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ပြညထ် ောငစ်ုသမ္မတ ပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော် အစ ုိုးရ 

လမူ္ှု၀န် မ်္ိုး၊ ကယဆ်ယထ်ရိုး နငှ့်် ပြန်လညထ်နရောချ ောိုးထရိုး ၀န်ကက ိုးဌောန 

အမိနြော် ့်က  ြာြော်င ြာစြာအမှတြော်    ၁၂၄ / ၂၀၁၇ 

၁၃၇၉ ခုနစှြော်၊ င ြာသိုလဆနြော််း      ၁၀    ရ ြော် 

( ၂၀၁၇ ခုနစှြော်၊ ဒဇီ ြော်ဘြာလ    ၂၇   ရ ြော် ) 

 လူမှု၀နြော်ထမြော််း၊  ယြော်ဆယြော်ကရ်းန ှြော့်် င နြော်လညြော်ကနရြာချထြာ်းကရ်း 

၀နြော်က ီ်းဌြာနသညြော် မသနြော်စွမြော််း သမူျြာ်း၏ အခွ ြော့််အကရ်း ဥ ကဒ ုဒြော်မ ၉၂၊  ုဒြော်မခွွဲ 

( ) အရ အ ြော်န ှြော််းထြာ်းကသြာ လု ြော် ို ြော်ခွ ြော့်် ို  ျ ြော့််သ ်ုး၍ 

င ညြော်ကထြာ ြော်စုအစို်းရအဖွွဲွဲ့၏ သကဘြာတူညခီျ ြော်ငဖ ြော့်် ဤနညြော််းဥ ကဒမျြာ်း ို 

ထတုြော်င နြော် လို ြော်သညြော်။  

အခန်ိုး (၁) 

အမ္ညန်ငှ့်် အဓ ြပါယ ်ထ ော်ပြချက ်

၁။ ဤနညြော််းဥ ကဒမျြာ်း ို မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း၏ အခွ ြော့််အကရ်း 

နညြော််းဥ ကဒမျြာ်း ဟုကခေါ်တွ ြော်ကစ ရမညြော်။  

၂။  ဤနညြော််းဥ ကဒမျြာ်းတွ ြော်  ါရှိကသြာ စ ြာ်းရ ြော်မျြာ်းသညြော် 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း၏ အခွ ြော့််အကရ်း ဥ ကဒတွ ြော်  ါရှိသညြော့််အတို ြော််း 
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အဓိ ပြာယြော်သ ြော်ကရြာ ြော်ကစရမညြော်။  ထို ့်အင  ြော် ကအြာ ြော် ါစ ြာ်းရ ြော် 

မျြာ်းသညြော် ကဖြာြော်င  ါအတို ြော််း အဓိ ပြာယြော်သ ြော်ကရြာ ြော်ကစရမညြော်- 

( ) ဥြထေ ဆိသုညြော်မှြာ မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း၏ အခွ ြော့််အကရ်းဥ ကဒ 

 ိုဆိသုညြော်။  

(ခ) မ္သန်စွမ်္ိုးမ္ှုအမ္ျ  ိုးအစောိုး ဆ သုည်မှ္ော ကအြာ ြော် ါတစြော်ခုခု 

သို ့်မဟုတြော် တစြော်ခုထ ြော်  ိုသညြော် ို ဆိသုညြော်-  

 (၁) မျ ြော်စမိငမ ြော်ငခ ြော််း သို ့်မဟုတြော် အငမ ြော်အြာရ ု 

ချိ ွဲ့ယွ ြော််းအြာ်းနညြော််းငခ ြော််း၊  

 (၂) နြာ်းမ  ြာ်းငခ ြော််း သို ့်မဟုတြော် အကင ြာ၊  အ  ြာ်းအြာရ ု 

ချိ ွဲ့ယွ ြော််းအြာ်းနညြော််းငခ ြော််း၊ 

 (၃)  ိုယြော်အင်္ဂ ါချိ ွဲ့ယွ ြော််းအြာ်းနညြော််းငခ ြော််း သို ့်မဟုတြော် 

 ိုယြော် ြာယလှု ြော်ရှြာ်းနိ ုြော်မှု ချိ ွဲ့ယွ ြော််း အြာ်းနညြော််းငခ ြော််း၊ 

 (၄) စိတြော် ို ြော််း၊ ဉြာဏြော်ရညြော်ဉြာဏြော်ကသ်ွး ို ြော််း သို ့်မဟုတြော် 

အြာရ ုခ စြာ်းမှု ို ြော််း ချိ ွဲ့ယွ ြော််း အြာ်းနညြော််းငခ ြော််း၊ 

 (၅) မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့်် စစိစြော်သတြော်မှတြော်သညြော့််အဖွွဲွဲ့  

သတြော်မှတြော်သညြော့်် အငခြာ်း မသနြော်စွမြော််းမှု တစြော်ခုခုငဖစြော်ငခ ြော််း။ 
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(င်္) လတူ ငုိ်ုးအကျံ ိုးဝငြ်ညောထရိုးစနစ် ဆိသုညြော်မှြာ  

မိမတိို ့်ကနထိ ုြော်ရြာကဒသ သို ့်မဟုတြော် အန်ီးစ ြော်ဆ ်ုးကဒသရှိ 

အစို်းရ ို ြော်၊ အမျြာ်း ို ြော်၊  ုင်္ဂလိ  ို ြော်န ှြော့်် အဖွွဲွဲ့အစညြော််း ို ြော် မူက ိ ၊ 

အကငခခ  ညြာက ျြာ ြော််း၊ သ ိပ ၊ က ြာလိ ြော်န ှြော့်် 

တ ကသိုလြော်မျြာ်းအ ါအဝ ြော် သ ြော်  ြာ်းမှု၊ 

သ ြော်ယူမှုအဆ ြော့််တို ြော််းတွ ြော် မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းသညြော် 

သနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းန ှြော့်် က ါ ြော််းစညြော််း  ညြာသ ြော်  ြာ်း၊ သ ြော်ယူနိ ုြော်ကစရနြော် 

စမီ ကဆြာ ြော်ရွ ြော်က ်းသညြော့််  ညြာကရ်း  ိုဆိသုညြော်။ 

(ဃ) အဆငထ်ပြသင့််ထလျေ်ာထသောြတဝ်န်ိုးကျင ် ဆိသုညြော်မှြာ 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းသညြော် လူ ့်အခွ ်ြ်ော် ့် အကရ်းန ှြော့်် 

အကငခခ လွတြော်လ ြော်ခွ ြော့််မျြာ်း ို အမျြာ်းနညြော််းတူ ရရှိခ စြာ်းနိ ုြော်ရနြော်န ှြော့်် 

လူ ့်အသို ြော်အဝနြော််းအတွ ြော််း အ ျ  ်းဝ ြော် ါဝ ြော်နိ ုြော်ရနြော် ၄ ြော််းတို ့်၏ 

သ်ီးငခြာ်းလိုအ ြော်ချ ြော် မျြာ်း ို ငဖညြော့််ဆညြော််းက ်းရနြော် 

အဆ ြော်ကင သ ြော့််ကလျြာြော်၍ လိုအ ြော်ကသြာ င  င  ြော်ကင ြာ ြော််းလွဲ မှုမျြာ်း 

စစီဥြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော်က ်းထြာ်းသညြော့််  တြော်ဝနြော််း ျ ြော် ို ဆိုသညြော်။ 
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( ) သကထ်သခံလကမှ်္တ်ြော် ဆိုသညြော်မှြာ မသနြော်စွမြော််းသူအငဖစြော် 

မှတြော်  ုတ ြော်ခွ ြော့််င  ငခ ြော််း ခ ရသ ူ အြာ်း ဥ ကဒ ုဒြော်မ ၄၃၊  ုဒြော်မခွွဲ (ခ) 

အရ တို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော် က ြာြော်မတီ  

ထတုြော်က ်းကသြာ မသနြော်စွမြော််းသ ူမှတြော်  ုတ ြော်လ ြော်မှတြော် ို ဆိုသညြော်။ 

 (စ) မှ္တြုံ်တငစ်ောရငိ်ုး ဆိသုညြော်မှြာ မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအြာ်း 

ဤနညြော််းဥ ကဒမျြာ်း ါ င ဌြာနြော််း ချ ြော်န ှြော့််အညီ မှတြော်  ုတ ြော် 

ခွ ြော့််င  ထြာ်းကသြာ မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း၏ မှတြော်  ုတ ြော်စြာရ ြော််း 

 ိုဆိသုညြော်။   
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အခန်ိုး (၂) 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ျောိုးမှ္တြုံ်တငပ်ခငိ်ုး 

၃။ မှတြော်  ုတ ြော်အရြာရှိချ  ြော်သညြော် - 

 ( ) မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအြာ်း မှတြော်  ုတ ြော်ငခ ြော််းဆိ ုြော်ရြာ 

လု ြော် နြော််းတြာဝနြော်မျြာ်း ို တြာဝနြော်အရ ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရနြော် 

တို ြော််းကဒသက ီ်း၊ င ညြော်နယြော်၊ ခရို ြော်၊ မမိ ွဲ့နယြော်အဆ ြော့််တို ့်တွ ြော် 

ဦ်းစ်ီးဌြာနမှ အရြာထမြော််း သို ့်မဟုတြော် အမှုထမြော််းမျြာ်း ို 

မှတြော်  ုတ ြော်က ီ်း   ြော်ကရ်းမ ်းမျြာ်းအငဖစြော် ကရွ်းချယြော်ခနြော် ့်အ ြော် 

တြာဝနြော်က ်းရမညြော်။  

 (ခ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( )  ါ အရြာထမြော််း သို ့်မဟုတြော် 

အမှုထမြော််းမျြာ်းမရှိသညြော့်် ခရို ြော်န ှြော့်် မမိ ွဲ့နယြော်တို ့်တွ ြော် လိုအ ြော် ါ  

သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ ခရို ြော်န ှြော့်် မမိ ွဲ့နယြော်အဆ ြော့်် အစို်းရဌြာန၊ အဖွွဲွဲ့ 

အစညြော််းမျြာ်းန ှြော့််ည နိ ှု ိြော််း၍  ထိုဌြာန၊ အဖွွဲွဲ့အစညြော််းတို ့်မ ှ
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တြာဝနြော်က ်းသညြော့်် အရြာထမြော််း သို ့်မဟုတြော် အမှုထမြော််းမျြာ်း ိုငဖစြော်ကစ၊ 

အစို်းရဝနြော်ထမြော််း မဟုတြော်သညြော့်် သ ြော့််ကလျြာြော်ကသြာ 

နိ ုြော်  သြာ်းမျြာ်း ိုငဖစြော်ကစ မှတြော်  ုတ ြော်က ီ်း   ြော်ကရ်းမ ်းမျြာ်းအငဖစြော် 

ခနြော် ့်အ ြော်တြာဝနြော်က ်း နိ ုြော်သညြော်။ 

၄။  ျနြော််းမြာကရ်းန ှြော့်် အြာ်း စြာ်းဝနြော်က ီ်းဌြာနသညြော် 

မသနြော်စွမြော််းမှုအမျိ ်းအစြာ်းန ှြော့်် မသနြော်စွမြော််းမှု အဆ ြော့်် ို စစြော်ကဆ်းမ ီ်း 

အ ွဲငဖတြော်သတြော်မှတြော်နိ ုြော်ကရ်းအတွ ြော်  ျွမြော််း ျ ြော်သညြော့်် ဆရြာဝနြော်မျြာ်း၊ 

အထ်ူး ုဆရြာဝနြော်မျြာ်းန ှြော့်် မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း အသ ြော််းအဖွွဲွဲ့မျြာ်းမှ 

သ ြော့််ကလျြာြော်ကသြာ   ျွမြော််း ျ ြော်သူ မျြာ်း ါဝ ြော်သညြော့်် မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့်် 

စစိစြော်သတြော်မှတြော်သညြော့်် အဖွွဲွဲ့မျြာ်း ို တို ြော််းကဒသက ီ်း၊ င ညြော်နယြော်၊ ခရို ြော်န ှြော့််  

မမိ ွဲ့နယြော်အသ်ီးသ်ီးတွ ြော်  ဖွွဲွဲ့စညြော််း၍ လု ြော် နြော််းတြာဝနြော်မျြာ်း သတြော်မှတြော်က ်းရမညြော်။  

၅။ မသနြော်စွမြော််းသူသညြော် မိမိ၏ဆနဒအကလျြာ ြော် မသနြော်စွမြော််းသအူငဖစြော် 

မှတြော်  ုတ ြော်ရနြော် သ ြော်ဆို ြော် ရြာ နယြော်ကငမကဒသရှိ 

မမိ ွဲ့နယြော်မှတြော်  ုတ ြော်က ီ်း   ြော်ကရ်းမ ်းထ သို ့်လညြော််းက ြာ ြော််း၊ မမိ ွဲ့နယြော်မှတြော်  ုတ ြော် 

က ီ်း   ြော်ကရ်းမ ်း ို ခနြော် ့်အ ြော်တြာဝနြော်က ်းထြာ်းငခ ြော််း မရှိကသ်းလျှ ြော် 

ခရို ြော်မှတြော်  ုတ ြော်က ီ်း   ြော်ကရ်း မ ်းထ သို ့်လညြော််းက ြာ ြော််း၊ 
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ခရို ြော်မှတြော်  ုတ ြော်က ီ်း   ြော်ကရ်းမ ်း ို ခနြော် ့်အ ြော်တြာဝနြော်က ်းထြာ်းငခ ြော််း မရှိ 

ကသ်းလျှ ြော် တို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော် မှတြော်  ုတ ြော်က ီ်း   ြော်ကရ်းမ ်း 

ထ သို ့်လညြော််းက ြာ ြော််း  ိုယြော်တို ြော်ငဖစြော်ကစ၊ သြာမနြော် ိုယြော်စြာ်းလှယြော် လ ွဲစြာငဖ ြော့်် 

မိဘအု ြော်ထနိြော််းသ ူ သို ့်မဟုတြော်  ိုယြော်စြာ်းလှယြော်   ငဖစြော်ကစ   ုစ  (၁) ငဖ ြော့်် 

ကလျှြာ ြော်ထြာ်းရမညြော်။ 

၆။ နညြော််းဥ ကဒ ၅ အရ ကလျ်ှ်ြာ ြော်ထြာ်းသညြော့််ကလျှြာ ြော်လ ြာ ို 

လ ြော်ခ ရရှိသညြော့်် မှတြော်  ုတ ြော် က ီ်း   ြော်ကရ်းမ ်းသညြော်- 

( ) လ ြော်ခ ရရှိက  ြာ ြော််း အကထြာ ြော်အထြာ်း ို   ုစ  (၂) ငဖ ြော့်် 

ကလျှြာ ြော်ထြာ်းသအူြာ်း ချ ြော်ချ ြော််းထတုြော်က ်းရမညြော်။ 

(ခ) ကလျှြာ ြော်လ ြာ ို စစိစြော်မ ီ်း မသနြော်စွမြော််းသအူြာ်း သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ 

မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့်် စစိစြော် သတြော်မှတြော်သညြော့််အဖွွဲွဲ့ထ တွ ြော် 

ကဆ်းစစြော်ကဆ်းမှုခ ယူနိ ုြော်ကစရနြော်   ုစ  (၁) မိတတ  န ှြော့််အတူ   ုစ  (၃) 

ငဖ ြော့်် လ ွဲကင ြာ ြော််းက ်းရမညြော်။ ထိုသို ့် လ ွဲကင ြာ ြော််းက ်းရြာတွ ြော် 

သြွာ်းလြာမှု၊ ကဆ်းစစြော်ကဆ်းမှုန ှြော့်် ကဆ်းကထြာ ြော်ခ ချ ြော် 

လ ြော်မှတြော်တို ့် ို လွယြော် ူအဆ ြော်ကင  ကစရနြော်  

အခမွဲ့်စစီဥြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော်က ်းရမညြော်။  
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၇။ မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့််စိစစြော်သတြော်မှတြော်သညြော့််အဖွွဲွဲ့သညြော် - 

( ) နညြော််းဥ ကဒ ၆၊ နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (ခ) အရ လ ွဲကင ြာ ြော််းက ်း ို ့်သညြော့်် 

မသနြော်စွမြော််းသူအြာ်း ကဆ်းစစြော်ကဆ်းအ ွဲငဖတြော်မ ီ်း မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့်် 

သတြော်မှတြော်က ်းရမညြော်။ ထိသုို ့် စစြော်ကဆ်း အ ွဲငဖတြော်ရြာတွ ြော် 

လိုအ ြော် ါ  သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ အထ်ူး ုဆရြာဝနြော်ငဖ ြော့်် စစြော်ကဆ်း 

အ ွဲငဖတြော်နိ ုြော်ရနြော် ထ ြော်ဆ ်ြ်ော် ့်လ ွဲကင ြာ ြော််းရြာ၌ 

လွယြော် ူအဆ ြော်ကင ကစရနြော်  အခမွဲ့်စစီဥြော် ကဆြာ ြော်ရွ ြော်က ်းရမညြော်။ 

(ခ) မသနြော်စွမြော််းသူအြာ်း နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) အရ ကဆ်းစစြော်ကဆ်းမှုမျြာ်း 

င  လု ြော်မ ီ်း မသနြော် စွမြော််းမှုအဆ ြော့်် စစိစြော်သတြော်မှတြော်သညြော့်် 

ကဆ်းကထြာ ြော်ခ ချ ြော် လ ြော်မှတြော် ို   ုစ  (၄) ငဖ ြော့်် 

မှတြော်  ုတ ြော်က ီ်း   ြော်ကရ်းမ ်းထ သို ့် င နြော်လညြော်က ်း ို ့်ရမညြော်။  

၈။ မှတြော်  ုတ ြော်က ီ်း   ြော်ကရ်းမ ်းသညြော် -  

( ) မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့်် စိစစြော်သတြော်မှတြော်သညြော့််အဖွွဲွဲ့  

