
အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိိုက်ဖျက်ရ ားဥပရေ 

Page 1 of 21 

 

အဂတလိိိုက်စ ားမှုတိိုက်ဖျက်ရ ားဥပရေ 

(၂၀၁၃ ခိုနစှ၊် ပပည်ရ  ငစ်ိုလွှတရ်တ ် ဥပရေအမှတ ်၂၃။) 

၁၃၇၅ ခိုနစှ၊် ဝါရခါငလ်ဆန်ား ၁  က် 

(၂၀၁၃ ခိုနစှ၊် ဩဂိုတလ် ၇  က်) 

[ ပပငဆ်င:် 23.07.2014, 29.07.2016, 31.07.2017, 21.06.2018 ] 

ပပည်ရ  ငစ်ိုလွှတ်ရတ ်သည် ဤဥပရေကိိုပပဋ္ဌ နာ်းလိိုက်သည်။ 

 

အခန်ား (၁) 

အမည၊် စတငအ် ဏ တညပ်ခငာ်း၊ စ ီငပိ်ိုငခ်ွင့််အ ဏ နငှ့်် အဓပိပ ယ ်ရဖ ပ်ပချက ်

<ပပငဆ်င ်21.06.2018> 

၁။ (က) ဤဥပရေကိို အဂတလိိိုက်စ ားမှုတိိုကဖ်ျက်ရ ားဥပရေဟို ရ ေါ်တွငရ်စ မည်။ 

( ) ဤဥပရေသည် နိိုငင်ရံတ ်သမမတက အမိန် ့်ရ က ်ပင စ  ိုတ်ပပနသ်တ်မှတ်သည့််ရန ့် က်မှ စတင၍် 

အ ဏ တည်ရစ မည။် 

၂။ မည်သမူဆိို ဤဥပရေအ  အရ ားယူနိိုငရ်သ  ပပစမ်ှုတစ ်ပ် ပ်ကိို ပပည်တွငာ်းတွင ်သိို ့်မဟိုတ် ပမနမ် နိိုငင်၏ံ 

တည်ဆဲဥပရေအ  မှတ်ပံိုတင ် ားရသ  ရ ယ ဉ် သိို ့်မဟိုတ် ရလယ ဉ်တစ ်ို ိုရပေါ်တွင ်ကျ ားလွနလ်ျှငပ်ဖစ်ရစ၊ 

ပမနမ် နိိုငင်သံ ား သိို ့်မဟိုတ် ပမနမ် နိိုငင်တံွင ်အမမဲတမ်ားရန ိိုငသ်ည့်် သိို ့်မဟိုတ် ရန ိိုင ်ငွ့်် ရိှ  ားသည့်် နိိုငင်ပံ  ားသ ားက 

ပပည်ပတွင ်ကျ ားလွနလ်ျှငပ်ဖစရ်စ  ိိုသကူိို ဤဥပရေအ  အရ ားယူစ ီငပိ်ိုင ်ငွ့်် ရှိရစ မည်။ 

<ပပငဆ်င ်21.06.2018> 

၃။ ဤဥပရေတွင ်ပါရှိရသ ရအ က်ပါစက ား ပ်မျ ားသည် ရဖ ်ပပပါအတိိုငာ်း အဓပိပ ယ်သက်ရ  က်ရစ  မည်- 

(က) အဂတလိိိုက်စ ားမှု ဆိိုသည်မှ  ရအ က်ပါတိို ့်ကိို ဆိိုသည်- 

(၁) မည်သမူဆိို    ူားတ ဝနက်ိို အလွဲသံိုားစ ားပပြု၍ပဖစရ်စ၊ အပ  ားနည်ားပဖင့်် ပဖစရ်စ တစစ်ံိုတစ ် ကိို ပပြုလိုပ် န ်

သိို ့်မဟိုတ် ဥပရေနငှ့််အညီ ပပြုလိုပ်ပ ငာ်းမှ ရရှ င ်ကဉ်ရစ န ်သိို ့်မဟိုတ် တစဦ်ားတစရ်ယ က်အ ား ဥပရေနငှ့််အည ီ

  ိိုက်ရသ အ ငွ့််အရ ားကိို ရပား န ်သိို ့်မဟိုတ် ဥပရေနငှ့််အညီ   ိိုက် ငွ့််မရိှရသ  အ ငွ့််အရ ားကိို ရပား န ်

သိို ့်မဟိုတ် ဥပရေနငှ့််အညီ   ိိုက်ရသ  အ ငွ့််အရ ားကိို မမှနမ်ကန ်ပိတ်ပင ်နအ်တွက် တစံိိုားလက်ရဆ ငက်ိို 

တစဦ်ားတစရ်ယ က်အ ားရပားပ ငာ်း၊ ရပား နအ် ား ိုတ်ပ ငာ်း သိို ့်မဟိုတ် တစဦ်ားတစရ်ယ က် ံမ ှလက် ပံ ငာ်း၊ 

 ယူပ ငာ်းနငှ့််  ယူ နအ် ား ိုတ်ပ ငာ်းတိို ့်ကိို တိိုက်ရိိုက် ပဖစရ်စ၊ သယွ်ဝိိုက်၍ပဖစရ်စ တစန်ည်ားနည်ားပဖင့်် ပပြုလိုပ်ပ ငာ်း၊ 

(၂) မည်သမူဆိို သက်ဆိိုင ် အစိိုား ဌ န၊ အစိိုား အဖွဲွဲ့အစည်ား၊ အမျ ားပပည်သဆူိိုင ်  အဖွဲွဲ့အစည်ား သိို ့်မဟိုတ် 

အပ  ားအဖွဲွဲ့အစည်ား၏ ပပည်သူ ့်ဘဏ္ဍ ကိို ကိိုငတ်ွယ်စမီံရဆ င ွ်က်သည့်် လိုပ်ငနာ်းစဉ်တွင ်ပဖစရ်စ၊ ယငာ်းတိို ့်၏ 

ပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုကိို ရတ ငာ်း ပံ ငာ်း၊  ယူပ ငာ်း၊ စမီံ န် ့် ွပဲ ငာ်း၊ ရှငာ်းလငာ်းဖျက်သမိ်ားပ ငာ်း ပပြု  တွငပ်ဖစရ်စ၊ ယငာ်းတိို ့်နငှ့်် 
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သက်ဆိိုငမ်ှုရှိရသ  သရဘ တူစ  ျြုပ်တစ ်ိုတွငပ်ါဝငပ် ငာ်း၊ စမီံရဆ င ွ်က်ပ ငာ်း ပပြု  တွငပ်ဖစရ်စ တည်ဆဲဥပရေ၊ 

စည်ားမျဉ်ား၊ စည်ားကမ်ား၊ လိုပ် ံိုားလိုပ်နည်ား တစ ်ပ် ပ်ကိို ရဖ က်ဖျက်လျက် နိိုငင်ရံတ ်၏ ရငရွ ကား၊ ပစစည်ားနငှ့်် 

ပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုကိို  ိ ိိုက်နစန် ပျက်စာီး ဆံိုားရှု ံားရစပ ငာ်း။ 

( ) တစံိိုားလက်ရဆ င ်ဆိို  တွင ်အဂတိလိိုကစ် ားမှုအလိို ့်င ှ အဖိိုားစ ားန ား သိို ့်မဟိုတ်  ိိုက်သင့်် သည့်် တနဖိ်ိုားမရပားဘ ဲ

လက် ပံ ငာ်းသိို ့်မဟိုတ် ရပားပ ငာ်းပပြုရသ  ရငရွ ကား၊ ပစစည်ား၊ လက်ရဆ င၊် ဝန ်ရဆ င ်၊ ဧည့်် ပံပြုစိုပ ငာ်းနငှ့်် 

တ  ားမဝငရ်သ အပ  ားအကျိြုား စံ ား ငွ့််မျ ားလည်ားပါဝငသ်ည်။ 

(ဂ) ရကျ ်ရစ သတငာ်း ဆိိုသညမ်ှ  အမျ ားပပည်သအူတွငာ်း ပျံွဲ့ နှံ ့်ရနရသ  သတငာ်းတစ ်ပ် ပ်တွင ်သတူစဦ်ားဦားသည် 

အဂတိလိိုက်စ ားမှုနငှ့်် ပတ်သက်၍ ဤဥပရေအ  ပပစမ်ှုကျ ားလွနမ်ှုရှိရ က ငာ်း သကက မကငာ်းဖွယ်  ပဖစပ် ငာ်းအတွက် 

 ိိုငလ်ံိုသည့်် အရ  က်အ  ားရှိနိိုငသ်ည်ဟို ရက ်မရှငက် ယံို ကည် န ်အရ က ငာ်းရပေါ်ရပါက်ရသ  သတငာ်းကိို 

ဆိိုသည်။ 

(ဃ) အဂတလိိိုကစ် ားမှုပဖင့်် ကကယဝ်ချမ်ားသ လ ပခငာ်း ဆိိုသညမ်ှ     ူားဆိိုင ် လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််နငှ့်် 

တ ဝနမ်ျ ားကျင့််သံိုားရဆ င ွ်က်  မှ အဂတိလိိုကစ် ားမှု ပဖင့်် ရငရွ ကားနငှ့််ပစစည်ားမျ ား တိိုားပွ ား ရှိလ  

ပ ငာ်းရ က င့််ရသ ်လည်ားရက ငာ်း၊ ရပား နတ် ဝနမ်ျ ား ရလျှ ့် ျပ ငာ်းရ က င့််ရသ ်လည်ားရက ငာ်း၊ ရငရွ ကား 

နငှ့််ပစစည်ားမျ ားကိို မတ  ား ယူပ ငာ်းရ က င့််ရသ ်လည်ားရက ငာ်း ကကယ်ဝ ျမ်ားသ လ ပ ငာ်းကိို ဆိိုသည်။ 

(င) အမျ ားပပည်သဆူိိုင ် အဖွ ွဲ့အစညာ်း ဆိိုသည်မှ  ပပည်ရ  ငစ်ိုအဆင့်် သိို ့်မဟိုတ် တိိုငာ်းရေသကကီား သိို ့်မဟိုတ် 

ပပည်နယ်အဆင့်် ဥပရေပပြုရ ား၊ အိုပ် ျြုပ်ရ ား၊ တ  ားစ ီငရ် ားအ ဏ ပိိုငအ်ဖွဲ ွဲ့အစည်ား တစ ်ပ် 

 ပ်ကိိုရသ ်လည်ားရက ငာ်း၊ တည်ဆဲဥပရေတစ ်ပ် ပ်အ  အမျ ားပပည်သပူါဝငဖ်ွဲ ွဲ့စည်ား  ားရသ  အဖွဲွဲ့ 

အစည်ားတစ ်ပ် ပ်ကိိုရသ ်လည်ားရက ငာ်း ပမနမ် နိိုငင်ကံိုမပဏမီျ ားအက်ဥပရေအ  ဖွဲွဲ့စည်ားသည့်် အမျ ား 

ပပည်သနူငှ့််သက်ဆိိုငရ်သ  ကိုမပဏတီစ ်ို ိုကိိုရသ ်လည်ားရက ငာ်းဆိိုသည်။ 

(စ) ပပည်သူ ့်ဝန် မ်ား ဆိိုသည်မ ှ  န် ့်အပ်  ံသည်ပဖစရ်စ၊ ရ ွား ျယ်  ံသည်ပဖစ်ရစ၊ လစ ၊ စ ိတ်နငှ့်် 

 ျီားပမြှင့််ရင ွသည်ပဖစရ်စ၊ မ သည်ပဖစရ်စ ဥပရေပပြုရ ား၊ အိုပ် ျြုပ်ရ ားနငှ့််တ  ားစ ီငရ် ားဆိိုင ်     ူား တစ ်ို ိုတွင ်

တ ဝန ်မ်ားရဆ ငရ်သ အမမဲတမ်ား သိို ့်မဟိုတ ်ယ ယီဝန ်မ်ားကိိုလည်ားရက ငာ်း၊ အမျ ား ပပည်သဆူိိုင ် ဌ န၊ 

အဖွဲွဲ့အစည်ား၊ လိုပ်ငနာ်းအပါအဝင ်အမျ ားပပည်သဆူိိုင ် လိုပ်ငနာ်းတွင ်ပါဝငလ်ိုပ်ကိိုင ်ရနသကူိိုလည်ားရက ငာ်း၊ 

တည်ဆဲဥပရေတစ ်ပ် ပ်အ  ပပည်သူ ့်ဝန ်မ်ားဟို သတ်မှတ ် ားသကူိိုလည်ား ရက ငာ်း ဆိိုသည။် 

(ဆ) ပပညပ်ပပည်သူ ့်ဝန် မ်ား ဆိိုသည်မှ  ပပည်ပနိိုငင်တံစ ်ို ို၏  န် ့်အပ်ပ ငာ်း  ံရသ  သိို ့်မဟိုတ်ရ ွား ျယ် 

ပ ငာ်း  ံရသ ဥပရေပပြုရ ား၊ အိုပ် ျြုပ်ရ ားသိို ့်မဟိုတ် တ  ားစ ီငရ် ားအ  ရှိ၊ ပပည်ပနိိုငင်တံစ ်ို၏ လိုပ်ငနာ်း 

တ ဝနတ်စ ်ိုကိို ရဆ င ွ်က် နဖ်ွဲ ွဲ့စည်ား  ားရသ  ဘိုတ်အဖွဲွဲ့၊ ရက ်မရှင၊် ရက ်ပိိုရ ားရှငာ်း သိို ့်မဟိုတ် 

အပ  ားအဖွဲွဲ့အစည်ား သိို ့်မဟိုတ် အ ဏ ပိိုင ်ံတွင ်အလိုပ်လိုပ်ကိိုငသ်နူငှ့်် အမျ ားပပည်သနူငှ့််ဆိိုငရ်သ  

အပပည်ပပည်ဆိိုင ် အဖွဲွဲ့အစည်ားက ယငာ်း၏ကိိုယ်စ ားလိုပ်ငနာ်းရဆ င ွ်က် န ်အ ငွ့််အ ဏ ရပားအပ်  ား 

သကူိိုဆိိုသည်။ 
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(ဇ) နိိုငင်ရံ ား   ာူးလက်ရိှပဖစသ် ူဆိိုသည်မှ  ေိုတိယဝနက်ကီား သိို ့်မဟိုတ် ယငာ်းနငှ့်် အလ ားတူ အဆင့််ရိှသနူငှ့်် အ က် 

နိိုငင်ရံ ား   ူားလက်ရှိပဖစသ်ကူိို ဆိိုသည်။ 

(ဈ) အဆင့််ပမင့််အ  ရိှ ဆိိုသည်မှ  အစိိုား ဌ န၊ အစိိုား အဖွဲွဲ့အစည်ား၏ ဝန ်မ်ားအကကီားအမ ားအပဖစ ်

တ ဝန ်မ်ားရဆ ငရ်သ  ညွှန ်က ားရ ားမ ား ျြုပ်နငှ့်် ဦားရဆ ငည်ွှန ်က ားရ ားမ ား သိို ့်မဟိုတ် ယငာ်းနငှ့်် အလ ားတူ 

   ူားအဆင့််ရိှသကူိိုရသ ်လည်ားရက ငာ်း၊ နိိုငင်ရံတ ်ပိိုင ်သိို ့်မဟိုတ် နိိုငင်ရံတ ်နငှ့််ပိုဂဂလိက ဖက်စပ်ပိိုငက်ိုမပဏ၊ီ 

ဘိုတ်အဖွဲွဲ့၊ ရက ်ပိိုရ ားရှငာ်း သိို ့်မဟိုတ် အပ  ားအဖွဲွဲ့အစည်ားတစ ်ို ို၏ ေါရိိုက်တ အဖွဲွဲ့ ဝင၊် ဘိုတ်အဖွဲွဲ့ဝင၊် ရက ်မတီဝင ်

သိို ့်မဟိုတ် ယငာ်းနငှ့််အလ ားတူ    ူားအဆင့််ရိှသကူိိုရသ ်လည်ားရက ငာ်း ဆိိုသည်။ ယငာ်းစက ား ပ်တွင ်

အဆိိုပါ   ူားတစ ်ို ို၌ ရ တတ တ ဝန ်မ်ားရဆ ငသ်လူည်ားပါဝငသ်ည်။ 

(ည) လိုပ်ပိိုငခ်ွင့််အ ဏ ရိှသဆူိိုသည်မှ     ူားတ ဝနအ် ပဖစရ်စ၊ စ ီငပိ်ိုင ်ငွ့်် သိို ့်မဟိုတ် စမီံ န် ့် ွပိဲိုင ် ငွ့်် အ ပဖစရ်စ 

လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််အ ဏ ရိှရသ  ပပည်သူ ့်ဝန ်မ်ား၊ ပပညပ်ပပည်သူ ့်ဝန ်မ်ား၊ နိိုငင်ရံ ား   ူား လက်ရှိပဖစသ်၊ူ 

