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ပြည်ထ
လူမ္ှု၀န်

ောင်စုသမ္မတ ပမ္န်မ္ောနင
ု င
် ထ
ံ တော် အစုိုးရ

မ္်ိုး၊ ကယ်ဆယ်ထရိုး နှင ့်် ပြန်လည်ထနရောချ
အမိနက
ြော် ့်

ြာြော်င ြာစြာအမှတြော်

၀နြော်က
(

)

၁၂၄ / ၂၀၁၇

၁၃၇၉ ခုနစ
ှ ၊ြော် င ြာသိုလဆနြော််း

၁၀

( ၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ၊ြော် ဒီဇ ဘ
ြော် ြာလ

၂၇ ရ

လူမှု၀နြော်ထမြော််း၊

ောိုးထရိုး ၀န်ကကိုးဌောန

ယြော်ဆယြော်ကရ်းနှ ြော့််

ရ

ြော်

ြော် )

င နြော်လညြော်ကနရြာချထြာ်းကရ်း

ီ်းဌြာနသညြော် မသနြော်စွမြော််း သူမျြာ်း၏ အခွ အ
ြော့်် ကရ်း ဥ ကဒ ုဒမ
ြော် ၉၂၊ ုဒမ
ြော် ခွွဲ
အရ

အ ြော်န ှ ်းြော် ထြာ်းကသြာ

လု ြော် ို ခ
ြော် ွ ြော့််

င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ုအစို်းရအဖွွဲွဲ့၏ သကဘြာတူညခ
ီ ျ
ထုတြော်င နြော် လို

ို

ျ သ
ြော့်် ်းု ၍

ြော်ငဖ ြော့်် ဤနညြော််းဥ ကဒမျြာ်း

ို

ြော်သညြော်။
အခန်ိုး (၁)
အမ္ည်နင
ှ ့်် အဓြပါယ် ထ ော်ပြချက်

၁။

ဤနညြော််းဥ ကဒမျြာ်း

ို

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း၏

အခွ အ
ြော့်် ကရ်း

နညြော််းဥ ကဒမျြာ်း ဟုကခေါ်တွ က
ြော် စ ရမညြော်။
၂။

ဤနညြော််းဥ ကဒမျြာ်းတွ ြော်

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း၏

အခွ အ
ြော့်် ကရ်း
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ါရှိကသြာ
ဥ ကဒတွ ြော်

စ

ြာ်းရ ြော်မျြာ်းသညြော်
ါရှိသညြော်အ
့် တို ်းြော်

2

အဓိ ပြာယြော်သ

ြော်ကရြာ

မျြာ်းသညြော် ကဖြာြော်င
(

ြော်ကစရမညြော်။

ထိအင
ု ့်

ါအတို ်းြော် အဓိ ပြာယြော်သ

ြော်ကရြာ

ြော်

ကအြာ

ြော် ါစ

ြာ်းရ ြော်

ြော်ကစရမညြော်-

) ဥြထေ ဆိသ
ု ညြော်မှြာ မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း၏ အခွ အ
ြော့်် ကရ်းဥ ကဒ

ိုဆသ
ို ညြော်။
(ခ) မ္သန်စွမ္်ိုးမ္ှုအမ္ျ ိုးအစောိုး
သိမဟု
ု ့် တြော် တစြော်ခုထ
(၁)

မျ

ဆသ
ု ည်မ္ှော

ြော် ိုသညြော်

ကအြာ

ြော် ါတစြော်ခုခု

ို ဆိသ
ု ညြော်-

ြော်စမ
ိ ငမ ငြော် ခ ်းြော်

သိမဟု
ု ့် တြော်

အငမ အ
ြော် ြာရု

ချိ ွဲ့ယွ ်းြော် အြာ်းနညြော််းငခ ်းြော် ၊
(၂)

နြာ်းမ

ြာ်းငခ ်းြော်

သိမဟု
ု ့် တြော်

အကင ြာ၊

အ

ြာ်းအြာရု

ချိ ွဲ့ယွ ်းြော် အြာ်းနညြော််းငခ ်းြော် ၊
(၃)

ိုယြော်အင်္ဂ ါချိ ွဲ့ယွ ်းြော် အြာ်းနညြော််းငခ ်းြော်
ိုယြော်

သိမဟု
ု ့် တြော်

ြာယလှု ြော်ရှြာ်းနို မ
ြော် ှု ချိ ွဲ့ယွ ်းြော် အြာ်းနညြော််းငခ ်းြော် ၊

(၄) စိတြော် ို ်းြော် ၊ ဉြာဏြော်ရညြော်ဉြာဏြော်ကသွ်း ို ်းြော်

သိမဟု
ု ့် တြော်

အြာရု ခစြာ်းမှု ို ်းြော် ချိ ွဲ့ယွ ်းြော် အြာ်းနညြော််းငခ ်းြော် ၊
(၅) မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့််

စိစစြော်သတြော်မှတြော်သညြော်အ
့် ဖွွဲွဲ့

သတြော်မှတြော်သညြော့်် အငခြာ်း မသနြော်စွမြော််းမှု တစြော်ခုခုငဖစြော်ငခ ်းြော် ။
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(င်္) လူတင
ု ိုး် အကျံ ိုးဝင်ြညောထရိုးစနစ်
မိမတ
ိ ကနထိ
ို ့်
ု ရ
ြော် ြာကဒသ
အစို်းရ ို ၊ြော် အမျြာ်း ို ၊ြော်
အကငခခ ညြာက

ဆိသ
ု ညြော်မှြာ

သိမဟု
ု ့် တြော်
ုင်္ဂလိ

အနီ်းစ ြော်ဆ်းု ကဒသရှိ

ို န
ြော် ှ ြော့်် အဖွွဲွဲ့အစညြော််း ို ြော် မူက

ျြာ ်းြော် ၊

သိ ပ၊

က

တ က သိုလြော်မျြာ်းအ ါအဝ ြော်

ြာ်းမှု၊

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းသညြော်

သနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းနှ ြော့်် က ါ ်းြော် စညြော််း ညြာသ ြော်
စီမကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြာလိ ြော်န ှ ြော့််

သ ြော်

သ ယ
ြော် ူမှုအဆ တ
ြော့်် ို ်းြော် တွ ြော်

ိ၊

ြော်က ်းသညြော့်် ညြာကရ်း

ြာ်း၊ သ ယ
ြော် ူန ို က
ြော် စရနြော်

ိုဆသ
ို ညြော်။

(ဃ) အဆင်ထပြသင်ထ
့် လျော်ထသောြတ်ဝန်ိုးကျင်
မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းသညြော်

ဆိသ
ု ညြော်မှြာ

လူအခွ
်ြော်် ့်
့်

အကရ်းနှ ြော့််

အကငခခလွတြော်လ ြော်ခွ မ
ြော့်် ျြာ်း

ို အမျြာ်းနညြော််းတူ ရရှိခစြာ်းနို ရ
ြော် နြော်န ှ ြော့််

လူအသိ
ု
့်

အ

ြော်အဝနြော််းအတွ ်းြော်

သီ်းငခြာ်းလိုအ ြော်ချ

ြော်

မျြာ်း

ျ ်းဝ ြော် ါဝ န
ြော် ို ရ
ြော် နြော်
ို

ငဖညြော်ဆ
့် ညြော််းက ်းရနြော်

အဆ က
ြော် င သ က
ြော့်် လျြာြော်၍ လိုအ ြော်ကသြာ င င
စီစဥြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ
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ြော်က ်းထြာ်းသညြော့်် တြော်ဝနြော််း

၄ ်းြော် တိ၏
ု ့်

ျ ြော်

က
ြော် င ြာ ်းြော် လွဲ မှုမျြာ်း
ို ဆိုသညြော်။

4

( ) သက်ထသခံလက်မ္ှတ်ြော်

ဆိုသညြော်မှြာ

မသနြော်စွမြော််းသူအငဖစြော်

မှတြော် ုတ ခ
ြော် ွ ငြော့်် ငခ ်းြော် ခရသူ အြာ်း ဥ ကဒ ုဒမ
ြော် ၄၃၊
အရ

တို ်းြော် ကဒသက

ီ်း

သိမဟု
ု ့် တြော်

င ညြော်နယြော်

ထုတြော်က ်းကသြာ မသနြော်စွမြော််းသူ မှတြော် ုတ လ
ြော်
(စ) မ္ှတြ
် ံုတင်စောရင်ိုး
ဤနညြော််းဥ ကဒမျြာ်း ါ
ခွ ငြော့်် ထြာ်းကသြာ
ိုဆသ
ို ညြော်။
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ဆိသ
ု ညြော်မှြာ
င ဌြာနြော််း

ြော်မှတြော်

ုဒမ
ြော် ခွွဲ (ခ)

က

ြာြော်မတီ

ို ဆိုသညြော်။

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအြာ်း
ချ

ြော်န ှ အ
ြော့်် ညီ

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း၏

မှတြော် ုတ ြော်

မှတြော် ုတ စ
ြော် ြာရ ်းြော်

5

အခန်ိုး (၂)
မ္သန်စွမ္်ိုးသူမ္ျောိုးမ္ှတြ
် ံုတင်ပခင်ိုး
၃။

မှတြော် ုတ အ
ြော် ရြာရှိချ ြော်သညြော် (

) မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအြာ်း
လု ြော် နြော််းတြာဝနြော်မျြာ်း
တို ်းြော် ကဒသက

ီ်း၊

ဦ်းစီ်းဌြာနမှ
မှတြော် ုတ ကြော်

မှတြော် ုတ ငြော် ခ ်းြော် ဆို ရ
ြော် ြာ

ို

တြာဝနြော်အရ

ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ခရို ၊ြော်

မမိ ွဲ့နယြော်အဆ တ
ြော့်် တွ
ို ့် ြော်

င ညြော်နယြော်၊
အရြာထမြော််း

ီ်း

သိမဟု
ု ့် တြော်

ြော်ကရ်းမ်းမျြာ်းအငဖစြော်

ြော်ရနြော်

အမှုထမြော််းမျြာ်း

ို

ကရွ ်းချယြော်ခနြော်အ
့် ြော်

တြာဝနြော်က ်းရမညြော်။
(ခ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ

(

)

ါ

အရြာထမြော််း

သိမဟု
ု ့် တြော်

အမှုထမြော််းမျြာ်းမရှိသညြော့်် ခရို န
ြော် ှ ြော့်် မမိ ွဲ့နယြော်တတွ
ို ့် ြော် လိုအ ြော် ါ
သ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

ခရို န
ြော် ှ ြော့််

အစညြော််းမျြာ်းနှ ည
ြော့်် န
ိ ိှု ်းြော် ၍
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မမိ ွဲ့နယြော်အဆ ြော့််
ထိုဌြာန၊

အစို်းရဌြာန၊

အဖွွဲွဲ့

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းတိမှ
ု ့်

6

တြာဝနြော်က ်းသညြော့်် အရြာထမြော််း သိမဟု
ု ့် တြော် အမှုထမြော််းမျြာ်း
အစို်းရဝနြော်ထမြော််း

မဟုတြော်သညြော့််

နို ြော် သြာ်းမျြာ်း

ိုငဖစြော်ကစ

ိုငဖစြော်ကစ၊

သ က
ြော့်် လျြာြော်ကသြာ

မှတြော် ုတ ကြော်

ီ်း

ြော်ကရ်းမ်းမျြာ်းအငဖစြော်

ခနြော်အ
ြော် ညြော်။
့် ြော်တြာဝနြော်က ်း နို သ
၄။

ျနြော််းမြာကရ်းနှ ြော့််

အြာ်း

မသနြော်စွမြော််းမှုအမျိ ်းအစြာ်းနှ ြော့််
အ

မသနြော်စွမြော််းမှု

ွဲငဖတြော်သတြော်မှတြော်န ို က
ြော် ရ်းအတွ

အထူ်း

ုဆရြာဝနြော်မျြာ်းနှ ြော့််

သ က
ြော့်် လျြာြော်ကသြာ

ြော်

စြာ်းဝနြော်က

အဆ ြော့််

ျွမြော််း

ျ သ
ြော် ညြော့််

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

ျွမြော််း

ျ သ
ြော် ူ

စိစစြော်သတြော်မှတြော်သညြော့်် အဖွွဲွဲ့မျြာ်း

ို

ီ်းဌြာနသညြော်
စစြော်ကဆ်းမ ီ်း

ဆရြာဝနြော်မျြာ်း၊
အသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့မျြာ်းမှ

မျြာ်း ါဝ သ
ြော် ညြော့််

ို တို ်းြော် ကဒသက

မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့််

ီ်း၊ င ညြော်နယြော်၊ ခရို န
ြော် ှ ြော့််

မမိ ွဲ့နယြော်အသီ်းသီ်းတွ ြော် ဖွွဲွဲ့စညြော််း၍ လု ြော် နြော််းတြာဝနြော်မျြာ်း သတြော်မှတြော်က ်းရမညြော်။
၅။

မသနြော်စွမြော််းသူသညြော်

မှတြော် ုတ ရ
ြော် နြော်

သ

မမိ ွဲ့နယြော်မှတြော် ုတ ကြော်
က

ီ်း

ြော်ကရ်းမ်း

ခရို မ
ြော် ှတြော် ုတ ကြော်

မိမိ၏ဆနဒအကလျြာ

ီ်း

ြော်ဆို ြော်

မသနြော်စွမြော််းသူအငဖစြော်

ရြာ

ြော်ကရ်းမ်းထသိုလညြော်
်းက
့်

ို

ြော်

နယြော်ကငမကဒသရှိ
ြာ ်းြော် ၊ မမိ ွဲ့နယြော်မှတြော် ုတ ြော်

ခနြော်အ
့် ြော်တြာဝနြော်က ်းထြာ်းငခ ်းြော်
ီ်း

ြော်ကရ်း
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မရှိကသ်းလျှ ြော်

မ်းထသိလညြော်
ု ့်
်းက

ြာ ်းြော် ၊

7

ခရို မ
ြော် ှတြော် ုတ ကြော်

ီ်း

ြော်ကရ်းမ်း

ကသ်းလျှ ြော် တို ်းြော် ကဒသက
ထသိလညြော်
ု ့်
်းက

ြာ ်းြော်

ို

ီ်း သိမဟု
ု ့် တြော် င ညြော်နယြော် မှတြော် ုတ ကြော်
ိုယြော်တို ငြော် ဖစြော်ကစ၊ သြာမနြော်

မိဘအု ြော်ထန
ိ ်းြော် သူ သိမဟု
ု ့် တြော်
ကလျှြာ

ီ်း

မရှိ
ြော်ကရ်းမ်း

ိုယြော်စြာ်းလှယြော် လွဲစြာငဖ ြော့််

ိုယြော်စြာ်းလှယြော်

ငဖစြော်ကစ

ုစ (၁) ငဖ ြော့််

ြော်ထြာ်းရမညြော်။

၆။

နညြော််းဥ ကဒ

လ

ြော်ခရရှိသညြော့်် မှတြော် ုတ ြော် က
(

ခနြော်အ
့် ြော်တြာဝနြော်က ်းထြာ်းငခ ်းြော်

)လ

၅

ြော်ခရရှိက

ကလျှြာ
(ခ) ကလျှြာ

အရ

ကလျ်ှ်ြာ

ီ်း

ြာ ်းြော်

ို

အကထြာ

အခမွဲစ
ီ ဥြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ
့် စ
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ုစ

(၂)

ငဖ ြော့််

သ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

သတြော်မှတြော်သညြော်အ
့် ဖွွဲွဲ့ထတွ ြော်
ုစ (၁) မိတတ နှ အ
ြော့်် တူ
ထိုသုိ ့်

ကဆ်းစစြော်ကဆ်းမှုန ှ ြော့််

ြော်မှတြော်တို ့် ို

ို

မသနြော်စွမြော််းသူအြာ်း

လွဲကင ြာ ်းြော် က ်းရမညြော်။

သွြာ်းလြာမှု၊
လ

ြော်အထြာ်း

စိစစြော်

ကဆ်းစစြော်ကဆ်းမှုခယူန ို က
ြော် စရနြော်
ငဖ ြော့််

ို

ြော်ချ ်းြော် ထုတြော်က ်းရမညြော်။

စိစစြော်မ ီ်း

မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့််

ြော်လြာ

ြော်ကရ်းမ်းသညြော်-

ြော်ထြာ်းသူအြာ်း ချ
ြော်လြာ

ြော်ထြာ်းသညြော်က
့် လျှြာ

လွယြော်
ြော်က ်းရမညြော်။

ုစ (၃)

လွဲကင ြာ ်းြော် က ်းရြာတွ ြော်
ကဆ်းကထြာ

ူအဆ က
ြော် င

ြော်ခချ

ြော်

ကစရနြော်

8

၇။

မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ စ
ြော့်် ိစစြော်သတြော်မှတြော်သညြော်အ
့် ဖွွဲွဲ့သညြော် (

)နညြော််းဥ ကဒ ၆၊ နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (ခ) အရ လွဲကင ြာ ်းြော် က ်း ိသညြော်
ု ့်
့်
မသနြော်စွမြော််းသူအြာ်း ကဆ်းစစြော်ကဆ်းအ
သတြော်မှတြော်က ်းရမညြော်။
လိုအ ြော် ါ
အ

သ

ထိသ
ု ုိ ့်

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

ွဲငဖတြော်မ ီ်း မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့််

စစြော်ကဆ်း
အထူ်း

ွဲငဖတြော်န ို ရ
ြော် နြော်

လွယြော်

မသနြော်

) အရ ကဆ်းစစြော်ကဆ်းမှုမျြာ်း

စွမြော််းမှုအဆ ြော့််
လ

ြော်မှတြော်

ြော်

မှတြော် ုတ ကြော်

ီ်း

ြော်ကရ်းမ်းထသို င့် နြော်လညြော်က ်း ိရမညြော်
ု ့်
။

ုစ

(၄)

ငဖ ြော့််

ြော်ကရ်းမ်းသညြော် -

)မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့််

စိစစြော်သတြော်မှတြော်သညြော်အ
့် ဖွွဲွဲ့

င နြော်လညြော်က ်း ိကသြာ
ု ့်
ကဆ်းကထြာ
နှ အ
ြော့်် တူ ုစ (၁) မိတတ
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ို

စိစစြော်သတြော်မှတြော်သညြော့််

ြော်ခချ

ီ်း

စစြော်ကဆ်း

ြော်က ်းရမညြော်။

ကဆ်းကထြာ

မှတြော် ုတ ကြော်
(

ုဆရြာဝနြော်ငဖ ြော့််

ူအဆ က
ြော် င ကစရနြော် အခမွဲ့်စစ
ီ ဥြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ

င လု ြော်မ ီ်း

ွဲငဖတြော်ရြာတွ ြော်

ထ ြော်ဆ ်ြော််လ
့် ွဲကင ြာ ်းြော် ရြာ၌

(ခ) မသနြော်စွမြော််းသူအြာ်း နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (

၈။

အ

ြော် ခချ

ြော် လ

ြော်မှတြော်

ုစ (၄)

ို မှတြော် ုတ အ
ြော် ရြာရှိထသို တ
ငြော် ရမညြော်။
့်

9

(ခ) မှတြော် ုတ အ
ြော် ရြာရှိ

မသနြော်စွမြော််းသူအြာ်း မှတြော် ုတ က
ြော် ရ်းအတွ

ိုယြော်တို က
ြော် တွွဲ့ဆု

လိုက

ြာ ်းြော်

ကတြာ ်းြော် ဆို ါ

ိုယြော်တို က
ြော် တွွဲ့ဆန
ု ို ရ
ြော် နြော် စီစဥြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ
၉။

ထိုသုိ ့်

ြော်က ်း ရမညြော်။

မှတြော် ုတ အ
ြော် ရြာရှိသညြော် နညြော််းဥ ကဒ ၈၊ နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (

မှတြော် ုတ ကြော်

ီ်း

ြော်ကရ်း မ်း

တို ့် ို စိစစြော်မ ီ်း

၁၀။ တို ်းြော် ကဒသက
(

ြော် နှ အ
ြော့်် တူ

တို ်းြော် ကဒသက

ီ်း

ြာြော်မတီသုိ တ
ငြော် ရမညြော်။
့်

ီ်း သိမဟု
ု ့် တြော် င ညြော်နယြော်က

) နညြော််းဥ ကဒ ၉ အရ တ ငြော် ချ
မှတြော် ုတ ြော်

နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (
မသနြော်စွမြော််းသူ

ြာြော်မတီသညြော် ြော်

ခွ ငြော့်် ရနြော်

ခွ ငြော့်် ငခ ်းြော် သိမဟု
ု ့် တြော် င
(ခ)

) အရ

တ ငြော် လြာသညြော့်် ုစ (၁) မိတတ နှ ြော့်် ုစ (၄)

သကဘြာထြာ်းမှတြော်ချ

သိမဟု
ု ့် တြော် င ညြော်နယြော်က

ြော်

ို စိစစြော်မ ီ်း မသနြော်စွမြော််းသူအြာ်း

မှတြော် ုတ က
ြော် လျှြာ

ြော်ထြာ်းချ

ြော်

ို

်းြော် ကယြော်ခ ်းြော် င နို သ
ြော် ညြော်။

) အရ ခွ ငြော့််
မှတြော် ုတ လ
ြော်

ါ
ြော်မှတြော်

ကလျှြာ
ို

ုစ

ြော်ထြာ်းသူအြာ်း
(၅)

ငဖ ြော့််

ထုတြော်က ်းရမညြော်။
(င်္)

နညြော််းဥ ကဒခွွဲ
သ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ
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(ခ)

အရ

မသနြော်စွမြော််းသူ

ုစ

(၅)

ို

ထုတြော်က ်းရြာတွ ြော်

၏

တြော်စြော် ိုဓြာတြော်
ု
့်

ြော်၍

10

သ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ တို ်းြော် ကဒသက

ရု ်းတဆိ ြော်
ဥ က ဋ္ဌ

ရို

်းြော် ယြော်က

ကလျှြာ

ြာ ်းြော်

လ

ဥ က ဋ္ဌ

ြာ ်းြော်

ြော်ထြာ်းချ

ုစ

(၆)

ီ်း

မသနြော်စွမြော််းသူ မှတြော် ုတ လ
ြော်
ို

သိမဟု
ု ့် တြော်

ြော်

ို

ငဖ ြော့််

ြာ်းရမညြော်။

တို ်းြော် ကဒသက

မှတြော် ုတ စ
ြော် ြာရ ်းြော်

ြာြော်မတီ

ြော်မှတြော်ကရ်းထိ်းု ရမညြော်။

ဆ်းု ငဖတြော်သညြော်အ
့် ခါ

ြော်ထြာ်းသူထသို အက
့်

ြာြော်မတီ

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

ြာြော်မတီ၏

) အရ မှတြော် ုတ ရ
ြော် နြော် ကလျှြာ

၁၁။ မှတြော် ုတ အ
ြော် ရြာရှိသညြော်
င ညြော်နယြော်က

က

ိုယြော်စြာ်း အတွ ်းြော် ကရ်းမ်း

(ဃ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (
င

ြော်န ိှ ြော်မ ီ်း

ီ်း သိမဟု
ု ့် တြော် င ညြော်နယြော် က

ုစ

သိမဟု
ု ့် တြော်

ြော်မှတြော် ထုတြော်က ်းသညြော့််
(၇)

ငဖ ််
ြော် ့်

င စုမ ီ်း

မှတြော် ုတ အ
ြော် ရြာရှိချ ြော်ထ လစဥြော် အစီရ ခ
ြော် ရမညြော်။
၁၂။ မှတြော် ုတ အ
ြော် ရြာရှိချ ြော်သညြော် (

)မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း မှတြော် ုတ ရ
ြော် နြော် ကလျှြာ

ြော်လြာလ

ြော်ခရရှိသညြော့််

ကနမှ့် စ၍ ၃ လ အတွ ်းြော် မသနြော်စွမြော််းသူမှတြော် ုတ လ
ြော်
ထုတြော်က ်းနို က
ြော် ရ်းအတွ
(ခ) မှတြော် ုတ အ
ြော် ရြာရှိမျြာ်း
တို ်းြော် ကဒသက

ီ်း
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ြော် က

ီ်း

ြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ
အစီရ ခ
ြော် သညြော့််

သိမဟု
ု ့် တြော်

ြော်မှတြော်

ြော်ရမညြော်။
သ

င ညြော်နယြော်က

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ
ြာြော်မတီ

11

မသနြော်စွမြော််းသူမှတြော် ုတ လ
ြော်
သူမျြာ်း

ြော်မှတြော်

မှတြော် ုတ စ
ြော် ြာရ ်းြော် ချ ြော်

အမျိ ်းသြာ်းက

ို

ထုတြော်က ်းသညြော့််
ုစ

(၈)

မသနြော်စွမြော််း

ငဖ ််
ြော် ့် င စုမ ီ်း

ြာြော်မတီ သို လစဥြော်
အစီရ ခ
ြော် ရမညြော်။
့်

(င်္) မှတြော် ုတ အ
ြော် ရြာရှိမျြာ်း

မသနြော်စွမြော််းသူမှတြော် ုတ လ
ြော်

ြော်မှတြော်

ထုတြော်က ်းသညြော့်် မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း မှတြော် ုတ စ
ြော် ြာရ ်းြော် င စုငခ ်းြော် နှ ြော့််
မှတြော် ုတ ကြော်
က

ီ်း

ီ်း

ြော်ကရ်းမ်းမျြာ်း

၏

ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်မှုမျြာ်း

ို

ြော်ရမညြော်။

(ဃ) ကရွ ွဲ့လျြာ်းသွြာ်းလြာရနြော်ခ
လမြော််း မြော််းဆ

ြော်

ြော်ခွဲသညြော့်် မသနြော်စွမြော််းမှု င
သွယြော်မှု

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအတွ

ြော်

စိစစြော်သတြော်မှတြော်သညြော်အ
့် ဖွွဲွဲ့၏
နယြော်လှည၊ြော့််

ခ

်းြော် ထနြော်သူမျြာ်းနှ ြော့််

ြော်ခွဲကသြာကဒသမျြာ်းရှိ
မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့််

လု ြော် နြော််းစဥြော်မျြာ်း

ွ ်းြော် ဆ ်းြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်န ို က
ြော် ရ်း

ို

လိုအ ြော်သလို

စီစဥြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်

က ်းရမညြော်။
၁၃။ (

)မှတြော် ုတ လ
ြော်

ြော်မှတြော်ရ

မသနြော်စွမြော််းသူသညြော်

မသနြော်စွမြော််းမှုအကငခအကန တစြော်ရ ြော်ရ ြော် အရ မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့််
ကလျြာခ
့် ခါငဖစြော်ကစ၊
့် ျလြာသညြော်အ

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

အဆ တ
ြော့်် ို်းငမ ြော့််

လြာသညြော့််

12

အခါငဖစြော်ကစ

မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့််

မသနြော်စွမြော််းသူ မှတြော် ုတ ြော် လ
သ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ မှတြော် ုတ ြော် က

ကလျှြာ
(ခ) သ
င

င

ြော်မှတြော်

ီ်း

ဆ
ြော်
သ
ြော် တြော်မှတြော်က ်းရနြော်
ုစ (၅) မိတတ

ူ်းတွွဲ၍

ြော်ကရ်းမ
ြော်
်း ထသို ့် ုစ (၉) ငဖ ြော့််

ြော်ထြာ်းနို သ
ြော် ညြော်။

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ မှတြော် ုတ ကြော်
ဆ
ြော်
သ
ြော် တြော်မှတြော်

ီ်း

ြော်ကရ်းမ်း

ကရ်းအတွ

ြော်

ကဆ်းစစြော်ကဆ်းက ်းနို ရ
ြော် နြော်

မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့််
မသနြော်စွမြော််းသူအြာ်း
မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့််

စိစစြော်သတြော်မှတြော်သညြော့်် အဖွွဲွဲ့ထသို ့် ုစ (၉) မိတတ နှ ််
ြော် အတူ
့်
(၁၀)

ငဖ ြော့််

လွဲကင ြာ ်းြော်

က ်း ိငခ
ု ့် ်းြော် ၊

မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့််

စိစစြော်သတြော်မှတြော်သညြော်အ
့် ဖွွဲွဲ့
ကဆ်းကထြာ
သ

ြော်ခချ

ြော်လ

မှတြော် ုတ လ
ြော်

ို ုစ (၁၁) ငဖ ််
ြော် ့် ထုတြော်က ်းငခ ်းြော် ၊

ီ်း

ြော်ကရ်းမ်း

ထို

ုစ (၁၁) အရ

ထုတြော်က ်း

ကရ်းအတွ

မှတြော် ုတ အ
ြော် ရြာရှိထသို ့် တ ငြော် ငခ ်းြော် နှ ြော့််

မှတြော် ုတ အ
ြော် ရြာရှိ

တို ်းြော် ကဒသက

ြော်မှတြော်

ကဆ်းစစြော်ကဆ်းမ ီ်း
ြော်မှတြော်

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ မှတြော် ုတ ကြော်

ီ်း
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ုစ

သိမဟု
ု ့် တြော်

င ညြော်နယြော်က

ြော်

ြာြော်မတီသုိ ့်

13

တ ငြော် ငခ ်းြော် တို ့် ို နညြော််းဥ ကဒ

၆၊ ၇၊ ၈ နှ ြော့်် ၉ တို ့် ါ

င ဌြာနြော််းချ

ြော်ရမညြော်။

ြော်မျြာ်း နှ အ
ြော့်် ညီ ကဆြာ ရ
ြော် ွ

(င်္) တို ်းြော် ကဒသက

ီ်း

သိမဟု
ု ့် တြော်

မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့်် င
စိစစြော်မ ီ်း

ါ

င

ကလျှြာခ
့် ျငခ ်းြော်

ို

ြော်မှတြော်

အသစြော်

ို

ုစ

မှတြော်တမြော််းတ ထ
ြော် န
ိ ်းြော် သိမြော််းထြာ်းမ ီ်း

ဆ
ြော်
သ
ြော် တြော်မှတြော်သညြော့်် မသနြော်စွမြော််းသူ မှတြော် ုတ ြော် လ

(၅)

ြော်တို ့် ို

သိမဟု
ု ့် တြော်

မူလမသနြော်စွမြော််းသူ မှတြော် ုတ လ
ြော်

(၅)

ြာြော်မတီ

ဆ
ြော်
ြော် သတြော်မှတြော်က ်းရနြော် တ ငြော် ချ

မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့််

တို်းငမ ငြော့်် ခ ်းြော် င

င ညြော်နယြော်က

ကလျှြာ

ြော်ထြာ်းသူအြာ်း

ြော်မှတြော် ုစ

နညြော််းဥ ကဒ

၁၀၊

နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (ခ)၊ (င်္) တိနှ
ု ့် အ
ြော့်် ညီ င နြော်လညြော်ထတ
ု ြော်က ်းရမညြော်။
၁၄။ (

) မှတြော် ုတ လ
ြော်

အင်္ဂ ါရ ြော်မျြာ်းနှ ြော့်် အ

ြော်မှတြော်ရ

မသနြော်စွမြော််းသူသညြော်

ျ ်း

မဝ က
ြော် တြာ့်သညြော်အ
့် ခါ

မသနြော်စွမြော််းသူအငဖစြော် မှတြော် ုတ ထ
ြော် ြာ်းငခ ်းြော်
သ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

ကလျှြာ
(ခ) သ

မသနြော်စွမြော််းမှု

မှတြော် ုတ ကြော်

ို ယြော်ဖျ

ြော်က ်းရန်ြော်

ီ်း

ြော်ကရ်းမ
ြော်
်းထသို ့်

ီ်း

ြော်ကရ်းမ်း

ုစ(၁၂)ငဖ ြော့််

ြော်ထြာ်းနို သ
ြော် ညြော်။
ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ မှတြော် ုတ ကြော်

မှတြော် ုတ ထ
ြော် ြာ်း
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ငခ ်းြော်

ို

မသနြော်စွမြော််းသူအငဖစြော်

ယြော်ဖျ

ြော်က ်းကရ်းအတွ

ြော်

14

မသနြော်စွမြော််းသူအြာ်း ကဆ်းစစြော်ကဆ်းက ်းရနြော် ြော် မသနြော်စွမြော််း မှုအဆ ြော့််
စိစစြော်သတြော်မှတြော်သညြော့်် အဖွွဲွဲ့ထသို ့် ုစ (၁၂) မိတတ နှ ််
ြော် အတူ
့်
(၁၃)

ငဖ ြော့််

လွဲကင ြာ ်းြော် က ်း ိငခ
ု ့် ်းြော် ၊

စိစစြော်သတြော်မှတြော်သညြော့််
ကဆ်းကထြာ

ြော်ခချ

ြော်

ထုတြော်က ်းငခ ်းြော် ၊ သ
ုစ
ယြော်ဖျ

အဖွွဲွဲ့
လ

အရ

ြော်က ်းကရ်းအတွ

သိမဟု
ု ့် တြော်

င ဌြာနြော််းချ

ြော်

င ညြော်နယြော်

မှတြော် ုတ ထ
ြော် ြာ်းငခ ်းြော်

က

၆၊
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ယြော် ဖျ

ြော်ကရ်းမ်း

ထို

ငခ ်းြော်

ို

ယြော်ဖျ

ုစ

၇၊

၈

(၁၅)
နှ ြော့််

၉

ီ်း

ငဖ ြော့််
တို ့် ါ

ြော်ရမညြော်။
င ညြော်နယြော်က
ြော်က ်းရနြော်

စိစစြော်မ ီ်း အတညြော်င ငခ ်းြော် သိမဟု
ု ့် တြော်
င နို ြော်သ ညြော်။

ငဖ ််
ြော် ့်

တို ်းြော် ကဒသက

ြာြော်မတီသုိ ့်

သိမဟု
ု ့် တြော်
ို

ီ်း

အရြာရှိ

နညြော််းဥ ကဒ

ီ်း

(၁၄)

မှတြော် ုတ အ
ြော် ရြာရှိထသို ့်

ြော်မျြာ်း နှ အ
ြော့်် ညီ ကဆြာ ရ
ြော် ွ

(င်္) တို ်းြော် ကဒသက

ုစ

ကဆ်းမ ီ်း

မှတြော် ုတ ထ
ြော် ြာ်း

မှတြော် ုတ ်ြော်

တ ငြော် ငခ ်းြော် တို ့် ို

ို

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ မှတြော် ုတ ကြော်

(၁၄)

တ ငြော် ငခ ်းြော် နှ ြော့််

မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့််
ကဆ်းစစြော်

ြော်မှတြော်

ုစ

ြော် က ်းရနြော်

ြာြော်မတီ

တ ငြော် ချ
င

အတညြော် င

ြော်တို ့် ို

်းြော် ယြော် ငခ ်းြော်
ါ

15

မှတြော် ုတ ထ
ြော် ြာ်းငခ ်းြော်
အက

ြာ ်းြော်

ို

ယြော်ဖျ

ြာ်း ရမညြော်။

(ဃ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ(င်္)အရ
သ

ြော်ရနြော် မှတြော် ုတ အ
ြော် ရြာရှိထသို ့်

အက

ြာ ်းြော်

ြာ်းစြာ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ မှတြော် ုတ အ
ြော် ရြာရှိသညြော်

မှတြော် ုတ ထ
ြော် ြာ်းငခ ်းြော်
ထိသ
ု ုိ ့် ယြော်ဖျ
ကလျှြာ

ြော်မ ီ်းက

ို

ယြော်ဖျ
ြာ ်းြော်

ြော်ထြာ်းသူထသို အက
့်

ို

လ

မသနြော်စွမြော််းသူအငဖစြော်
ြော်

ရမညြော်။

ို

သ
ြာ ်းြော်

ခရရှိကသြာ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

ြာ်းနို သ
ြော် ညြော်။

၁၅။ မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း မှတြော် ုတ ငြော် ခ ်းြော် လု ြော် နြော််းမျြာ်း က

ိ တ ငြော်

ဆ
ြော်
သ
ြော် ညြော့််

ြာလအငဖစြော် ဤနညြော််းဥ ကဒင ဌြာနြော််းသညြော့်် ကနမှ့် စ၍ အမျြာ်းဆ်းု ၂ နှစြော်
သတြော်မှတြော်သညြော်။
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အခန်ိုး (၃)
မ္သန်စွမ္်ိုးသူမ္ျောိုး၏ြညောထရိုး
၁၆။ အမျိ ်းသြာ်းက