င နြော်လညြော်က ်း ို ့်ကသြာ ကဆ်းကထြာ ြော် ခ ချ ြော် လ ြော်မှတြော်   ုစ  (၄)  

န ှြော့််အတူ   ုစ  (၁) မိတတ   ို မှတြော်  ုတ ြော်အရြာရှိထ သို ့် တ ြော်င  ရမညြော်။ 
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(ခ) မှတြော်  ုတ ြော်အရြာရှိ  မသနြော်စွမြော််းသအူြာ်း မှတြော်  ုတ ြော်ကရ်းအတွ ြော် 

 ိုယြော်တို ြော်ကတွွဲ့ဆ ု လိုက  ြာ ြော််း ကတြာ ြော််းဆိ ုါ  ထိုသို ့် 

 ိုယြော်တို ြော်ကတွွဲ့ဆ နုိ ုြော်ရနြော် စစီဥြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော်က ်း ရမညြော်။  

၉။ မှတြော်  ုတ ြော်အရြာရှိသညြော် နညြော််းဥ ကဒ ၈၊ နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) အရ 

မှတြော်  ုတ ြော်က ီ်း   ြော်ကရ်း မ ်း   တ ြော်င လြာသညြော့််   ုစ  (၁) မိတတ  န ှြော့််   ုစ  (၄) 

တို ့် ို စစိစြော်မ ီ်း  သကဘြာထြာ်းမှတြော်ချ ြော် န ှြော့််အတူ  တို ြော််းကဒသက ီ်း 

သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော်က ြာြော်မတီသို ့် တ ြော်င ရမညြော်။  

၁၀။ တို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော်က ြာြော်မတီသညြော် - 

( ) နညြော််းဥ ကဒ ၉ အရ တ ြော်င ချ ြော် ို စစိစြော်မ ီ်း မသနြော်စွမြော််းသူအြာ်း 

မှတြော်  ုတ ြော် ခွ ြော့််င  ရနြော် မှတြော်  ုတ ြော်ကလျှြာ ြော်ထြာ်းချ ြော် ို 

ခွ ြော့််င  ငခ ြော််း သို ့်မဟုတြော် င  ြော််း ကယြော်ခ ြော််း င  နိ ုြော်သညြော်။ 

(ခ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) အရ ခွ ြော့််င   ါ  ကလျှြာ ြော်ထြာ်းသူအြာ်း 

မသနြော်စွမြော််းသူ မှတြော်  ုတ ြော်လ ြော်မှတြော် ို   ုစ  (၅) ငဖ ြော့်် 

ထတုြော်က ်းရမညြော်။  

(င်္) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (ခ) အရ   ုစ  (၅)  ို ထတုြော်က ်းရြာတွ ြော် 

သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ မသနြော်စွမြော််းသူ ၏  တြော်စြော် ို ့်ဓြာတြော်  ု  ြော်၍ 
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သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ တို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော် က ြာြော်မတီ 

ရ ု်းတ ဆ ိြော် ရို ြော်နှ ိြော်မ ီ်း က ြာြော်မတီ၏ ဥ က ဋ္ဌ သို ့်မဟုတြော် 

ဥ က ဋ္ဌ ိုယြော်စြာ်း အတွ ြော််းကရ်းမ ်း  လ ြော်မှတြော်ကရ်းထိ်ုးရမညြော်။ 

 (ဃ)  နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) အရ  မှတြော်  ုတ ြော်ရနြော် ကလျှြာ ြော်ထြာ်းချ ြော် ို 

င  ြော််း ယြော်က  ြာ ြော််း ဆ ်ုးငဖတြော်သညြော့််အခါ   ုစ  (၆) ငဖ ြော့်် 

ကလျှြာ ြော်ထြာ်းသထူ သို ့် အက  ြာ ြော််း  ြာ်းရမညြော်။  

၁၁။ မှတြော်  ုတ ြော်အရြာရှိသညြော် တို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် 

င ညြော်နယြော်က ြာြော်မတီ  မသနြော်စွမြော််းသ ူ မှတြော်  ုတ ြော်လ ြော်မှတြော် ထတုြော်က ်းသညြော့်် 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း မှတြော်  ုတ ြော်စြာရ ြော််း ို   ုစ  (၇) ငဖ ြော်် ့် င  စုမ ီ်း 

မှတြော်  ုတ ြော်အရြာရှိချ  ြော်ထ  လစဥြော် အစရီ ြော်ခ ရမညြော်။  

၁၂။ မှတြော်  ုတ ြော်အရြာရှိချ  ြော်သညြော် -  

( ) မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း မှတြော်  ုတ ြော်ရနြော် ကလျှြာ ြော်လ ြာလ ြော်ခ ရရှိသညြော့်် 

ကန ့်မှစ၍ ၃ လ အတွ ြော််း မသနြော်စွမြော််းသမူှတြော်  ုတ ြော်လ ြော်မှတြော် 

ထတုြော်က ်းနိ ုြော်ကရ်းအတွ ြော် က ီ်း   ြော် ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရမညြော်။ 

(ခ) မှတြော်  ုတ ြော်အရြာရှိမျြာ်း  အစရီ ြော်ခ သညြော့်် သ ြော်ဆို ြော်ရြာ 

တို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော်က ြာြော်မတီ  
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မသနြော်စွမြော််းသမူှတြော်  ုတ ြော်လ ြော်မှတြော် ထုတြော်က ်းသညြော့်် မသနြော်စွမြော််း 

သမူျြာ်း မှတြော်  ုတ ြော်စြာရ ြော််းချ  ြော် ို   ုစ  (၈) ငဖ ြော်် ့် င  စုမ ီ်း 

အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီ သို ့် လစဥြော် အစရီ ြော်ခ ရမညြော်။ 

(င်္) မှတြော်  ုတ ြော်အရြာရှိမျြာ်း  မသနြော်စွမြော််းသမူှတြော်  ုတ ြော်လ ြော်မှတြော် 

ထတုြော်က ်းသညြော့်် မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း မှတြော်  ုတ ြော်စြာရ ြော််းင  စုငခ ြော််းန ှြော့်် 

မှတြော်  ုတ ြော်က ီ်း   ြော်ကရ်းမ ်းမျြာ်း ၏ ကဆြာ ြော်ရွ ြော်မှုမျြာ်း ို 

က ီ်း   ြော်ရမညြော်။ 

 (ဃ) ကရွွဲ့လျြာ်းသြွာ်းလြာရနြော်ခ ြော်ခွဲသညြော့်် မသနြော်စွမြော််းမှု င  ြော််းထနြော်သူမျြာ်းန ှြော့်် 

လမြော််း မြော််းဆ ြော် သယွြော်မှု ခ ြော်ခွဲကသြာကဒသမျြာ်းရှိ 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအတွ ြော် မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့်် 

စစိစြော်သတြော်မှတြော်သညြော့််အဖွွဲွဲ့၏ လု ြော် နြော််းစဥြော်မျြာ်း ို လိုအ ြော်သလို 

နယြော်လှညြော့််၊  ွ ြော််းဆ ြော််း ကဆြာ ြော်ရွ ြော်နိ ုြော်ကရ်း  စစီဥြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော် 

က ်းရမညြော်။ 

၁၃။ ( ) မှတြော်  ုတ ြော်လ ြော်မှတြော်ရ မသနြော်စွမြော််းသူသညြော် 

မသနြော်စွမြော််းမှုအကငခအကန တစြော်ရ ြော်ရ ြော် အရ မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့်် 

ကလျြာ့်ချလြာသညြော့််အခါငဖစြော်ကစ၊ အဆ ြော့််တို်းငမ  ြော့်် လြာသညြော့်် 
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အခါငဖစြော်ကစ မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့်် င  ြော်ဆ ြော်သတြော်မှတြော်က ်းရနြော် 

မသနြော်စွမြော််းသ ူ မှတြော်  ုတ ြော် လ ြော်မှတြော်   ုစ  (၅) မိတတ   ူ်းတွွဲ၍ 

သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ မှတြော်  ုတ ြော် က ီ်း   ြော် ြော်ကရ်းမ ်း ထ သို ့်   ုစ  (၉) ငဖ ြော့်် 

ကလျှြာ ြော်ထြာ်းနိ ုြော်သညြော်။  

 (ခ) သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ မှတြော်  ုတ ြော်က ီ်း   ြော်ကရ်းမ ်း  မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့်် 

င  ြော်ဆ ြော်သတြော်မှတြော် ကရ်းအတွ ြော် မသနြော်စွမြော််းသအူြာ်း 

ကဆ်းစစြော်ကဆ်းက ်းနိ ုြော်ရနြော် မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့်် 

စစိစြော်သတြော်မှတြော်သညြော့်် အဖွွဲွဲ့ထ သို ့်   ုစ  (၉) မိတတ  န ှြော်် ့်အတူ   ုစ  

(၁၀) ငဖ ြော့်် လ ွဲကင ြာ ြော််း က ်း ို ့်ငခ ြော််း၊ မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့်် 

စစိစြော်သတြော်မှတြော်သညြော့််အဖွွဲွဲ့  ကဆ်းစစြော်ကဆ်းမ ီ်း 

ကဆ်းကထြာ ြော်ခ ချ ြော်လ ြော်မှတြော် ို   ုစ  (၁၁) ငဖ ြော်် ့် ထတုြော်က ်းငခ ြော််း၊ 

သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ မှတြော်  ုတ ြော်က ီ်း   ြော်ကရ်းမ ်း  ထို   ုစ  (၁၁) အရ 

မှတြော်  ုတ ြော်လ ြော်မှတြော် ထုတြော်က ်း ကရ်းအတွ ြော် 

မှတြော်  ုတ ြော်အရြာရှိထ သို ့် တ ြော်င ငခ ြော််းန ှြော့်် မှတြော်  ုတ ြော်အရြာရှိ  

တို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော်က ြာြော်မတီသို ့် 
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တ ြော်င ငခ ြော််းတို ့် ို နညြော််းဥ ကဒ   ၆၊ ၇၊ ၈ န ှြော့်် ၉ တို ့် ါ 

င ဌြာနြော််းချ ြော်မျြာ်း န ှြော့််အည ီကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရမညြော်။ 

 (င်္) တို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော်က ြာြော်မတီ  

မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့်် င  ြော်ဆ ြော် သတြော်မှတြော်က ်းရနြော် တ ြော်င ချ ြော်တို ့် ို 

စစိစြော်မ ီ်း မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့်် ကလျှြာ့်ချငခ ြော််း သို ့်မဟုတြော် 

တို်းငမ  ြော့််ငခ ြော််းင   ါ  မူလမသနြော်စွမြော််းသူ မှတြော်  ုတ ြော်လ ြော်မှတြော်   ုစ  

(၅)   ို မှတြော်တမြော််းတ ြော်ထနိြော််းသမိြော််းထြာ်းမ ီ်း 

င  ြော်ဆ ြော်သတြော်မှတြော်သညြော့်် မသနြော်စွမြော််းသ ူမှတြော်  ုတ ြော် လ ြော်မှတြော်   ုစ  

(၅) အသစြော် ို ကလျှြာ ြော်ထြာ်းသူအြာ်း နညြော််းဥ ကဒ ၁၀၊ 

နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (ခ)၊ (င်္) တို ့်န ှြော့််အည ီင နြော်လညြော်ထတုြော်က ်းရမညြော်။ 

၁၄။ ( ) မှတြော်  ုတ ြော်လ ြော်မှတြော်ရ မသနြော်စွမြော််းသသူညြော် မသနြော်စွမြော််းမှု 

အင်္ဂါရ ြော်မျြာ်းန ှြော့်် အ ျ  ်း   မဝ ြော်ကတြာ့်သညြော့််အခါ 

မသနြော်စွမြော််းသူအငဖစြော် မှတြော်  ုတ ြော်ထြာ်းငခ ြော််း ို  ယြော်ဖျ ြော်က ်းရန်ြော်  

 သ ြော်ဆို ြော်ရြာ မှတြော်  ုတ ြော်က ီ်း   ြော် ြော်ကရ်းမ ်းထ သို ့်   ုစ (၁၂)ငဖ ြော့်် 

ကလျှြာ ြော်ထြာ်းနိ ုြော်သညြော်။  

 (ခ) သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ မှတြော်  ုတ ြော်က ီ်း   ြော်ကရ်းမ ်း  မသနြော်စွမြော််းသူအငဖစြော် 

မှတြော်  ုတ ြော်ထြာ်း ငခ ြော််း ို  ယြော်ဖျ ြော်က ်းကရ်းအတွ ြော် 
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မသနြော်စွမြော််းသအူြာ်း ကဆ်းစစြော်ကဆ်းက ်းရနြော် ြော် မသနြော်စွမြော််း မှုအဆ ြော့်် 

စစိစြော်သတြော်မှတြော်သညြော့်် အဖွွဲွဲ့ထ သို ့်   ုစ  (၁၂) မိတတ  န ှြော်် ့်အတူ   ုစ  

(၁၃) ငဖ ြော့်် လ ွဲကင ြာ ြော််းက ်း ို ့်ငခ ြော််း၊ မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့်် 

စစိစြော်သတြော်မှတြော်သညြော့်် အဖွွဲွဲ့  ကဆ်းစစြော် ကဆ်းမ ီ်း 

ကဆ်းကထြာ ြော်ခ ချ ြော် လ ြော်မှတြော် ို   ုစ  (၁၄) ငဖ ြော်် ့် 

ထတုြော်က ်းငခ ြော််း၊ သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ မှတြော်  ုတ ြော်က ီ်း   ြော်ကရ်းမ ်း  ထိ ု

  ုစ  (၁၄) အရ မှတြော်  ုတ ြော်ထြာ်း ငခ ြော််း ိ ု

 ယြော်ဖျ ြော်က ်းကရ်းအတွ ြော် မှတြော်  ုတ ြော်အရြာရှိထ သို ့် 

တ ြော်င ငခ ြော််းန ှြော့်် မှတြော်  ုတ ်ြော် အရြာရှိ  တို ြော််းကဒသက ီ်း 

သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော် က ြာြော်မတီသို ့်   ုစ  (၁၅) ငဖ ြော့်် 

တ ြော်င ငခ ြော််းတို ့် ို နညြော််းဥ ကဒ ၆၊ ၇၊ ၈ န ှြော့်် ၉ တို ့် ါ 

င ဌြာနြော််းချ ြော်မျြာ်း န ှြော့််အည ီကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရမညြော်။ 

 (င်္) တို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော်က ြာြော်မတီ  

မှတြော်  ုတ ြော်ထြာ်းငခ ြော််း ို  ယြော်ဖျ ြော်က ်းရနြော် တ ြော်င ချ ြော်တို ့် ို 

စစိစြော်မ ီ်း အတညြော်င  ငခ ြော််း သို ့်မဟုတြော်                င  ြော််း ယြော်ငခ ြော််း     

င  နိ ုြော်သညြော်။        ယြော်ဖျ ြော်က ်းရနြော်       အတညြော်င   ါ  
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 မှတြော်  ုတ ြော်ထြာ်းငခ ြော််း ို  ယြော်ဖျ ြော်ရနြော် မှတြော်  ုတ ြော်အရြာရှိထ သို ့် 

အက  ြာ ြော််း  ြာ်း ရမညြော်။  

(ဃ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ(င်္)အရ အက  ြာ ြော််း  ြာ်းစြာ ို လ ခ ရရှိကသြာ 

သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ မှတြော်  ုတ ြော်အရြာရှိသညြော်  မသနြော်စွမြော််းသူအငဖစြော် 

မှတြော်  ုတ ြော်ထြာ်းငခ ြော််း ို  ယြော်ဖျ ြော် ရမညြော်။ 

ထိသုို ့် ယြော်ဖျ ြော်မ ီ်းက  ြာ ြော််း ို သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ 

ကလျှြာ ြော်ထြာ်းသထူ သို ့် အက  ြာ ြော််း  ြာ်းနိ ုြော်သညြော်။ 

၁၅။ မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း မှတြော်  ုတ ြော်ငခ ြော််းလု ြော် နြော််းမျြာ်း က ိ တ ြော်င  ြော်ဆ ြော်သညြော့်် 

 ြာလအငဖစြော် ဤနညြော််းဥ ကဒင ဌြာနြော််းသညြော့်် ကန ့်မှစ၍ အမျြာ်းဆ ်ုး ၂ နစှြော် 

သတြော်မှတြော်သညြော်။ 
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အခန်ိုး (၃) 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ျောိုး၏ြညောထရိုး 

၁၆။ အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီသညြော် အစို်းရ ို ြော်၊ အမျြာ်း ို ြော်၊  ုင်္ဂလိ  ို ြော်န ှြော့်် 

အဖွွဲွဲ့အစညြော််း ို ြော် မူက ိ ၊ အကငခခ  ညြာက ျြာ ြော််းမျြာ်း၊ သ ြော်တနြော််းမျြာ်း၊ သ ိပ ၊ 

က ြာလိ ြော်န ှြော့်် တ ကသိုလြော်မျြာ်းတွ ြော် လညြော််းက ြာ ြော််း၊  ုင်္ဂလိ  

 ညြာသ ြော်က ျြာ ြော််းန ှြော့်် အသ ြော်ကမွ်းမှု သ ြော်တနြော််းက ျြာ ြော််းမျြာ်းတွ ြော် 