အဆင့််ပမင့််အ  ရိှ သိို ့်မဟိုတ် အမျ ားပပည်သဆူိိုင ် အဖွဲွဲ့အစည်ားတစ ်ို ို၏ စမီံ န် ့် ွပိဲိုင ်ငွ့်် ရှိသ ူသိို ့်မဟိုတ် 

ကိိုယ်စ ားလှယ်ကိိုဆိိုသည်။ 

(ဋ) ဘဏ်နငှ့််ရငရွ ားရ ကားရ ားအဖွ ွဲ့အစညာ်းမျ ား ဆိိုသညမ်ှ  ရငရွ ျားလိုပ်ငနာ်းမျ ား၊ ရ ျားရငနွငှ့်် ပပည်သူ ့် ရကကားမမီဆိိုင ်  

စ  ျြုပ်စ တမ်ားမျ ား၊ ရငရွ ျားသက်ရသ လံက်မှတ်မျ ား သိို ့်မဟိုတ် အပ  ား ငွ့််ပပြု  ားသည့်် ရငရွ ားရ ကားရ ားဆိိုင ်  

ရဆ င ွ်က် ျက်မျ ားတွင ်ယငာ်းအဖွဲွဲ့အစည်ားက  ငာ်းနှာီးပမြှြုပ်နှမံှုပပြု န ်ရငရွ ား ရ ကားရ ားအ ငာ်းအပမစမ်ျ ားကိို 

အပ  ားပိုဂဂိြုလ်မျ ား ံမှ စိုစည်ားလျက်ရငရွ ကားသိို ့်မဟိုတ် အ ငာ်းအနှာီးရစျား ကွက်မျ ားတွင ်

 က ားဝငရ်ပါငာ်းစပ်ရဆ င ွ်က်ရပား န ် ည် ွယ် ျက်ပဖင့်် ပမနမ် နိိုငင်ရံတ ်ရငရွ ားရ ကားရ ား 

အဖွဲွဲ့အစည်ားမျ ားဥပရေအ ပဖစရ်စ၊ အပ  ားတည်ဆဲဥပရေတစ ်ပ် ပ်အ ပဖစရ်စ၊ နိိုငင်ရံတ ်အတွငာ်းတည် 

ရ  င ် ားသည့်် အဖွဲွဲ့အစည်ားမျ ားကိိုဆိိုသည။် 

(ဌ) ဘဏ်လိုပ်ငန်ားဆိိုင ် စ အိုပ်စ တမ်ား ဆိို  တွင ်ဘဏန်ငှ့််ရငရွ ားရ ကားရ ားအဖွဲွဲ့အစည်ားမျ ားတွင ်အသံိုားပပြုရသ  

လယ်ဂျ ၊ ဘဏရ်န ့်စဉ်လိုပ်ငနာ်းစ အိုပ်၊  ရငစွ အိုပ်၊ စ  ငာ်းစ အိုပ်နငှ့်် ဘဏလ်ိုပ်ငနာ်းတွင ်

အသံိုားပပြုရသ အပ  ားစ အိုပ်နငှ့်် စ တမ်ားအမှတ်အသ ားမျ ား၊ ကွနပ်ျ တ စ  ငာ်းအငာ်းမှတ်တမ်ားမျ ားပါဝင ်သည်။ 

(ဍ) ရငရွ ကား ဆိိုသည်မ ှ ပမနမ် နိိုငင်ရံတ ်ဗဟိိုဘဏက်  ိုတရ်ဝ  ားသည့််တ  ားဝငရ်ငေွဂက ါား၊ ရငအွရကက နငှ့်် 

ရငစွကက  မျ ား၊ လွှဲရပပ ငာ်းနိိုငရ်သ စ  ျြုပ်စ တမ်ားမျ ားပဖစသ်ည့်် ရငရွပားကတိစ  ျြုပ်မျ ား၊ ရငလွွှဲလက် မှတ်မျ ား၊ 

 ျက်လက်မှတ်မျ ား၊ ရငရွ ျားစ  ျြုပ်မျ ား၊ ရငတွိိုက်စ  ျြုပ်မျ ား၊  ရကကားမမီအ မ စံ  ျြုပ်မျ ားနငှ့်် နိိုငင်ပံ  ားသံိုားရငမွျ ား၊ 

နိိုငင်ပံ  ားသံိုားရငမွျ ားနငှ့်် ဆက်စပ်ရနရသ  စ  ျြုပ်စ တမ်ားတစမ်ျိြုားမျိြုားသိို ့်မဟိုတ် လက်မှတ်မျ ားကိိုဆိိုသည်။ 

(ဎ) ပစစည်ား ဆိိုသည်မှ  မည်သည့််ပံိုစပံဖင့််မဆိို ပေပ်ရှိသည်ပဖစရ်စ၊ မရှိသည်ပဖစရ်စ၊  ိရတွွဲ့၍ နိိုငသ်ည် ပဖစရ်စ၊ 

မ နိိုငသ်ည်ပဖစရ်စ ရရွှွဲ့ရပပ ငာ်းနိိုငသ်ည့််ပစစည်ားကိိုရသ ်လည်ားရက ငာ်း၊ မရရွှွဲ့မရပပ ငာ်းနိိုငသ်ည့်် 

ပစစည်ားကိိုရသ ်လည်ားရက ငာ်းဆိိုသည်။ ယငာ်းစက ား ပ်တွင ်ပစစည်ားနငှ့််စပ်လျဉ်ားသည့််အကျိြုားအပမတ်၊ အ ငွ့််အရ ားနငှ့်် 

ပိိုငဆ်ိိုင ်ငွ့််မျ ားလည်ားပါဝငသ်ည်။ 
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(ဏ) ကိိုယစ် ားလှယ ်ဆိိုသည်မ ှ အပ  ားသတူစဦ်ားဦားအတွက် အလိုပ်လိုပ်ကိိုငရ်ပားသသူိို ့်မဟိုတ် ရဆ င ် ွက်ရပားသကူိို 

ဆိိုသည်။ 

(တ) နစန် သ ူဆိိုသည်မ ှ သတူစဦ်ားဦားက အဂတိလိိုက်စ ားမှုကျ ားလွနပ် ငာ်းရ က င့််  ိ ိိုက်နစန် သ ူကိိုဆိိုသည်။ 

( ) ရက ်မရှငဆ်ိိုသည်မှ  ဤဥပရေအ  ဖွဲွဲ့စည်ားရသ အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိိုက်ဖျက်ရ ားရက ်မရှငက်ိို ဆိိုသည်။ 

(ေ) ရက ်မရှငရံ်ို ား ဆိိုသညမ်ှ  အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိိုက်ဖျက်ရ ားအတွက် ပပည်ရ  ငစ်ိုအစိိုား အဖွဲွဲ့က ဤဥပရေအ  

သတ်မှတ်ဖွဲ ွဲ့စည်ားရသ  ရံိုားကိို ဆိိုသည်။ 

(ဓ) ပဏ မစစိစရ် ားအဖွ ွဲ့ ဆိိုသညမ်ှ  အဂတိလိိုက်စ ားမှုပဖင့််ကကယ်ဝ ျမ်ားသ လ မှုရ က င့်် တိိုားပွ ား လ သည့်် 

ရငရွ ကားနငှ့််ပစစည်ားမျ ားနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ အရ ားယူ  တွငလ်ည်ားရက ငာ်း၊ ရငရွ ကားနငှ့််ပစစည်ားမျ ား ကိို 

ပပည်သူ ့်ဘဏ္ဍ အပဖစ ်သမိ်ားဆည်ားနိိုငရ် ားအတွက်သ  ပဏ မစစရ်ဆားမပီား တငပ်ပရစ န ်ရက ်မရှငက် 

ဖွဲွဲ့စည်ားရပားသည့််အဖွဲွဲ့ကိို ဆိိုသည်။ 

(န) စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွ ွဲ့ ဆိိုသည်မ ှ ရက ်မရှငက် ဤဥပရေအ ဖွဲွဲ့စည်ားရသ  သက်ဆိိုင ်  အဂတိလိိုက်စ ားမှု 

စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့တိို ့်ကိို ဆိိုသည။် 

(ပ) စစရ်ဆားရ ားမ ားချျုပ် ဆိိုသည်မှ ရက ်မရှငရ်ံို ား၏ ညွှန ်က ားရ ားမ ား ျြုပ်ကိိုဆိိုသည်။ 

(ဖ) စစရ်ဆားရ ားမ ား ဆိိုသည်မ ှ ရက ်မရှင၏် သတ်မှတ် ျက်နငှ့််အညီ လိုပ်ငနာ်းရဆ င ွ်က် န ်ဖွဲွဲ့စည်ား 

တ ဝနရ်ပားအပ်ရသ  စစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့တွင ်ပါဝငသ်ကူိို ဆိိုသည်။ 

(ဖ) ပယ်ဖျက် 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014, 21.06.2018> 

 

အခန်ား(၂) 

 ည် ွယခ်ျက်မျ ား 

၄။ ဤဥပရေ၏  ည် ွယ် ျက်မျ ားမှ  ရအ က်ပါအတိိုငာ်းပဖစသ်ည်- 

(က) အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိိုက်ဖျက်ရ ားကိို အမျိြုားသ ားရ ားတ ဝနတ်စ ်ပ်အပဖစ ်ရဆ င ွ်က် န၊် 

( ) သန် ့်ရှငာ်းရသ အစိိုား နငှ့်် ရက ငာ်းမွနရ်သ အိုပ် ျြုပ်ရ ားစနစ ်ပဖစ ်ွနာ်းရစ န၊် 

(ဂ) အမျ ားပပည်သဆူိိုင ် အိုပ် ျြုပ်ရ ားတွင ်ဂိုဏသ်ကိခ နငှ့်် တ ဝနယ်ူနိိုငမ်ှု ပမင့််မ ားတိိုားတက်လ ရစ န၊် 

(ဃ) အဂတိလိိုက်စ ားမှုမျ ားရ က င့်် နိိုငင်ရံတ ်ပိိုငပ်စစည်ားမျ ား၊ လူ ့်အဖွဲွဲ့အစည်ားနငှ့်် နိိုငင်သံ ားမျ ား၏ အ ငွ့််အရ ားနငှ့်် 

အကျိြုားစာီးပွ ားမျ ားကိို  ိ ိိုက်မှုမရှိရစရ ားအတွက် အက အကယွ်ရပား န၊် 

(င) အဂတိလိိုက်စ ားမှုကျ ားလွနသ်မူျ ားအ ား  ိရ  က်စွ အရ ားယူ န၊် 

(စ) တ  ားဥပရေစိိုားမိိုားရ ားနငှ့်် အိုပ် ျြုပ်ရ ားကဏ္ဍမျ ား၌ ပိိုမိိုပွင့််လငာ်းပမငသ် မှုရိှမပီား ပပည်တွငာ်းပပည်ပ  ငာ်းနှာီး ပမြှြုပ်နှမံှုမျ ားပဖင့်် 

စာီးပွ ားရ ားဖွံမဖိြုားတိိုားတက်လ ရစ န။် 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014> 
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အခန်ား (၃) 

ရက ်မရှင ်ဖွ ွဲ့စည်ားပခငာ်း၊ တ ဝန်နငှ့််လိုပ်ပိိုငခ်ွင့််မျ ား 

ရက ်မရှငဖ်ွဲ ွဲ့စည်ားပ ငာ်း 

၅။ နိိုငင်ရံတ ်သမမတ၊ ပပည်သူ ့်လွှတ်ရတ ်ဥကက ဋ္ဌနငှ့်် အမျိြုားသ ားလွှတ်ရတ ်ဥကက ဋ္ဌတိို ့်သည် သတ်မှတ်  ား ရသ  

အ ည်အ ျငာ်းမျ ားနငှ့်် ပပည့််စံိုသည့်် ငါားဦားစ ီက်မပိိုရသ  အရ အတွက်တူညီသည့််အဖွဲွဲ့ဝငမ်ျ ားကိိုရ ွား ျယ် မည်။ 

<ပပငဆ်င ်29.07.2016> 

၆။ ပပည်သူ ့်လွှတ်ရတ ်ဥကက ဋ္ဌနငှ့်် အမျိြုားသ ားလွှတ်ရတ ်ဥကက ဋ္ဌတိို ့်သည် ပိုေမ် ၅ ပါပပဋ္ဌ နာ်း ျက်နငှ့််အညီ မိမ ိ

တိို ့်ရ ွား ျယ်  ားသည့်် အဖွဲွဲ့ဝငမ်ျ ား၏အမည်စ  ငာ်းကိို နိိုငင်ရံတ ်သမမတ ံရပားပိို ့် မည်။ 

၇။ (က) နိိုငင်ရံတ ်သမမတသည် ပိုေမ် ၅ ပါပပဋ္ဌ နာ်း ျက်နငှ့််အညီ ရ ွား ျယ်  ားသည့်် 

အဖွဲွဲ့ဝငမ်ျ ား၏အမည်စ  ငာ်းကိိုလည်ားရက ငာ်း၊  ိိုအဖွဲွဲ့ဝင ်မျ ား ဲမှ ဥကက ဋ္ဌနငှ့်် အတွငာ်းရ ားမ ားအပဖစရ် ွား ျယ်  န် ့်အပ် န ်

အဖွဲွဲ့ဝငန်စှဦ်ား၏အမည်မျ ားကိိုလည်ားရက ငာ်း ပပည်ရ  ငစ်ိုလွှတ်ရတ ်သိို ့် တငသ်ငွာ်းမပီား သရဘ တူညီ ျက် ယူ၍ 

ရက ်မရှငက်ိိုဖွဲ ွဲ့စည်ား မည်။ ရက ်မရှငအ်ဖွဲ ွဲ့ဝင၏် အ ည်အ ျငာ်းမျ ားနငှ့်် မပပည့််စံိုရ က ငာ်း အ ငအ်ရှ ား မပပနိိုငပ်ါက 

ပပည်ရ  ငစ်ိုလွှတ်ရတ ်သည် နိိုငင်ရံတ ်သမမတက အမညစ်  ငာ်း တငသ်ငွာ်းသည့်် ပိုဂဂိြုလ်အ ားရက ်မရှငအ်ဖွဲ ွဲ့ဝငအ်ပဖစ ်

 န် ့်အပ်တ ဝနရ်ပား န ်ပငငာ်းပယ် ငွ့်် မရှိရစ ။ 

( ) ရက ်မရှငသ်ည် နိိုငင်ရံတ ်သမမတကိို တ ဝန ် ံမည်။ 

<ပပငဆ်င ်29.07.2016> 

၈။ (က) ရက ်မရှငန်ငှ့်် ရက ်မရှင၏်သက်တမ်ားသည် သ မနအ် ားပဖင့််နိိုငင်ရံတ ်သမမတ၏ သက်တမ်ား အတိိုငာ်းပဖစသ်ည်။ 

( ) ရက ်မရှငသ်ည် ရက ်မရှငအ်ဖွဲ ွဲ့အသစက်ိို ဖွဲွဲ့စည်ား န် ့်အပ်တ ဝနရ်ပားမပီားသည့်် အ ျိနအ် ိမိမိ၏ 

လိုပ်ငနာ်းတ ဝနမ်ျ ားကိို ဆက်လက်ရဆ င ွ်က် မည်။ 

(ဂ) ရက ်မရှငအ်ဖွဲ ွဲ့ဝငမ်ျ ားသည် သက်တမ်ားနစှ ်ို က်ပိိုမိိုတ ဝန ်မ်ားရဆ င ်ငွ့််မရိှရစ ။ 

၉။ ရက ်မရှငအ်ဖွဲ ွဲ့ဝငအ်သာီးသာီးသည် ရအ က်ပါအ ည်အ ျငာ်းမျ ားနငှ့်် ပပည့််စံို မည်- 

(က) ပမနမ် နိိုငင်သံ ားပဖစသ်၊ူ 

( ) အသက် ၄၅ နစှပ်ပည့််မပီား အသက် ၇၅ နစှ ်ကမ်ကကီားသ၊ူ 

(ဂ) နိိုငင်ရံတ ်သမမတ၊ ပပည်သူ ့်လွှတ်ရတ ် ဥကက ဋ္ဌ သိို ့်မဟိုတ် အမျိြုားသ ားလွှတ်ရတ ်ဥကက ဋ္ဌက 

မိမိရ ွား ျယ်ရပား ွင့််ရိှသမူျ ားသည် အ ည်အ ျငာ်းပပည့််ဝ၍ တည် ကည်ရပဖ င့််မတ်မပီား သမ သမတ်ရှိသ ူအပဖစ ်

ယူဆပ ငာ်း  ံသ။ူ 

<ပပငဆ်င ်31.07.2017, 21.06.2018> 

၁၀။ ရအ က်ပါအ ျက်တစ ်ပ် ပ်နငှ့်် အကျံြုားဝငသ်အူ ားရက ်မရှငအ်ဖွဲ ွဲ့ဝငအ်ပဖစ ်ရ ွား ျယ်တ ဝနရ်ပား အပ်ပ ငာ်းမပပြု - 