ြာြော်မတီသညြော် အစို်းရ ို ၊ြော် အမျြာ်း ို ၊ြော်

အဖွွဲွဲ့အစညြော််း ို ြော် မူက
က

ြာလိ ြော်န ှ ြော့််
ညြာသ က
ြော်

လညြော််းက

ျြာ ်းြော် နှ ြော့််

အသ

အမျိ ်းအစြာ်းအလို

ြော်

လညြော််းက

ြော်ကမွ်းမှု

မသနြော်စွမြော််းသူတို ်းြော်

ြာ ်းြော် ၊

ညန
ိ ိှု ်းြော် ၍

ျြာ ်းြော် မျြာ်းတွ ြော်

ခွွဲငခြာ်းခရမှုမရှိကစဘွဲ

မသနြော်စွမြော််းမှု

ရရှိန ို က
ြော် ရ်းအတွ

လူတို ်းြော် အ

ျ ်းဝ ြော်

စ ြော်လျဥြော််းသညြော့်် မူဝါဒမျြာ်း၊ အစီအစဥြော်မျြာ်း ချမှတြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ
၁၇။ နညြော််းဥ ကဒ ၁၆
မူဝါဒမျြာ်း၊
ညြာကရ်း၀နြော်က

ါ လူတို ်းြော် အ

အစီအစဥြော်မျြာ်း
ီ်းဌြာနသညြော်
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ြော်

ညြာကရ်းနှ ြော့််
ြော်ရမညြော်။

ျ ်းဝ ြော် ညြာကရ်းနှ ြော့်် စ ြော်လျဥြော််းသညြော့််

ချမှတြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ
အငခြာ်း

ုင်္ဂလိ

သ တ
ြော် နြော််းက

ညြာသ ယ
ြော် ူခွ ြော့််

ီ်းဌြာနနှ ြော့််

ို န
ြော် ှ ြော့််

ျြာ ်းြော် မျြာ်း၊ သ တ
ြော် နြော််းမျြာ်း၊ သိ ပ၊

တ က သိုလြော်မျြာ်းတွ ြော်

ြာ ်းြော် ၊

ညြာကရ်း၀နြော်က

ိ ၊ အကငခခ ညြာက

ုင်္ဂလိ

သ

ြော်ရြာတွ
ြော်
ြော်

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

၀နြော်က

လိုအ ြော် ါ
ီ်းဌြာနမျြာ်း၊

17

ဆ

ြော်စ ြော်အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်း၊

ုင်္ဂလိ

လု ြော် နြော််းရှ မ
ြော် ျြာ်းနှ ြော့်် ညန
ိ ိှု ်းြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ

၁၈။ အမျိ ်းသြာ်းက
အသ

ြာြော်မတီသညြော် က

ြော်ကမွ်းဝမြော််း

က

အက

ြာ အ
ြော် ထညြော်ကဖြာြော်

အ

ျ ်းဝ န
ြော် ို က
ြော် ရ်းအတွ

လိုအ ြော် ါ

က

သ က
ြော် ထြာ

သ

အစီအစဉ်မျြာ်း

ို

မသနြော်စွမြော််းသူ

မျြာ်း

ီ်းဌြာနနှ လ
ြော့်် ညြော််းက

ြာ ်းြော် ၊

င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ု၀နြော်က

လု ြော် နြော််းရှ မ
ြော် ျြာ်းနှ ြော့််

ီ်းဌြာနမျြာ်း၊

လညြော််းက

ြော်ရြာတွ ြော်

ဥ ်က်ဒ ုဒမ
ြော် ၂၄၊

မျြာ်းအြာ်း

အခမွဲ့်

ူ

ြာ ်းြော်

ီ်းဌြာနမျြာ်းနှ လ
ြော့်် ညြော််းက
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(ခ)

ရရှိကရ်း

သ ြော်

ြော်

အတွ

ြော်

လိုအ ြော်ကသြာ

ြာ်းနညြော််းစနစြော်မျြာ်း
အငခြာ်းသ

ြာ ်းြော် ၊

အရ

ဖွ လ
ြော့်် ှစထ
ြော် ြာ်းကသြာ

အမျိ ်းအစြာ်းအလို

စစည်းြော် မျြာ်း၊
ြော်

ုဒမ
ြော် ခွွဲ

နို ြော် ကတြာြော်

ညြာသ ယ
ြော် ူခွ ြော့််

မသနြော်စွမြော််းမှု

အခမွဲ့်ရရှိကစကရ်းအတွ
ဝနြော်က

ညြာကရ်း အစီအစဉ်မျြာ်းနှ ြော့််

ြော်ရြာတွ ြော်

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

ီ်းဌြာနသညြော်

ကလ်းသူ ယြော်

ြော်

ြော်

ြော်န ို သ
ြော် ညြော်။

ျြာ ်းြော် မျြာ်းတွ ြော်

ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်န ို သ
ြော် ညြော်။

ညြာကရ်း၀နြော်က

ုင်္ဂလိ

ညြာကရ်း၀နြော်က

မသနြော်စွမြော််း

အသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့မျြာ်း၊

ျြာ ်းြော် ညြာကရ်း

ြော်

အငခြာ်း

ညန
ိ ိှု ်းြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ျြာ ်းြော် င

ကဆြာ ရ
ြော် ွ

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်း၊

၁၉။

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

ို

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအတွ

ြော်

18

ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်ကသြာ အဖွွဲွဲ့အစညြော််း မျြာ်းနှ လ
ြော့်် ညြော််းက

အသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့တနှ
ို ့် လ
ြော့်် ညြော််းက
၂၀။

ညြာကရ်း၀နြော်က

ညြာကရ်းဆို ရ
ြော် ြာ
လမြော််းညနြော်ချ

ြာ ်းြော် ညန
ိ ိှု ်းြော် စီစဥြော်ကဆြာ ြော် ရွ

ီ်းဌြာန၊
အဖွွဲွဲ့

ြော်န ှ အ
ြော့်် ညီ မူက

ြာ ်းြော် ၊ မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

အငခြာ်းသ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

အစညြော််းမျြာ်းသညြော်

ြော်က ်းရမညြော်။
၀နြော်က

ီ်းဌြာနမျြာ်းနှ ြော့််

အမျိ ်းသြာ်းက

ြာြော်မတီ၏

ိ ၊ အကငခခ ညြာအဆ မ
ြော့်် ှ သိ ပ၊ က

ြာလိ ြော်န ှ ြော့််

တ က သိုလြော် ညြာအဆ အ
ြော့်် ထိ မသနြော်စွမြော််းမှု အမျိ ်းအစြာ်းနှ ြော့်် မသနြော်စွမြော််းမှု
အဆ အ
ြော့်် လို
စီစဥြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ
(

ြော်

လိုအ ်ြော်ချ

ြော်မျြာ်း

ို

အကငခခ၍

ကအြာ

ြော် ါတို ့် ို

ြော်ရမညြော် -

)မသနြော်စွမြော််းမှုအလို

ြော်

လိုအ ြော်ကသြာ

သနြော်စ့် ခ
ြော် နြော််းအစရှိသည့်ြော်
တြော်ဝနြော််း

စြာကရ်းခု၊

စြာသ ခ
ြော် နြော််း၊

အဆ က
ြော် င သ က
ြော့်် လျြာြော်သညြော့််

ျ မ
ြော် ျြာ်း စီမထြာ်းရှိငခ ်းြော် ၊

(ခ) မသနြော်စွမြော််းမှု အမျိ ်းအစြာ်းအလို
စြာကမ်း ွဲွကငဖဆိမ
ု ှု

ုစ နှ ြော့်် ကငဖဆိခ
ု ျိနမ
ြော် ျြာ်း သတြော်မှတြော်က ်းငခ ်းြော် ၊

စြာကမ်း ွဲွကငဖဆိရ
ု ြာတွ ြော်
လိုအ ြော်သညြော့််
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ြော် အဆ က
ြော် င သ က
ြော့်် လျြာြော်သညြော့််

မသနြော်စွမြော််းမှု

အမျိ ်းိ

အကထြာ

ြော်အ

အစြာ်းအလို
ူင

ြော်

စစည်းြော် မျြာ်း

19

ယူကဆြာ ခ
ြော် ွ ငြော့်် ငခ ်းြော် ၊
လ

ြော်သက

လိုအ ြော် ါ

ဂတင ဘြာသြာစ

(င်္) အကငခခ ညြာအဆ တ
ြော့်် ွ ြော်
ဗဟုသတ
ု မျြာ်း
သ ြော်

က

ြာလိ ြော်န ှ ြော့််

တ က သိလ
ု ြော်

မျြာ်းတွ ြော်

အခွ အ
ြော့်် ကရ်းအြာ်း
ြာ ်းြော်

ထညြော်သ
့် ွ ်းြော် သ ြော်

ြာ်းရနြော်

ြော်

ျ စ
ြော် ွြာ

ြော်ငခ ်းြော် ၊

(ဃ) မသနြော်စွမြော််းမှု

အမျိ ်းအစြာ်းအလို

ြာ်းက ်းနို မ
ြော် ညြော့််

အ ါအ၀ ြော်

အသိ ညြာ

ြာ ်းြော် ၊ ဆရြာအတတြော်သ ြော် ညြာကရ်း

ဘြာသြာရ ြော်တစြော်ခုအငဖစြော်လညြော််းက

သ ြော်

ြော်

ြာ်းင နြော် ကခေါ်ယူ ခွ ငြော့်် ငခ ်းြော် ၊

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

စီစဥြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြာ်းသူမျြာ်းအတွ

မသနြော်စွမြော််းမှုဆို ရ
ြော် ြာ

ိုလညြော််း က

ြာ်းသညြော့််

နြာ်းမ

မသနြော်စွမြော််းသူ

ဆရြာ၊

ျွမြော််း
ဆရြာ၊

ဆရြာမမျြာ်းအြာ်း

ကမွ်းထုတြော်ငခ ်းြော် နှ ြော့််

အထူ်း

ကလ့်
ျွမြော််း

ဆရြာမမျြာ်း
ျ သ
ြော့််
ြော်

ြာ်း

ျ သ
ြော် ူမျြာ်းငဖ ြော့််

မွမြော််းမသ တ
ြော် နြော််းက ်းငခ ်းြော် ၊
( ) မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း၏

ညြာကရ်း လိုအ ြော်ချ

့် ို်းက ်းရနြော်န ှ ြော့််

ူ်းကဆြာ ရ
ြော် ွ

က ါ ်းြော်

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအြာ်း
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ြော်အက ေါ် ထိကရြာ

ြော်ငခ ်းြော် မျြာ်း

ညြာသ ြော်

ြော်စွြာ

င လု ြော်န ို ရ
ြော် နြော်
ြာ်းက ်းနို သ
ြော် ညြော့််

20

က

ျြာ ်းြော် မျြာ်းတွ ြော် မသနြော်စွမြော််းသူ ဆရြာ၊ ဆရြာမမျြာ်း အ ါအဝ ြော်

မသနြော်စွမြော််းမှု

ျွမြော််း

ျ သ
ြော် ညြော့်် ဆရြာ၊ ဆရြာမမျြာ်း ထြာ်းရှိက ်းရနြော်

စီစဥြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော် ငခ ်းြော် ။

အခန်ိုး (၄)
မ္သန်စွမ္်ိုးသူမ္ျောိုး၏ကျန်ိုးမ္ောထရိုး
၂၁။

ျနြော််းမြာကရ်းနှ ််
ြော် အြာ်း
့်

အမျိ ်းသြာ်းက
ကဆြာ ရ
ြော် ွ
မျြာ်း

ြော်လျ

ြာြော်မတီ၏
ြော်ရှိကသြာ

စြာ်း၀နြော်က
လမြော််းညနြော်ချ
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ြော်န ှ ြော့််

ျနြော််းမြာကရ်းကစြာ က
ြော့်် ရှြာ

ို မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း အခမွဲ့်ငဖစြော်ကစ၊

ရရှိခစြာ်းနို ရ
ြော် နြော် အလို ့် ြာှ -

ီ်းဌြာနသညြော်
အညီ

နို ြော် ကတြာြော်

ြော်မှုဆို ရ
ြော် ြာ အခွ အ
ြော့်် ကရ်း

ျခနို က
ြော် သြာ နှုန်းြော် ထြာ်းငဖ ငြော့်် ဖစြော်ကစ
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(

)မသနြော်စွမြော််းမှုငဖစြော် ွြာ်းနှုန်းြော် အနညြော််းဆ်းု ငဖစြော်ကစရနြော်
မသနြော်စွမြော််းမှုငဖစြော်န ို သ
ြော် ညြော့််

အက

ြာ ်းြော်

အရ ်းြော် မျြာ်း

ကလ့်လြာသုကတသနင လု ြော်ငခြော် ်းြော် ၊
အသိ ညြာက ်းငခ ်းြော် ၊
ထိ်းု နှငခ ်းြော် စသညြော့််
စီမိ ချ

ျနြော််းမြာကရ်း

ြာ
က

ိ တ ြော်

ြာ

လု ြော် နြော််းမျြာ်းအြာ်း ဝနြော်က

ကဆ်း

ြော်က

ွယြော်ကရ်းလု ြော် နြော််း

ကလ်းသူ ယြော်မျြာ်း

တို ်းြော် တြာစစြော်ကဆ်းမှုန ှ ြော့််

(င်္) နို ြော်

ွယြော်ကဆ်းမျြာ်းတို

ြော်မျြာ်းချမှတြော်၍ တို်းငမ က
ြော့်် ဆြာ ရ
ြော် ွ

(ခ) ကရှ်းဦ်းအရွ ယြော်

ြော်ရမညြော်။
ဖွွဲ့ မဖိ ်းကရ်းအကငခအကန

ီ်းဌြာနနှ ြော့်် ူ်းက ါ ်းြော် ကဆြာ ြော် ရွ

ခယူရနြော်

ြော်ရမညြော်။

လြာ်က်ရြာ
ြော်

ြော် ါ

ျနြော််းမြာကရ်း
ဦ်းစြာ်းက ်း၍

လိုအ ြော်

သညြော်မျြာ်း

ြော်က ်းရမညြော်။

(ဃ) မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအြာ်း

င စုကစြာ က
ြော့်် ရှြာ

ကင်္ဟြာမျြာ်း၊ သ တ
ြော် နြော််း က
ျနြော််းမြာကရ်းဆို ရ
ြော် ြာ
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ို

င နြော်လညြော်ထက
ူ ထြာ က
ြော် ရ်းဆို ရ
ြော် ြာ

မသနြော်စွမြော််းမှုအမျိ ်းအစြာ်းအလို
စီစဥြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ျွ်းငခ ်းြော် ၊
မျြာ်း

ို ြော် ကဆ်းရု ၊ ကဆ်းခနြော််းမျြာ်းသို ့် မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း
ုသမှု

ို

ြော်လျ

ြော်ရှိကသြာ

ျြာ ်းြော် မျြာ်း၊ ဌြာနမျြာ်းနှ ြော့်် စ တ
ြော် ြာမျြာ်း

ူညီ ့် ို်းမှုမျြာ်း ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်က ်းရမညြော်။

ို
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၂၂။

ျနြော််းမြာကရ်းနှ အ
ြော့်် ြာ်း

လမြော််းညနြော်ချ

စြာ်း၀နြော်က

ြော်န ှ ြော့်် အညီ

ြာြော်မတီ၏

မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့််

စိစစြော်သတြော်မှတြော်သညြော်အ
့် ဖွွဲွဲ့

မသနြော်စွမြော််းမှုအမျိ ်းအစြာ်းနှ ြော့််

အဆ သ
ြော့်် တြော်မှတြော်ရြာတွ ြော်
လို

ီ်းဌြာနသညြော် အမျိ ်းသြာ်းက

နို ြော် တ

ြော်ကလျြာညီကထွရှိကစ

ြာ

ျ သ
ြော့်် ်းု ကသြာ

ကရ်းနှ ြော့််

ထညြော်သ
့် ွ ်းြော် စဥြော််းစြာ်းကရ်းတိအတွ
ု ့်

ြော်

မသနြော်စွမြော််းမှု
စနှုန်းြော် မျြာ်းနှ ြော့််

လူမှုကရ်းစနှုန်းြော် မျြာ်း

လိုအ ြော်ကသြာ

ညနြော်

ြာ်းချ

ြော်မျြာ်း

ထုတြော်င နြော်ရမညြော်။
၂၃။ စ

ြော်မှုဝနြော်က

ီ်းဌြာနနှ ြော့််

င ညြော်သအ
ူ ့် အ
ြော် ြာ်း

ဝနြော်က

ီ်း

အလု ြော်သမြာ်း၊
ဌြာနတိုသညြော်
့်

လူဝ မ
ြော် ှုက
စ

ြော်ရု ၊

ီ်း

ြော်ကရ်းနှ ြော့််

အလု ြော်ရု မျြာ်းတွ ြော်

အလု ြော်သမြာ်းမျြာ်း မသနြော်စွမြော််းမှု မငဖစြော်က ေါ်ကစရနြော် အလို ့် ြာှ လုကလြာ
အ

ြာအ

ွယြော်မျြာ်း

သ က
ြော့်် စကသြာ
ကဘ်းအနတရြာယြော်
က

ိ တ ြော်

ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြာ

ထြာ်းရှိကစကရ်းအတွ
ဓြာတု စစည်းြော် မျြာ်း
်းြော် ရှ ်းြော် ကစကရ်း

ွယြော်မှု အစီအမမျြာ်း

ြော်က ်းရမညြော်။
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ြော်လညြော််းက

အဆိ ြော်

ို တ
ြော် ွယြော်အသ်းု င ရြာတွ ြော်
အတွ

ို သ

ြာ ်းြော် ၊

ြော်ကသြာ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ ၀နြော်က

ြော်လညြော််းက

ြာ ်းြော်

ီ်းဌြာနနှ ြော့်် ညန
ိ ိှု ်းြော်

23

၂၄။

ျနြော််းမြာကရ်းနှ အ
ြော့်် ြာ်း

လမြော််းညနြော်ချ

စြာ်း၀နြော်က

ြော်န ှ ြော့်် အညီ သ

ီ်းဌြာနသညြော် အမျိ ်းသြာ်းက

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာဝနြော်က

ြာြော်မတီ၏

ီ်းဌြာန၊ အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းနှ ်ြော့််

ူ်းက ါ ်းြော် ၍(

) မသနြော်စွမြော််းမှုငဖစြော်လျ
အလြာ်းအလြာ

ြော်ရှိကသြာ
ရှိကသြာ

စိစစြော်ကဖြာြော်ထတ
ု ြော်မ ီ်း ကဆ်း
(ခ) ကမွ်း

ကလ်းမျြာ်းနှ ြော့်် မသနြော်စွမြော််းမှုငဖစြော်ရနြော်
ကလ်းမျြာ်း

ုသမှုမျြာ်း ကဆြာ ရ
ြော် ွ

်းြော် စမှ ၅ နှစြော်အထိ မသနြော်စွမြော််း

အသ

ြော်အ ို ်းြော် အငခြာ်းအလို

စီမချ

ြော်မျြာ်း ချမှတြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ
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ြော်