လညြော််းက ြာ ြော််း၊ မသနြော်စွမြော််းသူတို ြော််း ခွွဲငခြာ်းခ ရမှုမရှိကစဘွဲ မသနြော်စွမြော််းမှု 

အမျိ ်းအစြာ်းအလို ြော်  ညြာသ ြော်ယူခွ ြော့်် ရရှိနိ ုြော်ကရ်းအတွ ြော် 

 ညြာကရ်း၀နြော်က ီ်းဌြာနန ှြော့်် ည နိှု ိြော််း၍ လူတို ြော််းအ ျ  ်းဝ ြော်  ညြာကရ်းန ှြော့်် 

စ ြော်လျဥြော််းသညြော့်် မူဝါဒမျြာ်း၊  အစအီစဥြော်မျြာ်း ချမှတြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရမညြော်။  

၁၇။ နညြော််းဥ ကဒ ၁၆  ါ လူတို ြော််းအ ျ  ်းဝ ြော် ညြာကရ်းန ှြော့်် စ ြော်လျဥြော််းသညြော့်် 

မူဝါဒမျြာ်း၊  အစအီစဥြော်မျြာ်း ချမှတြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော် ြော်ရြာတွ ြော် လိုအ ြော် ါ  

 ညြာကရ်း၀နြော်က ီ်းဌြာနသညြော် အငခြာ်း သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ ၀နြော်က ီ်းဌြာနမျြာ်း၊ 



 
 

17 

 

C/Official/By Law/21.2.2017By Law Repair.docx 

ဆ ြော်စ ြော်အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်း၊ မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း အသ ြော််းအဖွွဲွဲ့မျြာ်း၊ 

 ုင်္ဂလိ လု ြော် နြော််းရှ ြော်မျြာ်းန ှြော့်် ည နိှု ိြော််းကဆြာ ြော်ရွ ြော်နိ ုြော်သညြော်။ 

၁၈။ အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီသညြော် က ျြာ ြော််းင  ြော်  ညြာကရ်း အစီအစဉ်မျြာ်းန ှြော့်် 

အသ ြော်ကမွ်းဝမြော််း က ျြာ ြော််း ညြာကရ်း အစအီစဉ်မျြာ်း ို 

အက ြာ ြော်အထညြော်ကဖြာြော် ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရြာတွ ြော် မသနြော်စွမြော််းသ ူ မျြာ်း 

အ ျ  ်းဝ ြော်နိ ုြော်ကရ်းအတွ ြော်  ညြာကရ်း၀နြော်က ီ်းဌြာနန ှြော့််လညြော််းက ြာ ြော််း၊  

လိုအ ြော် ါ  အငခြာ်း သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ င ညြော်ကထြာ ြော်စု၀နြော်က ီ်းဌြာနမျြာ်း၊ 

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်း၊  ုင်္ဂလိ လု ြော် နြော််းရှ ြော်မျြာ်းန ှြော့်် လညြော််းက ြာ ြော််း 

ည နိှု ိြော််းကဆြာ ြော်ရွ ြော်နိ ုြော်သညြော်။ 

၁၉။  ညြာကရ်း၀နြော်က ီ်းဌြာနသညြော် ဥ ်က်ဒ ုဒြော်မ၂၄၊  ုဒြော်မခွွဲ (ခ) အရ  

မသနြော်စွမြော််း ကလ်းသ ူယြော် မျြာ်းအြာ်း နိ ုြော်  ကတြာြော်  ဖွ ြော့််လှစြော်ထြာ်းကသြာ 

က ျြာ ြော််းမျြာ်းတွ ြော် အခမွဲ့်  ညြာသ ြော်ယူခွ ြော့်် ရရှိကရ်း အတွ ြော် 

ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရြာတွ ြော် မသနြော်စွမြော််းမှု အမျိ ်းအစြာ်းအလို ြော် လိုအ ြော်ကသြာ 

သ ြော်ကထြာ ြော် ူ  စစညြော််းမျြာ်း၊ သ ြော်  ြာ်းနညြော််းစနစြော်မျြာ်း ို 

အခမွဲ့်ရရှိကစကရ်းအတွ ြော် အငခြာ်းသ ြော်ဆို ြော်ရြာ 

ဝနြော်က ီ်းဌြာနမျြာ်းန ှြော့််လညြော််းက ြာ ြော််း၊ မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအတွ ြော် 
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ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ကသြာ အဖွွဲွဲ့အစညြော််း မျြာ်းန ှြော့််လညြော််းက ြာ ြော််း၊ မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း 

အသ ြော််းအဖွွဲွဲ့တို ့်န ှြော့််လညြော််းက ြာ ြော််း ည နိှု ိြော််းစစီဥြော်ကဆြာ ြော် ရွ ြော်က ်းရမညြော်။ 

၂၀။  ညြာကရ်း၀နြော်က ီ်းဌြာန၊ အငခြာ်းသ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ ၀နြော်က ီ်းဌြာနမျြာ်းန ှြော့်် 

 ညြာကရ်းဆိ ုြော်ရြာ အဖွွဲွဲ့ အစညြော််းမျြာ်းသညြော် အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီ၏ 

လမြော််းည နြော်ချ ြော်န ှြော့််အည ီ မူက ိ ၊ အကငခခ  ညြာအဆ ြော့််မှ သ ိပ ၊ က ြာလိ ြော်န ှြော့်် 

တ ကသိုလြော် ညြာအဆ ြော့််အထိ မသနြော်စွမြော််းမှု အမျိ ်းအစြာ်းန ှြော့်် မသနြော်စွမြော််းမှု 

အဆ ြော့််အလုိ ြော် လိုအ ်ြော်ချ ြော်မျြာ်း ို အကငခခ ၍ ကအြာ ြော် ါတို ့် ို 

စစီဥြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရမညြော် - 

 ( ) မသနြော်စွမြော််းမှုအလို ြော် လိုအ ြော်ကသြာ စြာကရ်းခ ု၊ စြာသ ြော်ခနြော််း၊ 

သနြော် ့်စ ြော်ခနြော််းအစရှိသည့်ြော် အဆ ြော်ကင သ ြော့််ကလျြာြော်သညြော့်် 

 တြော်ဝနြော််း ျ ြော်မျြာ်း စီမ ထြာ်းရှိငခ ြော််း၊ 

(ခ) မသနြော်စွမြော််းမှု အမျိ ်းအစြာ်းအလို ြော် အဆ ြော်ကင သ ြော့််ကလျြာြော်သညြော့်် 

စြာကမ်း ွွဲကငဖဆိမုှု   ုစ  န ှြော့်် ကငဖဆိခုျိနြော်မျြာ်း သတြော်မှတြော်က ်းငခ ြော််း၊ 

စြာကမ်း ွွဲကငဖဆိရုြာတွ ြော် မသနြော်စွမြော််းမှု အမျိ ိ ်း အစြာ်းအလို ြော် 

လိုအ ြော်သညြော့်် အကထြာ ြော်အ ူင   စစညြော််းမျြာ်း 
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ယူကဆြာ ြော်ခွ ြော့််င  ငခ ြော််း၊ လိုအ ြော် ါ  နြာ်းမ  ြာ်းသမူျြာ်းအတွ ြော် 

လ ြော်သက ဂတင  ဘြာသြာစ ြာ်းင နြော် ကခေါ်ယူ ခွ ြော့််င  ငခ ြော််း၊ 

(င်္) အကငခခ  ညြာအဆ ြော့််တွ ြော် မသနြော်စွမြော််းမှုဆိ ုြော်ရြာ အသ ိညြာ 

ဗဟုသတုမျြာ်း ိုလညြော််း က ြာ ြော််း၊ ဆရြာအတတြော်သ ြော် ညြာကရ်း 

သ ြော်  ြာ်းသညြော့်် က ြာလိ ြော်န ှြော့်် တ ကသိလုြော် မျြာ်းတွ ြော် 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း အခွ ြော့််အကရ်းအြာ်း 

ဘြာသြာရ ြော်တစြော်ခုအငဖစြော်လညြော််းက ြာ ြော််း  ထညြော့််သ ွြော််းသ ြော်  ြာ်းရနြော် 

စစီဥြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ငခ ြော််း၊ 

(ဃ) မသနြော်စွမြော််းမှု အမျိ ်းအစြာ်းအလို ြော်  ျွမြော််း ျ ြော်စွြာ 

သ ြော်  ြာ်းက ်းနိ ုြော်မညြော့်် မသနြော်စွမြော််းသူ ဆရြာ၊ ဆရြာမမျြာ်း 

အ ါအ၀ ြော် ဆရြာ၊ ဆရြာမမျြာ်းအြာ်း ကလ့် ျ ြော့််သ ြော်  ြာ်း 

ကမွ်းထတုြော်ငခ ြော််းန ှြော့်် အထ်ူး ျွမြော််း ျ ြော်သူမျြာ်းငဖ ြော့်် 

မွမြော််းမ သ ြော်တနြော််းက ်းငခ ြော််း၊ 

( ) မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း၏  ညြာကရ်း လိုအ ြော်ချ ြော်အက ေါ် ထကိရြာ ြော်စွြာ 

  ့် ို်းက ်းရနြော်န ှြော့်် က ါ ြော််း ူ်းကဆြာ ြော်ရွ ြော်ငခ ြော််းမျြာ်း င  လု ြော်နိ ုြော်ရနြော် 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအြာ်း  ညြာသ ြော်   ြာ်းက ်းနိ ုြော်သညြော့်် 
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က ျြာ ြော််းမျြာ်းတွ ြော် မသနြော်စွမြော််းသူ ဆရြာ၊ ဆရြာမမျြာ်း အ ါအဝ ြော် 

မသနြော်စွမြော််းမှု  ျွမြော််း ျ ြော်သညြော့်် ဆရြာ၊ ဆရြာမမျြာ်း ထြာ်းရှိက ်းရနြော်  

စစီဥြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော် ငခ ြော််း။ 

 

 

 

 

 

 

အခန်ိုး (၄) 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ျောိုး၏ကျန်ိုးမ္ောထရိုး 

၂၁။  ျနြော််းမြာကရ်းန ှြော်် ့်အြာ်း စြာ်း၀နြော်က ီ်းဌြာနသညြော် 

အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီ၏ လမြော််းည နြော်ချ ြော်န ှြော့်် အညီ နိ ုြော်  ကတြာြော်  

ကဆြာ ြော်ရွ ြော်လျ ြော်ရှိကသြာ  ျနြော််းမြာကရ်းကစြာ ြော့််ကရှြာ ြော်မှုဆို ြော်ရြာ အခွ ြော့််အကရ်း 

မျြာ်း ို မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း အခမွဲ့်ငဖစြော်ကစ၊  ျခ နိ ုြော်ကသြာ နှုနြော််းထြာ်းငဖ ြော့််ငဖစြော်ကစ 

ရရှိခ စြာ်းနိ ုြော်ရနြော် အလုိ ့် ြှာ- 
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 ( ) မသနြော်စွမြော််းမှုငဖစြော် ွြာ်းနှုနြော််းအနညြော််းဆ ်ုးငဖစြော်ကစရနြော် 

မသနြော်စွမြော််းမှုငဖစြော်နိ ုြော်သညြော့်် အက  ြာ ြော််း အရ ြော််းမျြာ်း ိ ု

ကလ့်လြာသကုတသနင  လု ြော် ြော်ငခ ြော််း၊  ျနြော််းမြာကရ်း 

အသ ိညြာက ်းငခ ြော််း၊  ြာ ွယြော်ကဆ်းမျြာ်းတို ြော်က ျွ်းငခ ြော််း၊ 

ထိ်ုးနှ ငခ ြော််းစသညြော့်် က ိ တ ြော် ြာ ွယြော်ကရ်းလု ြော် နြော််း မျြာ်း ို 

စီမိ ချ ြော်မျြာ်းချမှတြော်၍ တို်းငမ  ြော့််ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရမညြော်။ 

 (ခ)  ကရှ်းဦ်းအရွယြော် ကလ်းသ ူယြော်မျြာ်း ဖွ ွဲ့ မဖိ ်းကရ်းအကငခအကန 

တို ြော််းတြာစစြော်ကဆ်းမှုန ှြော့်် င နြော်လညြော်ထကူထြာ ြော်ကရ်းဆိ ုြော်ရြာ 

လု ြော် နြော််းမျြာ်းအြာ်း ဝနြော်က ီ်းဌြာနန ှြော့််  ူ်းက ါ ြော််းကဆြာ ြော် ရွ ြော်ရမညြော်။  

 (င်္) နိ ုြော်   ို ြော် ကဆ်းရ ု ၊ ကဆ်းခနြော််းမျြာ်းသို ့် မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း  ျနြော််းမြာကရ်း 

ကဆ်း ုသမှု ခ ယူရနြော် လြာ်က်ရြာ ြော် ါ  ဦ်းစြာ်းက ်း၍ 

မသနြော်စွမြော််းမှုအမျိ ်းအစြာ်းအလို ြော် လိုအ ြော် သညြော်မျြာ်း 

စစီဥြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော်က ်းရမညြော်။ 

 (ဃ) မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအြာ်း င  စုကစြာ ြော့််ကရှြာ ြော်လျ ြော်ရှိကသြာ 

ကင်္ဟြာမျြာ်း၊ သ ြော်တနြော််း က ျြာ ြော််းမျြာ်း၊ ဌြာနမျြာ်းန ှြော့်် စ ြော်တြာမျြာ်း ို 

 ျနြော််းမြာကရ်းဆိ ုြော်ရြာ  ူည ီ ့် ို်းမှုမျြာ်း ကဆြာ ြော်ရွ ြော်က ်းရမညြော်။ 
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၂၂။  ျနြော််းမြာကရ်းန ှြော့််အြာ်း စြာ်း၀နြော်က ီ်းဌြာနသညြော် အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီ၏ 

လမြော််းည နြော်ချ ြော်န ှြော့်် အည ီ မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့်် 

စစိစြော်သတြော်မှတြော်သညြော့််အဖွွဲွဲ့  မသနြော်စွမြော််းမှုအမျိ ်းအစြာ်းန ှြော့်် မသနြော်စွမြော််းမှု 

အဆ ြော့််သတြော်မှတြော်ရြာတွ ြော် နိ ုြော်  တ ြာ   ျ ြော့််သ ်ုးကသြာ စ နှုနြော််းမျြာ်းန ှြော့်် 

လို ြော်ကလျြာညကီထွရှိကစ ကရ်းန ှြော့်် လူမှုကရ်းစ နှုနြော််းမျြာ်း 

ထညြော့််သွ ြော််းစဥြော််းစြာ်းကရ်းတို ့်အတွ ြော် လိုအ ြော်ကသြာ ည နြော်  ြာ်းချ ြော်မျြာ်း 

ထတုြော်င နြော်ရမညြော်။ 

၂၃။ စ ြော်မှုဝနြော်က ီ်းဌြာနန ှြော့်် အလု ြော်သမြာ်း၊ လူဝ ြော်မှုက ီ်း   ြော်ကရ်းန ှြော့်် 

င ညြော်သူ ့်အ ြော်အြာ်း ဝနြော်က ီ်း ဌြာနတို ့်သညြော် စ ြော်ရ ု ၊ အလု ြော်ရ ုမျြာ်းတွ ြော် 

အလု ြော်သမြာ်းမျြာ်း မသနြော်စွမြော််းမှု မငဖစြော်က ေါ်ကစရနြော် အလုိ ့် ြှာ လ ုကလြာ ြော်ကသြာ 

အ ြာအ ွယြော်မျြာ်း ထြာ်းရှိကစကရ်းအတွ ြော်လညြော််းက ြာ ြော််း၊ အဆ ိြော် 

သ ြော့််ကစကသြာ ဓြာတု စစညြော််းမျြာ်း  ို ြော်တွယြော်အသ ်ုးင  ရြာတွ ြော် 

ကဘ်းအနတရြာယြော်  ြော််းရှ ြော််းကစကရ်း အတွ ြော်လညြော််းက ြာ ြော််း 

က ိ တ ြော် ြာ ွယြော်မှု အစအီမ မျြာ်း ို သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ ၀နြော်က ီ်းဌြာနန ှြော့်် ည နိှု ိြော််း 

ကဆြာ ြော်ရွ ြော်က ်းရမညြော်။ 
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၂၄။  ျနြော််းမြာကရ်းန ှြော့််အြာ်း စြာ်း၀နြော်က ီ်းဌြာနသညြော် အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီ၏ 

လမြော််းည နြော်ချ ြော်န ှြော့်် အည ီ သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာဝနြော်က ီ်းဌြာန၊ အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းန ှ့်ြော်် 

 ူ်းက ါ ြော််း၍-  

( ) မသနြော်စွမြော််းမှုငဖစြော်လျ ြော်ရှိကသြာ  ကလ်းမျြာ်းန ှြော့်် မသနြော်စွမြော််းမှုငဖစြော်ရနြော် 

အလြာ်းအလြာ ရှိကသြာ  ကလ်းမျြာ်း ို ကစြာစ်ီးစွြာ 

စစိစြော်ကဖြာြော်ထတုြော်မ ီ်း ကဆ်း ုသမှုမျြာ်း ကဆြာ ြော်ရွ ြော် က ်းရမညြော်။ 

(ခ) ကမွ်း  ြော််းစမှ ၅ နစှြော်အထ ိမသနြော်စွမြော််း ကလ်းမျြာ်း ို ဦ်းစြာ်းက ်း၍ 

အသ ြော်အ ို ြော််း အငခြာ်းအလို ြော်  ုသကရ်းန ှြော့်် င  စု ျိ ်းကထြာ ြော်ကရ်း 

စမီ ချ ြော်မျြာ်း ချမှတြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော် ရမညြော်။ 
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အခန်ိုး (၅) 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ျောိုး  လယွက်ူစွောသေွာိုးလောထန  ငု ်အသံိုုးပြ န ငုထ်ရိုး 