(က) ဥပရေပပြုရ ား၊ အိုပ် ျြုပ်ရ ား၊ တ  ားစ ီငရ် ားဆိိုင ် တ ဝန ်မ်ားရဆ ငရ်နသပူဖစပ် ငာ်း၊ 
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( ) တည်ဆဲဥပရေတစ ်ို ိုအ  စတိ်ရပါ့်သပ်ွသဟူိုသတ်မှတ် ံ ပ ငာ်း၊ 

(ဂ) သ သန ့်ဝန ်မ်ားပဖစပ် ငာ်း၊ 

(ဃ) တ  ားရံို ားတစရ်ံို ားရံို ား၏ အမိန် ့်အ ရ  ငေ်ဏက်ျ ရံန သပူဖစပ် ငာ်း၊ 

(င) ပပည်ရ  ငစ်ိုရ ွားရက က်ပွဲရက ်မရှငက် ဆနဒမဲရပား ငွ့််နငှ့်် ရ ွား ျယ် ပိံိုင ်ွင့််မရိှသဟူို သတ်မှတ်  ံ  ား သပူဖစပ် ငာ်း၊ 

(စ) လူမွဲအပဖစ ်ဆံိုားပဖတ်ရ ကည ပ ငာ်း  ံ ား သူပဖစပ် ငာ်း၊ 

(ဆ) အဂတိလိိုက်စ ားမှုပဖင့်် အရ ားယူ  ံပ ငာ်းသိို ့်မဟိုတ်    ူားတစ ်ို ိုမှ ိုတ်ပယ်ပ ငာ်း သိို ့်မဟိုတ်    ူားတစ ်ို ိုမှ 

 ိုတ်ပစပ် ငာ်း  ံ ား သပူဖစပ် ငာ်း။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014> 

၁၁။ ရက ်မရှငအ်ဖွဲ ွဲ့ဝငအ်ပဖစ ်တ ဝနရ်ပားအပ်ပ ငာ်း  ံသသူည်- 

(က) အစိိုား လစ ၊ စ ိတ်နငှ့်် ျီားပမြှင့််ရငတွစမ်ျိြုားမျိြုား ရိှသည့််    ူားသိို ့်မဟိုတ် တ ဝနတ်စ ်ို ိုတွငတ် ဝန ်

 မ်ားရဆ ငရ်နသမူပဖစရ်စ ၊ 

( ) အစိိုား ဌ န၊ အစိိုား အဖွဲွဲ့အစည်ား၊ အစိိုား ၏စာီးပွ ားရ ားလိုပ်ငနာ်း၊ ဘိုတ်၊ ရက ်ပိိုရ ားရှငာ်း၊ ရေသဆိိုင ်   

အိုပ် ျြုပ်ရ ားအဖွဲွဲ့၏ အ   မ်ား၊ အမှု မ်ားမပဖစရ်စ ၊ 

(ဂ) အစိုစပ်လိုပ်ငနာ်း၊ ကိုမပဏ ီသိို ့်မဟိုတ်စာီးပွ ားရ ားလိုပ်ငနာ်းလိုပ်ကိိုငသ်ည့််အဖွဲွဲ့အစည်ားတွငအ်ကျိြုားအပမတ် သိို ့်မဟိုတ် 

ဝငရ်င ွွရဲဝ ယူ န ်လိုပ်ကိိုငပ် ငာ်းမပပြု  သိို ့်မဟိုတ် တစစ်ံိုတစဦ်ား၏ဝန ်မ်ားမပဖစရ်စ ။ 

၁၂။ ရက ်မရှငအ်ဖွဲ ွဲ့ဝငတ်စဦ်ားဦားသည် ရအ က်ပါအရ က ငာ်းအ  တစ ်ို ိုပဖစရ်ပေါ်သည့််အ ါ ရက ်မရှင ်အဖွဲွဲ့ဝငအ်ပဖစမ်ှ 

 ပ်စရဲစ မည်- 

(က) ကွယ်လွနပ် ငာ်း၊ 

( ) ရက ်မရှင၏်သက်တမ်ားကိုနဆ်ံိုားပ ငာ်း၊ 

(ဂ) မိမိ၏ဆနဒအရလျ က်နိုတ် ွက်ပ ငာ်း၊ 

(ဃ) ပိုေမ် ၁၀ နငှ့်် ပိုေမ် ၁၁ ပါ အ ျက်တစ ်ပ် ပ်နငှ့်် အကျံြုားဝငရ် က ငာ်းရပေါ်ရပါက်ပ ငာ်း၊ 

(င) ဥပရေအ  သတ်မှတ်ရသ ရဆားအဖွဲွဲ့၏ စစရ်ဆား ျက်အ  ကိိုယ်စတိ်နစှပ်ါားအနက ်တစပ်ါားပါားသည် 

  ဝစဉ် ျိြုွဲ့ယွငာ်းသ ွားပ ငာ်းရ က င့်် တ ဝနက်ိို ဆက်လက် မ်ားရဆ င ်န ်သင့််ရလျ ်မှု မရှိရ က ငာ်းရတွွဲ့  ပ ငာ်း၊ 

(စ) တ  ားရံို ားတစရ်ံို ားရံို ား၏ အမိန် ့်အ ရ  ငေ်ဏက်ျ  ံပ ငာ်း။ 

၁၃။ ရက ်မရှငအ်ဖွဲ ွဲ့ဝငမ်ျ ားသည် ရက ်မရှငတ်ွငတ် ဝနရ်ပားအပ်ပ ငာ်း  ံသည့််အ ါတွင ်မိမိတိို ့်ဦားစာီးသည့်် 

တစစ်ာီးပွ ားတည်ားပဖစရ်သ  မိသ ားစိုပိိုငရ်ငရွ ကား၊ ပစစည်ား၊ ရပား နတ် ဝနန်ငှ့််   နပိ်ိုင ်ငွ့််မျ ားကိိုတနဖိ်ိုားနငှ့်် တကွ 

စ  ငာ်းပပြုစိုမပီား နိိုငင်ရံတ ်သမမတ ံရပားပိို ့် မည်။ 

၁၄။ နိိုငင်ရံတ ်သမမတသည် ပဏ မစစိစရ် ားအဖွဲွဲ့ဝငမ်ျ ား၊ စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့ဝငမ်ျ ား၏ ျီားပမြှင့််ရင၊ွ 

စ ိတ်နငှ့်် စံ ား ငွ့််မျ ားကိို သတ်မှတ်ရပားပ ငာ်း သိို ့်မဟိုတ် ပပငဆ်ငရ်ပပ ငာ်းလဲပ ငာ်းပပြုနိိုငသ်ည်။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014> 
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တ ဝနမ်ှ ပ်စပဲ ငာ်း 

၁၅။ နိိုငင်ရံတ ်သမမတသည် ရက ်မရှငအ်ဖွဲ ွဲ့ဝငတ်စဦ်ားဦားက တ ဝန ်မ်ားရဆ င ် တွင ်ဥပရေနငှ့််မညီဘ ဲရဆ င ွ်က်ရ က ငာ်း 

ရတွွဲ့ ရှိလျှငပ်ဖစ်ရစ၊ ပပည်ရ  ငစ်ိုသမမတပမနမ် နိိုငင်ရံတ ် ဖွဲွဲ့စည်ားပံိုအရပ  ံဥပရေ သိို ့်မဟိုတ ်

တည်ဆဲဥပရေတစ ်ပ် ပ်ကိို  ျိြုားရဖ က်ရ က ငာ်း ရတွွဲ့ ရှိလျှငပ်ဖစရ်စ၊ ရက ်မရှင၏်ဂိုဏသ်ကိခ  ကိို ိ ိိုက်ရစရသ  

အရပ အရနတစ ်ပ် ပ်ရှိလျှငပ်ဖစရ်စ ယငာ်းရက ်မရှငအ်ဖွဲ ွဲ့ဝငက်ိို ရ ွား ျယ်ရပားရသ  ပိုဂဂိြုလ်၏ သရဘ တူညီ ျက်ပဖင့်် 

တ ဝနမ်ှ ပ်စနဲိိုငသ်ည်။ 

ရက ်မရှင၏်တ ဝနန်ငှ့်် လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််မျ ား 

၁၆။ ရက ်မရှင၏်လိုပ်ငနာ်းတ ဝနမ်ျ ားမ ှ ရအ က်ပါအတိိုငာ်းပဖစသ်ည်- 

(က) ပဏ မ စစိစရ် ားအဖွဲွဲ့ နငှ့်် စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့မျ ားကိို လိိုအပ် ျက်နငှ့််အညီ ဖွဲွဲ့စည်ားတ ဝနရ်ပား အပ်ပ ငာ်း၊ 

ယငာ်းအဖွဲွဲ့မျ ားအ ား လမ်ားညွှနပ် ငာ်းနငှ့်် ကကီား ကပ်ကွပ်ကဲပ ငာ်း၊ 

( ) ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌ နာ်း ျက်မျ ားကိို အရက ငအ် ည်ရဖ ် န ်လိုပ်ငနာ်းရက ်မတီမျ ား၊ လိုပ်ငနာ်းအဖွဲွဲ့ မျ ား 

ကိိုလိိုအပ်သလိိုဖွဲ ွဲ့စည်ားပ ငာ်း၊ ပပငဆ်ငဖ်ွဲ ွဲ့စည်ားပ ငာ်းနငှ့်် ယငာ်းတိို ့်၏ လိုပ်ငနာ်းတ ဝနမ်ျ ား သတ်မှတ ်ပ ငာ်း၊ လိိုအပ်ပါက 

အဆိိုပါလိုပ်ငနာ်းရက ်မတီနငှ့်် အဖွဲွဲ့တစ ်ို ိုကိို ရက ်မရှင၏်လိုပ်ငနာ်းတ ဝနမ်ျ ား လွှဲအပ်   တ ဝနရ်ပားပ ငာ်း၊ 

ယငာ်းလိုပ်ငနာ်းရက ်မတီနငှ့်် လိုပ်ငနာ်းအဖွဲွဲ့မျ ားအ ား လမ်ားညွှနပ် ငာ်းနငှ့်် ကကီား ကပ် ကွပ်ကဲပ ငာ်း၊ 

(ဂ) စစရ်ဆားရ ားမ ား ျြုပ်  န် ့်အပ် နန်ိိုငင်ရံတ ်သမမတ ံ အ ကံပပြုတငပ်ပပ ငာ်း၊ 

(ဃ) အဂတိလိိုက်စ ားမှုမျ ားကိို စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရဖ ် ိုတ် န ်ကစိစနငှ့််စပ်လျဉ်ား၍ တိိုင ်က ား ျက် သိို ့်မဟိုတ်  ရှိသည့်် 

သတငာ်းအ  လိိုအပ်ပါက ကကိြုတငရ်  က်လှမ်ား စံိုစမ်ားရစပ ငာ်း၊ စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ား အဖွဲွဲ့ နငှ့်် ပဏ မစစိစရ် ား 

အဖွဲွဲ့တိို ့်အ ား စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရစမပီား ရတွွဲ့ ရှိ ျက် အစ ီင ်စံ ကိို တငပ်ပရစပ ငာ်း၊ 

(င) အဂတိလိိုက်စ ားမှုနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရတွွဲ့ ရှိ ျက်အစ ီင ်စံ ကိို နိိုငင်ရံတ ်သမမတ၊ 

ပပည်ရ  ငစ်ိုလွှတ်ရတ ်န ယက၊ ပပည်သူ ့်လွှတ်ရတ ်ဥကက ဋ္ဌနငှ့်် အမျိြုားသ ားလွှတ်ရတ ်ဥကက ဋ္ဌတိို ့် ံတငပ်ပ ပ ငာ်း၊ 

(စ) ရငရွ ကား၊ ပစစည်ား၊ ရပား နတ် ဝနန်ငှ့််   နပိ်ိုင ်ငွ့််မျ ား စ  ငာ်းပပြုစိုတငပ်ပ မည့်် လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််အ ဏ    ရှိသ ူ

အမျိြုားအစ ားနငှ့််   ူား၊ တ ဝနအ်ဆင့််သတ်မှတ်ပ ငာ်း၊ 

(ဆ) လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််အ ဏ ရိှသကူတငပ်ပရသ  ရငရွ ကား၊ ပစစည်ား၊ ရပား နတ် ဝနန်ငှ့််   နပိ်ိုင ်ငွ့််မျ ား မှနက်န ်မှု ရိှ/မရှိ 

စံိုစမ်ားစစရ်ဆားပ ငာ်း သိို ့်မဟိုတ် စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရစပ ငာ်း၊ 

(ဇ) နစှပ်တ်လည် လိုပ်ငနာ်းရဆ င ွ်က်မှု အစ ီင ်စံ ကိို နိိုငင်ရံတ ်သမမတ၊ ပပည်ရ  ငစ်ိုလွှတ်ရတ  ်န ယက၊ 

ပပည်သူ ့်လွှတ်ရတ ် ဥကက ဋ္ဌနငှ့်် အမျိြုားသ ားလွှတ်ရတ ် ဥကက ဋ္ဌတိို ့် ံ သတ်မှတ် ျက်မျ ားနငှ့််အညီ တငပ်ပပ ငာ်း၊ 

အမျ ားပပည်သ ူသရိှိနိိုင ်န ် ိုတ်ပပနရ် ကည ပ ငာ်း၊ 

(ဈ) အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိိုက်ဖျက်ရ ားအတွက် အမျ ားပပည်သဆူိိုင ်  အဖွဲွဲ့အစည်ားမျ ားကိို အ ကံဉ ဏ ်ရပားပ ငာ်း၊ 

(ည) အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိိုက်ဖျက်ရ ားဆိိုင ်  အသပိည ရပား သင ်နာ်းစ မျ ားကိို အရပ  ပံည  မူလတနာ်းအဆင့််မှ 

စတငသ်င ်က ားနိိုငရ် ားအတွက် သက်ဆိိုင ် ဌ န၊ အဖွဲွဲ့အစညာ်းမျ ားနငှ့်် ညြှိနှုငိာ်း ရဆ င ွ်က်ပ ငာ်း၊ 
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(ဋ) အဂတိလိိုက်စ ားမှုတ ားဆီားက ကွယ်ရ ား၊ လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််အ ဏ ရိှသမူျ ား၏ ရိိုားသ ားရပဖ င့််မတ် သည့်် 

စတိ်ဓ တ်ကိိုပိိုမိိုပမြှင့််တငရ် ားနငှ့်် အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိိုက်ဖျက်ရ ားတိို ့်တွင ်ပပည်သအူမျ ားပါဝငန်ိိုင ်ရ ားအတွက် 

သင့််ရလျ ်ရသ အစအီမံမျ ား ျမှတ်၍ ရဆ င ွ်က်ပ ငာ်း၊ 

(ဌ) အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိိုက်ဖျက်ရ ားနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ သက်ဆိိုင ် အစိိုား ဌ န၊ အစိိုား အဖွဲွဲ့အစည်ား မျ ား၊ အစိိုား စာီးပွ ားရ ား 

လိုပ်ငနာ်းအဖွဲွဲ့အစည်ားမျ ားနငှ့်် ရေသဆိိုင ် အိုပ် ျြုပ်ရ ားဌ န၊ အဖွဲွဲ့အစည်ားမျ ား၏ အ   မ်ား၊ အမှု မ်ားမျ ားအ ား 

ရက ်မရှင၏်လိုပ်ငနာ်းတ ဝနမ်ျ ားကိို လိိုအပ်ပါက သက်ဆိိုင ် ၏  ငွ့််ပပြု  ျက်ပဖင့်် တ ဝနရ်ပားရဆ င ွ်က်ရစပ ငာ်း၊ 

(ဍ) တိိုင ်က ားစ မျ ားကိို စစိစ၍် လက် ပံ ငာ်း၊ စံိုစမ်ားစစရ်ဆား အရ ားယူပ ငာ်း၊ မမှနမ်ကနတ်ိိုင ်က ား ရ က ငာ်း 

စစိစရ်တွွဲ့ ရှိသည့်် တိိုင ်က ားစ မျ ားကိို ပယ်ပ ငာ်း၊ မမှနမ်ကနတ်ိိုင ်က ားသကူိို ဥပရေအ  အရ ားယူပ ငာ်းနငှ့်် 

တိိုင ်က ား  ံသအူရပေါ် တိိုင ်က ား ျက်သည် နိိုငင်ံ့်ဝန ်မ်ားဥပရေအ  အရ ားယူသင့်် သည်ဟို စစိစရ်တွွဲ့ ရှိပါက 

သက်ဆိိုင ် ဌ နသိို ့် လွှဲရပပ ငာ်းရပားပိို ့် အရ ားယူရစပ ငာ်း၊ 

(ဎ) အဂတိလိိုက်စ ားမှုနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍အရဆ က်အအံိုရန   တစ ်ို ိုအတွငာ်းသိို ့် ဝငရ်  က် ကည့််ရှု  စစရ်ဆားပ ငာ်း၊ 

