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စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခွ်င ဥ်ပဒဒ 

(၂၀၁၉ ခိုနစှ၊် ပပည်ဒ ောငစ်ိုလွှတဒ်တော်ဥပဒဒအမှတ ်၂။) 

၁၃၈၀ ပပည ်နစှ၊် ပပောသ ိုလပပည ်ဒက ော် ၁၀ ရက် 

(၂၀၁၉ ခိုနစှ၊် ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်) 

ပပည်ဒ ောငစ်ိုလွှတ်ဒတော်သည် ဤဥပဒဒက ို ပပဋ္ဌောန််းလ ိုက်သည်။ 

 

အခန််း (၁) 

အမည၊် စတငအ်ောဏောတညပ်ခင််းနငှ  ်အဓ ပပောယဒ် ော်ပပခ က ်

၁။ (က) ဤဥပဒဒက ို စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ ဥ်ပဒဒဟို ဒခေါ်တွငဒ်စရမည်။ 

(ခ) ဤဥပဒဒသည် န ိုငင်ဒံတော်သမမတက အမ န  ဒ် ကော်ပငောစောပြင  ်သတ်မှတ်သည ်ဒန  ရက်တွင ်စတငအ်ောဏော 

တည်ဒစရမည်။ 

၂။ ဤဥပဒဒတွငပ်ါရှ ဒသော ဒအောက်ပါစကော်းရပ်မ ော်းသည ်ဒြောပ်ပပါအတ ိုင််း အဓ ပပောယ်သက်ဒရောက်ဒစရ မည်- 

(က) န ိုငင်ဒံတော် ဆ ိုသည်မေှာ ပပည်ဒ ောငစ်ိုသမမတပမနမ်ောန ိုငင်ဒံတော်က ို ဆ ိုသည။် 

(ခ) ဗဟ ိုဒကော်မတ ီဆ ိုသည်မှော ဤဥပဒဒအရြွ ွဲ့စည််းဒသော မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော ဗဟ ိုဒကော်မတီက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဂ) ဝန်ကကီ်းဌောန ဆ ိုသည်မေှာ ပပည်ဒ ောငစ်ိုအစ ို်းရ စ်ီးပွော်းဒရ်းနငှ က်ူ်းသန််းဒရောင််းဝယ်ဒရ်းဝနက်ကီ်းဌောနက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဃ) သက်ဆ ိုငရ်ောဝန်ကကီ်းဌောန ဆ ိုသညမ်ှော ပပည်ဒ ောငစ်ိုအစ ို်းရ ပပန ်ကော်းဒရ်းဝနက်ကီ်းဌောန၊ စက်မှုဝနက်ကီ်း ဌောန၊ 

စ ိုက်ပ   ်းဒရ်း၊ ဒမွ်းပမြူဒရ်းနငှ ဆ်ည်ဒပမောင််းဝနက်ကီ်းဌောန သ ို  မဟိုတ် ပညောဒရ်းဝနက်ကီ်းဌောနက ို ဆ ိုသည။် 

(င) ဒအဂ ငစ် ီဆ ိုသည်မှော ဤဥပဒဒအရ ြွ ွဲ့စည််းဒသော မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော ဒအဂ ငစ်ကီ ို ဆ ိုသည်။ 

(စ) ဦ်းစ်ီးဌောန ဆ ိုသည်မှော ဝနက်ကီ်းဌောနက မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ောက စစရပ်မ ော်းဒဆောငရွ်က်ရန ်တောဝနဒ်ပ်းအပ်ဒသော ဦ်းစ်ီးဌောနက ို 

ဆ ိုသည်။ 

(ဆ) မှတပံ်ိုတငအ်ရောရှ  ဆ ိုသည်မေှာ မပူ ိုငခ်ငွ မ်ှတ်ပံိုတငပ်ခင််းလိုပ်ငန််းမ ော်းက ို ဒဆောငရွ်က်သည ် ဦ်းစ်ီးဌောန၏ 

ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ်က ို ဆ ိုသည်။ 

(ဇ) စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရောရှ  ဆ ိုသည်မေှာ မပူ ိုငခ်ငွ မ်ှတ်ပံိုတငပ်ခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ စစဒ်ဆ်းမှုမ ော်း ဒဆောငရွ်က်သည ် ဦ်းစ်ီးဌောနရှ  

လက်ဒ ောက်ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းနငှ အ် က် အဆင ရှ် ဒသော အရောရှ က ို ဆ ိုသည်။ 

(ဈ) မူပ ိုငခ်ွင  ်(Intellectual Property Rights) ဆ ိုသည်မှော က ိုယ်ပ ိုငအ်သ ဉောဏပ်ြင  ်ပပ လိုပ်ဒသော တီ ွင ်ြနတ်ီ်းမှုမ ော်းက ို 

အကောအကွယ်ဒပ်းရန ်ဥပဒဒအရဒပ်းအပ်သည ် အခငွ အ်ဒရ်းက ို ဆ ိုသည်။ ယင််းစကော်းရပ် တွင ်

စောဒပနငှ အ်နိုပညောမပူ ိုငခ်ငွ ၊် တီ ွငမ်ှုမူပ ိုငခ်ငွ ၊် စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ ၊် ကိုနအ်မှတ်တံဆ ပ်မူပ ိုငခ်ငွ န်ငှ   ်အပခော်းဒသော 

မူပ ိုငခ်ငွ  ်အမ   ်းအစော်းမ ော်းလည််း ပါဝငသ်ည်။ 
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(ည) စက်မှုဒဇီ ိုင််း ဆ ိုသည်မေှာ မ ဉ်းဒ ကောင််းမ ော်း၊ ဒကောက်ဒ ကောင််းမ ော်း၊ အဒရောငအ်ဒသ်ွးမ ော်း၊ ပံိုသဏ္ဌောန၊် 

မ က်နေှာပပငအ်ဒနအ ော်း၊ အ ည်အလ ပ်အသော်း၊  ိုတ်ကိုနပ်စစည််းတ ို  ၏ သငွပ်ပငလ်ကခဏောမ ော်း သ ို  မဟိုတ် ယင််းတ ို  ၏ 

အလှအပအဆငတ်နဆ်ော သ ို  မဟိုတ် ယင််းတ ို  ၏ သငွပ်ပငလ်ကခဏောမ ော်းနငှ  ်အလှအပအဆငတ်နဆ်ော တ ို  မှ 

ဒပေါ် ွက်လောဒသော စက်မှု ိုတ်ကိုန ်သ ို  မဟိုတ် လက်မှု ိုတက်ိုနတ်စခ်ိုလံို်း သ ို  မဟိုတ် အစ တ်အပ ိုင််း တ ို  ၏ 

အပပငပ်န််းပံိုသဏ္ဌောနက် ို ဆ ိုသည်။ 

(ဋ)  ိုတက်ိုန် ဆ ိုသည်မှော စက်မှုပစစည််း သ ို  မဟိုတ ်လက်မှုပစစည််းတစခ်ိုခိုက ို ဆ ိုသည်။ ယင််းစကော်းရပ်တွင ်

အစ တ်အပ ိုင််းမ ော်းစွော ဆက်စပ်ပါဝငဒ်သော စကမ်ှုပစစည််း သ ို  မဟိုတ် လက်မှုပစစည််းတွင ်တပ်ဆငရ်မည ် 

အစ တ်အပ ိုင််းမ ော်း၊ ရိုပ်ပံိုသဒကေတမ ော်း၊ ပံိုနှ ပ်စောလံို်းပံိုသဏ္ဌောနမ် ော်း၊  ိုတ်ပ ို်းမှုနငှ  ်အပပငအ်ဆငတ် ို   ပါဝင ်သည။် 

ယင််းစကော်းရပ်တွင ်ကွနပ် ြူတောပရ ိုဂရမ်မ ော်း မပါဝင။် 

(ဌ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရှ်င ်ဆ ိုသည်မှော ဦ်းစ်ီးဌောန၏ မှတ်ပံိုတငစ်ောရင််းတွင ်မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််း ပ ိုငရ်ှငအ်ပြစ ်

အသ အမှတ်ပပ မှတ်တမ််းတငပ်ခင််းခရံသည ် ပိုဂ္  လ် သ ို  မဟိုတ် တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဍ)  န်တ်ီးသ ူဆ ိုသည်မှော စက်မှုဒဇီ ိုင််းတစခ်ိုခိုအော်း ြနတ်ီ်းသကူ ို ဆ ိုသည်။ 

(ဎ) အခွင အ်ဒရ်းရရှ သ ူဆ ိုသည်မှော စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရှ်ငန်ငှ  ်ယင််း၏အခငွ အ်ဒရ်းမ ော်းက ို တရော်းဝငခ်စံော်းခငွ  ်ရှ ဒသော ပိုဂ္  လ် 

သ ို  မဟိုတ် တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဏ) အလိုပ်ရှင ်ဆ ိုသည်မေှာ အလိုပ်အက ိုငဆ် ိုငရ်ော သဒ ောတူညီခ က်အရ နစှြ်က်သဒ ောတူညီဒသော အခဒ က်းဒငပွြင  ်

အလိုပ်သမော်းတစဦ််းက ိုပြစဒ်စ၊ အမ ော်းက ိုပြစဒ်စ ငေှာ်းရမ််းလိုပ်က ိုင၍် တ ိုက်ရ ိုက် ဒသော်လည််းဒကောင််း၊ 

သယွ်ဝ ိုက်၍ဒသော်လည််းဒကောင််း စမီံကွပ်က အိုပ်ခ  ပ်ပပီ်း အလိုပ်သမော်းအတွက် လိုပ်ခဒပ်းရန၊် အလိုပ်ခန   ်ော်းရနန်ငှ  ်

အလိုပ်မှရပ်စ ရန ်တောဝနရ်ှ သတူစဦ််းဦ်း၊ အစ ို်းရဌောန၊ အစ ို်းရအြွ ွဲ့အစည််း သ ို  မဟိုတ် တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော 

အြွ ွဲ့အစည််းတစရ်ပ်ရပ်က ို ဆ ိုသည်။ ယင််းစကော်းရပ်တွင ်အလိုပ်ရှင၏် တရော်းဝငစ်မီံခန  ခ်ွ မှုဆ ိုငရ်ော က ိုယစ်ော်းလှယ်၊ 

ပိုဂ္လ ကပ ိုငလ်ိုပ်ငန််းတွင ်အလိုပ်ရှငက်ွယ်လွနပ်ါက ယင််း၏ တရော်းဝင ်အဒမွဆက်ခသံနူငှ  ်အစိုရှယ်ယော 

တရော်းဝငလ်က်ခရံရှ သတူ ို  လည််း ပါဝငသ်ည်။ 

(တ) အလိုပ်သမော်း ဆ ိုသညမ်ှော မ မ ၏ကောယအော်း၊ ညဏအော်းက ို အသံို်းပပ ၍ လိုပ်က ိုငရ်ရှ ဒသော လိုပ်ခပြင  ်

အသက်ဒမွ်းဝမ််းဒက ောင််းမှု ပပ ဒနရသကူ ို ဆ ိုသည်။ ဤဥပဒဒအလ ို  ငေှာ ယင််းစကော်းရပ်တွင ်အစ ို်းရဌောန၊ 

အစ ို်းရအြွ ွဲ့အစည််း သ ို  မဟိုတ ်တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းတစရ်ပ်ရပ်၏ ဝန ်မ််းမ ော်းလည််း ပါဝငသ်ည်။ 

( ) အ ွ ွဲ့ဝငန် ိုငင် ံဆ ိုသည်မှော န ိုငင်ဒံတော်က အြွ ွဲ့ဝငအ်ပြစ ်ပါဝင ်ော်းဒသော မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော ကွနဗ်င််းရှင််းမ ော်း၊ စောခ  ပ်မ ော်း 

သ ို  မဟိုတ် သဒ ောတူညီခ က်မ ော်း သ ို  မဟိုတ် ယင််းတ ို  နငှ  ်သက်ဆ ိုငသ်ည ် အပပည်ပပညဆ် ိုငရ်ောအြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း 

သ ို  မဟိုတ် ဒဒသဆ ိုငရ်ောအြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၏ အြွ ွဲ့ဝငန် ိုငင်တံစခ်ိုခိုက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဒ) မူပ ိုငခ်ွင တ်ရော်းရံို ်း ဆ ိုသည်မေှာ ပပည်ဒ ောငစ်ိုတရော်းလွှတ်ဒတော်ခ  ပ်က မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော က စစရပ်မ ော်းက ို စစဒ်ဆ်းစရီငရ်န ်

ဥပဒဒအရ တည်ဒ ောငဒ်သောတရော်းရံို ်းက ိုဒသော်လည််းဒကောင််း၊ ယင််းရံို ်း၏ စရီငပ် ိုငခ်ငွ  ်အောဏောနငှ  ်လိုပ်ပ ိုငခ်ငွ မ် ော်း 

အပ်နငှ််း ော်းသည ် တရော်းရံို ်းက ိုဒသော်လည််းဒကောင််း ဆ ိုသည်။ 
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(ဓ) ဦ်းစော်းဒပ်းအခွင အ်ဒရ်း ဆ ိုသည်မေှာ ပိုဒမ် ၃၉ ပါ ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်းက ို ဆ ိုသည်။ 

(န) ကိုန်စည်ပပပွ ဆ ိုငရ်ောဦ်းစော်းဒပ်းအခွင အ်ဒရ်း ဆ ိုသည်မှော ပိုဒမ် ၄၀ ပါ ကိုနစ်ည်ပပပွ ဆ ိုငရ်ော ဦ်းစော်းဒပ်း အခငွ အ်ဒရ်းက ို 

ဆ ိုသည်။ 

 

အခန််း (၂) 

ရည်ရွယခ် က ်

၃။ ဤဥပဒဒ၏ ရည်ရွယ်ခ က်မ ော်းမှော ဒအောက်ပါအတ ိုင််းပြစသ်ည်- 

(က) စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရှ်ငန်ငှ  ်ြနတ်ီ်းသတူ ို  ၏ အခငွ အ်ဒရ်းနငှ  ်အက   ်းစ်ီးပွော်းက ို ဤဥပဒဒနငှ အ်ညီ အကော အကွယ်ဒပ်းရန၊် 

(ခ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းြနတ်ီ်းမှုမ ော်းက ို အကောအကွယ်ဒပ်းပခင််းပြင  ်စက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််းမ ော်း ြွံွဲ့ ပြ  ်းတ ို်းတက်ဒရ်းက ို 

အဒ ောက်အကူပြစဒ်စရန၊် 

(ဂ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းနည််းပညော တ ို်းတက်လောဒစဒရ်းနငှ  ်ပပန  ပ်ွော်းဒရ်းက ို အဒ ောက်အကူပပ ဒစရန၊် 

(ဃ) ြနတ်ီ်းသနူငှ  ်စက်မှုဒဇီ ိုင််းသံို်းစွ သမူ ော်းအ ကော်း နည််းပညောဗဟိုသိုတနငှ  ်လူမှုစ်ီးပွော်း ဝ သောယော ဝဒပပောဒရ်းက ို 

အပပနအ်လှန ်အက   ်းပပ ဒစရန၊် 

(င) ြနတ်ီ်းသနူငှ  ်စက်မှုဒဇီ ိုင််းသံို်းစွ သမူ ော်း၏ အခငွ အ်ဒရ်းနငှ  ်ဒစောင  ် န််းရမည  ်တောဝနဝ်တတ ရော်းမ ော်း အ ကော်း 

ဟနခ် က်ညီန ိုငဒ်ရ်းတ ို  တွင ်အဒ ောက်အကူပြစဒ်စရန။် 

 

အခန််း (၃) 

ဗဟ ိုဒကော်မတ ွီ ွဲ့စည််းပခင််းနငှ လ်ိုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်း 

၄။ ပပည်ဒ ောငစ်ိုအစ ို်းရအြွ ွဲ့သည်- 

(က) မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ောလိုပ်ငန််းမ ော်းက ို ကကီ်း ကပ်ဒဆောငရွ်က်ရန ်မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော ဗဟ ိုဒကော်မတီက ို ဒအောက်ပါအတ ိုင််း 

