တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်က ြာှျားယွငျ်ားသည့််ဒ ကျားပြီက ို တငမ်ပလာဒ ကာငျ်ား သ ရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် 

ယံို ကည်ပပီျား   ိုအဒ ကာငျ်ားအရာအာျား စာရငျ်ား ရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  ံသ ို ့် တစလ်အတွငျ်ားတငမ်ပရန ်

ပ က်ကွက်  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၈) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားြှုစတငပ်ပီျားဒနာက် ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ က စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ 

စာရငျ်ားစာအိုပ် သ ို ့်ြဟိုတ် စာရွကစ်ာတြ်ျားြ ာျားက ို မပ စိုတငမ်ပရန ်တာျားမြစ ်ာျားလျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

(၉) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားြှုစတငသ်ည့််ဒန ့် ြတ ိုငြ်ီ ၁၂ လအတွငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားဒနာက် ြည်သည့်် အ   နတ်ွငြ်ဆ ို 

ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ကိုြပဏ၏ီက စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ စာရငျ်ား စာအိုပ် သ ို ့်ြဟိုတ ်

စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ို ဝှက်သ ြ်ျား ာျားမ ငျ်ား၊ ြ က်ဆီျားမ ငျ်ား၊ ပံိုသဏ္ဍာနပ် က်ယွငျ်ား ဒစမ ငျ်ား၊ 

လ ြ်လည်အတိုမပ မ ငျ်ားြ ာျား မပ လိုပ်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုသ ို ့်မပ လိုပ်သည်က ို  ငွ့််မပ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၁၀) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားြှု စတငသ်ည့််ဒန ့် ြတ ိုငြ်ီ ၁၂ လအတွငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားဒနာက် ြည်သည့်် အ   နတ်ွငြ်ဆ ို 

ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ကိုြပဏ၏ီက စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာစာရငျ်ားစာအိုပ် သ ို ့်ြဟိုတ ်

စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားတွင ်ြှာျားယွငျ်ားဒရျားသငွျ်ားြှုြ ာျားက ိုမပ လိုပ်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုသ ို ့် မပ လိုပ် သည်က ို  ငွ့််မပ လျှင ်

သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၁၁) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားြှုစတငသ်ည့််ဒန ့် ြတ ိုငြ်ီ ၁၂ လအတွငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားဒနာက် ြည်သည့်် အ   နတ်ွငြ်ဆ ို 

ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ကိုြပဏ၏ီက စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ စာရွက် စာတြ်ျားြ ာျားတွင ်

လ ြ်လည်လှည့််မြာျားလ ိုဒသာသဒဘာမြင့်် တစစ် တ်တစဒ်ေသအာျား ဒမပာငျ်ားလ မပငဆ်င ်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

  နလ်ှပ် ာျား  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုသ ို ့်မပ လိုပ်ရန ် ငွ့််မပ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၁၂) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားြှုစတငပ်ပီျားဒနာက် သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားြှု စတငသ်ည့််ဒန ့် ြတ ိုငြ်ီ ၁၂ လအတွငျ်ား 

ကိုြပဏ၏ီ ပြီရှငြ် ာျားအစည်ျားအဒဝျား၌ ကိုြပဏ၏ီ ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို အစစအ်ြှနြ်ဟိုတ ်ဒသာ ဆံိုျားရှု ံျားြှုြ ာျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် အသံိုျားစရ တ်ြ ာျားမြင့်် စာရငျ်ားမပ စိုရန ်ကက  ျားစာျားလျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၁၃) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားြှု စတငသ်ည့််ဒန ့်ြတ ိုငြ်ီ ၁၂ လအတွငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားဒနာက် ြည်သည့်် အ   နတ်ွငြ်ဆ ို 

ြှာျားယွငျ်ားတငမ်ပ၍မြစဒ်စ၊ အမ ာျားနည်ျားလ ြ်လည်၍မြစဒ်စ ကိုြပဏအီတွက်ဒသာ်လည်ျား ဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏ၏ီ 
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က ိုယ်စာျားဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ကိုြပဏကီ ဒနာငတ်ွငဒ်ပျားဒ  ြည်ြဟိုတ်သည့်် အဒ ကျားမြင့်် ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို 

ရယ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၁၄) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားြှု စတငသ်ည့််ဒန ့်ြတ ိုငြ်ီ ၁၂ လအတွငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားဒနာက် ြည်သည့်် အ   နတ်ွငြ်ဆ ို 

ကိုြပဏသီည် စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်ဒနဒ ကာငျ်ား ြှာျားယွငျ်ားဒြာ်မပ၍ 

ကိုြပဏအီတွက်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏ၏ီ က ိုယ်စာျားဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ဒ ကျားပြီမြင့်် ကိုြပဏကီ 

ဒနာငတ်ွငဒ်ပျားဒ  ြည်ြဟိုတ်သည့်် ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ိုရယ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၁၅)   ိုသ ို ့်မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားသည် ကိုြပဏ၏ီ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားက ို သာြနန်ည်ျားလြ်ျားမြင့်် 

လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြမပ လျှငြ်ှတစပ်ါျား၊ ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားြှု စတငသ်ည့််ဒန ့်ြတ ိုငြ်ီ ၁၂ လအတွငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ယငျ်ားဒနာက် ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို ဒ ကျားပြီမြင့််ရယ  ာျားပပီျား ဒငဒွပျားဒ  မ ငျ်ား ြမပ ရဒသျား သည့်် ကိုြပဏ၏ီ 

ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို ဒငဒွ ကျားမြင့််အလ အလှယ်မပ လိုပ်လျှင၊် ဒပါငန်ှလံျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် စြီ ံဒဆာငရွ်က်လျှင ်

သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၁၆) ကိုြပဏ၏ီက စစရပ်ြ ာျားအတွက်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏကီ ို ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် လည်ျားဒကာငျ်ား ကိုြပဏ၏ီ 

ပြီရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ားတ ို ့်တစဦ်ျားဦျား ံြှ သဒဘာ တ ညီ  က်ရယ ရနအ်တွက် ြှာျားယွငျ်ား တငမ်ပြှု သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားလ ြ်လည်ြှု တစရ်ပ်ရပ်အရအမပစရ်ှ လျှင ်ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁၃)၊ (၁၄)၊ နငှ့်် (၁၅) တ ို ့်တွင ်

အသျီားသျီားဒြာ်မပ ာျားဒသာမပစြ်ှုြ ာျားအာျား က ူျားလွနသ် သည် ငါျားနစှ ်က် ြပ ိုဒသာ 

ဒ ာငေ်ဏတ်စရ်ပ်ရပ်က ိုက  ရံြည်မြစပ်ပီျား အမ ာျားမပစြ်ှုြ ာျားက ို က ူျားလွနသ် သည် နစှန်စှ ်က် ြပ ိုဒသာ 

ဒ ာငေ်ဏတ်စရ်ပ်ရပ်က ို က  ရံြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၆)၊ (၁၄) နငှ့်် (၁၅) တ ို ့်အရ 

စွ   က်တင ်ရံဒသာ တရာျား သံည် ၎ငျ်ားအဒနမြင့်် လ ြ်လည်ရန ်ကံရွယ်  ့်မ ငျ်ား ြရှ ဒ ကာငျ်ား ဒကာငျ်ားစွာ 

သက်ဒသ ငရ်ှာျားမပသ၍  ို ကံာကွယ်န ိုငသ်ည့််အမပင ်ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁)၊ (၈)၊ (၉) နငှ့်် (၁ဝ) တ ို ့်အရ 

စွ   က်တင ်ရံဒသာ တရာျား သံည် ကိုြပဏ၏ီက စစရပ်ြ ာျားက ို ကွယ်ဝှက်ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဥပဒေအာျား    ျားဒြာက်ရန ်

 ကံရွယ်  ့်မ ငျ်ားြရှ ဒ ကာငျ်ား ဒကာငျ်ားစွာသက်ဒသ  ငရ်ှာျားမပသ၍  ို ကံာကွယ်န ိုငသ်ည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁၅) အရ မပစြ်ှုတစရ်ပ် မြစဒ်ပေါ်ဒစန ိုငသ်ည့််အဒမ အဒနတွင ်တစဦ်ျား တစဒ်ယာက်သည် 

ပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို ဒငဒွ ကျားမြင့််အလ အလှယ်မပ လိုပ်မ ငျ်ား၊ ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် စြီံဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြ ာျား 

မပ လိုပ်  ့်ပါက   ိုသ ို ့်ဒသာအဒမ အဒနတွင ်ဒငဒွ ကျားမြင့််အလ အလှယ် မပ လိုပ် သည့််၊ ဒပါငန်ှသံည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် 

စြီံဒဆာငရွ်က်သည့်် ပစစည်ျားက ို သ လ က်မြင့််မပ လိုပ်  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် လက်  ံ ့်လျှင ်  ိုသ သည် သံိုျားနစှ ်က် ြပ ိုဒသာ 

ဒ ာငေ်ဏက် ိုက  ရံြည်။ 

မြီရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ဒ ကျားမြီဒပျားဆပ်ရသြူ ာျား၏ သဒဘာဆနဒက ိုစ စစရ်န် အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားက ငျ်ားပရမခငျ်ား 

၄၀၂။ (က) ဤဥပဒေအရ တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ သက်ဒသ ငရ်ှာျားမပသ န ိုငဒ်သာ ပြီရှငြ် ာျားနငှ့်် 

ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား၏ သဒဘာဆနဒက ို  ည့််သငွျ်ားသံိုျားသပ်ရန ်အ ငွ့််အာဏာ အပ်နငှျ်ား ာျားရာ ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ 

သဒဘာဆနဒြ ာျားက ို စ စစရ်နအ်တွက ်တရာျားရံို ျားသည် သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့်် အတ ိုငျ်ား ပြီရှငြ် ာျားနငှ့်် 
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ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားက ို တရာျားရံို ျားက ညွှန ်ကာျားသည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမြင့်် 

ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပဒဆာငရွ်က်ရန ်ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည့််အမပင ်အဆ ိုပါ အစည်ျားအဒဝျားတွင ်သဘာပတ အမြစ ်ဒဆာငရွ်က်ရနန်ငှ့်် 

  ိုအစည်ျားအဒဝျားြှ ရလေြ် ာျားက ို တရာျားရံိုျားသ ို ့် တငမ်ပဒစရန ်ပိုဂ္  လ် တစဦ်ျားဦျားက ို  န် ့်အပ်န ိုငသ်ည်။ 

( ) ပြီရှငြ် ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် က စစရပ်တွင ်ပြီရှငတ်စဦ်ျား  ငျ်ားစ၏ီ ဒ ကျားပြီတနြ် ိုျားက ို  ည့််သငွျ်ား သံိုျားသပ်ရြည်။ 

(ဂ) ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့််က စစရပ်တွင ်ဤဥပဒေ၊ ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ   ံစည်ျားြ ဉျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ယငျ်ားတ ို ့်၏အစိုရှယ်ယာဆ ိုငရ်ာ စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားအရ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  တစဦ်ျား  ငျ်ားစ ီအဒပေါ်  ငွ့််မပ  ာျားသည့်် 

ြ ဒပျားန ိုငသ်ည့််အဒရအတွက်က ို  ည့််သငွျ်ား သံိုျားသပ်ရြည်။ 

ကိုြပဏီ၏ စာရ က်စာတြ်ျားြ ာျားက ို သကဒ်သခအံမ စ ်လက်ခရံမခငျ်ား 

၄၀၃။ ကိုြပဏတီစ ်ို ိုက ို ြ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါ ကိုြပဏနီငှ့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ တ ို ့်၏ စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ို 

ကိုြပဏဒီ ကျားပြီ ဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားအ ကာျား သက်ဆ ိုငသ်ည့််က စစရပ်၌ အဆ ိုပါ စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားတွင ်

ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားသည့်် က စစရပ်ြ ာျားအာျားလံိုျားသည် ြှနက်န၍်   ိုငလ်ံိုသည့်် သက်ဒသ  ံ က်ြ ာျား မြစဒ်စရြည်။ 

စာရ က်စာတြ်ျားြ ာျားက ို စစဒ်ဆျားမခငျ်ား 

၄၀၄။ တရာျားရံို ျားကမြစဒ်စ၊ တရာျားရံို ျား၏ ကကီျား ကပ်ြှုမြင့််မြစဒ်စ ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် အြ န် ့် တစရ်ပ် 

  ြှတ်ပပီျားသည့််အ ါ တရာျားရံို ျားသည် ၎ငျ်ားသင့်် သည် ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား ကိုြပဏ၏ီ စာရွက ်စာတြ်ျားြ ာျားက ို 

ကိုြပဏ၏ီပြီရှငြ် ာျားနငှ့်် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားက စစဒ်ဆျားန ိုငရ်နအ်တွက် အြ န် ့် တစရ်ပ်   ြှတ်န ိုငသ်ည်။ ကိုြပဏ၏ီ 

လက်ဝယ်တွငရ်ှ ဒသာ ြည်သည့််စာရွကစ်ာတြ်ျားက ိုြဆ ို ပြီရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားက 

အဆ ိုပါအြ န် ့်အရ စစဒ်ဆျားန ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ဒသာ်  ပ်ြံ၍ဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အမ ာျားနည်ျားမြင့််ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား 

စစဒ်ဆျားမ ငျ်ားြမပ ရ။ 

ကိုြပဏီ၏ စာရ က်စာတြ်ျားြ ာျားက ို ရှငျ်ားလငျ်ားဒဆာငရ် ကမ်ခငျ်ား 

၄၀၅။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုက ို စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားပပီျား ြ က်သ ြ်ျားြည့််အ ါ ကိုြပဏနီငှ့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ တ ို ့်၏ 

စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ို ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ား စြီံ န် ့် ွ ဒဆာင ်ရွက်န ိုငသ်ည် - 

(၁) တရာျားရံို ျားကမြစဒ်စ၊ တရာျားရံို ျား၏ ကကီျား ကပ်ြှုမြင့််မြစဒ်စ ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် က စစရပ်တွင ်

တရာျားရံို ျားကညွှန ်ကာျားသည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားအတ ိုငျ်ား ဒဆာငရွ်က်ရြည် သ ို ့်ြဟိုတ ်

(၂) ကိုြပဏကီ ို ဆနဒအဒလ ာက်ြ က်သ ြ်ျားသည့်် က စစရပ်တွင ်အ  ျားဆံိုျားမြတ်  က်မြင့်် ကိုြပဏကီ ညွှန ်ကာျားသည့််အတ ိုငျ်ား 

ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

( ) ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည်ြှ သံိုျားနစှ ်ကာပပီျားဒနာက်တွင ်စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ် က အဆ ိုပါ 

စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျား ြရရှ သညဆ် ိုဒသာအဒ ကာငျ်ားဒ ကာင့်် ြည်သည့််တာဝနရ်ှ ြှုြျှ ကိုြပဏအီဒပေါ်တွင ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ြ ာျား အဒပေါ်တွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် စာရွက ်စာတြ်ျားြ ာျားအာျား 

  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရသ တစဦ်ျားဦျားအဒပေါ်တွင ်လည်ျားဒကာငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

ကိုြပဏီ  ကသ် ြ်ျားြှု ပ ကမ်ပယဒ် ကာငျ်ားဒ ကညာန ိုငသ်ည့်် တရာျားရံို ျား၏အခ င့််အာဏာ 



မြနြ်ာန ိုငင်ကံိုြပဏီြ ာျားဥပဒေ 

Page 219 of 263 

၄၀၆။ ကိုြပဏတီစ ်ိုက ို ြ က်သ ြ်ျားပပီျားသည့််အ ါ   ိုသ ို ့်ြ က်သ ြ်ျားသည့််ဒန ့်ြှ နစှန်စှအ်တွငျ်ား ြည်သည့်် အ   နတ်ွငြ်ဆ ို 

ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ကမြစဒ်စ၊ တရာျားရံို ျားက အက   ျားသက် ဆ ိုငသ်  မြစသ်ည်ဟိုယ ဆဒသာ 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားမြစဒ်စ ဒလျှာက် ာျားလာလျှင ်တရာျားရံို ျားသည် သင့််သည်  ငမ်ြငသ်ည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားသတ်ြှတ်၍ 

ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားြှုပ က်မပယ်ဒ ကာငျ်ား ဒ ကညာသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်န ိုငသ်ည်။ ယငျ်ားဒနာက် ကိုြပဏကီ ို 

ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားြမပ သက ့်သ ို ့် အြှုဆ ိုငရ်ာ ဒဆာငရွ်က်  က်ြ ာျား မပ လိုပ်ရြည်။ 

၄၀၇။ ပိုေြ် ၄ဝ၆ ပါ အြ န် ့်  ြှတ်သည့်် ဒလျှာက်လွှာက ို တငမ်ပသ သည်   ိုအြ န် ့်အာျား  ြှတ်ပပီျားဒနာက် ၂၁ ရက်အတွငျ်ား 

အဆ ိုပါအြ န် ့်၏ ြ ရငျ်ားြ တတ ူြှနတ်စဒ်စာငက် ို ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပရြည် မြစပ်ပီျား   ိုသ ို ့်ဒဆာငရွ်က်ရန ်

ပ က်ကွက်ပါက ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို ဒပျားဒဆာငရ် ြည။် 

ဆ ိုငျ်ားငံ့် ာျားဒသာ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  ကသ် ြ်ျားမခငျ်ားြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် သတငျ်ားအခ က်အလကြ် ာျား 

၄၀၈။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုက ို ြ က်သ ြ်ျားပပီျားသည့််အ ါ စာရငျ်ားရငှျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားြှုသည် ယငျ်ားအာျား 

စတငဒ်ဆာငရွ်က်သည့််ဒန ့်ြှ တစန်စှအ်တွငျ်ား ပပီျားစျီားမ ငျ်ားြရှ   ့်လျှင ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  သည် 

တစန်စှလ်ျှငတ်စက်က ြ်နငှ့်် ၁၂ လ က ်ြပ ိုဒသာကာလအတွငျ်ား စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားြှု ပပီျားစျီား သည်အ   တရာျားရံို ျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအတွက် ၎ငျ်ား၏ မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားနငှ့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားြှုအဒမ အဒနနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ သျီားမ ာျားက စစရပ်ြ ာျား ပါဝငဒ်သာ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် 

ပံိုစမံြင့်် မပ စို ာျားသည့်် ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်တစရ်ပ်က ို ရှငျ်ားလငျ်ား တငမ်ပရြည်။ 

( ) ကိုြပဏ၏ီ ပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ တစဦ်ျားမြစဒ် ကာငျ်ား စာမြင့််ဒရျားသာျား၍ ဒြာ်မပသ  တစဦ်ျားသည် 

၎ငျ်ားက ိုယ်တ ိုငမ်ြစဒ်စ၊ ၎ငျ်ား၏က ိုယ်စာျားလှယ်မြင့််မြစဒ်စ ြညသ်ည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို သတ်ြှတ် ဒြာ်မပ ာျားသည့်် 

အ ဒ ကျားဒငကွ ိုဒပျားသငွျ်ားလ က် ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်ြ ာျားက ို စစဒ်ဆျား ကည့််ရှု မ ငျ်ား၊ ယငျ်ားတ ို ့်၏ ြ တတ ူက ိုမြစဒ်စ၊ 

ဒကာက်နိုတ်   က်က ိုမြစဒ်စရယ န ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ဒသာ် ပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီ ဒပျားဆပ်ရသ တစဦ်ျား မြစသ်ည်ဟို 

ြြှနြ်ကန ်ိုတ်ဒြာ်  ့်လျှင ်  ိုသ သည် ရာဇသတ်ကကီျား ပိုေြ် ၁၈၂ အရ မပစြ်ှုအတွက်အမပစရ်ှ ပပီျား 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ က ဒလျှာက် ာျားလာလျှင ်  ိုမပစြ်ှုအရ မပစေ်ဏက်  ဒံစရြည။် 

(ဂ) တရာျားရံိုျားသ ို ့် ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်အာျား တငမ်ပသည့််အ ါ ယငျ်ား၏ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ  ံသ ို ့် 

တစ ်  နတ်ည်ျားတွင ်တငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ယငျ်ားအာျား ကိုြပဏ၏ီ အမ ာျားြှတ်တြ်ျားြ ာျားနငှ့််အတ  

သ ြ်ျားဆည်ျား ာျားရြည။် 

၄၀၉။ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် ပိုေြ် ၄ဝ၈ ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာရန ်ပ က်ကွက်လျှင ်

ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ားက ို  ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား  က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ က ဘဏ်သ ို ့်ဒင ဒပျားဒခ ြှုြ ာျား 

၄၁၀။ (က) တရာျားရံို ျားကြ က်သ ြ်ျားသည့်် ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  အာျားလံိုျားသည် 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားနငှ့််အည ီသတ်ြှတဒ်ြာ်မပ ာျားသည့်် အ   နက်ာလ၌ ၎ငျ်ားြှ 

လက် ရံရှ  ာျားသည့်် ဒငဒွ ကျားြ ာျားက ို သတ်ြှတ်စစီဉ ာျားသည့်် ဘဏသ် ို ့် ဒပျားသငွျ်ားရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ကိုြပဏ၏ီ 
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စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ ်ကက  တငဒ်ပျားဒငြွ ာျားက ို လက် ရံယ ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် ပြီရှငြ် ာျား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီ ဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား၏ အက   ျားပါရှ ဒသာ အမ ာျားအဒ ကာငျ်ားြ ာျား ဒ ကာင့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် အမ ာျားဘဏတ်စ် ို ိုတွင ်ဒငစွာရငျ်ားြွင့််လှစသ်င့်် ဒ ကာငျ်ား 

တရာျားရံို ျားကဒက နပ်လက် လံျှင ်တရာျားရံို ျားသည် ယငျ်ားကဒရွျား  ယ်သည့်် အမ ာျားဘဏတ်စ ်ို ို တွင ်

ဒငဒွပျားဒ  ြှုြ ာျားမပ လိုပ်ရန ်စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သ ို ့်  ငွ့််မပ န ိုငပ်ပီျား အဆ ိုပါ ဒငဒွပျား ဒ  ြှုြ ာျားက ို 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားအတ ိုငျ်ား ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

( ) စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ သည် ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို က ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ား 

 က်ပ ိုြ ိုသည့််ဒငတွစရ်ပ် သ ို ့်ြဟိုတ ်သျီားမ ာျားက စစရပ်ြ ာျားတွင ်တရာျားရံို ျားက  နျ်ားသ ြ်ျားရန ်သတ်ြှတ်ဒပျား 

 ာျားသည့််ဒငပွြာဏက ို ၁ဝ ရက် က်ဒက ာ်လွန၍်   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားပပီျား   ိုသ ို ့်   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရမ ငျ်ား အတွက် 

တရာျားရံို ျားကဒက နပ်လက် နံ ိုငသ်ည်အ   စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ က တငမ်ပန ိုင ်မ ငျ်ားြရှ လျှင ်

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် တစန်စှလ်ျှင ်၂ဝ ရာ  ိုငန်ှုနျ်ားအတ ိုျားနှုနျ်ားမြင့််   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားသည့်် 

ဒငပွြာဏအဒပေါ် အတ ိုျားဒပျားရြည်။ တရာျားရံို ျားက သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား အဆ ိုပါ 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ ၏ အ ဒ ကျားဒင ွအာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသက ို မြစဒ်စ 

 စံာျား ငွ့််ြမပ ဘ  ာျားန ိုငသ်ည့််အမပင ်၎ငျ်ား၏တာဝနြ်ှ  ိုတ်ပယ်န ိုငသ်ည်။   ို ့်မပင ်၎ငျ်ား၏ ပ က်ကွက်ြှုဒ ကာင့်် 

မြစဒ်ပေါ်လာသည့်် ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားက ို ဒပျားဒ  ရြည်။ 

(ဂ) ြ က်သ ြ်ျားသည့်် ကိုြပဏ၏ီ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  တစဦ်ျားသည် သျီားမ ာျားဘဏ ်ဒငစွာရငျ်ားတစရ်ပ်က ို 

ြွင့််လှစ ်ာျားရြည်မြစပ်ပီျား အဆ ိုပါဒငစွာရငျ်ားသ ို ့် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ အမြစ ်၎ငျ်ားကလက် ရံရှ သည့်် 

ဒငပွြာဏအာျားလံိုျားက ို ဒပျားသငွျ်ားရြည်။ 

က ြ်ျားက  န်လွှာမပ လိုပ်န ိုငသ်ည့််  တရာျားရံို ျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ပိုဂ္  လ ်

၄၁၁။ (က) ဤအပ ိုငျ်ားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် က စစရပ်ြ ာျားအတွက ်လ ိုအပ် ဒသာ 

က ြ်ျားက  နလ်ွှာတစရ်ပ်ရပ်က ို န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား ြည်သည့််ဒနရာတွငြ်ဆ ို တရာျားရံို ျားတစ ်ို ို၊ တရာျား သ ကကီျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

က ြ်ျားက  နလ်ွှာြ ာျားက ို လက် မံပ လိုပ်ဒပျားရန ်တရာျားဝငအ် ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ား ာျား မ ငျ်ား ရံဒသာ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား၏ 

ဒရှွဲ့ဒြှာက်တွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား၊ န ိုငင်ဒံတာ်မပငပ်တွင ်န ိုငင်ဒံတာ်၏ ဒကာငစ်စဝ်န၊် ေိုတ ယဒကာငစ်စဝ်န ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

သအံြတ်ကကီျားတ ို ့်၏ ဒရှွဲ့ဒြှာက်တွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား က ြ်ျားက  နဆ် ိုန ိုငသ်ည်။ 

( ) န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ားရှ  တရာျားရံို ျားြ ာျား၊ တရာျားသ ကကီျားြ ာျား၊ တရာျားသ ကကီျား   ပ်ြ ာျား၊ ဒကာ်ြရှငအ်ြွ ွဲ့ဝင ်ြ ာျား၊ 

တရာျားစရီငဒ်ရျားတာဝနြ် ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်ဒနရသ ြ ာျားသည် ဤအပ ိုငျ်ားတွငပ်ါရှ ဒသာ က စစရပ်ြ ာျား အတွက် 

အသံိုျားမပ ြည့််က ြ်ျားက  နလ်ွှာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားတွင ်ပ ျားတွ ဒြာ်မပ ာျား ဒသာ အဆ ိုပါ တရာျားရံို ျား၊ 

တရာျားသ ကကီျား၊ ပိုဂ္  လ်၊ ဒကာငစ်စဝ်န ်သ ို ့်ြဟိုတ ်ေိုတ ယဒကာငစ်စဝ်န ်သ ို ့်ြဟိုတ ်သအံြတ်ကကီျားတ ို ့်၏ တံဆ ပ်၊ 

လက်ြှတ်ြ ာျားပါရှ ဒသာ တရာျားစရီငဒ်ရျားဆ ိုငရ်ာ အဒ ကာငျ်ား ကာျားြှုက ို လက် ရံယ ရြည်။ 

မပည်ဒ ာငစ်ိုတရာျားလွှတဒ်တာခ်  ပ်က နည်ျားဥပဒေြ ာျားက ို မပဋ္ဌာန်ျားန ိုငသ်ည့်် အခ င့််အာဏာ 
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၄၁၂။ (က) မပည်ဒ ာငစ်ိုတရာျားလွှတ်ဒတာ်   ပ်သည် ယငျ်ားနငှ့်် လက်ဒအာက် တံရာျားရံို ျားြ ာျားတွင ်ကိုြပဏ ီတစ ်ိုက ို 

ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက်မြစဒ်စ၊ ကိုြပဏကီ ို ဆနဒအဒလ ာက် ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက်မြစဒ်စ (ကိုြပဏ ီတွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားနငှ့်် 

ပြီရှငြ် ာျားကြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ား နစှရ်ပ်လံိုျား)၊ ပိုေြ် ၂၈၇ အရ ဒဆာငရွ်က်သည့်် က စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ပြီရှငြ် ာျားနငှ့်် 

ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား၏ အစည်ျားအဒဝျားြ ာျားက ို က ငျ်ားပရန ်အတွက်မြစဒ်စ၊ ဤဥပဒေပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ 

တရာျားရံိုျားသ ို ့်တငမ်ပသည့်် ဒလျှာက် ာျားြှုြ ာျားအတွက် မြစဒ်စ ဒဆာငရွ်က်ြည့်် နည်ျားလြ်ျားြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ဤဥပဒေနငှ့်် 

လည်ျားဒကာငျ်ား၊ တရာျားြက င့်် ံိုျား ဥပဒေနငှ့်် လည်ျားဒကာငျ်ား လ ိုက်ဒလ ာညီဒ ွရှ သည့်် နည်ျားဥပဒေြ ာျားက ို 

အ ါအာျားဒလ ာ်စွာ မပ လိုပ်န ိုင ်သည့််အမပင ်ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် 

သက်ဆ ိုငသ်ည့််က စစရပ် ြ ာျားအာျားလံိုျားအတွက ်နည်ျားဥပဒေြ ာျားက ို မပဋ္ဌာနျ်ားန ိုငသ်ည်။ 

( ) အ က်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို     ိုက်မ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  မပည်ဒ ာငစ်ိုတရာျား လွှတ်ဒတာ်   ပ်သည် 

အဆ ိုပါနည်ျားဥပဒေြ ာျားအရ ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ တရာျားရံို ျား၏ အ ငွ့််အာဏာနငှ့်် တာဝနြ် ာျားမြစဒ်သာ 

တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ ကမြစဒ်စ၊ တရာျားရံိုျား၏ကကီျား ကပ်ြှုမြင့််မြစဒ်စ 

က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည့်် ဤဥပဒေအရတရာျားရံို ျား သ ို ့်အပ်နငှျ်ား ာျားဒသာ အ ငွ့််အာဏာြ ာျားနငှ့်် 

တာဝနြ် ာျားအာျားလံိုျားက ိုလည်ျားဒကာငျ်ား၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသ က ို လည်ျားဒကာငျ်ား ရယ ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည် - 

(၁) ပြီရှငြ် ာျားနငှ့်် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား၏ သဒဘာဆနဒက ို ရရှ ရနအ်တွက် အစည်ျားအဒဝျားြ ာျား ဒ ေါ်ယ က ငျ်ားပမ ငျ်ား၊ 

(၂) ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား၏ စာရငျ်ားက ိုရှငျ်ားလငျ်ားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား၊ ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား၏ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားက ို 

လ ိုအပ်ပါကအတည်မပ ရမ ငျ်ား၊ ရရနပ် ိုင ်ငွ့်် ြ ာျားက ို စိုဒဆာငျ်ားမ ငျ်ားနငှ့်် အသံိုျားမပ မ ငျ်ား၊ 

(၃) စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ  ံသ ို ့် ပစစည်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ို ဒပျားပ ို ့်ရန ်လ ိုအပ်မ ငျ်ား၊ 

(၄) ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်နအ်တွက် ဒတာငျ်ားဒ ေါ်ြှုြ ာျား မပ လိုပ်မ ငျ်ား၊ 

(၅) ဒ ကျားပြီြ ာျားနငှ့်် တငမ်ပဒတာငျ်ားဆ ိုြှုြ ာျားက ို သက်ဒသ ငရ်ှာျားမပသဒစရန ်အ   နက်ာလ သတ်ြှတ် ဒပျားမ ငျ်ား။ 

သ ို ့်ရာတွင ်တရာျားရံို ျား၏ အ  ျား ငွ့််မပ   က်ြပါရှ ဘ  တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က် 

သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားက ို အတည်မပ မ ငျ်ားြမပ ရ။   ို ့်မပင ်တရာျားရံို ျား၏ 

အ  ျား ငွ့််မပ   က်ြပါရှ ဘ  ဒငဒွ ကျား ည့််ဝငရ်နအ်တွက် ဒတာငျ်ားဒ ေါ်ြှုြ ာျားက ို ြမပ လိုပ်ရ။ 

 

အခန်ျား(၂၇) 

ြှတပံ်ိုတင ်ာျားမခငျ်ားြရှ သည့််  ကိုြပဏီြ ာျားက ို   ကသ် ြ်ျားမခငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉ်ျားသည့််က စစရပ်ြ ာျား 

ြှတပံ်ိုတင ်ာျားမခငျ်ားြရှ သည့််  ကိုြပဏီြ ာျားက ို   ကသ် ြ်ျားမခငျ်ား 

၄၁၃။ (က) ဤအ နျ်ား (၂၇) တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ က စစရပ်ြ ာျားအတွက် ‘ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏ’ီ ဆ ိုသညြ်ှာ 

ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ကိုြပဏြီဟိုတ်ဘ  အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေ တစရ်ပ်ရပ်အရ 

ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ာျားသည့်် ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၊ အစိုစပ်လိုပ်ငနျ်ား၊ အသငျ်ားအြွ ွဲ့ သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏအီြွ ွဲ့အစည်ျား 

တစရ်ပ်ရပ်လည်ျားပါဝငသ်ည်။ 
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( ) ဤအပ ိုငျ်ားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား၊ အမ ာျားသက်ဆ ိုငသ်ည့်် ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ 

ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို ိုက ို ဤဥပဒေအရ ြ က်သ ြ်ျားန ိုင ်သည်။ ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် 

စပ်လ ဉျားသည့်် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအာျားလံိုျားသည် ဒအာက်ပါ ခ ငျ်ား  က်ြ ာျား၊ မြည့််စွက်  က်ြ ာျားနငှ့််အတ  

ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို ိုနငှ့်် သက်ဆ ိုင ်ဒစရြည် - 

(၁) န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား ကိုြပဏ၏ီ အဓ ကစျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား လိုပ်က ိုငသ်ည့််ဒနရာသည် ကိုြပဏ၏ီ 

ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာရံိုျား နျ်ားမြစသ်ည်ဟို ြှတ်ယ ရြည်။ 

(၂) ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ား ြရှ သည့်် ြည်သည့််ကိုြပဏကီ ိုြျှ ဤဥပဒေအရ ဆနဒအဒလ ာက်မြစဒ်စ၊ ကကီျား ကပ်ြှုမြင့််မြစဒ်စ 

ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားြမပ ရ။ 

(၃) ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို ိုက ို ြ က်သ ြ်ျားန ိုငသ်ည့်် အဒမ အဒနြ ာျားြှာ ဒအာက်ပါ 

အတ ိုငျ်ားမြစသ်ည် - 

(ကက) ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို ိုက ို စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျား လိုပ်က ိုငမ် ငျ်ားြှ ြ က်သ ြ်ျားလျှင ်

သ ို ့်ြဟိုတ် ရပ်စ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီက စစရပ်ြ ာျားက ို စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျား ရနအ်တွက်သာလျှင ်

စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားက ို လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

(  ) ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏသီည် ယငျ်ား၏ဒ ကျားပြီြ ာျားက ို ဒပျားဆပ်န ိုငမ် ငျ်ား ြရှ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(ဂဂ) ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ား ြရှ သည့်် ကိုြပဏကီ ို ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားသည် သင့််ဒလ ာ်ြှနက်နသ်ည်ဟို တရာျားရံို ျားက 

 ငမ်ြငလ်ျှင ်၎ငျ်ားအမပင ်

(၄) ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏသီည် ဤဥပဒေပါ က စစရပ်ြ ာျားအတွက် ဒအာကပ်ါက စစရပ် 

တစရ်ပ်ရပ်ဒပေါ်ဒပါက်ပါက ယငျ်ား၏ ဒ ကျားပြီြ ာျားက ို ဒပျားဒ   န ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဟို ြှတ်ယ ရြည်- 

(ကက) လွှ အပ်မ ငျ်ားမြင့််မြစဒ်စ၊ အမ ာျားနည်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့််မြစဒ်စ ကိုြပဏကီ က ပ်နစှသ် နျ်ားငါျားဒသာငျ်ား 

 က်ပ ိုြ ိုဒသာ ဒငတွစရ်ပ်က ို ဒပျားဒ  ရနရ်ှ သည့်် ပြီရှငတ်စဦ်ျားက ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏ ီ

အဒပေါ်တွင ်  ိုကိုြပဏ ီြံှ ၎ငျ်ားကရရှ ြည့််ဒငြွ ာျားက ို ဒပျားဒ  ဒစရနအ်တွက် ဒတာငျ်ားဆ ို  က်တစရ်ပ်က ို 

  ိုကိုြပဏ၏ီ အဓ ကစျီားပာွျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား ဒနရာသ ို ့်ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ားမြင့််မြစဒ်စ၊ ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်

အရာရှ ြ ာျား ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်၍မြစဒ်စ၊ တရာျားရံို ျားကလက် ဒံသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ညွှန ်ကာျားဒသာ နည်ျားလြ်ျား 

တစရ်ပ်ရပ်မြင့််မြစဒ်စ ဒပျားပ ို ့်  ့်လျှင၊် ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ား ြရှ သည့််ကိုြပဏသီည် ဒတာငျ်ားဆ ို  က်က ို 

လက် ရံရှ ပပီျားဒနာက် ၂၁ ရက် အတွငျ်ား   ိုဒငကွ ိုဒပျားဒ  ရန ်ပ က်ကွက်  ့်လျှင၊် သ ို ့်ြဟိုတ် ပြီရှငက် 

ဒက နပ်လက် ဒံစြည့်် အာြ  ံာျားရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အတ ိုျားဒပျားမ ငျ်ားြ ာျား မပ လိုပ်ရန ်ပ က်ကွက်  ့်လျှင၊် 

(  ) ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ်   ိုကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် အမြစ ်ရှ သ  ံြ ှဒ ကျားပြီ သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒတာငျ်ားဆ ို ာျားသည့်် ဒငြွ ာျားအတွက် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် တစဦ်ျားဦျားအဒပေါ် တရာျားစွ ဆ ိုြှု သ ို ့်ြဟိုတ် 

စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှု တစရ်ပ်ရပ်က ို ဒဆာငရွ်က်  ့်လျှင၊် အဆ ိုပါ တရာျားစွ ဆ ိုြှု သ ို ့်ြဟိုတ် 

စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှု တစရ်ပ်ရပ်အတွက ်စာမြင့််ဒရျားသာျား ာျားသည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ြှတ်ပံိုတင ်
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 ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏ ီံသ ို ့်   ိုကိုြပဏ၏ီ အဓ ကစျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားဒနရာသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ားမြင့််မြစဒ်စ၊ 

ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ ြ ာျား ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်၍မြစဒ်စ၊ တရာျားရံို ျားကလက် ဒံသာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

ညွှန ်ကာျားဒသာ နည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့််မြစဒ်စ ဒပျားပ ို ့်  ့်လျှင ်ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ား ြရှ သည့််ကိုြပဏသီည် 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာအာျား လက် ရံရှ ပပီျားဒနာက် ၁ဝ ရက်အတွငျ်ား အဆ ိုပါဒ ကျားပြီ သ ို ့်ြဟိုတ် ဒတာငျ်ားဆ ို 

  က်က ိုဒပျားဒ  မ ငျ်ား၊ အာြ  ံာျားရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အတ ိုျားဒပျားမ ငျ်ားြ ာျားမပ လိုပ်ရန ်ပ က်ကွက်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

တရာျားစွ ဆ ိုြှု သ ို ့်ြဟိုတ် စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုက ို ဆ ိုငျ်ားငံ့်  ာျားဒစရန ်ြမပ လိုပ်  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

  ိုသ ို ့်တရာျားစွ ဆ ိုြှု သ ို ့်ြဟိုတ် စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုအဒပေါ် တရာျားပပ  ငက် ဒက နပ်လက် နံ ိုင ်သည့်် 

ဒလ ာ်ဒ ကျားက ို ဒပျားဒ  ြှုြမပ   ့်လျှင ်အ က်ပါအတ ိုငျ်ား ၎ငျ်ားကက  ရံြည့်် ကိုနက် စရ တ်ြ ာျား၊ 

နစန်ာဒ ကျားြ ာျားနငှ့်် အသံိုျားစရ တ်ြ ာျားက ို ဒပျားဒ  ြှုြမပ   ့်လျှင၊် 

(ဂဂ) ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ ်  ိုကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

  ိုကိုြပဏ၏ီက ိုယ်စာျား အြည် တံရာျားပပ  ငအ်မြစ ်တရာျားစွ ဆ ို ရံန ်သတ်ြှတ် ရံသ တစဦ်ျားဦျားအာျား ဆန် ့်က င၍် 

တရာျားရံို ျားတစ ်ို ိုတွင ်ပြီရှငအ်ာျား အန ိုငဒ်ပျားသည့်် ေကီရီ သ ို ့်ြဟိုတ် အြ န် ့်အဒပေါ် အတည်မပ  မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်

အမ ာျားက စစြ ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားသည် ဒက နပ်ြွယ်ရာြရှ   ့်လျှင၊် 

(ဃဃ) ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏသီည် ယငျ်ား၏ ဒ ကျားပြီြ ာျားက ို ဒပျားဆပ်န ိုငမ် ငျ်ားြရှ  ဒ ကာငျ်ား 

တရာျားရံို ျားကလက် နံ ိုငြ်ည့်် အမ ာျားဒသာ သက်ဒသ တံငမ်ပ  က်ြ ာျားရှ   ့်လျှင။် 

(ဂ) ဤအပ ိုငျ်ားတွငပ်ါရှ ဒသာ ြည်သည့််မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် ဤဥပဒေ 

အရြ က်သ ြ်ျား ာျားသည့်် ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ ကိုြပဏတီစ ်ိုအမြစလ်ည်ျားဒကာငျ်ား၊ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ား ြရှ သည့်် 

ကိုြပဏတီစ ်ိုအမြစလ်ည်ျားဒကာငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားြည့်် ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ား၊ အစိုစပ်လိုပ်ငနျ်ား၊ အသငျ်ား အြွ ွဲ့ သ ို ့်ြဟိုတ် 

ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို ိုအတွက် ဒြာ်မပ ာျားသည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က် တစရ်ပ်ရပ်က ို 

    ိုက်မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ သ ို ့်ဒသာ် ြ က်သ ြ်ျား ာျားသည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ရညည်ွှနျ်ား ာျား သည့််က စစရပ်ြ ာျားက ို 

ဤဥပဒေ၏ သက်ဆ ိုငသ်ည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား (ရှ   ့်လျှင)် က ို ရည်ညွှနျ်ားသည်ဟို ြှတ်ယ ရြည်။ 

ြှတပံ်ိုတင ်ာျားမခငျ်ားြရှ သည့််  ကိုြပဏီြ ာျားက ို   ကသ် ြ်ျားရာတ င ်ဒ ကျားမြီဒပျားဆပ်ရသြူ ာျား 

၄၁၄။ (က) ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏကီ ို ြ က်သ ြ်ျားသည့််က စစရပ်တွင ်ကိုြပဏ၏ီ ဒ ကျားပြီ သ ို ့်ြဟိုတ် 

တာဝနရ်ှ ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ိုဒပျားဒ  ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ်  ည့််ဝငရ်နအ်တွက် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုြပဏ ီတွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားအ ကာျား 

အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားက ို ည  နှု ငျ်ားဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် ဒငဒွ ကျားတစရ်ပ်ရပ် ဒပျားဒ   ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

 ည့််ဝငရ်နအ်တွက်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ြှတပံ်ိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏကီ ို ြ က်သ ြ်ျားရာ တွင ်က သင့််သည့်် 

ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားနငှ့်် အသံိုျားစရ တ်ြ ာျားက ိုဒပျားဒ  ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ်  ည့််ဝငရ်နအ်တွက် လည်ျားဒကာငျ်ား 

တာဝနရ်ှ သ ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျားအမြစ ်ြတှ်ယ ရြည်မြစသ်ည်။ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား 

အာျားလံိုျားသည် ဒြာ်မပပါတာဝနရ်ှ ြှု တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ၎ငျ်ားတ ို ့် ံြှ ဒပျားဒ  ရြည့်် ဒငပွြာဏအာျားလံိုျားက ို 

ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏ၏ီ ရရနပ် ိုင ်ငွ့််ြ ာျားသ ို ့်  ည့််ဝငရ်န ်တာဝနရ်ှ သည။် 



မြနြ်ာန ိုငင်ကံိုြပဏီြ ာျားဥပဒေ 

Page 224 of 263 

( ) ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ တစဦ်ျားဦျားသည် ဒသဆံိုျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် လ ြွ အမြစ ်သတ်ြှတ် ရံမ ငျ်ားြ ာျား မြစဒ်ပေါ်   ့်လျှင ်

ဒသဆံိုျားသာွျားဒသာ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား၏ တရာျားဝငက် ိုယ်စာျားလှယ်ြ ာျားနငှ့်် အဒြွ ဆက် သံ ြ ာျား၊ 

လ ြွ အမြစ ်ယံ ရဒသာ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ ြ ာျား၏ လွှ အပ်မ ငျ်ား  ရံသ ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

ဤဥပဒေပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်။ 

တရာျားစ ွဲဆ ိုစစဒ်ဆျားြှုြ ာျားက ိုဆ ိုငျ်ားငံ့်ရန် သ ို ့်ြဟိုတ ်ရပ်နာျား ာျားရန်ဒဆာငရ် က်န ိုငသ်ည့်် အခ င့််အာဏာ 

၄၁၅။ ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားရန ်ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပပပီျားဒနာက် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် အြ န် ့်  ြှတ်မ ငျ်ား ြမပ ြီကာလအတွငျ်ား 

ြည်သည့််အ   နတ်ွငြ်ဆ ို ကိုြပဏအီဒပေါ်တရာျားစွ ဆ ိုြှုနငှ့်် စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျား က ို ဆ ိုငျ်ားငံ့် ာျားမ ငျ်ား၊ 

ရပ်နာျား ာျားမ ငျ်ားတ ို ့်နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏတီွင ်

ပြီရှငက်   ိုသ ို ့်ဆ ိုငျ်ားငံ့် ာျားရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် ရပ်နာျား ာျားရန ်ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပ  ့်လျှင ်ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် 

ကိုြပဏ၏ီ ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  တစဦ်ျားဦျား အဒပေါ် စွ ဆ ိုသည့််ြှု ငျ်ားြ ာျားနငှ့်် စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို ဆ ိုငျ်ားငံ့် ာျားရြည။် 

ကိုြပဏီ  ကသ် ြ်ျားရန်အြ န် ့်အာျား ဆ ိုငျ်ားငံ့် ာျားဒစရန် စ ွဲဆ ိုြှု 

၄၁၆။ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုက ို ြ က်သ ြ်ျားရနအ်တွက် အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်သည့်် အ ါ 

တရာျားရံိုျား၏ ငွ့််မပ   က်နငှ့်် တရာျားရံို ျားကသတ်ြှတ်သည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့်် ဒဆာငရွ်က်သည် ြှအပ 

ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏ၏ီ ဒ ကျားပြီတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍   ိုကိုြပဏ၏ီ ဒ ကျားပြီ 

ဒပျားဆပ်ရသ တစဦ်ျားဦျားအဒပေါ် တရာျားစွ ဆ ိုြှု သ ို ့်ြဟိုတ် စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို မပ လိုပ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြမပ ရ။ 

အခ   ွဲ့ဒသာက စစြ ာျားတ င ်ပစစည်ျားြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉ်ျားသည့်် ညွှန် ကာျားခ က်ြ ာျား 

၄၁၇။ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏတီွင ်ယငျ်ား၏ အြည်မြင့်် တရာျားစွ ဆ ိုမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် တရာျား စွ ဆ ို နံ ိုငမ် ငျ်ားအတွက် 

အ ငွ့််အာဏာြရှ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ားတစရ်ပ်ရပ်ဒ ကာင့်် မြစဒ်ပေါ်လာ လျှင ်တရာျားရံို ျားသည် 

ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားသည့်် အြ န် ့်မြင့််မြစဒ်စ၊ ဒနာက် ပ်အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်မြင့်် မြစဒ်စ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏ ီ

သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ားကိုြပဏကီ ိုယ်စာျား ယံို ကည်အပ်နှမံ ငျ်ား ရံသ ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာဒရွှွဲ့ဒမပာငျ်ားန ိုငဒ်သာပစစည်ျား၊ 

ြဒရွှွဲ့ြဒမပာငျ်ားန ိုငဒ်သာပစစည်ျားြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် အက   ျား  စံာျား ငွ့််နငှ့်် အ ငွ့််အဒရျားြ ာျား၊ တာဝနြ် ာျား၊ တရာျားစွ ဆ ို 

ဒတာငျ်ားဆ ိုြှုြ ာျားအပါအဝင ်ဒရွှွဲ့ဒမပာငျ်ားန ိုငဒ်သာ ပစစည်ျား၊ ြဒရွှွဲ့ြဒမပာငျ်ားန ိုငဒ်သာပစစည်ျားြ ာျားအာျားလံိုျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

တစစ် တ်တစဒ်ေသက ို တရာျားဝင ် န် ့်အပ်  ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  ံသ ို ့် 

၎ငျ်ား၏အြည်မြင့််အပ်နှရံြည်။ ယငျ်ားဒနာက် အြ န် ့်တွင ်သတ်ြတှ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ အဆ ိုပါပစစည်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ား၏ 

တစစ် တ်တစဒ်ေသက ို ဒြာ်မပပါ အတ ိုငျ်ား အပ်နှရံြည်။ တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ သည် တရာျားရံို ျား က ညွှန ်ကာျားသည့််အတ ိုငျ်ား ဒလ ာ်ဒ ကျားဒငြွ ာျား (ရှ   ့်လျှင)် က ို 

ဒပျားပပီျားဒနာက် အဆ ိုပါပစစည်ျားြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ၎ငျ်ား၏အြည်မြင့်် အြှုြ ာျားက ိုစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် စွ ဆ ိုသည့်် 

ြှု ငျ်ားြ ာျားနငှ့်် စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားတွင ် ို ဒံ  ပမ ငျ်ားတ ို ့်က ို ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျား 
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မ ငျ်ားနငှ့််   ိုကိုြပဏ၏ီ ပစစည်ျားြ ာျားက ို မပနလ်ည်ရယ မ ငျ်ားြ ာျားအာျား   ဒရာက်စာွဒဆာငရွ်က်န ိုငဒ်စရန ်အတွက် 

လ ိုအပ်သလ ိုတရာျားစွ ဆ ိုမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်  ို ဒံ  ပမ ငျ်ားြ ာျားက ို မပ လိုပ်ရြည်။ 

ဤအပ ိုငျ်ားတ င ်ပါရှ သည့်် မပဋ္ဌာန်ျားခ ကြ် ာျားက ို ဆက်စပ်အသံိုျားမပ ရမခငျ်ား 

၄၁၈။ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏနီငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဤအပ ိုငျ်ားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က် ြ ာျားသည် 

တရာျားရံိုျားမြင့်် ကိုြပဏကီ ို ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့််သက်ဆ ိုငဒ်သာ ဤဥပဒေ၏ဒရှ ွဲ့ ပ ိုငျ်ားတွင ်ဒြာ်မပ ပါရှ ဒသာ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအာျား ကန် ့်သတ် ာျားမ ငျ်ားြရှ ဘ  ယငျ်ားတ ို ့်နငှ့်် ဆက်စပ်အသံိုျားမပ ရြည်။ တရာျားရံိုျားနငှ့်် 

တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ တ ို ့်သည် ြှတ်ပံိုတင ် ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် 

ကိုြပဏနီငှ့််စပ်လ ဉျားသည့််က စစရပ်တွင ်ဤဥပဒေအရ ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ာျားသည့်် ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ ်

ြှတ်ပံိုတင ်ာျားသည့်် ကိုြပဏြီ ာျားက ို ြ က်သ ြ်ျားရာတွင ်၎ငျ်ားတ ို ့်အဒနမြင့်် က င့််သံိုျား ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည့်် 

အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို က င့််သံိုျားန ိုငသ်ည်။ သ ို ့်ဒသာ် ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ သည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် 

ယငျ်ားအာျားြ က်သ ြ်ျားသည့်် က စစရပ်ြှတစပ်ါျား ဤဥပဒေအရ ကိုြပဏတီစ ်ိုမြစသ်ည်ဟို ြှတ်ယ မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

ဤအပ ိုငျ်ားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် က စစရပ်ြ ာျားအတွက်သာလျှင ်ကိုြပဏမီြစသ်ည်ဟို ြှတ်ယ ရြည။် 

အပ ိုငျ်ား (၆) 

ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ နငှ့်် ြှတပံ်ိုတငရံ်ိုျား၏ အခ င့််အာဏာြ ာျား 

 

အခန်ျား(၂၈) 

ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ ၊ ြှတပံ်ိုတငရံ်ို ျား၊ စာရ က်စာတြ်ျားြ ာျားက ို ြှတပံ်ိုတငမ်ခငျ်ား၊ စစဒ်ဆျား ကည့််ရှုန ိုငသ်ည့််  အခ င့််အာဏာြ ာျားနငှ့်် 

အခဒ ကျားဒင ြ ာျား 

ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ  

၄၁၉။ (က) ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာတည်သည့််ဒန ့်တွင ်ရငျ်ားနှျီားမြ  ပ်နှြံှုနငှ့်် ကိုြပဏြီ ာျား ညွှန ်ကာျားြှုဦျားစျီား ဌာန သ ို ့်ြဟိုတ ်

ယငျ်ား၏ လိုပ်ငနျ်ားက ို ဆက် ြံည့််ဌာန အြွ ွဲ့အစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်သည် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ၏ အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ိုရရှ ပပီျား 

၎ငျ်ား၏ လိုပ်ငနျ်ားတာဝနြ် ာျားက ို  ြ်ျားဒဆာငရ်ြည်။ 

( ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ဤဥပဒေနငှ့်် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်တွင ်သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုဥပဒေြ ာျားအရ 

အ ါအာျားဒလ ာ်စွာ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အ ငွ့််အာဏာြ ာျားနငှ့်် လိုပ်ငနျ်ားတာဝန ်ြ ာျားက ို 

က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်ရြည့််အမပင ်အဆ ိုပါအ ငွ့််အာဏာနငှ့်် လိုပ်ငနျ်ားတာဝနြ် ာျားက ို က င့််သံိုျား ဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်

သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုသ ို ့် က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်ြှုနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ လ ိုအပ်သည်ြ ာျားက ို ဒဆာင ်ရွက်န ိုငသ်ည့်် 

အ ငွ့််အာဏာရှ သည်။ 

(ဂ) မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားသည် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ၏ အ ငွ့််အာဏာြ ာျားနငှ့်် လိုပ်ငနျ်ားတာဝနြ် ာျားက ို 

က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ အာျား ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည်။ 



မြနြ်ာန ိုငင်ကံိုြပဏီြ ာျားဥပဒေ 

Page 226 of 263 

(ဃ) ပိုေြ် ွ  (က) ြှ (ဂ) အ  ပါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ကန် ့်သတ်တာျားမြစမ် ငျ်ားြရှ ဒစဘ  ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် 

ဤဥပဒေအာျား အဒကာငအ် ည်ဒြာ် ဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် ဒယဘိုယ အဒမ  အဒနတွငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

အ  ျားအဒမ အဒန တစရ်ပ်ရပ်တွငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား လြ်ျားညွှန ် က် ြ ာျား ိုတ်မပနန် ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အာဏာရှ သည်။ 

(င) ရငျ်ားနှျီားမြ  ပ်နှြံှုနငှ့်် ကိုြပဏြီ ာျားညွှန ်ကာျားြှုဦျားစျီားဌာန သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ား၏လိုပ်ငနျ်ားက ို ဆက် ြံည့််ဌာန 

အြွ ွဲ့အစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်သ ို ့် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ၏ တာဝနြ် ာျားက ို လွှ အပ် ာျားသည့်် ကာလတစဒ်လျှာက ်

ရငျ်ားနှျီားမြ  ပ်နှြံှုနငှ့်် ကိုြပဏြီ ာျားညွှန ်ကာျားြှု ဦျားစျီားဌာန၏ ညွှန ်ကာျားဒရျားြ ျား   ပ်ရာ  ျားဒနရာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အလာျားတ ရာ  ျားဒနရာက ို ရယ  ာျားဒသာသ သည် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ၏ အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို က င့််သံိုျား န ိုငပ်ပီျား ၎ငျ်ား၏ 

လိုပ်ငနျ်ားတာဝနြ် ာျားက ို  ြ်ျားဒဆာငရ်ြည။်   ိုသ ို ့်ဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်ညွှန ်ကာျားဒရျားြ ျား    ပ်၏ ကကီျား ကပ်ြှုမြင့်် 

ရငျ်ားနှျီားမြ  ပ်နှြံှုနငှ့််ကိုြပဏြီ ာျား ညွှန ်ကာျားြှုဦျားစျီားဌာန သ ို ့်ြဟိုတ် ယငျ်ား၏လိုပ်ငနျ်ား က ို 

ဆက် ြံည့််ဌာနအြွ ွဲ့အစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်၏ အမ ာျားအရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် ဝန ်ြ်ျားတစဦ်ျားဦျားသ ို ့် ၎ငျ်ား၏ 

အ ငွ့််အာဏာြ ာျားနငှ့်် လိုပ်ငနျ်ားတာဝနြ် ာျားက ို တာဝန ်ွ ဒဝအပ်နငှျ်ားန ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အာဏာလည်ျား ပါဝင ်သည်။ 

(စ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် သက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ အာျား  န် ့်အပ်န ိုငသ်ည့်် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ၏ အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို အပ်နငှျ်ားန ိုငသ်ည့်် အမ ာျားနည်ျား လြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို 

ကန် ့်သတ် ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

ြှတပံ်ိုတငရံ်ိုျားြ ာျား 

၄၂၀။ (က) ဤဥပဒေအရ ကိုြပဏြီ ာျားက ို ြှတ်ပံိုတငဒ်ဆာငရွ်က်န ိုငရ်နအ်လ ို ့်ငာှ မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားက 

သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့်် ဒနရာြ ာျားတွင ်ရံိုျားြ ာျားြွင့််လှစရ်ြည်မြစပ်ပီျား ြည်သည့််ကိုြပဏြီျှ အဆ ိုပါြွင့််လှစ ်

 ာျားသည့််ရံို ျားြ ာျားအနက် ရံိုျားတစရ်ံို ျားတွငြ်ှတစပ်ါျား ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားြမပ လိုပ်ရ။ 

( ) မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားသည် ကိုြပဏြီ ာျားအာျား ြှတပံ်ိုတငမ် ငျ်ားအတွက် သ ို ့်ြဟိုတ် ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် 

လ ိုအပ်ဒသာစာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားသည ်အစစအ်ြှနမ်ြစဒ် ကာငျ်ား ဒြာ်မပန ိုငဒ်ရျားအတွက် ရံိုျား တံဆ ပ် သ ို ့်ြဟိုတ ်

ရံိုျားတံဆ ပ်ြ ာျားက ို မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က် ာျားရန ်ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည်။ 

ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားနငှ့်် ြှတတ်ြ်ျားြ ာျားက ို   န်ျားသ ြ်ျား ာျားရှ မခငျ်ားနငှ့်် စစဒ်ဆျား ကည့််ရှု မခငျ်ား 

၄၂၁။ (က) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ၎ငျ်ားအဒနမြင့်် ဤဥပဒေအရ   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရန ်လ ိုအပ်ဒသာ 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားအာျားလံိုျားနငှ့်် ဤဥပဒေအရ ၎ငျ်ား ံတငမ်ပရသည့်် ြှတ်တြ်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားက ို မပ စို 

 ာျားရှ   နျ်ားသ ြ်ျားရြည်။ 

( ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ြှတ်တြ်ျားြ ာျားနငှ့်် ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားက ို အလီက် ဒရာနစ ်နည်ျားမြင့်် ဆနျ်ားသစမ် ငျ်ား၊ 

တငမ်ပမ ငျ်ား၊ စိုစည်ျားမ ငျ်ား၊   နျ်ားသ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပံိုတငရ်ြည့်် အြွ ွဲ့ အစည်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားနငှ့်် 

ဆက်သယွ်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြ ာျားအတွက်   ိုစနစြ် ာျားနငှ့်် လိုပ်ငနျ်ားစဉြ ာျားက ို   ဒ ာငမ် ငျ်ားြ ာျားအပါအဝင ်

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သ ို ့် အပ်နငှျ်ား ာျားသည့််တာဝနြ် ာျားနငှ့်် ၎ငျ်ားကသင့််သည်  ငမ်ြငသ်ည့်် နည်ျားလြ်ျားအတ ိုငျ်ား ပိုေြ် ွ  (က) 

တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့််တာဝနြ် ာျားက ို  ြ်ျားဒဆာငရ်ြည်။ ဤပိုေြ် ွ သည် ဤဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ 
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ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ အဆ ိုပါက စစရပ်ြ ာျား အတွက ်ကကီျား ကပ်န ိုငသ်ည့််အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို 

ကန် ့်သတ်တာျားမြစမ် ငျ်ားြရှ ဒစဘ  သက်ဆ ိုင ်ဒစရြည်။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  (ဆ) က ို ြဆန် ့်က ငဒ်စဘ  ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ြှ စာရွက်စာတြ်ျားအာျား ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားက ို ငွ့််ြမပ မ ငျ်ားသည် အဆ ိုပါစာရွကစ်ာတြ်ျား၏ တရာျားဝငြ်ှုက ို လည်ျားဒကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်

တရာျားြဝငြ်ှုက ိုလည်ျားဒကာငျ်ား အဆ ိုပါစာရွက်စာတြ်ျားတွငပ်ါရှ သည့်် သတငျ်ားအ  က်အလက် ၏ ြှနက်နြ်ှုက ိုမြစဒ်စ၊ 

အမ ာျားတစစ်ံိုတစရ်ာက ိုမြစဒ်စ သက်ဒရာက်ဒစမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် မြစဒ်ပေါ်ဒစမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

(ဃ) အမ ာျားသက်ဆ ိုငဒ်သာ အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  မပည်ဒ ာငစ်ို ဝနက်ကီျားသည် ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ  

( ) တ ို ့်နငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် က စစရပ်ြ ာျားအာျား အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစရန ်လ ိုအပ်သည့်် စည်ျားြ ဉျားြ ာျား၊ နည်ျားဥပဒေ၊ အြ န် ့် 

သ ို ့်ြဟိုတ် အြ န် ့်ဒ ကာ်မငာစာြ ာျားက ို  ိုတ်မပနသ်တ်ြှတ်ဒြာ်မပန ိုင ်သည်။ အ  ျားသမြင့်် ဤဥပဒေအရ 

ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ အြွ ွဲ့အစည်ျားြ ာျားနငှ့်် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ တ ို ့် အ ကာျား အလီက် ဒရာနစန်ည်ျားမြင့်် 

စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားအာျား ြှတပံ်ိုတငမ် ငျ်ား၊ အလီက် ဒရာနစန်ည်ျား မြင့်် ဆက်သယွ်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြ ာျားအတွက် 

လိုပ်ငနျ်ားစနစြ် ာျား ြွံွဲ့ ပြ  ျားတ ိုျားတက်ဒစမ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ ဤက စစရပ်ြ ာျားတွင ်ဤဥပဒေအရ 

ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ အြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ို ို၏ မပနလ်ည်ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားအတွက် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဒပျားဒ  ရြည့်် 

ဒငဒွ ကျားြ ာျားအတွက် လည်ျားဒကာငျ်ား အလီက် ဒရာနစန်ည်ျားပညာမြင့်် ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ား လိုပ်ငနျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ 

လ ိုအပ်သည့််သတ်ြှတ်  က် ြ ာျားက ို  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပန ိုငသ်ည်။   ိုအ ဒ ကျားဒငသွည် အလီက် ဒရာနစ ်

နည်ျားပညာြပါရှ ဒသာနည်ျား မြင့်် ြှတပံ်ိုတငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ားနငှ့်် ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားအတွက် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် 

အ ဒ ကျားဒငနွငှ့်် မ ာျားနာျားန ိုငြ်ည်မြစသ်ည်။ 

(င) ြည်သ ြဆ ို ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ က   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားသည့်် ြတှ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားနငှ့်် ြှတ်တြ်ျားြ ာျားက ို 

မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားက သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အ ဒ ကျားဒငကွ ို ဒပျားသငွျ်ားဒစလ က် စစဒ်ဆျား ကည့််ရှု  န ိုငသ်ည်။ 

(စ) ြည်သ ြဆ ို ကိုြပဏတီစ ်ို ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငသ်ည့်် သကဒ်သ လံက်ြှတ် သ ို ့်ြဟိုတ် ြ တတ ူ သ ို ့်ြ ဟိုတ် ဤဥပဒေအရ 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပရသည့်် ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်တြ်ျားြ ာျားနငှ့််အတ    နျ်ားသ ြ်ျား  ာျားရှ ရြည့်် 

အမ ာျားစာရွက်စာတြ်ျား၏ ဒကာက်နိုတ်  က် သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားစာရွက်စာတြ်ျား၏ ြည်သည့်် အစ တ်အပ ိုငျ်ားက ိုြဆ ို 

မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားက သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အ ဒ ကျားဒငကွ ို ဒပျားသငွျ်ား၍ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က 

ြ တတ ူြှနက်နဒ် ကာငျ်ား အဒ ာက်အ ာျားမပ သည့်် စာရွက်စာတြ်ျားြ တတ ူ သ ို ့်ြဟိုတ ်ဒကာက်နိုတ်ရယ လ ိုသည့်် 

အ  က်အလက်ြ တတ ူက ို ရယ န ိုငသ်ည်။ 

(ဆ) သ သာ ငရ်ှာျားဒသာ ြှာျားယွငျ်ား  က်ြှလွ ၍ ပိုေြ် ၄၂၂ နငှ့်် ၄၂၃ တ ို ့်တွင ်ြှာျားယွငျ်ားြှုအာျား မပငဆ်င ်သည့်် 

လိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျားနငှ့််အည ီြှာျားယွငျ်ားသည့််အ  က်က ို ဒြာ်မပ၍ ပိုေြ် ွ  (စ) အရ ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ က 

ြှနက်နဒ် ကာငျ်ားလက်ြှတ်ဒရျား  ိုျား  ိုတ်ဒပျားသည့်် စာရွက်စာတြ်ျားတစရ်ပ်က ို တရာျားစစဒ်ဆျား စရီငဒ်ဆာငရွ်က်ြှု 

တစရ်ပ်ရပ်တွင ်ြ လစာရွက်စာတြ်ျားက ့်သ ို ့် တရာျားဝငသ်ည့်် သက်ဒသ ံ  က်အမြစ ်လက် ဒံဆာငရွ်က်ရြည်။ 

ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ား၏ ြှာျားယ ငျ်ားြှုြ ာျားက ို မပငဆ်ငမ်ခငျ်ား 
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၄၂၂။ (က) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည်- 

(၁) တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်၏ ဒလျှာက် ာျား  က်အရ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်အ  က်အလက်တစရ်ပ်ရပ် က ိုြှာျားယွငျ်ား၍ 

ဒရျားသငွျ်ား ာျားဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်   နလ်ှပ် ာျားဒ ကာငျ်ားသ ရှ လျှင ်ဤဥပဒေအရ ၎ငျ်ားက   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားသည့်် 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတစ ်ိုက ို မပငဆ်ငန် ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ ်