၂၅။ အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီသညြော် သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ 

င ညြော်ကထြာ ြော်စုဝနြော်က ီ်းဌြာနမျြာ်း၊ တို ြော််းကဒသက ီ်း န ှြော့်် 

င ညြော်နယြော်အစို်းရအဖွွဲွဲ့မျြာ်း၊  စညြော်  ြော်သြာယြာကရ်းက ြာြော်မတီန ှြော့်် 

စညြော်  ြော်သြာယြာကရ်းအဖွွဲွဲ့မျြာ်း၊  ုင်္ဂလိ အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်း၊ ငမနြော်မြာနိ ုြော်   
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အ ြော်င်္ျ ြော်နယီြာက ြာ ြော်စ၊ီ ငမနြော်မြာနိ ုြော်   ဗိသ ုြာက ြာ ြော်စ ီ တို ့်န ှြော့်် 

ည နိှု ိြော််း ူ်းက ါ ြော််းမ ီ်း  ြာလရှညြော်၊  ြာလတိုစမီ  ိနြော််းမျြာ်း ချမှတြော် ြာ 

ကအြာ ြော် ါအတို ြော််း အက ြာ ြော်အထညြော်ကဖြာြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရမညြော်-  

( )  အမျြာ်းင ညြော်သဆူို ြော်ရြာ အကဆြာ ြော်အအ ုမျြာ်းန ှြော့်် 

ဆ ြော်စ ြော် တြော်ဝနြော််း ျ ြော် ကနရြာမျြာ်း ငဖစြော်ကသြာ အမိြော်ရြာ၊ 

စြာသ ြော်က ျြာ ြော််း၊ ရ ု်း၊ ကဆ်းရ ု ၊ ကစျ်း၊  နြော််းငခ ၊ ရု ြော်ရှ ြော်ရ ု ၊  ဇြာတြော်ရ ု ၊ 

င တို ြော်၊ အြာ်း စြာ်းရ ု ၊ ကစျ်းဝယြော်စ ြော်တြာ၊ အမျြာ်းသ ု်းသနြော် ့်စ ြော်ခနြော််း၊ 

လမြော််းတ တြာ်း၊ ကလျှြာ ြော်လမြော််း၊  လ ြော်ကဖြာ ြော််း၊ လူ ူ်းမျဥြော််း ျြာ်း၊ 

လမြော််းဆ မုီ်း ွိ  ြော့််၊  ြာ်းင်္ိတြော်၊ ဘူတြာရ ု ၊ ကလဆ ိြော်၊ သကဘဂြာဆ ိြော် 

စသညြော်တို ့် ို မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း လွယြော် ူစွြာ အသ ်ုးင  နိ ုြော် 

ကရ်းအတွ ြော် အင ညြော်င ညြော်ဆိ ုြော်ရြာ ဗိသ ုြာ 

စ ချိနြော်စ ည နြော််းမျြာ်းန ှြော့််အည ီ   ုစ ထတုြော်လု ြော် ငခ ြော််း၊ 

တညြော်ကဆြာ ြော်ငခ ြော််းန ှြော့်် င  င  ြော်ငခ ြော််း၊ 

(ခ) အမျြာ်းင ညြော်သူသ ်ုး သယြော်ယူ ို ့်ကဆြာ ြော်ကရ်းယြာဥြော်မျြာ်းတွ ြော် 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအတွ ြော်  ဦ်းစြာ်းက ်း၍ ကနရြာထို ြော်ခ ြော််း 

စစီဥြော်ထြာ်းရှိငခ ြော််း၊ ဘ်ီးတ ြော် ုလြာ်းထို ြော် အသ ်ုးင   သမူျြာ်း 
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စ်ီးန ြော််းလို ြော် ါနိ ုြော်ကရ်းအတွ ြော် စစီဥြော်က ်းငခ ြော််း၊ 

အငမ ြော်အြာရ ုချိ ွဲ့ယွ ြော််းသမူျြာ်း၊ အ  ြာ်းအြာရ ုချိ ွဲ့ယွ ြော််းသမူျြာ်း၊ 

ဥြာဏြော်ရညြော်မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအတွ ြော် အသ စနစြော်၊ 

သက ဂတအမှတြော်အသြာ်းမျြာ်း၊ ရု ြော်  ုမျြာ်း၊ အချ ြော်င မီ်းမျြာ်း 

အ ါအဝ ြော် သ ြော့််ကလျြာြော်ကသြာ အကငခအ်က်နစစီဥြော်က ်းငခ ြော််း၊ 

အကထြာ ြော်အ ူင  ကစကသြာ လိုအ ြော်ချ ြော်မျြာ်း စစီဥြော်က ်းငခ ြော််း၊ 

(င်္) အမျြာ်းင ညြော်သူသွြာ်းလြာသညြော့်် လမြော််းမျြာ်း၏ လူသွြာ်းလမြော််း၊ 

 လ ြော်ကဖြာ ြော််းမျြာ်းတွ ြော် မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း 

လွယြော် ူစွြာသွြာ်းလြာနိ ုြော်ကရ်းအတွ ြော် မျ ြော်မငမ ြော် ကလျှြာ ြော်လမြော််း 

မျြာ်းန ှြော့်် လမြော််းငဖတြော်အတ ြော်အဆ ြော််းမျြာ်းတွ ြော် 

ဆ ြော်ကငခကလျှြာလမြော််းမျြာ်း င  လု ြော်ရနြော် ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ငခ ြော််း၊  

(ဃ)  ဆ ြော်သယွြော်ကရ်း၊ အသ လ  ြော့််အစီအစဥြော်၊ ရု ြော်ငမ ြော်သ   ြာ်း၊ 

သတ ြော််း၊ င နြော်  ြာ်းကရ်းန ှြော့်် အ ြော်တြာန ြော် ဝ ြော်ဘြော်ဆိဒုြော်စသညြော့်် 

လူထဆု ြော်သယွြော်ကရ်း ဏ္ဍတို ့်တွ ြော် အမျြာ်းင ညြော်သူ သရိှိသ ြော့််သညြော့်် 

သတ ြော််းအချ ြော်အလ ြော်မျြာ်းအြာ်း မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း လွယြော် ူစွြာ 

သ ်ုးစွွဲနိ ုြော်ကရ်းအတွ ြော် စစီဥြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော်က ်းငခ ြော််း၊ 
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( )  လူကနထထူ ြော်ကသြာကနရြာမျြာ်း၊ က ျြာ ြော််းမျြာ်း၊ ကလဆ ိြော်၊  ြာ်းင်္ိတြော် ြော်၊ 

သကဘဂြာဆ ိြော်န ှြော့်် ဘတူြာရ ုမျြာ်းတွ ြော် မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအတွ ြော် 

ယြာဥြော်ရ ြော်နြာ်းရနြော် ကနရြာမျြာ်းသတြော်မှတြော် ထြာ်းရှိငခ ြော််း။ 
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အခန်ိုး (၆) 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ျောိုးန ငုင်ထံရိုးနငှ့်် ပြညသ်ူ ့်ထရိုးရောနယြ်ယမ်္ျောိုးတငွ ် 

ြါ၀ငထ်ဆောငရွ်ကခ်ွင့််ရရှ ထရိုး 

၂၆။ ကရွ်းက ြာ ြော်တ ြော်ကငမ ြာ ြော်ငခ ြော််းဆို ြော်ရြာ တညြော်ဆွဲဥ ကဒမျြာ်းန ှြော့််အည ီ

လ တြော်ကတြာြော်တစြော်ရ ြော်ရ ြော် အတွ ြော်  ဆနဒမွဲက ်း ို ြော်ခွ ြော့််ရှိကသြာ 

မသနြော်စွမြော််းသူတို ြော််း လျှိ ွဲ့၀ှ ြော်ဆနဒမွဲက ်းနိ ုြော်ကရ်းန ှြော့်် လ တြော်ကတြာြော် 

တစြော်ရ ြော်ရ ြော်အတွ ြော် ကရွ်းချယြော်ခ နိ ုြော်ခွ ြော့််ရှိကသြာ မသနြော်စွမြော််းသူတို ြော််း 
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ကရွ်းချယြော်ခ နိ ုြော်ကရ်းတု််ိ ် ့်အတွ ြော် အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီသညြော် 

င ညြော်ကထြာ ြော်စုကရွ်းက ြာ ြော် ွွဲက ြာြော်မရှ ြော်န ှြော့်် ည နိှု ိြော််း ူ်းက ါ ြော််းကဆြာ ြော်ရွ ြော် 

ရမညြော်။ 

၂၇။ အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီသညြော်  င ညြော်ကထြာ ြော်စု 

ကရွ်းက ြာ ြော် ွွဲက ြာြော်မရှ ြော်န ှြော့်် ည နိှု ိြော််းမ ီ်း -  

( ) မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း မွဲရ ုသို ့် လွယြော် ူစွြာလြာကရြာ ြော် မွဲက ်းနိ ုြော်ရနြော်န ှြော့်် 

မသနြော်စွမြော််းမှု အမျိ ်းအစြာ်းအလို ြော် မွဲရ ုအသ ်ုးအကဆြာ ြော် 

 စစညြော််းမျြာ်းအြာ်း လွယြော် ူစွြာအသ ်ုးင   မွဲထညြော့််နိ ုြော်ရနြော် 

လ ြော်သက ဂတင ဘြာသြာစ ြာ်း၊ မျ ြော်မငမ ြော်လ ြော်စမြော််းစြာက န ှြော့်် 

အသ ငဖ ြော့််ဆ ြော်သွယြော်ငခ ြော််း နညြော််းလမြော််းမျြာ်း ွဲ့်သို ့်ကသြာ 

သ ြော့််ကလျြာြော်သညြော့်် ဆ ြော်သယွြော် ကရ်းနညြော််းလမြော််းမျြာ်းအြာ်း 

စစီဥြော်ငဖညြော့််ဆညြော််းက ်းရနြော် သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ ကရွ်းက ြာ ြော် ွွဲ က ြာြော်မရှ ြော် 

အဖွွဲွဲ့ဝ ြော်မျြာ်းန ှြော့်် ဝနြော်ထမြော််းမျြာ်းအြာ်း   ့် ို်း ူည ီကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရမညြော်။ 

(ခ) မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း အမျြာ်းနညြော််းတူ မွဲက ်းနိ ုြော်ကရ်းန ှြော့်် 

ကရွ်းက ြာ ြော် ွွဲတွ ြော်  ါဝ ြော် နိ ုြော်ကရ်းအတွ ြော် အ ူ ိရိယြာန ှြော့်် 

နညြော််း ညြာအသစြော်မျြာ်း အသ ်ုးင  ငခ ြော််းအ ါအဝ ြော် သ ြော့််ကလျြာြော်ကသြာ 
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အစအီစဥြော်မျြာ်း ို င ညြော်ကထြာ ြော်စု ကရွ်းက ြာ ြော် ွွဲက ြာြော်မရှ ြော်မှ စမီ  

ကဆြာ ြော်ရွ ြော်နိ ုြော်ရနြော်   ့် ို်း ူညရီမညြော်။ 

 (င်္)  မွဲဆနဒရှ ြော်မသနြော်စွမြော််းသသူညြော် လ တြော်ကတြာြော်တစြော်ရ ြော်ရ ြော်အတွ ြော် 

 ိုယြော်တို ြော်ငဖစြော်ကစ၊  ိုယြော်တို ြော်ဆနဒင  ကသြာ  ုင်္ဂိ လြော်တစြော်ဦ်းဦ်း၏ 

အ ူအညငီဖ ြော့််ငဖစြော်ကစ လျှိ ွဲ့ ဝှ ြော်ဆနဒမွဲ က ်းရြာတွ ြော် 

လွယြော် ူအဆ ြော်ကင ကရ်းအတွ ြော် က ါ ြော််းစ ြော်ည နိ ှု ိြော််း 

ကဆြာ ြော်ရွ ြော်က ်းရ မညြော်။  

 (ဃ) မွဲဆနဒရှ ြော်စြာရ ြော််းက ြာ ြော်ယူသညြော့််ကနရြာ၊  ိုယြော်စြာ်းလှယြော်ကလြာ ြော််း 

အမညြော်စြာရ ြော််း တ ြော်သ ွြော််းမှု လ ြော်ခ သညြော့််ကနရြာ၊ 

ဆနဒမွဲထညြော့််ရသညြော့််မွဲရ ု ၊  နြော် ့် ွ ြော်တို ြော်  ြာ်းရနြော် 

သြွာ်းကရြာ ြော်ရမညြော့်် ရ ု်းခနြော််းအ ါအဝ ြော် 

ကရွ်းက ြာ ြော် ွွဲလု ြော် နြော််းစဥြော်န ှြော့်် သ ြော်ဆိ ုြော် သညြော့်် အကငခခ  

အကဆြာ ြော်အဦ်းမျြာ်းန ှြော့်် ဝနြော်ကဆြာ ြော်မှုအြာ်းလ ု်း ို 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း လ ြော်လှမြော််းမီ ရယူအသ ်ုးင  နိ ုြော်ရနြော် 

ည နိှု ိြော််းကဆြာ ြော်ရွ ြော်က ်းရမညြော်။ 
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( ) မသနြော်စွမြော််းသမူွဲဆနဒရှ ြော်မျြာ်းအြာ်း 

ထကိရြာ ြော်စွြာအ ူအညကီ ်းနိ ုြော်ရနြော် ကရွ်းက ြာ ြော် ွွဲ 

က ြာြော်မရှ ြော်အဆ ြော့််ဆ ြော့််မှ တြာဝနြော်ရှိသမူျြာ်းန ှြော့််  မွဲရ ုဝနြော်ထမြော််းမျြာ်း ို  

လိုအ ြော် ါ  မသနြော်စွမြော််းမှုဆိ ုြော်ရြာ 

အသ ိညြာက ်းသ ြော်တနြော််းမျြာ်းအြာ်း စီစဥြော်က ်းနိ ုြော်ကရ်း ည နိှု ိြော််း 

ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရမညြော်။ 

၂၈။ အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီသညြော် ကအြာ ြော်ကဖြာြော်င  ါ လူမှုကရ်းနယြော် ယြော်ရှိ 

လှု ြော်ရှြာ်းမှု အသ်ီးသ်ီး တွ ြော် မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအြာ်း ခွွဲငခြာ်းမှုမရှိဘွဲ 

 ူ်းက ါ ြော််း ါ၀ ြော် ကဆြာ ြော်ရွ ြော်နိ ုြော်ကရ်းအတွ ြော် သ ြော်ဆိ ုြော် ရြာ ၀နြော်က ီ်းဌြာနမျြာ်း၊ 

တို ြော််းကဒသက ီ်းန ှြော့်် င ညြော်နယြော်အစို်းရအဖွွဲွဲ့မျြာ်း၊ သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ 

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းန ှြော့်် လညြော််းက ြာ ြော််း၊ 

ငမနြော်မြာနိ ုြော်  မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းချ  ြော်၊ မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း 

အသ ြော််းအဖွွဲွဲ့မျြာ်းန ှြော့်် လညြော််းက ြာ ြော််း ည နိှု ိြော််းမ ီ်း သ ြော့််ကလျြာြော်ကသြာ 

အစအီမ မျြာ်း ကဆြာ ြော်ရွ ြော်က ်းရမညြော်- 
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( ) အမျြာ်းင ညြော်သနူ ှြော့်် တြော်သ ြော်သညြော့်် ရို်းရြာယဥြော်က ျ်းမှုန ှြော့်် 

အန ုညြာဆိ ုြော်ရြာ လှု ြော်ရှြာ်း မှုမျြာ်း၊ ကဖျြာြော်ကငဖကရ်း 

အစအီစဥြော်မျြာ်းန ှြော့််  ွွဲကတြာြော်မျြာ်း ျ ြော််း ငခ ြော််း၊ 

(ခ) ထ်ူးချွနြော်သ ူ မသနြော်စွမြော််းအြာ်း စြာ်းသမြာ်းမျြာ်း က ေါ်ထနွြော််းလြာကရ်းန ှြော့်် 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း အထ်ူးင   အြာ်း စြာ်းနညြော််းမျြာ်း 

ဖွ ွဲ့ မဖိ ်းတို်းတ ြော်ကရ်းအတွ ြော် အြာ်းက ်းငမ  ြော်် ့်တ ြော်ငခ ြော််း၊ 

(င်္)  အမျြာ်းင ညြော်သူ အသ ်ုးင  သည့်ြော်် အြာ်း စြာ်း ွ ြော််းန ှြော့်် 

အြာ်း စြာ်းရ ုမျြာ်းတွ ြော် မသနြော် စွမြော််းသမူျြာ်း  ါဝ ြော်ကလ့် ျ ြော့်် 

အသ ်ုးင  ခွ ြော့်် ကသချြာကစရနြော် စမီ ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ငခ ြော််း၊ 

(ဃ) နယြော် ယြော်အလို ြော် ထ်ူးချွနြော်ကသြာ မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအြာ်း 

အငခြာ်းနိ ုြော်  သြာ်းမျြာ်း နညြော််းတူ ချီ်းငမ  ြော့််အြာ်းက ်းငခ ြော််း၊ 

( )    ုမှနြော် အြာ်း စြာ်းလှု ြော်ရှြာ်းမှု အဆ ြော့််တို ြော််းတွ ြော် မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း 