ြွ ွဲ့စည််းရမည်- 

 

(၁) ဒိုတ ယသမမတ ဥကက ဋ္ဌ 

(၂) ပပညဒ် ောငစ်ိုဝနက်ကီ်း၊ ဝနက်ကီ်းဌောန ဒိုတ ယဥကက ဋ္ဌ 

(၃) သက်ဆ ိုငရ်ောဝနက်ကီ်းဌောနမ ော်းမ ှဒိုတ ယဝနက်ကီ်းမ ော်း အြွ ွဲ့ဝင ်

(၄) အပခော်းသင ဒ်လ ော်သည ဝ်နက်ကီ်းဌောနမ ော်းမ ှဒိုတ ယ ဝနက်ကီ်းမ ော်း သ ို  မဟိုတ် ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ်မ ော်း အြွ ွဲ့ဝင ်

(၅) ဒလ်းဦ်း က်မပ ိုဒသော မပူ ိုငခ်ငွ  ဆ် ိုငရ်ောပညောရငှမ် ော်း အြွ ွဲ့ဝင ်
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(၆) အစ ို်းရမဟိုတ်ဒသောအြွ ွဲ့အစည််းမ ော်းမ ှက ိုယ်စော်းလှယ် နစှဦ််း အြွ ွဲ့ဝင ်

(၇) န ိုငင်ဒံတော်သမမတမ ှတောဝနဒ်ပ်းအပ်သ ူ အတွင််းဒရ်းမ ်း 

(၈) ဦ်းစ်ီးဌောန၏ ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ် တွ ြက်အတွင််းဒရ်းမ ်း 

(ခ) ပိုဒမ်ခွ  (က) အရ ြွ ွဲ့စည််းဒသော ဗဟ ိုဒကော်မတီက ို လ ိုအပ်သလ ို ပပငဆ်ငြ်ွ ွဲ့စည််းန ိုငသ်ည်။ 

၅။ ဗဟ ိုဒကော်မတီ၏ လိုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းမေှာ ဒအောက်ပါအတ ိုင််းပြစသ်ည်- 

(က) န ိုငင်ဒံတော်တွင ်မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ောလိုပ်ငန််းမ ော်း ဒကောင််းစွောြွံ ွဲ့ ပြ  ်းတ ို်းတက်ဒစရန ်မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော မူဝါဒမ ော်း၊ 

မဟောဗ ြူဟောမ ော်း၊ လိုပ်ငန််းစမီံခ က်မ ော်း ခ မှတ်ပခင််း၊ 

(ခ) မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော မူဝါဒမ ော်း၊ မဟောဗ ြူဟောမ ော်း၊ လိုပ်ငန််းစမီံခ က်မ ော်းအော်း အဒကောငအ် ည်ဒြော ်ဒဆောငရွ်က်ရောတွင ်

ကကီ်း ကပ်လမ််းညွှနမ်ှုဒပ်းပခင််း၊ 

(ဂ) န ိုငင်ဒံတော်၏ စ်ီးပွော်းဒရ်းြွံ ွဲ့ ပြ  ်းတ ို်းတက်ဒရ်း၊ န ိုငင်ပံခော်းရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှမံှုတ ို်းတက်ဒရ်းနငှ  ်အဒသ်းစော်း 

အလတ်စော်းစ်ီးပွော်းဒရ်းလိုပ်ငန််းမ ော်း ြွံွဲ့ ပြ  ်းတ ို်းတက်ဒရ်းတ ို  အတွက် မူပ ိုငခ်ငွ စ်နစပ်ြင  ်အော်းဒပ်းပမ င တ်ငန် ိုငရ်န ်

လမ််းညွှနမ်ှုဒပ်းပခင််း၊ 

(ဃ) မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော လိုပ်ငန််းမ ော်းြွံ ွဲ့ ပြ  ်းတ ို်းတက်ဒစရန ်လ ိုအပ်သည ် လူသော်းအရင််းအပမစမ် ော်းဒလ က င  ်

ပပ စိုပ   ်းဒ ောငဒ်ရ်းက ို အော်းဒပ်းပမ င တ်ငပ်ခင််း၊ 

(င) မူပ ိုငခ်ငွ စ်နစ ်ြွံွဲ့ ပြ  ်းတ ို်းတက်ရနန်ငှ  ်ဒကောင််းစွောက င သ်ံို်းဒဆောငရွ်က်န ိုငရ်န ်သက်ဆ ိုငရ်ော အစ ို်းရဌောန၊ 

အစ ို်းရအြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၊ အပခော်းအြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၊ ပိုဂ္လ ကလိုပ်ငန််းရှငမ် ော်းနငှ  ်ည  နှု င််းဒပါင််းစပ်ဒပ်းပခင််း၊ 

(စ) နည််းပညောနငှ  ်အပခော်းလ ိုအပ်သည ် အဒ ောက်အပံ မ ော်းရရှ ဒစဒရ်းအတွက် ပပည်တွင််းပပည်ပ အြွ ွဲ့အစည််းမ ော်းနငှ  ်

ဆက်သယွ်ည  နှု င််းဒဆောငရွ်က်ပခင််းက ို အော်းဒပ်းပမ င တ်င ်ဒဆောငရွ်က်ဒပ်းပခင််း၊ 

(ဆ) ပပည်ဒ ောငစ်ိုအစ ို်းရအြွ ွဲ့က အခါအော်းဒလ ော်စွောဒပ်းအပ်ဒသော မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ောလိုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းက ို 

 မ််းဒဆောငပ်ခင််း။ 

 

အခန််း (၄) 

ဒအဂ ငစ် ီ ွ ွဲ့စည််းပခင််းနငှ  ်လိုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်း 

၆။ ဗဟ ိုဒကော်မတီသည်- 

(က) ပပည်ဒ ောငစ်ိုအစ ို်းရအြွ ွဲ့၏ သဒ ောတူညီခ က်ပြင  ်မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော ဒအဂ ငစ်ကီ ို ဒအောက်ပါအတ ိုင််း ြွ ွဲ့စည််းရမည်- 

 

(၁) ဗဟ ိုဒကော်မတီ၏အတွင််းဒရ်းမ ်း ဥကက ဋ္ဌ 
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(၂) 
ဝနက်ကီ်းဌောနနငှ  ် သက်ဆ ိုငရ်ောဝနက်ကီ်းဌောနမ ော်းမဒှအဂ ငစ်ီ နငှ သ်က်ဆ ိုငသ်ည  ်

ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ်မ ော်း 
အြွ ွဲ့ဝင ်

(၃) ရစှဦ််း က်မပ ိုဒသော မပူ ိုငခ်ငွ  ဆ် ိုငရ်ော ပညောရငှမ် ော်း အြွ ွဲ့ဝင ်

(၄) ငါ်းဦ်း က်မပ ိုဒသော အစ ို်းရမဟိုတ်ဒသော အြွ ွဲ့အစည််းမ ော်းမ ှက ိုယ်စော်းလှယ်မ ော်း အြွ ွဲ့ဝင ်

(၅) ဦ်းစ်ီးဌောန၏ ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ  ပ် အတွင််းဒရ်းမ ်း 

(၆) ဦ်းစ်ီးဌောန၏ ဌောနခွ တောဝနခ်မံ ော်း တွ ြက်အတွင််းဒရ်းမ ်းမ ော်း 

(ခ) ပိုဒမ်ခွ  (က) အရ ြွ ွဲ့စည််းဒသော ဒအဂ ငစ်ကီ ို လ ိုအပ်သလ ို ပပငဆ်ငြ်ွ ွဲ့စည််းန ိုငသ်ည်။ 

၇။ ဒအဂ ငစ်ဦကက ဋ္ဌသည် ဒိုတ ယဝနက်ကီ်းအဆင  ်ပိုဂ္  လ်ပြစသ်ည်ဟို မှတ်ယူရမည်။ 

၈။ ဒအဂ ငစ်၏ီ လိုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းမေှာ ဒအောကပ်ါအတ ိုင််းပြစသ်ည်- 

(က) စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ န်ငှ  စ်ပ်လ ဉ်းသည ် လိုပ်ငန််းမ ော်းက ို ည  နှု င််းဒပါင််းစပ်ဒပ်းပခင််း၊ 

(ခ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ စ်နစ ်ဒကောင််းစွောြွံ ွဲ့ ပြ  ်းတ ို်းတက်ဒစရန ်ဗဟ ိုဒကော်မတီက ခ မှတ်ဒသော စက်မှု 

ဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ောမူဝါဒမ ော်း၊ မဟောဗ ြူဟောမ ော်း၊ လိုပ်ငန််းစမီခံ က်မ ော်းနငှ  ်လူသော်းအရင််းအပမစမ် ော်း 

ဒလ က င ပ်ပ စိုပ   ်းဒ ောငဒ်ရ်းလိုပ်ငန််းရပ်မ ော်းက ို အဒကောငအ် ည်ဒြော်ဒဆောငရွ်က်ပခင််း၊ 

(ဂ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော ကွနဗ်င််းရှင််းမ ော်း၊ စောခ  ပ်မ ော်းနငှ  ်သဒ ောတူညီခ က်မ ော်းတွင ်န ိုငင်ဒံတော်က 

အြွ ွဲ့ဝငအ်ပြစပ်ါဝငန် ိုငဒ်ရ်းအတွက် ဗဟ ိုဒကော်မတီသ ို   ဒလ လောတငပ်ပပခင််း၊ 

(ဃ) န ိုငင်ဒံတော်က အြွ ွဲ့ဝငအ်ပြစပ်ါဝငဒ်သော စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော ကွနဗ်င််းရှင််းမ ော်း၊ စောခ  ပ်မ ော်းနငှ  ်

သဒ ောတူညီခ က်မ ော်းပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနငှ အ်ညီ အဒကောငအ် ည်ဒြော် ဒဆောငရွ်က်ပခင််း၊ 

(င) စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ န်ငှ  စ်ပ်လ ဉ်းသည ် ပပည်တွင််းရှ  သက်ဆ ိုငရ်ောအြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၊ အပပည်ပပညဆ် ိုငရ်ော 

အြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၊ ဒဒသဆ ိုငရ်ောအြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၊ အြွ ွဲ့ဝငန် ိုငင်မံ ော်းနငှ  ်ပူ်းဒပါင််းဒဆောငရွ်က်ပခင််း၊ 

(စ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော အခငွ အ်ဒရ်း  ပါ်းခ   ်းဒြောက်မှုမ ော်းက ို အဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်န ိုငရ်န ်ဗဟ ိုဒကော်မတီ၏ 

သဒ ောတူညီခ က်ပြင  ်လ ိုအပ်ဒသော လိုပ်ငန််းအြွ ွဲ့မ ော်းက ို ြွ ွဲ့စည််းပခင််းနငှ  ်ယင််းတ ို  ၏ လိုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းက ို 

သတ်မှတ်ဒပ်းပခင််း၊ 

(ဆ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော လိုပ်ငန််းမ ော်းက ိုဒဆောငရွ်က်န ိုငရ်န ်ဗဟ ိုဒကော်မတီ၏ သဒ ောတူညီခ က်ပြင  ်လ ိုအပ်ဒသော 

လိုပ်ငန််းအြွ ွဲ့မ ော်းက ို ြွ ွဲ့စည််းပခင််းနငှ  ်ယင််းတ ို  ၏ လိုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းက ို သတ်မှတ်ပခင််း၊ 

(ဇ) မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ ၏ ဆံို်းပြတ်ခ က်အဒပေါ် အယူခဝံငမ်ှုအော်း အဆံို်းအပြတ်ပပ ပခင််း၊ 

(ဈ) ဤဥပဒဒနငှ အ်ညီ ဒကောက်ခရံမည ်အခဒ က်းဒငမွ ော်းက ို ဗဟ ိုဒကော်မတီမှတစဆ်င  ်ပပည်ဒ ောငစ်ို အစ ို်းရအြွ ွဲ့၏ 

သဒ ောတူညီခ က်ပြင  ်သတ်မှတ်ပခင််း၊ 
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(ည) စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော မှတ်ပံိုတငပ်ခင််းလိုပ်ငန််းမ ော်းက ို ခငွ ပ်ပ ရောတွင ်အသံို်းပပ မည ် တံဆ ပ်တံို်းက ို 

အတည်ပပ သတ်မှတ်ပခင််း၊ 

(ဋ) ဗဟ ိုဒကော်မတီသ ို   လိုပ်ငန််းအစရီငခ်စံောမ ော်းနငှ  ်အပခော်းလ ိုအပ်သည ် အစရီငခ်စံောမ ော်းက ိုတငပ်ပပခင််း၊ 

(ဌ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော နစှပ်တ်လည်အစရီငခ်စံောက ို ဗဟ ိုဒကော်မတီသ ို  တငပ်ပပခင််း၊ 

(ဍ) ဗဟ ိုဒကော်မတီက အခါအော်းဒလ ော်စွောဒပ်းအပ်ဒသော မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော လိုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းက ို  မ််းဒဆောငပ်ခင််း။ 

 

အခန််း (၅) 

ဦ်းစ်ီးဌောန၏ လိုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်း 

၉။ ဦ်းစ်ီးဌောန၏လိုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းမှော ဒအောက်ပါအတ ိုင််းပြစသ်ည်- 

(က) စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ န်ငှ  စ်ပ်လ ဉ်းသည ် မှတ်ပံိုတငပ်ခင််းက စစရပ်မ ော်းက ို  ိုတ်ပပနဒ် ကညောပခင််း၊ 

(ခ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော မှတ်ပံိုတငစ်ောရင််းမ ော်းက ို   န််းသ မ််း ော်းရှ ပခင််း၊ 

(ဂ) မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော နယ်ပယ်အလ ိုက ်ြွ ွဲ့စည််း ူဒ ောင ်ော်းသည ် ဌောနခွ မ ော်း၏ လိုပ်ငန််းဒဆောငရွ်က်မှု မ ော်းက ို 

ကကီ်း ကပ်ကွပ်က ပခင််း၊ 

(ဃ) ဒအဂ ငစ်ကီ အခါအော်းဒလ ော်စွော ဒပ်းအပ်ဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော လိုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းက ို  မ််းဒဆောငပ်ခင််း။ 

 

အခန််း (၆) 

မှတပံ်ိုတငအ်ရောရှ နငှ  ်စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရောရှ မ ော်းခန  ်အပ်ပခင််းနငှ လ်ိုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းသတမှ်တပ်ခင််း 

၁၀။ ဝနက်ကီ်းဌောနသည် ဦ်းစ်ီးဌောနတွင ်မူပ ိုငခ်ငွ န်ငှ   ်စပ်လ ဉ်း၍ လိုပ်ငန််းမ ော်းက ို ဒဆောငရွ်က်ရန ်မှတ်ပံိုတင ်အရောရှ နငှ  ်

လ ိုအပ်သည ် စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရောရှ တ ို  က ို ဒအဂ ငစ်၏ီ တငပ်ပခ က်အရ ခန  အ်ပ်တောဝနဒ်ပ်းအပ် န ိုငသ်ည်။ 

၁၁။ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ ၏ လိုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းမှော ဒအောက်ပါအတ ိုင််းပြစသ်ည်- 

(က) စက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတငဒ်လ ောက် ော်းပခင််းဆ ိုငရ်ော လိုပ်ငန််းမ ော်းနငှ စ်စဒ်ဆ်းပခင််းဆ ိုငရ်ော လိုပ်ငန််းမ ော်းက ို 

ကကီ်း ကပ်ကွပ်က ပခင််း၊ 

(ခ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတငပ်ခင််းဆ ိုငရ်ော လိုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းက ို ဒဆောငရွ်က်ရောတွင ်စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရောရှ ၏ 

တငပ်ပခ က်မ ော်းက ို ည  နှု င််းဒဆောငရွ်က်ဒပ်းပခင််း၊ 

(ဂ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတငပ်ခင််းဆ ိုငရ်ောက စစရပ်မ ော်းက ို အဆံို်းအပြတ်ဒပ်းပခင််း၊ 