(၂) ရံိုျားလိုပ်ငနျ်ားဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်ြှာျားယွငျ်ားြှုဒ ကာင့်် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်အ  က်အလက် 

တစရ်ပ်ရပ်က ို ြြှနြ်ကနဒ်ရျားသငွျ်ားြ ဒ ကာငျ်ား ၎ငျ်ားကသ ရှ လျှင ်  ိုအ  က်အလက်ြ ာျားက ို မပငဆ်ငန် ိုငသ်ည် 

သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်၏ ဒလျှာက် ာျား  က်အရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က ကိုြပဏနီငှ့်် ဒဆွျားဒနျွားပပီျားဒနာက် ကိုြပဏ၏ီ 

ရံိုျားလိုပ်ငနျ်ားဆ ိုငရ်ာ ြှာျားယွငျ်ားြှုဒ ကာင့်် ကိုြပဏတီွင ်  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ဒသာ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ား တွင ်

ဒရျားသငွျ်ား ာျားသည့်် အ  က်ြ ာျားသည် ြှနက်နြ်ှုြရှ ဒ ကာငျ်ားနငှ့််   ိုြှာျားယွငျ်ားြှုက ိုမပငဆ်ငမ် ငျ်ားသည် 

အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားက ို     ိုက်ဒစန ိုငြ်ည်ြဟိုတ်ဒ ကာငျ်ား ဒတွွဲ့ ရှ ရလျှင ်ကိုြပဏကီ   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားသည့်် 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားပါ ဒြာ်မပ  က်ြ ာျားက ို ြှနက်နစ်ွာမပငဆ်ငဒ်စရန ်ကိုြပဏသီ ို ့် ညွှန ်ကာျားန ိုငသ်ည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁) အရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားတစရ်ပ်က ို မပငဆ်ငမ် ငျ်ား ြမပ ြီ 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည်- 

(၁) ဒလျှာက် ာျား  က်က ို အဆ ိုပါကိုြပဏနီငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် ြတှ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားအာျား မပငဆ်ငရ်န ်တငမ်ပ 

မ ငျ်ားမြစဒ် ကာငျ်ား အဆ ိုပါဒလျှာက် ာျား  က်၏ အဒသျားစ တ် အ  က်အလက်ြ ာျားက ိုဒြာ်မပ၍ ကိုြပဏသီ ို ့် 

စာမြင့််ဒရျားသာျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားရြည်။ 

(၂) ဒပါငန်ှမံ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝနတ်ငရ်ှ မ ငျ်ားြ ာျားက ို ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ဒလျှာက်  ာျား  က်အာျား 

မပ လိုပ်မ ငျ်ားမြစလ်ျှင ်၎ငျ်ားတ ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားအာျားမပငဆ်ငရ်န ်တငမ်ပမ ငျ်ားမြစဒ် ကာငျ်ား အဆ ိုပါ 

ဒလျှာက် ာျား  က်၏ အဒသျားစ တ်အ  က်အလက်ြ ာျားက ို ဒြာ်မပ၍ ဒပါငန်ှ ံသံ  သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီတာဝန ်

တငရ်ှ မ ငျ်ားအာျား လက် ံသ သ ို ့် စာမြင့််ဒရျားသာျား အဒ ကာငျ်ား ကာျားရ ြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၃) ဒအာက်ပါအ  က်အလက်ြ ာျားပါရှ ဒသာ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို အြ ာျားမပည်သ သ ရှ ရန ် ိုတ်မပနရ် ြည်- 

(ကက) ဒလျှာက် ာျားသ ၏အြည်၊ 

(  ) ကိုြပဏ၏ီအြည်၊ 

(ဂဂ) ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်ရြည့်် အဒသျားစ တ်အ  က်အလက်ြ ာျားနငှ့်် မပငဆ်င ်

  က်ြ ာျားအတွက် အဒ ကာငျ်ားမပ  က်ြ ာျားနငှ့်် 

(ဃဃ) အဆ ိုမပ  ာျားသည့်် မပငဆ်င ် က်က ို စာမြင့််ဒရျားသာျားကန် ့်ကွက်န ိုငဒ် ကာငျ်ား သတ်ြှတ်သည့်် 

ဒန ့်ရက်တစရ်က်က ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပရြည်မြစပ်ပီျား   ိုဒန ့်ရက်သည် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ 

ဒပျားပ ို ့်သည့််ဒန ့်ြှ ၂၈ ရက် က် ဒနာကြ်က သည့််ဒန ့်ရက် တစရ်က်ရက် မြစဒ်စရြည်။ 
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(ဂ) ြည်သ ြဆ ို အဆ ိုမပ  ာျားသည့်် ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားအာျား မပငဆ်င ် က်အဒပေါ်စာမြင့်် ဒရျားသာျား ကန် ့်ကွက်  က်တစရ်ပ်က ို 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ပိုေြ် ွ  ( )၊ ပိုေြ် ွ ငယ်(၃)၊ ပိုေြ် ွ ငယ်စ ပ် (ဃဃ) နငှ့််အညီ သတ်ြှတ် ာျားသည့််ဒန ့်ရက် က ်

ဒနာက်ြက ဒစဘ  ဒပျားပ ို ့်န ိုငပ်ပီျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် အဆ ိုပါကန် ့်ကွက်  က်၏ ြ တတ ူတစဒ်စာငက် ို ြှတ်ပံိုတင ်

စာရငျ်ားအာျားမပငဆ်ငရ်န ်ဒလျှာက် ာျားသ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ရြည်။ 

(ဃ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် သတ်ြှတ် ာျားသည့်် ဒန ့်ရက်တွင ်အဆ ိုမပ  ာျားသည့်် ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ား အာျား 

မပငဆ်င ် က်အဒပေါ် စာမြင့််ဒရျားသာျား ကန် ့်ကွက်  က်တစရ်ပ်က ို လက် ရံရှ   ့်ပပီျား   ိုကန် ့်ကွက်  က်က ို 

မပနလ်ည်ရိုပ်သ ြ်ျား ာျားမ ငျ်ား ြရှ ဒ ကာငျ်ားဒတွွဲ့ ရှ ရလျှင ်ပိုေြ် ွ (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁) အရ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ား အာျား 

မပငဆ်ငမ် ငျ်ားြမပ ရ။ 

တရာျားရံို ျား၏ အခ င့််အာဏာြ ာျား 

၄၂၃။ (က) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် အဆ ိုမပ  ာျားသည့်် ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားအာျား မပငဆ်င ် က်အဒပေါ် စာမြင့််ဒရျားသာျား 

ကန် ့်ကွက်  က်တစရ်ပ်က ို ပိုေြ် ၄၂၂၊ ပိုေြ် ွ  (ဂ) အရ လက် ရံရှ   ့်ပါက ြှတ်ပံိုတင ်စာရငျ်ားအာျား မပငဆ်ငရ်နအ်တွက် 

ဒလျှာက် ာျားသ သည် အဆ ိုပါ မပငဆ်ငလ် ိုြှုအတွက ်အြ န် ့်တစရ်ပ်   ြှတ်ဒပျားန ိုငရ်န ်တရာျားရံိုျားသ ို ့် 

တငမ်ပဒလျှာက် ာျားန ိုငသ်ည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) အရ အြ န် ့်တစရ်ပ်အတွက ်ဒလျှာက် ာျားြှုအာျားမပ လိုပ်ရာတွင ်- 

(၁) ဒလျှာက် ာျားသ သည် အဆ ိုပါဒလျှာက် ာျားြှုအာျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒဆာလ ငစ်ွာ အသ ဒပျား 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားရြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၂) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည်   ိုဒလျှာက် ာျားြှုနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ တရာျားရံိုျားသ ို ့် တက်ဒရာက် ကာျားနာန ိုင ်သည်။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  (က) အရ အြ န် ့်တစရ်ပ်အတွက် ဒလျှာက ်ာျားတငမ်ပလာလျှင ်တရာျားရံို ျားသည် အ  က် အလက်တစရ်ပ်ရပ်က ို 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ြှာျားယွငျ်ား၍ဒရျားသငွျ်ား ာျားဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ြှာျားယွငျ်ား၍   နလ်ှပ် ာျားဒ ကာငျ်ား ဒတွွဲ့ ရှ   ့်လျှင ်

အဆ ိုပါ ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားအာျား မပငဆ်ငဒ်ဆာငရွ်က်ရနအ်တကွ် အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ  သံ ို ့် တငမ်ပရြည့်် စာရ က်စာတြ်ျားြ ာျားအတ က် ဒလ ာက်လွှာပံိုစ ံ

၄၂၄။ (က) ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဒလျှာက်လွှာပံိုစမံြင့်် တငမ်ပရနလ် ိုအပ်သည့်် 

စာရွက်စာတြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်သည်- 

(၁) စာရွက်စာတြ်ျားအတွက် ဒလျှာက်လွှာပံိုစကံ ို ဤဥပဒေအရ မပ လိုပ်သည့််စည်ျားြ ဉျား ဥပဒေ၊ နည်ျားဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အြ န် ့်ဒ ကာ်မငာစာတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် သတ်ြှတ် ဒြာ်မပ  ့်လျှင-် 

(ကက) အဆ ိုပါသတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဒလျှာက်လွှာပံိုစအံတ ိုငျ်ား မြစဒ်စရြည်။ 

(  ) ဒလျှာက်လွှာပံိုစတံွင ်လ ိုအပ်ဒသာ သတငျ်ားအ  က်အလက်ြ ာျား၊ ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်ြ ာျား၊ ရှငျ်ား 

လငျ်ားဒြာ်မပ  က်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားလ ိုအပ်ဒသာ က စစရပ်ြ ာျား ပါဝငဒ်စရြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(ဂဂ) ဒလျှာက်လွှာပံိုစတံွင ်လ ိုအပ်ဒသာ အမ ာျားအ  က်အလက်ြ ာျားက ို ပ ျားတွ ပါရှ ဒစရြည်။ သ ို ့်ြဟိုတ ်
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(၂) စာရွက်စာတြ်ျားအတွက် ဒလျှာက်လွှာပံိုစကံ ို စည်ျားြ ဉျားဥပဒေ၊ နည်ျားဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် အြ န် ့် 

ဒ ကာ်မငာစာတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားမ ငျ်ား ြရှ   ့်လျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က စာရွက်စာတြ်ျား အတွက ်

ဒလျှာက်လွှာပံိုစတံစရ်ပ်က ို အတည်မပ သတ်ြှတ် ာျားပါက- 

(ကက) အဆ ိုပါ အတည်မပ  ာျားသည့်် ဒလျှာက်လွှာပံိုစအံတ ိုငျ်ား မြစဒ်စရြည်၊ 

(  ) ဒလျှာက်လွှာပံိုစတံွင ်လ ိုအပ်ဒသာ သတငျ်ားအ  က်အလက်ြ ာျား၊ ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်ြ ာျား၊ ရှငျ်ား 

လငျ်ားဒြာ်မပ  က်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားလ ိုအပ်ဒသာ က စစရပ်ြ ာျား ပါဝငဒ်စရြည်။ ၎ငျ်ားမပင ်

(ဂဂ) ဒလျှာက်လွှာပံိုစတံွင ်လ ိုအပ်ဒသာ အမ ာျားအ  က်အလက်ြ ာျားက ို ပ ျားတွ ပါရှ ဒစရြည်။ 

( ) ဤဥပဒေအရတငမ်ပလာသည့်် စာရွက်စာတြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်သည် ပိုေြ် ွ  (က) နငှ့်် သက်ဆ ိုငရ်ြည် မြစပ်ပီျား ယငျ်ားက ို 

ဆန် ့်က ငက်ွ လွ ြှုတစစ်ံိုတစရ်ာြရှ ပါက သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ဒလျှာက်လွှာပံိုစနံငှ့််အတ  တငမ်ပ လာသည့်် စာရွက်စာတြ်ျားနငှ့်် 

အမ ာျား အ  က်အလက်ြ ာျားသည်လည်ျား ဤဥပဒေအရတငမ်ပဒသာ စာရွက် စာတြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်တွငပ်ါဝငသ်ည်။ 

(ဂ) အကယ်၍- 

(၁) ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပရြည့်် စာရွက်စာတြ်ျားတစရ်ပ်က ို သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ  ာျားသည့်် 

ဒလျှာက်လွှာပံိုစမံြင့်် တငမ်ပရနလ် ိုအပ်  ့်လျှင၊် ၎ငျ်ားအမပင ်

(၂) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်က စာရွကစ်ာတြ်ျားတငွပ်ါဝငရ်ြည့်် သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုစာရွက် စာတြ်ျားနငှ့််အတ  

ပ ျားတွ တငမ်ပရြည့်် အမ ာျားအ  က်အလက်ြ ာျားတွင ်ပါဝငရ်ြည့်် သတငျ်ားအ  က်အလက် ြ ာျား၊ 

ဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က်ြ ာျား၊ ရှငျ်ားလငျ်ားဒြာ်မပ  က်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားက စစရပ်ြ ာျားက ို သတ်ြှတ် 

ဒြာ်မပန ိုငရ်နအ်တွက် စည်ျားြ ဉျားဥပဒေ၊ နည်ျားဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် အြ န် ့်ဒ ကာ်မငာစာြ ာျားက ို သတ်ြှတ် ာျား လျှင ်

သ ို ့်ြဟိုတ် မပ လိုပ် ာျားလျှင၊် 

အမ ာျားမပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်သည် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဒလျှာက်လွှာပံိုစနံငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ပိုေြ် ွ  (က) အရ 

ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို  ိုတ်ပယ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ကန် ့်သတ်မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ ၎ငျ်ားအမပင ်  ိုသ ို ့် 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဒလျှာက်လွှာပံိုစသံည ်ယငျ်ားတွငပ်ါဝငရ်ြည့်် အ  က်အလက်ြ ာျားနငှ့်် ယငျ်ားနငှ့်် 

အတ ပ ျားတွ  ဒြာ်မပရြည့်် အ  က်အလက်ြ ာျားက ိုလည်ျား ပါရှ ဒစန ိုငသ်ည်။ 

စာရ က်စာတြ်ျားြ ာျားက ို ြှတပံ်ိုတငမ်ခငျ်ား 

၄၂၅။ (က) ဤဥပဒေအရ   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ သည့်် ြတှ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတစ ်ိုတွင ် ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရန ်အတွက် 

စာရွက်စာတြ်ျားတစ ်ိုအာျား လက် ရံရှ ပါက ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် - 

(၁) ပိုေြ် ွ  ( ) နငှ့််အညီ သက်ဆ ိုငရ်ာ ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်အဆ ိုပါ စာရွက်စာတြ်ျားက ို ြှတ်ပံိုတင ်

စာရငျ်ားဒရျားသငွျ်ားရြည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၂) စာရွက်စာတြ်ျားသည် နစှစ်ဉအစရီင ်စံာ ြဟိုတပ်ါက စာရွက်စာတြ်ျားက ို ဒပျားအပ်သ  ံသ ို ့် 

ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားမပ လိုပ်ရန ်စာမြင့််ဒရျားသာျားအဒ ကာငျ်ား ကာျားရြည်။ 

( ) ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပံိုတငရ်နအ်တွက် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က လက် ရံရှ   ့်သည့်် စာရွက်စာတြ်ျား တစရ်ပ်ရပ်သည်- 
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(၁) သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဒလျှာက်လွှာပံိုစရှံ   ့်ပါက ၎ငျ်ားပံိုစမံြင့်် တငမ်ပ  ့်မ ငျ်ား ြရှ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ဤဥပဒေက ိုလည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဤဥပဒေအရ မပ လိုပ် ာျားသည့်် စည်ျားြ ဉျားဥပဒေ၊ နည်ျားဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အြ န် ့်ဒ ကာ်မငာစာြ ာျားက ိုလည်ျားဒကာငျ်ား လ ိုက်နာဒဆာင ်ရွက ်ာျားမ ငျ်ားြရှ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) ပံိုနှ ပ် ာျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် စက်မြင့််ရ ိုက်နှ ပ်ဒရျားသာျား ာျားမ ငျ်ား ြဟိုတ်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၄) ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားအာျား အလီက် ဒရာနစန်ည်ျားမြင့်် အာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသက ို မြစဒ်စ 

  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားမ ငျ်ားမြစပ်ါက အလီက် ဒရာနစန်ည်ျားမြင့်် တ ိုက်ရ ိုက်မြည့််သငွျ်ားဒရျားသာျားန ိုငသ်ည့်် 

အ  က်အလက်ပံိုစမံြင့်် ဒဆာငရွ်က် ာျားမ ငျ်ား ြဟိုတ်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၅) ပပီျားမပည့််စံိုစွာ ဒဆာငရွ်က် ာျားမ ငျ်ားြရှ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၆) ြတ်ရှုန ိုငရ်နအ်တွက် ရှငျ်ားလငျ်ားြှုြရှ သည့်် အ  က်အလက်ြ ာျားပါဝငဒ်နလျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  သည် 

စာရွက်စာတြ်ျားက ို ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားအာျား မငငျ်ားဆ ိုန ိုငပ်ပီျား ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ားဒတာငျ်ားဆ ိုန ိုငသ်ည်- 

(ကက) အဆ ိုပါစာရွက်စာတြ်ျားက ို လ ိုအပ်သလ ိုမပငဆ်ငရ်န ်သ ို ့်ြဟိုတ် ပပီျားမပည့််စံိုစွာ ဒဆာငရွ်က်ရနန်ငှ့်် 

ြှတ်ပံိုတငဒ်ဆာငရွ်က်န ိုငဒ်ရျားအတွက်  ပ်ြံတငမ်ပန ိုငရ်န ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(  ) ယငျ်ားစာရွက်စာတြ်ျားအစာျား အမ ာျားစာရွက်စာတြ်ျားအသစက် ို မပ စိုတငမ်ပဒစရန။် 

စစဒ်ဆျား ကည့််ရှုရန်အတ က ်ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ ၏အခ င့််အာဏာြ ာျား 

၄၂၆။ (က) သက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျား၊ အြွ ွဲ့အစည်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် အာဏာပ ိုင ်အြွ ွဲ့တစရ်ပ်ရပ် 

သ ို ့်ြဟိုတ် အလာျားတ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် အြွ ွဲ့အစည်ျား တစရ်ပ်ရပ်သ ို ့် ငွ့််မပ   ာျားသည့်် အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို 

တာျားမြစက်န် ့်သတ်မ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် - 

(၁) ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျားအတွက ်- 

(ကက) ကိုြပဏတီစ ်ို သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏတီစ ်ို၏ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျားသည် ဤဥပဒေက ို လ ိုက်နာ 

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားရှ ြရှ  စ စစရ်န ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

(  ) ဤဥပဒေအရ အပ်နငှျ်ား ာျားဒသာ ယငျ်ား၏အ ငွ့််အဒရျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အ ငွ့််အာဏာတစရ်ပ်ရပ် က ို 

က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားရှ ြရှ  စ စစရ်န ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

(ဂဂ) ဤဥပဒေအာျား     ျားဒြာက်သည့်် မပစြ်ှုြ ာျားက ို ရှာဒြွဒြာ ်ိုတ်ရနန်ငှ့်် 

(၂) အြ ာျားမပည်သ အက   ျားငာှ   ိုသ ို ့်ဒဆာငရွ်က်ရနလ် ိုအပ်သည်ဟို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က  ငမ်ြငလ်ျှင ်

ဒအာက်ပါတစရ်ပ်ရပ်က ို ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်- 

(ကက) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား၏ လက်ဝယ်တွငရ်ှ ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ကကီျား ကပ်ြှုဒအာက်တွငရ်ှ ဒသာ သက်ဆ ိုင ်

သည့််စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ို စစဒ်ဆျား ကည့််ရှုန ိုငရ်နအ်တွက် အဆ ိုပါ စာရွကစ်ာတြ်ျားြ ာျားက ို တငမ်ပဒစ မ ငျ်ား၊ 

(  ) သက်ဆ ိုငသ်ည့်် စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျား၏ ြ တတ ူြ ာျားက ို စစဒ်ဆျား ကည့််ရှု  မ ငျ်ားနငှ့််ရယ မ ငျ်ား၊ 

(ဂဂ) ြ တတ ူြ ာျားရယ ရနအ်တွက ်သက်ဆ ိုငသ်ည့််စာရွက်စာတြျ်ားြ ာျားက ို လက်ဝယ်ရယ မ ငျ်ားနငှ့််   နျ်ား သ ြ်ျား 

 ာျားသည့််ဒနရာြှ ၎ငျ်ားတ ို ့်အာျားဒရွှွဲ့ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ား၊ သင့််ဒတာ်သည့်် အ   နက်ာလအတွငျ်ား သ ြ်ျားဆည်ျား  ာျားမ ငျ်ား၊ 
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(ဃဃ) မပစြ်ှုတစရ်ပ်က ိုက ူျားလွနဒ် ကာငျ်ား သက်ဒသ  ံအဒ ာက်အ ာျားြ ာျားရှ သည်ဟို ယံို ကည်ရ သည့်် 

သင့််ဒလ ာ်ဒသာ အဒ ကာငျ်ားအ  က်ြ ာျား ရှ   ့်လျှင ်သင့််ဒလ ာ်သည့်် အဒမ အဒနအာျားလံိုျားတွင ်ကာလ 

တစရ်ပ်အ   သကဆ် ိုငသ်ည့််စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ို သ ြ်ျားဆည်ျား ာျားမ ငျ်ား။ 

( ) အ ငွ့််အာဏာက ို က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားသည် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ 

မြနြ်ာန ိုငင်ဒံတာ်ဗဟ ိုဘဏ၏် ကကီျား ကပ်ြှုဒအာက်တွငရ်ှ သည့်် သတ်ြှတ်စစီဉ ာျားသည့်် ဘဏ ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားဘဏ ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒငဒွရျားဒ ကျားဒရျားအြွ ွဲ့အစည်ျား တစရ်ပ်ရပ်မြစသ်ည့်် ကိုြပဏတီစ ်ိုနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ 

က င့််သံိုျားရမ ငျ်ားမြစလ်ျှင ်ပိုေြ် ွ  (က) အရ အပ်နငှျ်ား ာျားသည့်် အ ငွ့််အာဏာတစရ်ပ်ရပ်က ို က င့််သံိုျားမ ငျ်ား ြမပ ြီ 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် မြနြ်ာန ိုငင်ဒံတာ်ဗဟ ိုဘဏန်ငှ့်် ည  နှု ငျ်ားရြည်။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  (က) အရ အပ်နငှျ်ား ာျားသည့်် အ ငွ့််အာဏာတစရ်ပ်ရပ်က ို က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်ြည်သ ြျှ 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က ို သ ို ့်ြဟိုတ ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က အ ငွ့််အာဏာ အပ်နငှျ်ား ာျားသည့်် ပိုဂ္  လ ်တစဦ်ျားဦျားက ို 

ဒနာှင့််ယှက်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒနာှင့််ဒနျှားဒစမ ငျ်ား ြမပ ရ။ 

(ဃ) ပိုေြ် ွ  (က) အရ ဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို မပ လိုပ်ပပီျားဒနာက် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က တရာျားစွ ဆ ို 

ဒဆာငရွ်က်သင့််သည်ဟိုယ ဆလျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် မပည်ဒ ာငစ်ိုဒရှ ွဲ့ဒန   ပ်ရံို ျား၏ အ ကံမပ   က် က ို 

 ည့််သငွျ်ားစဉျားစာျားပပီျား တရာျားစွ ဆ ိုရနဆ်ံိုျားမြတ်ပါက တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ရြည်။ ဤပိုေြ် ွ သည် အဆ ိုပါက စစရပ်နငှ့်် 

စပ်လ ဉျား၍ ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ အာျား အပ်နငှျ်ား ာျားသည့်် အမ ာျားဒသာ အ ငွ့််အဒရျားြ ာျားက ို 

က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားအာျား တာျားမြစက်န် ့်သတ်မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

၄၂၇။ ြည်သ ြဆ ိုသ လ က်မြင့််တြင-် 

(က) ပိုေြ် ၄၂၆၊ ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ်(၂)၊ ပိုေြ် ွ ငယ်စ တ် (ကက) အရ သတ်ြှတ်  က် တစရ်ပ်ရပ်က ိုလ ိုက်နာရန ်

ပ က်ကွက်  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

( ) ပိုေြ် ၄၂၆၊ ပိုေြ် ွ  (ဂ) အာျား ဆန် ့်က ငသ်ည့်် ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို မပ လိုပ်  ့်လျှင ်ေဏဒ် ကျားဒင ွက ပ်သ နျ်ား ၁၀၀ က ို 

မပစြ်ှုတစရ်ပ်စအီတွက ်ဒပျားဒဆာငရ်ြည်။ 

ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ ၏ဆံိုျားမ တခ် က်ြ ာျားအဒပေါ် အယခူံဝငဒ်ရာက်မခငျ်ား 

၄၂၈။ (က) ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ၏ ဆံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်ဒ ကာင့်် နစန်ာသ တစဦ်ျားဦျားသည် ဆံိုျားမြတ်  က်အာျား 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားသည့််ဒန ့်ရက်ြှ ၂၈ ရက်အတွငျ်ား မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျား ံသ ို ့် အယ   ံဝငဒ်ရာက်န ိုငသ်ည်။ 

( ) မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားသည် ပိုေြ် ွ  (က) အရ အယ  ြံှုက ိုစ စစပ်ပီျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ၏ ဆံိုျားမြတ်  က် က ို 

အတည်မပ မ ငျ်ား၊ မပငဆ်ငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ပယ်ြ က်မ ငျ်ား မပ န ိုငသ်ည်။ 

အခဒ ကျားဒင ြ ာျား 

၄၂၉။ (က) ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် အ ဒ ကျားဒငဒွပျားဒ  ရြည့်် က စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားက သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အမ ာျားဒသာ အ ဒ ကျားဒငြွ ာျားက ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ   ံသ ို ့် 

ဒပျားသငွျ်ားရြည်။ 
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( ) ဤဥပဒေအရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားသငွျ်ားရသည့်် အ ဒ ကျားဒငြွ ာျားအာျားလံိုျားက ို မပည်ဒ ာငစ်ို ဘဏ္ဍာရနပံ်ိုဒငသွ ို ့် 

 ည့််သငွျ်ားရြည်။ 

ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ  သံ ို ့် စာရငျ်ားြ ာျားနငှ့်် စာရ က်စာတြ်ျားြ ာျားက ို တငမ်ပမခငျ်ား 

၄၃၀။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် စာရငျ်ားြ ာျား၊ ဒငစွာရငျ်ားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားစာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ို ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် 

ဒပျားပ ို ့်တငမ်ပရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားက စစတစရ်ပ်ရပ်က ို ြှတပံ်ိုတင ်အရာရှ  ံသ ို ့် 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားတငမ်ပရနတ် ို ့်နငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် ဤဥပဒေအရ မပဋ္ဌာနျ်ား  က် တစရ်ပ်ရပ်က ိုလ ိုက်နာရန ်

ပ က်ကွက်ပပီျားဒနာက် အဆ ိုပါပ က်ကွက်ြှုက ို မပငဆ်ငဒ်ဆာငရွ်က်ရန ်အဒ ကာငျ်ား ကာျားသည့််ဒန ့်ရက်ြှစ၍ ၂၁ ရက်အတွငျ်ား 

အဆ ိုပါပ က်ကွကြ်ှုက ို ဒကာငျ်ားြွနသ်ည်အ   မပငဆ်ငမ် ငျ်ားြမပ လျှင ်ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ်  သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီပြီရှင ်

တစဦ်ျားဦျားကမြစဒ်စ၊ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ကမြစဒ်စ တရာျားရံိုျားသ ို ့် တငမ်ပ ဒလျှာက် ာျားလာလျှင ်တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏနီငှ့်် 

ကိုြပဏ၏ီအရာရှ ြ ာျားက ို တရာျားရံို ျားက သတ်ြှတ်ဒပျား သည့်် အ   နက်ာလအတွငျ်ား ပ က်ကွက်ြှုအာျားမပငဆ်ငရ်န ်

ညွှန ်ကာျားသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်န ိုင ်သည်။ 

( ) အဆ ိုပါအြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်တွင ်ပ က်ကွက်ြှုအတွက ်တာဝနရ်ှ ဒသာကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ အရာရှ ြ ာျားြှ 

ဒလျှာက် ာျားြှုနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားက ို က  ဒံစရနအ်တွက် သတ်ြှတ် ဒြာ်မပန ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ဤပိုေြ်တွငပ်ါရှ ဒသာ ြည်သည့််မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ အ က်တွငဒ်ြာ်မပ ာျားဒသာ ပ က်ကွက်ြှု တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် 

စပ်လ ဉျားသည့်် ကိုြပဏကီ ိုမြစဒ်စ၊ ယငျ်ားကိုြပဏ၏ီ အရာရှ ြ ာျားက ိုမြစဒ်စ မပစေ်ဏ ်သတ်ြှတ်သည့်် 

ဤဥပဒေပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားမပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်အာျား ဒဆာငရွ်က်ြှုက ို 

    ိုက်မ ငျ်ားြရှ ဒစရ သ ို ့်ြဟိုတ် ဤဥပဒေက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရန ်ပ က်ကွက်သည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို ို သ ို ့်ြဟိုတ် 

ကိုြပဏြီှ အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ြှ အဒရျားယ  ဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို 

တာျားမြစက်န် ့်သတ် ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

(ဃ) ကိုြပဏသီည် ပိုေြ် ၉၇ အရ လ ိုအပ်ဒသာ နစှစ်ဉအစရီင ်စံာ တငမ်ပရနပ် က်ကွက်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံတငမ်ပဒသာ စာရွကစ်ာတြ်ျားြ ာျားတွင ်လ ြ်လည် ာျားမ ငျ်ားြ ာျား မပ လိုပ် ာျားလျှင ်

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ြှ   ိုက စစနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အ  က်အလက်ြ ာျားသည် ကိုြပဏ၊ီ ယငျ်ား၏ပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

အြ ာျားမပည်သ ၏အက   ျားစျီားပွာျားက ို ကကီျားြာျားစွာ    ိုက်ဒစဒ ကာငျ်ား ဒတွွဲ့ ရှ ရလျှင ်ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ သည်   ိုကိုြပဏသီ ို ့် 

ကိုြပဏ၏ီြှတ်ပံိုတင ်ာျားရှ ြှုက ို ဆ ိုငျ်ားငံ့်ြည်မြစဒ် ကာငျ်ား ကိုြပဏကီ ဒပျားဒ   ရြည့်် အ ဒ ကျားဒငြွ ာျားက ို 

ဒပျားသငွျ်ားမ ငျ်ားနငှ့်် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် မပစေ်ဏဒ်ပျားဒဆာငမ် ငျ်ား အပါအဝင ်အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာဒပျားပ ို ့်၍ 

  ိုပ က်ကွက်ြှုက ို ၂၈ ရက်အတွငျ်ား ဒကာငျ်ားြွနသ်ည်အ   မပငဆ်ငန် ိုငမ် ငျ်ားြရှ လျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် 

ဆ ိုငျ်ားငံ့်ြှုက ိုမပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ 

(င) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ပိုေြ် ွ  (ဃ) အရမပ လိုပ်သည့်် ဆ ိုငျ်ားငံ့်ြှုနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ကိုြပဏ၏ီ ဒလျှာက်  ာျားြှုအဒပေါ် 

ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ား ဒဆာငရွ်က်ရြည်- 
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(၁) ကိုြပဏသီည် တငမ်ပဒလျှာက် ာျား  က်တွင ်တငမ်ပရနလ် ိုအပ်သည့်် နစှစ်ဉအစရီင ်စံာ၊ ယငျ်ား 

အတွက်ဒပျားသငွျ်ားရြည့်် အ ဒ ကျားဒငနွငှ့်် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဒနာက်က ဒ ကျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေဏ ်

ဒ ကျားတ ို ့်နငှ့််အတ  ပ ျားတွ တငမ်ပလျှင ်နစှစ်ဉ အစရီင ်စံာက ိုတငမ်ပရန ်ပ က်ကွက်မ ငျ်ားအတွက် ဆ ိုငျ်ားငံ့်ြှုက ို 

မပနလ်ည်ရိုပ်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ၏စာရငျ်ားတွင ်ကိုြပဏအီာျား မပနလ်ည်  နျ်ားသ ြ်ျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြ ဟိုတ ်

(၂) ကိုြပဏသီည် တငမ်ပဒလျှာက် ာျား  က်တွင ်စာရွက်စာတြျ်ားအြှာျားမပငဆ်င ်ာျားမ ငျ်ားနငှ့်် ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ ြ ှ

အက   ျားအဒ ကာငျ်ား  ိုငလ်ံိုစွာ လက် နံ ိုငသ်ည့်် တ က ြှနက်နဒ်သာ သတငျ်ားအ  က်အလက်နငှ့်် အတ  ယငျ်ားအတွက် 

ဒပျားသငွျ်ားရြည့်် အ ဒ ကျားဒငနွငှ့်် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် ဒနာက်က ဒ ကျား သ ို ့်ြဟိုတ် ေဏဒ် ကျားတ ို ့်နငှ့််အတ  

ပ ျားတွ တငမ်ပလျှင ်လ ြ်လည်လှည့််မြာျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ြှာျားယွငျ်ား ဒ ကညာ  က်ပါရှ မ ငျ်ားဒ ကာင့်် ကိုြပဏ၏ီ 

အက   ျားစျီားပွာျားက ို အဓ က    ိုက်ပ က်ဆီျားဒစန ိုငဒ်သာ သတငျ်ား အ  က်အလက်ပါရှ ဒသာ 