ို

ကစြာစီ်းစွြာ

ြော် က ်းရမညြော်။

ကလ်းမျြာ်း

ို ဦ်းစြာ်းက ်း၍

ုသကရ်းနှ ြော့်် င စု ျိ ်းကထြာ က
ြော် ရ်း
ြော် ရမညြော်။

24

အခန်ိုး (၅)
မ္သန်စွမ္်ိုးသူမ္ျောိုး လွယက
် ူစွောသွောိုးလောထန
၂၅။ အမျိ ်းသြာ်းက
င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ုဝနြော်က

ြာြော်မတီသညြော်

သ

ီ်းဌြာနမျြာ်း၊

တို ်းြော် ကဒသက

င ညြော်နယြော်အစို်းရအဖွွဲွဲ့မျြာ်း၊
စညြော်

င
ု ် အသံိုးု ပြ နင
ု ထ
် ရိုး

သ
ြော် ြာယြာကရ်းအဖွွဲွဲ့မျြာ်း၊
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စညြော်
ုင်္ဂလိ

ီ်း

သ
ြော် ြာယြာကရ်းက

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်း၊

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ
နှ ြော့််
ြာြော်မတီန ှ ြော့််

ငမနြော်မြာနို ြော်

25

အ င်္
ြော် ျ န
ြော် ယ
ီ ြာက

ြာ စ
ြော် ၊ီ

ငမနြော်မြာနို ြော်

ညန
ိ ိှု ်းြော် ူ်းက ါ ်းြော် မ ီ်း
ကအြာ

ြာလရှညြော်၊

ြော် ါအတို ်းြော် အက
(

ဗိသု

ိန်းြော် မျြာ်း

ြာ အ
ြော် ထညြော်ကဖြာြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်ရမညြော်-

ြော်စ ြော် တြော်ဝနြော််း

စြာသ က
ြော်
င တို

ျ ြော်

ကနရြာမျြာ်း

လမြော််းဆမ
ု ီ်း ိွ ၊ြော့််

ြော်လမြော််း၊

လ

ြော်အအုမျြာ်းနှ ြော့််

ငဖစြော်ကသြာ

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

ြော်

နြော််းငခ၊ ရု ြော်ရှ ရ
ြော် ု ၊

ြော်ကဖြာ ်းြော် ၊ လူ

လွယြော်

ူစွြာ

ူ်းမျဥြော််း

ျြာ်း၊

ဗိသု

ုစထုတြော်လု ြော်

ြော်ငခ ်းြော် နှ ြော့်် င င

(ခ) အမျြာ်းင ညြော်သူသ်းု

ြာ

ငခ ်းြော် ၊

ငြော် ခ ်းြော် ၊
သယြော်ယူ ိကဆြာ
ု ့်
က
ြော် ရ်းယြာဥြော်မျြာ်းတွ ြော်

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအတွ
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ဇြာတြော်ရု ၊

အသ်းု င နို ြော်

အင ညြော်င ညြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

စီစဥြော်ထြာ်းရှိငခ ်းြော် ၊

အိမြော်ရြာ၊

ြာ်းင်္ိတြော်၊ ဘူတြာရု ၊ ကလဆိ ြော်၊ သကဘဂြာဆိ ြော်

စချိနစ
ြော် ညနြော််းမျြာ်းနှ အ
ြော့်် ညီ
တညြော်ကဆြာ

ြာ

စြာ်းရု ၊ ကစျ်းဝယြော်စ တ
ြော် ြာ၊ အမျြာ်းသု်းသနြော်စ့် ခ
ြော် နြော််း၊

လမြော််းတတြာ်း၊ ကလျှြာ

စသညြော်တို ့် ို

တိနှ
ု ့် ြော့််
ချမှတြော်

အကဆြာ

ျြာ ်းြော် ၊ ရု ်း၊ ကဆ်းရု ၊ ကစျ်း၊

ြော်၊ အြာ်း

ကရ်းအတွ

ြာ စ
ြော် ီ

ြာလတိုစမ
ီ

) အမျြာ်းင ညြော်သဆ
ူ ို ရ
ြော် ြာ
ဆ

ြာက

ြော်

ဘီ်းတ ြော်

ဦ်းစြာ်းက ်း၍
လ
ု ြာ်းထို ြော်

ကနရြာထို ခ
ြော် ်းြော်

အသ်းု င

သူမျြာ်း

26

စီ်းန ်းြော် လို

ြော် ါနို က
ြော် ရ်းအတွ

ြော်

စီစဥြော်က ်းငခ ်းြော် ၊

အငမ အ
ြော် ြာရု ချိ ွဲ့ယွ ်းြော် သူမျြာ်း၊

အ

ဥြာဏြော်ရညြော်မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအတွ

ြော်

သက

ဂတအမှတြော်အသြာ်းမျြာ်း၊

အ ါအဝ ြော်
အကထြာ

အချ

ြော်မျြာ်း စီစဥြော်က ်းငခ ်းြော် ၊

လမြော််းမျြာ်း၏

ြော်ကဖြာ ်းြော် မျြာ်းတွ ြော်

လွယြော်

ူစွြာသွြာ်းလြာနို က
ြော် ရ်းအတွ

ြော် မျ

ြော်မငမ ြော် ကလျှြာ

လမြော််းငဖတြော်အတ

င နြော်

လူထဆ
ု

ြော်သယ
ွ ြော်ကရ်း

သတ ်းြော် အချ

ြာ်းကရ်းနှ ြော့််

ြော်အလ

သ်းု စွန
ွဲ ို က
ြော် ရ်းအတွ

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

ြော်ငခ ်းြော် ၊

အသလ အ
ြော့်် စီအစဥြော်၊

သတ ်းြော် ၊

အ တ
ြော် ြာန

ြော်

ြော်လမြော််း

ြော်အဆ ်းြော် မျြာ်းတွ ြော်

ဆ က
ြော် ငခကလျှြာလမြော််းမျြာ်း င လု ြော်ရနြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ
ြော်သယ
ွ ြော်ကရ်း၊

လူသွြာ်းလမြော််း၊
မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

မျြာ်းနှ ြော့််

(ဃ) ဆ

ြော်င မီ်းမျြာ်း

အကငခအ်က်နစီစဥြော်က ်းငခ ်းြော် ၊

ူင ကစကသြာ လိုအ ြော်ချ

(င်္) အမျြာ်းင ညြော်သူသွြာ်းလြာသညြော့််
လ

အသစနစြော်၊

ရု ြော် ုမျြာ်း၊

သ က
ြော့်် လျြာြော်ကသြာ
ြော်အ

ြာ်းအြာရု ချိ ွဲ့ယွ ်းြော် သူမျြာ်း၊

ရု ြော်ငမ သ
ြော်
ဝ

ြာ်း၊

ြော်ဘဆ
ြော် ဒ
ို စ
ြော် သညြော့််

ဏ္ဍတိုတွ
ြော့်် ညြော့််
့် ြော် အမျြာ်းင ညြော်သူ သိရှိသ သ
ြော်မျြာ်းအြာ်း မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း လွယြော်

ြော် စီစဥြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်က ်းငခ ်းြော် ၊

ူစွြာ

27

( ) လူကနထူထ ြော်ကသြာကနရြာမျြာ်း၊ က
သကဘဂြာဆိ ြော်န ှ ြော့််

ျြာ ်းြော် မျြာ်း၊ ကလဆိ ြော်၊

ဘူတြာရု မျြာ်းတွ ြော်

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအတွ

ယြာဥြော်ရ ြော်နြာ်းရနြော် ကနရြာမျြာ်းသတြော်မှတြော် ထြာ်းရှိငခ ်းြော် ။
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ြာ်းင်္ိတ၊ြော် ြော်
ြော်

28

အခန်ိုး (၆)
မ္သန်စွမ္်ိုးသူမ္ျောိုးနင
ု င
် ထ
ံ ရိုးနှင ့်် ပြည်သထရိုးရောနယ်
ူ ့်
ြယ်မ္ျောိုးတွင ်
ြါ၀င်ထဆောင်ရွက်ခွငရ
့်် ရှထရိုး
၂၆။ ကရွ ်းက

ြာ

ြော်တ က
ြော် ငမြာ

လတြော်ကတြာြော်တစြော်ရ ြော်ရ ြော်
မသနြော်စွမြော််းသူတို ်းြော်
တစြော်ရ ြော်ရ ြော်အတွ

ြော်ငခ ်းြော် ဆို ရ
ြော် ြာ
အတွ

လျှိ ွဲ့၀ှ
ြော်
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တညြော်ဆဥ
ွဲ ကဒမျြာ်းနှ အ
ြော့်် ညီ

ြော်

ဆနဒမွဲက ်း ို ခ
ြော် ွ ရ
ြော့်် ှိကသြာ

ြော်ဆနဒမွဲက ်းနို က
ြော် ရ်းနှ ြော့််

ကရွ ်းချယြော်ခနို ခ
ြော် ွ ရ
ြော့်် ှိကသြာ

လတြော်ကတြာြော်
မသနြော်စွမြော််းသူတို ်းြော်

29

ကရွ ်းချယြော်ခနို က
ြော် ရ်းတု််ိ
င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ုကရွ ်းက

်အတွ
့်

ြာ

ြော် ွဲက
ွ

ြော်

အမျိ ်းသြာ်းက

ြာြော်မရှ န
ြော် ှ ြော့််

ြာြော်မတီသညြော်

ညန
ိ ိှု ်းြော် ူ်းက ါ ်းြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်

ရမညြော်။
၂၇။ အမျိ ်းသြာ်းက
ကရွ ်းက

ြာ
(

ြော် ွဲက
ွ

ြာြော်မတီသညြော်

င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ု

ြာြော်မရှ န
ြော် ှ ြော့်် ညန
ိ ိှု ်းြော် မ ီ်း -

)မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း မွဲရု သုိ ့် လွယြော်
မသနြော်စွမြော််းမှု

အမျိ ်းအစြာ်းအလို

စစည်းြော် မျြာ်းအြာ်း
လ

ြော်သက

အသငဖ ဆ
ြော့််

ူစွြာလြာကရြာ

လွယြော်

ဂတင ဘြာသြာစ

မွဲရု အသ်းု အကဆြာ ြော်

ူစွြာအသ်းု င
ြာ်း၊ မျ

ြော်သွယြော်ငခ ်းြော်

သ က
ြော့်် လျြာြော်သညြော့််

ြော်

ြော်မငမ လ
ြော်

ဆ

ြော်သယ
ွ ြော်

ြာ

ြော် ွဲွတွ ြော်

ြော်စမြော််းစြာက နှ ြော့််
ွဲသ
့် ကသြာ
ုိ ့်

ကရ်းနညြော််းလမြော််းမျြာ်းအြာ်း

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ ကရွ ်းက

အဖွွဲွဲ့ဝ မ
ြော် ျြာ်းနှ ြော့်် ဝနြော်ထမြော််းမျြာ်းအြာ်း ့် ို်း

ကရွ ်းက

မွဲထညြော်န
့် ို ရ
ြော် နြော်

နညြော််းလမြော််းမျြာ်း

စီစဥြော်ငဖညြော်ဆ
့် ညြော််းက ်းရနြော် သ

(ခ) မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

ြော် မွဲက ်းနို ရ
ြော် နြော်န ှ ြော့််

ြာ

ြော် ွဲွ က

ူညီ ကဆြာ ရ
ြော် ွ

အမျြာ်းနညြော််းတူ
ါဝ ြော် နို က
ြော် ရ်းအတွ

ြာြော်မရှ ြော်
ြော်ရမညြော်။

မွဲက ်းနို က
ြော် ရ်းနှ ြော့််
ြော် အ

ူ

ိရိယြာနှ ြော့််

နညြော််း ညြာအသစြော်မျြာ်း အသ်းု င ငခ ်းြော် အ ါအဝ ြော် သ က
ြော့်် လျြာြော်ကသြာ
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30

အစီအစဥြော်မျြာ်း
ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ို င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ု ကရွ ်းက

ြော်န ို ရ
ြော် နြော် ့် ို်း

အ

လျှိ ွဲ့ ဝှ

ူအဆ က
ြော် င ကရ်းအတွ

ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြာ

အမညြော်စြာရ ်းြော်

ုင်္ဂိ လြော်တစြော်ဦ်းဦ်း၏

ြော်ဆနဒမွဲ

က ်းရြာတွ ြော်

ြော်

က ါ ်းြော် စ ြော်ညန
ိ ိှု ်းြော်

ြော်ယူသညြော်က
့် နရြာ၊

ိုယြော်စြာ်းလှယြော်ကလြာ ်းြော်

တ သ
ြော် ွ ်းြော် မှု

လ

ဆနဒမွဲထညြော်ရ
့် သညြော်မ
့် ွဲရု ၊

နြော် ့် ွ

သွြာ်းကရြာ

ြော်ရမညြော့််

ကရွ ်းက

ြော် ွဲွလု ြော် နြော််းစဥြော်န ှ ြော့််

အကဆြာ

ြော်

ြော်က ်းရ မညြော်။

(ဃ) မွဲဆနဒရှ စ
ြော် ြာရ ်းြော် က

ြာ

ြာြော်မရှ မ
ြော် ှ စီမ

လတြော်ကတြာြော်တစြော်ရ ြော်ရ ြော်အတွ

ိုယြော်တို ဆ
ြော် နဒင ကသြာ

ူအညီငဖ ငြော့်် ဖစြော်ကစ

လွယြော်

ြော် ွဲွက

ူညရ
ီ မညြော်။

(င်္) မွဲဆနဒရှ မ
ြော် သနြော်စွမြော််းသူသညြော်
ိုယြော်တို ငြော် ဖစြော်ကစ၊

ြာ

ညန
ိ ိှု ်းြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ
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ြော်တို ြော်

ြာ်းရနြော်

ရု ်းခနြော််းအ ါအဝ ြော်
သ

ြော်အဦ်းမျြာ်းနှ ြော့််

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

ြော်ခသညြော်က
့် နရြာ၊

ြော်ဆို ြော်

သညြော့််

အကငခခ

ဝနြော်ကဆြာ မ
ြော် ှုအြာ်းလု်း
လ

ြော်က ်းရမညြော်။

ြော်လှမြော််းမီ

ို

ရယူအသ်းု င နို ရ
ြော် နြော်

31

( )

မသနြော်စွမြော််းသူမွဲဆနဒရှ မ
ြော် ျြာ်းအြာ်း
ထိကရြာ
က

ြော်စွြာအ

ူအညီက ်းနို ရ
ြော် နြော်

ကရွ ်းက

ကဆြာ ရ
ြော် ွ
၂၈။ အမျိ ်းသြာ်းက

ို

မသနြော်စွမြော််းမှုဆို ရ
ြော် ြာ

အသိ ညြာက ်းသ တ
ြော် နြော််းမျြာ်းအြာ်း

စီစဥြော်က ်းနို က
ြော် ရ်း

ညန
ိ ိှု ်းြော်

ြော်ရမညြော်။
ြာြော်မတီသညြော်

အသီ်းသီ်း

တွ ြော်

ူ်းက ါ ်းြော် ါ၀ ြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ
တို ်းြော် ကဒသက

ြော် ွဲွ

ြာြော်မရှ အ
ြော် ဆ ဆ
ြော့််
မ
ြော့်် ှ တြာဝနြော်ရှိသမ
ူ ျြာ်းနှ ြော့်် မွဲရု ဝနြော်ထမြော််းမျြာ်း

လိုအ ြော် ါ

လှု ြော်ရှြာ်းမှု

ြာ

ကအြာ

ါ

လူမှုကရ်းနယြော် ယြော်ရှိ

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအြာ်း

ြော်န ို က
ြော် ရ်းအတွ

ီ်းနှ ြော့််

ြော်ကဖြာြော်င

ြော် သ

ခွွဲငခြာ်းမှုမရှိဘွဲ

ြော်ဆို ြော် ရြာ ၀နြော်က

င ညြော်နယြော်အစို်းရအဖွွဲွဲ့မျြာ်း၊

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းနှ ြော့််

သ

ီ်းဌြာနမျြာ်း၊
ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

လညြော််းက

ငမနြော်မြာနို ြော် မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် ချ ြော်၊
အသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့မျြာ်းနှ ြော့််

လညြော််းက

အစီအမမျြာ်း ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်က ်းရမညြော်-
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ြာ ်းြော်

ြာ ်းြော် ၊

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း
ညန
ိ ိှု ်းြော် မ ီ်း

သ က
ြော့်် လျြာြော်ကသြာ

32

(

)အမျြာ်းင ညြော်သန
ူ ှ ြော့်် တြော်သ
အနု ညြာဆို ရ
ြော် ြာ

ြော်သညြော့််

လှု ြော်ရှြာ်း

အစီအစဥြော်မျြာ်းနှ ြော့်် ွဲွကတြာြော်မျြာ်း
(ခ) ထူ်းချွနသ
ြော် ူ မသနြော်စွမြော််းအြာ်း
မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း
ဖွွဲ့ မဖိ ်းတို်းတ

မှုမျြာ်း၊

ြော်ကရ်းအတွ

အြာ်း

ြော်

စြာ်းနညြော််းမျြာ်း

ြော် အြာ်းက ်းငမ ််
ြော် တ
့် ငြော် ခ ်းြော် ၊

မသနြော်

အြာ်း

စွမြော််းသူမျြာ်း

အသ်းု င ခွ ြော့်် ကသချြာကစရနြော် စီမကဆြာ ရ
ြော် ွ
(ဃ) နယြော် ယြော်အလို

ကဖျြာြော်ကငဖကရ်း

စြာ်းသမြာ်းမျြာ်း က ေါ်ထန
ွ ်းြော် လြာကရ်းနှ ြော့််

အသ်းု င သည့််ြော်

စြာ်းရု မျြာ်းတွ ြော်

ျ်းမှုန ှ ြော့််

ျ ်းြော် ငခ ်းြော် ၊

အထူ်းင

(င်္) အမျြာ်းင ညြော်သူ
အြာ်း

ရို်းရြာယဥြော်က

ထူ်းချွနက
ြော် သြာ

စြာ်း

ွ ်းြော် နှ ြော့််

ါဝ က
ြော် လ့်

ျ ြော့််

ြော်ငခ ်းြော် ၊
မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအြာ်း

အငခြာ်းနို ြော် သြာ်းမျြာ်း နညြော််းတူ ချီ်းငမ အ
ြော့်် ြာ်းက ်းငခ ်းြော် ၊
( )