(ဃ) ဗဟ ိုဒကော်မတီနငှ  ်ဒအဂ ငစ်တီ ို  က ဒပ်းအပ်ဒသော မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော လိုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းက ို  မ််းဒဆောငပ်ခင််း။ 

၁၂။ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရောရှ ၏ လိုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းမေှာ ဒအောက်ပါအတ ိုင််းပြစသ်ည်- 

(က) စက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတငဒ်လ ောက် ော်းပခင််းမ ော်းက ို စစဒ်ဆ်းပခင််း၊ 

(ခ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတငဒ်လ ောက် ော်းခ က်နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ကန  က်ွက်ခ က်နငှ  ်ခိုခဒံခ ပခ က်တ ို  က ို စစဒ်ဆ်းပပီ်း 

ဒတွွဲ့ ရှ ခ က်က ို သဒ ော ော်းမှတ်ခ က်နငှ အ်တူ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ  ံ တငပ်ပပခင််း၊ 
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(ဂ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတငပ်ခင််းဆ ိုငရ်ောလိုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းက ို ဒဆောငရွ်က်ရောတွင ်လ ိုအပ်ဒသော ပိုဂ္  လ်မ ော်းက ို 

ဒခေါ်ယူဒမ်းပမန််းပခင််းနငှ  ်စောရွက်စောတမ််း အဒ ောက်အ ော်းမ ော်းဒတောင််းခပံခင််းတ ို  က ို မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ ၏ 

ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်ဒဆောငရွ်က်ပခင််း၊ 

(ဃ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းဒလ ောက် ော်းခ က်က ို စစဒ်ဆ်းပပီ်းဒနောက် မတှ်ပံိုတငဒ်ပ်းရန ်သင  ်မသင  ်သဒ ော ော်း မှတ်ခ က်နငှ အ်တူ 

မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ  ံတငပ်ပပခင််း၊ 

(င) ဒအဂ ငစ်၊ီ ဦ်းစ်ီးဌောနနငှ  ်မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ တ ို  က ဒပ်းအပ်ဒသော မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ောလိုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းက ို 

 မ််းဒဆောငပ်ခင််း။ 

 

အခန််း (၇) 

အကောအကွယရ်ရှ န ိုငဒ်သော စက်မှုဒဇီ ိုင််း 

၁၃။ စက်မှုဒဇီ ိုင််းတစရ်ပ်ရပ်သည ်အသစပ်ြစသ်ည ်အပပင ်တိုပမှုကင််းစွော ြနတ်ီ်း ော်းပခင််းပြစပ်ါက အကောအကွယ်ရရှ မည။် 

၁၄။ န ိုငင်ဒံတော်တွင ်စက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို မှတ်ပံိုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလ ောက် ော်းသည ်ဒန  မတ ိုငမ်ီ သ ို  မဟိုတ် ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်း 

ဒတောင််းဆ ိုဒလ ောက် ော်းပါက ယင််းဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်း ဒတောင််းဆ ိုသည ် ဒန  မတ ိုငမ်ီ ယင််းစက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို 

အမ ော်းပပည်သသူ ရှ ဒစရန ်ပပည်တွင််းတွငပ်ြစဒ်စ၊ ပပည်ပတွငပ်ြစဒ်စ စောပြင  ်ဒြော်ပပပခင််း၊ အသံို်းပပ ပခင််း၊ 

ပံိုနှ ပ် ိုတ်ဒဝပခင််း၊ ခင််းက င််းပပသပခင််း သ ို  မဟိုတ် အပခော်းတစ်နည််းနည််းပြင  ် ိုတ်ဒြော်အသ ဒပ်းခ  ပခင််းမရှ လ င ်

ယင််းစက်မှုဒဇီ ိုင််းသည် အသစပ်ြစသ်ည်ဟို မှတ်ယူရမည်။ 

၁၅။ စက်မှုဒဇီ ိုင််းသည် အမ ော်းသ ရှ  ော်းပပီ်းပြစဒ်သော စက်မှုဒဇီ ိုင််း၏ သငွပ်ပငလ်ကခဏောမ ော်း စိုဒပါင််း ော်းပခင််း ပြစလ် င ်

သ ို  မဟိုတ် အမ ော်းသ ရှ  ော်းပပီ်းပြစဒ်သော စက်မှုဒဇီ ိုင််းမ ော်းနငှ  ်သ သော ငရ်ှော်းစွော ကွ ပပော်းပခော်းနော်းမှု မရှ လ င ်

ယင််းစက်မှုဒဇီ ိုင််းသည် အသစပ်ြစသ်ည်ဟို မှတ်ယူပခင််းမပပ ရ။ 

 

အခန််း (၈) 

အကောအကွယမ်ရရှ န ိုငဒ်သော စကမ်ှုဒဇီ ိုင််း 

၁၆။ ဒအောက်ပါအခ က်တစရ်ပ်ရပ်နငှ  ်ပင စွန််းသည ် စက်မှုဒဇီ ိုင််းသည် အကောအကွယ်မရရှ ဒစရ- 

(က) နည််းပညောဆ ိုငရ်ော သ ို  မဟိုတ် လိုပ်ဒဆောငခ် က်ဆ ိုငရ်ော ြနတ်ီ်းပပ လိုပ်မှုမ ော်း၊ 

(ခ) အမ ော်းပပည်သ၏ူ ဒအ်းခ မ််းတည်ပင မ်မှုက ိုပြစဒ်စ၊ က ိုယ်က င သ် ကခောက ိုပြစဒ်စ၊ ယံို ကည်က ို်းကွယ်မှုက ို ပြစဒ်စ၊ 

န ိုငင်ဒံတော်၏ အမွနအ်ပမတ် ော်းအပ်ဒသော ယဉဒက ်းမှုက ိုပြစဒ်စ   ပါ်းမှုမ ော်း။ 

 

အခန််း (၉) 

စက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတပံ်ိုတငဒ်လ ောက် ော်းခွင ရှ် သမူ ော်း 
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၁၇။ စက်မှုဒဇီ ိုင််းတစခ်ိုခိုက ို ြနတ်ီ်းသကူပြစဒ်စ၊ ယင််း၏တရော်းဝင ်အဒမွဆက်ခသံကူပြစဒ်စ၊ ယင််း၏ 

တရော်းဝငလ်ွှ ဒပပောင််းပခင််းခရံသကူပြစဒ်စ အဆ ိုပါစက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို မှတ်ပံိုတငဒ်လ ောက် ော်းခငွ ရှ် သည်။ 

၁၈။ စက်မှုဒဇီ ိုင််းတစခ်ိုက ို တစဦ််း က်ပ ိုသမူ ော်းက ပူ်းတွ ြနတ်ီ်းခ  ပခင််းပြစလ် င ်ယင််းတ ို  အော်းလံို်းသည် အဆ ိုပါ စကမ်ှုဒဇီ ိုင််းက ို 

မှတ်ပံိုတငပ်ူ်းတွ ဒလ ောက် ော်းခငွ ရှ် သည်။ 

၁၉။ အလိုပ်ရှငန်ငှ  ်အလိုပ်သမော်းတ ို  ၏ အလိုပ်အက ိုငဆ် ိုငရ်ော သဒ ောတူညီခ က်အရပြစ်ဒစ၊ ယင််းသဒ ောတူညီခ က်၏ 

အက   ်းဆက်အရပြစဒ်စ စက်မှုဒဇီ ိုင််းတစခ်ိုက ို ြနတ်ီ်းသည ်အခါ- 

(က) အလိုပ်သမော်းက စက်မှုဒဇီ ိုင််းတစခ်ိုက ို ြနတ်ီ်းရောတွင ်အလိုပ်အက ိုငဆ် ိုငရ်ော သဒ ောတူညီခ က်ပါ 

အခ က်မ ော်းနငှ ဆ်န  က် ငက်ွ လွ မှုမရှ ပါက အလိုပ်ရှငက်သော ယင််းစက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို မှတ်ပံိုတငဒ်လ ောက် ော်းခငွ  ်ရှ သည်။ 

(ခ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို ြနတ်ီ်းပပီ်းဒ ကောင််း အလိုပ်သမော်းက အလိုပ်ရှင ်ံ စောပြင ဆ်က်သယွ်အဒ ကောင််း ကော်း သည ်ဒန  မှ 

ဒပခောက်လအတွင််း အဆ ိုပါစက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို အလိုပ်ရှငက် မှတပံ်ိုတငဒ်လ ောက် ော်းရန ်အခငွ အ်ဒရ်းက ို ပ က်ကွက်ခ  လ င ်

စွန  လ်ွှတ်ပပီ်းပြစသ်ည်ဟို မှတ်ယူပပီ်း အလိုပ်သမော်းသည် ယင််းစက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို မှတပံ်ိုတင ်ဒလ ောက် ော်းခငွ ရှ် သည်။ 

(ဂ) အလိုပ်အက ိုငဆ် ိုငရ်ော သဒ ောတူညီခ က် ကိုနဆ်ံို်းပပီ်းဒနောက် တစန်စှအ်တွင််း ပပ လိုပ်သည ် စက်မှု ဒဇီ ိုင််းက ို 

မှတ်ပံိုတငဒ်လ ောက် ော်းရောတွင ်အဆ ိုပါစက်မှုဒဇီ ိုင််းသည် ယခငအ်လိုပ်ရှင၏် လိုပ်ငန််းနယ်ပယ် အတွင််း 

ယင််း၏အလိုပ်သမော်းက ြနတ်ီ်းခ  ဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းြနတ်ီ်းမှုမ   ်းပြစလ် င ်အလိုပ်အက ိုငဆ် ိုငရ်ော 

သဒ ောတူညီခ က်ပါအခ က်မ ော်းနငှ  ်ဆန  က် ငက်ွ လွ မှုမရှ သည ်အပပင ်အလိုပ်သမော်းက ဆန  က် ငက်ွ လွ သည  ်

သက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်း တငပ်ပန ိုငပ်ခင််းမရှ ပါက ကိုနဆ်ံို်းပပီ်းဒသော အလိုပ်အက ိုငဆ် ိုငရ်ော သဒ ော တူညီခ က်အရ 

ြနတ်ီ်းခ  သည ် စက်မှုဒဇီ ိုင််းပြစသ်ည်ဟိုမှတ်ယူပပီ်း ယခငအ်လိုပ်ရှငက် အဆ ိုပါစက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို 

မှတ်ပံိုတငဒ်လ ောက် ော်းခငွ ရှ် သည်။ သ ို  ရောတွင ်ဒအောက်ပါအဒပခအဒနတစရ်ပ်ရပ်၌ အလိုပ်သမော်းကသော 

မှတ်ပံိုတငဒ်လ ောက် ော်းခငွ ရှ် သည်- 

(၁) ယခငအ်လိုပ်ရှငက် အဆ ိုပါ စက်မှုဒဇီ ိုင််းြနတ်ီ်းမှုအဒပေါ် ဒလ ောက် ော်းမှုမရှ ဒ ကောင််း သဒ ောတူညီ ပခင််း၊ 

(၂) အလိုပ်သမော်းကတငပ်ပသည ် သက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်းအဒပေါ် ယခငအ်လိုပ်ရှငက် ပငင််းဆ ိုမှုမပပ  န ိုငပ်ခင််း၊ 

(၃) ပိုဒမ်ခွ  (ခ) အရ ယခငအ်လိုပ်ရှငက် မှတ်ပံိုတငဒ်လ ောက် ော်းရန ်ပ က်ကွက်သပြင  ်အလိုပ်သမော်းက 

ဒလ ောက် ော်းပခင််း။ 

(ဃ) အလိုပ်ရှင၏်တောဝနဒ်ပ်းခ က်အရ မဟိုတ်   ယင််း၏လိုပ်ငန််းနယ်ပယ်နငှ  ်ဆက်န ွှယ်ဒနဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းတစခ်ိုက ို 

အလိုပ်ရှင၏် ပစစည််းက ရ ယော၊ အခ က်အလက် သ ို  မဟိုတ် နည််းပညောက ို အသံို်းပပ ၍ အလိုပ်သမော်းကြနတ်ီ်းရောတွင ်

အလိုပ်အက ိုငဆ် ိုငရ်ော သဒ ောတူညီခ က်ပါအခ က်မ ော်းနငှ  ်ဆန  က် ငက်ွ လွ မှု မရှ လ င ်အလိုပ်သမော်းကသော 

ယင််းစက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို မှတ်ပံိုတငဒ်လ ောက် ော်းခငွ ရှ် သည်။ 

(င) အလိုပ်သမော်းသည် ပိုဒမ်ခွ  (က)၊ (ဂ) နငှ  ်(ဃ) တ ို  တွငဒ်ြော်ပပ ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းြနတ်ီ်းပခင််းမှ တစပ်ါ်း 

အပခော်းဒသောစက်မှုဒဇီ ိုင််းြနတ်ီ်းမှုက ို ပပ လိုပ်ခ  လ င ်အလိုပ်အက ိုငဆ် ိုငရ်ော သဒ ောတူညီခ က်ပါ အခ က်မ ော်းနငှ  ်

ဆန  က် ငက်ွ လွ မှုမရှ လ င ်ယင််းစက်မှုဒဇီ ိုင််းအတွက ်အလိုပ်သမော်းကသော မှတ်ပံိုတင ်ဒလ ောက် ော်းခငွ ရှ် သည်။ 
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အခန််း (၁၀) 

ဒလ ောက် ော်းပခင််း 

၂၀။ ဤဥပဒဒအရ စက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတင ်ဒလ ောက် ော်းခငွ ရှ် သသူည် စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ  ်အခငွ အ်ဒရ်းက ို ရရှ လ ိုပါက 

စက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို မှတပံ်ိုတငဒ်ပ်းရန ်သတ်မှတ်ခ က်နငှ အ်ညီ မတှ်ပံိုတငအ်ရောရှ  ံ ဒလ ောက ်ော်း ရမည်။ 

၂၁။ စက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို မှတ်ပံိုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလ ောက် ော်းသသူည်- 

(က) စက်မှုဒဇီ ိုင််း ိုတ်ကိုနမ် ော်း သ ို  မဟိုတ ် ိုတ်ကိုနတ်ွင ်အသံို်းပပ  ော်းသည ် စက်မှုဒဇီ ိုင််းမ ော်းသည် 

လ ိုကောန ိုသဒ ောတူညီခ က်တွင ်ဒြော်ပပ ော်းသည ် အပပည်ပပည်ဆ ိုငရ်ော စက်မှုဒဇီ ိုင််းအမ   ်းအစော်းခွ ပခော်း သတ်မှတ်ပခင််း 

သဒ ောတူညီခ က်ပါ အမ   ်းအစော်းတစခ်ိုတည််းတွင ်အက ံ ်းဝငပ်ါက တစခ်ို သ ို  မဟိုတ ်တစခ်ို က်ပ ိုဒသော 

စက်မှုဒဇီ ိုင််းမ ော်းက ို ဒလ ောက်လွှောတစဒ်စောငတ်ည််းတွင ်ဒလ ောက် ော်းန ိုငသ်ည်။ 

(ခ) မှတ်ပံိုတငဒ်လ ောက် ော်းခ က်က ို ပမနမ်ော ောသောပြင ပ်ြစဒ်စ၊ အဂေလ ပ် ောသောပြင ပ်ြစဒ်စ ဒရ်းသော်း န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ပမနမ်ော ောသောပြင  ်ဒလ ောက် ော်းခ က်က ို အဂေလ ပ် ောသောသ ို  လည််းဒကောင််း၊ အဂေလ ပ် ောသောပြင  ်

ဒလ ောက် ော်းခ က်က ို ပမနမ်ော ောသောသ ို  လည််းဒကောင််း  ောသောပပနဆ် ိုဒပ်းရန ်မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ က ဒတောင််းဆ ိုခ  လ င ်