စာရွက်စာတြ်ျားတငမ်ပြှုအတွက ်ဆ ိုငျ်ားငံ့်ြှုက ို မပနလ်ည်ရိုပ်သ ြျ်ားမ ငျ်ားနငှ့်် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ၏စာရငျ်ားတွင ်

ကိုြပဏအီာျား မပနလ်ည်  နျ်ားသ ြ်ျားမ ငျ်ား။ 

(စ) ပိုေြ် ွ  (ဃ) အရ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားအာျား ဆ ိုငျ်ားငံ့် ာျားသည့််ဒန ့်ြှ ဒနာက် ပ် ဒမ ာက်လမပည့််ပပီျား ဒနာက် 

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည်   ိုကိုြပဏ၏ီအြည်က ို ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြှ ပယ်ြ က်န ိုငပ်ပီျား အဆ ိုပါ အဒ ကာငျ်ားက စစက ို 

န ိုငင်ဒံတာ်မပနတ်ြ်ျားတွင ် ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်။ အဆ ိုပါအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာအာျား န ိုငင်ဒံတာ်မပနတ်ြ်ျားတွင ်

 ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပပပီျားသည့််အ ါ ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်ကိုြပဏ ီ၏ ေါရ ိုက်တာနငှ့်် ကိုြပဏတီွင ်

ပါဝငသ် ြ ာျားအာျားလံိုျား၏ တာဝနရှ် ြှုြ ာျားရှ   ့်လျှင ်ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျား မ ငျ်ားြမပ သက ့်သ ို ့် 

ဆက်လက်အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစရြည်။ 

(ဆ) ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ပြရီှငတ်စဦ်ျားဦျားက ကိုြပဏကီ ိုြှတ်ပံိုတင ်စာရငျ်ားြှ 

ပယ်ြ က်မ ငျ်ားဒ ကာင့်် နစန်ာသည်ဟိုယ ဆလျှင ်၎ငျ်ားတ ို ့်၏ ဒလျှာက် ာျားြှုမြင့်် တရာျားရံို ျားက ကိုြပဏသီည် 

  ိုသ ို ့်ပယ်ြ က်မ ငျ်ား ရံသည့််အ   နက် စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို လိုပ်က ိုငဒ်န  ့်ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏကီ ို 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်မပနလ်ည်ဒြာ်မပရနသ်င့််ဒလ ာ်သည့်် အမ ာျားအဒ ကာငျ်ားြ ာျား ရှ ဒ ကာငျ်ား ဒတွွဲ့ ရှ ရလျှင ်

တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏ၏ီအြည်က ို ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်မပနလ်ည်ဒြာ်မပရန ်အြ န် ့်တစရ်ပ်   ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

၎ငျ်ားဒနာက်ကိုြပဏသီည် ယငျ်ား၏အြည်အာျားပယ်ြ က်မ ငျ်ားြရှ သက ့်သ ို ့် ဆက်လက်ရပ်တည်လ က်ရှ သည်ဟို 

ြှတ်ယ ရြည်။ တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏ၏ီအြည်က ို ပယ်ြ က်မ ငျ်ား ြရှ သက ့်သ ို ့် ကိုြပဏနီငှ့််ြ လဒနရာတွင ်

တာဝနရ်ှ  ကဒသာ အမ ာျားသ ြ ာျား အာျားလံိုျားအတွက် သင့််သည်  ငမ်ြငသ်ည့်် ညွှန ်ကာျား  က်ြ ာျားနငှ့်် 

စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားက ို အြ န် ့်  ြှတ်၍ ဒပျားအပ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဇ) ဤဥပဒေပါ အမ ာျားဒသာမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ြှ စာရွက် 

စာတြ်ျားြ ာျားက ိုစစဒ်ဆျားန ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အာဏာြ ာျား၊ စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားြှုက ိုမပ လိုပ် န ိုငသ်ည့််အ ငွ့််အာဏာ၊ 

ြ က်သ ြ်ျားပပီျားကိုြပဏြီ ာျားက ို စာရငျ်ားြှပယ်ြ က်ရန ်ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား၊ မပစြ်ှုနငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် အဒ ကာငျ်ား 

 ကာျားစာဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် တရာျားစွ ဆ ိုြှုြ ာျားက ို ဒဆာငရွ်ကရ်နမ်ပ လိုပ်မ ငျ်ား၊ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ား ြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့်် 
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ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားြှ မပနလ်ည်ပယ်ြ က်မ ငျ်ားအပါအဝင ်ကိုြပဏအီဒပေါ်  ြှတ်သည့်် အြ န် ့် ြ ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဤဥပဒေအရသတ်ြှတ် ာျားသည့်် သက်ဆ ိုငရ်ာပိုဂ္  လ် တစဦ်ျားဦျား အဒပေါ်   ြှတ်သည့််အြ န် ့်ြ ာျားက ို 

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားတ ို ့်အတွက် အ ငွ့််အာဏာြ ာျားအပါအဝင ်ပိုေြ် ွ  (ဃ) နငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်။ 

ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ က ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားြှအက   ျားသက်ဝငြ်ှုြရှ ဒသာ ကိုြပဏီြ ာျားက ိုပယ ် က်မခငျ်ား 

၄၃၁။ (က) ကိုြပဏသီည် စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြရှ ဒ ကာငျ်ား ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ က 

ယံို ကည်ြွယ်အဒ ကာငျ်ားရှ လျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က   ိုကိုြပဏသီည် စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျား က ို 

လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ားရှ ြရှ  ဒြျားမြနျ်ားရနန်ငှ့်် မပနလ်ည်တငမ်ပရန ်အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတစဒ်စာငက် ို စာတ ိုက်ြှမြစဒ်စ၊ 

အလီက် ဒရာနစ ်နည်ျားတစ ်ို ို မြင့််မြစဒ်စ၊ ကိုြပဏသီ ို ့်အသ ဒပျားန ိုငသ်ည့်် အမ ာျား နည်ျားလြ်ျားတစ ်ို ိုမြင့််မြစဒ်စ အဆ ိုပါ 

ကိုြပဏသီ ို ့်ဒပျားပ ို ့် အဒ ကာငျ်ား ကာျားရြည်။ 

( ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် အဆ ိုပါအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ဒပျားပ ို ့်ပပီျားဒနာက် ၂၈ ရက်အတွငျ်ား ဒမြ ကာျားြှု 

တစစ်ံိုတစရ်ာက ိုြရရှ   ့်လျှင ်အဆ ိုပါကာလကိုနဆ်ံိုျား ပပီျားဒနာက ်၆ဝ ရကအ်တွငျ်ား ပ ြအဒ ကာငျ်ား ကာျား စာက ို 

ရည်ညွှနျ်ားလ က် ပိုေြ် ွ  (က) ပါနည်ျားလြ်ျားြ ာျားအနက် နည်ျားလြျ်ားတစ ်ို ိုမြင့်် ကိုြပဏသီ ို ့်ဒပျားပ ို ့် ရြည်မြစပ်ပီျား 

  ိုအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်ဒမြ ကာျားြှုတစစ်ံိုတစရ်ာ ြရရှ   ့်ဒ ကာငျ်ား ဒြာ်မပပါရှ ဒစရြည။် ေိုတ ယအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ 

ဒပျားပ ို ့်သည့်် ဒန ့်ြှ ၂၈ ရက်အတွငျ်ား ေိုတ ယအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာအဒပေါ် ဒမြ ကာျား ြှုြရရှ   ့်လျှင ်ကိုြပဏ၏ီအြည်က ို 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြှ ပယ်ြ က်သာွျားြည်မြစဒ် ကာငျ်ား ဒြာ်မပပါရှ သည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို န ိုငင်ဒံတာ်မပနတ်ြ်ျားတွင ်

 ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်။ 

(ဂ) ကိုြပဏသီည် စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြရှ ဒ ကာငျ်ား ကိုြပဏ ီံြှ ဒမြ ကာျား  က်က ို 

လက် ရံရှ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ေိုတ ယအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို ဒပျားပ ို ့် ပပီျားဒနာက် ၂၈ ရက် အတွငျ်ားဒမြ ကာျားြှုက ို 

လက် ရံရှ မ ငျ်ားြရှ   ့်လျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ ဒပျားပ ို ့်သည့်် ဒန ့်ြှ 

သံိုျားလကိုနဆ်ံိုျားသည့််ကာလတွင ်ကွ လွ သည့််အဒ ကာငျ်ား တစစ်ံိုတစရ်ာြရှ လျှင ်ကိုြပဏ၏ီအြည်က ို ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြှ 

ပယ်ြ က်ြည်မြစဒ် ကာငျ်ားနငှ့်် ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားြည်မြစဒ် ကာငျ်ား ဒြာ်မပပါရှ သည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ 

တစဒ်စာငက် ို န ိုငင်ဒံတာ်မပနတ်ြ်ျားတွင ် ည့််သငွျ်ားဒ ကညာပပီျား ကိုြပဏ ီံသ ို ့်လည်ျား ပိုေြ် ွ  (က) ပါ 

နည်ျားလြ်ျားြ ာျားအနက် နည်ျားလြ်ျားတစ ်ို ိုမြင့်် ဒပျားပ ို ့်ရြည်။ 

(ဃ) ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားသည့််အ ါ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ က 

ဒဆာငရွ်က်ဒနမ ငျ်ားြရှ ဒ ကာငျ်ား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ကယံို ကည်ရန ်အဒ ကာငျ်ားရှ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ ီ၏ 

က စစရပ်ြ ာျားက ို အမပည့််အဝ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားပပီျား ဒနာက်တစဆ်က်တည်ျားမြစဒ်သာ ဒမ ာက်လကာလအတွငျ်ား 

စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျား အရာရှ က မပ လိုပ်ရနလ် ိုအပ်သည့်် မပန ်ကာျား   က်ြ ာျားက ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က ပိုေြ် ွ  

(က) ပါ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားအနက် နည်ျားလြ်ျားတစ ်ို ိုမြင့်် ကိုြပဏ ီသ ို ့်မြစဒ်စ၊ စာရငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ  

ဒနာက်ဆံိုျားလိုပ်ငနျ်ားတည်ရှ သည့်် ဒနရာ ံသ ို ့်မြစဒ်စ ဒပျားပ ို ့်ဒပျားရနဒ်တာငျ်ားဆ ိုသည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာဒပျားပ ို ့်ပပီျားဒနာက် 
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  ိုမပန ်ကာျား  က်ြ ာျားက ိုြဒပျားပ ို ့်  ့်လျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ပိုေြ် ွ  (ဂ) တွင ်ဒြာ်မပ  ့်သည့််အတ ိုငျ်ား 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတစဒ်စာငက် ို န ိုငင်ဒံတာ်မပနတ်ြ်ျားတွင ် ည့််သငွျ်ားဒ ကညာပပီျား ကိုြပဏ ီံသ ို ့်လည်ျား ဒပျားပ ို ့်ရြည်။ 

(င) အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် အ   နက်ာလ ဒက ာ်လွနပ်ပီျားဒနာက် ကိုြပဏကီ ကွ လွ ြှု တစစ်ံိုတစရ်ာ 

တငမ်ပလာမ ငျ်ားြရှ လျှင ်ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည်   ိုကိုြပဏ၏ီ အြည်က ို ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ား ြပှယ်ြ က်န ိုငပ်ပီျား 

အဆ ိုပါအဒ ကာငျ်ားက စစက ို န ိုငင်ဒံတာ်မပနတ်ြ်ျားတွင ် ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည်။ အဆ ိုပါ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာအာျား 

န ိုငင်ဒံတာ်မပနတ်ြ်ျားတွင ် ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပပပီျားသည့််အ ါ ကိုြပဏကီ ို ြ က်သ ြ်ျား ရြည်။ သ ို ့်ရာတွင ်

ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာနငှ့်် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျားအာျားလံိုျား၏ တာဝနရှ် ြှုြ ာျားရှ   ့်လျှင ်ကိုြပဏကီ ိုြ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ား 

ြမပ သက ့်သ ို ့် ဆက်လက်အက   ျားသက်ဒရာက် ဒစရြည်။ 

(စ) ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ပြီရှငတ်စဦ်ျားဦျားက ကိုြပဏကီ ို ြှတ်ပံိုတင ်စာရငျ်ားြှ 

ပယ်ြ က်မ ငျ်ားဒ ကာင့်် နစန်ာသည်ဟိုယ ဆလျှင ်၎ငျ်ားတ ို ့်၏ဒလျှာက် ာျားြှုမြင့်် တရာျားရံို ျားက ကိုြပဏသီည် 

  ိုသ ို ့်ပယ်ြ က်မ ငျ်ား ရံသည့််အ   နက် စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို လိုပ်က ိုငဒ်န  ့်ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏကီ ို 

ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်မပနလ်ည်ဒြာ်မပရနသ်င့််ဒလ ာ်သည့်် အမ ာျား အဒ ကာငျ်ားြ ာျား ရှ ဒ ကာငျ်ား ဒတွွဲ့ ရှ ရလျှင ်

တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏ၏ီအြည်က ို ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်မပနလ်ည်ဒြာ်မပရန ်အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ ်န ိုငသ်ည်။ 

၎ငျ်ားဒနာက် ကိုြပဏသီည် ယငျ်ား၏အြည်အာျား ပယ်ြ က်မ ငျ်ားြရှ သက ့်သ ို ့် ဆက်လက်ရပ်တည်လ က် ရှ သည်ဟို 

ြှတ်ယ ရြည်။ တရာျားရံို ျားသည် ကိုြပဏ၏ီအြည်က ို ပယ်ြ က်မ ငျ်ား ြရှ သက ့်သ ို ့် ကိုြပဏနီငှ့်် ြ လဒနရာတွင ်

တာဝနရ်ှ  ကဒသာ အမ ာျားသ ြ ာျားအာျားလံိုျားအတွက် သင့််သည်  ငမ်ြငသ်ည့်် ညွှန ်ကာျား  က်ြ ာျားနငှ့်် 

စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားက ို အြ န် ့်  ြှတ်၍ ဒပျားအပ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဆ) ဤပိုေြ်အရမပ လိုပ်သည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတစဒ်စာငက် ို ကိုြပဏ၏ီြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ ရံိုျား နျ်ား ဒနရာ သ ို ့်ြဟိုတ ်

ကိုြပဏြီှ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် တငမ်ပ ာျားသည့်် အလီက ်ဒရာနစန်ည်ျားအရ လ ပ်ြ  ဒပျားပ ို ့်ရြည် သ ို ့်ြဟိုတ ်

န ိုငင်တံစဝ်ှြ်ျား  ိုတ်ဒဝမြန် ့်မြူျားလ က်ရှ ဒသာ ဒန ့်စဉ ိုတ်သတငျ်ားစာတစ ်ို ိုတွင ်အသ ဒပျားဒ ကညာရြည် သ ို ့်ြဟိုတ ်

ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ ြ ာျား ံသ ို ့်ဒပျားပ ို ့်ရြည။် ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ ြ ာျား၏ 

အြည်နငှ့််လ ပ်စာက ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က သ ရှ  ာျားမ ငျ်ားြရှ ပါက ကိုြပဏြီွ ွဲ့စည်ျား တည်ဒ ာငရ်နအ်တွက ်

တငသ်ငွျ်ားသည့််ဒလျှာက်လွှာတွင ်ကိုြပဏတီွင ်ပါဝငသ် ြ ာျားအမြစ ်အြညစ်ာရငျ်ားပါရှ ဒသာ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားစ ီံသ ို ့် 

ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  စံည်ျားြ ဉျားတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် လ ပ်စာ ြ ာျားအတ ိုငျ်ား အဆ ိုပါအဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို 

လ ပ်ြ ဒပျားပ ို ့်န ိုငသ်ည်။ 

(ဇ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ပိုေြ် ၄၃ဝ၊ ပိုေြ် ွ  (ဃ) အရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ၏ အ ငွ့််အာဏာ ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဤဥပဒေအရအပ်နငှျ်ား ာျားသည့်် အမ ာျားသက်ဆ ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို     ိုက် ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  

က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

အပ ိုငျ်ား (၇) 

တရာျားစ ွဲဆ ိုစစဒ်ဆျားဒဆာငရ် က်မခငျ်ားနငှ့််  မပစြ်ှုြ ာျား 
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အခန်ျား(၂၉) 

တရာျားရံို ျားြ ာျား၏ စရီငပ် ိုငခ် င့််အာဏာနငှ့်် တရာျားစ ွဲဆ ိုစစဒ်ဆျားဒဆာငရ် က်မခငျ်ားြ ာျား 

တရာျားရံို ျားြ ာျား၏ စရီငပ် ိုငခ် င့််အာဏာ 

၄၃၂။ ဤဥပဒေအရ စရီငပ် ိုင ်ငွ့််အာဏာရှ ဒသာတရာျားရံိုျားသည် တ ိုငျ်ားဒေသကကီျား သ ို ့်ြဟိုတ် မပည်နယ် တရာျားလွှတ်ဒတာ် 

မြစသ်ည်။ သ ို ့်ရာတွင ်မပည်ဒ ာငစ်ိုတရာျားလွှတ်ဒတာ်   ပ်သည်  ရ ိုငတ်ရာျားရံို ျား တစ ်ို ို သ ို ့် 

စရီငပ် ိုင ်ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ားန ိုငသ်ည်။ 

တရာျားစ ွဲဆ ိုစစဒ်ဆျားဒဆာငရ် က်မခငျ်ားြ ာျား 

မပစြ်ှုြ ာျားက ို ရွဲအဒရျားယပူ ိုငခ် င့််ြရှ မခငျ်ား 

၄၃၃။ မပစြ်ှုဆ ိုငရ်ာက င့်် ံိုျားဥပဒေ၌ပါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်တွင ်ြည်သ ို ့်ပငဒ်ြာ်မပ ာျားဒစကာြ  ဤဥပဒေပါ 

မပစြ်ှုအာျားလံိုျားသည် အဆ ိုပါက င့်် ံိုျားဥပဒေ၏ က စစရပ်ြ ာျားအတွက် ရ အဒရျားယ ပ ိုင ်ငွ့််ြရှ  ဒသာမပစြ်ှုြ ာျားမြစသ်ည်ဟို 

ြှတ်ယ ရြည်။ 

ကိုန်က စရ တအ်တ က ်တာဝန်ကန် ့်သတ ်ာျားသည့််ကိုြပဏီသ ို ့် အာြခတံငသ် ငျ်ားဒစရန် ညွှန ်ကာျားန ိုင ်သည့်် အခ င့််အာဏာ 

၄၃၄။ တရာျားစွ ဆ ိုြှု သ ို ့်ြဟိုတ် စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်ရပ်တွင ်တာဝနက်န် ့်သတ် ာျားသည့်် ကိုြပဏ ီတစ ်ိုသည် 

တရာျားလ ိုဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဒလျှာက် ာျားသ ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား မြစ ် ့်လျှင ်အဆ ိုပါ က စစရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ 

တရာျားရံို ျားသည် တရာျားပပ  ငက်  ို ဒံ  ပြှုြ ာျားဒအာငမ်ြင ် ့်လျှင ်ကိုြပဏ၏ီ တရာျားရံို ျားကိုနက် စရ တ်ြ ာျားက ို ကိုြပဏအီဒနမြင့်် 

ဒပျားဒ  န ိုငြ်ည်ြဟိုတ်ဒ ကာငျ်ား ယံို ကည်ပါက အဆ ိုပါ ကိုနက် စရ တ်ြ ာျားအတွက် ကိုြပဏကီ ို လံိုဒလာက်သည့်် 

အာြ တံစရ်ပ် ာျားရှ ဒစန ိုငပ်ပီျား   ိုအာြ ကံ ို တငသ်ငွျ်ားပပီျားသည့််အ   နက်ာလအ   

တရာျားစွ ဆ ိုစစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုအာျားလံိုျားက ို ဆ ိုငျ်ားငံ့် ာျားန ိုငသ်ည်။ 

အခ   ွဲ့ဒသာြှုခငျ်ားက စစြ ာျားတ င ်တရာျားရံို ျားက သက်သာခ င့််ဒပျားအပ်န ိုငသ်ည့်် အခ င့််အာဏာ 

၄၃၅။ (က) ဤဥပဒေအရ တာဝနရှ် ြှုတစရ်ပ်ရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် က စစရပ်အပါအဝင ်ဒပါ့်ဒလ ာ့်ြှု၊ ပ က်ကွက်ြှု၊ 

ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ြှုြ ာျား၊ ဤပိုေြ်ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား အဒပေါ် 

ဒဆာငရွ်က်ဒပျားရြည့််တာဝနအ်ာျား     ျားဒြာက်မ ငျ်ား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် ယံို ကည်အပ်နှြံှုက ို     ျားဒြာက်မ ငျ်ား ြ ာျားအတွက် 

စွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်သည့်် ြှု ငျ်ားက စစရပ်ြ ာျားတွင ်အဆ ိုပါက စစရပ်ြ ာျားက ို  ကာျားနာသည့််တရာျား ရံိုျား၌   ိုပိုဂ္  လ်သည ်

ဒပါ့်ဒလ ာ့်ြှု၊ ပ က်ကွက်ြှု၊ ဒဆာငရွ်က်ဒပျားရြည့််တာဝနအ်ာျား    ျားဒြာက်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် ယံို ကည်အပ်နှမံ ငျ်ားက ို 

    ျားဒြာက်ြှုြ ာျားအတွက် တာဝနရ်ှ ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် တာဝနရ်ှ န ိုငဒ် ကာငျ်ား၊ သ ို ့်ဒသာ် ၎ငျ်ားအာျား န် ့်အပ်မ ငျ်ားနငှ့်် 

သက်ဆ ိုငသ်ည့်် က စစရပ်အပါအဝင ်ြှု ငျ်ားက စစရပ်အာျားလံိုျားတွင ်သဒဘာ ရ ိုျားမြင့်် ဒလ ာ်ကနသ်ည့််အတ ိုငျ်ား 

ဒဆာငရွ်က်  ့်ဒ ကာငျ်ား၊ ဒပါ့်ဒလ ာ့်ြှု၊ ပ က်ကွက်ြှု၊ ဒဆာငရွ်က်ဒပျားရြည့်် တာဝနအ်ာျား     ျားဒြာက်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် 

ယံို ကည်အပ်နှမံ ငျ်ားက ို     ျားဒြာက်ြှုြ ာျားအတွက် ၎ငျ်ားအဒပေါ်ြျှတစွာ စရီငဒ်ဆာငရွ်က်သင့််ဒ ကာငျ်ား ဒတွွဲ့ ရှ ရလျှင ်



မြနြ်ာန ိုငင်ကံိုြပဏီြ ာျားဥပဒေ 

Page 238 of 263 

တရာျားရံို ျားသည် သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျား မြင့််   ိုသ အာျား၎ငျ်ား၏တာဝနရ်ှ ြှုြှ အာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ၊ 

တစစ် တ်တစဒ်ေသက ိုမြစဒ်စ သက်သာ ငွ့််မပ န ိုင ်သည်။ 

( ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် ဤဥပဒေအရ တာဝနရ်ှ ြှု တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် 

စပ်လ ဉျားသည့််က စစရပ် အပါအဝင ်ဒပါ့်ဒလ ာ့်ြှု၊ ပ က်ကွက်ြှု၊ ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ြှု တစရ်ပ်ရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ 

၎ငျ်ားအဒပေါ်တွင ်စွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်လ က်ရှ သည့်် ြှု ငျ်ားတစရ်ပ်ရပ်က ို မပ လိုပ် ြည်ဟို ယံို ကည်ရနအ်ဒ ကာငျ်ားရှ လျှင ်

  ိုသ သည် သက်သာ ငွ့််အတွက် တရာျားရံိုျားသ ို ့် တငမ်ပဒတာငျ်ား ံန ိုင ်သည်။ အဆ ိုပါ ဒလျှာက် ာျားြှုအာျား 

လက် ရံရှ သည့််အ ါ တရာျားရံို ျားသည် ဒပါ့်ဒလ ာ့်ြှု၊ ပ က်ကွက်ြှု၊ ဒဆာငရွ်က်ဒပျားရြည့်် တာဝနအ်ာျား    ျားဒြာက်ြှု 

သ ို ့်ြဟိုတ် ယံို ကည်အပ်နှမံ ငျ်ားက ို     ျားဒြာက်ြှုြ ာျား အတွက်   ိုသ အဒပေါ် စွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်လ က်ရှ သည့်် 

ြှု ငျ်ားက စစရပ်ြ ာျားတွင ်ဤပိုေြ်ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်အရ   ိုသ အဒပေါ် သက်သာ ငွ့််မပ န ိုငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား 

အလာျားတ ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အာဏာြ ာျားရှ သည်။ 

(ဂ) ဤပိုေြ်ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့််ပိုဂ္  လ်ြ ာျားြှာ ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ားမြစသ်ည်- 

(၁) ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာြ ာျား၊ 

(၂) ကိုြပဏ၏ီအတွငျ်ားဒရျားြ ျားြ ာျားရှ   ့်လျှင ်၎ငျ်ားပိုဂ္  လ်ြ ာျား၊ 

(၃) ကိုြပဏ၏ီအမ ာျားအရာရှ ြ ာျားနငှ့်် 

(၄) ကိုြပဏ၏ီ အရာရှ ြ ာျားမြစသ်ည်မြစဒ်စ၊ ြမြစသ်ည်မြစဒ်စ စာရငျ်ားစစြ် ာျားအမြစ ်ကိုြပဏကီ န် ့်အပ် 

 ာျားသည့််ပိုဂ္  လ်ြ ာျား။ 

တရာျားစ ွဲဆ ိုစစဒ်ဆျားဒဆာငရ် က်ြှုြ ာျားက ို ြည်သ ို ့် မပ လိုပ်ရမခငျ်ား 

၄၃၆။ ဤဥပဒေနငှ့််အညီ ဤဥပဒေအရ မပစြ်ှုတစရ်ပ်ရပ်က ို တရာျားစွ ဆ ိုစစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်သည့်် က စစ တစရ်ပ်ရပ်တွင ်

သတငျ်ားအ  က်အလက်ြ ာျား၊ စွ   က်ြ ာျား၊ တ ိုငတ်နျ်ား  က်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒလျှာက် ာျားြှု ြ ာျားက ို ဒအာက်ပါပိုဂ္  လ်ြ ာျားက 

မပ လိုပ်န ိုငသ်ည် - 

(က) က ိုယ်တ ိုငဒ်တွွဲ့ ရှ  ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားမြစဒ်စ၊ ဒလျှာက် ာျား  က် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒတာငျ်ားဆ ို  က် တစရ်ပ်ရပ် အဒပေါ် 

မပန ်ကာျားမ ငျ်ားမြစဒ်စ ဒဆာငရွ်က်ြည့််ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် 

( ) ပိုေြ် ၄၃၅ တွငဒ်ြာ်မပပါရှ ဒသာ ဤဥပဒေက ို    ျားဒြာက်ြှုအတွက် ၎ငျ်ားအဒပေါ်တရာျား စွ ဆ ိုြှုမပ လိုပ် န ိုငြ်ည့်် 

ြြ်ျားဆီျားရနအ်ဒ ကာငျ်ားမပ  က် ရှ သ မြစသ်ည့်် ဤဥပဒေအရ သက်သာ ငွ့််အတွက် ဒလျှာက် ာျား  ငွ့််ရှ ဒသာ 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(ဂ) တရာျားစွ ဆ ို ဒဆာငရွ်က်ြှုမပ လိုပ်ရနအ်တွက် မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားက စာမြင့််ဒရျားသာျား၍ အ ငွ့်် 

အာဏာအပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံသ တစဦ်ျားဦျား။ 

တရာျားစ ွဲဆ ိုစစဒ်ဆျားဒဆာငရ် က်ြှုြ ာျားတ င ် ကာျားဝငဒ်ဆာငရ် က်န ိုငသ်ည့််  ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ ၏အခ င့်် အာဏာ 

၄၃၇။ (က) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ဤဥပဒေအရ ဒပေါ်ဒပါကလ်ာသည့်် က စစရပ်တစ ်ို ိုနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ တရာျားစွ ဆ ို 

စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်ရပ်တွင ် ကာျားဝငဒ်ဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 
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( ) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က ပိုေြ် ွ  (က) တွငဒ်ြာ်မပပါရှ သည့်် တရာျားစွ ဆ ိုစစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှု တစရ်ပ်ရပ် တွင ်

 ကာျားဝငဒ်ဆာငရွ်က်  ့်ပါက ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည ်အဆ ိုပါတရာျားစွ ဆ ို စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုတွင ်

အြှုသည်တစဦ်ျားအမြစပ်ါဝငန် ိုငပ်ပီျား ဤဥပဒေနငှ့််အညီ အြှုသည်တစဦ်ျား၏ အ ငွ့််အဒရျားြ ာျား၊ တာဝနြ် ာျား နငှ့်် 

တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ရရှ သည်။ 

မပစြ်ှုဒ ကာငျ်ားအရ တရာျားစ ွဲဆ ိုစစဒ်ဆျားဒဆာငရ် ကြ်ှုြ ာျားက ို မပ လိုပ်ရြည့််အခ  နက်ာလ 

၄၃၈။ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်တွင ်ြည်သ ို ့်ပငပ်ါရှ ဒစကာြ  ဤဥပဒေပါမပစြ်ှု တစရ်ပ်ရပ် အတွက ်တရာျားစွ ဆ ို 

စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို မပစြ်ှုက ူျားလွနသ်ည်ဟို စွပ်စွ  ရံဒသာ မပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် ပ က်ကွက်ြှု စတငသ်ည့််ဒန ့်ြှ 

ဒမ ာက်နစှအ်တွငျ်ား တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

 မပစေ်ဏန်ငှ့််စပ်လ ဉျား၍ အဒ ကာငျ်ား ကာျားမ ငျ်ား 

၄၃၉။ (က) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် ဤဥပဒေပါမပစြ်ှုတစရ်ပ်က ို က ူျားလွနသ်ည်ဟို ြှတပံ်ိုတင ်အရာရှ က 

ယံို ကည်ရနအ်ဒ ကာငျ်ားရှ လျှင ်မပစေ်ဏ ်သ ို ့်ြဟိုတ် အမြင့််ဆံိုျားမပစေ်ဏက် ို အတ အလငျ်ား သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ  ာျားပါက 

ဤပိုေြ်တွင ်‘သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာမပစြ်ှု’ဟို ဒ ေါ်တွငြ်ည်။ ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ သည် ပိုေြ် ွ  ( ) နငှ့််အညီ 

အဆ ိုပါပိုဂ္  လ် ံသ ို ့် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််ပံိုစမံြင့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ တစဒ်စာငအ်ာျား ဒပျားပ ို ့်န ိုငသ်ည် - 

(၁) သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာမပစြ်ှုက ို က ူျားလွန ် ့်ဒ ကာငျ်ားစွပ်စွ မ ငျ်ားနငှ့််   ိုမပစြ်ှုနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အ  က်အလက်ြ ာျားက ိုဒြာ်မပမ ငျ်ား၊ 

(၂) သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ မပစြ်ှုနငှ့််ပတ်သက်၍ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် မပစေ်ဏ ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အမြင့််ဆံိုျားမပစေ်ဏအ်   ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က သတ်ြှတ်ဒသာ မပစေ်ဏက် ို 

ဒြာ်မပမ ငျ်ားနငှ့်် 

(၃) ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို ဒြာ်မပပါရှ ဒစမ ငျ်ား - 

(ကက) ဒဆာငရွ်က်ရြည့်် မပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ားအရာတစရ်ပ်က ို ပ က်ကွက်မ ငျ်ားဒ ကာင့်် စွ ဆ ို  ရံသည့်် 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ မပစြ်ှုနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့််က စစရပ်တွင-် 

(၁) မပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ားအရာတစရ်ပ်က ို ဒဆာငရွ်က်ရန ်တာဝနရ်ှ ြှုသည်အဒ ကာငျ်ား ကာျား 

စာဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် မပစေ်ဏ ်သ ို ့်ြဟိုတ် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် 

အမြင့််ဆံိုျားမပစေ်ဏအ်   ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ က သတ်ြှတ် ာျားဒသာ မပစေ်ဏအ်တွက် ဒငဒွပျားဒ  မ ငျ်ား 

မပ ပပီျားဒသာ်လည်ျား တာဝနရ်ှ ြှုသည ်ဆက်လက်မြစဒ်ပေါ်လ က်ရှ ဒ ကာငျ်ား၊ 

(၂) အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွငသ်တ်ြှတ် ာျားသည့်် အနည်ျားဆံိုျား ၂၁ ရက်  က်ပ ိုဒသာ ကာလတစရ်ပ် အတွငျ်ား 

  ိုသ သည် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််မပစေ်ဏ ်သ ို ့်ြဟိုတ ်သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အမြင့််ဆံိုျား 

မပစေ်ဏအ်   ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ က သတ်ြှတ်ဒသာ မပစေ်ဏအ်တွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ် 

ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အာဏာပ ိုငအ်ြွ ွဲ့ ံသ ို ့် ဒငဒွပျားဒ  ပပီျား အဆ ိုပါမပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ားအရာက ို 
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လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်  ့်လျှင ်  ိုသ အဒပေါ် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ  ာျားဒသာမပစြ်ှုနငှ့််စပ်လ ဉျား၍  ပ်ြံအဒရျားယ  

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြမပ ဒ ကာငျ်ားနငှ့်် 

(၃) အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့်် ကာလကိုနဆ်ံိုျားသည်အ     ိုသ သည် သတ်ြှတ် 

ဒြာ်မပ ာျားသည့်် မပစေ်ဏ ်သ ို ့်ြဟိုတ ်သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အမြင့််ဆံိုျားမပစေ်ဏအ်   ြှတ်ပံိုတင ်

အရာရှ က သတ်ြှတ်ဒသာ မပစေ်ဏအ်တွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အာဏာပ ိုင ်