ုမှန ြော် အြာ်း

စြာ်းလှု ြော်ရှြာ်းမှု အဆ တ
ြော့်် ို ်းြော် တွ ြော် မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

အငဖစြော်န ို ဆ
ြော် ်းု

အကငခအကနအထိ

အြာ်းက ်းရနြော်န ှ ြော့်် ငမ တ
ြော့််
ရ
ြော် နြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ
(စ) မသနြော်စွမြော််း
ကဆြာ့်

ကလ်းမျြာ်းအကနငဖ ်ြော့််

စြာ်းငခ ်းြော် ၊
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ါဝ က
ြော် ဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်န ို က
ြော် ရ်း

ြော်ငခ ်းြော် ၊
အငခြာ်း

အ နြော််းကငဖငခ ်းြော် ၊

ကလ်းမျြာ်းနညြော််းတူ
အနြာ်းယူငခ ်းြော် နှ ြော့််
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အြာ်း

စြာ်းလှု ြော်ရှြာ်းမှုမျြာ်းတွ ြော်

ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ါဝ ခ
ြော် ွ ရ
ြော့်် ရှိကစ

ရနြော်

ြော်ငခ ်းြော် ။

အခန်ိုး (၇)
မ္သန်စွမ္်ိုးသူမ္ျောိုးပြ စုြျ ိုးထ
၂၉။ ဝနြော်က
(

ီ်းဌြာနသညြော် သ

ောင်ထရိုးနှငပ့်် ြန်လည်

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ၀နြော်က

ထ
ူ

ီ်းဌြာနမျြာ်း နှ ည
ြော့်် န
ိ ိှု ်းြော် ၍-

)သဘြာ၀ကဘ်းအနတရြာယြော်အ ါအ၀ ြော်
အမျိ ်းမျိ ်းမ
င

ျကရြာ

ျကရြာ
ရှြာကဖွ

က
ိုလညြော််းက

ိ တ ြော်

ြာ ်းြော် ၊

ြော်သညြော့််

ြာ

ွယြော်ကရ်း၊

ကဘ်းအနတရြာယြော်

အကရ်းက ေါ်အကငခအကနတွ ြော်

ယြော်ဆယြော်ကရ်းလု ြော် နြော််းမျြာ်းနှ ြော့််

ကဘ်းအနတရြာယြော်

ျကရြာ

င နြော်လညြော်ကနရြာ
ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ကဘ်းအနတရြာယြော်

ြော်မီ

ဆ
ြော်
က
ြော် ရ်းလု ြော် နြော််းမျြာ်း

ောင်ထရိုး

ြော်မ ီ်းကနြာ

ချထြာ်းကရ်း

ြော်ရြာတွ ြော်

ထညြော်သ
့် ွ ်းြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ
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ြော် င နြော်လညြော်ထက
ူ ထြာ က
ြော် ရ်းနှ ြော့််
လု ြော် နြော််းမျြာ်း

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း
ြော်ရနြော်

စီမထြာ်းရှိရမညြော်။

ိုလညြော််းက

ြာ ်းြော်

အတွ
ယ ်းြော် လု ြော် နြော််း

ြော်

34

စီမချ

ြော်မျြာ်း

ို မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း သိရှိနြာ်းလညြော်န ို က
ြော် ရ်း

စီမကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်ရမညြော်။

(ခ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ

(

)

ါ

ိုယြော်တို ြော် ါ၀ ြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ
၃၀။ သ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

၀နြော်က

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းသညြော်

လု ြော် နြော််းမျြာ်းတွ ြော်

ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်ရြာတွ ြော်

စီစဥြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

ြော်ခွ ရ
ြော့်် ှိကစရနြော် ညန
ိ ိှု ်းြော် ်က ်းရမညြော်။

ီ်းဌြာနမျြာ်းနှ ြော့််

ဖွွဲ့ မဖိ ်းကရ်းကဆြာ ရ
ြော် ွ

ရ ြော်ရွြာအကငခင ဖွွဲ့ မဖိ ်းကရ်း

အ ါအဝ ြော် အဖွွဲွဲ့အစညြော််းတို ်းြော် ၏ ကဆြာ ရ
ြော် ွ
မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

ိုလညြော််း

အ

ျ ်းဝ န
ြော် ို က
ြော် ရ်း

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

ြော်မှု

လု ြော် နြော််းစဥြော်မျြာ်း
လု ြော် နြော််းစဥြော်တို ်းြော် တွ ြော်

စီမကဆြာ ရ
ြော် ွ
ိုယြော်တို ြော်

ြော်ကနကသြာ

ြော်ရမညြော်။

ထိုသုိ ့်

ူ်းက ါ ်းြော် ါဝ န
ြော် ို ရ
ြော် နြော်

ြော် က ်းရ မညြော်။

အခန်ိုး (၈)
မ္သန်စွမ္်ိုးသူမ္ျောိုးအလုြ်အကင
ု အ
် ခွငအ
့်် လမ္်ိုးရရှထရိုး
၃၁။ အမျိ ်းသြာ်းက
(

ြာြော်မတီသညြော်-

)ဥ ကဒ ုဒမ
ြော် ၃၅ ၊
ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်ရြာတွ ြော်
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ုဒမ
ြော် ခွွဲ (

) အြာ်း အက

ြာ အ
ြော် ထညြော်ကဖြာြော်
အစို်းရဌြာန၊

35

အစို်းရအဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းနှ လ
ြော့်် ညြော််းက
ုင်္လ
ဂ ိ
ဆ

ြာ ်းြော် ၊

လု ြော် နြော််းရှ မ
ြော် ျြာ်း

နှ လ
ြော့်် ညြော််းက

ြော်စ ြော်အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းနှ လ
ြော့်် ညြော််းက

ြာ ်းြော်

ြာ ်းြော် ၊

ညန
ိ ိှု ်းြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်

ရမညြော်။
(ခ) မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း၏
အသ

ြော်ကမွ်းမှု

ဖွ လ
ြော့်် ှစသ
ြော်
ြော်
အသ
အ

အလု ြော်အ
အထူ်း

သ တ
ြော် နြော််းက

ြာ်းနို က
ြော် ရ်းနှ ြော့််

ြော်ကမွ်းဝမြော််းက
ျ ်းဝ တ
ြော်

ြော်ကရြာ

(င်္) မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း
ြော်

ျြာ ်းြော် မျြာ်း

ြော်ရှိဖွ လ
ြော့်် ှစထ
ြော် ြာ်းကသြာ

ျြာ ်းြော် သ တ
ြော် နြော််းမျြာ်းတွ ြော်

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

ြော် နို ရ
ြော် နြော် ညန
ိ ိှု ်းြော် စီစဥြော် က ်းရမညြော်။

အနီ်း

ြော်

လု ြော် နြော််းခွ ဆ
ြော် ို ရ
ြော် ြာ

က

ြော်ရြာတွ ြော်
ီ်း

ြော်

အခ

ြော်အခွဲ

ူညီ ့် ို်းက ်းမညြော့််

ညန
ိ ိှု ်းြော် ကရ်းမ်းမျြာ်းအြာ်း

ျ သ
ြော့််
တ
ြော် နြော််းက ်းငခ ်းြော် အစီအစဥြော်မျြာ်းအတွ

ညန
ိ ိှု ်းြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော် လိုအ ြော်သလို

ြော် က ်းရမညြော်။

(ဃ)မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း လု ြော် နြော််းခွ တ
ြော် ွ ြော် စွမြော််းရညြော်ငမ မ
ြော့်် ြာ်းကရ်းအတွ
လု ြော် နြော််းခွ ြော်
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ြော်

လ

အလု ြော်ခွ ဝ
ြော် က
ြော် ရြာ

မရှိကစကရ်းအတွ

ကလ့်

ို အ
ြော် ခွ အ
ြော့်် လမြော််းအတွ

သ တ
ြော် နြော််းမျြာ်း၊

လု ြော် နြော််းခွ ြော်

ျွမြော််း

ျ မ
ြော် ှု

ြော်

36

မွမြော််းမသ တ
ြော် နြော််းမျြာ်း အဆ က
ြော် င လွယြော်
သ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

အစို်းရဌြာန၊

ူစွြာ တ

ြော်ကရြာ

အစို်းရအဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်း၊

ြော်န ို ရ
ြော် နြော်
အစို်းရ

မဟုတြော််က်သြာအဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်း၊ လု ြော် နြော််းရှ မ
ြော် ျြာ်းနှ ြော့်် ညိန်
ှု ိ ်းြော် ၍
စီမကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်ရမညြော်။

၃၂။ အလု ြော်ရှ သ
ြော် ညြော်(

) မသနြော်စွမြော််းသူ

အလု ြော်သမြာ်းအြာ်း

အလု ြော်တစြော်ခုခုတွ ြော် လု ြော်
၃၀

အတွ ်းြော်

သ

တြော်င ြာ်း

မမိ ွဲ့နယြော်

ရု ်းမျြာ်းတွ ြော်

ုစ

(၇)

အလု ြော်အ

ို စ
ြော် ြာရ ်းြော်

ို

အလု ြော်အ

ို န
ြော် ှ ြော့််

ျ မ
ြော် ှုအလို

ို ရ
ြော် နြော် ခနြော်အ
့် ြော်မ ီ်း ါ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

အလု ြော်သမြာ်းရှြာကဖွကရ်း

ျွမြော််း

အလု ြော်အ

အလု ြော်သမြာ်း

ြော်က ါ ်းြော်
ို န
ြော် ှ ြော့််

အလု ြော်ခနြော်ထြာ်းကရ်း
့်

ထုတြော်ယူရနြော်န ှ ြော့််
ဦ်းစီ်းဌြာနနှ ြော့််

ရ

ြော်

လစြော်လ ြော်သညြော့််

သ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာမမိ ွဲ့နယြော်

ရှြာကဖွကရ်းရု ်း

မျြာ်းသို ့်

အချိနန
ြော် ှ တ
ြော့်် ကင ်းညီ က ်း ိရမညြော်
ု ့်
။
(ခ) အလု ြော်ခွ မ
ြော် ျြာ်းတွ ြော်
အဆ က
ြော် င သ က
ြော့်် လျြာြော်သညြော့်် တြော်၀နြော််း
လိုအ ြော်ကသြာ င
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မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းနှ ြော့််
ျ ြော်

ဆ
ြော်
မ
ြော် ွမြော််းမမှုမျြာ်း ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ငဖစြော်ကစရနြော်
ြော်ရမညြော်။
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၃၃။ အလု ြော်ရှ သ
ြော် ညြော် (

)မိမိ၏ဌြာန၊

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းနှ ြော့််

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

ို

အမျိ ်းသြာ်းက

သတြော်မှတြော်ထြာ်းသညြော့််
ခနြော်ထြာ်းငခ
်းြော်
့်

စီ်း ွြာ်းကရ်းလု ြော် နြော််းတွ ြော်

ကဝ ု

ြာြော်မတီ

ျနှုန်းြော် ထြာ်းအတို ်းြော်

မင နို လ
ြော် ျှ ငြော် ဖစြော်ကစ၊

အလု ြော်

အလု ြော်ခနြော်ထြာ်းရနြော်
့်

အကငခအကနမက ်းလျှ ြော် သိမဟု
ု ့် တြော် အခွ အ
ြော့်် လမြော််းမရှိလျှ ငြော် ဖစြော်ကစ
ခနြော်ထြာ်းရမညြော်
့်် က်၀ ု
့်
၀နြော်ထမြော််းတစြော်ဦ်းလျှ ြော်
အတို ်းြော်

ျနှုန်းြော် ထြာ်းအရ အလု ြော်သမြာ်း သိမဟု
ု ့် တြော်
က ်းရမညြော့််

ခနြော်ထြာ်းရမညြော်
ဦ
့် ်းကရအလို
့်

က ွ မြာဏ

ို

မသနြော်စွမြော််း

ရနြော် ုက သ
ွ ုိ ့်

သ

လဆနြော််းရ

ြော်သတတ တြော်အတွ ်းြော်

ြော်

ွ

လဆနြော််းရ
ြော်

်းက ွ

အခွ အ
ြော့်် ်က်ရ်းဆို ရ
ြော် ြာ
ီ်း

သိမဟု
ု ့် တြော်
လစဥြော်

က ်းသွ ်းြော် ရမညြော်။

အ

ြော်သတတ တြော်အတွ ်းြော် က ်းသွ ်းြော် ငခ ်းြော် မင

သညြော်က
့် န ့်

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

အခက

သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာတို ်းြော် ကဒသက

ြာြော်မတီမှတဆ ြော့််

လစဥြော်

ြော်

သူမျြာ်း၏

င ညြော်နယြော်က

ျ

အနညြော််းဆ်းု

အသီ်းသီ်းအတွ

ြော်

ယြော်၍
ါ

က ်းသွ ်းြော် ရမညြော့််

38

က ွ မြာဏ၏

၃

ရြာခို န
ြော် န
ှု ်းြော်

ို

ကနြာ

ြော်

ျက

်းအငဖစြော်

ထ ြော်ကဆြာ ်းြော် ၍ က ်းသွ ်းြော် ရမညြော်။
(ခ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ

(

)

အရ

က ်းသွ ်းြော် ရမညြော့််

လစဥြော်က ်းသွ ်းြော် ကနစဥြော်
ကဝ ု

ျနှုန်းြော် ထြာ်းအရ

ါ

က ွ မြာဏ

သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ
မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအြာ်း

ခနြော်ထြာ်းသညြော်
့်
့်

ဦ်းကရအလို

အလု ြော်ခနြော်ထြာ်း
့်
ြော်

အချိ ်း

လစဥြော်က ်းသွ ်းြော် ငခ ်းြော် မှ ရ ြော်စခွ
ွဲ ွဲ ၊ြော့်် ကလျြာ့်ချခွ ြော့်် ရရှိရနြော်
ငဖ ြော့်် ဦ်းစီ်းဌြာနသို ကလျှ
ြာ
့်
(င်္)်

ျအရ
ိုလညြော််းက

ြာ ်းြော် ၊ လစြော်လ ြော် လျ
စြာရ ်းြော်

မှတြော်တမြော််းတ ထ
ြော် ြာ်း
သ

ရမညြော်ငဖစြော်မ ီ်း
ြော်ဆို ရ
ြော် ြာမမိ ွဲ့နယြော်

ကလျှြာ

ြော်ထြာ်းချ

နညြော််းဥ ကဒ

၃၃၊

ြော်ရှိကသြာ

ိုလညြော််းက

ြာ ်းြော်

၎ ်းြော် စြာရ ်းြော် မျြာ်းအြာ်း
အလု ြော်အ

အလု ြော်သမြာ်းရှြာကဖွကရ်းရု ်းမျြာ်းသို ့် ၃ လတစြော်က
၃၄။ ဦ်းစီ်းဌြာနသညြော်

ုစ (၁၆)

ခနြော်ထြာ်းမ
ီ်းကသြာ
့်

အလု ြော်သမြာ်းဦ်းကရ

ဦ်းစီ်းဌြာနနှ ််
ြော် ့်

ျ

ြော်ထြာ်းရမညြော်။

က်၀ ု
အလု ြော်သမြာ်းစြာရ ်းြော်

ို ြော်

နှ ြော့််

ိ ိ က ်း ိရမညြော်
မြော်
ု ့်
။

နညြော််းဥ ကဒခွွဲ

(ခ)

အရ

ြော်န ှ ြော့်် နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (င်္) အရ က ်း ိကသြာ
ု ့်
စြာရ ်းြော် မျြာ်း
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ို

ို
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စိစစြော်မ ီ်း ခနြော်ထြာ်းသညြော်
့် ကဝ ု
့်
က ွ မြာဏကလျြာခ
့် ျငခ ်းြော် ၊
ရွ

ျနှုန်းြော် ထြာ်းအက ေါ် မူတညြော်၍ က ်းသွ ်းြော် ရမညြော့််

တို်းငမ ငြော့်် ခ ်းြော် နှ ြော့််

ရ ြော်စငွဲ ခ ်းြော် တို ့် ို

စိစစြော်ကဆြာ ြော်

ြော်ရမညြော်။

အခန်ိုး (၉)
မ္သန်စွမ္်ိုးသူမ္ျောိုးအသင်ိုးအ ွွဲ့

ွွဲ့စည်ိုးပခင်ိုးနှင ့်် မ္ှတြ
် ံုတင်ပခင်ိုး

၃၅။ မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့ ဖွွဲွဲ့စညြော််းလိုသူသညြော် (

) မသနြော်စွမြော််းမှု
အမျိ ်းအစြာ်းမျြာ်း

အမျိ ်းအစြာ်းအလို
စုက ါ ်းြော်

ြော်ငဖစြော်ကစ၊

၍

ငဖစြော်ကစ

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း အသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့ တစြော်ခုခု
သ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

တို ်းြော် ကဒသက

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော်

ီ်း

မသနြော်စွမြော််းမှု
သ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

ို မှတြော် ုတ ြော် ရနြော်

သိမဟု
ု ့် တြော်

မှတစြော်ဆ ြော့််

င ညြော်နယြော်
ငမနြော်မြာနို ြော်

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း အသ ်းြော် ချ ြော်သုိ ့် မသနြော်စွမြော််းသူ အသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့၏
အသ ်းြော် ဖွွဲွဲ့စညြော််း ုစညြော််းမျဥြော််း
ကလျှြာ

ြော်ထြာ်းနို ြော် သညြော်။
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နှ အ
ြော့်် တူ

ုစ

(၁၇)

ငဖ ြော့််

40

(ခ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (
တို ်းြော် ကဒသက

) အရ ကလျှြာ

ီ်း

သိမဟု
ု ့် တြော်

င ညြော်နယြော်

ဖွွဲွဲ့စညြော််းထြာ်းငခ ်းြော် မရှိကသ်းမီ
တို ်းြော် ကဒသက

ီ်း

သိမဟု
ု ့် တြော်

၃၆။ (

)