အငဖစြော်နိ ုြော်ဆ ်ုး အကငခအကနအထ ိ  ါဝ ြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော်နိ ုြော်ကရ်း 

အြာ်းက ်းရနြော်န ှြော့်် ငမ  ြော့််တ ြော်ရနြော် ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ငခ ြော််း၊ 

(စ) မသနြော်စွမြော််း ကလ်းမျြာ်းအကနငဖ ့်ြော်် အငခြာ်း ကလ်းမျြာ်းနညြော််းတူ 

ကဆြာ့် စြာ်းငခ ြော််း၊ အ နြော််းကငဖငခ ြော််း၊ အနြာ်းယူငခ ြော််းန ှြော့်် 
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အြာ်း စြာ်းလှု ြော်ရှြာ်းမှုမျြာ်းတွ ြော်  ါဝ ြော်ခွ ြော့််ရရှိကစ ရနြော် 

ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ငခ ြော််း။ 

 

အခန်ိုး (၇) 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ျောိုးပြ စုြျ  ိုးထ ောငထ်ရိုးနငှ့််ပြန်လည ်ထူ ောငထ်ရိုး 

၂၉။ ဝနြော်က ီ်းဌြာနသညြော် သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ၀နြော်က ီ်းဌြာနမျြာ်း န ှြော့််ည နိ ှု ိြော််း၍- 

( ) သဘြာ၀ကဘ်းအနတရြာယြော်အ ါအ၀ ြော် ကဘ်းအနတရြာယြော် 

အမျိ ်းမျိ ်းမ ျကရြာ ြော်မီ က ိ တ ြော် ြာ ွယြော်ကရ်း၊ 

င  ြော်ဆ ြော်ကရ်းလု ြော် နြော််းမျြာ်း ိုလညြော််းက ြာ ြော််း၊ ကဘ်းအနတရြာယြော် 

 ျကရြာ ြော်သညြော့်် အကရ်းက ေါ်အကငခအကနတွ ြော် 

ရှြာကဖွ ယြော်ဆယြော်ကရ်းလု ြော် နြော််းမျြာ်းန ှြော့်် 

ကဘ်းအနတရြာယြော် ျကရြာ ြော်မ ီ်းကနြာ ြော် င နြော်လညြော်ထကူထြာ ြော်ကရ်းန ှြော့်် 

င နြော်လညြော်ကနရြာ ချထြာ်းကရ်း လု ြော် နြော််းမျြာ်း ိုလညြော််းက ြာ ြော််း 

ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရြာတွ ြော်  မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း  အတွ ြော် 

ထညြော့််သွ ြော််းကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရနြော် စမီ ထြာ်းရှိရမညြော်။ ယ ြော််းလု ြော် နြော််း 
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စမီ ချ ြော်မျြာ်း  ို မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း သရိှိနြာ်းလညြော်နိ ုြော်ကရ်း ိုလညြော််း 

စမီ ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရမညြော်။ 

(ခ)  နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( )  ါ လု ြော် နြော််းမျြာ်းတွ ြော် မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း 

 ိုယြော်တို ြော် ါ၀ ြော် ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ခွ ြော့််ရှိကစရနြော် ည နိှု ိြော််း်က ်းရမညြော်။ 

၃၀။ သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ ၀နြော်က ီ်းဌြာနမျြာ်းန ှြော့်် ဖွ ွဲ့ မဖိ ်းကရ်းကဆြာ ြော်ရွ ြော်ကနကသြာ 

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းသညြော် ရ ြော်ရွြာအကငခင  ဖွ ွဲ့ မဖိ ်းကရ်း လု ြော် နြော််းစဥြော်မျြာ်း 

အ ါအဝ ြော် အဖွွဲွဲ့အစညြော််းတို ြော််း၏ ကဆြာ ြော်ရွ ြော်မှု  လု ြော် နြော််းစဥြော်တို ြော််းတွ ြော် 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း အ ျ  ်းဝ ြော်နိ ုြော်ကရ်း စမီ ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရမညြော်။ ထိုသို ့် 

ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရြာတွ ြော် မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း ိုယြော်တို ြော်  ူ်းက ါ ြော််း ါဝ ြော်နိ ုြော်ရနြော် 

စစီဥြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော် က ်းရ မညြော်။  

 

အခန်ိုး (၈) 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ျောိုးအလြ်ုအက ငုအ်ခွင့််အလမ်္ိုးရရှ ထရိုး  

၃၁။ အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီသညြော်- 

 ( ) ဥ ကဒ ုဒြော်မ ၃၅ ၊  ုဒြော်မခွွဲ ( ) အြာ်း အက ြာ ြော်အထညြော်ကဖြာြော် 

ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရြာတွ ြော် အစို်းရဌြာန၊ 
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အစို်းရအဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းန ှြော့််လညြော််းက ြာ ြော််း၊ 

 ုင်္ဂလိ လု ြော် နြော််းရှ ြော်မျြာ်း န ှြော့််လညြော််းက ြာ ြော််း၊ 

ဆ ြော်စ ြော်အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းန ှြော့််လညြော််းက ြာ ြော််း ည နိှု ိြော််းကဆြာ ြော်ရွ ြော် 

ရမညြော်။ 

(ခ) မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း၏ အလု ြော်အ ို ြော်အခွ ြော့််အလမြော််းအတွ ြော် 

အသ ြော်ကမွ်းမှု အထ်ူး သ ြော်တနြော််းက ျြာ ြော််းမျြာ်း 

ဖွ ြော့််လှစြော်သ ြော်  ြာ်းနိ ုြော်ကရ်းန ှြော့်် လ ြော်ရှိဖွ ြော့််လှစြော်ထြာ်းကသြာ 

အသ ြော်ကမွ်းဝမြော််းက ျြာ ြော််းသ ြော်တနြော််းမျြာ်းတွ ြော် မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း 

အ ျ  ်းဝ ြော်တ ြော်ကရြာ ြော် နိ ုြော်ရနြော် ည နိှု ိြော််းစီစဥြော် က ်းရမညြော်။  

(င်္) မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း အလု ြော်ခွ ြော်ဝ ြော်ကရြာ ြော်ရြာတွ ြော် အခ ြော်အခွဲ 

မရှိကစကရ်းအတွ ြော် အန်ီး  ြော် က ီ်း   ြော် ူည ီ  ့် ို်းက ်းမညြော့်် 

လု ြော် နြော််းခွ ြော်ဆို ြော်ရြာ ည နိှု ိြော််းကရ်းမ ်းမျြာ်းအြာ်း 

ကလ့် ျ ြော့််သ ြော်တနြော််းက ်းငခ ြော််း အစီအစဥြော်မျြာ်းအတွ ြော် လိုအ ြော်သလို 

ည နိှု ိြော််းကဆြာ ြော်ရွ ြော် က ်းရမညြော်။ 

(ဃ)မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း လု ြော် နြော််းခွ ြော်တွ ြော် စွမြော််းရညြော်ငမ ြော့််မြာ်းကရ်းအတွ ြော် 

လု ြော် နြော််းခွ ြော် သ ြော်တနြော််းမျြာ်း၊ လု ြော် နြော််းခွ ြော် ျွမြော််း ျ ြော်မှု 
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မွမြော််းမ သ ြော်တနြော််းမျြာ်း အဆ ြော်ကင လွယြော် ူစွြာ တ ြော်ကရြာ ြော်နိ ုြော်ရနြော် 

သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ အစို်းရဌြာန၊ အစို်းရအဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်း၊ အစို်းရ 

မဟုတြော််က်သြာအဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်း၊ လု ြော် နြော််းရှ ြော်မျြာ်းန ှြော့်် ည ိနှ်ု  ိြော််း၍ 

စမီ ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရမညြော်။ 

၃၂။ အလု ြော်ရှ ြော်သညြော်- 

( ) မသနြော်စွမြော််းသူ အလု ြော်သမြာ်းအြာ်း  ျွမြော််း ျ ြော်မှုအလို ြော် 

အလု ြော်တစြော်ခုခုတွ ြော် လု ြော် ို ြော်ရနြော် ခနြော် ့်အ ြော်မ ီ်း ါ  ရ ြော်က ါ ြော််း 

၃၀ အတွ ြော််း သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ မမိ ွဲ့နယြော် အလု ြော်အ ို ြော်န ှြော့်် 

အလု ြော်သမြာ်းရှြာကဖွကရ်း ရ ု်းမျြာ်းတွ ြော် အလု ြော်ခနြော် ့်ထြာ်းကရ်း 

 တြော်င ြာ်း   ုစ  (၇) ထုတြော်ယူရနြော်န ှြော့်် လစြော်လ ြော်သညြော့်် 

အလု ြော်အ ို ြော်စြာရ ြော််း ို ဦ်းစ်ီးဌြာနန ှြော့်် သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာမမိ ွဲ့နယြော် 

အလု ြော်အ ို ြော်န ှြော့်် အလု ြော်သမြာ်း ရှြာကဖွကရ်းရ ု ်း မျြာ်းသို ့် 

အချိနြော်န ှြော့််တကင ်းည ီက ်း ို ့်ရမညြော်။ 

(ခ) အလု ြော်ခွ ြော်မျြာ်းတွ ြော် မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းန ှြော့်် 

အဆ ြော်ကင သ ြော့််ကလျြာြော်သညြော့်် တြော်၀နြော််း ျ ြော် ငဖစြော်ကစရနြော် 

လိုအ ြော်ကသြာ င  ြော်ဆ ြော်မွမြော််းမ မှုမျြာ်း ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရမညြော်။ 
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၃၃။ အလု ြော်ရှ ြော်သညြော် - 

( ) မိမိ၏ဌြာန၊ အဖွွဲွဲ့အစညြော််းန ှြော့်် စ်ီး ွြာ်းကရ်းလု ြော် နြော််းတွ ြော် 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း ို အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီ  

သတြော်မှတြော်ထြာ်းသညြော့်် ကဝ  ု ျနှုနြော််းထြာ်းအတို ြော််း အလု ြော် 

ခနြော် ့်ထြာ်းငခ ြော််း မင  နိ ုြော်လျှ ြော်ငဖစြော်ကစ၊ အလု ြော်ခနြော် ့်ထြာ်းရနြော် 

အကငခအကနမက ်းလျှ ြော် သို ့်မဟုတြော် အခွ ြော့််အလမြော််းမရှိလျှ ြော်ငဖစြော်ကစ 

ခနြော် ့်ထြာ်းရမညြော့််် က်၀  ု ျနှုနြော််းထြာ်းအရ အလု ြော်သမြာ်း သို ့်မဟုတြော် 

၀နြော်ထမြော််းတစြော်ဦ်းလျှ ြော် က ်းရမညြော့်် အနညြော််းဆ ်ုး အခက  ်းက  ွ

အတို ြော််း ခနြော် ့်ထြာ်းရမညြော့််ဦ်းကရအလုိ ြော် သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ 

က  ွမြာဏ ို မသနြော်စွမြော််း သမူျြာ်း၏ အခွ ြော့််အ်က်ရ်းဆိ ုြော်ရြာ 

ရနြော်  ုက သွို ့် သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာတို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် 

င ညြော်နယြော်က ြာြော်မတီမှတဆ ြော့်် လစဥြော် 

လဆနြော််းရ ြော်သတတ  တြော်အတွ ြော််း က ်းသ ွြော််းရမညြော်။ အ ယြော်၍ 

လစဥြော် လဆနြော််းရ ြော်သတတ  တြော်အတွ ြော််း က ်းသွ ြော််းငခ ြော််းမင   ါ  

 ျ ြော် ွ ြော် သညြော့််ကန ့် အသ်ီးသ်ီးအတွ ြော် က ်းသ ွြော််းရမညြော့်် 
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က  ွမြာဏ၏ ၃ ရြာခို ြော်နှုနြော််း ို ကနြာ ြော် ျက  ်းအငဖစြော် 

ထ ြော်ကဆြာ ြော််း၍ က ်းသ ွြော််း ရမညြော်။ 

(ခ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) အရ က ်းသွ ြော််းရမညြော့်် က  ွမြာဏ ို 

လစဥြော်က ်းသွ ြော််းကနစဥြော် သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ 

ကဝ  ု ျနှုနြော််းထြာ်းအရ မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအြာ်း အလု ြော်ခနြော် ့်ထြာ်း 

 ါ  ခနြော် ့်ထြာ်းသညြော့်် ဦ်းကရအလို ြော် အချိ ်း ျ 

လစဥြော်က ်းသွ ြော််းငခ ြော််းမှ ရ ြော်စွဲ ွဲခွ ြော့််၊ ကလျြာ့်ချခွ ြော့်် ရရှိရနြော်   ုစ  (၁၆) 

ငဖ ြော့်် ဦ်းစ်ီးဌြာနသို ့် ကလျှြာ ြော်ထြာ်းရမညြော်။ 

(င်္)် က်၀  ု ျအရ ခနြော် ့်ထြာ်းမ ီ်းကသြာ 

အလု ြော်သမြာ်းစြာရ ြော််း ိုလညြော််းက ြာ ြော််း၊ လစြော်လ ြော် လျ ြော်ရှိကသြာ 

အလု ြော်သမြာ်းဦ်းကရ စြာရ ြော််း ိုလညြော််းက ြာ ြော််း 

မှတြော်တမြော််းတ ြော်ထြာ်း ရမညြော်ငဖစြော်မ ီ်း ၎ ြော််းစြာရ ြော််းမျြာ်းအြာ်း 

ဦ်းစ်ီးဌြာနန ှြော်် ့် သ ြော်ဆို ြော်ရြာမမိ ွဲ့နယြော် အလု ြော်အ ို ြော် န ှြော့်် 

အလု ြော်သမြာ်းရှြာကဖွကရ်းရ ု ်းမျြာ်းသို ့်  ၃ လတစြော်က ိမိြော် က ်း ို ့်ရမညြော်။  

၃၄။ ဦ်းစ်ီးဌြာနသညြော် နညြော််းဥ ကဒ ၃၃၊ နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (ခ) အရ 

ကလျှြာ ြော်ထြာ်းချ ြော်န ှြော့်် နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (င်္) အရ က ်း ို ့်ကသြာ စြာရ ြော််းမျြာ်း ို 
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စစိစြော်မ ီ်း ခနြော် ့်ထြာ်းသညြော့်် ကဝ  ု ျနှုနြော််းထြာ်းအက ေါ် မူတညြော်၍ က ်းသ ွြော််းရမညြော့်် 

က  ွမြာဏကလျြာ့်ချငခ ြော််း၊ တို်းငမ  ြော့််ငခ ြော််းန ှြော့်် ရ ြော်စွဲငခ ြော််းတို ့် ို စစိစြော်ကဆြာ ြော် 

ရွ ြော်ရမညြော်။  

 

      အခန်ိုး (၉) 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ျောိုးအသငိ်ုးအ ွ ွဲ့   ွ ွဲ့စည်ိုးပခငိ်ုးနငှ့်် မှ္တြုံ်တငပ်ခငိ်ုး 

၃၅။ မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းအဖွွဲွဲ့ ဖွွဲွဲ့စညြော််းလိုသူသညြော် -    

( ) မသနြော်စွမြော််းမှု အမျိ ်းအစြာ်းအလို ြော်ငဖစြော်ကစ၊ မသနြော်စွမြော််းမှု 

အမျိ ်းအစြာ်းမျြာ်း စုက ါ ြော််း ၍ ငဖစြော်ကစ သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ  

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း အသ ြော််းအဖွွဲွဲ့ တစြော်ခုခု ို မှတြော်  ုတ ြော် ရနြော် 

သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ တို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော် 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််း မှတစြော်ဆ ြော့်် ငမနြော်မြာနိ ုြော်     

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း အသ ြော််းချ  ြော်သို ့် မသနြော်စွမြော််းသ ူအသ ြော််း အဖွွဲွဲ့၏ 

အသ ြော််းဖွွဲွဲ့စညြော််း  ုစညြော််းမျဥြော််း န ှြော့််အတူ   ုစ  (၁၇) ငဖ ြော့်် 

ကလျှြာ ြော်ထြာ်းနိ ုြော် သညြော်။ 
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(ခ)  နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) အရ ကလျှြာ ြော်ထြာ်းရြာတွ ြော် သ ြော်ဆို ြော်ရြာ 

တို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော် မသနြော်စွမြော််းသူအသ ြော််း 

ဖွွဲွဲ့စညြော််းထြာ်းငခ ြော််း မရှိကသ်းမီ  ြာလ အတွ ြော််း သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ 

တို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော်က ြာြော်မတီ မှတစြော်ဆ ြော့်် 

ငမနြော်မြာနိ ုြော်     မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းချ  ြော်သို ့် 

ကလျှြာ ြော်ထြာ်းနိ ုြော်သညြော်။ 

၃၆။ ( ) နညြော််းဥ ကဒ ၃၅ အရ မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းအဖွွဲွဲ့ 

မှတြော်  ုတ ြော်ရနြော် ကလျှြာ ြော်ထြာ်း ချ ြော် ို လ ြော်ခ ရရှိကသြာ 

တို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော် မသနြော်စွမြော််းသ ူ

အသ ြော််း ငဖစြော်ကစ၊ တို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော် 

က ြာြော်မတီ ငဖစြော်ကစ ကလျှြာ ြော်ထြာ်းချ ြော် ို စစိစြော်မ ီ်း   ုစ  (၁၇) 

လ ြော်ခ ရရှိသညြော့််ကန ့်မှ ရ ြော်သတတ နစှြော် တြော် အတွ ြော််း ငမနြော်မြာနိ ုြော်   