အြွ ွဲ့ ံသ ို ့် ဒငဒွပျားဒ  မ ငျ်ားြမပ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါမပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ားအရာက ို 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြမပ   ့်လျှင ်၎ငျ်ားအဒပေါ် တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ြှုက ို မပ လိုပ်န ိုငဒ် ကာငျ်ား သ ို ့်ြ ဟိုတ ်

(  ) ဒဆာငရွ်က်ရြည့်် မပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ားအရာတစရ်ပ်က ို ပ က်ကွက်မ ငျ်ားဒ ကာင့်် စွ ဆ ို  ရံသည့်် 

မပစြ်ှုတစရ်ပ်ြဟိုတ်ဒသာ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် မပစြ်ှုတစရ်ပ်နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် က စစရပ် တွင ်- 

(၁) အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အနည်ျားဆံိုျား ၂၁ ရက်  က်ပ ိုဒသာကာလ တစရ်ပ် အတွငျ်ား 

  ိုသ သည် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််မပစေ်ဏ ်သ ို ့်ြဟိုတ ်သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အမြင့််ဆံိုျား 

မပစေ်ဏအ်   ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ က သတ်ြှတ်ဒသာမပစေ်ဏအ်တွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ် 

 ာျားသည့်် အာဏာပ ိုငအ်ြွ ွဲ့ ံသ ို ့် ဒငဒွပျားဒ    ့်လျှင ်  ိုသ အဒပေါ် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ မပစြ်ှုနငှ့်် 

စပ်လ ဉျား၍  ပ်ြံအဒရျားယ ဒဆာငရွ်က် မ ငျ်ားြမပ ဒ ကာငျ်ားနငှ့်် 

(၂) အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့်် ကာလကိုနဆ်ံိုျားသည်အ     ိုသ သည် သတ်ြှတ် 

ဒြာ်မပ ာျားသည့်် မပစေ်ဏ ်သ ို ့်ြဟိုတ ်အမြင့််ဆံိုျားသတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် မပစေ်ဏအ်   ြှတ်ပံိုတင ်

အရာရှ ကသတ်ြှတ်ဒသာ မပစေ်ဏအ်တွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ တွငသ်တ်ြှတ် ာျားသည့်် အာဏာပ ိုင ်

အြွ ွဲ့ ံသ ို ့် ဒငဒွပျားဒ  မ ငျ်ား ြမပ   ့်လျှင ်၎ငျ်ားအဒပေါ်တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ြှုက ို မပ လိုပ်န ိုငဒ် ကာငျ်ား။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) သည် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ အာျား ဒအာက်ပါတ ို ့်က ို ဒဆာငရွ်က်ရန ်အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ား မ ငျ်ားြရှ ရ- 

(၁) သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ မပစြ်ှုတစရ်ပ်အာျား ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားက က  ျားလွန ် ့်ဒ ကာငျ်ား စွပ်စွ သည့််က စစ အတွက ်

ပိုေြ် ွ  (က) အရ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာ တစဒ်စာင ်က်ပ ိုြ ို၍   ိုသ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ပိုေြ် ၄၃၈ ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ အဆ ိုပါမပစြ်ှုအတကွ် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားအဒပေါ် တရာျားစွ ဆ ို 

ဒဆာငရွ်က်န ိုငမ် ငျ်ားြရှ လျှင ်သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ မပစြ်ှုက ို ပိုေြ် ွ  (က) အရ ၎ငျ်ား ံ အဒ ကာငျ်ား 

 ကာျားစာတစဒ်စာငဒ်ပျားပ ို ့်မ ငျ်ား။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  (က) အရ ဒဆာငရွ်က်သည့်် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာက ို လ က ိုယ်တ ိုငမ်ြစဒ်စ၊ စာတ ိုက်ြှ မြစဒ်စ၊ 

အလီက် ဒရာနစန်ည်ျားမြင့််မြစဒ်စ လ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်န ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) သျီားမ ာျားမပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ားအရာတစရ်ပ်က ို ဒဆာငရွ်က်ရန ်ပ က်ကွက်မ ငျ်ားဒ ကာင့်် စွ ဆ ို ရံသည့်် 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ မပစြ်ှုတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် သကဆ် ိုငသ်ည့််ပိုဂ္  လ် တစဦ်ျား ံသ ို ့် ပိုေြ် ွ  (က) အရ 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတစဒ်စာင ်ဒပျားပ ို ့်သည့််အ ါ- 
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(၁) အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့််ကာလအတငွျ်ား   ိုသ သည် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျား သည့်် မပစေ်ဏ ်

သ ို ့်ြဟိုတ် အမြင့််ဆံိုျားသတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် မပစေ်ဏအ်   ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က သတ်ြှတ်ဒသာ 

မပစေ်ဏအ်တွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အာဏာပ ိုငအ်ြွ ွဲ့ ံသ ို ့် ဒငဒွပျားဒ  ပပီျား အဆ ိုပါ 

မပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ားအရာက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်  ့်လျှင၊်   ိုသ အဒပေါ် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ 

မပစြ်ှုနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ အဒရျားယ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြမပ န ိုင၊် 

(၂) အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့််ကာလအတွငျ်ား   ိုသ သည် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျား သည့််မပစေ်ဏ ်

သ ို ့်ြဟိုတ် အမြင့််ဆံိုျား သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် မပစေ်ဏအ်   ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က သတ်ြှတ်ဒသာ 

မပစေ်ဏအ်တွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အာဏာပ ိုငအ်ြွ ွဲ့ ံသ ို ့် ဒငဒွပျားဒ  ဒသာ်လည်ျား 

အဆ ိုပါ မပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်အဒ ကာငျ်ားအရာက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်  ့်မ ငျ်ား ြရှ လျှင၊်   ိုသ အဒပေါ် 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် မပစေ်ဏန်ငှ့််စပ်လ ဉျား၍ အဒရျားယ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြမပ န ိုင။် သ ို ့်ဒသာ် အဆ ိုပါမပ လိုပ်ြှု 

သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ားအရာက ို ဒဆာငရွ်က်ရန ်ဆက်လက်တာဝနရ်ှ  ပပီျား   ိုသ ို ့် ဒဆာငရွ်က်ရန ်

ဆက်လက်ပ က်ကွက်ဒနမ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ပိုေြ် ၄၄၉ ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က် ြ ာျားက ို 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််မပစေ်ဏ ်သ ို ့်ြဟိုတ် သတ်ြှတ်ဒြာမ်ပ ာျားသည့််အမြင့််ဆံိုျား မပစေ်ဏ ်အ   

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က သတ်ြှတ်ဒသာ မပစေ်ဏအ်တွက ်ဒပျားဒ    ့်သည့််ဒန ့်ရက်တွင ်အက   ျားသက် ဒရာက်၍ 

  ိုသ သည် အဆ ိုပါ မပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ားအရာတစရ်ပ်က ို ဒဆာငရွ်က်ရန ်ပ က်ကွက် မ ငျ်ားဒ ကာင့်် 

စွ ဆ ို ရံသည့်် မပစြ်ှုတစရ်ပ်က ို က ူျားလွနရ်ာဒရာက်သည။် 

(၃) အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့််ကာလ ကိုနဆ်ံိုျားသည့််အ     ိုသ သည် သတ်ြှတ် 

ဒြာ်မပ ာျားသည့််မပစေ်ဏ ်သ ို ့်ြဟိုတ် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အမြင့််ဆံိုျား မပစေ်ဏအ်   ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ က 

သတ်ြှတ်ဒသာမပစေ်ဏအ်တွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အာဏာပ ိုင ်အြွ ွဲ့ ံသ ို ့် 

ဒငဒွပျားဒ  မ ငျ်ားြမပ ဘ  အဆ ိုပါ မပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ားအရာက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က ်  ့်လျှင ်  ိုသ အဒပေါ် 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာမပစြ်ှုနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ အဒရျားယ ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ ်

(၄) အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့််ကာလ ကိုနဆ်ံိုျားသည့််အ     ိုသ သည် သတ်ြှတ် 

ဒြာ်မပ ာျားသည့််မပစေ်ဏ ်သ ို ့်ြဟိုတ် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အမြင့််ဆံိုျားမပစေ်ဏအ်   ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ က 

သတ်ြှတ်ဒသာမပစေ်ဏအ်တွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျား စာတွငသ်တ်ြှတ် ာျားသည့်် အာဏာပ ိုင ်အြွ ွဲ့ ံသ ို ့် 

ဒငဒွပျားဒ  ြှုြမပ မ ငျ်ား၊ အဆ ိုပါ မပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ားအရာက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ြှု ြမပ မ ငျ်ား၊ အဆ ိုပါ 

မပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ားအရာက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရန ်တာဝနဆ်က်လက် မြစဒ်ပေါ်လ က်ရှ မ ငျ်ားြ ာျား 

ဒပေါ်ဒပါက်  ့်လျှင ်  ိုသ အဒပေါ် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ မပစြ်ှုနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ အဒရျားယ ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

(င) သျီားမ ာျားမပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ားအရာတစရ်ပ်က ို ဒဆာငရွ်က်ရနပ် က်ကွက်မ ငျ်ားဒ ကာင့်် စွ ဆ ို  ရံသည့်် 

မပစြ်ှုတစရ်ပ် ြဟိုတ်ဒသာ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ မပစြ်ှုတစရ်ပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ပိုဂ္  လ ်တစဦ်ျားဦျား ံသ ို ့် ပိုေြ် ွ  

(က) အရ အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတစဒ်စာငက် ို ဒပျားပ ို ့်သည့််အ ါ - 
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(၁) အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့််ကာလအတငွျ်ား   ိုသ သည် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျား သည့််မပစေ်ဏ ်

သ ို ့်ြဟိုတ် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အမြင့််ဆံိုျားမပစေ်ဏ ်အ   ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က သတ်ြှတ်ဒသာမပစေ်ဏက် ို 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အာဏာပ ိုငအ်ြွ ွဲ့ ံသ ို ့် ဒငဒွပျား ဒ    ့်လျှင၊်   ိုသ အဒပေါ် 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ မပစြ်ှုနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ အဒရျားယ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြမပ န ိုင၊် 

(၂) အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့််ကာလ ကိုနဆ်ံိုျားသည်အ     ိုသ သည် သတ်ြှတ် 

ဒြာ်မပ ာျားသည့််မပစေ်ဏ ်သ ို ့်ြဟိုတ် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အမြင့််ဆံိုျားမပစေ်ဏအ်   ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ က 

သတ်ြှတ်ဒသာ မပစေ်ဏအ်တွက် အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အာဏာပ ိုင ်အြွ ွဲ့ ံသ ို ့် 

ဒငဒွပျားဒ  ြှုြမပ လျှင ်  ိုသ အဒပေါ် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ မပစြ်ှုနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ အဒရျားယ  

ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

(စ) သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ မပစြ်ှုတစရ်ပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဤပိုေြ်အရ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့် သည့်် 

အဒ ကာငျ်ား ကာျားစာပါ ဒငပွြာဏက ို   ိုသ က ဒပျားဒ  မ ငျ်ားသည် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ မပစြ်ှု အာျား 

က ူျားလွနမ် ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍   ိုသ သည် တာဝနရ်ှ ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို ကငျ်ားလွတ် ငွ့််မပ ရာဒရာက် သည့်် အဒနမြင့်် 

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြမပ ရ။ 

(ဆ) ပိုေြ် ွ  (ဃ)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁)၊ (၂) နငှ့်် ပိုေြ် ွ  (င)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁) တ ို ့်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် က စစရပ်ြ ာျားြှအပ ဤပိုေြ်ပါ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ဤပိုေြ်ပါ က စစရပ်ြ ာျားအတွက် သတ်ြတှ်ဒြာ်မပ  ာျားဒသာ မပစြ်ှုြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ 

တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် ဤဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်ပါ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားအာျား     ိုက်ဒစ မ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

တရာျားစ ွဲဆ ိုဒဆာငရ် က်မခငျ်ားတ င ်ကူညီဒဆာငရ် က်ြည့််သြူ ာျား 

၄၄၀။ (က) ဤပိုေြ်တွင ်တရာျားပပ  ငဟ်ို ရညည်ွှနျ်ားြည့်် ပိုဂ္  လတ်စဦ်ျားဦျားအဒပေါ် ဤဥပဒေအရ မပစြ်ှု တစရ်ပ်ရပ်နငှ့််စပ်လ ဉျား၍ 

တရာျားစွ ဆ ို ဒဆာငရွ်က်သည့််အ ါ သ ို ့်ြဟိုတ် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က ဤဥပဒေ အရ မပစြ်ှုတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်သင့််ဒ ကာငျ်ား  ငမ်ြငယ် ဆသည့််အ ါ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ဒအာက်ပါပိုဂ္  လ်ြ ာျားက ို 

တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ြှုတွင ်က ညီဒဆာငရွ်က်ဒစန ိုင ်သည်- 

(၁) တရာျားပပ  ငသ်ည် လ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားမြစလ်ျှင ်တရာျားပပ  င၏် အစိုစပ်ဝင၊် ဝန ်ြ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

က ိုယ်စာျားလှယ်မြစဒ်သာ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) တရာျားပပ  ငသ်ည် ဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ို မြစလ်ျှင၊် တရာျားပပ  င၏် အရာရှ ၊ ဝန ်ြ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

က ိုယ်စာျားလှယ်တစဦ်ျားဦျားမြစ ် ့်ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် တစဦ်ျားဦျားမြစဒ်သာ ပိုဂ္  လ် တစဦ်ျားဦျား။ 

  ိုသ ို ့် ဒဆာငရ် ကြ်ည့််သသူည ်တရာျားစ ွဲဆ ို ဒဆာငရ် က်ြှုနငှ့််စပ်လ ဉ်ျား၍ ၎ငျ်ားက သင့််ဒလ ာ်သည့်် အကူ အညြီ ာျား 

အာျားလံိုျားက ိုဒဆာငရ် က်ဒပျားရြည်။ 
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( ) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် တရာျားစွ ဆ ို စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားတွင ်တရာျားပပ  ငတ်စဦ်ျားအမြစမ်ြင့်် မြစဒ်စ၊ 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျား၏ ဒရှွဲ့ဒနတစဦ်ျားအမြစမ်ြင့််မြစဒ်စ ဒဆာငရွ်က်ရနအ်ဒ ကာငျ်ားရှ သည်ဟို ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ က 

 ငမ်ြငယ် ဆလျှင ်ပိုေြ် ွ  (က) တွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည့််အ  က်က ို မပ လိုပ်မ ငျ်ားြမပ ရ။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  (က)၊ ပိုေြ် ွ ငယ် (၁) သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုေြ် ွ ငယ် (၂) တ ို ့်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားသည် 

ပိုေြ် ွ (က)အရ လ ိုအပ်သည့််အက အညီြ ာျားက ို ပံ့်ပ ိုျားဒပျားရန ်ပ က်ကွက်လျှင ်  ိုသ သည် ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်က ို 

ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်သည်မြစ၍်   ိုသ ို ့်ဆန် ့်က င ်ဒဆာငရွ်က်ြှု အတွက်   ိုသ အဒပေါ်   ိုက်သင့််သည့်် မပစေ်ဏက် ို 

    ိုက်ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  တရာျားရံို ျားသည် ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ ၏ ဒလျှာက် ာျားြှုအရ အဆ ိုပါသတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို 

လ ိုက်နာဒစရန ်အြ န် ့်  ြှတ်န ိုငပ်ပီျား   ိုအြ န် ့် တွငသ်တ်ြှတ် ာျားသည့်် အ   နက်ာလအတွငျ်ား သတ်ြှတ် ာျားသည့်် 

နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမြင့်် ဒဆာငရွ်က်ဒစ န ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) ဤပိုေြ်တွင ်တရာျားပပ  ငန်ငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် က ိုယ်စာျားလယှ်ဆ ိုသည့်် စကာျားရပ်တွင ်တရာျားပပ  င၏် ဝန ်ြ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အရာရှ တစဦ်ျားမြစသ်ည်မြစဒ်စ၊ ြမြစသ်ည်မြစဒ်စ တရာျားပပ  င၏် ဘဏလ်ိုပ်ငနျ်ား လိုပ်က ိုငသ် ၊ တရာျားပပ  ငက် 

စာရငျ်ားစစအ်မြစ ်တာဝနဒ်ပျားအပ် ာျားသ  တစဦ်ျားဦျားလည်ျားပါဝငသ်ည်။ 

ခြက်ဟဒ ကညာမခငျ်ားြ ာျား၊ အြ န် ့်ြ ာျားနငှ့်် တာျားမြစြ် န် ့်ြ ာျား 

တာဝန်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉ်ျား၍ ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရ် က်ြှုအာျား ခြကဟ်ဒ ကညာမခငျ်ား 

၄၄၁။ (က) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ြှုအာျား ခြက်ဟဒ ကညာမ ငျ်ား၊ မပစေ်ဏအ်ြ န် ့် သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားရန ်အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို   ြှတ်ဒပျားန ိုငဒ်ရျားအတွက် တငမ်ပဒလျှာက် ာျားန ိုင ်သည်။ 

( ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့််အညီ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်သည် ဤဥပဒေ၏ မပဋ္ဌာနျ်ား  က် တစရ်ပ်ရပ်က ို 

ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ဒ ကာငျ်ား ယံို ကည်လက် နံ ိုငဒ်သာ အဒ ကာငျ်ားရငျ်ားြ ာျား ရှ သည်ဟို တရာျားရံို ျားက ဒတွွဲ့ ရှ လျှင ်

တရာျားရံို ျားသည် ပိုေြ် ၁၉ဝ အရ   ြှတ်န ိုငဒ်သာ မပစေ်ဏ ်တစရ်ပ်ရပ်အစာျား ဒအာကပ်ါအြ န် ့်က ို  ြှတ်န ိုငသ်ည် - 

(၁) ဤပိုေြ်အရ ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ြှုအာျား ခြက်ဟဒ ကညာ  က်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်မ ငျ်ားနငှ့်် 

(၂) ပိုေြ်  ၄၄၂ အရ မပစေ်ဏအ်ြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို   ြှတ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) ပိုေြ် ၄၄၃ အရ ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားရန ်အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို   ြှတ်မ ငျ်ား။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  ( ) အရ ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ြှုအာျား ခြက်ဟဒ ကညာသည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်  ့်လျှင ်

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က ပိုေြ် ွ  (က) အရ ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားရန ်အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်ဒပျားန ိုငဒ်ရျားအတွက် 

တငမ်ပဒလျှာက် ာျားမ ငျ်ား ြမပ လိုပ်ပါက ကိုြပဏသီည် အဆ ိုပါ ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားရနအ်ြ န် ့်တစရ်ပ်အတွက် 

တငမ်ပဒလျှာက် ာျားန ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ြှုအာျား ခြက်ဟဒ ကညာမ ငျ်ား၊ မပစေ်ဏအ်ြ န် ့် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားရန ်အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို 

  ြှတ်ဒပျားန ိုငဒ်ရျားအတွက် တရာျားစွ ဆ ို စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို   ိုသ ို ့် ဆန် ့်က င ်ဒဆာငရွ်က်သည့်် အ   နက်ာလြ ှ

ဒမ ာက်နစှ ်က်ြပ ိုဒသာ ကာလအတွငျ်ား စတငတ်ရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က် န ိုငသ်ည်။ 
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(င) တရာျားရံို ျားသည် သက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေတွင ်ဒြာ်မပပါရှ သည့််အတ ိုငျ်ား ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ြှုအာျား ခြက်ဟ ဒ ကညာမ ငျ်ား၊ 

မပစေ်ဏအ်ြ န် ့် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားရန ်အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို   ြှတ်ဒပျားန ိုငဒ်ရျား အတွက် တရာျားစွ ဆ ို 

စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို  ကာျားနာသည့််အ ါ တရာျားြြှု ငျ်ားြ ာျားအတွက် သက်ဒသ နံငှ့်် လိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျားဆ ိုငရ်ာ 

စည်ျားြ ဉျားြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

(စ) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်သည် မပ လိုပ်ြှုတစရ်ပ်ဒ ကာင့်် မပစြ်ှု ငရ်ှာျားစရီငမ် ငျ်ား ရံပပီျား   ိုမပ လိုပ်ြှု သည် 

ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်သည့်် မပ လိုပ်ြှုနငှ့်် တစ ်ပ်တည်ျားတ ညဒီနလျှင ်တရာျားရံို ျားသည်   ိုသ အဒပေါ် တွင ်

ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ြှုအာျား ခြက်ဟဒ ကညာမ ငျ်ား၊ မပစေ်ဏအ်ြ န် ့် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားရန ်အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို 

  ြှတ်မ ငျ်ားြမပ ရ။ 

မပစေ်ဏ်အြ န် ့်ြ ာျား 

၄၄၂။ (က) တရာျားရံို ျားသည် ဒအာက်ပါအ  က်ြ ာျားက ို ဒတွွဲ့ ရှ ရလျှင ်  ိုသ ို ့် မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်သ က ို ေဏဒ် ကျားဒင ွသ နျ်ား ၁၀၀ 

အ   ဒငေွဏတ်စရ်ပ်ရပ်အာျား မပည်ဒ ာငစ်ိုဘဏ္ဍာရနပံ်ိုဒငသွ ို ့် ဒပျားသငွျ်ားဒစရန ်အြ န် ့်  ြှတ်န ိုငသ်ည် - 

(၁) ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျား၏ ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ြှုအာျား ခြက်ဟဒ ကညာမ ငျ်ားက ို ပိုေြ် ၄၄၁အရ မပ လိုပ်  ့် လျှငန်ငှ့်် 

(၂) ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ားသည် - 

(ကက) ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ် ြ ာျား၏ အက   ျားစျီားပွာျားက ို ြ ာျားစာွ     ိုက်ဒစလျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(  ) ကိုြပဏ၏ီ ပြီရှငြ် ာျားသ ို ့် ကိုြပဏကီ ဒပျားဒ  ရြည့်် လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က် န ိုငြ်ှုက ိုြ ာျားစွာ     ိုက် ဒစလျှင။် 

( ) တရာျားရံို ျားြှ  ြှတ်ဒသာ မပစေ်ဏသ်ည် န ိုငင်ဒံတာ်၏က ိုယ်စာျား ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားဒ  ရြည့်် 

တရာျားြဒ ကျားပြီတစရ်ပ်မြစသ်ည်။   ိုသ အဒပေါ် တငရ်ှ ဒနသည့်် ဒ ကျားပြီအာျား ရရှ န ိုငဒ်ရျားအတွက်   ိုသ  အဒပေါ်တွင ်

တရာျားြြှုစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ပပီျား အြ န် ့်တစရ်ပ်   ြှတ် ာျားသက ့်သ ို ့် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည်   ိုအြ န် ့်က ို 

အတည်မပ ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားရန်အြ န် ့်ြ ာျား 

၄၄၃။ (က) မပစေ်ဏအ်ြ န် ့်တစရ်ပ်က ို ပိုေြ် ၄၄၂ အရ ဒလျှာက ်ာျား  ့်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်   ြှတ်  ့်မ ငျ်ား ြရှ   ့်လျှင၊် တရာျားရံို ျားသည် 

ဒအာက်ပါအ  က်ြ ာျားက ို ဒတွွဲ့ ရှ ရပါက ကိုြပဏအီဒနမြင့််     ိုက်နစန်ာ  ့်သည် ြ ာျားအတွက် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားက ကိုြပဏသီ ို ့် 

ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားဒစရန ်အြ န် ့်   ြှတ်န ိုငသ်ည်- 

(၁)   ိုသ ၏ ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ြှုအာျား ခြက်ဟဒ ကညာမ ငျ်ားက ို ပိုေြ် ၄၄၁ အရ မပ လိုပ်  ့်လျှငန်ငှ့်် 

(၂)     ိုက်နစန်ာြှုသည် ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ားဒ ကာင့်် မြစဒ်ပေါ်   ့်လျှင။် 

( ) အြ န် ့်တွင ်ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားရြည့််ပြာဏက ို သတ်ြှတ်ဒြာ်မပရြည်။ 

(ဂ) ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားရနအ်ြ န် ့်တစရ်ပ်   ြှတ်န ိုငဒ်ရျားအတွက် ကိုြပဏြီှ     ိုက်နစန်ာ  ့်သည်ြ ာျားက ို ဆံိုျားမြတ်ရာတွင ်

တရာျားရံို ျားသည် ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်မပစြ်ှုဒ ကာင့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက မပ လိုပ်သည့်် 

အက   ျားအမြတ်ြ ာျားက ိုလည်ျား  ည့််သငွျ်ားစဉျားစာျား သံိုျားသပ် န ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားရန ်အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို တရာျားရံို ျား၏ စရီငဆ်ံိုျားမြတ်  က်တစရ်ပ်က ့်သ ို ့် အတည်မပ  ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 
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တာျားမြစအ်ြ န် ့်ြ ာျား 

၄၄၄။ (က) ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျားဒပေါ်ဒပါက်လျှင-် 

(၁) ဤဥပဒေအာျား ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ြှု တစရ်ပ်မြစသ်ည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် မြစန် ိုငသ်ည့််တစဦ်ျားတစဒ်ယာက် ၏ မပ လိုပ်ြှု 

သ ို ့်ြဟိုတ် ပ က်ကွက်ြှုတစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားြှုတစရ်ပ်က ို ဤဥပဒေအရ 

ဒဆာငရွ်က်သည့််အ ါ၊ 

(၂) ဤဥပဒေအာျား ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ြှု တစရ်ပ်အတွက် တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်က ို တရာျားစွ ဆ ို ဒဆာင ်

ရွက်သည့််အ ါသ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) ဤဥပဒေအရ တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်က ို တရာျားြြှု ငျ်ားတစရ်ပ် စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်သည့််အ ါ။ 

ဤပိုေြ်တွင ်သက်ဆ ိုငသ်ည့််ပိုဂ္  လ်ဟို ဒ ေါ်တွငြ်ည့်် ပိုေြ် ွ ငယ် (၁)၊ (၂) နငှ့်် (၃) တ ို ့်တွင ်ဒြာ်မပ ာျား ဒသာ 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက ဒ ကျားပြီနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍မြစဒ်စ၊ ဒလ ာ်ဒ ကျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားက စစရပ်အတွက် မြစဒ်စ 

ဒငဒွပျားဒ  ရနဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ပစစည်ျားအတွက် ဒပျားသငွျ်ားရနဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား တာဝနရ်ှ ဒသာ 

သ ို ့်ြဟိုတ် တာဝနရ်ှ ြည်မြစဒ်သာ ဤပိုေြ်တွင ်နစန်ာဒသာပိုဂ္  လ်ဟို ဒ ေါ်တွငြ်ည့်် အမ ာျား ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျား၏ 

အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျားက ို ကာကွယ်ဒစာင့််ဒရှာက်ရနအ်တွက်   ိုသ ို ့်ဒဆာငရွ်က်ရန ်လ ိုအပ် ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

  ိုသ ို ့်ဒဆာငရွ်က်ဒစလ ိုဒ ကာငျ်ား တရာျားရံို ျားကဆံိုျားမြတ်လျှင ်တရာျားရံို ျားသည် ြှတ်ပံိုတင ်အရာရှ ကမြစဒ်စ၊ 

နစန်ာသ တစဦ်ျားဦျားကမြစဒ်စ တငမ်ပဒလျှာက် ာျားလာလျှင ်ပိုေြ် ွ  ( ) ပါ အြ န် ့် တစရ်ပ် သ ို ့်ြဟိုတ် အြ န် ့်ြ ာျားက ို 

  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ (က)နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ တရာျားရံို ျားြှ ဒအာက်ပါအြ န် ့်တစရ်ပ် သ ို ့်ြဟိုတ် အြ န် ့်ြ ာျားက ို   ြှတ် န ိုငသ်ည်- 

(၁) ဒ ကျားပြီတငရ်ှ ဒနသည့််ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားက ို သက်ဆ ိုငသ်ည့််ပိုဂ္  လ် သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ား၏ တွ ြက်လိုပ်က ိုင ်သ  

တစဦ်ျားဦျား ံသ ို ့် ဒ ကျားပြီအာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသက ိုမြစဒ်စ ဒပျားဒ  မ ငျ်ားြှလည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

ဒ ကျားပြီတငရ်ှ ဒနသည့််ပိုဂ္  လ်၏ ညွှန ်ကာျား  က် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒတာငျ်ားဆ ို  က်အရ အမ ာျားပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား သ ို ့် 

ဒငဒွပျားဒ  မ ငျ်ားြှလည်ျားဒကာငျ်ား တာျားမြစသ်ည့််အြ န် ့်၊ 

(၂) သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ပိုဂ္  လ်၏က ိုယ်စာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ား၏ တွ ြက်လိုပ်က ိုငသ် တစဦ်ျား၏ က ိုယ်စာျား ဒငဒွ ကျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားပစစည်ျားြ ာျားက ို လက်ဝယ ်ာျားရှ သ တစဦ်ျားက ို ဒငဒွ ကျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား ပစစည်ျားက ို 

က ိုယ်စာျားလက်ဝယ် ာျားရှ  ငွ့််မပ သ ၏ ညွှန ်ကာျား  က် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒတာငျ်ားဆ ို  က်အရ အမ ာျား ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား ံသ ို ့် 

ဒငဒွ ကျား အာျားလံိုျားက ိုမြစဒ်စ၊ တစရ်ပ်ရပ်က ိုမြစဒ်စ ဒပျားဒ  မ ငျ်ားြှလည်ျားဒကာငျ်ား၊ အမ ာျား ပစစည်ျားြ ာျားက ို 

လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုက ို  ွ ဒဝဒပျားမ ငျ်ားြှလည်ျားဒကာငျ်ား တာျားမြစ ်သည့််အြ န် ့်၊ 

(၃) သက်ဆ ိုငသ်ည့််ပိုဂ္  လ် သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ား၏ တွ ြက်လိုပ်က ိုငသ် တစဦ်ျားဦျား၏ ဒငဒွ ကျားြ ာျားက ို တစဦ်ျား တစဒ်ယာက်က 

န ိုငင်ဒံတာ်၏ မပငပ်သ ို ့်ယ ဒဆာငမ် ငျ်ားက ိုမြစ်ဒစ၊ ပ ို ့်ဒဆာငမ် ငျ်ားက ိုမြစဒ်စ တာျားမြစသ်ည့်် အြ န် ့်၊ 
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(၄) သက်ဆ ိုငသ်ည့််ပိုဂ္  လ် သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ား၏ တွ ြက်လိုပ်က ိုငသ် တစဦ်ျားဦျား၏ ပစစည်ျားက ို တစဦ်ျား တစဒ်ယာက်က 

န ိုငင်ဒံတာ်၏ မပည်တွငျ်ားတစဒ်နရာြှ န ိုငင်ဒံတာ်၏မပငပ် တစဒ်နရာသ ို ့် ယ ဒဆာငမ် ငျ်ား၊ ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

လွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားက ို တာျားမြစသ်ည့််အြ န် ့်၊ 

(၅)  န် ့်အပ်သည့််အြ န် ့် - 

(ကက) သက်ဆ ိုငသ်ည့််ပိုဂ္  လ်သည် လ ပိုဂ္  လ်မြစလ်ျှင ်  ိုသ ၏ပစစည်ျား သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုသ ၏ ပစစည်ျား 

တစစ် တ်တစဒ်ေသနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ တရာျားရံို ျားက  ြှတ်သည့်် အြ န် ့်အရ အ ငွ့််အာဏာြ ာျားရရှ သည့်် ပစစည်ျား 

လက်  ံ နျ်ားသ ြ်ျားသ  သ ို ့်ြဟိုတ် ယံို ကည်အပ်နှမံ ငျ်ား ရံသ အာျား  န် ့်အပ်သည့််အြ န် ့် သ ို ့်ြဟိုတ ်

(  ) သက်ဆ ိုငသ်ည့််ပိုဂ္  လ်သည် ကိုြပဏအီပါအဝင ်အြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ို မြစလ်ျှင ်  ိုသ ၏ပစစည်ျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

  ိုသ ၏ ပစစည်ျားတစစ် တ်တစဒ်ေသနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ တရာျားရံို ျားက   ြှတ်သည့််အြ န် ့်အရ အ ငွ့်် 

အာဏာြ ာျားရရှ သည့်် ပစစည်ျားလက်  ံ  နျ်ားသ ြ်ျားသ  သ ို ့်ြဟိုတ် တရာျားဝင ်န် ့်အပ် ာျားသည့်် စာရငျ်ား 

ရှငျ်ားလငျ်ားြ က်သ ြ်ျားဒရျားအရာရှ   န် ့်အပ်သည့််အြ န် ့်၊ 

(၆) သက်ဆ ိုငသ်ည့််ပိုဂ္  လ်သည် လ ပိုဂ္  လ်မြစလ်ျှင ်တရာျားရံို ျားက သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား   ိုသ ၏ 

န ိုငင်ကံ ျားလက်ြှတ်နငှ့်် အမ ာျားစာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ို တရာျားရံိုျားသ ို ့် တငမ်ပဒစရန ်  ြှတ်သည့်် အြ န် ့် သ ို ့်ြဟိုတ ်

(၇) သက်ဆ ိုငသ်ည့််ပိုဂ္  လ်သည် လ ပိုဂ္  လ်မြစလ်ျှင ်  ိုသ က ို တရာျားရံို ျား၏  ငွ့််မပ   က်ြပါရှ ဘ  န ိုငင်ဒံတာ် အတွငျ်ားြှ 