 ောသောပပနဆ် ိုဒပ်းရမည်။ 

(ဃ) ပိုဒမ်ခွ  (ဂ) အရ  ောသောပပနဆ် ိုခ က်ပြစလ် င ်ဒလ ောက် ော်းသကူ မှနက်နဒ် ကောင််း ဝနခ်လံက်မှတ် ဒရ်း  ို်းရမည်။ 

၂၂။ စက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို မှတ်ပံိုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလ ောက် ော်းသသူည်- 

(က) မှတ်ပံိုတငဒ်လ ောက် ော်းခ က်တွင ်ဒအောက်ပါအခ က်မ ော်းဒြော်ပပရမည်- 

(၁) မှတ်ပံိုတငဒ်ပ်းရနဒ်တောင််းဆ ိုခ က်၊ 

(၂) ဒလ ောက် ော်းသည ် ပိုဂ္  လ် သ ို  မဟိုတ ်တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််း၏ အမည်နငှ  ်ဒနရပ်လ ပ်စော၊ 

(၃) က ိုယ်စော်းလှယ်လွှ အပ်၍ ဒလ ောက် ော်းပခင််းပြစလ် င ်က ိုယ်စော်းလှယ်၏ အမည်၊ န ိုငင်သံော်းစ စစဒ်ရ်း 

ကတ်ပပော်းအမှတ်နငှ ဒ်နရပ်လ ပ်စော၊ 

(၄) စက်မှုဒဇီ ိုင််း၏ ရှင််းလင််းပပည ်စံိုဒသော ဒြော်ပပခ က်၊ 

(၅) စက်မှုဒဇီ ိုင််းပါရှ သည  ်သ ို  မဟိုတ် စကမ်ှုဒဇီ ိုင််းပြင  ်ရိုပ်လံို်းဒြော် ော်းသည ်  ိုတ်ကိုနမ် ော်း၏အညွှန််း။ 

(ခ) ပိုဒမ်ခွ  (က) ပါ အခ က်မ ော်းအပပင ်လ ိုအပ်ပါက ဒအောကပ်ါအခ က်မ ော်းက ိုလည််းပူ်းတွ  တငပ်ပရမည်- 

(၁) တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းအတွက် ဒလ ောက ်ော်းပခင််းပြစလ် င ်အဆ ိုပါအြွ ွဲ့အစည််း၏ 

မှတ်ပံိုတငအ်မှတ်၊ အမ   ်းအစော်းနငှ န်  ိုငင်အံမည်၊ 

(၂) ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်းရရှ ရန ်ဒတောင််းဆ ိုလ င ်ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်းရှ ဒ ကောင််း ခ ိုငလ်ံိုသည ် 

အဒ ောက်အ ော်းဒြော်ပပခ က်တ ို  နငှ အ်တူ ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်းဒတောင််းဆ ိုခ က်၊ 
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(၃) ကိုနစ်ည်ပပပွ ဆ ိုငရ်ော ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်းရရှ ရန ်ဒတောင််းဆ ိုလ င ်ကိုနစ်ည်ပပပွ ဆ ိုငရ်ော ဦ်းစော်းဒပ်း 

အခငွ အ်ဒရ်းရှ ဒ ကောင််းခ ိုငလ်ံိုသည ် အဒ ောက်အ ော်းဒြော်ပပခ က်တ ို  နငှ အ်တူ ကိုနစ်ည်ပပပွ ဆ ိုငရ်ော ဦ်းစော်းဒပ်း 

အခငွ အ်ဒရ်းဒတောင််းဆ ိုခ က်၊ 

(၄) ဒအဂ ငစ်နီငှ  ်ဦ်းစ်ီးဌောနတ ို  က အခါအော်းဒလ ော်စွော သတ်မှတသ်ည ် အပခော်းလ ိုအပ်ခ က်မ ော်း။ 

၂၃။ သတ်မှတ်သည ်အခဒ က်းဒငဒွပ်းသငွ််းပပီ်း ပိုဒမ် ၂၂၊ ပိုဒမ်ခွ  (က) ပါ သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနငှ ပ်ပည ်စံိုဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််း 

ဒလ ောက် ော်းခ က်က ို ဦ်းစ်ီးဌောနက လက်ခရံရှ သည ်ဒန  သည် န ိုငင်ဒံတော်တွင ်မှတ်ပံိုတင ်ဒလ ောက် ော်းခ က် 

တငသ်ငွ််းသည ်ဒန   ပြစ်သည်ဟို မှတ်ယူရမည်။ 

၂၄။ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ သည်- 

(က)  ပ်တူပြစဒ်သော သ ို  မဟိုတ် အလော်းတူဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းမ ော်းက ို မတူညီဒသော ဒန  အသ်ီးသ်ီးတွင ်

တစဦ််း က်ပ ိုသမူ ော်းက မှတ်ပံိုတငဒ်လ ောက် ော်းရော၌ အဆ ိုပါဒလ ောက် ော်းခ က်မ ော်းအဒပေါ် အပငင််းပွော်း ြွယ်ရော 

ပြစဒ်ပေါ်လောခ  လ င ်မှတ်ပံိုတငဒ်ပ်းရန ်သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနငှ ည်ီညွတ်ဒသော ဒလ ောက် ော်းခ က်က ို 

ဦ်းစွောတငသ်ငွ််းသအူော်း မှတ်ပံိုတငခ်ငွ ပ်ပ ရမည်။ 

(ခ) ပိုဒမ်ခွ  (က) အရ ဒလ ောက် ော်းရောတွင ်ဒလ ောက ်ော်းသအူသ်ီးသ်ီးက ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်း သ ို  မဟိုတ် 

ကိုနစ်ည်ပပပွ ဆ ိုငရ်ော ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်းက ို ဒတောင််းဆ ိုရော၌ အဆ ိုပါဒလ ောက် ော်းခ က်မ ော်းအဒပေါ် 

အပငင််းပွော်းြွယ်ရော ပြစဒ်ပေါ် ခ  လ င ်မှတ်ပံိုတငဒ်ပ်းရန ်သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနငှ ည်ီညွတ်ဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််း တစခ်ို 

သ ို  မဟိုတ် စက်မှုဒဇီ ိုင််းမ ော်း၏ ဒလ ောက် ော်းခ က်တွင ်ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်းဒန   အဒစောဆံို်းပါရှ သ ူက ိုသော 

မှတ်ပံိုတငခ်ငွ ပ်ပ ရမည်။ 

၂၅။  ပ်တူပြစဒ်သော သ ို  မဟိုတ ်အလော်းတူဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းမ ော်းက ို မှတ်ပံိုတငဒ်ပ်းရန ်တစဦ််း က်ပ ိုသမူ ော်းက 

တစဒ်န  တည််းတွင ်ဒလ ောက် ော်းလောပါက သ ို  မဟိုတ ်တူညီဒသောဦ်းစော်းဒပ်းဒန  က ို ဒတောင််းဆ ိုဒလ ောက် ော်းလော ပါက- 

(က) မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ သည် ဒလ ောက် ော်းသအူခ င််းခ င််း ဒဆွ်းဒန်ွးည  နှု င််းပပီ်း စက်မှုဒဇီ ိုင််းဒလ ောက် ော်းသ ူအပြစ ်

သတ်မှတ်ဒပ်းဒစလ ိုသ၏ူအမည်က ို သတ်မှတ်သည ်ကောလအတွင််း ပပနလ်ည်တငပ်ပရန ်ဒလ ောက် ော်းသ ူအော်းလံို်းက ို 

ညွှန ်ကော်းရမည်။ 

(ခ) ဒလ ောက် ော်းသမူ ော်းသည် မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ ၏ ညွှန ်ကော်းခ က်နငှ အ်ညီ ယင််းတ ို  အခ င််းခ င််း ဒဆွ်းဒန်ွးည  နှု င််းခ က်အရ 

စက်မှုဒဇီ ိုင််းဒလ ောက် ော်းသအူပြစ ်သတ်မှတ်ဒပ်းရန ်သဒ ောတူညီပခင််းခရံသ၏ူ အမည်က ိုဒသော်လည််းဒကောင််း၊ 

ပူ်းတွ ဒလ ောက် ော်းသမူ ော်းအပြစ ်သတ်မှတ်ဒပ်းဒစလ ိုပါက ယင််းအခ က်က ို ဒသော်လည််းဒကောင််း မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ  ံ 

ပပနလ်ည်တငပ်ပရမည်။ 

(ဂ) ပိုဒမ်ခွ  (က) အရ ညွှန ်ကော်းဒသော်လည််း ဒလ ောက ်ော်းသမူ ော်းသည် ယင််းတ ို  အခ င််းခ င််း သဒ ော တူညီမှု မရရှ ခ  လ င ်

မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ ၏ သတ်မှတ်သည ် နည််းလမ််းနငှ အ်ညီ ဆံို်းပြတ်ပခင််းက ို လ ိုက်နော ရမည်။ 

၂၆။ (က) စက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို မှတ်ပံိုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလ ောက် ော်းသသူည်- 
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(၁) မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ က စက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို မှတ်ပံိုတငခ်ငွ ပ်ပ ပခင််း သ ို  မဟိုတ် ပငင််းပယ်ပခင််းမပပ မီပြစဒ်စ၊ 

မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ ၏ ဆံို်းပြတ်ခ က်အဒပေါ် အယူခပံခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ဒအဂ ငစ်ကီ ဆံို်းပြတ်ခ က်မခ မှတ်မီ ပြစဒ်စ 

ဒလ ောက် ော်းခ က်၊  ောသောပပနဆ် ိုခ က်နငှ  ်စောရွက်စောတမ််းအဒ ောက်အ ော်းတစခ်ိုခိုတွင ်ပါရှ သည  ်

စောအဒရ်းအသော်းအမှော်းနငှ  ်ပပငဆ်ငခ်ငွ ပ်ပ န ိုငသ်ည ် အပခော်းမှော်းယွင််းမှုမ ော်းက ို ပပငဆ်ငလ် ိုပါက သတ်မှတ် သည  ်

အခဒ က်းဒငဒွပ်းသငွ််းပပီ်း ပပငဆ်ငဒ်ပ်းရန ်မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ  ံ ဒလ ောက် ော်းန ိုငသ်ည်။ 

(၂) စက်မှုဒဇီ ိုင််းတစခ်ို က်ပ ို၍ ပါဝငဒ်သော ဒလ ောက် ော်းခ က်တွင ်စက်မှုဒဇီ ိုင််းအော်းလံို်းက ိုပြစဒ်စ၊ အခ   ွဲ့က ိုပြစဒ်စ 

ရိုပ်သ မ််းဒပ်းရန ်ဒလ ောက် ော်းန ိုငသ်ည်။ 

(၃) စက်မှုဒဇီ ိုင််းအမ ော်းအပပော်းပါဝငဒ်သော မည်သည ်ဒလ ောက ်ော်းခ က်က ိုမဆ ို တစဒ်စောင ်က်ပ ိုဒသော 

ဒလ ောက် ော်းခ က် အသစမ် ော်းအပြစ ်ခွ ပခော်းဒပ်းရန ်သတ်မှတ်သည ် အခဒ က်းဒငဒွပ်းသငွ််းပပီ်း ပပငဆ်င ်ဒပ်းရန ်

မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ   ံဒလ ောက် ော်းန ိုငသ်ည်။ 

(ခ) ပိုဒမ်ခွ  (က)၊ ပိုဒမ်ခွ ငယ် (၃) အရ မှတ်ပံိုတငဒ်ပ်းရန ်ခွ ပခော်း၍ ဒလ ောက် ော်းခ က်အသစမ် ော်းအပြစ ်တငသ်ငွ််းရောတွင ်

မူလဒလ ောက် ော်းသည ်ဒန  က ို ဒလ ောက် ော်းခ က်တငသ်ငွ််းသည ်ဒန  ပြစသ်ည်ဟို မှတ်ယူ ရမည်။ 

၂၇။ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ သည် ပိုဒမ် ၂၆ ပါ ဒလ ောက် ော်းခ က်က ို သတ်မှတ်ခ က်နငှ အ်ညီ စစဒ်ဆ်းပပီ်း ပပငဆ်ငခ်ငွ ဒ်ပ်းန ိုငသ်ည်။ 

 

အခန််း (၁၁) 

စစဒ်ဆ်းပခင််း၊ ကန  က်ွက်ပခင််းနငှ  ်မှတပံ်ိုတငပ်ခင််း 

၂၈။ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရောရှ သည် စကမ်ှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလ ောက် ော်းခ က်နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍- 

(က) ပိုဒမ် ၂၁ ပါ အခ က်မ ော်းနငှ ည်ီညတွ်ပခင််း ရှ  မရှ က ိုလည််းဒကောင််း၊ ပိုဒမ် ၂၂ ပါ အခ က်မ ော်း ပပည စ်ံိုစွော ပါဝငပ်ခင််း ရှ  မရှ  

က ိုလည််းဒကောင််း စစဒ်ဆ်းပပီ်းဒနောက် သတ်မှတ်ခ က်နငှ ည်ီညတွ်ဒသော ဒလ ောက် ော်းခ က် မ ော်းက ို 

သဒ ော ော်းမှတ်ခ က်နငှ အ်တူ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ  ံ တငပ်ပရမည်။ 

(ခ) ပိုဒမ် ၂၁ ပါ အခ က်မ ော်းနငှ ည်ီညွတ်ပခင််း ရှ  မရှ က ိုလည််းဒကောင််း၊ ပိုဒမ် ၂၂ ပါ အခ က်မ ော်း ပပည စ်ံိုစွောပါဝငပ်ခင််း ရှ  

မရှ က ိုလည််းဒကောင််း စစဒ်ဆ်းပပီ်းဒနောက် သတ်မှတ်ခ က်နငှ  ်ညညီွတ်ပခင််းမရှ ဒသော ဒလ ောက် ော်းခ က်က ို 

သတ်မှတ်ခ က်နငှ အ်ညီ ပပငဆ်ငဒ်ဆောငရွ်က်ရန ်မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ ၏ ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်ဒလ ောက် ော်းသ ူံ 

အဒ ကောင််း ကော်းရမည်။ ဒလ ောက် ော်းသကူ အဒ ကောင််း ကော်းစောလက်ခရံရှ သည ်ဒန  မှ ရက်ဒပါင််း ၃၀ အတွင််း 

ပပငဆ်ငဒ်ဆောငရွ်က်ပခင််းမရှ ပါက အဆ ိုပါ မှတ်ပံိုတငဒ်လ ောက ်ော်းခ က်က ို စွန  လ်ွှတ်ပပီ်းပြစသ်ည်ဟို မှတ်ယူရမည်။ 

(ဂ) ပိုဒမ်ခွ  (ခ) ပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်နငှ အ်ညီ ပပငဆ်ငဒ်ဆောငရွ်က်ခ က်က ို လက်ခရံရှ ပါက စ စစပ်ပီ်း ဒလ ောက် ော်းခ က်က ို 

မ မ ၏သဒ ော ော်းမှတ်ခ က်နငှ အ်တူ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ  ံ တငပ်ပရမည်။ 

(ဃ) ပိုဒမ် ၂၊ ပိုဒမ်ခွ  (ည) ပါ အဓ ပပောယ်ြွင ဆ် ိုခ က်နငှ  ်အက ံ ်းဝငပ်ခင််းမရှ ဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းပြစလ် င ်ဒသော်လည််းဒကောင််း၊ 

ပိုဒမ် ၁၆၊ ပိုဒမ်ခွ  (ခ) ပါ အကောအကွယမ်ရရှ န ိုငဒ်သောစက်မှုဒဇီ ိုင််းပြစလ် င ်ဒသော်လည််းဒကောင််း ဒလ ောက် ော်းခ က်က ို 

ပငင််းပယ်န ိုငရ်န ်သဒ ော ော်းမှတ်ခ က်နငှ အ်တူ မှတ်ပံိုတင ်အရောရှ  ံ တငပ်ပရမည။် 
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၂၉။ စက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို မှတ်ပံိုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလ ောက် ော်းသသူည်- 

(က) သတ်မှတ်သည ်ကောလအတွင််း လ ိုက်နောရန ်ပ က်ကွက်ခ  ပပီ်း အဆ ိုပါ ပ က်ကွက်ခ  မှုဒ ကောင  ်သက်ဆ ိုငရ်ော 