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း အသ ြော််းချ  ြော်သို ့် သကဘြာထြာ်းမှတြော်ချ ြော်ငဖ ြော့်် 

တ ြော်င ရမညြော်။  

 (ခ) ငမနြော်မြာနိ ုြော်   မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းချ  ြော်သညြော် 

နညြော််းဥ ကဒခွွဲ( )အရ ကလျှြာ ြော် ထြာ်းချ ြော် ို 
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လ ြော်ခ ရရှိက  ြာ ြော််း င နြော်  ြာ်းစြာ ို ကလျှြာ ြော်ထြာ်းသထူ  

ချ ြော်ချ ြော််း ထတုြော်က ်းရမညြော်။ 

၃၇။ ငမနြော်မြာနိ ုြော်   မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းချ  ြော်သညြော် 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းအဖွွဲွဲ့ မှတြော်  ုတ ်ြော် က ်းရနြော် 

ကလျှြာ ြော် ြော်ထြာ်းချ ြော် ို စိစစြော်မ ီ်း သကဘြာထြာ်းမှတြော်ချ ြော်ငဖ ြော့်် 

အမျိ ်းသြာ်း က ြာြော်မတီသို ့် ရ ြော်က ါ ြော််း ၃၀ အတွ ြော််း တ ြော်င ရမညြော်။ 

၃၈။ အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီသညြော်-  

( ) နညြော််းဥ ကဒ ၃၇ အရ ငမနြော်မြာနိ ုြော်  မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း 

အသ ြော််းချ  ြော်၏ တ ြော်င ချ ြော် ို စစိစြော်မ ီ်း 

မှတြော်  ုတ ြော်ရနြော်ကလျှြာ ြော်ထြာ်းသညြော့်် 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းအဖွွဲွဲ့အြာ်း မှတြော်  ုတ ြော်ခွ ြော့််င  ငခ ြော််း 

သို ့်မဟုတြော် မှတြော်  ုတ ြော်ရနြော် င  ြော််း ယြော်ငခ ြော််း င  နိ ုြော်သညြော်။ 

(ခ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) အရ မှတြော်  ုတ ြော်ခွ ြော့််င  ကသြာ 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းအဖွွဲွဲ့ အြာ်း သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ 

မှတြော်  ုတ ြော်ခ က ်းသွ ြော််းကစ၍ မှတြော်  ုတ ြော်လ ြော်မှတြော် ို   ုစ  (၁၈) 

ငဖ ြော့််ထတုြော်က ်းရမညြော်။   ုစ  (၁၈) တွ ြော် 
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မှတြော်  ုတ ြော်လ ြော်မှတြော်သ ြော်တမြော််းန ှြော့်် စညြော််း မြော််းချ ြော်မျြာ်း 

သတြော်မှတြော်က ်းရမညြော်။  

(င်္) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) အရ မှတြော်  ုတ ြော်ခွ ြော့််င  မှုမျြာ်းအြာ်း  

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််း အဖွွဲွဲ့ မှတြော်  ုတ ြော်စြာရ ြော််း  ုစ  (၁၉) 

တွ ြော်ကရ်းသွ ြော််းရမညြော်။ 

(ဃ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) အရ မှတြော်  ုတ ြော်ရနြော် င  ြော််း ယြော်က  ြာ ြော််း 

ဆ ်ုးငဖတြော် ါ  ထိသုို ့် င  ြော််း ယြော်က  ြာ ြော််း ဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော် ို 

အက  ြာ ြော််းင ချ ြော်န ှြော့််အတူ သ ြော်ဆို ြော်ရြာ မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း 

အသ ြော််းအဖွွဲွဲ့ ကလျှြာ ြော်ထြာ်းသထူ သို ့် ငမနြော်မြာနိ ုြော်   မသနြော်စွမြော််းသ ူ

မျြာ်းအသ ြော််းချ  ြော် မှတဆ ြော့်် အက  ြာ ြော််း  ြာ်းရမညြော်။ 

၃၉။ မှတြော်  ုတ ြော်ရနြော်င  ြော််း ယြော်ငခ ြော််းခ ရကသြာ 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းအဖွွဲွဲ့သညြော် င  ြော််း ယြော်ရ သညြော့်် အက  ြာ ြော််းအရ ြော််းန ှြော့်် 

 တြော်သ ြော်သညြော့််  ိစစမျြာ်း ို င  ြော်ဆ ြော်မ ီ်း ထ ြော်မ ကလျှြာ ြော်ထြာ်းခွ ြော့်် ရှိသညြော်။ 

၄၀။ ( ) မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းအဖွွဲွဲ့တစြော်ခုခုသညြော် 

မှတြော်  ုတ ြော်သ ြော်တမြော််း  ုနြော်ဆ ်ုးသညြော့်် အခါ မှတြော်  ုတ ြော်သ ြော်တမြော််း 

တို်းငမ  ြော့််လုိ ါ  သ ြော်တမြော််းမ ုနြော်ဆ ်ုးမီ အနညြော််းဆ ်ုး ရ ြော်က ါ ြော််း 
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၆၀ က ိ တ ြော်၍ သ ြော်တမြော််းတို်းငမ  ြော့််က ်းရနြော် သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ 

တို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော် မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််း 

မှတစြော်ဆ ြော့်် ငမနြော်မြာနိ ုြော်   မသနြော်စွမြော််း သမူျြာ်းအသ ြော််းချ  ြော်သို ့်   ုစ  (၂၀) 

ငဖ ြော့်် ကလျှြာ ြော်ထြာ်းရမညြော်။ 

 (ခ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( )အရ ကလျှြာ ြော်ထြာ်းငခ ြော််းသညြော် 

မှတြော်  ုတ ြော်သ ြော်တမြော််း  ုနြော်ဆ ်ုးမ ီ်း ကနြာ ြော်မှ သ ြော်တမြော််းတို်းငမ  ြော့််ရနြော် 

ကလျှြာ ြော်ထြာ်း ါ  သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ မှတြော်  ုတ ြော်ခ ၏ 

နစှြော်ဆ ို  ဒဏြော်က  ်းအငဖစြော် က ်းသ ွြော််းရမညြော်။ 

 (င်္) ငမနြော်မြာနိ ုြော်   မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းချ  ြော်သညြော် 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းအဖွွဲွဲ့ 

မှတြော်  ုတ ်ြော်သ ြော်တမြော််းတို်းငမ  ြော့််က ်းရနြော် ကလျှြာ ြော် ြော်ထြာ်းချ ြော် ို 

စိစစြော်မ ီ်း သကဘြာထြာ်း မှတြော်ချ ြော်ငဖ ြော့်် အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီသို ့် 

ရ ြော်က ါ ြော််း ၃၀ အတွ ြော််း တ ြော်င ရမညြော်။ 

၄၁။ ငမနြော်မြာနိ ုြော်  မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းချ  ြော်သညြော်- 

( ) နညြော််းဥ ကဒ ၄၀၊ နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) အရ ကလျှြာ ြော်ထြာ်းချ ြော် ို 

စစိစြော်၍ အမျိ ်းသြာ်း က ြာြော်မတီ၏ သကဘြာတူညီခီျ ြော်ငဖ ြော့်် 
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မှတြော်  ုတ ြော် လ ြော်မှတြော် သ ြော်တမြော််းတို်းငမ  ြော့််က ်းငခ ြော််း သို ့်မဟုတြော် 

သ ြော်တမြော််းတို်းငမ  ြော့််က ်းရနြော် င  ြော််း ယြော်ငခ ြော််း င  နိ ုြော်သညြော်။ 

(ခ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) အရခွ ြော့််င   ါ  

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းအဖွ်ွ် ွ်ဲ ့်အြာ်း သတြော်မှတ်ြော် ထြာ်းကသြာ 

သ ြော်တမြော််းတို်းငမ  ြော့််ခ က ်းသ ွြော််းကစမ ီ်း ခွ ြော့််င  မိနြော် ့် သ ြော်တမြော််း ို 

  ုစ  (၁၈) တွ ြော် တို်းငမ  ြော့််က ်းရမညြော်။ 

၄၂။ ဥ ကဒ ုဒြော်မ ၅၅  ါ တြာ်းငမစြော်ချ ြော်တစြော်ရ ြော်ရ ြော် ို ကဖြာ ြော်ဖျ ြော်က  ြာ ြော််း 

ကတွွဲ့ ရှိ ါ  ကအြာ ြော် ါ စမီ ခနြော် ့်ခွွဲကရ်းဆိ ုြော်ရြာ ဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော် တစြော်ရ ြော်ရ ြော် ို 

ချမှတြော်ငခ ြော််းခ ရမညြော် - 

( )  သတိက ်းမ ီ်း ဒဏြော်က  ်းအငဖစြော် အမျြာ်းဆ ်ုး ျ ြော် ၃ သနိြော််းအထ ိ

က ်းကဆြာ ြော်ကစငခ ြော််း၊ 

(ခ)  မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း အသ ြော််းအဖွွဲွဲ့၏ မှတြော်  ုတ ြော်လ ြော်မှတြော် ို 

အနညြော််းဆ ်ုး ၃ လ မှ အမျြာ်းဆ ်ုး ၆ လ အထ ိ

ယြာယီရ ြော်ဆို ြော််းငခ ြော််း၊ 

(င်္) မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းအဖွွဲွဲ့၏ မှတြော်  ုတ ြော်လ ြော်မှတြော် ိ ု

 ယြော်ဖျ ြော်ငခ ြော််း။  
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၄၃။ မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းအတွ ြော် လ ဒါနြော််းထြာ်းကသြာ က ကွ  ်း၊ 

 စစညြော််း ိရိယြာ၊  ရိကဘြာင်္၊ ကငမ၊ အကဆြာ ြော်အအ ု၊ ယြာဥြော် 

အစရှိသညြော်တို ့် ို သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း အသ ြော််းအဖွွဲွဲ့မျြာ်းသညြော် 

စနစြော်တ ျ စမီ ခနြော် ့်ခွွဲသ ်ုးစွွဲမ ီ်း မှတြော်တမြော််းထြာ်းရှိ၍ အစရီ ြော်ခ စြာ ထုတြော်ကဝ 

ငခ ြော််း၊ အနညြော််းဆ ်ုး တစြော်နစှြော်တစြော်က ိမြော် မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းချ  ြော်သို ့် 

တ ြော်င ငခ ြော််း၊ အဖွွဲွဲ့ဝ ြော်မျြာ်းထ  ငဖနြော် ့်ကဝငခ ြော််းန ှြော့်် အမျြာ်းင ညြော်သူသရိှိနိ ုြော်ရနြော် 

ထတုြော်ကဝငခ ြော််းတို ့် ို ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရမညြော်။ 

၄၄။ ဤဥ ကဒအရ ထုတြော်င နြော်ကသြာ နညြော််းဥ ကဒမျြာ်း၊ စညြော််းမျဥြော််းမျြာ်း၊ 

စညြော််း မြော််းမျြာ်း၊ အမိနြော် ့် က  ြာြော်င ြာစြာမျြာ်း၊ အမိနြော် ့်န ှြော့််ည နြော်  ြာ်းချ ြော် ါ 

တြာ၀နြော်န ှြော့််တြာ်းငမစြော်ချ ြော် တစြော်ရ ြော်ရ ြော် ို မှတြော်  ုတ ြော် ထြာ်းကသြာ 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း အသ ြော််းအဖွွဲွဲ့မျြာ်းနညြော််းတူ မှတြော်  ုမတ ြော်ထြာ်းကသြာ 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း အသ ြော််းအဖွွဲွဲ့မျြာ်း လညြော််း လို ြော်နြာရနြော် တြာ၀နြော်ရှိသညြော်။ 

သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ စညြော််း မြော််းချ ြော် န ှြော့််အညီ မှတြော်  ုတ ြော်ထြာ်းကသြာ 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း အသ ြော််းအဖွွဲွဲ့မျြာ်းသညြော် အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီ ထ မှ 

ကအြာ ြော် ါအခွ ြော့််အကရ်းမျြာ်း ို ရယူခ စြာ်းခွ ြော့််ရှိသညြော်- 
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( )  အသ ြော််းအဖွွဲွဲ့  ို ြော် ရနြော်  ုက ရွှြာကဖွငခ ြော််းန ှြော့်် ဝ ြော်က ရွလု ြော် နြော််း 

ထကူထြာ ြော်ခွ ြော့််အတွ ြော် လိုအ ြော်ကသြာ ည နိှု ိြော််း   ့် ို်းမှုမျြာ်း၊ 

 ူ်းက ါ ြော််းကဆြာ ြော်ရွ ြော်မှုမျြာ်း ရရှိခွ ြော့််၊ 

 (ခ)  မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း အသ ြော််းအဖွွဲွဲ့မျြာ်း၏ လု ြော် နြော််းမျြာ်း 

လညြော် တြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော်နိ ုြော်ရနြော် ရနြော်  ုက မွှ   ့် ို်းက  ွကတြာ ြော််းခ ခွ ြော့််၊ 

 (င်္) င ညြော် နိ ုြော်  မျြာ်း၊ နိ ုြော်  တ ြာ အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းန ှြော့်် 

 ူ်းက ါ ြော််းကဆြာ ြော်ရွ ြော်သညြော့်် ဝနြော်က ီ်းဌြာနအသ်ီးသ်ီး၏ 

စမီ  ိနြော််းမျြာ်း၊ အစအီစဥြော်မျြာ်း၊ လု ြော် နြော််းမျြာ်းတွ ြော် မိတြော်ဖ ြော် 

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းအငဖစြော် ဦ်းစြာ်းက ်း  ါဝ ြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ခွ ြော့််။ 

၄၅။ မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအတွ ြော် ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ကသြာ အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်း၏ 

မှတြော်  ုတ ြော်ကရ်း လု ြော် နြော််း စဥြော်မျြာ်း ို ဤအခနြော််း ါ နညြော််းဥ ကဒမျြာ်းန ှြော့််အညီ 

ကဆြာ ြော်ရွ ြော်နိ ုြော်သညြော်။ 

 

အခန်ိုး (၁၀) 
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ြုဂ္ဂလ က ြညောသငအ် ိူုးထကျောငိ်ုး၊ ြုဂ္ဂလ က အသကထ်မွ္ိုးမ္ှု 

အ ိူုးသငတ်န်ိုးထကျောငိ်ုးနငှ့်် ြုဂ္ဂလ က ပြန်လည ်ထူ ောငထ်ရိုးဌောနမ္ျောိုး 

တညထ် ောင ွ်င့််လှစပ်ခငိ်ုး  

၄၆။  ုင်္ဂလိ   ညြာသ ြော် အထ်ူးက ျြာ ြော််း ိုငဖစြော်ကစ၊  ုင်္ဂလိ  

အသ ြော်ကမွ်းမှု အထ်ူးသ ြော်တနြော််း က ျြာ ြော််း ိုငဖစြော်ကစ၊  ုင်္ဂလိ  

င ညြော်လညြော်ထကူထြာ ြော်ကရ်းဌြာန ိုငဖစြော်ကစ တညြော်ကထြာ ြော်ဖွ ြော့််လှစြော်ကနသူ 

သို ့်မဟုတြော် တညြော်ကထြာ ြော်ဖွ ြော့််လှစြော်လုိသူ  ို ြော်ရှ ြော်သညြော် 

ကအြာ ြော် ါအချ ြော်အလ ြော်မျြာ်း ကဖြာြော်င ၍ သ ြော်ဆို ြော်ရြာ တို ြော််းကဒသက ီ်း 

သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော်လူမှု၀နြော်ထမြော််းရ ု ်းသို ့် ခွ ြော့််င  မိနြော် ့် ထတုြော်က ်းရနြော် 

ကလျှြာ ြော်လ ြာ ို   ုစ  (၂၁) ငဖ ြော့်် ကလျှြာ ြော်ထြာ်းရမညြော် - 

 ( ) သ ြော်တနြော််းက ျြာ ြော််း/ဌြာန အမညြော်၊ 

 (ခ) သ ြော်တနြော််းက ျြာ ြော််းအကဆြာ ြော်အအ ုမျြာ်း တညြော်ကနရြာ၊ လိ ြော်စြာ၊ 

(င်္) သ ြော်တနြော််းက ျြာ ြော််းအကဆြာ ြော်အအ ု အမျိ ်းအစြာ်း၊ 

အ ျယြော်အဝနြော််း၊  

 (ဃ) ဆ ြော်သယွြော်ရနြော် ဖုနြော််း၊ ဖ ြော်စြော်အမှတြော်၊ အ်ီးကမ်းလြော်လိ ြော်စြာ၊ 

 ( ) သ ြော်  ြာ်းမညြော့်် မသနြော်စွမြော််းမှု အမျိ ်းအစြာ်း၊ 



 
 

48 

 

C/Official/By Law/21.2.2017By Law Repair.docx 

 (စ) လ ြော်ခ နိ ုြော်သညြော့်် သ ြော်တနြော််းသြာ်းဦ်းကရ၊ 

 (ဆ) ဆရြာ၊ ဆရြာမဝနြော်ထမြော််းဦ်းကရန ှြော့််  ျွမြော််း ျ ြော်မှု အ်င်က်ခအကန 

အကသ်းစတိြော်၊ 

 (ဇ) သ ြော်တနြော််း ြာလန ှြော့်် သ ြော်တနြော််းအချိနြော်ဇယြာ်း၊ 

 (စျ) သ ြော်  ြာ်းမညြော့်် ဘြာသြာရ ြော် အမျိ ်းအစြာ်းမျြာ်း၊  

 (ည) သ ြော်တနြော််းက ျြာ ြော််း အု ြော်ချ  ြော်မှုက ြာြော်မတီ ဖွွဲွဲ့စညြော််း  ု။ 

၄၇။ သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာတို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် 