 ွက် ာွမ ငျ်ားက ို တာျားမြစသ်ည့််အြ န် ့်။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  ( ) အရ မပ ြ ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို တာျားမြစရ်န ်အမပည့််အဝမြင့််ဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

ခ ငျ်ား  က်မြင့််ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား အြ န် ့်  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) ပိုေြ် ွ  (က) အရ အြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို   ြှတ်ဒပျားန ိုငဒ်ရျားအတွက် ဒလျှာက် ာျားြှုက ို တရာျားရံိုျားသ ို ့် တငမ်ပရာတွင ်

တရာျားရံို ျားက ဒဆာငရွ်က်သင့််သည်ဟို  ငမ်ြငပ်ါက ဒလျှာက် ာျားြှုက ို ဆံိုျားမြတ်မ ငျ်ားြမပ ြီ တရာျားရံို ျားသည် 

ဒလျှာက် ာျားြှုက ိုဆံိုျားမြတ်ရန ်အ   နဒ်ရွှွဲ့ဆ ိုငျ်ားဒ ကာငျ်ား ဒြာ်မပပါရှ ဒစြည့််  ကာျားမြတ် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို 

  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

(င) ပိုေြ် ွ  (က) အရ ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပလာသည့််အ ါ တရာျားရံို ျားသည် ဒလျှာက် ာျားသ က ို မြစဒ်စ၊ 

အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားက ိုမြစ်ဒစ ပိုေြ် ွ  (ဃ) အရ  ကာျားမြတ်အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်သည့်် စည်ျားကြ်ျား  က် တစရ်ပ်အမြစ ်

နစန်ာြှုြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ တာဝနယ် ြှု မပ လိုပ်ဒစမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

(စ) တရာျားရံို ျားသည် တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်၏ ဒလျှာက် ာျားြှုအဒပေါ် ဤပိုေြ်အရ အြ န် ့်တစရ်ပ်   ြှတ် 

သည့််အ ါ  ိုသ ကမြစဒ်စ၊   ြှတ်သည့််အြ န် ့်နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့််သ ကမြစဒ်စ ဒလျှာက် ာျားတငမ်ပလာ လျှင ်

တရာျားရံို ျားသည် ပ ြ  ြှတ် ာျားသည့်် အြ န် ့်က ိုပယ်ြ က်သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် မပငဆ်ငသ်ည့်် အြ န် ့် တစရ်ပ်အာျား 

 ပ်ြံ  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 
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(ဆ) ပိုေြ် ွ  (က) သ ို ့်ြဟိုတ် (ဂ) အရ   ြှတ်သည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်တွင ်သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် 

အ   နက်ာလတစရ်ပ်အ   သ ို ့်ြဟိုတ ်ဤပိုေြ်အရ အမ ာျားအြ န် ့်တစရ်ပ်မြင့််   ိုအြ န် ့်အာျားပယြ် က်သည့်် 

အ   နက်ာလအ   အက   ျားသက်ဒရာက်ဒ ကာငျ်ား ဒြာ်မပန ိုငသ်ည်။ 

တာျားမြစြ် န် ့်ြ ာျား ခ ြှတန် ိုငသ်ည့်် အခ င့််အာဏာြ ာျား 

၄၄၅။ (က) တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်သည် ဒအာက်ပါအဒမ အဒနတစရ်ပ်ရပ်က ို က ူျားလွန ် ့်သည့််၊ က ူျားလွန ်ဒနသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ ်

က ူျားလွနြ်ည့််အမပ အြ က ို မပ လိုပ်  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် မပ လိုပ်ဒနလျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် မပ လိုပ်ြည့််အဒမ အဒနရှ လျှင ်

ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ ်  ိုအမပ အြ ဒ ကာင့်် အက   ျား စံာျား ငွ့််     ိုက်နစန်ာသ  သ ို ့်ြဟိုတ် နစန်ာြည့််သ တစဦ်ျားဦျား၏ 

ဒလျှာက် ာျား  က်အရ တရာျားရံို ျားသည် သင့််သည်  ငမ်ြငသ်ည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျား သတ်ြှတ်၍ ဒြာ်မပပါပိုဂ္  လ်က 

အဆ ိုပါအမပ အြ ြ ာျားက ို ဒဆာငရွ်က ်မ ငျ်ားြှတာျားမြစသ်ည့်် အြ န် ့်တစရ်ပ်က ို   ြှတ်န ိုငသ်ည့််အမပင ်

တရာျားရံို ျားကဒဆာငရွ်က်ရန ်လ ိုအပ်သည်ဟို  ငမ်ြငသ်ည့််အတ ိုငျ်ား   ိုသ က ို မပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ ်

က စစတစရ်ပ်ရပ်က ိုဒဆာငရွ်က်ဒစန ိုငသ်ည်- 

(၁) ဤဥပဒေက ို ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ား၊ 

(၂) ဤဥပဒေက ို ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ရန ်အာျား ိုတ်မ ငျ်ား၊ 

(၃) ဤဥပဒေက ို ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်က ို က ညီမ ငျ်ား၊ အာျားဒပျားက ညီ မ ငျ်ား၊ 

အ ကံဒပျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် တ ိုက်တွနျ်ားမ ငျ်ား၊ 

(၄) ဤဥပဒေက ို ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်က ို ပ  ြ်ျားဒမ ာက်၍ မြစဒ်စ၊ ကတ မပ ၍ 

သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားနည်ျားမြင့်် ဒဆာငရွ်က်၍မြစဒ်စ ဒသျွားဒဆာငမ် ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒသျွားဒဆာငရ်န ်အာျား ိုတ်မ ငျ်ား၊ 

(၅) ဤဥပဒေက ို တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်က ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်ကရ်ာတွင ်တ ိုက်ရ ိုက်ဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

သယွ်ဝ ိုက်၍ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား အဒ ကာငျ်ားတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် ပါဝငပ်တ်သက်  ့်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ပါဝင ်

ဒဆာငရွ်က်  ့်မ ငျ်ား၊ 

(၆) ဤဥပဒေက ို ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် အမ ာျားသ ြ ာျားနငှ့်် ပ ျားဒပါငျ်ား ကံစည်  ့်မ ငျ်ား၊ 

( ) တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်သည် ဤဥပဒေအရ ဒဆာငရွ်က်ရြည့််မပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် က စစရပ်က ို ဒဆာငရွ်က်ရန ်

မငငျ်ားဆ ို  ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ပ က်ကွက်  ့်လျှငမ်ြစဒ်စ၊ မငငျ်ားဆ ိုဒနလျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ပ က်ကွက် ဒနလျှငမ်ြစဒ်စ၊ မငငျ်ားဆ ိုြည့်် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ပ က်ကွက်ြည့်် အဒမ အဒနရှ လျှငမ်ြစဒ်စ၊ တရာျားရံို ျားသည် - 

(၁) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ ၏ ဒလျှာက် ာျားြှုအရ သ ို ့်ြဟိုတ ်

(၂) အဆ ိုပါ မပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် က စစရပ်က ို ဒဆာငရွ်က်ရနမ်ငငျ်ားဆ ိုမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ပ က်ကွက်မ ငျ်ား ဒ ကာင့်် 

အက   ျား စံာျား ငွ့််ြ ာျား     ိုက်နစန်ာသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ်     ိုက်နစန်ာြည့်် ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက ဒလျှာက် ာျားြှုအရ 

သင့််သည် ငမ်ြငသ်ည့်် စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျားမြင့််   ိုသ အာျား အဆ ိုပါမပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် က စစရပ်က ို 

ဒဆာငရွ်က်ဒစရန ်တာျားမြစအ်ြ န် ့်တစရ်ပ်   ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 
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(ဂ) ပိုေြ် ွ  (က) သ ို ့်ြဟိုတ် ( ) တ ို ့်အရ တာျားမြစအ်ြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်   ြှတ်ဒပျားန ိုငဒ်ရျားအတွက် ဒလျှာက် ာျားလာလျှင ်

တရာျားရံို ျားက   ိုသ ို ့်ဒလျှာက် ာျားြှုြာှ သင့််ဒလ ာ်သည်ဟို ဆံိုျားမြတ်ပါက အဆ ိုပါ ပိုေြ် ွ ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်က ို 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ြည်၊ ြဒဆာငရွ်က်ြည်က ို  ည့််သငွျ်ားစဉျားစာျားရနြ်လ ိုဘ  စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ဒနသည့််က စစရပ်ြှ 

အြှုသည်ြ ာျား၏ သဒဘာတ ဆနဒမြင့်် တာျားမြစအ်ြ န် ့်တစရ်ပ်အာျား   ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) တရာျားရံို ျားသည် ပိုေြ် ွ  (က) သ ို ့်ြဟိုတ် ( ) တ ို ့်အရ   ြှတ် ာျားသည့်် တာျားမြစအ်ြ န် ့် တစရ်ပ်ရပ်က ို ပယ်ြ က်န ိုငသ်ည် 

သ ို ့်ြဟိုတ် မပငဆ်ငန် ိုငသ်ည်။ 

(င) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က ဤပိုေြ်အရ တာျားမြစအ်ြ န် ့်တစရ်ပ်   ြှတ်ဒပျားန ိုငဒ်ရျားအတွက် တရာျားရံိုျားသ ို ့် 

တငမ်ပဒလျှာက် ာျားလာသည့််အ ါ တရာျားရံို ျားသည် ဒလျှာက ်ာျားသ က ိုမြစဒ်စ၊ အမ ာျားသ တစဦ်ျားဦျားက ို မြစဒ်စ 

 ကာျားမြတ်အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်သည့်် စည်ျားကြ်ျား  က် တစရ်ပ်အမြစ ်နစန်ာြှုြ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ တာဝနယ် ြှု 

မပ လိုပ်ဒစမ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

(စ) တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်က ို ဤပိုေြ်အရ တရာျားစွ ဆ ိုစစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်တရာျားရံို ျားသည်   ိုသ နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ပိုေြ် 

၄၄၄ အရ အြ န် ့်တစရ်ပ်  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဆ) ဤပိုေြ်အရ တရာျားရံို ျားသည် တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်အာျား သျီားမ ာျားအမပ အြ တစရ်ပ်က ို ဒဆာငရွ်က် မ ငျ်ားြှ တာျားမြစမ် ငျ်ား၊ 

သ ို ့်ြဟိုတ် သျီားမ ာျားမပ လိုပ်ြှုက ိုမြစဒ်စ၊ က စစရပ်က ိုမြစဒ်စ ဒဆာငရွ်က်ဒစမ ငျ်ားတ ို ့် အတွက် တာျားမြစအ်ြ န် ့်တစရ်ပ်က ို 

  ြှတ်န ိုငသ်ည့်် အ ငွ့််အာဏာရှ ရာ တရာျားရံို ျားသည် တာျားမြစအ်ြ န် ့်   ြှတ်ရနအ်တွက် မြည့််စွက်၍လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

အစာျား  ိုျား၍ လည်ျားဒကာငျ်ား နစန်ာြှုြ ာျားအတွက ်  ိုသ က အမ ာျားသ သ ို ့် ဒငဒွပျားဒ  ဒစရန ်အြ န် ့်  ြှတ် န ိုငသ်ည်။ 

တရာျားရံို ျား၏ အမခာျားဒသာ အခ င့််အာဏာြ ာျားက ို ကန် ့်သတ ်ာျားြှု ြရှ မခငျ်ား 

၄၄၆။ ဤအ နျ်ားတွငပ်ါရှ ဒသာ ြည်သည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ကြျှ ဤအ နျ်ားပါ အ ငွ့််အာဏာြ ာျားအမပင ်တရာျားရံို ျားကရရှ သည့်် 

အ ငွ့််အာဏာြ ာျားက ို     ိုက်ဒစမ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

ြှုခငျ်ားြ ာျား စစဒ်ဆျားဒဆာငရ် က်ရာတ င ်စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားက ို အသံိုျားမပ မခငျ်ားနငှ့်် စာရငျ်ားစာအိုပ် အြ   ျား အစာျား 

စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားက ို သကဒ်သခအံမ စ ်တငမ်ပခ င့််မပ မခငျ်ား 

၄၄၇။ (က) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားတစရ်ပ်ရပ်အရ ကိုြပဏကီ   နျ်ားသ ြ်ျားမပ စို ာျားရှ ရဒသာ 

စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ရငျ်ားတစ ်ို ိုက ို ြည်သည့်် ြှု ငျ်ားစစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားတွငြ်ဆ ို သက်ဒသ အံမြစ ်တငမ်ပ ွင့််ရှ ပပီျား 

ယငျ်ားစာရငျ်ားစာအိုပ်သည် ၎ငျ်ားတွငဒ်ြာ်မပ ာျားဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားဒသာ က စစရပ်ြ ာျားအတွက ်

မြငသ်ာဒသာ အဒ ာက်အ ာျားရှ ပပီျားမြစသ်ည့်် သက်ဒသ ံ  က်တစရ်ပ် မြစဒ်စရ ြည်။ 

( ) ကိုြပဏတီစ ်ိုက   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည့်် ြ ရငျ်ားစာရငျ်ားစာအိုပ်အမြစ ်မပ လိုပ် ာျားဒသာ စာရွက် 

စာတြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်သည ်ဆန် ့်က ငက်ွ လွ ြှုတစစ်ံိုတစရ်ာ ြရှ   ့်လျှင ်ပိုေြ် ွ (က)တွင ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အတ ိုငျ်ား 

  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားဒသာ စာရငျ်ားစာအိုပ်တစအ်ိုပ်မြစသ်ည်။ 

စာရငျ်ားစာအိုပ်အြ   ျားအစာျားြ ာျားနငှ့်် သကဒ်သခအံဒ ာကအ် ာျားတန်  ိုျား 
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၄၄၈။ (က) ဤဥပဒေအရ   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် မပ စို ာျားရှ ရနလ် ိုအပ်သည့်် စာရငျ်ားစာအိုပ် ြ ာျားက ို 

ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ား   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည် သ ို ့်ြဟိုတ ်မပ စို ာျားရှ ရြည် - 

(၁)    ပ် ာျားဒသာစာအိုပ် သ ို ့်ြဟိုတ်    ပ်၍ြ ာျားဘ  စည်ျားဒနာှင ်ာျားဒသာ စာအိုပ်တွင ်ဒရျားသငွျ်ားြှု ြ ာျားမပ လိုပ်မ ငျ်ား 

သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) သက်ဆ ိုငသ်ည့်် က စစရပ်ြ ာျားက ို စကပ်စစည်ျားမြင့််မြစဒ်စ၊ အလီက် ဒရာနစန်ည်ျားမြင့်် မြစဒ်စ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားပစစည်ျားတစြ်   ျားြ   ျားမြင့််မြစ်ဒစ ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် သ ြ်ျားဆည်ျား ာျား မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က အတည်မပ လက် ဒံသာ အမ ာျားနည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့််မပ စို ာျားမ ငျ်ား။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က)ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ား ဒဆာငရွ်က် ာျားမ ငျ်ားြရှ   ့်လျှင ်စာရငျ်ား စာအိုပ်က ို 

စက်ပစစည်ျားမြင့််မြစဒ်စ၊ အလီက် ဒရာနစန်ည်ျားမြင့်် မြစဒ်စ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားပစစည်ျား တစြ်   ျားြ   ျားမြင့််မြစဒ်စ 

  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် မပ စို ာျားရှ မ ငျ်ားက ို  ငွ့််ြမပ ရ- 

(၁) ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် သ ြ်ျားဆည်ျား ာျားဒသာ က စစရပ်ြ ာျားသည် ြည်သည့််အ   နတ်ွင ်ြဆ ို 

စာမြင့််ဒရျားသာျားမပ စို ာျားသည့််ပံိုစအံဒနမြင့်် မပနလ်ည်ရယ န ိုငသ်ည့််အဒမ အဒနတွငရ်ှ မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) အဆ ိုပါ က စစရပ်ြ ာျားက ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က အတည်မပ လက် ဒံသာ စာမြင့််ဒရျားသာျားမပ စို ာျား သည့်် ပံိုစအံဒနမြင့်် 

မပနလ်ည်ရယ  ာျားမ ငျ်ား။ 

(ဂ) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် ဤဥပဒေအရ ၎ငျ်ားအဒနမြင့််   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် မပ စို ာျားရှ ရ ဒသာ 

စာရငျ်ားစာအိုပ်တစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ ်စာရငျ်ားစာအိုပ်၏ တစစ် တ်တစဒ်ေသက ို     ိုက်ပ က်စျီားြှု၊ ြ က်ဆီျားြှု၊ သ ို ့်ြဟိုတ် 

အ  က်အလက်ြ ာျား ြှာျားယွငျ်ားဒစရန ်မပငဆ်ငြ်ှုြ ာျား ြမြစဒ်ပေါ်ဒစရနအ်တွက်ဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

ယငျ်ားစာရငျ်ားစာအိုပ်ရှ  အ  က်အလက်ြှာျားယွငျ်ားြှုြ ာျားက ို ဒြာ ်ိုတ်ရနအ်တွက်ဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား 

သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့််အတ ိုငျ်ား ကက  တငဒ်ဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားရှ   ့်လျှင ်အဆ ိုပါဒဆာင ်ရွက်ြှုြ ာျားအပါအဝင ်

  ိုက်သင့််သည့်် ကက  တငဒ်ဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားအာျားလံိုျားက ို မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က် ာျားရ ြည်။ 

(ဃ) ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် အဒ ကာငျ်ားက စစရပ်ြ ာျားက ို စက်ပစစညျ်ားမြင့််မြစဒ်စ၊ အလီက် ဒရာနစ ်နည်ျားမြင့်် မြစဒ်စ 

သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားပစစည်ျားတစြ်   ျားြ   ျားမြင့််မြစဒ်စ ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားရှ သည့််အ ါ သ ို ့်ြဟိုတ်   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ သည့််အ ါ 

အဆ ိုပါအဒ ကာငျ်ားက စစြ ာျားပါဝငဒ်သာ စာရငျ်ားစာအိုပ်က ို စစဒ်ဆျား ကည့််ရှုန ိုင ်ဒစရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

အဆ ိုပါအဒ ကာငျ်ားက စစြ ာျားပါဝငဒ်သာ စာရငျ်ားစာအိုပ် တစ ်ိုလံိုျားက ိုမြစဒ်စ၊ တစစ် တ် တစဒ်ေသက ိုမြစဒ်စ 

ြ တတ ူြ ာျားက ျားယ န ိုငဒ်စရန ်ဤဥပဒေအရ ဒဆာငရွ်က်ဒပျားရြည့်် တာဝနတ်စရ်ပ်ရပ် သည် 

စာမြင့််ဒရျားသာျား ာျားသည့််ပံိုစမံြင့််  ာျားရှ ဒသာ အဒ ကာငျ်ားက စစြ ာျားက ို စစဒ်ဆျား ကည့််ရှုန ိုငဒ်စရန ်သ ို ့်ြဟိုတ ်

  ိုအဒ ကာငျ်ားက စစတစရ်ပ်လံိုျားက ို မြစဒ်စ၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသက ိုမြစဒ်စ စာမြင့််ဒရျားသာျား ာျား ပပီျား 

ရှငျ်ားလငျ်ားဒကာငျ်ားြွနသ်ည့်် ပံိုစမံြင့်် ရယ  ာျားရှ ဒသာ စာရွက်စာတြ်ျားက ို မပ စိုဒပျားန ိုငဒ်စရနအ်တွက် မပ လိုပ်ဒပျားရြည့်် 

တာဝနတ်စရ်ပ်အမြစ ်အဓ ပပာယ်ဒကာက်ယ ရြည်။ 
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(င) ပိုေြ် ွ  (ဃ) အရ မပ စို ာျားရှ ရြည့်် စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားတွင ်ပါဝငဒ်သာ သတငျ်ားအ  က်အလက် ြ ာျားက ို အ   နန်ငှ့်် 

တဒမပျားညီမြစဒ်စရန ်ြည်သ ို ့်မပငဆ်င ်မပ စိုရြည်ဟ ဒသာ ညွှန ်ကာျား  က်ြ ာျားက ို ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က 

 ိုတ်မပနန် ိုငသ်ည်။ 

(စ) အကယ်၍- 

(၁) ဤဥပဒေပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားဒ ကာင့်် ဤဥပဒေအရ   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် မပ စို ာျားရှ  ရသည့်် 

စာရငျ်ားစာအိုပ်သည် အဒ ကာငျ်ားက စစ တစရ်ပ်ရပ်အတွက ် ငရ်ှာျားမြငသ်ာဒသာ သက်ဒသ  ံ

အဒ ာက်အ ာျားမြစလ်ျှင၊် ၎ငျ်ားအမပင ်

(၂) အဆ ိုပါ စာရငျ်ားစာအိုပ် သ ို ့်ြဟိုတ် စာရငျ်ားစာအိုပ်၏ တစစ် တ်တစဒ်ေသမြစသ်ည့်် အဒ ကာငျ်ား က စစရပ်ြ ာျားက ို 

စက်ပစစည်ျားမြင့််မြစဒ်စ၊ အလီက် ဒရာနစန်ည်ျားမြင့်် မြစဒ်စ၊ အမ ာျားပစစည်ျား တစြ်   ျားြ   ျား မြင့််မြစဒ်စ 

  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားရှ လျှင။် 

  ိုသ ို ့်ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားရှ သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ ်  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားသည့်် အဒ ကာငျ်ားက စစြ ာျားက ို  ိုတယ် ရရှ  သည့်် 

စာမြင့််ဒရျားသာျား ာျားဒသာ စာရွက်စာတြ်ျားသည် အဆ ိုပါက စစရပ်အတွက်  ငရ်ှာျားမြငသ်ာဒသာ 

သက်ဒသ အံဒ ာက်အ ာျား မြစသ်ည်။ 

(ဆ) စက်ပစစည်ျားမြင့််မြစဒ်စ၊ အလီက် ဒရာနစန်ည်ျားမြင့််မြစဒ်စ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားပစစည်ျားတစြ်   ျားြ   ျား မြင့််မြစဒ်စ 

ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားရှ သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ ်  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ သည့်် အဒ ကာငျ်ားက စစတစ ်ိုက ို စာမြင့်် 

ဒရျားသာျား ိုတ်ယ မ ငျ်ားသည် ဆန် ့်က ငက်ွ လွ ြှုတစစ်ံိုတစရ်ာ ြရှ လျှင ်အဆ ိုပါအဒ ကာငျ်ားက စစ၏ စာမြင့်် 

ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားရှ သည့်် အဒ ကာငျ်ားက စစတစရ်ပ် မြစသ်ည်ဟို သတ်ြှတ်ရြည်။ 

စာရ က်စာတြ်ျားြ ာျားက ို ဒပျားပ ို ့်မခငျ်ားနငှ့်် ၎ငျ်ားတ ို ့်သည ်အစစအ်ြှန်မ စမ်ခငျ်ားအဒ ကာငျ်ား 

ကိုြပဏီသ ို ့် စာရ က်စာတြ်ျားြ ာျား ဒပျားပ ို ့်မခငျ်ား 

၄၄၉။ စာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားက ို ဒပျားပ ို ့်ဒဆာငရွ်က်ရြည့်် အမ ာျားဒသာနည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို ကန် ့်သတ် 

တာျားမြစ ်ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  စာရွက်စာတြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို ကိုြပဏတီစ ်ိုသ ို ့် ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ား ဒပျားပ ို ့် 

ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်- 

(က) ကိုြပဏ၏ီ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာရံိုျား နျ်ားသ ို ့် က ိုယ်တ ိုငဒ်ပျားပ ို ့်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် စာတ ိုက်ြှ တစဆ်င့်် ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

( ) ပိုေြ် ၄၂၁ အရ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရသည့်် ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားတွင ်ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာြ ာျားအမြစ ်

အြည်စာရငျ်ားပါရှ ဒသာ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျား ံသ ို ့်ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(ဂ) ကိုြပဏ၏ီ စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ား လိုပ်က ိုငဒ်သာအဓ ကဒနရပ်ရှ  ကိုြပဏ၏ီ ဝန ်ြ်ျား တစဦ်ျားဦျား ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(ဃ) တရာျားစွ ဆ ို စစဒ်ဆျားဒဆာငရွ်က်ြှု တစရ်ပ်ရပ်တွင ်စာဒပျားပ ို ့်ရနအ်တွက် တရာျားရံို ျားက ညွှန ်ကာျား သည့်် 

နည်ျားလြ်ျားြ ာျားနငှ့်် အညီဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(င) ကိုြပဏနီငှ့််မပ လိုပ် ာျားဒသာ သဒဘာတ ညီ  က်တစရ်ပ်ရပ်နငှ့််အညီဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ား။ 

ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ  သံ ို ့် စာရ က်စာတြ်ျားြ ာျား ဒပျားပ ို ့်မခငျ်ား 
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၄၅၀။ စာရွကစ်ာတြ်ျားတစ ်ို ိုက ို ြှတပံ်ိုတငအ်ရာရှ  ံသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်ဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်၎ငျ်ား ံသ ို ့် စာတ ိုကြ်ှ 

တစဆ်င့််ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ က ိုယ်တ ိုငဒ်ပျားပ ို ့်မ ငျ်ားမြင့််ဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ၎ငျ်ား၏ရံိုျား နျ်ားသ ို ့် ဒပျားပ ို ့်မ ငျ်ား မြင့်် 

ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

စာရ က်စာတြ်ျားြ ာျား အစစအ်ြှန်မ စမ်ခငျ်ား 

၄၅၁။ စာရွက်စာတြ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ြှု ငျ်ားဒဆာငရွ်က်ြှုတစရ်ပ်ရပ်သည် အစစအ်ြှနမ်ြစသ်ည်ဟို ကိုြပဏကီ ဒြာ်မပန ိုငသ်ည့်် 

အမ ာျားဒသာ နည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ိုမြစဒ်စ၊ ပိုေြ် ၃၁ အရ ကိုြပဏနီငှ့်် ဆက်သယွ် ဒဆာငရွ်က်ဒနဒသာ 

ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားက မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က် ငွ့််ရှ သည့်် ယ ဆ  က်ြ ာျားက ို မြစဒ်စ ကန် ့်သတ်တာျားမြစ ်ာျားမ ငျ်ား ြရှ ဒစဘ  

ကိုြပဏကီ အစစအ်ြှနမ်ြစသ်ည်ဟို ဒြာ်မပရနလ် ိုအပ်ဒသာ စာရွက် စာတြ်ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ြှု ငျ်ားဒဆာငရွ်က်ြှု တစရ်ပ်ရပ်က ို 

ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားဦျား၊ အတွငျ်ားဒရျားြ ျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒသာ အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံဒသာ အရာရှ တ ို ့်က 

လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားန ိုငသ်ည်။ ဤက စစတွင ်ရံိုျားတံဆ ပ် တ်နှ ပ်ရန ်လ ိုအပ်မ ငျ်ားြရှ ။ 

 

အခန်ျား (၃ဝ) 

မပစြ်ှုြ ာျားနငှ့်် ခိုခံဒခ ပမခငျ်ားအဒ ကာငျ်ား 

သျီားမခာျားမပစြ်ှုြ ာျား 

ြှာျားယ ငျ်ားသည့်် ဒရျားသာျားဒ ာမ်ပခ က်အတ က် မပစေ်ဏ် 

၄၅၂။ ြည်သ ြဆ ိုဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်၏ က စစရပ်ြ ာျားအတွက် မပ လိုပ်ရနလ် ိုအပ်သည့်် အရှု ံျားအမြတ်စာရငျ်ား၊ 

အစရီင ်စံာ၊ သက်ဒသ လံက်ြှတ်၊ ဒငဒွ ကျားဆ ိုငရ်ာဒရျားသာျားဒြာ်မပ  က် သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျား 

စာရွက်စာတြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်တွင ်အဒရျားပါဒသာအ  က်အလက်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ အဆ ိုပါ အ  က် အလကြ် ာျားြှာ 

ြှာျားယွငျ်ားဒနသည်က ို သ လ က်မြင့်် ြှာျားယွငျ်ားဒြာ်မပမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် လွ ြှာျားစာွတငမ်ပမ ငျ်ား တ ို ့်က ို တြငမ်ပ လိုပ်  ့်လျှင ်

သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုသ ို ့်မပ လိုပ်ရန ် ငွ့််မပ   ့်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါ စာရွက်စာတြ်ျား ြ ာျားြှ အဒ ကာငျ်ားအရာတစရ်ပ်ရပ်က ို 

  နလ်ှပ် ာျားမ ငျ်ားသည် စာရွက်စာတြ်ျားက ို ြာှျားယွငျ်ားဒစမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် လွ ြှာျားစွာတငမ်ပမ ငျ်ားမြစဒ်စဒ ကာငျ်ား သ လ က်မြင့်် 

  ိုသ ို ့်  နလ်ှပ် ာျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုသ ို ့် မပ လိုပ်ရန ်ငွ့််မပ မ ငျ်ားတ ို ့်က ို ဒဆာငရွ်က်  ့်လျှင ်  ိုသ သည် 

တည်ဆ ဥပဒေအရ  ြှတ်သည့်် မပစေ်ဏက် ို က  ရံြည။် 

ပစစည်ျားြ ာျားက ို ြှာျားယ ငျ်ား၍ နိုတပ်ယ ်ာျားမခငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်  ကဆ်ျီားမခငျ်ားအတ က် မပစေ်ဏ် 

၄၅၃။ ကိုြပဏ၏ီပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်အာျား လက်ဝယ်ရှ  ငွ့််က ို ြှာျားယွငျ်ားရရှ  ာျားဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် လက်ဝယ် ရရှ  ာျားသည့်် 

  ိုပစစည်ျားတစရ်ပ်ရပ်က ို ြှာျားယွငျ်ား၍ နိုတ်ပယ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဤဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ 

အဒမ  စံည်ျားြ ဉျားမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားတွင ်ဒြာ်မပ ာျားဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ညွှန ်ကာျား ာျားဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ ် ငွ့််မပ  ာျားဒသာ 

က စစရပ်ြဟိုတ်ဒသာ အမ ာျားက စစရပ်ြ ာျားအတွက် တြငအ်သံိုျားမပ   ့်ဒသာ ကိုြပဏ၏ီ ေါရ ိုက်တာ၊ အမ ာျားအရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ ်

ဝန ်ြ်ျားတစဦ်ျားဦျားသည် ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ ပြီရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒ ကျားပြီဒပျားဆပ်ရသ  တစဦ်ျားဦျားက 

တငမ်ပတ ိုငတ်နျ်ား  ့်ပါက တည်ဆ ဥပဒေအရ   ြှတ် သည့်် မပစေ်ဏက် ိုက  ရံြည်။ ၎ငျ်ားအမပငတ်ရာျားရံို ျားက သတ်ြှတ်သည့်် 
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အ   နက်ာလအတွငျ်ား ြြှနြ်ကန ်ရယ  ာျားဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ြာှျားယွငျ်ား၍ နိုတ်ပယ် ာျားဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

တြငလ်ွ ြှာျားစွာအသံိုျားမပ  ာျားဒသာ အဆ ိုပါပစစည်ျားြ ာျားက ို မပနလ်ည်ဒပျားအပ်ဒစရန ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒငဒွ ကျားမပနလ်ည်ဒပျားဆပ်ဒစရန ်တရာျားရံို ျားက အြ န် ့်  ြှတ်န ိုငသ်ည်။ 

ဝန် ြ်ျားြ ာျားက အာြခံခ က်ြ ာျားက ို အလ ွဲအသံိုျားမပ မခငျ်ားအတ က် မပစေ်ဏ် 

၄၅၄။ (က) ကိုြပဏနီငှ့််ဒဆာငရွ်က် ာျားသည့်် တာဝနဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ ပဋ ညာဉစာ   ပ်ြ ာျားအရ 

ကိုြပဏ၏ီဝန ်ြ်ျားြ ာျားက ကိုြပဏတီွငအ်ပ်နှ ံာျားရှ သည့်် ဒငဒွ ကျား သ ို ့်ြဟိုတ် အာြ  ံ က်ြ ာျားအာျားလံိုျား က ို 

သတ်ြှတ်စစီဉ ာျားသည့်် ဘဏတ်စ ်ို ိုတွင ်  ိုက စစအတွက ်ကိုြပဏကီ ြွင့််လှစ ်ာျားသည့်် သျီားမ ာျား ဒငစွာရငျ်ား၌ 

ကိုြပဏကီ သ ြ်ျားဆည်ျား ာျားရှ ရြည ်သ ို ့်ြဟိုတ် အပ်နှ ံာျားရှ ရြည်မြစပ်ပီျား အဆ ိုပါဒငဒွ ကျား သ ို ့်ြဟိုတ် အာြ  ံ က်၏ 

ြည်သည့််အစ တ်အပ ိုငျ်ားက ိုြျှ တာဝနဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ ပဋ ညာဉစာ   ပ် တွင ်သဒဘာတ ညီ  ာျားသည့်် 

က စစရပ်ြ ာျားအတွက်ြှတစပ်ါျား ကိုြပဏကီ သံိုျားစွ မ ငျ်ားြမပ ရ။ 

( ) ကိုြပဏ၏ီဝန ်ြ်ျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဝန ်ြ်ျားအြ   ျားအစာျား တစရ်ပ်ရပ်အတွက် အ ိုနာစာရနပံ်ိုဒင ွတစရ်ပ်က ို ကိုြပဏကီ 

တည်ဒ ာင ်ာျားရှ သည့််အ ါ အဆ ိုပါရနပံ်ိုဒငသွ ို ့် ကိုြပဏကီမြစဒ်စ၊ ဝန ်ြ်ျားြ ာျား ကမြစဒ်စ  ည့််ဝင ်ာျားသည့်် 