င ညြော်နယြော်က

မှတစြော်ဆ ြော့််

ြော်ထြာ်းနို သ
ြော် ညြော်။

မှတြော် ုတ ရ
ြော် နြော်
တို ်းြော် ကဒသက
အသ ်းြော်

လ

ြာြော်မတီ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် ချ ြော်သုိ ့်

နညြော််းဥ ကဒ

က

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

မသနြော်စွမြော််းသူအသ ်းြော်

ြာလ အတွ ်းြော် သ

ငမနြော်မြာနို ြော်
ကလျှြာ

ြော်ထြာ်းရြာတွ ြော် သ

ြာြော်မတီ

၃၅

အရ

ကလျှြာ

ြော်ထြာ်း

ီ်း

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့
ချ

သိမဟု
ု ့် တြော်

ငဖစြော်ကစ၊

ြော်ခရရှိသညြော်က
့် နမှ့် ရ

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

ို

လ

င ညြော်နယြော်

တို ်းြော် ကဒသက

ငဖစြော်ကစ ကလျှြာ

ြော်

ီ်း

ြော်ထြာ်းချ

ြော်ခရရှိကသြာ
မသနြော်စွမြော််းသူ

သိမဟု
ု ့် တြော်
ြော်

င ညြော်နယြော်

ို စိစစြော်မ ီ်း

ုစ (၁၇)

ြော်သတတနှစြော် တြော် အတွ ်းြော် ငမနြော်မြာနို ြော်

အသ ်းြော် ချ ြော်သုိ ့် သကဘြာထြာ်းမှတြော်ချ

ြော်ငဖ ြော့််

တ ငြော် ရမညြော်။
(ခ) ငမနြော်မြာနို ြော်
နညြော််းဥ ကဒခွွဲ(
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မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် ချ ြော်သညြော်
)အရ

ကလျှြာ

ြော်

ထြာ်းချ

ြော်

ို
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လ

ြော်ခရရှိက

ြာ ်းြော်

င နြော်

ချ

ြော်ချ ်းြော် ထုတြော်က ်းရမညြော်။

၃၇။ ငမနြော်မြာနို ြော်

ြာ်းစြာ

ြော်ထြာ်းချ
ြော်

အမျိ ်းသြာ်း က
၃၈။ အမျိ ်းသြာ်းက
(

ကလျှြာ

ြော်ထြာ်းသူထ

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် ချ ြော်သညြော်

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့
ကလျှြာ

ို

ြော်

ို

မှတြော် ုတ ်ြော်

စိစစြော်မ ီ်း

ြာြော်မတီသုိ ရ
့်

က ်းရနြော်

သကဘြာထြာ်းမှတြော်ချ

ြော်ငဖ ြော့််

ြော်က ါ ်းြော် ၃၀ အတွ ်းြော် တ ငြော် ရမညြော်။

ြာြော်မတီသညြော်-

) နညြော််းဥ ကဒ

၃၇

အရ

အသ ်းြော် ချ ြော်၏

ငမနြော်မြာနို ြော် မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

တ ငြော် ချ

မှတြော် ုတ ရ
ြော် နြော်ကလျှြာ

သိမဟု
ု ့် တြော် မှတြော် ုတ ရ
ြော် နြော် င
(

ို

စိစစြော်မ ီ်း

ြော်ထြာ်းသညြော့််

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့အြာ်း

(ခ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ

ြော်

)

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့

မှတြော် ုတ ခ
ြော် ွ ငြော့်် ငခ ်းြော်

်းြော် ယြော်ငခ ်းြော် င နို သ
ြော် ညြော်။
အရ

မှတြော် ုတ ခ
ြော် ွ ငြော့်် ကသြာ

အြာ်း

မှတြော် ုတ ခ
ြော် က ်းသွ ်းြော် ကစ၍ မှတြော် ုတ လ
ြော်
ငဖ ထ
ြော့်် တ
ု ြော်က ်းရမညြော်။
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ုစ

သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ
ြော်မှတြော်
(၁၈)

ို

ုစ (၁၈)
တွ ြော်
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မှတြော် ုတ လ
ြော်

ြော်မှတြော်သ

ြော်တမြော််းနှ ြော့််

စညြော််း

မြော််းချ

ြော်မျြာ်း

သတြော်မှတြော်က ်းရမညြော်။
(င်္) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ

(

)

အရ

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော်

အဖွွဲွဲ့

မှတြော် ုတ ခ
ြော် ွ ငြော့်် မှုမျြာ်းအြာ်း
မှတြော် ုတ စ
ြော် ြာရ ်းြော် ုစ

(၁၉)

တွ က
ြော် ရ်းသွ ်းြော် ရမညြော်။
(ဃ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ

(

ဆ်းု ငဖတြော် ါ
အက

)

အရ

ထိသ
ု ုိ ့်

ြာ ်းြော် င ချ

မှတြော် ုတ ရ
ြော် နြော် င

င

်းြော် ယြော်က

ြော်န ှ အ
ြော့်် တူ

အသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့ ကလျှြာ

သ

၄၀။ (

ြော်သညြော့််

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

ြာ ်းြော်

ြာ ်းြော်

ဆ်းု ငဖတြော်ချ

ြော်

ို

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း
မသနြော်စွမြော််းသူ

ြာ်းရမညြော်။

်းြော် ယြော်ငခ ်းြော် ခရကသြာ

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့သညြော် င
တြော်သ

ြာ ်းြော်

ြော်ထြာ်းသူထသို ့် ငမနြော်မြာနို ြော်

မျြာ်းအသ ်းြော် ချ ြော် မှတဆ ြော့်် အက
၃၉။ မှတြော် ုတ ရ
ြော် နြော်င

်းြော် ယြော်က

ိစစမျြာ်း

ို င

်းြော် ယြော်ရ သညြော့်် အက

ဆ
ြော်
မြော် ီ်း ထ ြော်မကလျှြာ

ြာ ်းြော် အရ ်းြော် နှ ြော့််

ြော်ထြာ်းခွ ြော့်် ရှိသညြော်။

) မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့တစြော်ခုခုသညြော်
မှတြော် ုတ သ
ြော်

ြော်တမြော််း

တို်းငမ လ
ြော့်် ို ါ

သ
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ုနဆ
ြော် ်းု သညြော့်် အခါ မှတြော် ုတ သ
ြော်
ြော်တမြော််းမ

ုနဆ
ြော် ်းု မီ အနညြော််းဆ်းု ရ

ြော်တမြော််း
ြော်က ါ ်းြော်
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၆၀

က

ိတ ၍
ြော်

တို ်းြော် ကဒသက

သ

ြော်တမြော််းတို်းငမ က
ြော့်် ်းရနြော်

သ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

ီ်း သိမဟု
ု ့် တြော် င ညြော်နယြော် မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော်

မှတစြော်ဆ ြော့်် ငမနြော်မြာနို ြော် မသနြော်စွမြော််း သူမျြာ်းအသ ်းြော် ချ ြော်သုိ ့် ုစ (၂၀)
ငဖ ြော့်် ကလျှြာ

ြော်ထြာ်းရမညြော်။

(ခ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ
မှတြော် ုတ သ
ြော်

(
ြော်တမြော််း

)အရ
ုနဆ
ြော် ်းု မ ီ်း ကနြာ

ကလျှြာ

ြော်ထြာ်းငခ ်းြော် သညြော်

ြော်မှ သ

ြော်တမြော််းတို်းငမ ရ
ြော့်် နြော်

ကလျှြာ

ြော်ထြာ်း ါ

သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ

နှစဆ
ြော်

ို ဒဏြော်က

်းအငဖစြော် က ်းသွ ်းြော် ရမညြော်။

(င်္) ငမနြော်မြာနို ြော်

မှတြော် ုတ ခ
ြော်

၏

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် ချ ြော်သညြော်

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့
မှတြော် ုတ ်ြော်သ

ြော်တမြော််းတို်းငမ က
ြော့်် ်းရနြော်

စိစစြော်မ ီ်း သကဘြာထြာ်း မှတြော်ချ
ရ

ကလျှြာ

ြော်ထြာ်းချ
ြော်

ြော်ငဖ ြော့်် အမျိ ်းသြာ်းက

ြော်

ို

ြာြော်မတီသုိ ့်

ြော်က ါ ်းြော် ၃၀ အတွ ်းြော် တ ငြော် ရမညြော်။

၄၁။ ငမနြော်မြာနို ြော် မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် ချ ြော်သညြော်(

) နညြော််းဥ ကဒ ၄၀၊ နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (
စိစစြော်၍

အမျိ ်းသြာ်း
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က

) အရ ကလျှြာ

ြာြော်မတီ၏

ြော်ထြာ်းချ

သကဘြာတူညချ
ီ ီ

ြော်

ို

ြော်ငဖ ြော့််
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မှတြော် ုတ ြော် လ
သ
(ခ)

ြော်မှတြော် သ

ြော်တမြော််းတို်းငမ က
ြော့်် ်းငခ ်းြော် သိမဟု
ု ့် တြော်

ြော်တမြော််းတို်းငမ က
ြော့်် ်းရနြော် င

်းြော် ယြော်ငခ ်းြော် င နို သ
ြော် ညြော်။

နညြော််းဥ ကဒခွွဲ

(

)

အရခွ ငြော့််

ါ

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် အဖွ််
ွ ်
ွဲ အြာ်း
သတြော်မှတ်ြော် ထြာ်းကသြာ
့်
သ

ြော်တမြော််းတို်းငမ ခ
ြော့်် က ်းသွ ်းြော် ကစမ ီ်း ခွ ငြော့်် မိန ြော် ့် သ

ြော်တမြော််း

ို

ုစ (၁၈) တွ ြော် တို်းငမ က
ြော့်် ်းရမညြော်။
၄၂။ ဥ ကဒ ုဒမ
ြော် ၅၅ ါ တြာ်းငမစြော်ချ
ကတွွဲ့ ရှိ ါ

ကအြာ

ြော်တစြော်ရ ြော်ရ ြော်

ို ကဖြာ

ြော် ါ စီမခနြော်ခွ့် ွဲကရ်းဆို ရ
ြော် ြာ ဆ်းု ငဖတြော်ချ

ြော်ဖျ

ြော်က

ြာ ်းြော်

ြော် တစြော်ရ ြော်ရ ြော်

ို

ချမှတြော်ငခ ်းြော် ခရမညြော် (

) သတိက ်းမ ီ်း ဒဏြော်က

်းအငဖစြော် အမျြာ်းဆ်းု

ျ ြော် ၃ သိန်းြော် အထိ

က ်းကဆြာ က
ြော် စငခ ်းြော် ၊
(ခ) မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း
အနညြော််းဆ်းု

၃

အသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့၏
လ

မှ

မှတြော် ုတ လ
ြော်

အမျြာ်းဆ်းု

၆

လ

ြော်မှတြော်

ို

အထိ

ယြာယီရ ြော်ဆို ်းြော် ငခ ်းြော် ၊
(င်္) မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့၏
ယြော်ဖျ

ြော်ငခ ်းြော် ။
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မှတြော် ုတ လ
ြော်

ြော်မှတြော်

ို
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၄၃။ မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် အတွ
စစည်းြော်

ိရိယြာ၊

ရိကဘြာင်္၊

အစရှိသညြော်တို ့် ို သ
စနစြော်တ
ငခ ်းြော် ၊

ကငမ၊

အကဆြာ

က က
ွ

ြော်အအု၊

်း၊

ယြာဥြော်

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း အသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့မျြာ်းသညြော်

အနညြော််းဆ်းု

တစြော်နစ
ှ တ
ြော် စြော်က

အဖွွဲွဲ့ဝ မ
ြော် ျြာ်းထ

၄၄။ ဤဥ ကဒအရ
မြော််းမျြာ်း၊

တြာ၀နြော်န ှ တ
ြော့်် ြာ်းငမစြော်ချ

က

ြော်

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

အမျြာ်းင ညြော်သူသရ
ိ ှိန ို ရ
ြော် နြော်

နညြော််းဥ ကဒမျြာ်း၊

ြာြော်င ြာစြာမျြာ်း၊

တစြော်ရ ြော်ရ ြော်

စညြော််း

မြော််းချ

ို

မှတြော် ုတ ြော်

လညြော််း လို
ြော်

အသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့မျြာ်းသညြော်

ြော် ါအခွ အ
ြော့်် ကရ်းမျြာ်း
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စညြော််းမျဥြော််းမျြာ်း၊

အမိနနှ
ြော် ့် ည
ြော့်် နြော်

အသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့မျြာ်းနညြော််းတူ

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း အသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့မျြာ်း
သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် ချ ြော်သုိ ့်

ြော်ရမညြော်။

ထုတြော်င နြော်ကသြာ

အမိန ြော် ့်

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

ိမြော်

ငဖနြော်ကဝငခ
်းြော် နှ ြော့််
့်

ထုတြော်ကဝငခ ်းြော် တို ့် ို ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ကအြာ

လဒါနြော််းထြာ်းကသြာ

ျ စီမခနြော်ခွ့် ွဲသ်းု စွမွဲ ီ်း မှတြော်တမြော််းထြာ်းရှိ၍ အစီရ ခ
ြော် စြာ ထုတြော်ကဝ

တ ငြော် ငခ ်းြော် ၊

စညြော််း

ြော်

ြာ်းချ

ြော် ါ

ထြာ်းကသြာ

မှတြော် ုမတ ထ
ြော် ြာ်းကသြာ
ြော်နြာရနြော် တြာ၀နြော်ရှိသညြော်။

နှ အ
ြော့်် ညီ

မှတြော် ုတ ထ
ြော် ြာ်းကသြာ

အမျိ ်းသြာ်းက

ို ရယူခစြာ်းခွ ရ
ြော့်် ှိသညြော်-

ြာြော်မတီ

ထမှ
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(

) အသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့ ို ြော်
ထူကထြာ ခ
ြော် ွ အ
ြော့်် တွ
ူ်းက ါ ်းြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ရနြော် ုက ရ
ွ ှြာကဖွငခ ်းြော် နှ ြော့််

ဝ က
ြော် ရ
ွ လု ြော် နြော််း

ြော်

ညန
ိ ိှု ်းြော် ့် ို်းမှုမျြာ်း၊

လိုအ ြော်ကသြာ

ြော်မှုမျြာ်း ရရှိခွ ၊ြော့််

(ခ) မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

အသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့မျြာ်း၏

လညြော် တြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်န ို ရ
ြော် နြော် ရနြော် ုက မ
ွ ှ ့် ို်းက ွ ကတြာ ်းြော် ခခွ ၊ြော့််

(င်္) င ညြော် နို ြော် မျြာ်း၊

နို ြော် တ

ူ်းက ါ ်းြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ
စီမ

ိန်းြော် မျြာ်း၊

လု ြော် နြော််းမျြာ်း

ြော်သညြော့််

အစီအစဥြော်မျြာ်း၊

ြာ

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းနှ ြော့််
ဝနြော်က

ီ်းဌြာနအသီ်းသီ်း၏

လု ြော် နြော််းမျြာ်းတွ ြော်

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းအငဖစြော် ဦ်းစြာ်းက ်း ါဝ က
ြော် ဆြာ ရ
ြော် ွ
၄၅။ မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအတွ

ြော်

မှတြော် ုတ က
ြော် ရ်း လု ြော် နြော််း စဥြော်မျြာ်း
ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်

ြော်ခွ ။ြော့််

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်း၏

ို ဤအခနြော််း ါ နညြော််းဥ ကဒမျြာ်းနှ အ
ြော့်် ညီ

ြော်န ို သ
ြော် ညြော်။

အခန်ိုး (၁၀)
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ြုဂ္ဂလက ြညောသင်အ
အ

ိုးူ ထကျောင်ိုး၊ ြုဂ္ဂလက အသက်ထမ္ွိုးမ္ှု

ိုးူ သင်တန်ိုးထကျောင်ိုးနှင ့်် ြုဂ္ဂလက ပြန်လည်
တည်ထ

၄၆။

ုင်္ဂလိ

အသ

ြော်ကမွ်းမှု

ကအြာ

အထူ်းက

အထူ်းသ တ
ြော် နြော််း

သိမဟု
ု ့် တြော်

က

ိုငဖစြော်ကစ၊

ုင်္ဂလိ

ျြာ ်းြော်

ိုငဖစြော်ကစ၊

ုင်္ဂလိ

ိုငဖစြော်ကစ

တညြော်ကထြာ ဖ
ြော် ွ လ
ြော့်် ှစက
ြော် နသူ

ြော်အလ

ြော်မျြာ်း ကဖြာြော်င ၍ သ

သိမဟု
ု ့် တြော်

င ညြော်နယြော်လူမှု၀နြော်ထမြော််းရု ်းသို ့်

ကလျှြာ

ို ုစ (၂၁) ငဖ ြော့်် ကလျှြာ

အ

ျြာ ်းြော်

တညြော်ကထြာ ဖ
ြော် ွ လ
ြော့်် ှစလ
ြော် ိုသူ

ြော် ါအချ

ြော်လြာ

(

ောင်ထရိုးဌောနမ္ျောိုး

ောင် ွငလ
့်် ှစပ် ခင်ိုး

ညြာသ ြော်

င ညြော်လညြော်ထက
ူ ထြာ က
ြော် ရ်းဌြာန

ထ
ူ

) သ တ
ြော် နြော််းက

ို ရ
ြော် ှ သ
ြော် ညြော်
ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ တို ်းြော် ကဒသက

ခွ ငြော့်် မိန ြော် ့်

ထုတြော်က ်းရနြော်

ြော်ထြာ်းရမညြော် -

ျြာ ်းြော် /ဌြာန အမညြော်၊

(ခ)

သ တ
ြော် နြော််းက

ျြာ ်းြော် အကဆြာ

ြော်အအုမျြာ်း တညြော်ကနရြာ၊ လိ ြော်စြာ၊

(င်္)

သ တ
ြော် နြော််းက

ျြာ ်းြော် အကဆြာ

ြော်အအု အမျိ ်းအစြာ်း၊

ျယြော်အဝနြော််း၊
(ဃ) ဆ
( )

သ ြော်

ြော်သယ
ွ ြော်ရနြော် ဖုန်းြော် ၊ ဖ

ြော်စအ
ြော် မှတြော်၊ အီ်းကမ်းလြော်လိ ြော်စြာ၊

ြာ်းမညြော့်် မသနြော်စွမြော််းမှု အမျိ ်းအစြာ်း၊
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(စ)

လ

ြော်ခနို သ
ြော် ညြော့်် သ တ
ြော် နြော််းသြာ်းဦ်းကရ၊

(ဆ) ဆရြာ၊ ဆရြာမဝနြော်ထမြော််းဦ်းကရနှ ြော့််

ျွမြော််း

ျ မ
ြော် ှု အ်င်က်ခအကန

အကသ်းစိတြော်၊
(ဇ) သ တ
ြော် နြော််း
(စျ) သ ြော်

ြာလနှ ြော့်် သ တ
ြော် နြော််းအချိနဇ
ြော် ယြာ်း၊

ြာ်းမညြော့်် ဘြာသြာရ ြော် အမျိ ်းအစြာ်းမျြာ်း၊

(ည) သ တ
ြော် နြော််းက
၄၇။ သ

ျြာ ်းြော် အု ြော်ချ ြော်မှုက

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာတို ်းြော် ကဒသက

ြာြော်မတီ ဖွွဲွဲ့စညြော််း ု။

ီ်း

သိမဟု
ု ့် တြော်

င ညြော်နယြော်လူမှု၀နြော်ထမြော််းရု ်းသညြော် နညြော််းဥ ကဒ ၄၆ အရ ကလျှြာ
သတြော်မှတြော်ချ