ရှ ရဖွပ ငာ်း၊ သက်ရသ ပံစစည်ားအပဖစ ်သမိ်ားဆည်ားပ ငာ်းတိို ့်ကိို သတ်မှတ် ျက်မျ ားနငှ့်် အညီ ရဆ င ွ်က် န ်

စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့ နငှ့်် စစရ်ဆားရ ားမ ားမျ ားအ ား တ ဝနရ်ပားအပ်ပ ငာ်း၊ 

(ဏ) အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိိုက်ဖျက်ရ ားတွင ်အပပည်ပပည်ဆိိုင ် အဖွဲွဲ့အစည်ားမျ ား၊ ရေသဆိိုင ် အဖွဲွဲ့ အစည်ားမျ ား၊ 

ပပည်ပနိိုငင်မံျ ားနငှ့်် ပူားရပါငာ်း ရဆ င ွ်က်ပ ငာ်း၊ 

(တ) တည်ဆဲဥပရေတစ ်ပ် ပ်ကိို ရဖ က်ဖျက်ပ ငာ်းရ က င့်် နိိုငင်ရံတ ်၏ ရငရွ ကား၊ ပစစည်ားနငှ့်် ပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုကိို 

 ိ ိိုက်နစန် ပျက်စာီးဆံိုားရှု ံားရစမှုမျ ားအ ား လိိုအပ်ပါက စစရ်ဆားပ ငာ်း၊ 

( ) မည်သည့််ပိုဂဂလိက လိုပ်ငနာ်းအဖွဲွဲ့အစည်ားကိိုမဆိို အဂတလိိိုက်စ ားမှု တ ားဆီားက ကွယ်ရ ား အရပ   ံ ိိုငမ် ရသ  

လိုပ်ငနာ်းဆိိုင ်  ကျင့််ဝတ် ျမှတ်ကျင့််သံိုားရစရ ားအတွက် အမိန် ့် ိုတ်ပပနရ်ဆ င ွ်က်ပ ငာ်း၊ 

(ေ) နိိုငင်ရံတ ်သမမတ၊ ပပည်ရ  ငစ်ိုလွှတ်ရတ ်န ယက၊ ပပညသ်ူ ့်လွှတ်ရတ ်ဥကက ဋ္ဌ သိို ့်မဟိုတ် 

အမျိြုားသ ားလွှတ်ရတ ်ဥကက ဋ္ဌတိို ့်က ရပားအပ်သည့််အပ  ားတ ဝနမ်ျ ားရဆ င ွ်က်ပ ငာ်း။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014, 21.06.2018> 

၁၇။ ရက ်မရှင၏် လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််မျ ားမှ ရအ ကပ်ါအတိိုငာ်းပဖစသ်ည်- 

(က) အဂတိလိိုက်စ ားမှုပဖင့််ကကယ်ဝ ျမ်ားသ လ မှု သိို ့်မဟိုတ် အဂတိလိိုက်စ ားမှုနငှ့်် သက်ဆိိုင ်ရသ ရငရွ ကားနငှ့်် 

ပစစည်ားတစစ်ံိုတစ ် ကိို သက်ရသ ပံစစည်ားအပဖစ ်သမိ်ားဆည်ား န ်ညွှန ်က ားပ ငာ်း၊ သမိ်ားဆည်ား  ားရသ  

သက်ရသ ပံစစည်ားကိို  ဝံန ်ျြုပ်ပဖင့််ပပနလ်ည်ရပားအပ်  ား န ် ငွ့််ပပြုသည့််အမိန် ့် ျ မှတ်ပ ငာ်း၊ 

 ငွ့််ပပြု ျက်ကိိုပပနလ်ည်ရိုပ်သမိ်ားပ ငာ်း၊ 

( ) စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့က သက်ဆိိုင ် ဘဏန်ငှ့်် ရငရွ ားရ ကားရ ားအဖွဲွဲ့အစည်ားမျ ားရှိ စံိုစမ်ားစစရ်ဆား ရသ ကိစစနငှ့်် 

သက်ဆိိုငသ်ည့််ရငရွ ကားနငှ့်် ပစစည်ားမျ ားကိိုသက်ရသ ပံစစည်ားအပဖစ ်ရှ ရဖွသမိ်ားဆည်ား ငွ့််၊ ရငရွ ားရ ကားရ ားဆိိုင ်  
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မှတ်တမ်ားမျ ား စစရ်ဆား ကည့််ရှု ငွ့််၊ မိတတ  ကူားယူ ငွ့််၊ လိိုအပ်ပါက သက်ရသ  ံပစစည်ားအပဖစ ်

ရှ ရဖွသမိ်ားဆည်ား ငွ့််ပပြု န ်ဘဏန်ငှ့််ရငရွ ားရ ကားရ ားအဖွဲွဲ့အစည်ားမျ ားမှ တ ဝနရ်ှိသမူျ ား အ ားအမိန် ့် ိုတဆ်င့််ပ ငာ်း၊ 

(ဂ) ဤဥပရေအ  စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရနသည့််က လအတွငာ်း သကရ်သ အံပဖစ ်အသံိုားပပြုနိိုငသ်ည့်် ရငရွ ကား နငှ့်် ပစစည်ားမျ ားကိို 

ရပပ ငာ်းလဲပ ငာ်း၊ လွှဲရပပ ငာ်းပ ငာ်း၊ ဖံိုားကွယ်ပ ငာ်း၊ ရဖျ က်ဖျက်ပ ငာ်း၊ အသငွရ်ပပ ငာ်း လဲပ ငာ်း မပပြု န ်သက်ဆိိုင ် ဌ န၊ 

အဖွဲွဲ့အစည်ားမျ ားနငှ့်် ပိုဂဂိြုလ်မျ ားအ ား တ ားပမစမ်ိန် ့် ိုတဆ်င့််ပ ငာ်း၊  ျိပ်ပိတ်   ား နည်ွှန ်က ားပ ငာ်း၊ 

(ဃ) ပိုေမ် ွ ဲ( ) အ   ိုတ်ဆင့််သည့််အမိန် ့်ကိိုလည်ားရက ငာ်း၊ ပိုေမ် ွ ဲ(ဂ) အ  ိုတ်ဆင့််သည့််တ ားပမစ ်မိန် ့်နငှ့်် 

 ျိပ်ပိတ်  ား နည်ွှန ်က ား ျက်တိို ့်ကိိုလည်ားရက ငာ်း ရိုပ်သမိ်ားပ ငာ်း၊ 

(င) ဤဥပရေကိို အရက ငအ် ည်ရဖ ်ရဆ င ွ်က်  တွင ်လိိုအပ်သည့််အကူအညီမျ ားကိိုသက်ဆိိုင ်  အစိိုား ဌ န၊ 

အစိိုား အဖွဲွဲ့အစည်ားမျ ား၊ အစိိုား မဟိုတ်ရသ  အဖွဲွဲ့အစည်ားမျ ားနငှ့်် သင့််ရလျ ်သည့််ပိုဂဂိြုလ်မျ ား  ံမှ 

 ယူရဆ င ွ်က်ပ ငာ်း၊ 

(စ) ဤဥပရေအ  ဖွဲွဲ့စည်ားသည့််ပဏ မစစိစရ် ားအဖွဲွဲ့၊ လိုပ်ငနာ်းရက ်မတီ၊ လိုပ်ငနာ်းအဖွဲွဲ့ နငှ့််စံိုစမ်ား စစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့မျ ားက 

ဆင့််ဆိို၍လ ရ  က်သည့်် သက်ရသမျ ားအတွက် သက်ရသစ ိတ်နငှ့််   ီားစ ိတ် တိို ့်ကိို တညဆ်ဲဥပရေနငှ့်် 

အညီ ိုတ်ရပားပ ငာ်း၊ 

(ဆ) စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့ သိို ့်မဟိုတ ်စစရ်ဆားရ ားမ ားအ ား- 

(၁) ဤဥပရေအ  ပပစမ်ှုတစ ်ို ိုကိို လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််အ ဏ ရိှသကူ ကျ ားလွနပ် ငာ်းပဖစပ်ါက  ိိုသအူ ား 

သက်ဆိိုင ် တိိုငာ်းရေသကကီား သိို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ်တ  ားလွှတ်ရတ ်တွင ်တ  ားစွဆဲိိုရစပ ငာ်း၊ 

(၂) ဤဥပရေအ  ပပစမ်ှုတစ ်ို ိုကိို လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််အ ဏ ရိှသမူှအပ အပ  ားသတူစဦ်ားဦားကကျ ားလွနပ် ငာ်း ပဖစပ်ါက  ိိုသအူ ား 

သက်ဆိိုင ် စ ီငပိ်ိုင ်ငွ့််ရိှသည့်် တ  ားရံို ားတွငတ်  ားစွဆဲိိုရစပ ငာ်း။ 

(ဇ) ပဏ မစစိစရ် ားအဖွဲွဲ့၏ တငပ်ပ ျက်ကိို ပ်မံစစိစမ်ပီားရန က် လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််အ ဏ ရိှသတူစဦ်ားဦား၏ ရငရွ ကားနငှ့်် 

ပစစည်ားမျ ားမှ  အဂတိလိိုကစ် ားမှု ပဖင့်် ကကယ်ဝ ျမ်ားသ လ မှုပဖစရ် က ငာ်း ရတွွဲ့ ရှိပါက  ိိုသပိူိုငဆ်ိိုငရ်သ  

ရငရွ ကားနငှ့််ပစစည်ားမျ ားကိို ပပည်သူ ့်ဘဏ္ဍ အပဖစ ်သမိ်ားဆည်ားသည့်် အမိန် ့် ျမှတ်ပ ငာ်း၊ 

(ဈ) အဂတိလိိုက်စ ားမှုရှိရ က ငာ်း ရကျ ်ရစ သတငာ်း တစ ်ပ် ပ်ကိို ရက ်မရှငသ်ည် သတငာ်းရပားပိို ့်  ျက်အပဖစ ်

သတ်မှတ်နိိုငသ်ည်။ 

(ည) အဂတိလိိုက်စ ားမှုနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ပဖစရ်စ၊ အဂတိလိိုက်စ ားမှုပဖင့်် ကကယ်ဝ ျမ်ားသ လ ပ ငာ်းနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ပဖစရ်စ၊ 

 ိိုငလ်ံိုရသ  အရ  က်အ  ားပဖင့်် သတငာ်းရပားသည့််အတွက် ရဖ ် ိုတ်အရ ားယူနိိုင ်သည့်် ကိစစတွင ်

သတငာ်းရပားသမူျ ား၊ သက်ရသမျ ား၊ နစန် သ ူသိို ့်မဟိုတ် တိိုင ်က ားသမူျ ားအ ား လိိုအပ်ရသ  အက အကယွ်ရပားနိိုင ်န ်

နည်ားလမ်ားမျ ားကိို သက်ဆိိုငသ်ည့်် အစိိုား ဌ န၊ အစိိုား  အဖွဲွဲ့အစည်ားမျ ားနငှ့်် ညြှိနှုငိာ်းရဆ င ွ်က်ပ ငာ်းနငှ့်် 

သတငာ်းရပားသကူိို သတ်မှတ်ရသ  ဆိုရင ွျီားပမြှင့််ရ ား အတွက် ညြှိနှုငိာ်းရဆ င ွ်က်ပ ငာ်း။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014, 21.06.2018> 

တ  ားစွဆဲိိုပ ငာ်း 
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၁၈။ ရက ်မရှငသ်ည် စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရတွွဲ့ ရှိ ျက် အစ ီင ်စံ အ ပဖစရ်စ၊  ရှိရသ  အပ  ား ိိုငလ်ံိုသည့်် 

သတငာ်းအ ျက်အလက်အ ပဖစရ်စ- 

(က) လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််အ ဏ  ရှိသတူစဦ်ားဦားက အဂတိလိိုက်စ ားမှုကျ ားလွနရ် က ငာ်း ရတွွဲ့ ရှိသည့််အ ါ  ိိုသအူ ား 

တိိုငာ်းရေသကကီား သိို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် တ  ားလွှတ်ရတ ်သိို ့် တ  ားစွဆဲိိုနိိုငရ် ားအတွက် စံိုစမ်ား 

စစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့ရ ါငာ်းရဆ င ်သိို ့်မဟိုတ် စစရ်ဆားရ ားမ ား ျြုပ်အ ားညွှန ်က ား မည်။ 

( ) လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််အ ဏ ရိှသတူစဦ်ားဦားမှအပ အပ  ားသတူစဦ်ားဦားက အဂတိလိိုက်စ ားမှုကျ ားလွန ်ရ က ငာ်းရတွွဲ့ ရှိသည့််အ ါ 

 ိိုသအူ ား သက်ဆိိုင ်  စ ီငပိ်ိုင ်ငွ့််ရိှရသ  တ  ားရံိုားသိို ့် တ  ားစွဆဲိိုနိိုငရ် ား အတွက် 

စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့ရ ါငာ်းရဆ င ်သိို ့်မဟိုတ် စစရ်ဆားရ ားမ ား ျြုပ်အ ား ညွှန ်က ား မည်။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014> 

 

အခန်ား (၄) 

အဂတလိိိုက်စ ားမှုပဖင့်် ကကယဝ်ချမ်ားသ လ မှုရ က င့််ပိိုငဆ်ိိုငသ်ည့်် ရငရွ ကား၊ ပစစည်ားမျ ားနငှ့်် စပ်လျဉား၍ 

ပဏ မစစိစရ် ားအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စည်ားပခငာ်းနငှ့်် ယငာ်း၏ လိုပ်ငနာ်းတ ဝန်မျ ား 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014> 

၁၉။ ရက ်မရှငသ်ည် စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့၏ စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရတွွဲ့ ရှိ ျက်အစ ီင ်စံ အ ပဖစရ်စ၊ အပ  ား 

သတငာ်းအ ျက်အလက်အ ပဖစရ်စ အဂတိလိိုက်စ ားမှုပဖင့်် ကကယ်ဝ ျမ်ားသ လ မှုရ က င့်် ပိိုငဆ်ိိုင ်သည့်် ရငရွ ကား၊ 

ပစစည်ားမျ ားမှနက်နရ် က ငာ်း  ိိုငလ်ံိုသည့်် အရ  က်အ  ား ရှပိါက သမိ်ားဆည်ားပ ငာ်းနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ 

စစိစတ်ငပ်ပနိိုငရ် ားအတွက် သင့််ရလျ ်ရသ ပိုဂဂိြုလ်မျ ားပါဝငသ်ည့်် ပဏ မစစိစရ် ားအဖွဲွဲ့ကိို ကိစစ ပ်အလိိုက် 

ဖွဲွဲ့စည်ား မည်။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014> 

၂၀။ ပဏ မစစိစရ် ားအဖွဲွဲ့သည်- 

(က) ရက ်မရှင၏် တ ဝနရ်ပားအပ် ျက်အ  စံိုစမ်ားစစရ်ဆားပ ငာ်း   ံသအူ ား အရ က ငာ်း က ားမပီား ကိိုယ်တိိုငပ်ဖစရ်စ၊ 

ကိိုယ်စ ားလှယ်ပဖင့််ပဖစရ်စ  ို ရံ ျပ ငွ့််ရပား မည်။ 

( ) ရငရွ ကား၊ ပစစည်ားမျ ားနငှ့််စပ်လျဉ်ား၍  လိိုအပ်သည့်် ပိုဂဂိြုလ်မျ ားကိို ဆင့််ဆိိုစစရ်ဆား၍လိိုအပ်သည့််  ွက်ဆိို ျက်နငှ့်် 

သက်ရသ  ံျက်မျ ား  ယူနိိုငသ်ည်။ 

(ဂ) စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့၏ စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရတွွဲ့ ရှိ ျက်အစ ီင ်စံ  သိို ့်မဟိုတ် ရက ်မရှငက်  ရှိရသ  

သတငာ်းအ ျက်အလက်နငှ့််  ို ရံ ျပ ျက်တိို ့်ကိို သံိုားသပ်မပီားမိမိ၏ ရတွွဲ့ ရှိ ျက်၊ သံိုားသပ် ျက်၊ သရဘ   ား 

မှတ် ျက်မျ ားနငှ့််အတူ စစိစရ်တွွဲ့ ရှိ ျက်အစ ီင ်စံ ကိို ရက မ်ရှငသ်ိို ့် တငပ်ပ မည်။ 

(ဃ) စစိစ ်ျက်နငှ့်် စံိုစမ်ားစစရ်ဆားသည့်် ကစိစ ပ်အသာီးသာီးကိို လျိှြုွဲ့ ဝှက်  ားရှိ မည်။ 
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အခန်ား (၅) 

စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စည်ားပခငာ်းနငှ့်် ယငာ်း၏လိုပ်ငန်ားတ ဝန်မျ ား 