ဒငဒွ ကျားြ ာျားအာျားလံိုျား သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါ ရနပံ်ိုဒငသွ ို ့် အတ ိုျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားနည်ျားလြ်ျားတစရ်ပ်ရပ်အရ ရရှ သည့်် 

ဒငဒွ ကျားြ ာျားက ို မြနြ်ာန ိုငင်ဒံတာ်ဗဟ ိုဘဏက် တရာျားဝင ်လ ိုငစ်င ် ိုတ်ဒပျား ာျားသည့်် ဒငဒွရျားဒ ကျားဒရျား 

အြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ို ိုတွင ်ြွင့််လှစ ်ာျားသည့်် ဒငစွာရငျ်ား၌ အပ်နှ ံာျားရှ ရြည ်သ ို ့်ြဟိုတ် ယံို ကည်အပ်နှဒံရျားအက်ဥပဒေ 

ပိုေြ် ၂ဝ၊ ပိုေြ် ွ  (က) ြ ှ(င) အ  တ ို ့်တွင ်ဒြာ်မပပါရှ ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ရည်ညွှနျ်ားဒြာ်မပ ာျားဒသာ 

ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ်ြ ာျားအမြစ ်ရငျ်ားနှျီား မြ  ပ်နှြံှု မပ လိုပ်ရြည်မြစပ်ပီျား အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေြ ာျားနငှ့််အညီ 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  ( ) နငှ့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ရနပံ်ိုဒငတွစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏနီငှ့်် ယငျ်ား၏ ဝန ်ြ်ျားြ ာျား 

အ ကာျားမပ လိုပ် ာျားသည့်် ပဋ ညာဉစာ   ပ်တစရ်ပ်ရပ်ပါ ရနပံ်ိုဒငတွစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် စည်ျားြ ဉျား ြ ာျားနငှ့်် 

တစစ်ံိုတစရ်ာဆန် ့်က ငမ် ငျ်ား ရှ ဒစကာြ  ြည်သည့််ဝန ်ြ်ျားကြျှ ပိုေြ် ွ  ( ) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က် ြ ာျားနငှ့််အည ီ

ရငျ်ားနှျီားမြ  ပ်နှ ံာျားသည့်် အဆ ိုပါ ရနပံ်ိုဒငတွွင ်၎ငျ်ား ည့််ဝင ်ာျားသည့်် ဒငပွြာဏအ    ျားက  အတ ိုငျ်ား 

အဆ ိုပါရငျ်ားနှျီားမြ  ပ်နှြံှုြှ ရရှ သည့််အတ ိုျားနှုနျ်ား က ်ပ ိုြ ိုဒသာနှုနျ်ား ာျားတစရ်ပ်မြင့်် အတ ိုျားဒငကွ ို လက် ရံရှ  ငွ့်် ြရှ ဒစရ။ 

(ဃ) ဝန ်ြ်ျားတစဦ်ျားသည် ကိုြပဏသီ ို ့် တငမ်ပဒတာငျ်ားဆ ို၍ ပိုေြ် ွ  (က) နငှ့်် ( ) တ ို ့်တွင ်ရည်ညွှနျ်ား ဒြာ်မပ ာျားသည့်် 

ဒငဒွ ကျားအတွက် ဘဏလ်က် ဒံမပစာြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ် တစရ်ပ်ရပ်ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှု 

အဒ ာက်အ ာျားြ ာျားက ို  ကည့််ရှု ငွ့််ရှ သည်။ 

(င) ဤပိုေြ်ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို သ လ က်မြင့်် ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ဆန် ့်က င ်ဒဆာငရွ်က်ရန ်

 ငွ့််မပ ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ် ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ဒစဒသာ ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအရာရှ တစဦ်ျားစသီည် 

တည်ဆ ဥပဒေအရ   ြှတ်သည့််မပစေ်ဏက် ို က  ရံြည။် 

‘လီြ တက်’ ဟဒူသာ စကာျားရပ်က ို ြဒလ ာ်ြကန် သံိုျားစ ွဲြှုအတ က် မပစေ်ဏ် 
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၄၅၅။ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားတစဒ်ယာက ်သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုဂ္  လ်ြ ာျားသည် က ျားသနျ်ားဒရာငျ်ားဝယ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် စျီားပွာျားဒရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျား 

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားတ ို ့်က ို ဒနာက်ဆံိုျားစာလံိုျားအမြစ ်“လီြ တက်” ဟ ဒသာ စကာျားရပ် ပါရှ သည့်် အြည် သ ို ့်ြဟိုတ ်

ဒ ါငျ်ားစဉတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် ဒဆာငရွ်က်  ့်လျှင ်တာဝနက်န် ့်သတ်ပပီျား တရာျားဝင ်ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာင ်ာျားသည့်် ကိုြပဏ ီ

သ ို ့်ြဟိုတ် အြွ ွဲ့အစည်ျားြဟိုတ်ပါက   ိုသ  သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုသ ြ ာျား သည် တညဆ် ဥပဒေအရ  ြှတ်သည့်် မပစေ်ဏက် ို 

က  ရံြည်။ 

စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျား၏ အခ ကအ်လက်ြ ာျားက ို ြှာျားယ ငျ်ားဒစရန ်မပငဆ်ငြ်ှုြ ာျားအတ က် မပစြ်ှု 

၄၅၆။ (က) ကိုြပဏတီစ ်ို၏ အရာရှ ၊ ယ ငက် တာဝန ်ြ်ျားဒဆာင ် ့်ဒသာ အရာရှ ၊ ဝန ်ြ်ျား၊ ယ ငက် 

တာဝန ်ြ်ျားဒဆာင ် ့်ဒသာ ဝန ်ြ်ျား၊ ကိုြပဏတီွငပ်ါဝငသ်  သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏတီွင ်ယ ငက်ပါဝင ် ့်သ  တစဦ်ျားဦျားသည် 

ကိုြပဏကီပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် သ ို ့်ြဟိုတ်  ိုတ်ဒဝသည့်် ဒငဒွ  ျားသက်ဒသ လံက်ြှတ် တစရ်ပ်ရပ် သ ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ၏ီ 

လိုပ်ငနျ်ားက စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် စာရငျ်ားစာအိုပ်တစရ်ပ်ရပ်၏ အ  က်အလက်ြ ာျားက ို ြံိုျားကွယ်မ ငျ်ား၊ ြ က်ဆီျားမ ငျ်ား၊ 

    ွဲ့ယွငျ်ားဒစမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ြှာျားယွငျ်ားဒစရန ်မပငဆ်င ်မ ငျ်ားတ ို ့်က ို မပ လိုပ်ြှုသည် မပစြ်ှုတစရ်ပ်က ို က ူျားလွနရ်ာဒရာက်ပပီျား 

ဤဥပဒေအရ မပစြ်ှုဒမြာက်သည်။ 

( ) ကိုြပဏ၏ီ လိုပ်ငနျ်ားက စစြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ စာရငျ်ားစာအိုပ်ြ ာျားက ို   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားမ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

အသံိုျားမပ သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် အသံိုျားမပ ရန ်ရည်ရွယ် ာျားသည့်် က စစရပ်က ို စကပ်စစည်ျားမြင့််မြစဒ်စ၊ အလီက် ဒရာနစ ်

စက်ပစစည်ျားမြင့််မြစဒ်စ သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားပစစည်ျား တစြ်   ျားြ   ျားမြင့််မြစဒ်စ ြတ်ရှုရန ် က်  သည့််ပံိုစမံြင့်် 

ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားရှ သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ ်  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ သည့််အ ါ - 

(၁) အဒရျားကကီျားသည့်် က စစရပ်ြ ာျားတွင ်ြာှျားယွငျ်ားသည်ဟိုလည်ျားဒကာငျ်ား၊ သ ို ့်ြဟိုတ် လွ ြှာျား၍ တငမ်ပ ာျား 

သည်ဟိုလည်ျားဒကာငျ်ား သ ရှ ပပီျား အဆ ိုပါပစစည်ျားြ ာျားမြင့််   ိုက စစရပ်အာျား ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားရှ သ  သ ို ့်ြ ဟိုတ ်

  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ သ တစဦ်ျားဦျား၊ 

(၂) အဆ ိုပါပစစည်ျားမြင့်် ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားရှ ဒသာ သ ို ့်ြဟိုတ်   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ဒသာ က စစရပ်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

အဆ ိုပါပစစည်ျားမြင့်် ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားရှ ရြည့်် သ ို ့်ြဟိုတ်   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည့်် အမ ာျား က စစရပ်ြ ာျားက ို 

ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားရှ ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ ်  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရန ်ရည်ရွယ်၍မြစဒ်စ သ ို ့်ြဟိုတ် ၎ငျ်ားတ ို ့်က ို 

စိုစည်ျားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် မပနလ်ည်မပ စိုမ ငျ်ားတ ို ့်တွင ်အသံိုျားမပ ရနအ်တွက်မြစ်ဒစ မပ စိုဒဆာငရွ်က်သည့်် 

က စစရပ်ြ ာျားတွင ်ြ က်ဆီျားမ ငျ်ား၊ ြယ်ရှာျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် အ  က်အလက်ြ ာျားက ို ြှာျားယွငျ်ားဒစရန ်မပငဆ်ငမ် ငျ်ားတ ို ့်က ို 

မြစဒ်စဒသာ အမပ အြ ြ ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်သ  တစဦ်ျားဦျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) အဆ ိုပါပစစည်ျားမြင့်် အဒ ကာငျ်ားက စစရပ်ြ ာျားက ို ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားရန ်သ ို ့်ြဟိုတ်   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ  ရန ်တာဝနရ်ှ ပပီျား 

  ိုသ ို ့်လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရန ်ပ က်ကွက်သ  တစဦ်ျားဦျားသည် - 

(ကက)   ိုသ ို ့် ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားရှ ရြည့်် သ ို ့်ြဟိုတ ်  နျ်ားသ ြျ်ား ာျားရှ ရြည့်် အဒ ကာငျ်ားက စစရပ်ြ ာျားြှ 

အ  က်အလက် အာျားလံိုျားက ို မြစဒ်စ၊ တစစ် တ ်တစဒ်ေသက ိုမြစဒ်စ ြှာျားယွငျ်ားဒစရန ်ရည်ရွယ်၍ ဒရျားသငွျ်ား 

  က်ြ ာျားက ို မပ လိုပ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် မပ စိုမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 
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(  ) အဒ ကာငျ်ားက စစရပ်ြ ာျားက ို   ိုသ ို ့် ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားရှ ရန ်သ ို ့်ြဟိုတ်   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရန ်

ပ က်ကွက်မ ငျ်ားသည်   ိုသ ို ့် ြှတ်တြ်ျားတင ်ာျားသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ်   နျ်ားသ ြ်ျား ာျားသည့်် အမ ာျားဒသာ 

သျီားမ ာျားအဒရျားကကီျားသည့်် အဒ ကာငျ်ားက စစြ ာျားတွင ်ြှာျားယွငျ်ားဒစြည်မြစဒ် ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် လွ ြှာျားစွာ 

တငမ်ပမ ငျ်ားမြစဒ်စဒ ကာငျ်ား သ ရှ မ ငျ်ားသည် ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်က ို ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ရာဒရာက် သည်။ 

(ဂ) တရာျားပပ  ငသ်ည် မပစြ်ှုဒမြာက်ဒသာ မပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် ပ က်ကွက်ြှု မြစဒ်ပေါ်ဒစသည့်် အဒမ အဒန ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို 

သဒဘာရ ိုျားမြင့်် ဒဆာငရွ်က်  ့်ဒ ကာငျ်ားနငှ့်် အမပစြ်ှ ကငျ်ားလွတ်  ငွ့််မပ သင့််ဒ ကာငျ်ား သက်ဒသ ငရ်ှာျားတငမ်ပန ိုငလ်ျှင ်

ပိုေြ် ွ  (က) သ ို ့်ြဟိုတ် ပိုေြ် ွ  ( )အရ မြစဒ်ပေါ်လာသည့်် စွ   က် တစရ်ပ်ရပ်က ို  ို ဒံ  ပရာဒရာက်သည်။ 

(ဃ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ပိုေြ် ၄၅၂ ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ကန် ့်သတ်တာျားမြစမ် ငျ်ား ြရှ ဒစဘ  

က င့််သံိုျားဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

အဒ  ဒ  မပစြ်ှုြ ာျား 

အဒ  ဒ   မပစေ်ဏ်ဆ ိုငရ်ာ မပဋ္ဌာန်ျားခ ကြ် ာျား 

၄၅၇။ (က) ကိုြပဏအီပါအဝင ်တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်သည် - 

(၁) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်အရ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြမပ ရန ်တာျားမြစ ်ာျားသည့်် မပ လိုပ်ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် 

အဒ ကာငျ်ားက စစတစရ်ပ်ရပ်က ိုဒဆာငရွ်က်လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်အရ ဒဆာငရွ်က်ရနလ် ိုအပ်သည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် ညွှန ်ကာျား ာျား သည့််မပ လိုပ်ြှု 

သ ို ့်ြဟိုတ် အဒ ကာငျ်ားက စစတစရ်ပ်ရပ်က ို ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား ြမပ လျှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်က ို အမ ာျားနည်ျားတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်လျှင၊် 

ဤဥပဒေပါ အဆ ိုပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က် သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားဒသာမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက   ိုသ သည် မပစြ်ှုတစရ်ပ် အရ 

အမပစြ်ရှ ဒ ကာငျ်ား ဒပေါ်ဒပါက်  ့်မ ငျ်ားြရှ လျှင ်ဤပိုေြ် ွ အရ မပစြ်ှုတစရ်ပ်က ို က ူျားလွနရ်ာဒရာက် သည်ဟို 

ြှတ်ယ ရြည်။ 

( ) တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်သည် ပိုေြ် ွ  (က) အရမြစဒ်စ၊ အမ ာျားမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရမြစဒ်စ ဤဥပဒေ အရ မပစြ်ှုတစရ်ပ်နငှ့်် 

ပတ်သက်၍ မပစြ်ှု ငရ်ှာျားစရီငမ် ငျ်ား ရံလျှင ်မပစြ်ှုနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် မပစေ်ဏ ် က်ြပ ိုဒသာ 

မပစေ်ဏတ်စရ်ပ်က ိုက  ရံြည်။ 

(ဂ) ဤဥပဒေပါ သျီားမ ာျားမပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်က ို ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ြှုအတွက် သက်ဆ ိုငဒ်သာ မပစေ်ဏက် ို 

ဤပိုေြ်ြှတစပ်ါျား ဤဥပဒေ၏ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်တွင ်သျီားမ ာျားမပစေ်ဏ၊် ဒငေွဏ ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

အမ ာျားမပစေ်ဏတ်စရ်ပ်အမြစ ်သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားလျှင ်အဆ ိုပါ ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ြှု ဒ ကာင့်် 

မြစဒ်ပေါ်လာသည့််မပစြ်ှုအတွက် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် မပစေ်ဏသ်ည ်သျီားမ ာျားသတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျား ဒသာ 

မပစေ်ဏမ်ြစသ်ည်။ 

စရီငပ် ိုငခ် င့််နယဒ်မြအတ ငျ်ား အခ   ွဲ့တဝက်က ူျားလ နမ်ပီျား စရီငပ် ိုငခ် င့််နယဒ်မြမပငပ်တ င ်အခ   ွဲ့တဝက် 

က ူျားလ န်ဒသာမပစြ်ှုြ ာျား 
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၄၅၈။ အကယ်၍- 

(က) တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်သည် တာျားမြစ ်ာျားသည့်် မပ လိုပ်ြှုတစရ်ပ်က ို န ိုငင်ဒံတာ်၏ မပငပ်တွင ်ဒဆာငရွ်က်  ့်လျှင ်

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒဆာငရွ်က်ရြည့်် မပ လိုပ်ြှုတစရ်ပ်က ို န ိုငင်ဒံတာ်၏ မပငပ်တွင ်ပ က်ကွက်   ့်လျှင၊် 

( ) အဆ ိုပါ မပ လိုပ်ြှုအတ ိုငျ်ား န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား ဒဆာငရွ်က်  ့်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒဆာငရွ်က်ရန ်ပ က်ကွက်  ့်မ ငျ်ားတ ို ့်မြင့်် 

  ိုသ သည် န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား မပ လိုပ်ြှုတစရ်ပ်က ို ဒဆာငရွ်က်  ့် သက ့်သ ို ့် သ ို ့်ြဟိုတ် ဒဆာငရွ်က်ရန ်

ပ က်ကွက်  ့်သက ့်သ ို ့် ဤဥပဒေနငှ့်် ဆန် ့်က ငသ်ည့်် မပစြ်ှုက ိုက ူျားလွနလ်ျှင ်  ိုသ သည် အဆ ိုပါ မပစြ်ှုတစရ်ပ်ရပ်မြင့်် 

မပစေ်ဏ ် ိုက်သင့််သည်။ 

မပစြ်ှုြ ာျားက ို ဆကလ်ကက် ူျားလ န်မခငျ်ား 

၄၅၉။ (က) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်အရ သတ်ြတှ် ာျားသည့်် အ   နက်ာလအတွငျ်ားတွင ်မြစဒ်စ၊ 

သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အ   နက်ာလြတ ိုငြ်ီတွငမ်ြစဒ်စ မပ လိုပ်ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို မပ လိုပ်ရနလ် ိုအပ် ပပီျား 

အဆ ိုပါအ   နက်ာလအတွငျ်ားတွငမ်ြစဒ်စ၊ အဆ ိုပါအ   နက်ာလ ြတ ိုငြ်ီတွငမ်ြစဒ်စ   ိုမပ လိုပ်ြှုက ို ဒဆာငရွ်က်ရန ်

ပ က်ကွက်မ ငျ်ားသည် မပစြ်ှုတစရ်ပ်ရပ် မြစလ်ျှင ်အဆ ိုပါ အ   နက်ာလအတွငျ်ားတွငမ်ြစဒ်စ၊ အဆ ိုပါ 

အ   နက်ာလြတ ိုငြ်ီတွငမ်ြစဒ်စ   ိုမပ လိုပ်ြှုက ို ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားြမပ လျှင ်ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ားမြစ ်ရြည်- 

(၁) မပ လိုပ်ြှုက ို ဒဆာငရွ်က်ရြည့််တာဝနက် ို အဆ ိုပါအ   နက်ာလ ကိုနဆ်ံိုျားသာွျားပပီျား ဒနာက်တွငဒ်သာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

အဆ ိုပါ အ   နဒ်က ာ်လွနသ်ာွျားသည့််အ ါတွင ်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား   ိုသ ို ့်မပ လိုပ်ြှုက ို ဒဆာငရွ်က်ရန ်

ပ က်ကွက်ြှုနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ မပစြ်ှုတစရ်ပ်မြင့်် မပစြ်ှု ငရ်ှာျားစရီငမ် ငျ်ား  ရံသည်မြစဒ်စ၊ ြ ရံသည်မြစဒ်စ အဆ ိုပါ 

မပ လိုပ်ြှုက ို ဒဆာငရွ်က်ပပီျားသည်အ   ဆက်လက်ဒဆာင ်ရွက်ရြည့််အမပင ်

(၂) ပိုေြ် ွ  (ဂ) က ိုလည်ျား လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည။် 

( ) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်အရ မပ လိုပ်ရနလ် ိုအပ်သည့်် မပ လိုပ်ြှုတစရ်ပ်က ို ဒဆာငရွ်က်ရန ်အတကွ် 

အ   နက်ာလသတ်ြှတ် ာျားမ ငျ်ားြရှ ဘ    ိုမပ လိုပ်ြှုက ို ဒဆာငရွ်က်ရန ်ပ က်ကွက်မ ငျ်ားသည် မပစြ်ှုဒမြာက်ပပီျား 

ယငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ မပစြ်ှုတစရ်ပ်မြင့်် မပစြ်ှု ငရ်ှာျား စရီငမ် ငျ်ား ရံသည့််အ ါ ဒအာက်ပါ အတ ိုငျ်ားမြစရ်ြည ်- 

(၁) မပစြ်ှု ငရ်ှာျားစရီငမ် ငျ်ား ရံဒသာ်လည်ျား မပ လိုပ်ြှုက ို ဒဆာငရွ်က်ရြည့််တာဝနက် ို အဆ ိုပါ မပ လိုပ်ြှု က ို 

ဒဆာငရွ်က်ပပီျားသည်အ   ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်ရြည့််အမပင ်

(၂) ပိုေြ် ွ  (ဂ) က ိုလည်ျား လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည။် 

(ဂ) သတ်ြှတ် ာျားသည့်် အ   နက်ာလ၌ မပ လိုပ်ြှုအာျား ဒဆာငရွ်က်ရနပ် က်ကွက်ြှုနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ မပစြ်ှု တစရ်ပ်မြင့်် 

ပ ြအကက ြ် မပစြ်ှု ငရ်ှာျားစရီငမ် ငျ်ား ရံပပီျား   ိုအ   နက်ာလ ပပီျားဆံိုျားပပီျားဒနာက် မပ လိုပ်ြှုအာျား ဒဆာငရွ်က်ရန ်

ဆက်လက်ပ က်ကွက်ဒနလျှင ်ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ားမြစဒ်စရြည် - 

(၁) မပ လိုပ်ြှုအာျား ဒဆာငရွ်က်ရနပ် က်ကွက်ြှုနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ မပ လိုပ်ြှုက ို ဒဆာငရွ်က်ရန ်ပ က်ကွက် သည့်် 

ကာလတစဒ်လျှာက် သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါ သတ်ြှတ်   နက်ိုနဆ်ံိုျားပပီျား ဒနာက် ပ်မပစြ်ှုနငှ့်် သက်ဆ ိုင ်

သည့််ဒန ့်ရက်ြတ ိုငြ်ီ ကာလတစဒ်လျှာက်အတွက် ဒနာက ်ပ်မပစြ်ှုတစရ်ပ်မြင့်် အမပစရ်ှ သည်၊ ၎ငျ်ားအမပင ်
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(၂) ဤဥပဒေနငှ့်် အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်ပါ က စစရပ်ြ ာျားအတွက် အဆ ိုပါ အ   နက်ာလ အတွငျ်ား 

မပ လိုပ်ြှုက ိုဒဆာငရွ်က်ရန ်ပ က်ကွက်ြှုဒ ကာင့်် ဒနာက် ပ်မပစြ်ှုတစရ်ပ်က ို က ူျားလွနရ်ာဒရာက် သည။် 

(ဃ) တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်သည် သတ်ြှတ်ကာလတစရ်ပ်အတငွျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုအ   နက်ာလ၏ အပ ိုငျ်ား 

အမ ာျားတစရ်ပ်အတွငျ်ား ပိုေြ် ွ  (ဂ) အရ မပစြ်ှုတစရ်ပ်မြင့်် အမပစရ်ှ လျှင ်  ိုမပစြ်ှုနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် မပစေ်ဏသ်ည် 

အဆ ိုပါအ   နက်ာလ သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါ အ   နက်ာလ၏ အပ ိုငျ်ားအမ ာျားတစရ်ပ်ရှ  ဒန ့်ရက် တ ိုငျ်ားစကီ ို တစရ်က်လျှင ်

ေဏဒ် ကျားဒငကွ ပ် နစှဒ်သာငျ်ား ငါျားဒ ာငက် ို ဒပျားဒဆာငရ်ြည။် 

ခိုခံဒခ ပမခငျ်ားနငှ့်် သက်သာခ င့်် 

ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ က ခိုခံဒခ ပမခငျ်ား 

၄၆၀။ (က) ပိုေြ် ၄၃၅ ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်က ို ကန် ့်သတ်တာျားမြစ ်ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ က 

ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ား သက်ဒသ ငရ်ှာျားတငမ်ပန ိုငလ်ျှင ်ကိုြပဏ၏ီ ဘိုတ်အြွ ွဲ့က ဒဆာငရွ်က်ရ ြည့််တာဝန ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

၎ငျ်ားတ ို ့်က ဒဆာငရွ်က်ရြည့််တာဝန ်တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ မပစြ်ှုတစရ်ပ်မြင့်် စွ   က်တင ်ာျားဒသာ ေါရ ိုက်တာ 

သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ တစဦ်ျားဦျားအတွက်  ို ဒံ  ပ  က်တစရ်ပ်မြစသ်ည် - 

(၁) ဘိုတ်အြွ ွဲ့က ဒဆာငရွ်က်ရြည့်် တာဝနန်ငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် မပစြ်ှုတစရ်ပ်တွင ်ဘိုတ်အြွ ွဲ့သည် ဤဥပဒေအရ 

သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် သင့််ဒလ ာ်သည့််က စစရပ်ြ ာျား အာျားလံိုျားက ို 

ဒဆာငရွ်က် ာျားဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၂) ဘိုတ်အြွ ွဲ့က ဒဆာငရွ်က်ရြည့််တာဝနန်ငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် မပစြ်ှုတစရ်ပ်တွင ်ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ သည် 

ဘိုတ်အြွ ွဲ့က ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် အဆ ိုပါ ေါရ ိုကတ်ာ သ ို ့်ြဟိုတ ်

အရာရှ သည် သင့််ဒလ ာ်သည့််က စစရပ်ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ဒဆာငရွ်က် ာျားဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၃) ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ က ဒဆာငရွ်က်ရြည့််တာဝနန်ငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် မပစြ်ှုတစရ်ပ်တွင ်ေါရ ိုက်တာ 

သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ သည် ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် 

သင့််ဒလ ာ်သည့််က စစရပ်ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ဒဆာငရွ်က် ာျားဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် 

(၄) ဤက စစရပ်တွင ်ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ သည ် ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို ၎ငျ်ားတ ို ့် 

က ိုယ်တ ိုငမ်ြစဒ်စ၊ ဘိုတ်အြွ ွဲ့ကမြစဒ်စ လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် သင့််ဒလ ာ်သည့််က စစရပ်ြ ာျားက ို 

ဒဆာငရွ်က်န ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဒ ကာငျ်ား။ 

( ) ပိုေြ် ၄၃၅ ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ကန် ့်သတ်တာျားမြစ ်ာျားမ ငျ်ား ြရှ ဒစဘ  ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ က 

ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ား သက်ဒသ ငရ်ှာျားတငမ်ပန ိုငလ်ျှင ်ကိုြပဏကီဒဆာငရွ်က်ရြည့်် တာဝန ်တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ 

မပစြ်ှုတစရ်ပ်မြင့်် စွ   က်တင ်ာျားဒသာ ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ ်အရာရှ  တစဦ်ျားဦျားအတွက် 

 ို ဒံ  ပ  က်တစရ်ပ်မြစသ်ည် - 

(၁) ကိုြပဏသီည် ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် သင့််ဒလ ာ်သည့်် 

က စစရပ်ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ဒဆာငရွ်က် ာျားဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်
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(၂) ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ က ကိုြပဏသီည် ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားက ို လ ိုက်နာ 

ဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် သင့််ဒလ ာ်သည့်် က စစရပ်ြ ာျားအာျားလံိုျားက ို ဒဆာငရွ်က် ာျားဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ ်

(၃) ဤက စစရပ်တွင ်ေါရ ိုက်တာ သ ို ့်ြဟိုတ် အရာရှ က ကိုြပဏသီည် ဤဥပဒေအရ သတ်ြှတ်  က် ြ ာျားက ို 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် သင့််ဒလ ာ်သည့််က စစရပ်ြ ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်န ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဒ ကာငျ်ား။ 

ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရ် ကဒ် ကာငျ်ား ခြက်ဟဒ ကညာမပီျားဒနာက ်တာဝန်ရှ ြှုြ ာျားြှ ကငျ်ားလ တခ် င့််မပ မခငျ်ား 

၄၆၁။ (က) ပိုေြ် ၄၃၅ ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ကန် ့်သတ်တာျားမြစ ်ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒစဘ  ဤအပ ိုငျ်ားအရ ပိုဂ္  လ်တစဦ်ျားဦျားအဒပေါ် 

တရာျားစွ ဆ ိုစစဒ်ဆျားြှုြ ာျားအာျား ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားနငှ့်် တရာျားစွ ဆ ို စစဒ်ဆျားရာတွင ်  ိုသ သည် ဤဥပဒေပါ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်က ိုမြစဒ်စ၊ သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် အမ ာျားစည်ျားကြ်ျား   က်က ိုမြစဒ်စ 

ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ဒ ကာငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်ကန် ိုငဒ် ကာငျ်ား တရာျားရံို ျားက ဒတွွဲ့ ရှ ဒသာ်လည်ျား 

ဒအာက်ပါက စစရပ်ြ ာျား မြစပ်ါက- 

(၁)   ိုသ သည် သဒဘာရ ိုျားမြင့်် မပ လိုပ်ဒဆာငရွ်က်  ့်လျှင၊် ၎ငျ်ားအမပင ်

(၂)   ိုသ က ကိုြပဏ၏ီအရာရှ  သ ို ့်ြဟိုတ် ဝန ်ြ်ျားအမြစ ် န် ့်အပ်မ ငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် က စစရပ်ြ ာျား အပါအဝင ်

အြှုတွငပ်ါရှ သည့်် အဒ ကာငျ်ားအရာအာျားလံိုျားတ ို ့်တွင ်  ိုသ သည် ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်မ ငျ်ား အတွက် 

ကငျ်ားလွတ် ငွ့််မပ သင့််ဒ ကာငျ်ား ဒတွွဲ့ ရှ   ့်လျှင ်တရာျားရံို ျားသည် ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ြှုအတွက်   ိုသ နငှ့်် 

သက်ဆ ိုငြ်ည့်် သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားနည်ျားတာဝနရ်ှ န ိုငြ်ည့်် တာဝနရ်ှ ြှုတစရ်ပ်လံိုျားက ို မြစဒ်စ၊ ယငျ်ား၏ 

တစစ် တ်တစဒ်ေသက ိုမြစဒ်စ   ိုသ အာျား ကငျ်ားလွတ် ငွ့််မပ န ိုငသ်ည်။ 

( ) တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်က ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအာျား ဆန် ့်က ငဒ်ဆာငရွ်က်ြှုနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ဤအပ ိုငျ်ားပါ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ တရာျားစွ ဆ ိုဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားက ို မပ လိုပ်ြည်ဟို ငမ်ြငလ်ျှင ်  ိုသ  သည် 

သက်သာ ငွ့််ရရှ ဒရျားအတွက် တရာျားရံိုျားသ ို ့် တငမ်ပဒလျှာက် ာျားန ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  ( ) အရ တငမ်ပဒလျှာက် ာျားလာလျှင၊် တရာျားရံို ျားသည် တရာျားစွ ဆ ို ဒဆာငရွ်က်ြှုက ို မပ လိုပ် သက ့်သ ို ့် ပိုေြ် ွ  (က) 

အရ သက်သာ ငွ့််က ို ဒပျားအပ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် သက်သာ ငွ့််ဒပျားအပ်န ိုငသ်ည့်် တရာျားရံို ျား၏ အမ ာျားဒသာအ ငွ့်် အာဏာြ ာျားက ို 

ကန် ့်သတ်တာျားမြစ ်ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ 

အပ ိုငျ်ား(၈) 

အဒ  ဒ   

 

အခန်ျား(၃၁) 

အဒ  ဒ   မပဋ္ဌာန်ျားခ က်ြ ာျား 

စည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား၊ နည်ျားဥပဒေြ ာျား၊ အြ န် ့်ြ ာျား၊ အြ န် ့်ဒ ကာ်မငာစာြ ာျားနငှ့်် ညွှန် ကာျားခ က်ြ ာျားက ို  ိုတဒ်ဝန ိုငသ်ည့်် 

အခ င့််အာဏာ 
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၄၆၂။ (က) ဤဥပဒေအရမြစဒ်စ၊ အမ ာျားဒသာ သက်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေအရမြစဒ်စ ရရှ  ာျားသည့်် အ ငွ့်် အာဏာ သ ို ့်ြဟိုတ ်

ယငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်က ို ကန် ့်သတ်တာျားမြစ ်ာျားမ ငျ်ား ြရှ ဒစဘ  - 

(၁) ဝနက်ကီျားဌာနသည် မပည်ဒ ာငစ်ိုအစ ိုျားရအြွ ွဲ့၏ သဒဘာတ ညီ  က်မြင့်် ဤဥပဒေအာျား အဒကာင ်အ ည်ဒြာ်မ ငျ်ား၊ 

စြီံ န် ့် ွ မ ငျ်ားနငှ့်် အတည်မပ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားတ ို ့်က ို    ဒရာက်စွာ ဒဆာငရွ်က်န ိုငဒ်စရန ်အတွက ်နည်ျားဥပဒေြ ာျား၊ 

စည်ျားြ ဉျားနငှ့််စည်ျားကြ်ျားြ ာျားက ို  ိုတ်မပနန် ိုငသ်ည်။ ၎ငျ်ားအမပင ်

(၂) ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ သည် ဤဥပဒေအာျား အဒကာငအ် ည်ဒြာ်မ ငျ်ား၊ စြီံ န် ့် ွ မ ငျ်ားနငှ့်် အတည်မပ  

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားတ ို ့်က ို   ဒရာက်စွာဒဆာငရွ်က်န ိုငဒ်သာ အြ န် ့်ဒ ကာ်မငာစာြ ာျား၊ အြ န် ့်ြ ာျား၊ ညွှန ်ကာျား   က်ြ ာျား၊ 

လိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား၊ ဇယာျားြ ာျားနငှ့်် ပံိုစြံ ာျားက ို  ိုတ်မပနန် ိုငသ်ည်။ 

  (၃) ပိုေြ် ွ ငယ် (၁) နငှ့်် (၂) တ ို ့်အရ ဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်သက်ဆ ိုငရ်ာ ပိုဂ္လ ကစျီားပာွျားဒရျား အသငျ်ားအြွ ွဲ့ ြ ာျား၏ 