င ညြော်နယြော်လူမှု၀နြော်ထမြော််းရ ု ်းသညြော် နညြော််းဥ ကဒ ၄၆ အရ ကလျှြာ ြော်ထြာ်းချ ြော် ို 

သတြော်မှတြော်ချ ြော်မျြာ်းန ှြော့််အည ီ စစိစြော်မ ီ်း သကဘြာထြာ်းမှတြော်ချ ြော်န ှြော့််အတူ 

ဦ်းစ်ီးဌြာနသို ့် တ ြော်င ရမညြော်။ 

၄၈။ ဦ်းစ်ီးဌြာနသညြော် - 

( ) နညြော််းဥ ကဒ ၄၆ န ှြော့်် ၄၇ တို ့်အရ ကလျှြာ ြော်ထြာ်းချ ြော်န ှြော့်် 

တ ြော်င ချ ြော်တို ့် ို စစိစြော်မ ီ်း တညြော်ကထြာ ြော်ဖွ ြော့််လှစြော်ရနြော် ခွ ြော့််င  ငခ ြော််း 

သို ့်မဟုတြော် င  ြော််း ယြော်ငခ ြော််း င  နိ ုြော်သညြော်။ 

(ခ) သတြော်မှတြော်ချ ြော်မျြာ်းန ှြော့်် မ ို ြော်ည ီါ  လိုအ ြော်ချ ြော်မျြာ်း ို 

င  ြော်ဆ ြော်၍ ထ ြော်မ  ကလျှြာ ြော်ထြာ်းကစနိ ုြော်သညြော်။  
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(င်္) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) အရ ခွ ြော့််င   ါ  ကလျှြာ ြော်ထြာ်းသအူြာ်း 

သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ အခက  ်းက  ွက ်းသ ွြော််းကစမ ီ်း ခွ ြော့််င  မိနြော် ့် ို 

  ုစ  (၂၂) ငဖ ြော့်် ထတုြော်က ်းရမညြော်။   ုစ  (၂၂) တွ ြော် 

ခွ ြော့််င  မိနြော် ့်သ ြော်တမြော််းန ှြော့်် စညြော််း မြော််းချ ြော်မျြာ်း 

သတြော်မှတြော်က ်းရမညြော်။ 

၄၉။ ခွ ြော့််င  မိနြော် ့် ရရှိသူ ို ြော်ရှ ြော်သညြော် ဤဥ ကဒအရ ထုတြော်င နြော်သညြော့်် 

နညြော််းဥ ကဒမျြာ်း၊ စညြော််းမျဥြော််း၊ စညြော််း မြော််း၊ အမိနြော် ့်က  ြာြော်င ြာစြာ၊ အမိနြော် ့်၊ 

ည နြော်  ြာ်းချ ြော်၊ လု ြော်ထ ်ုးလု ြော်နညြော််း န ှြော့်် သတြော်မှတြော်ချ ြော် တို ့် ို 

လို ြော်နြာရမညြော်။ 

၅၀။ ခွ ြော့််င  မိနြော် ့်ရရှိသ ိူု ြော်ရှ ြော်သညြော် နညြော််းဥ ကဒ ၄၈၊ နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (င်္) အရ 

ထတုြော်က ်းကသြာ ခွ ြော့််င  မိနြော် ့်သ ြော်တမြော််း  ုနြော်ဆ ်ုးသညြော့််အခါ 

ဆ ြော်လ ြော်ဖွ ြော့််လှစြော်လုိ ါ  သ ြော်တမြော််းမ ုနြော်ဆ ်ုးမီ အနညြော််းဆ ်ုးရ ြော်က ါ ြော််း 

၆၀ က ိ တ ြော်၍ သ ြော်တမြော််းတို်းငမ  ြော့််က ်းရနြော် သ ြော်ဆို ြော်ရြာ တို ြော််းကဒသက ီ်း 

သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော် လူမှု၀နြော်ထမြော််းရ ု ်းသို ့်   ုစ  (၂၃) ငဖ ြော့််ကလျှြာ ြော်ထြာ်းရမညြော်။ 

၅၁။ သ ြော်ဆိ ုြော်ရြာ တို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော် 

လူမှု၀နြော်ထမြော််းရ ု ်းသညြော် နညြော််းဥ ကဒ ၅၀ အရ သ ြော်တမြော််းတို်းငမ  ြော့််က ်းရနြော် 
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ကလျှြာ ြော်ထြာ်းချ ြော် ို သတြော်မှတြော်ချ ြော်မျြာ်းန ှြော့််အညီ စစိစြော်မ ီ်း 

သကဘြာထြာ်းမှတြော်ချ ြော်န ှြော့််အတူ ဦ်းစ်ီးဌြာနသို ့် တ ြော်င ရမညြော်။ 

၅၂။ ဦ်းစ်ီးဌြာနသညြော် - 

( ) နညြော််းဥ ကဒ ၅၀ န ှြော့်် ၅၁ တို ့်အရ ကလျှြာ ြော်ထြာ်းချ ြော်န ှြော့်် 

တ ြော်င ချ ြော်တို ့် ို စိစစြော်မ ီ်း သ ြော်တမြော််းတို်းငမ  ြော့််က ်းရနြော် ခွ ြော့််င  ငခ ြော််း 

သို ့်မဟုတြော် င  ြော််း ယြော်ငခ ြော််း င  နိ ုြော်သညြော်၊ 

(ခ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) အရ ခွ ြော့််င   ါ  ကလျှြာ ြော်ထြာ်းသအူြာ်း 

သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ သ ြော်တမြော််း တို်းငမ  ြော့််ခက ်းသွ ြော််းကစမ ီ်း 

ခွ ြော့််င  မိနြော် ့်သ ြော်တမြော််း ို   ုစ  (၂၂) တွ ြော် တို်းငမ  ြော့်် က ်းရမညြော်။ 

 ၅၃။ ဦ်းစ်ီးဌြာနသညြော် နညြော််းဥ ကဒ ၅၂၊ နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) အရ 

ခွ ြော့််င  မိနြော် ့်သ ြော်တမြော််းတို်းငမ  ြော့််ရနြော် င  ြော််း ယြော်က  ြာ ြော််းဆ ်ုးငဖတြော် ါ  

ထိသုို ့်င  ြော််း ယြော်က  ြာ ြော််း ဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော် ို အက  ြာ ြော််းင ချ ြော်န ှြော့်် အတူ 

 ို ြော်ရှ ြော်ထ သို ့်စြာငဖ ြော့်် ကဆြာလျ ြော်စွြာ အက  ြာ ြော််း  ြာ်းရမညြော်။ 

၅၄။ ဦ်းစ်ီးဌြာနန ှြော့်် ဦ်းစ်ီးဌြာန  တြာဝနြော်က ်းကသြာ အရြာရှိတို ့်သညြော် ခွ ြော့််င  မိနြော် ့် 

ထတုြော်က ်းထြာ်း ကသြာ  ုင်္ဂလိ  ညြာသ ြော်အထ်ူးက ျြာ ြော််း၊  ုင်္ဂလိ  

အသ ြော်ကမွ်းမှု အထ်ူးသ ြော်တနြော််းက ျြာ ြော််းန ှြော့််  ုင်္ဂလိ  
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င ညြော်လညြော်ထကူထြာ ြော်ကရ်းဌြာနတို ့်ရှိ သ ြော်တနြော််းသ၊ူ သ ြော်တနြော််းသြာ်းမျြာ်း၏ 

ကဘ်း  ြော််း လ ုငခ  မှု အကငခအကနအ ါအဝ ြော် သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ 

စညြော််း မြော််းချ ြော်မျြာ်းန ှြော့်် ညညီွတြော်မှု ရှိ၊ မရှိ တို ့် ို စစြော်ကဆ်းခွ ြော့််ရှိသညြော်။ 

 

အခန်ိုး (၁၁) 

အယခူံပခငိ်ုး 

၅၅။ တို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော်က ြာြော်မတီ  ချမှတြော်ကသြာ 

ကအြာ ြော် ါဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော် တစြော်ရ ြော်ရ ြော် ို မက ျန ြော်သသူညြော် ထိဆု ်ုးငဖတြော်ချ ြော် 

ချမှတြော်သညြော့််ကန ့်မှ ရ ြော်က ါ ြော််း ၆၀ အတွ ြော််း ထိဆု ်ုးငဖတြော်ချ ြော် မိတတ   ူ်းတွွဲ၍ 

အယူခ လ ြာတွ ြော် ရ ု်းခွနြော်အ ြော်ဥ ကဒဇယြာ်း ၂  ါ ထိ ုြော်သ ြော့််သညြော့်် 

ရ ု်းခွနြော်တ ဆ ိြော်ကခါ ြော််း  ြော်၍ မှတြော်  ုတ ြော်အရြာရှိချ  ြော်ထ သို ့် အယူခ နိ ုြော်သညြော် - 

( ) နညြော််းဥ ကဒ ၁၀၊  နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) အရ မသနြော်စွမြော််းသူအြာ်း 

မှတြော်  ုတ ြော်ရနြော် င  ြော််း ယြော်သညြော့်် ဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော်၊ 

(ခ) နညြော််းဥ ကဒ ၁၃၊  နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (င်္) အရ မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့်် 

င  ြော်ဆ ြော်သတြော်မှတြော် က ်းသညြော့်် ဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော်၊ 
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(င်္) နညြော််းဥ ကဒ ၁၄၊  နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (င်္) အရ သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ 

မသနြော်စွမြော််းမှု အင်္ဂါရ ြော်န ှြော့်် အ ျ  ်းမ၀ ြော်ကတြာ့်သငဖ ြော့်် 

မသနြော်စွမြော််းသူအငဖစြော် မှတြော်  ုတ ြော်ထြာ်းငခ ြော််း  ို  ယြော်ဖျ ြော်သညြော့်် 

ဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော်။ 

၅၆။ မှတြော်  ုတ ြော်အရြာရှိချ  ြော်သညြော် -  

( ) နညြော််းဥ ကဒ ၅၅ အရ အယူခ မှု ို စစိစြော်စစြော်ကဆ်းမ ီ်း 

တို ြော််းကဒသက ီ်း သို ့်မဟုတြော် င ညြော်နယြော်က ြာြော်မတီ  ချမှတြော်သညြော့်် 

ဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော် ို အတညြော်င  ငခ ြော််း၊ င  ြော်ဆ ြော် ငခ ြော််း သို ့်မဟုတြော် 

 ယြော်ဖျ ြော်ငခ ြော််းင  က  ြာ ြော််း ဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော်ချမှတြော်နိ ုြော်သညြော်။ 

(ခ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) အရ ချမှတြော်သညြော့်် ဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော် 

အက  ြာ ြော််း  ြာ်းစြာ ို အယူခ လ ြာ ကလျှြာ ြော်ထြာ်းသူထ သို ့် 

ကဆြာလျ ြော်စွြာက ်း ို ့်ရမညြော်။ 

၅၇။  မှတြော်  ုတ ြော်အရြာရှိချ  ြော်  နညြော််းဥ ကဒ ၅၆၊ နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) အရ 

ချမှတြော်သညြော့်် ဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော် ို မက ျန ြော်သသူညြော် ထိဆု ်ုးငဖတြော်ချ ြော် 

ချမှတြော်သညြော့််ကန ့်မှ ရ ြော်က ါ ြော််း ၆၀ အတွ ြော််း ဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော် မိတတ   ူ်းတွွဲ၍ 
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အယူခ လ ြာတွ ြော် ရ ု်းခွနြော်အ ြော်ဥ ကဒဇယြာ်း ၂  ါ ထိ ုြော်သ ြော့််သညြော့်် 

ရ ု်းခွနြော်တ ဆ ိြော်ကခါ ြော််း  ြော်၍ အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီထ သို ့် အယူခ  နိ ုြော်သညြော်။ 

၅၈။ ကအြာ ြော် ါဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော် တစြော်ရ ြော်ရ ြော် ို မက ျန ြော်သသူညြော် 

ထိဆု ်ုးငဖတြော်ချ ြော် ချမှတြော်သညြော့်် ကန ့်မှ ရ ြော်က ါ ြော််း ၆၀ အတွ ြော််း ဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော် 

မိတတ   ူ်းတွွဲ၍ အယူခ လ ြာတွ ြော် ရ ု်းခွနြော်အ ြော်ဥ ကဒ ဇယြာ်း ၂  ါ 

ထိ ုြော်သ ြော့််သညြော့်် ရ ု်းခွနြော်တ ဆ ိြော်ကခါ ြော််း  ြော်၍ အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီသို ့် အယူခ  

နိ ုြော်သညြော်- 

 ( )  ုင်္ဂလိ  ညြာသ ြော်အထ်ူးက ျြာ ြော််း၊  ုင်္ဂလိ အသ ြော်ကမွ်းမှု 

အထ်ူးသ ြော်တနြော််း က ျြာ ြော််းန ှြော့််  ုင်္ဂလိ  

င နြော်လညြော်ထကူထြာ ြော်ကရ်းဌြာန တစြော်ခုခု ို တညြော်ကထြာ ြော် 

ဖွ ြော့််လှစြော်လုိသအူြာ်း ခွ ြော့််င  မိနြော် ့်ထတုြော်က ်းရနြော် 

ကလျှြာ ြော်ထြာ်းချ ြော် ု် ိ နညြော််းဥ ကဒ  ၄၈၊ နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) 

အရ င  ြော််း ယြော်ငခ ြော််း သို ့်မဟုတြော် နညြော််းဥ ကဒ ၅၂၊ နညြော််းဥ ကဒခွွဲ 

( ) အရ ခွ ြော့််င  မိနြော် ့်သ ြော်တမြော််း တို်းငမ  ြော့််က ်းရနြော် င  ြော််း ယြော်ငခ ြော််း 

င  သညြော့်် ဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော်၊ 
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(ခ) ဦ်းစ်ီးဌြာန   ို ြော်ရှ ြော်တစြော်ဦ်းဦ်းအြာ်း ဥ ကဒ ုဒြော်မ ၆၄ အရ 

ချမှတြော်သညြော့်် စမီ  ခနြော် ့်ခွွဲကရ်းဆိ ုြော်ရြာ ဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော်။ 

၅၉။ အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီသညြော် -  

( ) နညြော််းဥ ကဒ ၅၇ န ှြော့်် ၅၈ အရ အယူခ မှု ို စိစစြော်မ ီ်း 

မှတြော်  ုတ ြော်အရြာရှိချ  ြော်  ငဖစြော်ကစ၊ ဦ်းစ်ီးဌြာန ငဖစြော်ကစ 

ချမှတြော်သညြော့်် ဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော် ို အတညြော်င  ငခ ြော််း၊ င  ြော်ဆ ြော်ငခ ြော််း 

သို ့်မဟုတြော်  ယြော်ဖျ ြော်ငခ ြော််းင  သညြော့်် ဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော် တစြော်ရ ြော်ရ ြော် ို 

ချမှတြော်နိ ုြော်သညြော်။ 

(ခ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ ( ) အရ ချမှတြော်သညြော့်် ဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော်၊ 

အက  ြာ ြော််း  ြာ်းစြာ ို အယူခ  ကလျှြာ ြော်ထြာ်းသထူ ််

က်ဆြာလျ ြော်စွြာက ်း ို ့်ရမညြော်။ 

 

အခန်ိုး (၁၂) 

ရန်ြုံထင ွထူ ောငပ်ခငိ်ုး၊   န်ိုးသ မ်္ိုးပခငိ်ုးနငှ့်် စ မံ္ခန် ့်ခွ ပခငိ်ုး 
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၆၀။ ဥ ကဒ ုဒြော်မ ၆၉  ါ ရက မွျြာ်းငဖ ြော့်် ထူကထြာ ြော်ထြာ်းသညြော့်် ရနြော်  ုက  ွို 

ထနိြော််းသမိြော််းကရ်းန ှြော့်် စမီ  ခနြော် ့်ခွွဲကရ်းတို ့်အတွ ြော် အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီ  

ဖွွဲွဲ့စညြော််းသညြော့်် ရနြော်  ုက စွမီ ခနြော် ့်ခွွဲကရ်းအဖွွဲွဲ့သညြော် - 

( ) ရနြော်  ုက  ွို ဘဏ္ဍြာကရ်း စညြော််းမျဥြော််း၊ စညြော််း မြော််းမျြာ်း န ှြော့််အည ီ

ထနိြော််းသမိြော််းငခ ြော််း၊ သ ်ုးစွွဲငခ ြော််းန ှြော့်် စမီ ခနြော် ့်ခွွဲငခ ြော််းတို ့် င  ရမညြော်။ 

 (ခ) ရနြော်  ုက  ွို အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီ  သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ 

ဘဏြော်တွ ြော် အ ြော်နှ ထြာ်းရှိ ရမညြော်။ 

(င်္) ရက မွျြာ်းတွ ြော် နိ ုြော်  ငခြာ်းက  ွ  ါရှိ ါ  

သ်ီးငခြာ်းဘဏြော်စြာရ ြော််းဖွ ြော့််လှစြော်၍ ဘဏ္ဍြာကရ်း စညြော််းမျဥြော််း၊ 

စညြော််း မြော််းမျြာ်းန ှြော့်် အညထီနိြော််းသမိြော််းငခ ြော််း၊ သ ်ုးစွွဲငခ ြော််းန ှြော့်် 

စမီ ခနြော် ့်ခွွဲငခ ြော််းတို ့် င  ရမညြော်။ 

(ဃ) ရနြော်  ုက စွြာရ ြော််းမျြာ်း ို င ညြော်ကထြာ ြော်စု စြာရ ြော််းစစြော်ချ  ြော်ရ ု ်း၏ 