စက်မှုဒဇီ ိုင််းဒလ ောက် ော်းခ က်နငှ စ်ပ်လ ဉ်းသည ် အခငွ အ်ဒရ်းဆံို်းရှု ံ်းမှုပြစဒ်ပေါ်ဒစမည်ဆ ိုပါက ဒအောက်ပါ 

အခ က်မ ော်းနငှ က် ိုက်ညီလ င ်စက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတငဒ်ပ်းရန ်မတှ်ပံိုတငအ်ရောရှ  ံ ပပနလ်ည်ဒလ ောက ်ော်း န ိုငသ်ည်- 

(၁) သတ်မှတ်သည ် ကောလအတွင််း လ ိုက်နောရနပ် က်ကွက်ခ  မှုဒ ကောင  ်စွန  လ်ွှတ်ခရံသည ်ဒန  မှ ရက်ဒပါင််း ၆၀ အတွင််း 

ဒတောင််းဆ ိုခ က်တစရ်ပ်က ို တငပ်ပပခင််း၊ 

(၂) သတ်မှတ်သည ်ကောလအတွင််း လ ိုက်နောရန ်ပ က်ကွက်ခ  မှုနငှ စ်ပ်လ ဉ်းသည ် လ ိုအပ်ခ က်မ ော်း၊ 

သတင််းအခ က်အလက်မ ော်း သ ို  မဟိုတ် ရှင််းလင််းခ က်မ ော်းက ို ပူ်းတွ တငပ်ပပခင််း၊ 

(၃) သတ်မှတ်သည ်ကောလအတွင််း လ ိုက်နောရနပ် က်ကွက်ခ  မှုအဒပေါ် ခ ိုငလ်ံိုဒသော အဒ ကောင််းပပခ က်က ို 

ဒတောင််းဆ ိုခ က်တွင ်ဒြော်ပပပခင််း၊ 

(၄) အခဒ က်းဒငဒွပ်းသွင််းပပီ်းပြစပ်ခင််း။ 

(ခ) အယူခတံငသ်ွင််းသည ် ကောလအတွင််း ပိုဒမ်ခွ  (က) အရ ဒလ ောက် ော်းခ က်နငှ  ်စပ်လ ဉ်းသည ် အခငွ အ်ဒရ်း 

ပပနလ်ည်ဒပ်းအပ်ရန ်ဒတောင််းဆ ိုလောလ င ်မှတပံ်ိုတင ်အရောရှ က ဆ ိုင််းငံ  ော်းရမည်။ 

၃၀။ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ သည်- 

(က) စက်မှုဒဇီ ိုင််းဒလ ောက် ော်းခ က်နငှ စ်ပ်လ ဉ်းသည ် အခငွ အ်ဒရ်းဆံို်းရှု ံ်းမှုပြစဒ်ပေါ်ဒစမည်ဆ ိုပါက စွန  လ်ွှတ်ပပီ်းဒသော 

စက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို မှတပံ်ိုတငဒ်ပ်းရန ်ပိုဒမ် ၂၉၊ ပိုဒမ်ခွ  (က) အရ ပပနလ်ည်ဒလ ောက် ော်း လောလ င ်

အဆ ိုပါဒတောင််းဆ ိုခ က်က ို စ စစ၍် ခငွ ပ်ပ န ိုငသ်ည်။ 

(ခ) ပိုဒမ် ၂၁၊ ပိုဒမ် ၂၂ တ ို  နငှ ည်ီညွတ်ဒသော ဒလ ောက ်ော်းခ က်က ို အမ ော်းပပည်သသူ ရှ ဒစရနန်ငှ  ်ကန  က်ွက်လ ိုပါက 

ကန  က်ွက်န ိုငရ်န ်သတ်မှတ်သည ် နည််းလမ််းနငှ အ်ည ီ ိုတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

(ဂ) ဒလ ောက် ော်းသကူ ပိုဒမ် ၃၆ အရ  ိုတ်ပပနဒ် ကညောပခင််းက ို ဒရွှွဲ့ဆ ိုင််းဒပ်းရန ်ဒတောင််းဆ ိုလ င ်ဒရွှွဲ့ဆ ိုင််းသည ် 

ကောလကိုနဆ်ံို်းသည ်ဒန  မတ ိုငမ်ီ ယင််းစက်မှုဒဇီ ိုင််းအော်း  ိုတ်ပပနဒ် ကညောပခင််းမပပ ရ။ 

၃၁။ စက်မှုဒဇီ ိုင််း မှတပံ်ိုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလ ောက် ော်းခ က်နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ကန  က်ွက်လ ိုသသူည်  ိုတ်ပပန ်ဒ ကညောသည ်ဒန  မှ 

ရက်ဒပါင််း ၆၀ အတွင််း ဒအောက်ဒြော်ပပပါ အဒ ကောင််းပပခ က် တစရ်ပ်ရပ်ပြင  ်သတ်မှတ်သည ် အခဒ က်းဒငဒွပ်းသငွ််းပပီ်း 

မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ   ံကန  က်ွက်လွှော တငသ်ငွ််းန ိုငသ်ည်- 

(က) စက်မှုဒဇီ ိုင််းသည် ပိုဒမ် ၂၊ ပိုဒမ်ခွ  (ည) တွင ်ဒြော်ပပ ော်းဒသော အဓ ပပောယ်ြွင ဆ် ိုခ က်နငှ  ်အက ံ ်းဝငမ်ှု မရှ ပခင််း၊ 

(ခ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းသည် အသစမ်ပြစပ်ခင််း၊ 

(ဂ) ပိုဒမ် ၁၆ ပါ အကောအကွယမ်ရရှ န ိုငဒ်သော အခ က်မ ော်းပြစပ်ခင််း၊ 

(ဃ) ဒလ ောက် ော်းသသူည် မှတ်ပံိုတငဒ်လ ောက် ော်းခငွ ရှ် သမူဟိုတ်ဒ ကောင််း ခ ိုငလ်ံိုဒသော သက်ဒသခ ံ

အဒ ောက်အ ော်းဒပေါ်ဒပါက်လောပခင််း။ 
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၃၂။ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ သည် ကန  က်ွက်လွှောက ို လက်ခရံရှ ပါက သတ်မှတ်သည ် အခ  နက်ောလအတွင််း ကန  က်ွက်ခ က်က ို 

ခိုခဒံခ ပန ိုငရ်န ်ဒလ ောက် ော်းသ ူံ အဒ ကောင််း ကော်းစော ဒပ်းပ ို  ရမည်။ 

၃၃။ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ သည် စကမ်ှုဒဇီ ိုင််း မှတ်ပံိုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလ က် ော်းခ က်နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍- 

(က) အမ ော်းပပည်သသူ ရှ ဒစရန ် ိုတ်ပပနဒ် ကညောသည ်ဒန  မှ ရက်ဒပါင််း ၆၀ တွင််း ကန  က်ွက်လွှော တငသ်ငွ််းပခင််းမရှ ပါက 

အဆ ိုပါစကမ်ှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလ ောက် ော်းခ က်က ို ခငွ ပ်ပ န ိုငသ်ည်။ 

(ခ) ကန  က်ွက်လွှော တငသ်ငွ််းလောပါက ကန  က်ွက်ခ က်က ို စစဒ်ဆ်းပပီ်း ခငွ ပ်ပ ပခင််း သ ို  မဟိုတ် ပငင််းပယ်ပခင််း ပပ န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) မှတ်ပံိုတငခ်ငွ ပ်ပ ပခင််း သ ို  မဟိုတ် ပငင််းပယ်ပခင််းက ို မှတ်ပံိုတငစ်ောရင််းတွင ်မှတ်တမ််းတင ်ော်းရှ ပပီ်း ဒလ ောက် ော်းသ ူံ 

အဒ ကောင််း ကော်းရမည်။   ို  ပပင ်ခငွ ပ်ပ ပခင််း သ ို  မဟိုတ် ပငင််းပယ်ပခင််းက ို အမ ော်းပပည်သ ူသ ရှ ဒစရန ်သတ်မှတ်သည ် 

နည််းလမ််းနငှ အ်ညီ  ိုတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

(ဃ) မှတ်ပံိုတငပ်ခင််းက ို ခွင ပ်ပ လ င ်စက်မှုဒဇီ ိုင််း မှတ်ပံိုတငလ်က်မှတ်က ို ဒလ ောက် ော်းသ ူ ံ ိုတ်ဒပ်း ရမည်။ 

၃၄။ စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှငသ်ည်- 

(က) စက်မှုဒဇီ ိုင််း မှတ်ပံိုတငလ်က်မှတမ်ူရင််း ပ က်စ်ီး သ ို  မဟိုတ် ဒပ ောက်ဆံို်းပါက မ တတ ြူမှန ် ပ်မ ံ ိုတ်ဒပ်းရန ်

သတ်မှတ်သည ် အခဒ က်းဒငဒွပ်းသွင််းပပီ်း မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ  ံ ဒလ ောက် ော်းန ိုငသ်ည်။ 

(ခ) မှတ်ပံိုတငစ်ောရင််းတွင ်မှတ်တမ််းတင ်ော်းဒသော စောအဒရ်းအသော်းအမှော်းနငှ  ်ပပငဆ်ငခ်ငွ ပ်ပ န ိုငသ်ည ် 

အပခော်းမှော်းယွင််းမှုမ ော်းက ိုလည််းဒကောင််း၊ န ိုငင်သံော်းနငှ  ်ဒနရပ်လ ပ်စောမ ော်းက ိုလည််းဒကောင််း ပပငဆ်ငဒ်ပ်းရန ်

သတ်မှတ်သည ် အခဒ က်းဒငဒွပ်းသွင််းပပီ်း မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ  ံ ဒလ ောက် ော်းန ိုငသ်ည်။ 

၃၅။ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ သည်- 

(က) ပိုဒမ် ၃၄၊ ပိုဒမ်ခွ  (က) ပါ ဒလ ောက ်ော်းခ က်က ို စ စစပ်ပီ်း စက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတငလ်က်မှတ် မ တတ ြူမှနက် ို 

 ိုတ်ဒပ်းရမည်။ 

(ခ) ပိုဒမ် ၃၄၊ ပိုဒမ်ခွ  (ခ) ပါ ဒလ ောက ်ော်းခ က်က ို စ စစပ်ပီ်း ပပငဆ်ငခ်ငွ ဒ်ပ်းန ိုငသ်ည်။ 

 

အခန််း(၁၂) 

 ိုတပ်ပန်ဒ ကညောပခင််းက ို ဒရွှွဲ့ဆ ိုင််းပခင််း 

၃၆။ စက်မှုဒဇီ ိုင််း မှတ်ပံိုတငဒ်လ ောက် ော်းသသူည် သတ်မှတသ်ည ် နည််းလမ််းနငှ အ်ညီ စက်မှုဒဇီ ိုင််း  ိုတ်ပပနဒ် ကညောပခင််းက ို 

ဒရွှွဲ့ဆ ိုင််းဒပ်းရနန်ငှ  ်ဒရွှွဲ့ဆ ိုင််းဒပ်းဒစလ ိုသည ် ကောလက ို ဒလ ောက် ော်းခ က်တွင ်ဒြော်ပပ၍ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ   ံ

ဒလ ောက် ော်းန ိုငသ်ည်။ အဆ ိုပါ ဒရွှွဲ့ဆ ိုင််းဒပ်းဒစလ ိုသည ် ကောလသည် စက်မှုဒဇီ ိုင််း မှတ်ပံိုတငဒ်လ ောက် ော်းသည ်ဒန  မှ 

သ ို  မဟိုတ် ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်း ဒတောင််းဆ ို ော်းလ င ်ယင််းဒတောင််းဆ ိုသည ်ဒန  မှ ၁၈ လ ကမ်ပ ိုဒစရ။ 

၃၇။ ဒလ ောက် ော်းသသူည် ပိုဒမ် ၃၆ အရ စကမ်ှုဒဇီ ိုင််း ိုတ်ပပနဒ် ကညောပခင််းက ို ဒရွှွဲ့ဆ ိုင််းဒပ်းရန ်

ဒတောင််းဆ ို ော်းပပီ်းပြစဒ်သော်လည််း အဆ ိုပါကောလအတွင််း မည်သည ်အခ  နတ်ွငမ်ဆ ို   ိုဒတောင််းဆ ိုခ က်က ို 

ရိုပ်သ မ််းဒပ်းရနန်ငှ  ် ိုတ်ပပနဒ် ကညောဒပ်းရန ်မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ  ံ ဒလ ောက် ော်းန ိုငသ်ည်။ 
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၃၈။ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ သည် စက်မှုဒဇီ ိုင််း ိုတ်ပပနဒ် ကညောပခင််းက ို- 

(က) ပိုဒမ် ၃၆ အရ ဒရွှွဲ့ဆ ိုင််းလ င ်မှတ်ပံိုတငစ်ောရင််းတွင ်ယင််းအခ က်အော်း မှတ်တမ််းတင ်ော်းပပီ်း စကမ်ှုဒဇီ ိုင််းနငှ  ်

သက်ဆ ိုငသ်ည ် စောတွ က ို လ   ွဲ့ ဝှက် ော်းရှ ရမည်။ 

(ခ) ဒရွှွဲ့ဆ ိုင််း ော်းသည ်ကောလအတွင််း  ိုတ်ပပနဒ် ကညောပခင််းအော်း ဒရွှွဲ့ဆ ိုင််း ော်းဒ ကောင််းနငှ  ်ဒလ ောက် ော်း သမူှော 

မည်သမူည်ဝါပြစဒ် ကောင််းဒြော်ပပခ က်၊ ဒလ ောက် ော်းခ က်တငသ်ငွ််းသည ်ဒန  ၊ ဒတောင််းဆ ို ော်းသည ် ကောလနငှ  ်

အပခော်းသတ်မှတ် ော်းဒသော အခ က်အလက်မ ော်းအော်း  ိုတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

(ဂ) ဒရွှွဲ့ဆ ိုင််း ော်းသည ် သတ်မှတ်ကောလ ကိုနဆ်ံို်းလ င ်စက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတင ်ဒလ ောက် ော်းခ က်က ို 

 ိုတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

 

အခန််း(၁၃) 

ဦ်းစော်းဒပ်းအခွင အ်ဒရ်း 

၃၉။ ပါရီကွနဗ်င််းရှင််း သ ို  မဟိုတ် ကမ္ော ကိုနသ်ယွ်ဒရ်း အြွ ွဲ့ဝငန် ိုငင်တံစခ်ိုခိုတွင ်စက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတင ်ဒလ ောက် ော်းခ  သ ူ

သ ို  မဟိုတ်   ိုဒလ ောက် ော်းသ၏ူ လွှ ဒပပောင််းဒပ်းပခင််းခရံသူသည် စတငဒ်လ ောက် ော်း ခ  သည ်ဒန  မှ ဒပခောက်လအတွင််း 

ဦ်းစ်ီးဌောနသ ို   တူညီဒသောစက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို မှတ်ပံိုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလ ောက် ော်းလ င ်အဆ ိုပါစတငဒ်လ ောက် ော်းသည ်ဒန  က ို 

ဒလ ောက် ော်းသည ်ဒန  အပြစ ်ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်းခစံော်းရမည်။ 

၄၀။ ပါရီကွနဗ်င််းရှင််း သ ို  မဟိုတ် ကမ္ော ကိုနသ်ယွ်ဒရ်းအြွ ွဲ့ဝင ်န ိုငင်တံစခ်ိုခိုတွင ်သက်ဆ ိုငရ်ော န ိုငင်အံစ ို်းရက 

ကကီ်းမ ်းက င််းပဒသော သ ို  မဟိုတ် အသ အမှတ်ပပ ဒသော အပပည်ပပည်ဆ ိုငရ်ော ကိုနစ်ည်ပပပွ ၌ ခင််းက င််းပပသ ခ  သည ် 