ြော်မျြာ်းနှ အ
ြော့်် ညီ

စိစစြော်မ ီ်း

ြော်ထြာ်းချ

သကဘြာထြာ်းမှတြော်ချ

ြော်

ို

ြော်န ှ အ
ြော့်် တူ

ဦ်းစီ်းဌြာနသို တ
ငြော် ရမညြော်။
့်
၄၈။ ဦ်းစီ်းဌြာနသညြော် (

)နညြော််းဥ ကဒ
တ ငြော် ချ

၄၆

၄၇

တိုအရ
့်

ကလျှြာ

ြော်ထြာ်းချ

ြော်န ှ ြော့််

ြော်တို ့် ို စိစစြော်မ ီ်း တညြော်ကထြာ ဖ
ြော် ွ လ
ြော့်် ှစရ
ြော် နြော် ခွ ငြော့်် ငခ ်းြော်

သိမဟု
ု ့် တြော် င
(ခ) သတြော်မှတြော်ချ
င

နှ ြော့််

်းြော် ယြော်ငခ ်းြော် င နို သ
ြော် ညြော်။
ြော်မျြာ်းနှ ြော့််

ဆ
ြော်
၍
ြော် ထ ြော်မ ကလျှြာ
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ို

ြော်ညီ ါ

ြော်ထြာ်းကစနို သ
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လိုအ ြော်ချ

ြော်မျြာ်း
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(င်္) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (

) အရ ခွ ငြော့််

သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ အခက
ုစ

(၂၂)

ငဖ ြော့််

ခွ ငြော့်် မိနသ
ြော် ့်

ါ

ကလျှြာ

ြော်ထြာ်းသူအြာ်း

်းက ွ က ်းသွ ်းြော် ကစမ ီ်း ခွ ငြော့်် မိန ြော် ့် ို

ထုတြော်က ်းရမညြော်။

ြော်တမြော််းနှ ြော့််

ုစ
စညြော််း

(၂၂)

တွ ြော်

မြော််းချ

ြော်မျြာ်း

သတြော်မှတြော်က ်းရမညြော်။
၄၉။ ခွ ငြော့်် မိန ြော် ့်

ရရှိသူ ို ရ
ြော် ှ သ
ြော် ညြော်

နညြော််းဥ ကဒမျြာ်း၊

စညြော််းမျဥြော််း၊

ညနြော်

လု ြော်ထ်းု လု ြော်နညြော််း

လို

ြာ်းချ

ြော်၊

စညြော််း

ဤဥ ကဒအရ
မြော််း၊

အမိနက
ြော် ့်

နှ ြော့််

ထုတြော်င နြော်သညြော့််
ြာြော်င ြာစြာ၊

သတြော်မှတြော်ချ

အမိန၊ြော် ့်

ြော်

တို ့် ို

ြော်နြာရမညြော်။

၅၀။ ခွ ငြော့်် မိနရရှ
ြော် ့် ိသူ ို ရ
ြော် ှ သ
ြော် ညြော် နညြော််းဥ ကဒ ၄၈၊ နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (င်္) အရ
ထုတြော်က ်းကသြာ
ဆ

ြော်လ

၆၀ က

ခွ ငြော့်် မိနသ
ြော် ့်

ြော်ဖွ လ
ြော့်် ှစြော်လို ါ
ိတ ၍
ြော်
သ

သ

ြော်တမြော််း

ြော်တမြော််းမ

ုနဆ
ြော် ်းု သညြော်အ
့် ခါ

ုနဆ
ြော် ်းု မီ အနညြော််းဆ်းု ရ

ြော်တမြော််းတို်းငမ က
ြော့်် ်းရနြော် သ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ တို ်းြော် ကဒသက

သိမဟု
ု ့် တြော် င ညြော်နယြော် လူမှု၀နြော်ထမြော််းရု ်းသို ့် ုစ (၂၃) ငဖ က
ြော့်် လျှြာ
၅၁။ သ

ြော်ဆို ရ
ြော် ြာ

တို ်းြော် ကဒသက

ီ်း

သိမဟု
ု ့် တြော်

လူမှု၀နြော်ထမြော််းရု ်းသညြော် နညြော််းဥ ကဒ ၅၀ အရ သ
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ကလျှြာ

ြော်ထြာ်းချ

ြော်

ို

သတြော်မှတြော်ချ

သကဘြာထြာ်းမှတြော်ချ

ြော်မျြာ်းနှ အ
ြော့်် ညီ

စိစစြော်မ ီ်း

ြော်န ှ အ
ြော့်် တူ ဦ်းစီ်းဌြာနသို တ
ငြော် ရမညြော်။
့်

၅၂။ ဦ်းစီ်းဌြာနသညြော် (

)နညြော််းဥ ကဒ
တ ငြော် ချ

၅၀

နှ ြော့််

၅၃။ ဦ်းစီ်းဌြာနသညြော်

ြော်တမြော််း

သ

ဆ်းု ငဖတြော်ချ

၅၄။ ဦ်းစီ်းဌြာနနှ ြော့်် ဦ်းစီ်းဌြာန

အသ

၅၂၊

ကသြာ

ြော်ကမွ်းမှု
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ြော်ထြာ်းသူအြာ်း

တို်းငမ ခ
ြော့်် က ်းသွ ်းြော် ကစမ ီ်း

နညြော််းဥ ကဒခွွဲ
င

ို ရ
ြော် ှ ထ
ြော် သိစြာငဖ
ု ့်
ြော့်် ကဆြာလျ စ
ြော် ွြာ အက

ထုတြော်က ်းထြာ်း

ြော်န ှ ြော့််

ို ုစ (၂၂) တွ ြော် တို်းငမ ြော့်် က ်းရမညြော်။

နညြော််းဥ ကဒ

ြာ ်းြော်

ါ

ြော်တမြော််း

ြော်တမြော််းတို်းငမ ရ
ြော့်် နြော်

်းြော် ယြော်က

ြော်ထြာ်းချ

ြော်တမြော််းတို်းငမ က
ြော့်် ်းရနြော် ခွ ငြော့်် ငခ ်းြော်

) အရ ခွ ငြော့််

သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ
ခွ ငြော့်် မိနသ
ြော် ့်

ကလျှြာ

်းြော် ယြော်ငခ ်းြော် င နို သ
ြော် ညြော်၊

(ခ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (

ထိသ
ု ငုိ ့်

တိုအရ
့်

ြော်တို ့် ို စိစစြော်မ ီ်း သ

သိမဟု
ု ့် တြော် င

ခွ ငြော့်် မိနသ
ြော် ့်

၅၁

ြော်

ို
ြာ ်းြော်

်းြော် ယြော်က
အက

(

)

အရ

ြာ ်းြော် ဆ်းု ငဖတြော် ါ

ြာ ်းြော် င ချ

ြော်န ှ ြော့််

အတူ

ြာ်းရမညြော်။

တြာဝနြော်က ်းကသြာ အရြာရှိတိုသညြော်
ခွ ငြော့်် မိန ြော် ့်
့်
ုင်္ဂလိ

ညြာသ အ
ြော် ထူ်းက

အထူ်းသ တ
ြော် နြော််းက

ျြာ ်းြော် နှ ြော့််

ျြာ ်းြော် ၊

ုင်္ဂလိ
ုင်္ဂလိ
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င ညြော်လညြော်ထက
ူ ထြာ က
ြော် ရ်းဌြာနတိရှ
ု ့် ိ
ကဘ်း

်းြော်

လုငခ မှု

စညြော််း

မြော််းချ

သ တ
ြော် နြော််းသူ၊

သ တ
ြော် နြော််းသြာ်းမျြာ်း၏

အကငခအကနအ ါအဝ ြော်

သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ

ြော်မျြာ်းနှ ြော့်် ညီညွတြော်မှု ရှိ၊ မရှိ တို ့် ို စစြော်ကဆ်းခွ ရ
ြော့်် ှိသညြော်။

အခန်ိုး (၁၁)
အယူခံပခင်ိုး
၅၅။ တို ်းြော် ကဒသက
ကအြာ

ီ်း

ြော် ါဆ်းု ငဖတြော်ချ

ချမှတြော်သညြော်က
့် နမှ့် ရ
အယူခလြာတွ ြော်

ြော် တစြော်ရ ြော်ရ ြော်

) နညြော််းဥ ကဒ ၁၀၊

နညြော််းဥ ကဒ ၁၃၊
င

ို မက

ြာြော်မတီ

ချမှတြော်ကသြာ

ျန ြော်သသ
ူ ညြော် ထိဆ
ု ်းု ငဖတြော်ချ

ြော်ဥ ကဒဇယြာ်း

၂

ါ

ြော် မိတတ
ထို

ြော်

ူ်းတွွဲ၍

ြော်သ သ
ြော့်် ညြော့််

ြော်၍ မှတြော် ုတ အ
ြော် ရြာရှိချ ြော်ထသို အယူ
ခနို သ
ြော် ညြော် ့်

မှတြော် ုတ ရ
ြော် နြော် င
(ခ)

င ညြော်နယြော်က

ြော်က ါ ်းြော် ၆၀ အတွ ်းြော် ထိဆ
ု ်းု ငဖတြော်ချ

ရု ်းခွနအ
ြော်

ရု ်းခွနတ
ြော် ဆိ ြော်ကခါ ်းြော်
(

သိမဟု
ု ့် တြော်

နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (

) အရ မသနြော်စွမြော််းသူအြာ်း

်းြော် ယြော်သညြော့်် ဆ်းု ငဖတြော်ချ

နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (င်္) အရ မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ ြော့််

ဆ
ြော်
သ
ြော် တြော်မှတြော် က ်းသညြော့်် ဆ်းု ငဖတြော်ချ
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(င်္)

နညြော််းဥ ကဒ ၁၄၊ နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (င်္) အရ သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ
မသနြော်စွမြော််းမှု

အင်္ဂ ါရ ြော်န ှ ြော့််

အ

ျ ်းမ၀ က
ြော် တြာ့်သငဖ ြော့််

မသနြော်စွမြော််းသူအငဖစြော် မှတြော် ုတ ထ
ြော် ြာ်းငခ ်းြော်
ဆ်းု ငဖတြော်ချ

ို

ယြော်ဖျ

ြော်သညြော့််

ြော်။

၅၆။ မှတြော် ုတ အ
ြော် ရြာရှိချ ြော်သညြော် (

) နညြော််းဥ ကဒ

၅၅

တို ်းြော် ကဒသက
ဆ်းု ငဖတြော်ချ
ယြော်ဖျ

အယူခမှု

ီ်း သိမဟု
ု ့် တြော် င ညြော်နယြော်က
ြော်

ို အတညြော်င ငခ ်းြော် ၊ င

ြော်ငခ ်းြော် င က

(ခ) နညြော််းဥ ကဒခွွဲ
အက

အရ

ြာ ်းြော်

(

ြာ ်းြော် ဆ်းု ငဖတြော်ချ
)

ြာ်းစြာ

ို

အရ

ို

စိစစြော်စစြော်ကဆ်းမ ီ်း

ြာြော်မတီ

ဆ
ြော်
ြော် ငခ ်းြော် သိမဟု
ု ့် တြော်
ြော်ချမှတြော်န ို သ
ြော် ညြော်။

ချမှတြော်သညြော့််

အယူခလြာ

ချမှတြော်သညြော့််

ဆ်းု ငဖတြော်ချ

ကလျှြာ

ြော်

ြော်ထြာ်းသူထသို ့်

ကဆြာလျ စ
ြော် ွြာက ်း ိုရမညြော်
။
့်
၅၇။ မှတြော် ုတ အ
ြော် ရြာရှိချ ြော်
ချမှတြော်သညြော့််

ဆ်းု ငဖတြော်ချ

ချမှတြော်သညြော်က
့် နမှ့် ရ

ြော်

နညြော််းဥ ကဒ ၅၆၊ နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (
ို

မက

ျန ြော်သသ
ူ ညြော်

ြော်က ါ ်းြော် ၆၀ အတွ ်းြော် ဆ်းု ငဖတြော်ချ
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အယူခလြာတွ ြော်

ရု ်းခွနအ
ြော်

ရု ်းခွနတ
ြော် ဆိ ြော်ကခါ ်းြော်
၅၈။ ကအြာ

ြော်ဥ ကဒဇယြာ်း

ြော်၍ အမျိ ်းသြာ်းက

ြော် ါဆ်းု ငဖတြော်ချ

ြော်

ြော် ချမှတြော်သညြော့်် ကနမှ့် ရ

မိတတ

အယူခလြာတွ ြော်

ထို

ါ

ထို

ြော်သ သ
ြော့်် ညြော့််

ြာြော်မတီထသို အယူ
ခနို သ
ြော် ညြော်။
့်

တစြော်ရ ြော်ရ ြော်

ထိဆ
ု ်းု ငဖတြော်ချ
ူ်းတွွဲ၍

၂

ို

မက

ျန ြော်သသ
ူ ညြော်

ြော်က ါ ်းြော် ၆၀ အတွ ်းြော် ဆ်းု ငဖတြော်ချ

ရု ်းခွနအ
ြော်

ြော်သ သ
ြော့်် ညြော့်် ရု ်းခွနတ
ြော် ဆိ ြော်ကခါ ်းြော်

ြော်ဥ ကဒ

ဇယြာ်း

ြော်၍ အမျိ ်းသြာ်းက

၂

ြော်
ါ

ြာြော်မတီသုိ ့် အယူခ

နို သ
ြော် ညြော်(

) ုင်္လ
ဂ ိ

ညြာသ အ
ြော် ထူ်းက

အထူ်းသ တ
ြော် နြော််း

ျြာ ်းြော် ၊
က

င နြော်လညြော်ထက
ူ ထြာ က
ြော် ရ်းဌြာန

ုင်္လ
ဂ ိ

အသ

ျြာ ်းြော် နှ ြော့််

ုင်္လ
ဂ ိ

တစြော်ခုခု

ဖွ လ
ြော့်် ှစလ
ြော် ိုသအ
ူ ြာ်း

ြော်ကမွ်းမှု

ို

တညြော်ကထြာ ြော်

ခွ ငြော့်် မိနထု
ြော် ့် တြော်က ်းရနြော်

ကလျှြာ

ြော်ထြာ်းချ

အရ င

်းြော် ယြော်ငခ ်းြော် သိမဟု
ု ့် တြော် နညြော််းဥ ကဒ ၅၂၊ နညြော််းဥ ကဒခွွဲ

(

ြော်

ု်ိ နညြော််းဥ ကဒ

) အရ ခွ ငြော့်် မိနသ
ြော် ့်

င သညြော့်် ဆ်းု ငဖတြော်ချ
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၄၈၊ နညြော််းဥ ကဒခွွဲ (
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်းြော် ယြော်ငခ ်းြော်
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(ခ)

ဦ်းစီ်းဌြာန

ို ရ
ြော် ှ တ
ြော် စြော်ဦ်းဦ်းအြာ်း

ဥ ကဒ ုဒမ
ြော်

ချမှတြော်သညြော့်် စီမ ခနြော်ခွ့် ွဲကရ်းဆို ရ
ြော် ြာ ဆ်းု ငဖတြော်ချ
၅၉။ အမျိ ်းသြာ်းက
(

၆၄

အရ

ြော်။

ြာြော်မတီသညြော် -

) နညြော််းဥ ကဒ

၅၇

နှ ြော့််

၅၈

မှတြော် ုတ အ
ြော် ရြာရှိချ ြော်

ငဖစြော်ကစ၊

ချမှတြော်သညြော့်် ဆ်းု ငဖတြော်ချ
သိမဟု
ု ့် တြော်

ယြော်ဖျ

အရ

ြော်

အယူခမှု

ို

စိစစြော်မ ီ်း

ဦ်းစီ်းဌြာန

ို အတညြော်င ငခ ်းြော် ၊ င

ြော်ငခ ်းြော် င သညြော့်် ဆ်းု ငဖတြော်ချ

ငဖစြော်ကစ
ဆ
ြော်
ငြော် ခ ်းြော်

ြော် တစြော်ရ ြော်ရ ြော်

ို

ချမှတြော်န ို သ
ြော် ညြော်။
(ခ)

နညြော််းဥ ကဒခွွဲ
အက

ြာ ်းြော်

(

)

ြာ်းစြာ

အရ
ို

ချမှတြော်သညြော့််
အယူခ

ဆ်းု ငဖတြော်ချ

ကလျှြာ

ြော်ထြာ်းသူထ်

က်ဆြာလျ စ
ြော် ွြာက ်း ိရမညြော်
ု ့်
။

အခန်ိုး (၁၂)
ရန်ြံုထငွ ထ
ူ

ောင်ပခင်ိုး၊
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၆၀။ ဥ ကဒ ုဒမ
ြော် ၆၉
ထိန်းြော် သိမြော််းကရ်းနှ ြော့််

ါ ရက မ
ွ ျြာ်းငဖ ြော့်် ထူကထြာ ထ
ြော် ြာ်းသညြော့်် ရနြော် ုက ွ

စီမ

ခနြော်ခွ့် ွဲကရ်းတိအတွ
ု ့်

ြော်

အမျိ ်းသြာ်းက

ို

ြာြော်မတီ

ဖွွဲွဲ့စညြော််းသညြော့်် ရနြော် ုက စ
ွ မ
ီ ခနြော်ခွ့် ွဲကရ်းအဖွွဲွဲ့သညြော် (

)ရနြော် ုက ွ

ို ဘဏ္ဍြာကရ်း စညြော််းမျဥြော််း၊ စညြော််း

မြော််းမျြာ်း နှ အ
ြော့်် ညီ

ထိန်းြော် သိမြော််းငခ ်းြော် ၊ သ်းု စွငွဲ ခ ်းြော် နှ ြော့်် စီမခနြော်ခွ့် ွဲငခ ်းြော် တို င့် ရမညြော်။
(ခ)