၂၁။ ရက ်မရှငသ်ည် ရအ က်ပါကစိစမျ ားနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ တ  ားဥပရေအ  အရ ားယူနိိုင ်နစ်ံိုစမ်ားစစရ်ဆား ပ ငာ်း သိို ့်မဟိုတ် 

စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရစပ ငာ်းပပြုနိိုငသ်ည်- 

(က) နိိုငင်ရံတ ်သမမတက စံိုစမ်ားစစရ်ဆားတငပ်ပ န ်တ ဝနရ်ပားအပ်ပ ငာ်း၊ 

( )  ပိုေမ် ၄၃၊ ပိုေမ် ွ ဲ( ) အ  နိိုငင်ရံ ား   ူား လက်ရှိပဖစသ်တူစဦ်ားကိို အရ ားယူရပား န ်လွှတ်ရတ ် ကိိုယ်စ ားလှယ်က 

တငပ်ပပ ငာ်းနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ သက်ဆိိုင ်  လွှတ်ရတ ်ဥကက ဋ္ဌက စံိုစမ်ားစစရ်ဆားတငပ်ပ န ်တ ဝနရ်ပားအပ်ပ ငာ်း၊ 

(ဂ)  အဂတိလိိုက်စ ားမှု ကျ ားလွနသ်အူရပေါ် ဥပရေအ  အရ ားယူရပားပါ န ်တစဦ်ားဦားက- 

(၁) ရက ်မရှငသ်ိို ့် တိိုင ်က ားပ ငာ်း၊ 

(၂) ဤဥပရေအ  ဖွဲွဲ့စည်ားရသ လိုပ်ငနာ်းရက ်မတီ၊ လိုပ်ငနာ်းအဖွဲွဲ့၊ ပဏ မစစိစရ် ားအဖွဲွဲ့ နငှ့်် စံိုစမ်ား 

စစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့တစ ်ို ိုသိို ့် တိိုင ်က ားပ ငာ်း၊ 

(၃) သက်ဆိိုင ် အစိိုား ဌ န၊ အစိိုား အဖွဲွဲ့အစည်ားတစ ်ို ိုသိို ့် တိိုင ်က ားပ ငာ်းနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍အဆိိုပါ တိိုင ်က ား ျက်ကိို 

ရက ်မရှငသ်ိို ့် လွှဲရပပ ငာ်းရပားပိို ့်ပ ငာ်း။ 

(ဃ) အဂတိလိိုက်စ ားမှုရှိရ က ငာ်း ရကျ ်ရစ သတငာ်း ပဖစရ်ပေါ်ရနပ ငာ်း။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014, 21.06.2018> 

၂၂။ ရက ်မရှငသ်ည် ရအ က်ပါကိစစမျ ားကိို စံိုစမ်ားစစရ်ဆားပ ငာ်းမပပြု - 

(က) တိိုင ်က ားသည့််ကိစစသည် ရက ်မရှငက် စံိုစမ်ားစစရ်ဆားမပီားရသ ကိစစပဖစပ် ငာ်း၊ 

( ) တိိုင ်က ားမှုတွင ်အရ ားကကီားသည့်် သက်ရသ  ံျက်မျ ား မပါရှိပ ငာ်း သိို ့်မဟိုတ် လိိုအပ်၍ ကကိြုတင ်

ရ  က်လှမ်ားစံိုစမ်ား  တွငလ်ည်ား  ိိုငလ်ံိုသည့်် သက်ရသ  ံျက် မ ရှိပ ငာ်း၊ 

(ဂ)  ပ်မံတိိုင ်က ားမှုတွင ်အရ ားကကီားသည့််သက်ရသ  ံျက်အသစ ်မပါရှိပ ငာ်း။ 

<ပပငဆ်င ်21.06.2018> 

၂၃။ ရက ်မရှငသ်ည် ရက ်မရှငအ်ဖွဲ ွဲ့ဝငတ်စဦ်ားဦားက ရ ါငာ်းရဆ င၍် သင့််ရလျ ်ရသ  နိိုငင်သံ ားမျ ားပါဝင ်သည့်် 

စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့မျ ားကိို ဖွဲွဲ့စည်ားက  လိုပ်ငနာ်းတ ဝနမ်ျ ားသတ်မှတ်ရပားနိိုငသ်ည်။ 

၂၄။ စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့တွင ်ရအ က်ပါပိုဂဂိြုလ်မျ ားမပါဝငရ်စ - 

(က) စွပ်စွတဲိိုငတ်နာ်းသည့်် အရ က ငာ်းအ  တွင ်အကျိြုားသက်ဆိိုငသ်၊ူ 

( ) စွပ်စွတဲိိုင ်က ားသ ူသိို ့်မဟိုတ် စွပ်စွတဲိိုင ်က ား  ံသအူရပေါ် မလိိုမိုနာ်းတီားသ၊ူ 

(ဂ) စွပ်စွတဲိိုင ်က ားသ ူသိို ့်မဟိုတ် စွပ်စွတဲိိုင ်က ား  ံသနူငှ့်် ရဆွမျိြုားရတ ်စပ်သ၊ူ 

(ဃ) စွပ်စွတဲိိုင ်က ားသ ူသိို ့်မဟိုတ် စွပ်စွတဲိိုင ်က ား  ံသနူငှ့်် လိုပ်ငနာ်းဆက်စပ်လိုပ်ကိိုငရ်နသ။ူ 
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၂၅။ စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့က စံိုစမ်ားစစရ်ဆားမှုပပြုလိုပ်  တွင ်စွပ်စွတဲိိုငတ်နာ်း  ံသအူ ား စွပ်စွ ဲျက်နငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ 

ရှငာ်းလငာ်းတငပ်ပ န၊် သက်ရသ ံ ျက်တငပ်ပ န ်သိို ့်မဟိုတ် သက်ရသတငပ်ပ န ်က လသတ် မှတ်၍ 

အရ က ငာ်း က ား မည်။ 

၂၆။ စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့က ပပြုလိုပ်သည့်် စံိုစမ်ားစစရ်ဆားမှုတွင ်စွပ်စွ ဲ ံသသူည် စွပ်စွ ဲျက်နငှ့််စပ်လျဉ်ား ၍ 

ကိိုယ်တိိုငပ်ဖစရ်စ၊ ကိိုယ်စ ားလှယ်ပဖင့််ပဖစရ်စ  ိုရ ျရှငာ်းလငာ်းနိိုငသ်ည်။ 

၂၇။ (က) စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့သည် စံိုစမ်ားစစရ်ဆားမှုမပီားစာီးသည့််အ ါ ရက ်မရှငဥ်ကက ဋ္ဌ ံ စံိုစမ်ားစစရ်ဆား ရတွွဲ့ ရှိ ျက် 

အစ ီင ်စံ ကိို ရဆ လျငစ်ွ  တငပ်ပ မည်။ 

( ) ရက ်မရှငဥ်ကက ဋ္ဌသည် ပိုေမ် ွ ဲ(က)အ တငပ်ပရသ  အစ ီင ်စံ  ရှိမပီားရန က်  က်ရပါငာ်း ၃၀ အတွငာ်း 

ယငာ်းစံိုစမ်ားစစရ်ဆားမှုနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ ရဆွားရနာွးဆံိုားပဖတ် န ်ရက ်မရှငအ်စည်ားအရဝား ရ ေါ်ယူ ကျငာ်းပ မည်။ 

<ပပငဆ်င ်21.06.2018> 

၂၈။ ရက ်မရှငသ်ည်- 

(က) စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရတွွဲ့ ရှိ ျက်အစ ီင ်စံ အ - 

(၁) စွပ်စွ ဲျက်နငှ့််စပ်လျဉ်ား၍  ိိုငလ်ံိုရသ  အရ  က်အ  ားမရပေါ်ရပါက်ဟို ယူဆပါကစွပ်စွတဲိိုငတ်နာ်း 

 ျက်ကိိုပယ်နိိုငသ်ည်။ 

(၂) စွပ်စွ ဲ ံသသူည် ဤဥပရေပါ ပပစမ်ှုတစ ်ို ိုကိိုကျ ားလွနသ်ည်ဟို ယူဆပါက တ  ားစွဆဲိို န ်ကကိြုတင ် ငွ့််ပပြုမိန် ့် 

 ိုတ်ရပားမပီား  ိိုသအူ ား သက်ဆိိုင ် တ  ားရံို ားတွင ်တ  ားစွဆဲိို န ်စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့ကိို ပဖစရ်စ၊ 

စစရ်ဆားရ ားမ ားကိိုပဖစရ်စ တ ဝနရ်ပားအပ်နိိုငသ်ည်။ 

(၃) ပိုေမ် ွငဲယ် (၂) အ  တ  ားစွဆဲိို န ်ကကိြုတင ်ငွ့််ပပြုမိန် ့်  ိုတရ်ပားပ ငာ်းနငှ့်် စပ်လျဉ်ားသည့််ဆံိုားပဖတ်  ျက်အ ား 

နိိုငင်ရံတ ်သမမတ၊ ပပည်သူ ့်လွှတ်ရတ ်ဥကက ဋ္ဌနငှ့်် အမျိြုားသ ားလွှတ်ရတ ်ဥကက ဋ္ဌ ံသိို ့် ရဆ လျင ်စွ  

အသရိပားတငပ်ပ မည်။ 

( ) စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရတွွဲ့ ရှိ ျက်အစ ီင ်စံ ကိို စစိစမ်ပီား ပိုဂဂိြုလတ်စဦ်ားဦားသည် အဂတိလိိုက်စ ားမှုပဖင့်် 

ကကယ်ဝ ျမ်ားသ လ မှုပဖစရ် က ငာ်း ရတွွဲ့ ရှိပါက ဤဥပရေ အ နာ်း (၄) ပါပပဋ္ဌ နာ်း ျက်မျ ားနငှ့််အညီ 

ပဏ မစစိစရ် ားအဖွဲွဲ့ ဖွဲ ွဲ့စည်ား၍ တ ဝနရ်ပားမပီား စစိစရ်တွွဲ့ ရှိ ျက်အစ ီင ်စံ  တငပ်ပရစ မည်။ 

(ဂ) ရန က် ပ်သက်ရသ  ံျက်မျ ား စံိုစမ်ား ယူသင့််သည်ဟို ယူဆပါက ယငာ်းအစ ီင ်စံ တငပ်ပရသ  

စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့ကိိုပဖစရ်စ၊ အပ  ားစံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့ကိိုပဖစရ်စ တ ဝနရ်ပားအပ်နိိုငသ်ည်။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014, 21.06.2018> 

၂၉။ ရက ်မရှငက် စွပ်စွ ဲ ံသအူရပေါ် တ  ားစွဆဲိိုအရ ားယူ န ်အရ က ငာ်းရပေါ်ရပါက်သည့််ကိစစ၌ လည်ား ရက ငာ်း၊ ပဏ မ 

စစိစရ် ားအဖွဲွဲ့ ပဖင့်် စစိစ ်န ်ဆံိုားပဖတ်သည့််ကိစစ၌ လည်ားရက ငာ်း စွပ်စွ ဲ ံသမူှ  လိုပ်ပိိုင ် ငွ့််အ ဏ ရိှသပူဖစလ်ျှင ်

ရက ်မရှငက်  ိိုသိို ့်ဆံိုားပဖတ်သည့််ရန ့် က်မှစ၍  ိိုစပ်ွစွ ဲ ံသအူ ား ယငာ်း၏ လိုပ်ငနာ်းတ ဝနမ်ျ ားကိို 

ဆက်လက်ရဆ င ွ်က်ရစပ ငာ်းမပပြု ။ 
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၃၀။ ရက ်မရှငသ်ည်- 

(က) လိုပ်ပိိုင ်ငွ့်် အ ဏ ရှိသအူရပေါ် တ  ားစွဆဲိို အရ ားယူ နအ်ရ က ငာ်း ရပေါ်ရပါက်ရ က ငာ်း ဆံိုားပဖတ်သည့်် ကိစစတွင ်

ယငာ်းကိစစအတွက် မိမိ၏အစ ီင ်စံ ကိို ပိုေမ် ၂၁၊ ပိုေမ် ွ ဲ(က) အ  တ ဝနရ်ပား သည့်် 

နိိုငင်ရံတ ်သမမတ ံသိို ့်လည်ားရက ငာ်း၊ ပိုေမ် ၂၁၊ ပိုေမ် ွ ဲ( ) အ  တ ဝနရ်ပားသည့်် သက်ဆိိုင ်  

လွှတ်ရတ ်ဥကက ဋ္ဌ ံသိို ့်လည်ားရက ငာ်း၊ ပပည်ရ  ငစ်ိုအစိိုား အဖွဲွဲ့သိို ့် လည်ားရက ငာ်း တငပ်ပ မည်။ အဆိိုပါ 

ဆံိုားပဖတ် ျက်အ ား တိိုင ်က ားရသ  နစန် သ ူံသိို ့်လည်ား အရ က ငာ်း က ား အသရိပား မည်။ 

( ) စံိုစမ်ားစစရ်ဆား ျက်အ  စွပ်စွ ဲ ံသအူရပေါ် ဝန ်မ်ားစည်ားကမ်ားအ သ  အရ ားယူသင့််သည်ဟို ယူဆပါက 

ယငာ်း၏ဝန ်မ်ားအကကီားအကဲ ံ အရ က ငာ်း က ား မည်။ 

<ပပငဆ်င ်21.06.2018> 

၃၁။ ရက ်မရှငက် စွပ်စွ ဲျက်အရပေါ် စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရနစဉ်အတငွာ်း စွပ်စွ ဲ ံသသူည်   ူားစွန် ့်လွှတ်သ ွား မပီားပဖစရ်သ ်လည်ား 

ဥပရေရ က ငာ်းအ  ဆက်လက်အရ ားယူ နရ်သ ်လည်ားရက ငာ်း၊ ဝန ်မ်ားစည်ား ကမ်ားနငှ့််အည ီ

အရ ားယူ နရ်သ ်လည်ားရက ငာ်း၊ နိိုငင်ရံတ ်က သက်ဆိိုင ် ရငရွ ကား၊ ပစစည်ားမျ ားကိို သမိ်ားယူနိိုင ်နရ်သ ်လည်ားရက ငာ်း 

စံိုစမ်ားစစရ်ဆားမှုကိို အမပီားသတ်ပပြုလိုပ်နိိုငသ်ည်။ 

၃၂။ တည်ဆဲဥပရေပပဋ္ဌ နာ်း ျက်တစ ်ို ိုတွင ်မည်သိို ့်ပငပ်ါရိှရစက မူ ရက ်မရှငက် ဤဥပရေပါပပစမ်ှု တစ ်ပ် ပ်နငှ့်် 

စပ်လျဉ်ား၍ စံိုစမ်ားရ  က်လှမ်ား န ်လိိုအပ်သည်ဟို ယဆူလျှငစ်ံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့ သိို ့်မဟိုတ် 

စစရ်ဆားရ ားမ ားတစဦ်ားဦားအ ား ဘဏတ်စ ်ို ိုရှိ စွပ်စွ ဲ ံသနူငှ့်် သက်ဆိိုငရ်သ  ဘဏစ်  ငာ်း မျ ားကိို စံိုစမ်ားစစရ်ဆား န ်

ရအ က်ပါလိုပ်ပိိုင ်ငွ့််မျ ားအပ်နငှာ်းလိိုက်သည်- 

(က) ဘဏန်ငှ့်် ရငရွ ားရ ကားရ ားအဖွဲွဲ့အစည်ားတစ ်ို ို၏ လက်ဝယ်တွငပ်ဖစရ်စ၊ ယငာ်း၏ ိနာ်းသမိ်ားမှု ရအ က်တွငပ်ဖစရ်စ 

ရှိရသ ဘဏလ်ိုပ်ငနာ်းဆိိုင ်  စ အိုပ်စ တမ်ား၊ ဘဏစ်  ငာ်း သိို ့်မဟိုတ် စ တမ်ား အမှတ်အသ ားတစ ်ို ိုကိို 

စစရ်ဆားပ ငာ်း၊ မိတတ  ကူားယူပ ငာ်း၊ 

( ) အစိုရှယ်ယ စ  ငာ်း၊ အဝယ်စ  ငာ်း၊ အသံိုားစ ိတ်စ  ငာ်းသိို ့်မဟိုတ် သတူစဦ်ားဦားက ဘဏတ်ွင ်ဖွင့််လှစ ် ားရသ  

ရင ွိုတ်စ  ငာ်းတစ ်ို ိုကိို စစရ်ဆားပ ငာ်း၊ မိတတ  ကူားယူပ ငာ်း၊ 

(ဂ) ဘဏန်ငှ့်် ရငရွ ားရ ကားရ ားအဖွဲွဲ့အစည်ားတစ ်ို ိုတွင ်ရှိရသ အ မ ရံသတတ  တစ ်ို ိုတွင ် ည့််သငွာ်း   ားရှိသည်မျ ားကိို 