စက်မှုဒဇီ ိုင််းအတွက် စတငခ်င််းက င််းပပသခ  သည ်ဒန  မှ ဒပခောက်လအတွင််း ဦ်းစ်ီးဌောနတွင ်တူညီဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို 

ဒလ ောက် ော်းလ င ်အဆ ိုပါစတငခ်င််းက င််းပပသခ  သည ်ဒန  က ို ဒလ ောက် ော်းသည ်ဒန  အပြစ ်ကိုနစ်ည်ပပပွ ဆ ိုငရ်ော 

ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်း ခစံော်းရမည်။ 

၄၁။ ကိုနစ်ည်ပပပွ ဆ ိုငရ်ော ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်းသည် ပိုဒမ် ၃၉ အရ ဒလ ောက် ော်းသည ်ဒန  မှ စတင ်ရရှ သည  ်

ဦ်းစော်းဒပ်းအခငွ အ်ဒရ်းကောလ က် မဒက ော်လွနဒ်စရ။ 

 

အခန််း(၁၄) 

မှတပံ်ိုတငသ်က်တမ််းနငှ  ်မှတပံ်ိုတငသ်ကတ်မ််းတ ို်းပခင််း 

၄၂။ မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စကမ်ှုဒဇီ ိုင််း၏ မှတ်ပံိုတငသ်က်တမ််းသည် စက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတင ်ဒလ ောက် ော်းခ က် 

တငသ်ငွ််းသည ်ဒန  မှစ၍ ငါ်းနစှ ်ပြစသ်ည်။ စက်မှုဒဇီ ိုင််း၏ မှတပံ်ိုတငသ်က်တမ််းက ို တစက်က မ်လ င ်ငါ်းနစှ ်စပီြင  ်

နစှက်က မ်အ   သက်တမ််းတ ို်းန ိုငသ်ည်။ 

၄၃။ စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှငသ်ည် မှတ်ပံိုတငသ်က်တမ််းကောလက ို တ ို်းလ ိုလ င ်ဒအောက်ပါအတ ိုင််းဒဆောငရွ်က် ရမည်- 
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(က) မှတ်ပံိုတငသ်က်တမ််းကောလ ကိုနဆ်ံို်းမည ်ဒန  မတ ိုငမ်ီ ဒပခောက်လအတွင််း မှတ်ပံိုတငသ်က်တမ််း တ ို်းဒပ်းရန ်

သတ်မှတ်သည ် အခဒ က်းဒငဒွပ်းသွင််း၍ ဒလ ောက် ော်းရမည်။ 

(ခ) မှတ်ပံိုတငသ်က်တမ််းကောလ ကိုနဆ်ံို်းပပီ်းဒနောက် အ ူ်းအခငွ အ်ဒရ်းအပြစဒ်ပ်းဒသော ဒပခောက်လအတွင််း 

ဒလ ောက် ော်းခငွ ရှ် သည်။ ယင််းသ ို   ဒလ ောက် ော်းသည ်အခါ သတ်မှတ်သည ် မှတ်ပံိုတငဒ် က်းနငှ  ်ရက်လွန ်ဒ က်းမ ော်းက ို 

ဒပ်းသငွ််းရမည်။ 

၄၄။ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ သည်- 

(က) သတ်မှတ်ခ က်နငှ ည်ီညွတ်ဒသော မှတ်ပံိုတငသ်က်တမ််းတ ို်းရန ်ဒလ ောက် ော်းခ က်က ို ခငွ ပ်ပ ရမည်။ 

မှတ်ပံိုတငသ်က်တမ််းတ ို်းပခင််းသည် ယခငမ်ှတ်ပံိုတငသ်က်တမ််း ကိုနဆ်ံို်းသည ်ဒန  မှစ၍ အက   ်းသက်ဒရောက်မှု 

ရှ ရမည်။ 

(ခ) မှတ်ပံိုတငသ်က်တမ််းတ ို်းရန ်ဒလ ောက် ော်းခ က်က ို စစဒ်ဆ်း၍ သတ်မှတ်ခ က်နငှ  ်ညီညွတ်ပါက 

ငါ်းနစှသ်က်တမ််းတ ို်းဒပ်းပပီ်း သက်မှတ်သည ် နည််းလမ််းနငှ အ်ညီ  ိုတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

(ဂ) မှတ်ပံိုတငသ်က်တမ််းတ ို်းပခင််းနငှ  ်အခဒ က်းဒငဒွပ်းသငွ််းပခင််းတ ို  က ို မှတ်ပံိုတငစ်ောရင််းတွင ်မှတ်တမ််း တငရ်မည။် 

(ဃ) မှတ်ပံိုတငသ်က်တမ််းတ ို်းပခင််းအတွက် အခဒ က်းဒငကွ ို အ ူ်းအခငွ အ်ဒရ်းအပြစဒ်ပ်းဒသော ဒပခောက်လအတွင််း 

စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှငက် ဒပ်းသငွ််းပခင််းမရှ လ င ်မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို မှတ်ပံိုတငပ်ခင််းမှ ရပ်စ ရမည။် 

(င) ရပ်စ သေွာ်းသည ် မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စကမ်ှုဒဇီ ိုင််းက ို မှတပံ်ိုတငပ်ခင််းမှ ရပ်စ ဒ ကောင််း မှတ်ပံိုတငစ်ောရင််းတွင ်

မှတ်တမ််းတငပ်ပီ်း သတ်မှတ်သည ် နည််းလမ််းနငှ အ်ည ီ ိုတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

 

အခန််း(၁၅) 

မှတပံ်ိုတင ်ော်းဒသော စကမ်ှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ွင  ်အခွင အ်ဒရ်းမ ော်း 

၄၅။ စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှငသ်ည် အခန််း (၁၄) ပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းက ို လ ိုက်နောဒဆောငရွ်က်ပါက မှတ်ပံိုတင ်

သက်တမ််းကောလအတွင််း ဤအခန််းပါ မှတပံ်ိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ  ်အခငွ အ်ဒရ်းမ ော်းက ို ခစံော်းခငွ ရှ် သည်။ 

၄၆။ စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှငသ်ည် ပိုဒမ် ၄၉ နငှ  ်၅၀ တ ို  ပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းက ို မ  ခ ိုက်ဒစ  - 

(က) သ်ီးသန  အ်ခငွ အ်ဒရ်းအပြစ-် 

(၁) ဤဥပဒဒနငှ အ်ညီ မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသောစက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို မူပေွာ်း ော်းသည ် သ ို  မဟိုတ ်မှတ်ပံိုတင ်

 ော်းဒသောစက်မှုဒဇီ ိုင််း၏ အဓ ကအခ က်မ ော်းက ို မပူွော်း ော်းသည ်စက်မှုဒဇီ ိုင််းပါဝငဒ်သော သ ို  မဟိုတ် ရိုပ်လံို်း 

ဒြော် ော်းဒသော  ိုတ်ကိုနမ် ော်းအော်း စ်ီးပွော်းဒရ်းအလ ို  ငေှာ အပခော်းသတူစဦ််းဦ်းက ယင််း၏ သဒ ောတူညီခ က် 

မပါ  ပပ လိုပ်ပခင််း၊ ဒရောင််းခ ပခင််း သ ို  မဟိုတ် ပပည်တွင််းသ ို   တငသ်ငွ််းပခင််းတ ို  က ို ကောကွယ်တော်းဆီ်းခငွ  ်ရှ သည်။ 

(၂) မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ  ်အခငွ အ်ဒရ်းမ ော်းက ို   ပါ်းခ   ်းဒြောက်သအူော်း တရော်းမဒ ကောင််းပြင  ်

တရော်းစွ ဆ ိုခငွ ရှ် သည်။ 
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(ခ) အခန််း (၁၆) နငှ  ်(၁၇) တ ို  ပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနငှ အ်ညီ မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ  ်အခငွ အ်ဒရ်းမ ော်းက ို 

အပခော်းသတူစဦ််းဦ်းသ ို   လွှ ဒပပောင််းပခင််း သ ို  မဟိုတ် ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်လိုပ်က ိုငခ်ငွ ဒ်ပ်းပခင််း ပပ န ိုငသ်ည်။ 

၄၇။ ပိုဒမ် ၁၉၊ ပိုဒမ်ခွ  (ဃ) အရ အလိုပ်သမော်းကသော မှတ်ပံိုတငဒ်လ ောက် ော်းခငွ ရှ် သည ် စက်မှုဒဇီ ိုင််း ဒပေါ်တွင ်

အလိုပ်ရှငသ်ည် တစဦ််းတည််းပ ိုငမ်ဟိုတ်ဒသော ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်လိုပ်က ိုငခ်ငွ ဒ်ပ်းပခင််းက ို ရရှ ဒစ ရမည်။ 

၄၈။ စက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို တစဦ််း က်ပ ိုသမူ ော်းက ပ ိုငဆ် ိုငပ်ပီ်း ယင််းတ ို  အခ င််းခ င််း တစန်ည််းနည််းပြင  ်သဒ ောတူညီ  ော်းပခင််း 

မရှ လ င-် 

(က) စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှငတ်စဦ််းဦ်းသည် မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ မခွ ဒဝရဒသ်းသည ် 

အခငွ အ်ဒရ်းက ို အညီအမ  ခစံော်းခငွ ရှ် သည်။ 

(ခ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှင ်တစဦ််းဦ်းသည် ယင််း၏ မခွ ဒဝရဒသ်းသည ် အခငွ အ်ဒရ်းက ို အပခော်းသ ူတစဦ််းဦ်းသ ို   လွှ ဒပပောင််းပခင််း 

သ ို  မဟိုတ် ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်လိုပ်က ိုငခ်ငွ ဒ်ပ်းပခင််းပပ န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှင ်တစဦ််းဦ်းသည် မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ  ်အခငွ အ်ဒရ်း   ပါ်း ခ   ်းဒြောက်သအူော်း 

အပခော်းဒသောစက်မှုဒဇီ ိုင််း ပူ်းတွ ပ ိုငရ်ှငမ် ော်း၏ သဒ ောတူညီခ က်ရယူရနမ်လ ို   တရော်းမဒ ကောင််းပြင  ်

တရော်းစွ ဆ ိုခငွ ရှ် သည်။ 

(ဃ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှင ်တစဦ််းဦ်း ံမှ အခငွ အ်ဒရ်းမ ော်းအော်း တရော်းဝငဆ်က်ခရံရှ ဒသော ပိုဂ္  လ် သ ို  မဟိုတ် 

တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းသည် ပိုဒမ်ခွ  (က)၊ (ခ) နငှ  ်(ဂ) တ ို  တွင ်ဒြော်ပပ ော်းဒသော အခငွ အ်ဒရ်းမ ော်းက ို 

ခစံော်းခငွ ရှ် သည်။ 

၄၉။ စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှငသ်ည် စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ  ်အခငွ အ်ဒရ်းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ဒအောက်ပါဒဆောငရွ်က်မှုမ ော်းနငှ  ်သက်ဆ ိုငပ်ခင််း 

မရှ ဒစရ- 

(က) စ်ီးပွော်းပြစမ်ဟိုတ်ဒသော ပိုဂ္လ ကက စစရပ်မ ော်းအတွက် ဒဆောငရွ်က်မှုမ ော်း၊ 

(ခ) စမ််းသပ်ဒလ လောသည ်က စစရပ်မ ော်း သ ို  မဟိုတ် သိုဒတသနလိုပ်ငန််းမ ော်းအတွက် ဒဆောငရွ်က်မှုမ ော်း၊ 

(ဂ) ရည်ညွှန််းက ို်းကော်းရန ်သ ို  မဟိုတ် သင ်ကော်းရန ်ပပနလ်ည ်ိုတ်လိုပ် ဒဆောငရွ်က်မှုမ ော်း။ 

၅၀။ မှတပံ်ိုတင ်ော်းဒသော စကမ်ှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ  ်အခငွ အ်ဒရ်းမ ော်းသည် စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှငက်ပြစဒ်စ၊ ယင််းပ ိုငရ်ှင၏် 

သဒ ောတူညီခ က် ရရှ သကူပြစ်ဒစ န ိုငင်ဒံတော်တွင ်တရော်းဝငဒ်ရောင််းခ ပပီ်းဒသော သ ို  မဟိုတ် တငသ်ငွ််းပပီ်းဒသော 

မှတ်ပံိုတငစ်က်မှုဒဇီ ိုင််းပါရှ သည  ် ိုတ်ကိုနမ် ော်းနငှ  ်သက်ဆ ိုငပ်ခင််းမရှ ဒစရ။ 

 

အခန််း(၁၆) 

စက်မှုဒဇီ ိုင််းအခွင အ်ဒရ်းမ ော်းက ို လွှ ဒပပောင််းပခင််း 

၅၁။ (က) စက်မှုဒဇီ ိုင််း မှတ်ပံိုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလ ောက် ော်းသသူည် ယင််း၏ဒလ ောက် ော်းခ က်က ို ပိုဂ္  လ် တစဦ််းဦ်းသ ို  ပြစဒ်စ၊ 

တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းသ ို  ပြစဒ်စ လွှ ဒပပောင််းပခင််းအော်း မှတ်တမ််း တငဒ်ပ်းရန ်သတ်မှတ်ခ က်နငှ အ်ညီ 

မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ   ံဒလ ောက် ော်းန ိုငသ်ည်။ 
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(ခ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှငသ်ည် ယင််း၏ မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုက ို ပိုဂ္  လ်တစဦ််းဦ်းသ ို   ပြစဒ်စ၊ 

တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းသ ို  ပြစဒ်စ လွှ ဒပပောင််းပခင််းအော်း မှတ်တမ််းတငဒ်ပ်းရန ်သတ်မှတ်ခ က်နငှ အ်ညီ 

မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ   ံဒလ ောက် ော်းန ိုငသ်ည်။ 

၅၂။ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ သည် စက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလ ောက် ော်းသကူပြစဒ်စ၊ ပိုဒမ် ၅၁၊ ပိုဒမ်ခွ  (က) အရ 

လွှ ဒပပောင််းပခင််းက ို လက်ခသံကူပြစဒ်စ၊ စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှငက်ပြစဒ်စ၊ ပိုဒမ် ၅၁၊ ပိုဒမ်ခွ  (ခ) အရ လွှ ဒပပောင််းပခင််းက ို 

လက်ခသံကူပြစဒ်စ သတ်မှတ်သည ် အခဒ က်းဒငဒွပ်းသငွ််းပပီ်း ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု လွှ ဒပပောင််းဒ ကောင််း မှတ်တမ််းတငဒ်ပ်းရန ်

ဒလ ောက် ော်းလ င ်ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုလွှ ဒပပောင််းဒ ကောင််း မှတ်တမ််းတင၍် အမ ော်းပပည်သသူ ရှ ဒစရန ်သတ်မှတ်သည ် 

နည််းလမ််းနငှ အ်ညီ  ိုတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

၅၃။ မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု လွှ ဒပပောင််းပခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ  ံ မှတ်တမ််းတငဒ်ပ်းရန ်

ဒလ ောက် ော်းပခင််းမရှ လ င ်ယင််းပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုလွှ ဒပပောင််းပခင််းသည် အက   ်းသက်ဒရောက်မှု မရှ ဒစရ။ 

 

အခန််း(၁၇) 

မှတပံ်ိုတင ်ော်းဒသောစက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို ခွင ပ်ပြုခ ကပ် င  ်လိုပ်က ိုငခ်ွင ဒ်ပ်းပခင််း 

၅၄။ စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှငသ်ည် ပိုဂ္  လ်တစဦ််းဦ်းက ိုပြစဒ်စ၊ တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းက ို ပြစဒ်စ၊ ယင််း၏ 

မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို အသံို်းပပ ရနအ်တွက် စည််းကမ််းခ က်မ ော်း သတ်မှတ်၍ ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်

လိုပ်က ိုငခ်ငွ ဒ်ပ်းန ိုငသ်ည်။ 

၅၅။ စကမ်ှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှင ်သ ို  မဟိုတ် ယင််း၏ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်လိုပ်က ိုငခ်ငွ ရ်ရှ သတူ ို  သည် ခငွ ပ်ပ ခ က် စောတမ််းအမှတ်အသော်း 