ရနြော် ုက ွ

ို

အမျိ ်းသြာ်းက

ြာြော်မတီ

သတြော်မှတြော်ထြာ်းကသြာ

ဘဏြော်တွ ြော် အ ြော်နထြာ်းရှ
ှ
ိ ရမညြော်။
(င်္) ရက မ
ွ ျြာ်းတွ ြော်

နို ြော် ငခြာ်းက ွ

သီ်းငခြာ်းဘဏြော်စြာရ ်းြော် ဖွ လ
ြော့်် ှစ၍
ြော်
စညြော််း

မြော််းမျြာ်းနှ ြော့််

ါရှိ ါ

ဘဏ္ဍြာကရ်း

အညီထန
ိ ်းြော် သိမြော််းငခ ်းြော် ၊

စညြော််းမျဥြော််း၊
သ်းု စွငွဲ ခ ်းြော် နှ ြော့််

စီမခနြော်ခွ့် ွဲငခ ်းြော် တို င့် ရမညြော်။
(ဃ) ရနြော် ုက စ
ွ ြာရ ်းြော် မျြာ်း
စစြော်ကဆ်းမှု

င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ု

ို ခယူရ မညြော်။ ထိငု ့်

ူညက
ီ ဆြာ ရ
ြော် ွ
( )

ို

စြာရ ်းြော် စစြော်ချ ြော်ရု ်း၏

ြော် ထိုသစြာရ
ုိ ့်
်းြော် စစြော်ကဆ်းရြာတွ ြော်

ြော်ရမညြော်။

ုလသမင်္ဂအဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်း၊
အစို်းရမဟုတြော်ကသြာအဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းနှ ြော့််
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င ညြော်တွ ်းြော် ၊
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င ညြော် ကစတနြာရှ မ
ြော် ျြာ်း
စစည်းြော် မျြာ်း

ကစတနြာ

သိရှိကစရနြော်

၆၁။ ၀နြော်က
(

ြော် ့်သညြော့်် က က
ွ

ို သ်းု စွငွဲ ခ ်းြော် နှ စ
ြော့်် ြော်လျဥြော််း၍ လဒါနြော််းကထြာ

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းနှ ြော့််

က

လဒါနြော််းကထြာ

ရှ မ
ြော် ျြာ်း

စြာရ ်းြော် စစြော်အစီရ ခ
ြော် စြာ

်းနှ ြော့််
ြော် ့်သညြော့််

ွ လ
ြော့််
်းြော် ငမ သ
ြော် ြာစွြာ
ို

ထုတြော်င နြော်

ညြာက ်းရမညြော်။
ီ်းဌြာနသညြော် -

)မသနြော်စွမြော််းသူ

ို

မသနြော်စွမြော််းမှုအမျိ ်းအစြာ်းနှ ြော့််

မသနြော်စွမြော််းမှုအဆ အ
ြော့်် လို

ြော်ကသြာြော်

ဘ၀ရ ြော်တညြော်န ို မ
ြော် ှု အခ

ြော်အခွဲရှိသညြော့်် အကငခအကနက ေါ်မူတညြော်၍

ကသြာြော်လညြော််းက

ြာ ်းြော် ၊

လှု ြော်ရှြာ်းကဆြာ ရ
ြော် ွ

်ြော်

မှုအတွ

ျမညြော်စ
့် ရိတြော်မျြာ်းအြာ်း

အကထြာ

ြော်အ ့်

ဆ်းု ငဖတြော်ချ
အတညြော်င ချ
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ြော်ကသြာြော်လညြော််းက
ရနြော် ုက မ
ွ ှ

က ်းနို ရ
ြော် နြော်

ြော်အရ

ြာ ်းြော် ၊

ငမနြော်မြာနို ြော် မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအသ ်းြော် ချ ြော်

ညီလြာခကခေါ်ယူငခ ်းြော် အတွ
ုန ြော်

လညြော််းက

ြော်ကသြာြော်လညြော််းက
ြာ ်းြော် ၊

သ က
ြော့်် လျြာြော်ကသြာ

အမျိ ်းသြာ်းက

င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ုအစို်းရအဖွွဲွဲ့သုိ ့်

ြော်ရယူမ ီ်း စီစဥြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြာ ်းြော် ၊

ြော်က ်းနို သ
ြော် ညြော်။

ြာြော်မတီ၏
တ ငြော် ၍
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(ခ) မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း အသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့မျြာ်းနှ ြော့်် မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအတွ
ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်

ကသြာ

သ က
ြော့်် လျြာြော်ကသြာ

အကထြာ

ရနြော်

င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ုအစို်းရအဖွွဲွဲ့သုိ ့် တ ငြော် ၍ အတညြော်င ချ

ြော်ရယူမ ီ်း

်ြော် က ်းနို သ
ြော် ညြော်။

ရနြော် ုက သ
ွ ုိ ့်

လဒါနြော််းကထြာ

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းအြာ်း
၀ က
ြော် ခ
ွ ွန ြော်
စီမ

ြော်အ ့်

ရနြော် ုက မ
ွ ှ

က ်းနို ြော်

စီစဥြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ
(င်္)

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းအြာ်း

ြော်

ြော် ့်ကသြာ

ုမပဏန
ီ ှ ြော့််

တညြော်ဆ၀
ွဲ က
ြော် ခ
ွ ွနဥ
ြော် ကဒအရ

်းြော် လွတြော်ခွ ြော့်် သိမဟု
ု ့် တြော် သ

ိန်းြော် နှ ြော့်် ဘဏ္ဍြာကရ်း၀နြော်က

ုင်္ဂိ လြော်၊

ြော်သြာခွ ြော့်် ရရှိကရ်းအတွ

ီ်းဌြာနနှ ြော့်် ညန
ိ ိှု ်းြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ြော်

ြော် က ်းရ

မညြော်။
၆၂။ အမျိ ်းသြာ်းက

ြာြော်မတီသညြော်

အသ ်းြော် ချ ြော်၏
ကဆြာ ရ
ြော် ွ
အန

လု ြော် နြော််းမျြာ်း

ြော်န ို ရ
ြော် နြော်အလို ့် ြာှ

ြော်မှ

ဥ ကဒ ုဒမ
ြော်

သ က
ြော့်် လျြာြော်သလို

င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ုအစို်းရအဖွွဲွဲ့သုိ ့်
စီစဥြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ငမနြော်မြာနို ြော် မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

ြော်က ်းနို သ
ြော် ညြော်။

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

အက
၆၉

အရ

ြာ အ
ြော် ထညြော်ကဖြာြော်
ထူကထြာ ရ
ြော် နြော် ုက ွ

သတြော်မှတြော်ခွွဲကဝက ်းနို က
ြော် ရ်းအတွ
တ ငြော် အတညြော်င ချ

ြော်

ြော်ရယူမ ီ်း

58

အခန်ိုး(၁၃)
မ္သန်စွမ္်ိုးသူမ္ျောိုး၏ လူအခွ
့်် ထရိုးနှငအ
့်် ထပခခံလတ
ွ လ
် ြ် ခွငမ္
့်် ျောိုး
့် ငအ
တန်ိုးတူညမ္ျှမ္ှုရှထရိုး
၆၃။ ဥ ကဒ ုဒမ
ြော်

၁၄၊

မသနြော်စွမြော််းငဖစြော်မှုအလို
လ

ြော်သက

ျွမြော််း
သ

ြော် လိုအ ြော်ချ

ဂတင ဘြာသြာစ

နညြော််းလမြော််းမျြာ်းအင

ုဒမ
ြော် ခွွဲ

ြာ်း

(ဃ)

ြော်မျြာ်း

အရ

တရြာ်းရု ်းတွ ြော်

ို စီစဥြော်က ်းရနြော်ကတြာ ်းြော် ဆိရ
ု ြာတွ ြော်

အ ါအဝ ြော် အငခြာ်းဆ

ြော် မသနြော်စွမြော််းသူ၏ တ ငြော် ချ

ျ က
ြော် သြာ ုင်္ဂိ လြော်မျြာ်း၏

ြော်သယ
ွ ြော်န ို သ
ြော် ညြော့််

ြော်အြာ်း နြာ်းလညြော် သညြော့််

ရှ ်းြော် လ ်းြော် တ ငြော် ချ

ြော်

ိုလညြော််း

ြော်ကသခအငဖစြော် တ ငြော် ခွ ရ
ြော့်် ှိကစရမညြော်။

အခန်ိုး (၁၄)
အထ
၆၄။ ဝနြော်က

ီ်းဌြာနသညြော်

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအြာ်း
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ထ
ွ

ွ

ဘ၀ရ ြော်တညြော်ကရ်း
ရ ြော်တညြော်

အခ

ြော်ခွဲရှိကသြာ

ကနထို က
ြော် ရ်းအတွ

ြော်

59

ကအြာ

ြော် ါသ က
ြော့်် လျြာြော်ကသြာ အကထြာ

ကဆြာ ရ
ြော် ွ
(

ြော်အ ့်အ

ူညမ
ီ ျြာ်း က ်းနို ရ
ြော် နြော် စီမ

ြော်ရမညြော်) စွန ြော် ့် စြော်ခရကသြာ

မသနြော်စွမြော််း

ကလ်းသူ ယြော်မျြာ်းအတွ

ြော်

ယြော်ဆယြော်ကရ်းနှ ြော့်် ရ ြော်ရွြာ လူမှုအဖွွဲွဲ့အစညြော််းထွဲတွ ြော် လုငခ စွြာ
င နြော်လညြော်ကနထို ခ
ြော် ွ ြော့်် ရှိကရ်းအတွ

ြော်

အငခြာ်း

နညြော််းလမြော််းငဖ ြော့််

ူညက
ီ စြာ က
ြော့်် ရှြာ

ြော်မှုက ်းနို ရ
ြော် နြော်

စီစဥြော်က ်းငခ ်းြော်

ူညက
ီ စြာ က
ြော့်် ရှြာ

ြော်က ်းမညြော့််

မိသြာ်းစုမျြာ်းရှြာကဖွက ်းငခ ်းြော် ၊

ကနရြာထို ခ
ြော် ်းြော် မျြာ်း
အစို်းရဌြာန၊

စီစဥြော်က ်းငခ ်းြော် တို ့် ို

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်း၊

အခွ အ
ြော့်် ကရ်းဆို ရ
ြော် ြာက

သိမဟု
ု ့် တြော်

ကဒသဆို ရ
ြော် ြာ

မသနြော်စွမြော််းသူ

မျြာ်း၏

ြာြော်မတီမျြာ်း၊

ကစတနြာဝ
ူ ျြာ်းနှ ြော့််
့် နြော်ထမြော််းအဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်း၊ ကစတနြာရှ ငြော် ညြော်သမ
ူ်းက ါ ်းြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ
(ခ) မသနြော်စွမြော််း

ြော်ငခ ်းြော် ၊

ကလ်း၏

ကနထို စ
ြော် ြာ်းကသြာ
ူညက
ီ စြာ က
ြော့်် ရှြာ
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ြော်ကရ်း

ညြာကရ်း၊
စသညြော့််

စရိတြော်စ

ျနြော််းမြာကရ်း၊
မျြာ်းအတွ

ြော်

ြော်က ်းမည်ြော်် ့် မိသြာ်းစုမျြာ်းအြာ်း နို ြော် ကတြာြော်မ်ှ

60

သ က
ြော့်် လျြာြော်ကသြာ
စီစဥြော်ကဆြာ ရ
ြော် ွ
၆၅။ ၀နြော်က
(

ကထြာ

ြော် ့်မှုမျြာ်း

က ်းနို ရ
ြော် နြော် ြော်

ြော်က ်းငခ ်းြော် ။

ီ်းဌြာနသညြော် -

)ဥ ကဒနှ ြော့််

ဤနညြော််းဥ ကဒမျြာ်းအရ

အသ ်းြော် အဖွွဲွဲ့မျြာ်း
မှတြော် ုတ သ
ြော်
မိနသ
ြော် ့်

က ်းကဆြာ ြော်

ြော်တမြော််းတို်းငမ ခ
ြော့်် ၊

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

ရမညြော့််

ခွ ငြော့်် မိနထု
ြော် ့် တြော်က ်းခ၊ ခွ ငြော့််

ြော်တမြော််းတို်းငမ ခ
ြော့်် နှ ြော့််

၀နြော်ကဆြာ ခ
ြော် မျြာ်း

ို

သကဘြာတူညခ
ီ ျ

ြော်ငဖ ြော့််

မှတြော် ုတ ခ
ြော် ၊

အငခြာ်းလိုအ ြော်ကသြာ
င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ု
အမိနက
ြော် ့်

အစို်းရအဖွွဲွဲ့၏

ြာြော်င ြာစြာ

ထုတြော်င နြော်၍

သတြော်မှတြော် က ်းရမညြော်။
(ခ) မသနြော်စွမြော််းသူ
ကဆြာ ရ
ြော် ွ

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းနှ ြော့််

မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်းအတွ

ြော်ကသြာ အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းအြာ်း လဒါနြော််းကထြာ

ုင်္ဂိ လြော်၊

ုမပဏန
ီ ှ ြော့််

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းတို ့်

တညြော်ဆ၀
ွဲ က
ြော် ခ
ွ ွနဥ
ြော် ကဒအရ
က က
ွ

်းနှ ြော့််

၀ က
ြော် ခ
ွ ွန ြော်

လဒါနြော််းကထြာ

စစည်းြော်
်းြော် လတြော်ခွ ြော့််
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သိမဟု
ု ့် တြော်

ြော်

ြော် ့်ကသြာ
အြာ်း
ြော် ့်ကသြာ

မြာဏက ေါ်မူတညြော်၍
သ

ြော်သြာခွ ြော့််

က ်းကရ်း
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အတွ

ြော်

စီမ

ညန
ိ ိှု ်းြော် ကဆြာ ရ
ြော် ွ
၆၆။ အမျိ ်းသြာ်းက
အြာ်း

ြော်တမြော််းနှ တ
ြော့်် ြာ၀နြော်၊

အ

င

လူမှုစ်းီ ွြာ်းကရ်း

ငခ ်းြော် ၊

လု ြော် နြော််းကဆြာ ရ
ြော် ွ
ြော်၍

လိုအ ြော်

ြော်ငခ ်းြော် ၊
သလို

ြော်က ်းရမညြော်။
ြာြော်မတီသညြော် မသနြော်စွမ်းြော် သူမျြာ်း လူဦ်းကရစြာရ ်းြော် နှ ်ြော်် ့်

အ်င်က်ခအကန
သ

ြော်န ို က
ြော် ရ်းအတွ

အဖွွဲွဲ့အစညြော််းမျြာ်းအြာ်း
ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ငမနြော်မြာနို ြော် မသနြော်စွမြော််းသူမျြာ်း

လု ြော် ို ခ
ြော် ွ မ
ြော့်် ျြာ်းနှ ြော့်် တြော်သ

မသနြော်စွမ်းြော် သူမျြာ်းနှ ြော့််
ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ီ်းဌြာနနှ ြော့််

ြော်က ်းရမညြော်။

ဖွွဲွဲ့စညြော််း

သ

၆၇။ အမျိ ်းသြာ်းက

ဘဏ္ဍြာကရ်း၀နြော်က

ြာြော်မတီသညြော်

စြာ်းအဖွွဲွဲ့ချ ြော်

ကဆြာ ရ
ြော် ွ

ိန်းြော် နှ ြော့််

ြော် ဆ

စစြော်တမြော််းက
ြော်ဆို က
ြော် သြာ
ြော်စ ြော်ဝနြော်က

လိုအ ြော်သလို

ြာ

ြော်ယူငခ ်းြော်

အ ါအဝ ြော်

သုကတသနလု ြော် နြော််းမျြာ်း
ီ်းဌြာနမျြာ်း၊ အစို်းရမဟုတြော် ကသြာ

လမြော််းညနြော်ငခ ်းြော် နှ ြော့််

ညန
ိ ိှု ်းြော် မှုမျြာ်း

ကဒါ

ြော်တြာဝ ်းြော် ငမတြော်

ြော်က ်း ရမညြော်။

ကအ်း
င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ုဝနြော်
က
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စြာအမှတြော်၊ ၂-၄/၁၀၅(နညြော််းဥ ကဒ)/
ရ

ြော် စွွဲ ၊ ၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ၊ြော် ဒီဇ ဘ
ြော် ြာလ

ရ

ပ န်ထဝပခင်
ိုး
့်
နို ြော် ကတြာြော်သမမတရု ်း
သမမတဦ်းစီ်းရု ်း
ဒုတိယသမမတ(၁)ဦ်းစီ်းရု ်း
ဒုတိယသမမတ(၂)ဦ်းစီ်းရု ်း
င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ုအစို်းရအဖွွဲွဲ့ ရု ်း
င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ုလတြော်ကတြာြော်ရု ်း
င ညြော်သလ
ူ ့် တြော်ကတြာြော်ရု ်း
အမျိ ်းသြာ်းလတြော်ကတြာြော်ရု ်း
င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ုတရြာ်းလတြော်ကတြာြော်ချ ြော်
နို ြော် ကတြာြော်ဖွဲွဲ့စ
ွ ညြော််း ုအကငခခဥ ကဒဆို ရ
ြော် ြာခုရု ်း
င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ုကရွ ်းက
င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ုဝနြော်က

ြာ

ြော် ွဲွက

ြာြော်မရှ ရ
ြော် ု ်း

ီ်းဌြာနအြာ်းလု်း
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င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ုကရှ ွဲ့ကနချ ြော်ရု ်း
င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ုစြာရ ်းြော် စစြော်ချ ြော်ရု ်း
င ညြော်ကထြာ စ
ြော် ုရြာထူ်းဝနြော်အဖွွဲွဲ့ ရု ်း
ကနင ညြော်ကတြာြော်က
တို ်းြော် ကဒသက

ြာ စ
ြော် ရ
ီ ု ်း

ီ်း/င ညြော်နယြော်အစို်းရအဖွွဲွဲ့ ရု ်းမျြာ်းအြာ်းလု်း

လူမှုဝနြော်ထမြော််းဦ်းစီ်းဌြာန
ယြော်ဆယြော်ကရ်းနှ ြော့်် င နြော်လညြော်ကနရြာချထြာ်းကရ်းဦ်းစီ်းဌြာန
ညနြော်

ြာ်းကရ်းမ်းချ ြော်
ငမနြော်မြာနို ြော် င နြော်တမြော််းအ ို ်းြော် (၁)တွ ြော်

ုန ိှ ြော်ကရ်းနှ ထ
ြော့်် တ
ု ြော်ကဝကရ်းဦ်းစီ်းဌြာန
ထညြော်သ
့် ွ ်းြော် က

ညြာက ်း ါရနြော်။

အမိနအရ
ြော် ့်

ကနဝ ်းြော်
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ဒုတိယအမမွဲတမြော််းအတွ ်းြော် ဝနြော်
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