စစရ်ဆားပ ငာ်း၊ 

(ဃ) ပိုေမ် ွ ဲ(က) ( ) နငှ့်် (ဂ) တိို ့်နငှ့်် သက်ဆိိုငရ်သ  စ တမ်ားအမတှ်အသ ား၊ စ  ငာ်းနငှ့်် ပစစည်ားတစ ်ို ို နငှ့််သက်ဆိိုငသ်ည့်် 

အပ  ားသတငာ်းအ ျက်အလက်မျ ားအ ား ရမားပမနာ်းစစရ်ဆားပ ငာ်း။ 

၃၃။ ပိုေမ် ၃၂ အ  လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််အပ်နငှာ်းပ ငာ်း  ံရသ  စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့သိို ့်မဟိုတ် စစရ်ဆားရ ားမ ား သည်ရအ က်ပါ 

အရပ အရနမျ ားတွင ်မိမိစံိုစမ်ားစစရ်ဆား ရသ  စ အိုပ်၊ စ တမ်ားအမှတ်အသ ား၊ စ  ငာ်း၊ ရင ွစသည်တိို ့်ကိို 

သမိ်ားဆည်ားနိိုငသ်ည်- 

(က) ယငာ်းတိို ့်ကိို မသမိ်ားဆည်ားဘ ဲစစရ်ဆားမှု၊ မိတတ  ကူားယူမှု သိို ့်မဟိုတ် အနစှ ်ျြုပ် ိုတ်ယူမှု မပပြုနိိုင ်ပ ငာ်း၊ 
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( ) ယငာ်းတိို ့်ကိို မသမိ်ားဆည်ားပါက သက်ရသ ရံဖျ က်ဖျက်မှုပပြုနိိုငပ် ငာ်း၊ 

(ဂ) ဤဥပရေအ ပဖစရ်စ အပ  ားတည်ဆဲတ  ားဥပရေတစ ်ပ် ပ်အ ပဖစရ်စ တ  ားစွဆဲိို  တွငယ်ငာ်းတိို ့် ကိို 

သက်ရသ အံပဖစတ်ငပ်ပ န ်လိိုအပ်ပ ငာ်း။ 

၃၄။ (က) ရက ်မရှငသ်ည် ဤဥပရေပါ အရ ားယူမည့််ပပစမ်ှုတစ ်ို ိုနငှ့်် အကျံြုားဝငသ်ည့််သိို ့်မဟိုတ် 

ယငာ်းအမှုတွငသ်က်ရသ အံပဖစတ်ငပ်ပမည့််ရငရွ ကားဆိိုင ်  စ  ျြုပ်စ တမ်ားတစ ်ို ိုအပါအဝင ်ရရွှွဲ့ရပပ ငာ်း 

နိိုငရ်သ ပစစည်ားတစ ်ို ိုသည် ဘဏန်ငှ့်် ရငရွ ားရ ကားရ ားအဖွဲွဲ့အစည်ားတစ ်ို ို၏ လက်ဝယ်တွငရ်ှိရ က ငာ်း သိို ့်မဟိုတ် 

ယငာ်း၏  ိနာ်းကွပ်မှုရအ က်တွငရ်ှိရ က ငာ်း သတငာ်း ရှိမပီား ယငာ်းသတငာ်းအရပေါ် ယံို ကည်သည့်် 

အ ါတည်ဆဲဥပရေပပဋ္ဌ နာ်း ျက်တစ ်ို ိုတွင ်မည်သိို ့်ပငပ်ါရိှရစက မူ ရက မ်ရှင၏်အမိန် ့်ကိိုရိုပ်သမိ်ား ပ ငာ်း သိို ့်မဟိုတ် 

ရပပ ငာ်းလဲပ ငာ်းပပြုသည့်် အ ျိနအ် ိ ယငာ်းပစစည်ားကိိုပဖစရ်စ၊ ယငာ်းပစစည်ား၏ အစတိ် အပိိုငာ်းတစ ်ပ် ပ်ကိိုပဖစရ်စ 

ရ  ငာ်း ျပ ငာ်း သိို ့်မဟိုတ် အပ  ားတစန်ည်ားနည်ားပဖင့်် ို ွဲပ ငာ်း၊ လွှဲရပပ ငာ်း ပ ငာ်းမပပြု န ်အမိန် ့် ိုတ်နိိုငသ်ည်။ 

( ) ပိုေမ် ွ ဲ(က) ပါအမိန် ့်ကိို လိိုက်န ရဆ င ွ်က်သည့်် ဘဏန်ငှ့်် ရငရွ ားရ ကားရ ားအဖွဲွဲ့အစည်ားသိို ့်မဟိုတ် ကိိုယ်စ ားလှယ် 

သိို ့်မဟိုတ် ဝန ်မ်ားအ ား ပပစမ်ှုရ က ငာ်းအ ပဖစရ်စ၊ တ  ားမရ က ငာ်းအ ပဖစရ်စ အရ ားယူ  ငွ့််မရိှရစ ။ 

၃၅။ ရက ်မရှငသ်ည် ဤဥပရေပါ ပပစမ်ှုတစ ်ပ် ပ်ကိို ကျ ားလွနပ် ငာ်းနငှ့််အကျံြုားဝငသ်ည့်် ရငရွ ကား၊ ပစစည်ားတစ ်ို ိုကိို 

ပပည်ပဘဏ ်သိို ့်မဟိုတ် ပိုဂဂိြုလ်တစဦ်ားဦား ံတွင ်  ားရှိရ က ငာ်း သိို ့်မဟိုတ် အပ်နှ ံ  ားရ က ငာ်းယံို ကည်သည့််အ ါ 

 ိိုပစစည်ားကိို တစန်ည်ားနည်ားပဖင့်် လွှဲရပပ ငာ်းပ ငာ်းမပပြုရစရ ားအတွက် သတ်မှတ် ျက်မျ ားနငှ့်် အညီရဆ င ွ်က်နိိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ား (၆) 

ရက ်မရှငရံ်ိုား ဖွ ွဲ့စည်ားပခငာ်း 

၃၆။ (က) နိိုငင်ရံတ ်သမမတသည် ရက ်မရှငရ်ံို ားကိို လိိုအပ်သလိို ဖွဲွဲ့စည်ားနိိုငသ်ည်။ 

( ) ရက ်မရှငသ်ည် ပပည်ရ  ငစ်ိုအစိိုား အဖွဲွဲ့၏ သရဘ တူညီ ျက်ပဖင့်် ရက ်မရှငရ်ံို ား ွမဲျ ားကိို ဖွဲွဲ့စည်ား နိိုငသ်ည်။ 

<ပပငဆ်င ်21.06.2018> 

၃၇။ နိိုငင်ရံတ ်သမမတသည် ရက ်မရှင၏် အ ကံပပြု ျက်အ  စစရ်ဆားရ ားမ ား ျြုပ်ကိို ဝန ်မ်ားစည်ားမျဉ်ား မျ ားနငှ့်် 

အညီ န် ့်အပ် မည်။ 

စစရ်ဆားရ ားမ ား ျြုပ်၏ တ ဝနန်ငှ့််လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််မျ ား 

၃၈။ စစရ်ဆားရ ားမ ား ျြုပ်သည် ရက ်မရှငက်ိို တ ဝန ်မံပီား ရက ်မရှင၏်လမ်ားညွှန ်ျက်နငှ့််အညီ လိုပ်ငနာ်း တ ဝနမ်ျ ားကိို 

ရဆ င ွ်က် မည်။ 

၃၉။ စစရ်ဆားရ ားမ ား ျြုပ်သည် ရက ်မရှင၏် လမ်ားညွှန ်ျက်နငှ့််အညီ ရက ်မရှငရ်ံို ားကိိုညွှန ်က ားပ ငာ်း၊  ိနာ်းကွပ်ပ ငာ်းနငှ့်် 

ကကီား ကပ်ပ ငာ်းပပြု မည်။ 

၄၀။ စစရ်ဆားရ ားမ ား ျြုပ်သည် မိမိ၏ လိုပ်ငနာ်းတ ဝနရ်ဆ င ွ်က် ျက်နငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ အစ ီင ်စံ ကိို ရက ်မရှငသ်ိို ့် 

သတ်မှတ် ျက်မျ ားနငှ့််အညီ တငပ်ပ မည်။ 
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စစရ်ဆားရ ားမ ား၏ လိုပ်ငနာ်းတ ဝန၊် လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််နငှ့််ကငာ်းလွတ် ငွ့််မျ ား 

၄၁။ စစရ်ဆားရ ားမ ားသည် ရက ်မရှင၏်တ ဝနရ်ပားအပ် ျက်အ  ရအ က်ပါလိုပ်ငနာ်းတ ဝနမ်ျ ားကိို ရဆ င ွ်က် မည်- 

(က) သတငာ်းရပား ျက်နငှ့်် တိိုင ်က ား ျက်မျ ားကိို လက် ပံ ငာ်း၊ စံိုစမ်ားစစရ်ဆားပ ငာ်း၊ 

( ) ဤဥပရေပါ ပပစမ်ှုတစ ်ို ိုကိို ကျ ားလွနပ် ငာ်း၊ ပပစမ်ှုကျ ားလွန ်န ်အ ား ိုတ်ပ ငာ်း၊ ပပစမ်ှုကျ ားလွန ်  တွင ်

အ ားရပားကူညီပ ငာ်းတိို ့်နငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ စံိုစမ်ားရ  က်လှမ်ားပ ငာ်း၊ 

(ဂ) အဂတိလိိုက်စ ားမှုရပေါ်ရပါက်ရစသည့်် အစိိုား ဌ န၊ အစိိုား အဖွဲွဲ့အစည်ား၊ အမျ ားပပည်သနူငှ့်် သက်ဆိိုငသ်ည့်် 

အဖွဲွဲ့အစည်ားမျ ား၏ သရဘ သဘ ဝ၊ စနစမ်ျ ားနငှ့်် လိုပ် ံိုားလိုပ်နည်ားမျ ားကိို စစရ်ဆား ပ ငာ်း၊ ယငာ်းစနစမ်ျ ားနငှ့်် 

လိုပ် ံိုားလိုပ်နည်ားမျ ားကိို လိိုအပ်သလိို ပပြုပပငန်ိိုင ်နရ်က ်မရှငသ်ိို ့် ရ  က်  ံတင ်ပပပ ငာ်း၊ 

(ဃ) အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိိုက်ဖျက်ရ ား ရဆ င ွ်က်ရနသည့်် အစိိုား ဌ န၊ အစိိုား အဖွဲွဲ့အစည်ား၊ ပိုဂဂလိက အဖွဲွဲ့အစည်ားက 

ရမတတ   ပ် လံျှင ်အ ကံဉ ဏရ်ပားပ ငာ်း၊ အကူအညီရပားပ ငာ်း၊ 

(င) အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိိုက်ဖျက်ရ ားကိို  ိရ  က်စွ  ရဆ င ွ်က်နိိုင ်န ်အစိိုား ဌ န၊ အစိိုား အဖွဲွဲ့ အစည်ား၊ 

အမျ ားပပည်သဆူိိုင ် အဖွဲွဲ့အစည်ားမျ ား၏ အကကီားအမ ားမျ ားအ ား ရက ်မရှင၏် လမ်ားညွှန ်ျက် နငှ့််အညီ အ ကံပပြုပ ငာ်း၊ 

(စ) မိမိ၏ စံိုစမ်ားရ  က်လှမ်ားရတွွဲ့ ရှိ ျက်မျ ားကိို စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့သိို ့် တငပ်ပပ ငာ်း၊ 

(ဆ) အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိိုက်ဖျက်ရ ားအတွက် အမျ ားပပည်သကူိို အသပိည ရပားပ ငာ်း၊ 

(ဇ) ရက ်မရှငက် ရပားအပ်သည့််အပ  ားလိုပ်ငနာ်းတ ဝနမ်ျ ားကိို  မ်ားရဆ ငပ် ငာ်း။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014> 

၄၂။ ရက ်မရှငအ်ဖွဲ ွဲ့ဝင၊် ပဏ မစစိစရ် ားအဖွဲွဲ့ဝင၊် စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့ဝငန်ငှ့်် စစရ်ဆားရ ားမ ားမျ ား သည် ဤဥပရေပါ 

လိုပ်ငနာ်းတ ဝနမ်ျ ားကိို  မ်ားရဆ င ် တွင ်တည်ဆဲဥပရေတစ ်ပ် ပ်ပါ  ဲအ  ရှိတစ ်ဦား၏ လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််နငှ့်် 

ကငာ်းလွတ် ငွ့််မျ ား ရိှရစ မည်။ 

 

အခန်ား (၇) 

အဂတလိိိုက်စ ားမှုနငှ့်် စပ်လျဉား၍ သတငာ်းရပားရဆ င ွ်က်ပခငာ်း 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014> 

နိိုငင်ရံတ ်သမမတ၊ ပပည်သူ ့်လွှတ်ရတ ်ဥကက ဋ္ဌ၊ အမျိြုားသ ားလွှတ်ရတ ်ဥကက ဋ္ဌနငှ့်် လွှတ်ရတ ်ကိိုယ်စ ားလှယ်မျ ားက 

ရဆ င ွ်က်ပ ငာ်း 

၄၃။ (က) နိိုငင်ရံတ ်သမမတ သိို ့်မဟိုတ် ပပည်သူ ့်လွှတ်ရတ ်ဥကက ဋ္ဌ သိို ့်မဟိုတ် အမျိြုားသ ားလွှတ်ရတ ် ဥကက ဋ္ဌ သည် 

အဂတိလိိုက်စ ားမှုနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ စံိုစမ်ားစစရ်ဆားတငပ်ပ န ်ရက ်မရှငက်ိို တ ဝနရ်ပားအပ်နိိုင ်သည်။ 

( ) ပပည်သူ ့်လွှတ်ရတ ် သိို ့်မဟိုတ် အမျိြုားသ ားလွှတ်ရတ ်ကိိုယ်စ ားလှယ်သည် နိိုငင်ရံ ား   ူားလက်ရှိ ပဖစသ် ူ

တစဦ်ားဦားအရပေါ် အဂတိလိိုက်စ ားမှုပဖင့်် ကကယ်ဝ ျမ်ားသ လ ပ ငာ်း၊    ူားဆိိုင ်  လိုပ်ပိိုင ်ငွ့်် အလွဲသံိုားစ ားမှုပပြုပ ငာ်း 
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သိို ့်မဟိုတ် အဂတိလိိုက်စ ားမှု ကျ ားလွနပ် ငာ်းနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ ဥပရေနငှ့််အညီ သက်ဆိိုင ် လွှတ်ရတ ်ဥကက ဋ္ဌသိို ့် 

တငပ်ပ ငွ့််ရိှသည်။ 

(ဂ) သက်ဆိိုင ် လွှတ်ရတ ်ဥကက ဋ္ဌသည်- 

(၁) ပိုေမ် ွ ဲ( ) ပါတငပ်ပ ျက်ကိို လက်  ံရှိသည့််အ ါ လိိုအပ်သလိို စံိုစမ်ားစစရ်ဆားမပီား တငပ်ပ န ်ရက ်မရှင ်

ကိိုတ ဝနရ်ပားအပ် မည်။ 

(၂) ရက ်မရှင၏် တငပ်ပ ျက်အ  မည်သူ ့်ကိိုမဆိို အဂတိလိိုကစ် ားမှုပဖင့်် ကကယ်ဝ ျမ်ားသ လ  ရ က ငာ်း၊    ူားဆိိုင ်  

လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််ကိို အလွဲသံိုားစ ားပပြုရ က ငာ်း သိို ့်မဟိုတ် အဂတိလိိုက်စ ားမှု ကျ ားလွနရ် က ငာ်း ရတွွဲ့ ရှိပါက  ိိုသအူ ား 

သက်ဆိိုင ် က ဥပရေနငှ့််အညီ အရ ားယူနိိုငရ် ားအတွက် အရ က ငာ်း က ား မည်။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014, 21.06.2018> 

သတငာ်းရပားပ ငာ်းနငှ့်် တိိုင ်က ားပ ငာ်း 

၄၄။ မည်သမူဆိို အဂတိလိိုက်စ ားမှုနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ ရသ ်လည်ားရက ငာ်း၊ အဂတိလိိုက်စ ားမှုပဖင့်် ကကယ်ဝ  ျမ်ားသ လ ပ ငာ်းနငှ့်် 

စပ်လျဉ်ား၍ရသ ်လည်ားရက ငာ်း သတ်မှတ် ျက်မျ ားနငှ့််အညီ ရက ်မရှငသ်ိို ့် ပဖစရ်စ၊ ရက ်မရှငရံ်ိုားသိို ့်ပဖစရ်စ၊ ဤဥပရေအ  