မ တတ ြူမှနန်ငှ အ်တူ သတ်မှတ်သည  ်အခဒ က်းဒငဒွပ်းသငွ််းပပီ်း ခွင ပ်ပ ခ က်ပြင  ်လိုပ်က ိုငခ်ငွ ဒ်ပ်းပခင််းက ို မှတ်တမ််းတငဒ်ပ်းရန ်

မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ   ံဒလ ောက် ော်းန ိုငသ်ည်။ 

၅၆။ မှတပံ်ိုတငအ်ရောရှ သည် ပိုဒမ် ၅၅ အရ ဒလ ောက် ော်းပခင််းက ို မှတ်တမ််းတငပ်ပီ်း သတ်မှတ်သည ် နည််းလမ််းနငှ အ်ညီ 

 ိုတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

၅၇။ စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှင ်သ ို  မဟိုတ ်ယင််း၏ ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်လိုပ်က ိုငခ်ငွ ရ်ရှ သတူ ို  က မှတ်ပံိုတင ်အရောရှ   ံတွင ်

မှတ်တမ််းတင ်ော်းသည ် ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်လိုပ်က ိုငခ်ငွ ဒ်ပ်းပခင််းက ို ပယ်ြ က်ရန ်သတ်မှတ်ခ က်နငှ  ်အည ီ

ဒလ ောက် ော်းလ င ်မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ က မှတ်တမ််းမပှယ်ြ ကပ်ပီ်း ယင််းသ ို   ပယ်ြ က်ဒ ကောင််း အမ ော်းပပည်သသူ ရှ ဒစရန ်

သတ်မှတ်သည ်နည််းလမ််းနငှ အ်ညီ  ိုတ်ပပနဒ် ကညောရမည။် 

၅၈။ ခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်လိုပ်က ိုငခ်ငွ ဒ်ပ်းပခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ  ံ မှတ်တမ််းတငဒ်ပ်းရန ်

ဒလ ောက် ော်းပခင််းမရှ လ င ်ယင််းခငွ ပ်ပ ခ က်ပြင  ်လိုပ်က ိုငခ်ငွ ဒ်ပ်းပခင််းသည် အက   ်းသက်ဒရောက်မှု မရှ ဒစရ။ 

 

အခန််း(၁၈) 

စက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတပံ်ိုတငပ်ခင််းက ို တရော်းမဝငဒ် ကောင််း ဒ ကညောပခင််းနငှ ပ်ယ ် ကပ်ခင််း 
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၅၉။ သက်ဆ ိုငရ်ောပိုဂ္  လ် သ ို  မဟိုတ ်တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းသည် ပိုဒမ် ၆၀ ပါ အခ က် 

တစရ်ပ်ရပ်နငှ ပ်င စွန််းဒ ကောင််း ဒတွွဲ့ ရှ ရပါက မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းတစခ်ိုလံို်းက ိုဒသော်လည််းဒကောင််း၊ 

တစစ် တ်တစဒ်ဒသက ိုဒသော်လည််းဒကောင််း တရော်းမဝငဒ် ကောင််းဒ ကညောဒပ်းရန ်သ ို  မဟိုတ် ပယ်ြ က်ဒပ်းရန ်

မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ   ံဒလ ောက် ော်းန ိုငသ်ည်။ 

၆၀။ မှတပံ်ိုတငအ်ရောရှ သည် သက်ဆ ိုငရ်ောပိုဂ္  လ် သ ို  မဟိုတ ်တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််း၏ 

ဒလ ောက် ော်းခ က်အရ မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စကမ်ှုဒဇီ ိုင််းသည် ဒအောက်ပါအခ က်တစရ်ပ်ရပ်နငှ  ်ပင စွန််း 

ဒ ကောင််းဒတွွဲ့ ရှ ပါက အဆ ိုပါစက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတင ်ော်းပခင််း တစခ်ိုလံို်းက ိုဒသော်လည််းဒကောင််း၊ တစစ် တ် 

တစဒ်ဒသက ိုဒသော်လည််းဒကောင််း တရော်းမဝငဒ် ကောင််း ဒ ကညောရမည်- 

(က) ပိုဒမ် ၁၆ ပါ အကောအကွယ်မရရှ န ိုငဒ်သော အခ က်မ ော်းပြစပ်ခင််း၊ 

(ခ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းသည် ပိုဒမ် ၂၊ ပိုဒမ်ခွ  (ည) တွင ်ဒြော်ပပ ော်းဒသော အဓ ပပောယ်ြွင ဆ် ိုခ က်နငှ  ်အက ံ ်းဝငမ်ှု မရှ ပခင််း၊ 

(ဂ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းသည် အသစမ်ပြစပ်ခင််း၊ 

(ဃ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှငသ်ည် မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စကမ်ှုဒဇီ ိုင််းအော်း ရခငွ ရှ် သမူဟိုတ်ဒ ကောင််း ခ ိုငလ်ံိုဒသော 

သက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်း ဒပေါ်ဒပါက်လောပခင််း၊ 

(င) မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းသည် လ မ်လည်လှည ်ပြော်း၍ပြစဒ်စ၊ မမှနမ်ကနတ်ငပ်ပ၍ ပြစဒ်စ၊ ဒြော်ပပ ော်းဒသော 

အခ က်တစရ်ပ်ရပ်က ို   မ်ခ န၍်ပြစဒ်စ ရယူ ော်းပခင််း၊ 

(စ) မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို တရော်းမဝငဒ် ကောင််း ဒ ကညောဒပ်းရန ်ဒလ ောက် ော်းပခင််းနငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍ 

မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်း၏ အပပီ်းသတ်ဆံို်းပြတ်ခ က် သ ို  မဟိုတ် စရီငခ် က်က ို လက်ခရံရှ ပခင််း၊ 

၆၁။ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ သည ်ဒအောက်ပါအခ က် တစရ်ပ်ရပ်ဒပေါ်ဒပါက်ပါက မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှု ဒဇီ ိုင််းက ို 

မှတ်ပံိုတငစ်ောရင််းမှပယ်ြ က်ရမည်- 

(က) မှတ်ပံိုတင ်သက်တမ််းကောလကိုနဆ်ံို်းသည ်ဒန  မှ အ ူ်းအခငွ အ်ဒရ်းအပြစဒ်ပ်းဒသော ဒပခောက်လအတွင််း 

သက်တမ််းတ ို်းဒလ ောက် ော်းရန ်ပ က်ကွက်ပခင််း၊ 

(ခ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှငက် ပ ိုငရ်ှငအ်ပြစမ်ှ စွန  လ်ွှတ်ပခင််း၊ 

(ဂ) ပိုဒမ် ၆၀ ပါ အခ က်တစရ်ပ်ရပ်နငှ ပ်င စွန််းသပြင  ်တရော်းမဝငဒ် ကောင််း ဒ ကညော ော်းဒသော စက်မှု ဒဇီ ိုင််းပြစပ်ခင််း။ 

၆၂။ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ သည် မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို ပယ်ြ က်ဒ ကောင််း မှတ်တမ််းတငပ်ပီ်း 

  ိုသ ို  ပယ်ြ က်ပပီ်းဒ ကောင််းက ို စက်မှုဒဇီ ိုင််းပ ိုငရ်ှင ်ံ အဒ ကောင််း ကော်းရမည ်အပပင ်အမ ော်းပပည်သ ူသ ရှ ဒစရန ်

သတ်မှတ်သည ် နည််းလမ််းနငှ အ်ညီ  ိုတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

 

အခန််း(၁၉) 

အပပည်ပပည်ဆ ိုငရ်ော မှတပံ်ိုတငဒ်လ ောက် ော်းပခင််း 
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၆၃။ အပပည်ပပည်ဆ ိုငရ်ော စက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတငစ်နစ ်သဒ ောတူစောခ  ပ်တွင ်န ိုငင်ဒံတော်က အြွ ွဲ့ဝငအ်ပြစ ်

ဝငဒ်ရောက်ပပီ်းဒနောက် ပပည်တွင််းမှပြစဒ်စ၊ ပပည်ပမှပြစဒ်စ စက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတငဒ်ပ်းရန ်ဒလ ောက် ော်းလ ို သမူ ော်းသည် 

အပပည်ပပည်ဆ ိုငရ်ောမှတ်ပံိုတငစ်နစက် ို က င သ်ံို်းလ ိုပါက သတ်မှတ်ခ က်နငှ အ်ညီ မှတ်ပံိုတင ်အရောရှ  ံ 

ဒလ ောက် ော်းန ိုငသ်ည်။ 

 

အခန််း(၂၀) 

အယခူံပခင််း 

၆၄။  (က) မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ က ဤဥပဒဒအရခ မှတ်ဒသော ဆံို်းပြတ်ခ က်တစရ်ပ်ရပ်က ို မဒက နပ်သသူည် 

ယင််းဆံို်းပြတ်ခ က်က ို  ိုတ်ပပနဒ် ကညောသည ်ဒန  မှ ရက်ဒပါင််း ၆၀ အတွင််း ဒအဂ ငစ် ီံ အယူခဝံငန် ိုင ်သည်။ 

(ခ) ပိုဒမ်ခွ  (က) အရ အယူခမံှုတွင ်ဒအဂ ငစ်သီည် မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ ၏ ဆံို်းပြတ်ခ က်က ို အတည်ပပ ပခင််း၊ ပယ်ြ က်ပခင််း၊ 

ပပငဆ်ငဒ်ပပောင််းလ ပခင််း သ ို  မဟိုတ် သက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်းမ ော်း  ပ်မံရယူရန ်ညွှန ်ကော်းပခင််းပပ န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ပိုဒမ်ခွ  (ခ) အရ သက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်း  ပ်မံရယတူငပ်ပလောလ င ်ဒအဂ ငစ်သီည် မှတ်ပံိုတင ်အရောရှ ၏ 

ဆံို်းပြတ်ခ က်က ို အတည်ပပ ပခင််း၊ ပယ်ြ က်ပခင််း သ ို  မဟိုတ် ပပငဆ်ငဒ်ပပောင််းလ ပခင််း ပပ န ိုငသ်ည်။ 

၆၅။ ဒအဂ ငစ်ကီ ခ မှတ်ဒသောဆံို်းပြတ်ခ က်က ို မဒက နပ်သသူည် ယင််းဆံို်းပြတ်ခ က် အဒ ကောင််း ကော်းစောက ို 

လက်ခရံရှ သည ်ဒန  မှ ရက်ဒပါင််း ၉၀ အတွင််း ဤက စစအလ ို  ငေှာ ပပည်ဒ ောငစ်ိုတရော်းလွှတ်ဒတော်ခ  ပ်က စရီငပ် ိုငခ်ငွ အ်ောဏော 

အပ်နငှ််း ော်းသည ် မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းသ ို   တည်ဆ ဥပဒဒမ ော်းနငှ အ်ညီ ဒလ ောက် ော်းန ိုငသ်ည်။ 

 

အခန််း (၂၁) 

မူပ ိုငခ်ွင တ်ရော်းရံို ်း တညဒ် ောငပ်ခင််း 

၆၆။ ပပည်ဒ ောငစ်ိုတရော်းလွှတ်ဒတော်ခ  ပ်သည်- 

(က) မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော က စစရပ်မ ော်းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ပပစမ်ှုဒ ကောင််းအရပြစဒ်စ၊ တရော်းမဒ ကောင််းအရပြစဒ်စ 

တရော်းစွ ဆ ိုမှုမ ော်းက ို စစဒ်ဆ်းစရီငရ်န ်သင ဒ်လ ော်ဒသောနယ်ဒပမဒဒသတွင ်မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းမ ော်း တည်ဒ ောင၍် 

တရော်းသကူကီ်းမ ော်းက ို ခန   ်ော်းန ိုငသ်ည်။ 

(ခ) ပိုဒမ်ခွ  (က) အရ ခန   ်ော်းသည ် တရော်းသကူကီ်းမ ော်းအော်း မပူ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော က စစရပ်မ ော်းက ို စစဒ်ဆ်း စရီငန် ိုငရ်န ်

စရီငပ် ိုငခ်ငွ အ်ောဏောနငှ  ်လိုပ်ပ ိုငခ်ငွ မ် ော်းက ို အပ်နငှ််းန ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ပိုဒမ်ခွ  (က) အရ မပူ ိုငခ်ငွ  ်တရော်းရံို ်းမ ော်းက ို တည်ဒ ောငပ်ခင််းမပပ မီ မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော က စစရပ်မ ော်းက ို စစဒ်ဆ်းစရီငရ်န ်

သင ဒ်လ ော်ဒသောတရော်းရံို်းအော်း မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းမ ော်း၏ စရီငပ် ိုငခ်ငွ အ်ောဏောနငှ  ်လိုပ်ပ ိုငခ်ငွ  ်မ ော်းက ို အပ်နငှ််းန ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းမ ော်းကခ မှတ်ဒသော စရီငခ် က်၊ အမ န  န်ငှ  ်ဆံို်းပြတ်ခ က်မ ော်းအဒပေါ် အယူခမံှု၊ ပပငဆ်ငမ်ှုမ ော်းက ို 

စရီငပ် ိုငခ်ငွ ရှ် သည ် မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းမ ော်း၏ စရီငပ် ိုငခ်ငွ အ်ောဏောနငှ  ်လိုပ်ပ ိုငခ်ငွ မ် ော်းက ို သတ်မှတ်ဒပ်းရမည်။ 
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(င) ပိုဒမ် ၆၅ အရ ဒလ ောက် ော်းခ က်မ ော်းက ို စစဒ်ဆ်းစရီငရ်န ်သင ဒ်လ ော်သည ် မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းသ ို   စရီငပ် ိုငခ်ငွ အ်ောဏောနငှ  ်

လိုပ်ပ ိုငခ်ငွ မ် ော်း အပ်နငှ််းရမည်။ 

 

အခန််း(၂၂) 

မှတပံ်ိုတင ်ော်းဒသော စကမ်ှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ွင  ်အခွင အ်ဒရ်း  ပါ်းခ  ြု်းဒ ောကပ်ခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ မူပ ိုငခ်ွင တ်ရော်းရံို ်း၏ 

လိုပ်ပ ိုငခ်ွင မ် ော်း 

၆၇။ (က) အခငွ အ်ဒရ်းရရှ သသူည် နစန်ောမှုအတွက် တရော်းမဒ ကောင််းအရ ပိုဒမ် ၆၈ နငှ  ်၆၉ တ ို  ပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနငှ အ်ညီ 

ယောယီအဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်သည ် အမ န  ခ် မှတ်ဒပ်းရန ်မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းတွင ်အဒ ွဒ ွမှု ဒလ ောက် ော်းန ိုငသ်ည်။ 

(ခ) အခငွ အ်ဒရ်းရရှ သူသည် တရော်းမဒ ကောင််းအရ အဒရ်းယူဒပ်းရန ်မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းသ ို   ဒလ ောက် ော်းန ိုငသ်ည်။ 

၆၈။ (က) မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းသည် မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ  ်အခငွ အ်ဒရ်း   ပါ်းခ   ်းဒြောက် သည်ဟို 

စွပ်စွ ခရံဒသော က စစရပ်မ ော်းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ပိုဒမ် ၆၇၊ ပိုဒမ်ခွ  (က) အရ ဒလ ောက် ော်းလောပါက 

ဒအောက်ပါယောယီအဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်သည ် အမ န  တ်စရ်ပ်ရပ်က ိုပြစဒ်စ၊ တစရ်ပ် က်ပ ို၍ပြစဒ်စ ခ မှတ ်န ိုငသ်ည်- 

(၁) မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ အ်ခငွ အ်ဒရ်း   ပါ်းခ   ်းဒြောက်ပခင််းက ို ကောကွယ်တော်းဆီ်းရနန်ငှ  ်