စစြော်ကဆ်းမှု ို ခ ယူရ မညြော်။ ထို ့်င  ြော် ထိုသို ့်စြာရ ြော််းစစြော်ကဆ်းရြာတွ ြော် 

 ူညကီဆြာ ြော်ရွ ြော်ရမညြော်။ 

( )  ုလသမင်္ဂအဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်း၊ 

အစို်းရမဟုတြော်ကသြာအဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းန ှြော့်် င ညြော်တွ ြော််း၊ 
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င ညြော် ကစတနြာရှ ြော်မျြာ်း  လ ဒါနြော််းကထြာ ြော်  ့်သညြော့်် က ကွ  ်းန ှြော့်် 

 စစညြော််းမျြာ်း ို သ ်ုးစွွဲငခ ြော််းန ှြော့််စ ြော်လျဥြော််း၍ လ ဒါနြော််းကထြာ ြော်  ့်သညြော့်် 

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းန ှြော့်် ကစတနြာ ရှ ြော်မျြာ်း  ွ ြော့််လ ြော််းငမ ြော်သြာစွြာ 

သရိှိကစရနြော် စြာရ ြော််းစစြော်အစရီ ြော်ခ စြာ ို ထတုြော်င နြော် 

က  ညြာက ်းရမညြော်။ 

၆၁။ ၀နြော်က ီ်းဌြာနသညြော် -  

( ) မသနြော်စွမြော််းသူ ို မသနြော်စွမြော််းမှုအမျိ ်းအစြာ်းန ှြော့်် 

မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့််အလုိ ြော်ကသြာြော် လညြော််းက ြာ ြော််း၊ 

ဘ၀ရ ြော်တညြော်နိ ုြော်မှု အခ ြော်အခွဲရှိသညြော့်် အကငခအကနက ေါ်မူတညြော်၍ 

ကသြာြော်လညြော််းက ြာ ြော််း၊ ငမနြော်မြာနိ ုြော်  မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအသ ြော််းချ  ြော် 

လှု ြော်ရှြာ်းကဆြာ ြော်ရွ ်ြော် မှုအတွ ြော်ကသြာြော်လညြော််းက ြာ ြော််း၊ 

ညလီြာခ ကခေါ်ယူငခ ြော််းအတွ ြော်ကသြာြော်လညြော််းက ြာ ြော််း၊ 

 ုနြော် ျမညြော့််စရိတြော်မျြာ်းအြာ်း ရနြော်  ုက မွှ သ ြော့််ကလျြာြော်ကသြာ 

အကထြာ ြော်အ  ့် က ်းနိ ုြော်ရနြော် အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီ၏ 

ဆ ်ုးငဖတြော်ချ ြော်အရ င ညြော်ကထြာ ြော်စုအစို်းရအဖွွဲွဲ့သို ့် တ ြော်င ၍ 

အတညြော်င  ချ ြော်ရယူမ ီ်း စစီဥြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော်က ်းနိ ုြော်သညြော်။ 
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(ခ) မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း အသ ြော််းအဖွွဲွဲ့မျြာ်းန ှြော့်် မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအတွ ြော် 

ကဆြာ ြော်ရွ ြော် ကသြာ အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းအြာ်း ရနြော်  ုက မွှ 

သ ြော့််ြော်ကလျြာြော်ကသြာ အကထြာ ြော်အ  ့် က ်းနိ ုြော် ရနြော် 

င ညြော်ကထြာ ြော်စုအစို်းရအဖွွဲွဲ့သို ့် တ ြော်င ၍ အတညြော်င  ချ ြော်ရယူမ ီ်း 

စစီဥြော်ကဆြာ ြော်ရွ ်ြော် က ်းနိ ုြော်သညြော်။ 

(င်္) ရနြော်  ုက သွို ့် လ ဒါနြော််းကထြာ ြော်  ့်ကသြာ  ုင်္ဂိ လြော်၊  ုမပဏနီ ှြော့်် 

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းအြာ်း တညြော်ဆွဲ၀ ြော်က ခွွနြော်ဥ ကဒအရ 

၀ ြော်က ခွွနြော်  ြော််းလွတြော်ခွ ြော့်် သို ့်မဟုတြော် သ ြော်သြာခွ ြော့်် ရရှိကရ်းအတွ ြော် 

စမီ  ိနြော််းန ှြော့်် ဘဏ္ဍြာကရ်း၀နြော်က ီ်းဌြာနန ှြော့်် ည နိှု ိြော််းကဆြာ ြော်ရွ ြော် က ်းရ 

မညြော်။ 

၆၂။ အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီသညြော် ငမနြော်မြာနိ ုြော်  မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း 

အသ ြော််းချ  ြော်၏ လု ြော် နြော််းမျြာ်း အက ြာ ြော်အထညြော်ကဖြာြော် 

ကဆြာ ြော်ရွ ြော်နိ ုြော်ရနြော်အလုိ ့် ြှာ ဥ ကဒ ုဒြော်မ ၆၉ အရ ထကူထြာ ြော်ရနြော်  ုက  ွ

အန ြော်မှ သ ြော့််ကလျြာြော်သလုိ သတြော်မှတြော်ခွွဲကဝက ်းနိ ုြော်ကရ်းအတွ ြော် 

င ညြော်ကထြာ ြော်စုအစို်းရအဖွွဲွဲ့သို ့် တ ြော်င အတညြော်င  ချ ြော်ရယူမ ီ်း 

စစီဥြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော်က ်းနိ ုြော်သညြော်။  
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အခန်ိုး(၁၃) 

မ္သန်စွမ်္ိုးသမူ္ျောိုး၏ လူ ့်အခွင့််အထရိုးနငှ့််အထပခခံလတွလ်ြ်ခွင့််မ္ျောိုး 

တန်ိုးတညူ မ္ျှမ္ှုရှ ထရိုး 

၆၃။ ဥ ကဒ ုဒြော်မ ၁၄၊  ုဒြော်မခွွဲ (ဃ) အရ တရြာ်းရ ု ်းတွ ြော် 

မသနြော်စွမြော််းငဖစြော်မှုအလို ြော် လိုအ ြော်ချ ြော်မျြာ်း ို စစီဥြော်က ်းရနြော်ကတြာ ြော််းဆိရုြာတွ ြော် 

လ ြော်သက ဂတင ဘြာသြာစ ြာ်း အ ါအဝ ြော် အငခြာ်းဆ ြော်သယွြော်နိ ုြော်သညြော့်် 

နညြော််းလမြော််းမျြာ်းအင  ြော် မသနြော်စွမြော််းသူ၏ တ ြော်င ချ ြော်အြာ်း နြာ်းလညြော် သညြော့်် 

 ျွမြော််း ျ ြော်ကသြာ ုင်္ဂိ လြော်မျြာ်း၏ ရှ ြော််းလ ြော််းတ ြော်င ချ ြော် ိုလညြော််း 

သ ြော်ကသခ အငဖစြော် တ ြော်င  ခွ ြော့််ရှိကစရမညြော်။ 

 

အခန်ိုး (၁၄) 

အထ ထွ  ွ

၆၄။ ဝနြော်က ီ်းဌြာနသညြော် ဘ၀ရ ြော်တညြော်ကရ်း အခ ြော်ခွဲရှိကသြာ 

မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအြာ်း ရ ြော်တညြော် ကနထိ ုြော်ကရ်းအတွ ြော် 
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ကအြာ ြော် ါသ ြော့််ကလျြာြော်ကသြာ အကထြာ ြော်အ  ့်အ ူညမီျြာ်း က ်းနိ ုြော်ရနြော် စမီ  

ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ရမညြော်- 

 ( ) စွနြော် ့် စြော်ခ ရကသြာ မသနြော်စွမြော််း ကလ်းသူ ယြော်မျြာ်းအတွ ြော် 

 ယြော်ဆယြော်ကရ်းန ှြော့်် ရ ြော်ရွြာ လူမှုအဖွွဲွဲ့အစညြော််းထွဲတွ ြော် လ ုငခ  စွြာ 

င နြော်လညြော်ကနထိ ုြော်ခွ ြော့်် ရှိကရ်းအတွ ြော် အငခြာ်း နညြော််းလမြော််းငဖ ြော့်် 

 ူညကီစြာ ြော့််ကရှြာ ြော်မှုက ်းနိ ုြော်ရနြော် စစီဥြော်က ်းငခ ြော််း သို ့်မဟုတြော် 

 ူညကီစြာ ြော့််ကရှြာ ြော်က ်းမညြော့်် မိသြာ်းစုမျြာ်းရှြာကဖွက ်းငခ ြော််း၊ 

ကနရြာထို ြော်ခ ြော််းမျြာ်း စီစဥြော်က ်းငခ ြော််းတို ့် ို ကဒသဆိ ုြော်ရြာ 

အစို်းရဌြာန၊ အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်း၊ မသနြော်စွမြော််းသူ မျြာ်း၏ 

အခွ ြော့််အကရ်းဆို ြော်ရြာက ြာြော်မတီမျြာ်း၊ 

ကစတနြာ့်ဝနြော်ထမြော််းအဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်း၊ ကစတနြာရှ ြော်င ညြော်သမူျြာ်းန ှြော့်် 

 ူ်းက ါ ြော််းကဆြာ ြော်ရွ ြော်ငခ ြော််း၊  

 (ခ) မသနြော်စွမြော််း ကလ်း၏  ညြာကရ်း၊  ျနြော််းမြာကရ်း၊ 

ကနထိ ုြော်စြာ်းကသြာ ြော်ကရ်း စသညြော့်် စရိတြော်စ မျြာ်းအတွ ြော် 

 ူညကီစြာ ြော့််ကရှြာ ြော်က ်းမည်ြ်ော် ့် မိသြာ်းစုမျြာ်းအြာ်း နိ ုြော်  ကတြာြော်မ် ှ
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သ ြော့််ကလျြာြော်ကသြာ ကထြာ ြော်  ့်မှုမျြာ်း က ်းနိ ုြော်ရနြော် ြော် 

စစီဥြော်ကဆြာ ြော်ရွ ြော်က ်းငခ ြော််း။   

၆၅။ ၀နြော်က ီ်းဌြာနသညြော် - 

( ) ဥ ကဒန ှြော့်် ဤနညြော််းဥ ကဒမျြာ်းအရ မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း 

အသ ြော််းအဖွွဲွဲ့မျြာ်း က ်းကဆြာ ြော် ရမညြော့်် မှတြော်  ုတ ြော်ခ၊ 

မှတြော်  ုတ ြော်သ ြော်တမြော််းတို်းငမ  ြော့််ခ၊  ခွ ြော့််င  မိနြော် ့်ထတုြော်က ်းခ၊ ခွ ြော့််င   

မိနြော် ့်သ ြော်တမြော််းတို်းငမ  ြော့််ခန ှြော့်် အငခြာ်းလိုအ ြော်ကသြာ 

၀နြော်ကဆြာ ြော်ခမျြာ်း ို င ညြော်ကထြာ ြော်စု အစို်းရအဖွွဲွဲ့၏ 

သကဘြာတူညခီျ ြော်ငဖ ြော့်် အမိနြော် ့်က  ြာြော်င ြာစြာ ထုတြော်င နြော်၍ 

သတြော်မှတြော် က ်းရမညြော်။ 

(ခ) မသနြော်စွမြော််းသ ူ အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းန ှြော့်် မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်းအတွ ြော် 

ကဆြာ ြော်ရွ ြော်ကသြာ အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းအြာ်း လ ဒါနြော််းကထြာ ြော်  ့်ကသြာ 

 ုင်္ဂိ လြော်၊  ုမပဏနီ ှြော့်် အဖွွဲွဲ့အစညြော််းတို ့် အြာ်း 

တညြော်ဆွဲ၀ ြော်က ခွွနြော်ဥ ကဒအရ လ ဒါနြော််းကထြာ ြော်  ့်ကသြာ 

က ကွ  ်းန ှြော့််  စစညြော််း  မြာဏက ေါ်မူတညြော်၍ 

၀ ြော်က ခွွနြော်  ြော််းလ တြော်ခွ ြော့်် သို ့်မဟုတြော် သ ြော်သြာခွ ြော့်် က ်းကရ်း 
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အတွ ြော်  စမီ  ိနြော််းန ှြော့်် ဘဏ္ဍြာကရ်း၀နြော်က ီ်းဌြာနန ှြော့်် 

ည နိှု ိြော််းကဆြာ ြော်ရွ ြော်က ်းရမညြော်။ 

၆၆။ အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီသညြော် ငမနြော်မြာနိ ုြော်  မသနြော်စွမြော််းသမူျြာ်း 

အြာ်း စြာ်းအဖွွဲွဲ့ချ  ြော် ဖွွဲွဲ့စညြော််း ငခ ြော််း၊ လု ြော် နြော််းကဆြာ ြော်ရွ ြော်ငခ ြော််း၊ 

သ ြော်တမြော််းန ှြော့််တြာ၀နြော်၊ လု ြော် ို ြော်ခွ ြော့််မျြာ်းန ှြော့်် တြော်သ ြော်၍ လိုအ ြော် သလိ ု

အ   င   ကဆြာ ြော်ရွ ြော်က ်းရမညြော်။ 

၆၇။ အမျိ ်းသြာ်းက ြာြော်မတီသညြော် မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း လူဦ်းကရစြာရ ြော််းန ှြော်် ့် 

လူမှုစ်ီး ွြာ်းကရ်း အ်င်က်ခအကန စစြော်တမြော််းက ြာ ြော်ယူငခ ြော််း အ ါအဝ ြော် 

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းန ှြော့်် သ ြော်ဆို ြော်ကသြာ သကုတသနလု ြော် နြော််းမျြာ်း 

ကဆြာ ြော်ရွ ြော်နိ ုြော်ကရ်းအတွ ြော်  ဆ ြော်စ ြော်ဝနြော်က ီ်းဌြာနမျြာ်း၊ အစို်းရမဟုတြော် ကသြာ 

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းအြာ်း လိုအ ြော်သလုိ လမြော််းည နြော်ငခ ြော််းန ှြော့်် ည နိှု ိြော််းမှုမျြာ်း 

ကဆြာ ြော်ရွ ြော်က ်း ရမညြော်။  

ကဒါ ြော်တြာဝ ြော််းငမတြော်

ကအ်း 

င ညြော်ကထြာ ြော်စုဝနြော်

က ီ်း 
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စြာအမှတြော်၊ ၂-၄/၁၀၅(နညြော််းဥ ကဒ)/ 

ရ ြော်   စွွဲ   ၊ ၂၀၁၇ ခုနစှြော်၊ ဒဇီ ြော်ဘြာလ         ရ ြော် 

ပ န် ့်ထဝပခငိ်ုး 

နိ ုြော်  ကတြာြော်သမမတရ ု်း 

သမမတဦ်းစ်ီးရ ု ်း 

ဒတုိယသမမတ(၁)ဦ်းစ်ီးရ ု ်း 

ဒတုိယသမမတ(၂)ဦ်းစ်ီးရ ု ်း 

င ညြော်ကထြာ ြော်စုအစို်းရအဖွွဲွဲ့ ရ ု ်း 

င ညြော်ကထြာ ြော်စုလ တြော်ကတြာြော်ရ ု ်း 

င ညြော်သူ ့်လ တြော်ကတြာြော်ရ ု ်း 

အမျိ ်းသြာ်းလ တြော်ကတြာြော်ရ ု ်း 

င ညြော်ကထြာ ြော်စုတရြာ်းလ တြော်ကတြာြော်ချ  ြော် 

နိ ုြော်  ကတြာြော်ဖွွဲွဲ့စညြော််း  ုအကငခခ ဥ ကဒဆိ ုြော်ရြာခ ုရ ု ်း 

င ညြော်ကထြာ ြော်စုကရွ်းက ြာ ြော် ွွဲက ြာြော်မရှ ြော်ရ ု ်း 

င ညြော်ကထြာ ြော်စုဝနြော်က ီ်းဌြာနအြာ်းလ ု်း 



 
 

63 

 

C/Official/By Law/21.2.2017By Law Repair.docx 

င ညြော်ကထြာ ြော်စုကရှ ွဲ့ကနချ  ြော်ရ ု ်း 

င ညြော်ကထြာ ြော်စုစြာရ ြော််းစစြော်ချ  ြော်ရ ု ်း 

င ညြော်ကထြာ ြော်စုရြာထ်ူးဝနြော်အဖွွဲွဲ့ ရ ု ်း 

ကနင ညြော်ကတြာြော်က ြာ ြော်စရီ ု ်း 

တို ြော််းကဒသက ီ်း/င ညြော်နယြော်အစို်းရအဖွွဲွဲ့ ရ ု ်းမျြာ်းအြာ်းလ ု်း 

လူမှုဝနြော်ထမြော််းဦ်းစ်ီးဌြာန 

 ယြော်ဆယြော်ကရ်းန ှြော့်် င နြော်လညြော်ကနရြာချထြာ်းကရ်းဦ်းစ်ီးဌြာန 

ည နြော်  ြာ်းကရ်းမ ်းချ  ြော်    

 ငမနြော်မြာနိ ုြော်  င နြော်တမြော််းအ ို ြော််း(၁)တွ ြော် 

  ုနှ ိြော်ကရ်းန ှြော့််ထတုြော်ကဝကရ်းဦ်းစ်ီးဌြာန  

 ထညြော့််သ ွြော််းက  ညြာက ်း ါရနြော်။ 

 

                   အမိနြော် ့်အရ 

 

          ကနဝ ြော််း 
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