ဖွဲွဲ့စည်ားရသ  လိုပ်ငနာ်းရက ်မတီ၊ လိုပ်ငနာ်းအဖွဲွဲ့၊ ပဏ မ စစိစရ် ားအဖွဲွဲ့ နငှ့်် စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့တစ ်ို ိုသိို ့် ပဖစရ်စ၊ 

သက်ဆိိုင ် အစိိုား ဌ န၊ အစိိုား အဖွဲွဲ့အစည်ား တစ ်ို ိုသိို ့်ပဖစရ်စ သတငာ်းရပားပိို ့် ျက်နငှ့်် တိိုငတ်နာ်း ျက်မျ ား ကိို 

ရပားပိို ့်နိိုငသ်ည်။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014, 21.06.2018> 

၄၅။ ပိုေမ် ၄၄ အ သတငာ်းရပားပိို ့် ျက် သိို ့်မဟိုတ် တိိုငတ်နာ်း ျက်တိို ့်ကိို  ရှိရသ ရက ်မရှငရ်ံို ား၊ လိုပ်ငနာ်း ရက ်မတီ၊ 

လိုပ်ငနာ်းအဖွဲွဲ့၊ ပဏ မစစိစရ် ားအဖွဲွဲ့ နငှ့်် စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့သိို ့်မဟိုတ် သက်ဆိိုင ် အစိိုား  ဌ န၊ 

အဖွဲွဲ့အစည်ားတစ ်ို ိုသည်  ိိုသတငာ်းရပားပိို ့် ျက် သိို ့်မဟိုတ် တိိုငတ်နာ်း ျက်နငှ့််စပ်လျဉ်ား၍  ိရ  က် စွ  

ဆက်လက်ရဆ င ွ်က်နိိုငရ် ားအတွက် လိိုအပ်ရသ  လမ်ားညွှနမ်ှုပပြုနိိုင ်န ်သတ်မှတ် ျက်မျ ားနငှ့်် အညီ 

ရက ်မရှငသ်ိို ့်ရဆ လျငစ်ွ တငပ်ပ မည်။ 

၄၆။ ပိုေမ် ၄၄ အ  သတငာ်းရပားပိို ့် ျက် သိို ့်မဟိုတ် တိိုငတ်နာ်း ျက်ရပားပိို ့်သသူည်  ိိုငလ်ံိုရသ အရ က ငာ်း မရှိဘ ဲ

ပိုဂဂိြုလ်တစဦ်ားတစရ်ယ က်အ ား နစန် ရစ န ်သိို ့်မဟိုတ် ဂိုဏသ်ရ ပျက်ရစ န ် ည် ွယ်၍သတငာ်း ရပားပိို ့် ျက်ကိိုပဖစရ်စ၊ 

တိိုငတ်နာ်း ျက်ကိိုပဖစရ်စ တမငပ်ပြုလိုပ်ရ က ငာ်းရပေါ်ရပါက်ပါက ဤဥပရေအ  အရ ားယူပ ငာ်း  ံမည်။ 

 

အခန်ား (၈) 

လိုပ်ပိိုငခ်ွင့််အ ဏ ရိှသကူ ပိိုငဆ်ိိုငသ်ည့််ရငရွ ကား၊ ပစစည်ား၊ ရပား န်တ ဝန်နငှ့််   န်ပိိုငခ်ွင့််မျ ားနငှ့်် စပ်လျဉား၍ ရ ကည ပခငာ်း 

၄၇။ ရက ်မရှငသ်ည် ရငရွ ကား၊ ပစစည်ား၊ ရပား နတ် ဝနန်ငှ့််   နပိ်ိုင ်ငွ့််မျ ားပိိုငဆ်ိိုငမ်ှုနငှ့််စပ်လျဉ်ား၍ ရ ကည လွှ  

ရပားပိို ့် နတ် ဝနရိှ်သည့်် လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််အ ဏ ရိှသမူျ ား၏ အမညစ်  ငာ်းကိိုသက်ဆိိုင ် ဌ န၊ အဖွဲွဲ့အစည်ားမျ ားမှ ရတ ငာ်း ၍ံ 

စစိစမ်ပီားအမိန် ့်ရ က ်ပင စ   ိုတ်ပပနရ် ကည  မည။် 
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<ပပငဆ်င ်21.06.2018> 

၄၈။ ပိုေမ် ၄၇ အ  ရ ကည လွှ ရပားပိို ့် န ်တ ဝနရ်ှိရသ  လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််အ ဏ ရိှသမူျ ားသည် မိမိတိို ့် ဦားစာီးသည့်် 

တစစ်ာီးပွ ားတည်ားပဖစရ်သ  မိသ ားစိုပိိုင ်ရငရွ ကား၊ ပစစည်ား၊ ရပား နတ် ဝနန်ငှ့််   နပိ်ိုင ်ငွ့်် မျ ားစ  ငာ်းကိို 

သတ်မှတ် ျက်မျ ားနငှ့််အညီ ရက ်မရှငသ်ိို ့် တစန်စှလ်ျှငတ်စက်ကိမ် ရ ကည လွှ မျ ား ရပားပိို ့်တငပ်ပ မည်။ 

<ပပငဆ်င ်21.06.2018> 

၄၉။ လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််အ ဏ ရိှသမူျ ားသည် ရ ကည လွှ ရပားပိို ့်  တွင-် 

(က) မိမိ၏ ရငရွ ကားနငှ့််ပစစည်ားမျ ားကိို မည်သိို ့်မည်ပံိုပိိုငဆ်ိိုငရ် က ငာ်း အရ  က်အ  ား မိတတ  ပူားတွဲ တငပ်ပ မည။် 

( ) ပစစည်ားမျ ားလွှဲရပပ ငာ်းရ  ငာ်း ျပ ငာ်းရှိပါက ရ  ငာ်း ျ ရငမွှ ဝငရ်င ွနွ ်မ်ားရဆ င ် ားလျှင ် ိိုသိို ့် 

 မ်ားရဆ င ် ားသည့်် အရ  က်အ  ားစ  ွက်စ တမ်ားမတိတ  ပူားတွဲတငပ်ပ မည်။ 

(ဂ) ပိုေမ် ွ ဲ(က) နငှ့်် ( ) ပါ ရငရွ ကားနငှ့််ပစစည်ားမျ ားကိို ပိိုငဆ်ိိုငရ် က ငာ်းအရ  က်အ  ားအပပင ်ပပည်တွငာ်း၊ 

ပပည်ပမှ ရှိရသ  ရငရွ ကား၊ ပစစည်ား၊ ရပား နတ် ဝနန်ငှ့််   နပိ်ိုင ်ငွ့််မျ ားစ  ငာ်းကိို ပူားတွဲတငပ်ပ  မည်။ 

၅၀။ ရငရွ ကား၊ ပစစည်ား၊ ရပား နတ် ဝနန်ငှ့််   နပိ်ိုင ်ငွ့််မျ ားစ  ငာ်း ရ ကည လွှ ရပားပိို ့် န ်တ ဝနရ်ှိသည့်် 

လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််အ ဏ ရိှသ ူကွယ်လွနသ်ည့််အ ါ  ိိုသ၏ူအရမွဆက် သံ၊ူ တ  ားဝငက်ိိုယ်စ ားလှယ် သိို ့်မ ဟိုတ ်

ပစစည်ား ိနာ်းက  ိိုကွယ်လွနသ်ပိူိုငဆ်ိိုငသ်ည့်် ရငရွ ကားနငှ့်် ပစစည်ားမျ ား၏စ  ငာ်းကိို သတ်မှတ် ျက် မျ ားနငှ့််အညီ 

ရက ်မရှငသ်ိို ့်ရ ကည လွှ တငပ်ပ မည်။ 

 

အခန်ား (၉) 

အဂတလိိိုက်စ ားမှုပဖင့်် ကကယဝ်ချမ်ားသ လ မှုရ က င့််  ရိှသည့််ရငရွ ကားနငှ့်် ပစစညာ်းမျ ားကိို ပပည်သူ ့်ဘဏ္ဍ အပဖစ ်

သမ်ိားဆညာ်းပခငာ်း 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014> 

၅၁။ ရက ်မရှငသ်ည် စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့၏ စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရတွွဲ့ ရှိ ျက်အစ ီင ်စံ အ  အဂတိလိိုက်စ ားမှုပဖင့်် 

ကကယ်ဝ ျမ်ားသ လ ပ ငာ်းရ က င့်် လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််အ ဏ ရိှသတူစ်ဦားဦားက ပိိုငဆ်ိိုငသ်ည့်် ရငရွ ကား၊ ပစစည်ားမျ ားနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ 

စစိစတ်ငပ်ပ နပ်ဏ မစစိစရ် ားအဖွဲွဲ့ကိိုတ ဝနရ်ပားအပ် မည။် 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014> 

၅၂။ ရက ်မရှင၏် တ ဝနရ်ပား ျက်အ  ပဏ မစစိစရ် ားအဖွဲွဲ့သည် ဤဥပရေနငှ့််အညီ လိိုအပ်ရသ  သက်ရသ  ံျက်မျ ား 

 ယူမပီား အဆိိုပါရငရွ ကားနငှ့်် ပစစည်ားမျ ားကိို ပပည်သူ ့်ဘဏ္ဍ အပဖစ ်သမိ်ားဆည်ား န ်သင့််/မသင့်် သရဘ   ားမှတ် ျက်ပဖင့်် 

စစိစရ်တွွဲ့ ရှိ ျက်အစ ီင ်စံ ကိို ရက ်မရှငသ်ိို ့် တငပ်ပ မည်။ 

၅၃။ ရက ်မရှငသ်ည် ပဏ မစစိစရ် ားအဖွဲွဲ့၏ တငပ်ပသည့်် စစိစရ်တွွဲ့ ရှိ ျက် အစ ီင ်စံ ကိို စစိစမ်ပီား အဆိိုပါ ရငရွ ကားနငှ့်် 

ပစစည်ားမျ ားသည်- 
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(က) အဂတိလိိုက်စ ားမှုပဖင့််  ရိှရသ ရငရွ ကားနငှ့်် ပစစည်ားမျ ားပဖစရ် က ငာ်း သက်ရသ ငရ်ှ ားရပေါ် ရပါက်လျှင ်

အဆိိုပါရငရွ ကားနငှ့်် ပစစည်ားမျ ားကိို ပပည်သူ ့်ဘဏ္ဍ အပဖစ ်သမိ်ားဆည်ားသည့််အမိန် ့် ျမှတ်  မည်။ 

( ) ဥပရေနငှ့်် ညီညွတ်ရသ နည်ားလမ်ားပဖင့််  ရိှရသ ရငရွ ကားနငှ့်် ပစစည်ားမျ ားပဖစရ် က ငာ်း လိုပ်ပိိုင ်ငွ့်် အ ဏ ရှိသကူ 

သက်ရသ ငရ်ှ ားပပနိိုငလ်ျှင ်အဆိိုပါရငရွ ကားနငှ့်် ပစစည်ားမျ ားကိို ယငာ်းအ ားပပနလ်ည်ရပား အပ် မည်။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014> 

၅၃-က။ (က) ပိုေမ် ၅၃၊ ပိုေမ် ွ ဲ(က) အ   ျမှတ်သည့်် အမိန် ့်နငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ အမိန် ့် ျမှတ်ပ ငာ်း   ံသကူ အမိန် ့် ျမှတ်သည့််ရန ့်မှ 

 က်ရပါငာ်း ၉၀ အတွငာ်း သတ်မှတ် ျက်မျ ားနငှ့််အညီ ပပည်ရ  ငစ်ို အစိိုား အဖွဲွဲ့  ံအယူ  ံငွ့််ရိှသည်။ 

( ) ပပည်ရ  ငစ်ိုအစိိုား အဖွဲွဲ့သည် ရက ်မရှငက်  ျမှတ်သည့်် အမိန် ့်တစ ်ပ် ပ်ကိို အတည်ပပြုပ ငာ်း၊ ပပငဆ်ငပ် ငာ်း၊ 

ပယ်ဖျက်ပ ငာ်း လိိုအပ်ပါက ပပနလ်ည်စံိုစမ်ား စစရ်ဆားရစမပီား သင့််ရလျ ်သည့်် အမိန် ့် တစ ်ပ် ပ်  ျမှတ်ပ ငာ်းပပြုနိိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ပပည်  ငစ်ိုအစိိုား အဖွဲွဲ့၏ ဆံိုားပဖတ် ျက်သည် အမပီားအပပတ် ပဖစရ်စ မည်။ 

<ပပငဆ်င ်21.06.2018> 

၅၄။ ရက ်မရှငသ်ည် သက်ရသ အံပဖစ ်သမိ်ားဆည်ား  ားရသ  ရငရွ ကားနငှ့်် ပစစည်ားမျ ားကိို စံိုစမ်ားစစရ်ဆား 

ပ ငာ်း  ံသမူဟိုတ်ရသ  အပ  ားသတူစဦ်ားဦားက သရဘ ရိိုားပဖင့်် တ  ားဝငလ်ွှဲရပပ ငာ်း ယူ  ားမပီားပဖစ ်

ရ က ငာ်းသက်ရသ ငရ်ှ ားရပေါ်ရပါက်ပါက ိိုအပ  ားသအူ ားပပနလ်ည် ိုတ်ရပား မည်။ 

 

အခန်ား (၁၀) 

ပပစမ်ှုနငှ့််ပပစေ်ဏ်မျ ား 

၅၅။ နိိုငင်ရံ ား    ူားလက်ရှိပဖစသ် ူသိို ့်မဟိုတ ်နိိုငင်ရံ ား    ူားလက်ရိှပဖစ ်ဲ့်စဉ်က မည်သမူဆိို အဂတိ လိိုက်စ ားမှု 

ကျ ားလွနရ် က ငာ်း ပပစမ်ှု ငရ်ှ ားစ ီငပ် ငာ်း  ံလျှင ် ိိုသကူိို ၁၅ နစှ ် က်မပိိုရသ  ရ  ငေ်ဏ ်ျမှတ် မည့််အပပင ်

ရငေွဏလ်ည်ား  ျမှတ်နိိုငသ်ည်။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014, 21.06.2018> 

၅၆။ နိိုငင်ရံ ား   ူား လက်ရှိပဖစသ်မူှအပ အပ  ားလိုပ်ပိိုင ်ငွ့်် အ ဏ ရှိသ ူသိို ့်မဟိုတ် လိုပ်ပိိုင ်ငွ့်် အ ဏ ရှိစဉ်က မည်သမူဆိို 

အဂတိလိိုက်စ ားမှုကျ ားလွနရ် က ငာ်း ပပစမ်ှု ငရ်ှ ားစ ီငပ် ငာ်း ံ လျှင ် ိိုသကူိို တစဆ်ယ်နစှ ်က်မပိိုရသ  

ရ  ငေ်ဏ ်ျမှတ် မည့််အပပင ်ရငေွဏလ်ည်ား  ျမှတ်နိိုငသ်ည်။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014, 21.06.2018> 

၅၇။ နိိုငင်ရံ ား   ူား လက်ရိှပဖစသ်နူငှ့်် လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််အ ဏ ရိှသမူှအပ အပ  ားမည်သမူဆိို အဂတိလိိုက်စ ားမှုကျ ားလွနရ် က ငာ်း 

ပပစမ်ှု ငရ်ှ ား စ ီငပ် ငာ်း   ံလျှင ် ိိုသကူိို  ိုနစန်စှ ်က်မပိိုရသ  ရ  င ်ေဏ ်ျမှတ် မည့််ပပင ်

ရငေွဏလ်ည်ား ျမှတ်နိိုငသ်ည်။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014> 
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၅၈။ မည်သမူဆိို ဤဥပရေပါ ပပစမ်ှုတစ ်ပ် ပ်နငှ့်် သကဆ်ိိုငသ်ည့်် ရငရွ ကားနငှ့်် ပစစည်ားမျ ားအရပေါ် အရ ား 

ယူရဆ င ွ်က်ပ ငာ်းမပပြုနိိုင ်န ်ဖံိုားကွယ်ပ ငာ်း၊ ရဖျ က်ဖျက်ပ ငာ်း၊ ရပပ ငာ်းလဲပ ငာ်း သိို ့်မဟိုတ် လွှဲရပပ ငာ်းပ ငာ်း ပပြုရ က ငာ်း 

ပပစမ်ှု ငရ်ှ ားစ ီငပ် ငာ်း  ံလျှင ် ိိုသအူ ား ငါားနစှ ်က်မပိိုရသ  ရ  ငေ်ဏ ်ျမှတ် မည့််ပပင ်

ရငေွဏလ်ည်ား ျမှတ်နိိုငသ်ည်။ 

၅၉။ မည်သမူဆိို ပိုဂဂိြုလ်တစဦ်ားတစရ်ယ က်အ ား နစန် ရစ န ်သိို ့်မဟိုတ် ဂိုဏသ်ရ ပျက်ရစ န ် ည် ွယ်၍ ဤဥပရေပါ 