အ ကံမပ တငမ်ပ  က်ြ ာျားက ို ကက  တငရ်ယ န ိုငသ်ည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) အရမပ လိုပ်သည့်် နည်ျားဥပဒေ၊ စည်ျားြ ဉျားနငှ့််စည်ျားကြ်ျား၊ အြ န် ့်ဒ ကာ်မငာစာ၊ အြ န် ့်၊ ညွှန ်ကာျား  က်နငှ့်် 

လိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားက ို န ိုငင်ဒံတာ်မပနတ်ြ်ျားတွင ် ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပရြည် မြစပ်ပီျား   ိုသ ို ့်ဒြာ်မပပပီျားသည့််အ ါ 

ဤဥပဒေတွင ် ည့််သငွျ်ားမပဋ္ဌာနျ်ားပပီျားမြစသ်က ့်သ ို ့် အက   ျားသက်ဒရာက် ဒစရြည်။ 

အ ျူားတရာျားရံိုျားြ ာျား၊ ခံိုရံို ျားြ ာျား၊ ဒကာ်ြရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်ဒကာ်ြတြီ ာျား   ွဲ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငမ်ခငျ်ား 

၄၆၃။ (က) ဝနက်ကီျားဌာနသည် မပည်ဒ ာငစ်ိုအစ ိုျားရအြွ ွဲ့၏ သဒဘာတ ညီ  က်မြင့်် ဤဥပဒေအာျား အဒကာငအ် ည်ဒြာ် 

စြီံဒဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် အဒ ာက်အက မြစဒ်စြည့််  ံိုရံို ျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြတီြ ာျားက ို 

ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငန် ိုငရ်န ်အလ ို ့်ငာှ လ ိုအပ်ဒသာ စည်ျားြ ဉျား ဥပဒေြ ာျား၊ နည်ျားဥပဒေြ ာျား၊ အြ န် ့်ဒ ကာ်မငာစာြ ာျား၊ 

အြ န် ့်ြ ာျား၊ ညွှန ်ကာျား  က်ြ ာျားနငှ့်် လိုပ် ံိုျား လိုပ်နည်ျားြ ာျားက ို  ိုတ်မပနန် ိုငသ်ည်။ အဆ ိုပါ စည်ျားြ ဉျားဥပဒေြ ာျား၊ 

နည်ျားဥပဒေြ ာျား၊ အြ န် ့်ဒ ကာ်မငာစာ ြ ာျား၊ အြ န် ့်ြ ာျား၊ ညွှန ်ကာျား  က်ြ ာျားနငှ့်် လိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျားသည ်ဤဥပဒေနငှ့်် 

ဆန် ့်က ငမ် ငျ်ား ြရှ ဒစ ရ။ သ ို ့်ရာတွင ်ဒအာက်ပါတ ို ့်နငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို  ည့််သငွျ်ားဒြာ်မပန ိုငသ်ည်- 

(၁)  ံိုရံို ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြတီတ ို ့်က  ိုတ်မပနန် ိုငဒ်သာ အြ န် ့်ြ ာျားအပါအဝင ် ံိုရံို ျား သ ို ့်ြဟိုတ ်

ဒကာ်ြရှငတ် ို ့်၏ အ ငွ့််အာဏာြ ာျား၊ တာဝနြ် ာျား၊ လိုပ်ငနျ်ားြ ာျားနငှ့်် လိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား၊ 

အဆ ိုပါဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားသည် ဤဥပဒေ သ ို ့်ြဟိုတ ်အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ တရာျားရံို ျား 

သ ို ့်အပ်နငှျ်ား ာျားသည့်် အ ငွ့််အာဏာြ ာျား၊ တာဝနြ် ာျားနငှ့်် လိုပ်ငနျ်ားြ ာျား က် ဒက ာ်လွနမ် ငျ်ားြရှ ဒစရ၊ 

(၂)  ံိုရံို ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြတီြ ာျား၏ စရီငပ် ိုင ်ငွ့်် နယ်ပယ်အတွငျ်ား ဆံိုျားမြတ် ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည့်် 

အဒ ွဒ ွ သ ို ့်ြဟိုတ် အ  ျားက စစရပ်ြ ာျားနငှ့််  ံိုရံို ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြရှင၏် ဆံိုျားမြတ်   က်ြ ာျားက ို မပငဆ်ငြ်ှု 

သ ို ့်ြဟိုတ် အယ  ြံှုြ ာျား တငသ်ငွျ်ားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားအတွက် လိုပ်ငနျ်ားစဉြ ာျား၊ 

(၃)  ံိုရံို ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြတီအြွ ွဲ့ဝငြ် ာျား၏ အဒရအတွက်နငှ့်် ၎ငျ်ားတ ို ့်၏ အရည် 

အ  ငျ်ားသတ်ြှတ်  က်ြ ာျား၊ 
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(၄)  ံိုရံို ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြတီအြွ ွဲ့ဝငြ် ာျားက ို  န် ့်အပ်မ ငျ်ား၊ ြယ်ရှာျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဆ ိုငျ်ားငံ့်မ ငျ်ားနငှ့်် 

၎ငျ်ားတ ို ့်၏ လစလ်ပ်ဒသာဒနရာြ ာျားက ို အစာျား  ိုျား န် ့် ာျားမ ငျ်ားြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် လိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား၊ 

(၅)  ံိုရံို ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြတီ၏ အြွ ွဲ့ဝင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဝန ်ြ်ျားြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား သည့်် 

အလိုပ် န် ့်အပ်ြှုဆ ိုငရ်ာ စည်ျားကြ်ျား  က်ြ ာျား၊ 

(၆) ယာယီြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငဒ်သာ သ ို ့်ြဟိုတ် အပြ တြ်ျားြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငဒ်သာ သ ို ့်ြဟိုတ် အ  ျား က စစရပ်အတွက ်

ြွ ွဲ့စည်ျားတည်ဒ ာငဒ်သာ ံိုရံို ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြရှငြ် ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြတီြ ာျားအပါ အဝင ် ံိုရံို ျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒကာ်ြရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြတီ၏ သက်တြ်ျားနငှ့်် 

(၇)  ံိုရံို ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြတီ၏ ဘဏ္ဍာဒငကွ စစနငှ့််  ံိုရံို ျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာ်ြရှင ်သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒကာ်ြတီက အ ဒ ကျားဒင၊ွ ေဏဒ်င ွသ ို ့်ြဟိုတ် မပစေ်ဏြ် ာျားက ိုသတ်ြှတ်မ ငျ်ားနငှ့်် အ ဒ ကျားဒင ွြ ာျားက ို 

ဒကာက် မံ ငျ်ားြ ာျားအတွက် ဒဆာငရွ်က်န ိုငြ်ှုြ ာျား။ 

( ) ဝနက်ကီျားဌာနသည် မပည်ဒ ာငစ်ိုအစ ိုျားရအြွ ွဲ့၏ သဒဘာတ ညီ  က်ရယ ပပီျား ဤဥပဒေက ို အဒကာင ်အ ည်ဒြာ ်

စြီံဒဆာငရွ်က်ရန ်အဒ ာက်အက မြစဒ်စြည့်် အ  ျားတရာျားရံို ျား တည်ဒ ာငန် ိုငဒ်ရျားအတွက် 

မပည်ဒ ာငစ်ိုတရာျားလွှတ်ဒတာ်   ပ်ရံို ျားသ ို ့် အဆ ိုမပ တငမ်ပန ိုငသ်ည်။ 

န ိုငင်မံခာျားကိုြပဏီနငှ့်် စပ်လ ဉ်ျားသည့်် မပဋ္ဌာန်ျားခ က ်

၄၆၄။ န ိုငင်မံ ာျားကိုြပဏြီ ာျားနငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ၁၉၈၇  ိုနစှ၊် ြဒရွှွဲ့ ြဒမပာငျ်ားန ိုငဒ်သာ 

ပစစည်ျားလွှ ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားက ို ကန် ့်သတ်သည့််ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် ဆန် ့်က ငမ် ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

 

အခန်ျား (၃၂) 

အက   ျားသကဒ်ရာကမ်ခငျ်ားဆ ိုငရ်ာ မပဋ္ဌာန်ျားခ ကြ် ာျားနငှ့်် ကူျားဒမပာငျ်ားမခငျ်ားဆ ိုငရ်ာ မပဋ္ဌာန်ျားခ က်ြ ာျား 

ယခငဥ်ပဒေနငှ့်် စပ်လ ဉ်ျားသည့်် မပဋ္ဌာန်ျားခ ကြ် ာျား 

၄၆၅။ (က) ယ ငဥ်ပဒေနငှ့်် ယငျ်ားဥပဒေတွင ်ပါဝငဒ်သာ ဒနာက်ဆက်တွ ဇယာျားြ ာျားသည ်ဤဥပဒေ စတင ်

အာဏာတည်သည့််ဒန ့်တွင ်ပယ်ြ က်ပပီျားမြစဒ်စရြည်။ 

( ) ယ ငဥ်ပဒေအာျား ပယ်ြ က်ပပီျားဒနာက်ပ ိုငျ်ားတွင ်  ိုဥပဒေအရ ဒဆာငရွ်က်ပပီျားသည့်် က စစရပ်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒဆာငရွ်က်ဆ က စစရပ်ြ ာျားသည် ဤအ နျ်ားနငှ့််အညီ လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ယငျ်ား၏  ပ်ြံမပဋ္ဌာနျ်ား   က်ြ ာျားအရ 

လည်ျားဒကာငျ်ား ဤဥပဒေအရ ဒဆာငရွ်က်ပပီျား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒဆာငရွ်က်ဆ  က စစရပ်ြ ာျား မြစသ်ည်ဟို သတ်ြှတ်ရြည်။ 

ကိုြပဏီ   က်သ ြ်ျားမခငျ်ားအတ က ်တရာျားစ ွဲဆ ိုဒဆာငရ် ကမ်ခငျ်ားအာျား ဆ ိုငျ်ားငံ့် ာျားမခငျ်ား၏ အက   ျား သကဒ်ရာကြ်ှု 

၄၆၆။ ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျားသည့်် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် ဤဥပဒေ စတင ်အာဏာတည်သည့်် 

ဒန ့်ရက်ြတ ိုငြ်ီက စတငမ်ပ လိုပ်ဒန  ့်သည့်် ကိုြပဏြီ က်သ ြ်ျားမ ငျ်ားက ို ဒဆာငရွ်က် ဒနဒသာ ကိုြပဏတီစ ်ို ိုနငှ့်် 

သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ားြရှ ဒစရ။ သ ို ့်ဒသာ်   ိုကိုြပဏအီာျားလံိုျားသည် ဤဥပဒေအာျား မပဋ္ဌာနျ်ား ာျားမ ငျ်ားြရှ သက ့်သ ို ့် ယ ငအ်လာျားတ  

က စစရပ်ြ ာျားအတ ိုငျ်ား အလာျားတ နည်ျားလြ်ျားြ ာျားမြင့်် ြ က်သ ြ်ျားဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 
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စာရ က်စာတြ်ျားြ ာျား၏ အက   ျားသက်ဒရာကြ်ှု 

၄၆၇။ ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာတည်သည့်် ဒန ့်ရက်ြတ ိုငြ်ီက ဤဥပဒေမြင့်် ပယ်ြ က်လ ိုက်သည့်် ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်နငှ့််အည ီ

မပ လိုပ် ာျားဒသာ လွှ ဒမပာငျ်ား ာျားသည့်် စာရွကစ်ာတြ်ျားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားစာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားအာျားလံိုျားသည် 

ဤဥပဒေအာျား မပဋ္ဌာနျ်ား ာျားမ ငျ်ား ြရှ သက ့်သ ို ့် ယ ငအ်တ ိုငျ်ား အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစရြည်မြစပ်ပီျား 

အဆ ိုပါစာရွက်စာတြ်ျားြ ာျားပါ က စစရပ်ြ ာျားအတွက် ပယြ် က်လ ိုက် ဒသာ ဥပဒေသည် 

ဆက်လက်အက   ျားသက်ဒရာက်ဒနသက ့်သ ို ့် ြှတ်ယ ရြည်။ 

ြှတပံ်ိုတင ်ာျားမခငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉ်ျားသည့်် ယခငက် ရံို ျားခနျ်ားြ ာျား၊ ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားနငှ့်် ြှတပံ်ိုတင ်အရာရှ ြ ာျားသည် 

ဆက်လကအ်က   ျားသက်ဒရာက်မခငျ်ား 

၄၆၈။ (က) ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာတည်သည့််ဒန ့်ရက်တွင ်တည်ရှ ဆ ကိုြပဏ ီြှတ်ပံိုတငရ်ံို ျားြ ာျား သည ်ဤဥပဒေအရ 

တည်ဒ ာင ်ာျားမ ငျ်ားမြစသ်က ့်သ ို ့် ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

( ) အဆ ိုပါ တည်ရှ ဆ ရံို ျားြ ာျားတွင ်  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ သည့်် ြှတပံ်ိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျားသည် ဤဥပဒေအရ 

  နျ်ားသ ြ်ျား ာျားရှ ရြည့်် ကိုြပဏြီ ာျားအတွက ်ြှတ်ပံိုတငစ်ာရငျ်ားြ ာျား၏ အစ တ်အပ ိုငျ်ားြ ာျားက ့်သ ို ့် အသျီားသျီား 

ြှတ်ယ ရြည်။ 

(ဂ) လက်ရှ ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ နငှ့််   ိုြှတ်ပံိုတငရ်ံို ျားြ ာျားရှ  အရာရှ ြ ာျားသည် ဆက်လက်တာဝန ်ြ်ျားဒဆာင ်ရြည်။ သ ို ့်ဒသာ် 

၎ငျ်ားတ ို ့်၏ တာဝနြ် ာျားဒဆာငရွ်က်ြှုနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျား၏ စည်ျားြ ဉျား ြ ာျားက ို လ ိုက်နာရြည်။ 

တည်ဆွဲ ြှတပံ်ိုတင ်ာျားသည့််ကိုြပဏီြ ာျားသည ်ဆကလ်ကြှ်တပံ်ိုတငမ်ခငျ်ား 

၄၆၉။ (က) ပိုေြ် ၄၂၁၊ ပိုေြ် ွ  (ဃ) နငှ့််အညီ ကိုြပဏတီစ ်ို ို သ ို ့်ြဟိုတ် အမ ာျားအြွ ွဲ့အစည်ျားတစ ်ို ိုသည် ယ ငဥ်ပဒေအရ 

ြှတ်ပံိုတင ်ာျား  ့်ပပီျား   ိုသ ို ့်ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားသည် ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာတည် သည်နငှ့််တစပ်ပ  ငန်က် 

ဆက်လက်အက   ျားသက်ဒရာက်ဒနလျှင ်  ိုကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် အြွ ွဲ့အစည်ျား၏ ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားသည် ဤဥပဒေ၏ အပ ိုငျ်ား 

(၂) တ ို ့် အရ သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အြ   ျားအစာျားအလ ိုက်မြစဒ်သာ ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် အြွ ွဲ့အစည်ျား ြ ာျားက ို 

ြှတ်ပံိုတငမ် ငျ်ားမြစသ်က ့်သ ို ့် စတငသ်ည့််အ   နြ်ှစ၍ အက   ျား သက်ဒရာက်ဒစရြည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) နငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် က ျားဒမပာငျ်ားကာလအတွငျ်ား န ိုငင်ဒံတာ်အတွငျ်ား အြ ာျားအာျားမြင့်် 

ဒန  ိုငသ် တစဦ်ျားက ို ေါရ ိုက်တာတစဦ်ျားအမြစ ် န် ့်အပ်ရြည်။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  (က) နငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ မပည်ပဒကာ်ပ ိုဒရျားရှငျ်ားတစ ်ိုသည် က ျားဒမပာငျ်ားကာလအတွငျ်ား 

အ ငွ့််အာဏာအပ်နငှျ်ားမ ငျ်ား ရံဒသာ အရာရှ တစဦ်ျားက ို  န် ့်အပ်ရြည်။ 

ဒလ ာက် ာျားြှုြ ာျားက ို ဆက်လကဒ်ဆာငရ် က်ရမခငျ်ား 

၄၇၀။ (က) ယ ငဥ်ပဒေအရ မပ လိုပ်  ့်ဒသာ ကိုြပဏ ီသ ို ့်ြဟိုတ် အြွ ွဲ့အစည်ျားတစရ်ပ်အာျား ြတှ်ပံိုတငမ် ငျ်ား အတွက် 

ဒလျှာက် ာျားြှုသည် ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာတည်သည့််ဒန ့်အ   ပပီျားမပတ်မ ငျ်ား ြရှ ဒသျားပါက ဒလျှာက် ာျားသ က 

မပနလ်ည်ရိုပ်သ ြ်ျားမ ငျ်ားြမပ လျှင ်ဤဥပဒေအရ မပ လိုပ်ဒသာ ဒလျှာက် ာျားြှုတစရ်ပ် အမြစ ်သတ်ြှတ်ရြည။် 
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( ) ဤဥပဒေအရ ဒလျှာက် ာျားြှုနငှ့်် စပ်လ ဉျားသည့်် သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားနငှ့်် က ိုက်ညီမပည့််စံိုဒစရန ်အတွက ်ပိုေြ် ွ  (က) 

တွင ်ရည်ညွှနျ်ားဒြာ်မပ ာျားဒသာ ဒလျှာက်လွှာတငမ် ငျ်ားက ို မပငဆ်ငရ်နအ်တွက် ဒလျှာက် ာျားသ က 

ဒတာငျ်ား တံငမ်ပန ိုငသ်ည် သ ို ့်ြဟိုတ် ြှတ်ပံိုတငအ်ရာရှ က ဒဆာငရွ်က်ဒစန ိုငသ်ည်။ 

တည်ဆွဲစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျားအခ   ွဲ့က ို ပယ ် က်မခငျ်ားနငှ့်် အမခာျားဒသာစည်ျားြ ဉ်ျားြ ာျား ဆက်လက်အက   ျား သကဒ်ရာကမ်ခငျ်ား 

၄၇၁။ (က) ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာတည်သည့််အ ါတွင ်၁၉၄ဝ  ိုနစှ၊် မြနြ်ာန ိုငင်ကံိုြပဏြီ ာျား နည်ျားဥပဒေ ၈ ြှ ၃ဝ အ   

အာျားလံိုျားအပါအဝင ်နငှ့်် မြနြ်ာန ိုငင်ကံိုြပဏြီ ာျားအက်ဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တွ  ပံိုစြံ ာျားြှပံိုစ ံ၁ ြ ှ၉ အ   

အာျားလံိုျားအပါအဝငတ် ို ့်သည် ပ က်မပယ်ဒစရြည်။ 

( ) ၁၉၅၇  ိုနစှ၊် မြနြ်ာန ိုငင်ကံိုြပဏြီ ာျားစည်ျားြ ဉျားသည် ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာ တည်သည့််ဒန ့်တွင ်ပ က်မပယ်ပပီျား 

မြစသ်ည်။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  (က) နငှ့်် ( ) ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားြှအပ လ ိုက်နာလ က် ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က် ြ ာျားနငှ့်် တ ညီပပီျား 

ဤဥပဒေစတငအ်ာဏာတည်သည့််ဒန ့်ြတ ိုငြ်ီ ဒန ့်ရက်အ   အာဏာသက်ဝင၍် အသံိုျားမပ လ က် ရှ ဒသာ 

ယ ငဥ်ပဒေပါ တ ညီဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအတွက် မပ လိုပ် ာျားဒသာ စည်ျားြ ဉျားြ ာျားသည် သက်ဆ ိုငသ်ြျှ ဤဥပဒေ 

စတငအ်ာဏာတည်သည့်် ဒနာက်ပ ိုငျ်ားလ ိုအပ်ဒသာ မပငဆ်င ် က်ြ ာျားနငှ့််အတ  ဒအာက်ပါအတ ိုငျ်ား 

ဆက်လက်အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစရြည်- 

(၁)   ိုစည်ျားြ ဉျားြ ာျားသည် ပိုေြ် ၄၇၅ အရ အက   ျားသက်ဒရာက်သည့်် စည်ျားြ ဉျားြ ာျား မြစသ်ည်။ 

(၂)   ိုစည်ျားြ ဉျားြ ာျားသည် ဤဥပဒေပါ တ ညီဒသာမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား၏ က စစရပ်ြ ာျားအတွက ်မပ လိုပ် 

 ာျားမ ငျ်ားမြစသ်ည်။ 

သက်ဆ ိုငရ်ာ မပဋ္ဌာန်ျားခ က်ြ ာျားအရ ဒဆာငရ် က် ာျားသည့်် က စစရပ်ြ ာျားသည ်ဆကလ်က်အက   ျားသက ်ဒရာက်မခငျ်ား 

၄၇၂။ ဤအ နျ်ားပါ အမ ာျားမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ကန် ့်သတ်တာျားမြစ ်ာျားမ ငျ်ား ြရှ ဒစဘ  အဒ ကာငျ်ားက စစ တစရ်ပ်ရပ်သည်- 

(က) ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာတည်မ ငျ်ား ြရှ ြီက ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် တ ညီဒသာ ယ ငဥ်ပဒေပါ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်အရ သ ို ့်ြဟိုတ်   ိုမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ပါ က စစရပ်ြ ာျားအတွက် ဒဆာင ်ရွက်  ့်မ ငျ်ား မြစလ်ျှင၊် 

( ) အဆ ိုပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ပါ က စစရပ်ြ ာျားအတွက ်ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာတည်သည့််ဒန ့်အ   ယ င ်ဥပဒေပါ 

က စစရပ်ြ ာျားအတွက် အလ ို ့်ငာှ ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်ဒနလျှင၊် 

  ိုအဒ ကာငျ်ားက စစြ ာျားသည် ဤဥပဒေ၏တ ညီဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်အရ သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ပါ 

က စစရပ်ြ ာျားအတွက် ဒဆာငရွ်က်ပပီျားမြစသ်က ့်သ ို ့် ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာတည်ပပီျားဒနာက် အက   ျားသက် 

ဒရာက်ဒစရြည် သ ို ့်ြဟိုတ် သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်။ 

ရရှ  ာျားဒသာ အခ င့််အဒရျားြ ာျားက ို ဆက်လက်ခံစာျားခ င့််ရှ မခငျ်ား 

၄၇၃။ ဤအ နျ်ားပါ အမ ာျားဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ကန် ့်သတ်တာျားမြစ ်ာျားမ ငျ်ား ြရှ ဒစဘ  ဤဥပဒေ 

စတငအ်ာဏာတည်မ ငျ်ား ြရှ ြီက တစဦ်ျားတစဒ်ယာက်က ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က် တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် တ ည ီဒသာ တရာျားရံို ျား၏ 

အြ န် ့်အရ ရရှ သည့််က စစရပ်ြှအပ ယ ငဥ်ပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  ကတ်စရ်ပ်ရပ်အရ အ ငွ့်် အဒရျား သ ို ့်ြဟိုတ် တာဝနရ်ှ ြှု 
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တစရ်ပ်ရပ်က ို ရရှ  ာျားလျှင ်အဆ ိုပါ အ ငွ့််အဒရျား သ ို ့်ြဟိုတ် တာဝနရ်ှ  ြှုသည ်ဤဥပဒေပါ တ ညီဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က် 

တစရ်ပ်ရပ်အရ   ိုမပဋ္ဌာနျ်ား  က်သည် အ ငွ့််အဒရျား သ ို ့်ြဟိုတ် တာဝနရ်ှ ြှုက ို မြစဒ်ပေါ်ဒစဒသာ အမပ အြ  သ ို ့်ြဟိုတ ်

အဒမ အဒနြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်က ့်သ ို ့် ဆက်လက်တည်ရှ သည်ဟို ြှတ်ယ ရြည်။ 

စာရ က်စာတြ်ျားြ ာျားတ င ်ယခငဥ်ပဒေက ို ရည်ည န်ျားဒ ာ်မပခ က်ြ ာျားအဒ ကာငျ်ား 

၄၇၄။ (က) ပိုေြ် ွ  ( ) နငှ့််အညီ ယ ငဥ်ပဒေပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က် သ ို ့်ြဟိုတ် စည်ျားကြ်ျား  က်က ိုဒသာ် လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဤဥပဒေပါ 

မပဋ္ဌာနျ်ား  က် သ ို ့်ြဟိုတ် စည်ျားကြ်ျား  က် တစရ်ပ်ရပ်နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ယ ငဥ်ပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က် 

တစရ်ပ်ရပ်က ိုဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ အမ ာျားသက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား   က် တစရ်ပ်ရပ်က ိုဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား 

ရည်ညွှနျ်ားဒြာ်မပ  က် တစရ်ပ်ရပ်သည် ဤဥပဒေစတငအ်ာဏာ တည်ပပီျားဒနာက် ဤဥပဒေက ို ရည်ညွှနျ်ားဒြာ်မပသည် 

သ ို ့်ြဟိုတ် ဤဥပဒေပါ သက်ဆ ိုငသ်ည့်် မပဋ္ဌာနျ်ား  က် သ ို ့်ြဟိုတ် စည်ျားကြ်ျား  က်က ို ရညည်ွှနျ်ားဒြာ်မပသည်ဟို 

သတ်ြှတ်ရြည်။ 

( ) ဤဥပဒေအရမပ လိုပ်သည့်် စည်ျားြ ဉျားြ ာျားတွင ်ပိုေြ် ွ  (က) သည် သတ်ြှတ်ဒြာ်မပ ာျားသည့်် သက်ဆ ိုငရ်ာ 

ဥပဒေြ ာျားတွင ်သက်ြှတ်ဒြာ်မပပါရှ သည့်် ရညည်ွှနျ်ားဒြာ်မပ  က်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ သက်ဆ ိုငမ် ငျ်ား ြရှ ဒစရဟို 

ဒြာ်မပရြည်။ 

ကူျားဒမပာငျ်ားမခငျ်ားဆ ိုငရ်ာ စညျ်ားြ ဉ်ျားြ ာျား မပ လိုပ်မခငျ်ား 

၄၇၅။ (က) ဤဥပဒေအရ မပ လိုပ်သည့်် စည်ျားြ ဉျားြ ာျားသည် ယ ငဥ်ပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားြှ 

ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားအရ ဒဆာငရွ်က်ြှုြ ာျားအမြစသ် ို ့် က ျားဒမပာငျ်ားမ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျားဒသာ 

အက   ျားသက်ဒရာက်ြှုြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် က ျားဒမပာငျ်ားြှု အဒမ အဒနဆ ိုငရ်ာ က စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည်။ 

  ိုစည်ျားြ ဉျားြ ာျားသည် ဤအ နျ်ားတွင ်အမ ာျားနည်ျားဒြာ်မပ ာျားဒစကာြ  အက   ျားသက် ဒရာက်ြှုရှ ဒစရြည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က) ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ကန် ့်သတ်တာျားမြစ ်ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒစဘ    ိုစည်ျားြ ဉျားြ ာျားသည် ဒအာက်ပါနည်ျားလြ်ျား 

တစရ်ပ်ရပ်တွင ်အာျားလံိုျားမြစဒ်စ၊ တစစ် တ်တစဒ်ေသမြစဒ်စ သက်ဆ ိုငသ်ည့်် အဒ ကာငျ်ားက စစအတွက် ဒြာ်မပန ိုငသ်ည် - 

(၁)   ိုအဒ ကာငျ်ားက စစအဒပေါ် မပငဆ်င ် က်မြင့််မြစဒ်စ၊ မပငဆ်င ် က်ြမပ ဘ မြစဒ်စ ဒအာက်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား   က်ြ ာျားနငှ့်် 

သက်ဆ ိုငဒ်စရြည်- 

(ကက) ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာတည်သည့််ဒန ့်ရက်အ   သ ို ့်ြဟိုတ် ဒစာရာအ   န ်ကာလတစရ်ပ် 

အ  အက   ျားသက်ဒရာက်ြှုရှ သည့််ယ ငဥ်ပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား၊ သ ို ့်ြဟိုတ ်

(  ) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား၊ သ ို ့်ြဟိုတ ်

(ဂဂ) ပိုေြ် ွ ငယ်စ တ် (ကက) နငှ့်် (  ) တ ို ့်တွငဒ်ြာ်မပပါရှ ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို ဒပါငျ်ားစပ်၍ လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

(၂)   ိုအဒ ကာငျ်ားက စစနငှ့်် သက်ဆ ိုငဒ်သာ အမ ာျားနည်ျားမြင့်် သတ်ြှတ် ာျားသည့်် နည်ျားဥပဒေြ ာျားအရ လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

(၃) ဤဥပဒေပါ က စစရပ်ြ ာျားအတွက ်  ိုအဒ ကာငျ်ားက စစနငှ့်် အက   ျားဆက်ြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ ်  ိုအဒ ကာငျ်ား 

က စစ၏ရလေက် ို သတ်ြှတ်ဒြာ်မပမ ငျ်ားမြင့်် လည်ျားဒကာငျ်ား။ 
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(ဂ) စည်ျားြ ဉျားြ ာျားတွင ်ဤအ နျ်ားပါ အ    ွဲ့ဒသာ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည် စည်ျားြ ဉျားြ ာျားတွင ်ဒြာ်မပ ာျား သည့််အတ ိုငျ်ား 

မပငဆ်ငသ်တ်ြှတ်ဒ ကာငျ်ား ဒြာ်မပန ိုငသ်ည်။ အဆ ိုပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားသည်   ိုသ ို ့် မပငဆ်င ် ာျားသက ့်သ ို ့် 

အက   ျားသက်ဒရာက်ဒစရြည်။ 

စြံီအိုပ်ခ  ပ်ဒသာ က ိုယစ်ာျားလှယမ် င့်် လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရ် ကြ်ှုအာျား ရပ်စွဲမခငျ်ား 

၄၇၆။ (က) ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာတည်ပပီျားဒနာက် ကိုြပဏတီစ ်ိုသည် စြီံအိုပ်   ပ်ဒသာ က ိုယ်စာျား လယှ်က ို 

 ပ်ြံ န် ့်အပ်မ ငျ်ား ြမပ ရ။ ပိုေြ် ွ  ( ) ပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်နငှ့််အညီ စြီံအိုပ်   ပ်ဒသာ က ိုယ်စာျားလှယ်  န် ့်အပ်ြည့်် 

အစအီစဉတစရ်ပ်ရပ်သည် ဤဥပဒေ စတင ်အာဏာတည်သည့််ဒန ့်တွင ်ရပ်စ ပပီျားမြစသ်ည်ဟို ြှတ်ယ ရြည့််အမပင ်အဆ ိုပါ 

စြီံအိုပ်   ပ်ဒသာ က ိုယ်စာျားလှယ်က ို   ိုဒန ့်ြှစ၍ ကိုြပဏ၏ီေါရ ိုက်တာ တစဦ်ျားအမြစ ်ြှတ်ယ ရြည်။ 

( ) ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာတည်သည့််အ   နတ်ွင ်စြီံအိုပ်   ပ်ဒသာ က ိုယ်စာျားလှယ်တစဦ်ျား ရှ သည့်် ကိုြပဏတီစ ်ို ို 

သ ို ့်ြဟိုတ် အဆ ိုပါ စြီံအိုပ်   ပ်ဒသာ က ိုယ်စာျားလှယ်တစဦ်ျားဦျားသည် မပည်ဒ ာငစ်ို ဝနက်ကီျား ံသ ို ့် တငမ်ပ၍ 

စြီံအိုပ်   ပ်ဒသာ က ိုယ်စာျားလှယ်မြင့်် ဒဆာငရွ်က်ြှုက ို က ျားဒမပာငျ်ားကာလ ကိုနဆ်ံိုျားသည်အ   

ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က် ငွ့််မပ ရန ်ပိုေြ် ွ  (က) ြှ ယာယီကငျ်ားလတွ် ငွ့််အတွက် ဒလျှာက် ာျားန ိုငသ်ည်။ 

ဒလျှာက် ာျားြှုက ို ဤဥပဒေ စတင ်အာဏာတည်သည့််ဒန ့်ြှ ၂၈ ရက်အတွငျ်ား မပ လိုပ်ရြည်။ 

(ဂ) ပိုေြ် ွ  ( ) အရ ဒလျှာက် ာျားလာသည့််အ ါ မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်ကီျားသည် ၎ငျ်ားကသင့််သည်  ငမ်ြင ်သည့််အတ ိုငျ်ား 

ကိုြပဏ၏ီ အဒကာငျ်ားဆံိုျားအက   ျား စံာျား ငွ့််အတွက်   ိုသ ို ့် ဒဆာငရွ်က်ရနဆ်ံိုျားမြတ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) ဤပိုေြ်ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်အရ ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ ြည်သည့်် စြီံအိုပ်   ပ်ဒသာ က ိုယ်စာျားလှယ်က ိုြျှ 

ဒလ ာ်ဒ ကျားဒပျားမ ငျ်ားြရှ ဒစရ။ သ ို ့်ရာတွင ်ဤဥပဒေ စတငအ်ာဏာတည်သည့််ဒန ့်တွင ်စြီံအိုပ်   ပ်ဒသာ 

က ိုယ်စာျားလှယ်သ ို ့် ဒပျားရနက် နရ်ှ သည့်် ဒငဒွ ကျားြ ာျားက ို ဆက်လက်ဒပျားဒ  ဒစရြည်။ 

မပည်ဒ ာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာန ိုငင်ဒံတာ် ြွ ွဲ့စည်ျားပံိုအဒမ  ဥံပဒေအရ ကျွန်ိုပ်လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားသည်။ 

 

(ပံို)  ငဒ်က ာ် 

န ိုငင်ဒံတာ်သြမတ 

မပည်ဒ ာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာန ိုငင်ဒံတာ် 