ပပစမ်ှုတစ ်ို ိုကိို ကျ ားလွနသ်ည်ဟိုရသ ်လည်ားရက ငာ်း၊ အဂတိလိိုက်စ ားမှုပဖင့်် 

ကကယ်ဝ ျမ်ားသ လ ပ ငာ်းပဖစသ်ည်ဟိုရသ ်လည်ားရက ငာ်း၊ မမှနမ်ကနသ်တငာ်းရပားပိို ့်ပ ငာ်း၊ တိိုငတ်နာ်းပ ငာ်း ပပြုရ က ငာ်း 

ပပစမ်ှု ငရ်ှ ားစ ီငပ် ငာ်း  ံလျှင ် ိိုသကူိို သံိုားနစှ ်က်မပိိုရသ  ရ  ငေ်ဏ ်ျမှတ် မည့်် အပပင ်ရငေွဏလ်ည်ား 

 ျမှတ်နိိုငသ်ည်။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014, 21.06.2018> 

၆၀။ မည်သမူဆိို ရက ်မရှင ်သိို ့်မဟိုတ် ရက မ်ရှငက်လွှဲအပ်တ ဝနရ်ပားအပ်သည့်် အဖွဲွဲ့အစည်ားတစ ်ို ိုက  ိုတ်ဆင့််သည့်် 

အမိန် ့်တစ ်ပ် ပ်ကိို လိိုက်န  နပ်ျက်ကွက်ရ က ငာ်း ပပစမ်ှု ငရ်ှ ားစ ီငပ် ငာ်း ံ လျှင ် ိိုသကူိို ရပ  က်လ က်မပိိုရသ  

ရ  ငေ်ဏပ်ဖစရ်စ၊ ရငေွဏပ်ဖစရ်စ၊ ေဏန်စှ ်ပ်လံိုားပဖစရ်စ  ျမှတ်နိိုင ်သည်။ 

၆၁။ မည်သည့််လိုပ်ပိိုင ်ငွ့််အ ဏ ရိှသမူဆိို ဤဥပရေအ  ရက ်မရှငက် သတ်မှတ်သည့်် အ ျိနက် လ အတွငာ်း ရငရွ ကား၊ 

ပစစည်ား၊ ရပား နတ် ဝနန်ငှ့််   နပိ်ိုင ်ငွ့််ဆိိုင ်  အရ  ကအ်  ားမျ ားကိို တငပ်ပ န ်တမငပ်ျက်ကွက်ရ က ငာ်း သိို ့်မဟိုတ် 

ယငာ်းအရ  က်အ  ားမျ ားကိို မမှနမ်ကနတ်ငပ်ပရ က ငာ်း သိို ့်မဟိုတ် အ ျက်အလက်မျ ားကိို  ိမ် ျနရ် က ငာ်း 

ပပစမ်ှု ငရ်ှ ားစ ီငပ် ငာ်း  ံလျှင ် ိိုသကူိို ငါားနစှ ်က်မပိိုရသ  ရ  ငေ်ဏ ်ျမှတ် မည့််ပပင ်

ရငေွဏလ်ည်ား ျမှတ်နိိုငသ်ည်။ 

၆၂။ ဘဏန်ငှ့်် ရငရွ ားရ ကားရ ားအဖွဲွဲ့အစည်ားတစ ်ို ိုမှ တ ဝနရ်ှိသ ူမည်သမူဆိို ဤဥပရေပါပပစမ်ှုနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ ရအ က်ပါ 

ပပြုလိုပ်မှုတစ ်ပ် ပ်ကိို ကျ ားလွနရ် က ငာ်း ပပစမ်ှု ငရ်ှ ားစ ီငပ် ငာ်း  ံလျှင ်ယငာ်းပပြုလိုပ်မှု တစ ်ပ် ပ်အတွက်  ိိုသကူိို 

ငါားနစှ ်က်မပိိုရသ  ရ  ငေ်ဏ ်ျမှတ် မည့််ပပင ်ရငေွဏ ်လည်ား ျမှတ်နိိုငသ်ည်- 

(က) ရက ်မရှင၏် တ ဝနရ်ပားအပ် ျက်အ  စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့က တ  ားဝငတ် ဝန ်မ်ားရဆ င ်ပ ငာ်း ကိို 

 ငွ့််ပပြု နပ်ငငာ်းပယ်ပ ငာ်း၊ 

( ) ရက ်မရှငက် တ ားပမစမ်ိန် ့် ိုတ်ဆင့််  ားရသ   ဘဏန်ငှ့်် ရငရွ ားရ ကားရ ားအဖွဲွဲ့အစည်ားတစ ်ို ိုရှိ 

ရငရွ ကားနငှ့််ပစစည်ားမျ ားကိို ရက ်မရှင၏် ငွ့််ပပြုမိန် ့်မရိှဘ ဲ ိုတ်ရပားပ ငာ်း၊ လွှဲရပပ ငာ်းပ ငာ်း၊ 

(ဂ) စံိုစမ်ားစစရ်ဆားမှုနငှ့်် သကဆ်ိိုငသ်ည့်် ရငရွ ကားနငှ့်် ပစစည်ားဆိိုင ် မှတ်တမ်ားမျ ားကိို ရဖျ က်ဖျက်ပ ငာ်း၊ ရပပ ငာ်းလဲပ ငာ်း၊ 

ပပငဆ်ငပ် ငာ်း သိို ့်မဟိုတ် ရက ်မရှင၏် ွင့််ပပြု ျက်မရိှဘ ဲလွှဲရပပ ငာ်းပ ငာ်း။ 

၆၃။ မည်သမူဆိို ဤဥပရေပါ ပပစမ်ှုတစ ်ပ် ပ်ကိို ကျ ားလွန ်နလ်ှုံွဲ့ရဆ ်ပ ငာ်း၊ အ ား ိုတ်ပ ငာ်း၊ ပူားရပါငာ်း  ကံစည်ပ ငာ်း 

သိို ့်မဟိုတ် စမီံ န် ့် ွပဲ ငာ်းပပြုလျှငပ်ဖစ်ရစ၊ ပပစမ်ှုကျ ားလွန ် တွင ်အ ားရပားကူညီလျှင ်ပဖစရ်စ 

ယငာ်းပပစမ်ှုအတွက်ပပဋ္ဌ နာ်း  ားသည့်် ပပစေ်ဏက်ိို  ျမှတ်ပ ငာ်း  ံမည်။ 
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အခန်ား (၁၁) 

အရ ရွ  ွ

၆၄။ စံိုစမ်ားစစရ်ဆားပ ငာ်း  ံသသူည် မိမိပိိုငဆ်ိိုငသ်ည့်် ရငရွ ကားနငှ့််ပစစည်ားမျ ားကိို တ  ားဝင ်မည်သိို ့် ရိှ ရ က ငာ်း သိို ့်မဟိုတ် 

မည်သည့််ဝငရ်ငပွဖင့််  ရှိရ က ငာ်းကိို  ိိုငလ်ံိုရသ အရ  က်အ  ားမျ ားပဖင့်် သက်ရသ  ငရ်ှ ားပပသ န ်တ ဝနရ်ှိသည်။ 

၆၅။ ဤဥပရေပါ ပပစမ်ှုတစ ်ပ် ပ်ပဖင့်် တ  ားစွဆဲိို  တွင ်တ ဝနရ်ပားအပ်ပ ငာ်း  ံသည့်် စံိုစမ်ားစစရ်ဆား ရ ားအဖွဲွဲ့ သိို ့်မဟိုတ ်

စစရ်ဆားရ ားမ ားသည်- 

(က) နိိုငင်ရံ ား   ူား လက်ရှိပဖစသ်ကူိို တ  ားစွဆဲိို နပ်ဖစပ်ါက ပပည်ရ  ငစ်ိုအစိိုား အဖွဲွဲ့၏ သရဘ     တူညီ ျက်ပဖင့်် 

ရက ်မရှငက် ိုတ်ရပားရသ  ကကိြုတင ်ငွ့််ပပြု ျက် ယူ မည်။ 

( ) လွှတ်ရတ ်ကိိုယ်စ ားလှယ်ကိို တ  ားစွဆဲိို နပ်ဖစပ်ါက တည်ဆဲဥပရေနငှ့်် အည ီကကိြုတင ်ငွ့််ပပြု ျက်  ယူ မည်။ 

(ဂ) နိိုငင်ရံ ား   ူား လက်ရိှပဖစသ်နူငှ့်် လွှတ်ရတ ်ကိိုယ်စ ားလှယ်မှအပ အပ  ားသတူစဦ်ားဦားကိို တ  ားစွ ဲဆိို နပ်ဖစပ်ါက 

ရက ်မရှငက် ိုတ်ရပားရသ  ကကိြုတင ်ငွ့််ပပြု ျက် ယူ မည်။ 

<ပပငဆ်င ်21.06.2018> 

၆၆။ ဤဥပရေအ  တ  ားစွဆဲိိုတငပိ်ို ့်  ားရသ  အဂတိလိိုကစ် ားမှုနငှ့်် သက်ဆိိုငသ်ည့်် သက်ရသ  ံ

ပစစည်ားသည်တ  ားရံိုားရရှွဲ့သိို ့် တငပိ်ို ့် န ်မလွယ်ကူရသ  ပစစည်ားပဖစပ်ါက ယငာ်းသက်ရသ ပံစစည်ားကိိုတ  ား 

ရံိုားရရှွဲ့သိို ့်တငပိ်ို ့် နမ်လိိုဘ ဲမည်ကဲ့်သိို ့် ိနာ်းသမိ်ား  ားရ က ငာ်း အစ ီင ်စံ  သိို ့်မဟိုတ် သက်ဆိိုင ် စ  ွက် စ တမ်ား 

အရ  က်အ  ားမျ ားပဖင့်် တငပ်ပနိိုငသ်ည်။ ယငာ်းသိို ့်တငပ်ပပ ငာ်းကိို တ  ားရံိုားရရှွဲ့သိို ့် သက်ရသ  ံပစစည်ားတငပ်ပဘသိကဲ့်သိို ့် 

မှတ်ယူက သက်ဆိိုင ် တ  ားရံို ားက ဥပရေနငှ့််အည ီစမီံ န် ့် ွသဲည့််အမိန် ့် ျမှတ်  မည်။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014> 

၆၇။ ဤဥပရေပါပပဋ္ဌ နာ်း ျက်မျ ားကိို အရက ငအ် ည်ရဖ ်ရဆ င ွ်က်  တွင ်သရဘ ရိိုားပဖင့််ရဆ င ွ်က် ရသ  

ရက ်မရှငအ်ဖွဲ ွဲ့ဝင၊် ပဏ မစစိစရ် ားအဖွဲွဲ့ဝင၊် စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့ဝင၊် စစရ်ဆားရ ားမ ားလိုပ်ငနာ်း အဖွဲွဲ့ဝငန်ငှ့်် 

ရက ်မရှငရ်ံို ားဝန ်မ်ားမျ ားကိိုလည်ားရက ငာ်း၊ ရက ်မရှင၊် ပဏ မစစိစရ် ားအဖွဲွဲ့၊ စံိုစမ်ားစစရ်ဆား ရ ားအဖွဲွဲ့၊ 

ရက ်မရှငရ်ံို ားဝန ်မ်ားတစဦ်ားဦား၏ ကိိုယ်စ ားရဆ င ွ်က်သမူျ ားကိိုလည်ားရက ငာ်း တ  ားမ ရ က ငာ်းအ  ပဖစရ်စ၊ 

ပပစမ်ှုရ က ငာ်းအ ပဖစရ်စ၊ အပ  ားအမှုအ ငာ်းတစစ်ံိုတစ ် ပဖင့််ပဖစရ်စ အရ ားယူပ ငာ်း မရှိရစ ။ 

၆၈။ အဂတိလိိုကစ် ားမှုနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ပဖစရ်စ၊ အဂတိလိိုက်စ ားမှုပဖင့်် ကကယ်ဝ ျမ်ားသ လ မှုနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ပဖစရ်စ၊ 

ရငရွ ကားနငှ့်် ပစစည်ားမျ ားကိို စံိုစမ်ားစစရ်ဆားအရ ားယူပ ငာ်းနငှ့်် စပ်လျဉ်ား၍ပဖစရ်စ အပ  ား တည်ဆဲဥပရေတစ ်ပ် ပ်တွင ်

မည်သိို ့်ပငပ်ါရိှရစက မ ူဤဥပရေအ သ လျှင ်အရ ားယူ မည်။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014> 

၆၉။ ဤဥပရေအ  အရ ားယူပိိုင ်ငွ့််ရိှသည့််ပပစမ်ှုမျ ားအ ား  ဲအရ ားယူပိိုင ်ငွ့််ရိှရသ  ပပစမ်ှုမျ ားအပဖစသ်တ် မှတ်သည်။ 
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၇၀။ (က) ရက ်မရှငဥ်ကက ဋ္ဌကိို ပပည်ရ  ငစ်ိုဝနက်ကီားအဆင့််အပဖစလ်ည်ားရက ငာ်း၊ အတွငာ်းရ ားမ ားနငှ့်် အဖွဲွဲ့ဝငမ်ျ ားကိို 

ေိုတိယဝနက်ကီားအဆင့််အပဖစ ်လည်ားရက ငာ်းသတ်မှတ် မည်။ 

( ) ပိုေမ် ွ ဲ(က) နငှ့််အညီ သတ်မှတ်ရသ  အဆင့််အတနာ်းနငှ့််ရလျ ်ညီသည့််  ျီားပမြှင့််ရင၊ွ စ ိတ်နငှ့်် အရဆ ငအ်ရယ ငမ်ျ ားကိို 

 စံ ား ငွ့််ရိှရစ မည်။ 

(ဂ) ဤဥပရေအ ဖွဲွဲ့စည်ားသည့်် လိုပ်ငနာ်းရက ်မတီဝငမ်ျ ား၊ လိုပ်ငနာ်းအဖွဲွဲ့ဝငမ်ျ ား၊ ပဏ မစစိစရ် ားအဖွဲွဲ့ ဝငမ်ျ ား၊ 

စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့ဝငမ်ျ ား၊ စစရ်ဆားရ ားမ ားနငှ့်် ရက ်မရှငရ်ံို ား၏အ   မ်ား၊ အမှု မ်ားမျ ား 

သည်ပပည်သူ ့်ဝန ်မ်ားမျ ားပဖစသ်ည်ဟို မှတ်ယူ မည်။ 

<ပပငဆ်င ်23.07.2014> 

၇၁။ ရက ်မရှငန်ငှ့်် ဤဥပရေအ ဖွဲွဲ့စည်ားသည့်် လိုပ်ငနာ်းရက ်မတီမျ ား၊ လိုပ်ငနာ်းအဖွဲွဲ့မျ ား၊ ပဏ မ စစိစရ် ားအဖွဲွဲ့မျ ား၊ 

စံိုစမ်ားစစရ်ဆားရ ားအဖွဲွဲ့မျ ား၏ အသံိုားစ ိတ်မျ ား၊ ရက ်မရှငရ်ံို ား၏ အသံိုားစ ိတ်မျ ား အတွက်ပပည်ရ  ငစ်ိုအစိိုား အဖွဲွဲ့က 

ဘဏ္ဍ ရင ွွဲရဝလျ   ားရပား မည်။ 

၇၂။ ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌ နာ်း ျက်မျ ားကိို အရက ငအ် ည်ရဖ ်ရဆ င ွ်က်နိိုင ်န-် 

(က) ရက ်မရှငသ်ည် ပပည်ရ  ငစ်ိုအစိိုား အဖွဲွဲ့၏ သရဘ တူညီ ျက်ပဖင့်် နည်ားဥပရေ၊ စည်ားမျဉ်ားနငှ့်် စည်ားကမ်ားမျ ားကိို 

 ိုတ်ပပနန်ိိုငသ်ည်။ 

( ) ရက ်မရှငသ်ည် လိိုအပ်ရသ အမိန် ့်ရ က ်ပင စ ၊ အမိန် ့်၊ ညွှန ်က ား ျက်နငှ့်် လိုပ် ံိုားလိုပ်နည်ားမျ ားကိို 

 ိုတ်ပပနန်ိိုငသ်ည်။ 

၇၃။ ၁၉၄၈  ိုနစှ၊် အဂတိလိိုက်စ ားမှုတ ားပမစရ် ားအက်ဥပရေ (ဥပရေအမှတ် ၆၇/၄၈) ကိိုဤဥပရေပဖင့်် ရိုပ်သမိ်ားလိိုက်သည်။ 

ပပည်ရ  ငစ်ိုသမမတပမနမ် နိိုငင်ရံတ ် ဖွဲွဲ့စည်ားပံိုအရပ  ဥံပရေအ  ကျွန်ိုပ်လက်မှတ်ရ ား ိိုားသည်။ 

 

(ပံို) သနိာ်းစနိ ်

နိိုငင်ရံတ ်သမမတ 

ပပည်ရ  ငစ်ိုသမမတပမနမ် နိိုငင်ရံတ ် 