အဒကောက်ခနွဦ််းစ်ီးဌောနတွင ်က သင ခ်နွအ်ရပ်ရပ်ဒပ်းဒဆောင၍် ရှင််းလင််း ိုတ်ယူပပီ်းသည ် သငွ််းကိုန ်

ပစစည််းမ ော်းအပါအဝင ်မှတပံ်ိုတင ်ော်းဒသော စကမ်ှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ အ်ခငွ အ်ဒရ်း   ပါ်းခ   ်းဒြောက်သည ် 

ကိုနပ်စစည််းမ ော်းန ိုငင်ဒံတော်၏ ကိုနသ်ယွ်မှုလမ််းဒ ကောင််းအတွင််းသ ို   ဝငဒ်ရောက်လောပခင််းက ို တော်းဆီ်းရန ်သင သ်ည် 

 ငပ်မငသ်ည ်အမ န  ၊် 

(၂) စွပ်စွ ခရံဒသော မှတ်ပံိုတင ်စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ အ်ခငွ အ်ဒရ်း   ပါ်းခ   ်းဒြောက်မှုနငှ  ်သက်ဆ ိုငသ်ည ် 

သက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်းမ ော်းက ို မူလအဒပခအဒနမပ က်   န််းသ မ််း ော်းရန ်သင သ်ည် ငပ်မငသ်ည ် အမ န  ။် 

(ခ) မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းသည် ယောယီအဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်ဒပ်းရနအ်တွက် ဒလ ောက် ော်းသ ူံမ ှဒအောက်ပါ တ ို  က ို 

တငသ်ငွ််းရန ်ညွှန ်ကော်းန ိုငသ်ည်- 

(၁) ဒလ ောက် ော်းသမူှော အခငွ အ်ဒရ်း ရရှ သပူြစဒ် ကောင််း၊ ယင််း၏ အခငွ အ်ဒရ်းက ို   ပါ်းခ   ်းဒြောက်ဒနဒ ကောင််း 

သ ို  မဟိုတ်   ပါ်းခ   ်းဒြောက်ရန ်အလော်းအလောရှ ဒ ကောင််း  ငရ်ှော်းဒစရန ်ခ ိုငလ်ံိုသည ် အဒ ောက်အ ော်းမ ော်းက ို 

တငပ်ပဒစပခင််း၊ 

(၂) ယောယီအဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်မှုက ို အလွ သံို်းစော်းပပ ပခင််းမှ ကောကွယ်တော်းဆီ်းရနအ်တွက် လံိုဒလောက်သည  ်

အောမခတံငသ်ငွ််းဒစပခင််း။ 

(ဂ) မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းသည် ပိုဒမ်ခွ  (က) ပါ အမ န  အ်ရ ယောယီအဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်မှုမ ော်းက ို ဒဆောငရွ်က်ရောတွင ်

  ပါ်းခ   ်းဒြောက်သည်ဟို စွပ်စွ ခရံဒသော ကိုနပ်စစည််းမ ော်းက ို ခွ ပခော်းသတ်မှတ်န ိုငရ်န ်ဒနောက် ပ်လ ိုအပ်ဒသော 

မည်သည ်သတင််းအခ က်အလက်က ိုမဆ ို တငသ်ငွ််းရန ်ဒလ ောက် ော်းသကူ ို  ပ်မံညွှန ်ကော်းန ိုငသ်ည်။ 



စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခွ်င ဥ်ပဒဒ 

Page 21 of 25 

(ဃ) မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းသည် ဒလ ောက် ော်းဒတောင််းဆ ိုခ  သည ် ယောယီအဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်ခ က်မ ော်းက ို 

စတငဒ်ဆောငရွ်က်ခ  သည ်ဒန  မှစ၍   ခ ိုက်နစန်ောမှုအဒပေါ် အမှုက ို အပပီ်းအပပတ်ဆံို်းပြတ်န ိုငရ်နအ်တွက် 

မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းက သတ်မှတ် ော်းသည ် သင ဒ်လ ော်ဒသောကောလအတွင််း သ ို  မဟိုတ် ယင််းက  သ ို   

သတ်မှတ် ော်းပခင််းမရှ လ င ်ယောယီ အဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်ရန ်အမ န  ခ် မှတ်သည ်ဒန  မှ ရက်ဒပါင််း ၃၀ အတွင််း 

တရော်းစွ ဆ ိုမှုက ို တရော်းမဒ ကောင််းအရ တရော်းစွ ဆ ိုပခင််းမရှ လ င  ်ပိုဒမ် ၆၉၊ ပိုဒမ်ခွ  (ခ) က ို မ  ခ ိုက်ဒစ   ပိုဒမ် ၆၈၊ 

ပိုဒမ်ခွ  (က) နငှ  ်ပိုဒမ် ၆၉၊ ပိုဒမ်ခွ  (က) တ ို  အရ ခ မှတ် ော်းဒသော ယောယီအဒရ်းယူ ဒဆောငရွ်က်ခ က်မ ော်းက ို 

ဒလ ောက် ော်းခရံသ၏ူ ဒတောင််းဆ ိုခ က်အရ ရိုပ်သ မ််းရမည် သ ို  မဟိုတ် အက   ်းသက်ဒရောက်မှုက ို ရပ်စ ရမည်။ 

(င) မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းသည် ယောယီအဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်ခ က်မ ော်းက ို ရိုပ်သ မ််းလ ငပ်ြစဒ်စ၊ ဒလ ောက် ော်းသ၏ူ 

ပ က်ကွက်မှု သ ို  မဟိုတ် ပပ လိုပ်မှုတစရ်ပ်ရပ်ဒ ကောင  ်ရပ်စ လ ငပ်ြစဒ်စ၊ မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော 

စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ အ်ခငွ အ်ဒရ်း   ပါ်းခ   ်းဒြောက်ပခင််းမရှ ဒ ကောင််း သ ို  မဟိုတ်   ပါ်းခ   ်းဒြောက်ရန ်

အလော်းအလောမရှ ဒ ကောင််း ဒတွွဲ့ ရှ လ ငပ်ြစဒ်စ ဒလ ောက် ော်းခံရသ၏ူ ဒတောင််းဆ ိုခ က်အရ အဆ ိုပါ 

အဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်ခ က်မ ော်းဒ ကောင  ်ဒပေါ်ဒပါက်ဒသော   ခ ိုက်နစန်ောမှုမ ော်းအတွက ်သင ဒ်လ ော်ဒသော ဒလ ော်ဒ က်းက ို 

ဒလ ောက် ော်းသကူ ဒလ ောက် ော်းခရံသသူ ို   ဒပ်းဒစရန ်အမ န  ခ် မှတ် န ိုငသ်ည်။ 

၆၉။ (က) မပူ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းသည် ဒအောက်ပါအဒပခအဒနတစရ်ပ်ရပ်တွင ်တစြ်က်သတ် ယောယီအဒရ်းယူ 

ဒဆောငရွ်က်သည ်အမ န  မ် ော်းက ို ခ မှတ်န ိုငသ်ည်- 

(၁) အခငွ အ်ဒရ်းရရှ သကူ ို ကိုစော်း၍မရန ိုငဒ်သော   ခ ိုက်နစန်ောမှုက ို ပြစဒ်စတနရ်ောသည ် ဒနေှာင ဒ်န်ှး  ကန   ်ကောမှု 

တစစ်ံိုတစရ်ောပြစပ်ခင််း၊ 

(၂) သက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်းမ ော်း ပ က်စ်ီးဆံို်းရှု ံ်းမည ်အနတရောယ်အမှနတ်ကယ် က ဒရောက်ဒနပခင််း။ 

(ခ) မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းသည် တစြ်က်သတ် ယောယီအဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်ရောတွင-် 

(၁) ဒဆောငရွ်က်ပပီ်းလ ငပ်ပီ်းခ င််း ဒနေှာင ဒ်န်ှး ကန   ်ကောမှုမရှ ဒစ   ယောယီအဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်သည ် အမ န  က် ို 

ဒလ ောက် ော်းခရံသ ူံ အသ ဒပ်းအဒ ကောင််း ကော်းရမည်။ 

(၂) မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းက သတ်မှတ်သည ် အခ  နက်ောလအတွင််း သ ို  မဟိုတ် ယင််းက  သ ို   သတ်မှတ်ခ က် မရှ ခ  လ င ်

အဒ ကောင််း ကော်းစော  ိုတ်ပပနသ်ည ်ဒန  မှ ရက်ဒပါင််း ၃၀ အတငွ််း အဒ ကောင််း ကော်းခရံသကူ လ ိုက်နောပခင််းမရှ လ င ်

ယင််းအဒရ်းယူ ဒဆောငရွ်က်ခ က်မ ော်းက ို ပပီ်းဒပမောက်ဒအောင ်ဒဆောငရွ်က်ရမည်။ 

(၃) ယင််းအဒရ်းယူ ဒဆောငရွ်က်ခ က်မ ော်းအဒပေါ် ပပငဆ်ငပ်ခင််း၊ ပယ်ြ က်ပခင််း သ ို  မဟိုတ် အတည်ပပ ပခင််း တ ို  က ို 

ဆံို်းပြတ်ဒပ်းရန ်ဒလ ောက် ော်းခရံသမူ ော်း၏ ဒတောင််းဆ ိုခ က်အရ နစှြ်က် ကော်းနော၍ ပပနလ်ည ်

စစဒ်ဆ်းပခင််းတစရ်ပ်က ို သင ဒ်လ ော်သည ်ကောလအတွင််း ဒဆောငရွ်က်ရမည်။ 

၇၀။ စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ  ်အခငွ အ်ဒရ်း  ပါ်းခ   ်းဒြောက်ပခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ တရော်းမဥပဒဒနငှ  ်တရော်းမ က င  ်ံို်းဥပဒဒတ ို  က ို 

မ  ခ ိုက်ဒစ   ပိုဒမ် ၆၇၊ ပိုဒမ်ခွ  (ခ) အရ စွ ဆ ိုမှုတွင ်မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းသည် ဒအောက်ပါအမ န  တ်စရ်ပ်ရပ်က ိုပြစဒ်စ၊ 

တစရ်ပ် က်ပ ို၍ပြစဒ်စ ခ မှတ်န ိုငသ်ည်- 
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(က) အဒကောက်ခနွဦ််းစ်ီးဌောနတွင ်က သင ခ်နွ ်အရပ်ရပ်ဒပ်းဒဆောင၍် ရှင််းလင််း ိုတ်ယူပပီ်း တငသ်ငွ််းလောမည ် 

စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ  ်အခငွ အ်ဒရ်း   ပါ်းခ   ်းဒြောက် ော်းသည ် ကိုနပ်စစည််းမ ော်း န ိုငင်ဒံတော်၏ ကိုနသ်ယွ်မှု 

လမ််းဒ ကောင််းအတွင််းသ ို   ဝငဒ်ရောက်လောပခင််းက ို တော်းဆီ်းပခင််း အပါအဝင ်စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ  ်အခငွ အ်ဒရ်း 

  ပါ်းခ   ်းဒြောက်မှုအတွက် တော်းပမစသ်ည ်အမ န  ၊် 

(ခ) မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ  ်အခငွ အ်ဒရ်း   ပါ်းခ   ်းဒြောက်ပခင််းဒ ကောင  ်ပြစဒ်ပေါ်လောဒသော 

အခငွ အ်ဒရ်းရရှ သ၏ူ   ခ ိုက်နစန်ောမှုမ ော်းအတွက်   ပါ်းခ   ်းဒြောက်သမူှ အခငွ အ်ဒရ်းရရှ သ ူံသ ို   လံိုဒလောက်ဒသော 

နစန်ောဒ က်းဒပ်းဒဆောငဒ်စရနအ်တွက် ခ မှတ်သည ်အမ န   ်သ ို  မဟိုတ် သင ဒ်လ ော်ဒသော က စစရပ်မ ော်းတွင ်

အခငွ အ်ဒရ်းရရှ သမူှ ကက  တငသ်တ်မှတ် ဒတောင််းဆ ို ော်းဒသော နစန်ောဒ က်းက ိုပြစဒ်စ၊ ခ   ်းဒြောက်သကူ 

ရယူခစံော်းခ  ဒသော အက   ်းအပမတ်က ိုပြစ်ဒစ၊ နစှရ်ပ်လံို်းက ိုပြစဒ်စ ပပနလ်ည်ဒပ်းဒစရန ်အမ န  ၊် 

(ဂ) အခငွ အ်ဒရ်းရရှ သ၏ူ တရော်းစရ တ်နငှ  ်ဒရှွဲ့ဒနစရ တ်တ ို  အပါအဝင ်သင ဒ်လ ော်ဒသော ကိုနက် စရ တ်မ ော်းက ို 

ဒပ်းဒဆောငဒ်စရနအ်မ န  ။် 

၇၁။ (က) မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းသည် အခငွ အ်ဒရ်းရရှ သ၏ူ ဒလ ောက် ော်းခ က်အဒပေါ် တရော်းမလိုပ် ံို်း လိုပ်နည််းမ ော်းနငှ အ်ညီ 

  ပါ်းခ   ်းဒြောက်မှုအတွက် အပပီ်းသတ်ဆံို်းပြတ်ခ က် အမ န  ခ် မှတ်ရော၌ သက်ဒသခ ံပစစည််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ 

ဒအောက်ပါအတ ိုင််း ခ မှတ်န ိုငသ်ည်- 

(၁)   ပါ်းခ   ်းဒြောက်ဒ ကောင််းဒတွွဲ့ ရှ သည ် ကိုနပ်စစည််းမ ော်းက ိုြ က်ဆီ်းပခင််း သ ို  မဟိုတ် ကိုနသ်ယွ်မှု 

လမ််းဒ ကောင််းအတွင််းသ ို   ဝငဒ်ရောက်လောပခင််းက ို တော်းပမစပ်ခင််း၊ 

(၂)  ပ်မံ  ပါ်းခ   ်းဒြောက်မှုက ို ဒလ ော နည််းဒစဒရ်းအတွက် ဒလ ော်ဒ က်းတစစ်ံိုတစရ်ော ဒပ်းဒဆောငပ်ခင််း မရှ    

  ပါ်းခ   ်းဒြောက်ဒသောကိုနပ်စစည််းမ ော်းက ို ြနတ်ီ်းရောတွင ်အဓ ကအသံို်းပပ ဒသော  ပစစည််းမ ော်း သ ို  မဟိုတ် 

က ရ ယောတနဆ်ောပလောမ ော်းက ို ကိုနသ်ယွ်မှုလမ််းဒ ကောင််းအတွင််းသ ို   ဝငဒ်ရောက်လောပခင််းက ို တော်းပမစပ်ခင််း။ 

(ခ) မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို ်းသည် ပိုဒမ်ခွ  (က) အရ ဒဆောငရွ်က်ရောတငွ ်ဒအောက်ပါအခ က်မ ော်းက ို  ည ်သငွ််း စဉ်းစော်းရမည်- 

(၁) တော်းပမစမ် န  ခ် မှတ်ပခင််းဒ ကောင  ်ရရှ မည ် အက   ်းသက်ဒရောက်မှု၊ 

(၂) ြ က်ဆီ်းမှုဒဆောငရွ်က်ပခင််းပြင  ်  ပါ်းခ   ်းဒြောက်မှုအတ ိုင််းအတောနငှ  ်အခ   ်းက က ိုက်ညီမှု၊ 

(၃) ြ က်ဆီ်းပံို၊ ြ က်ဆီ်းနည််းသည် သ ောဝပတ်ဝန််းက ငအ်ဒပေါ် အက   ်းသက်ဒရောက်မှု၊ 

(၄) အပခော်းပိုဂ္  လ်မ ော်း၏ တရော်းဝငအ်က   ်းစ်ီးပွော်း  ခ ိုက်မှု။ 

၇၂။ မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ  ်အခငွ အ်ဒရ်း   ပါ်းခ   ်းဒြောက်ခရံသည်ဟို မရ ို်းမဒပြောင ဒ်သော သဒ ောပြင  ်

မမှနမ်ကနတ် ိုင ်ကော်းဒ ကောင််း ဒပေါ်ဒပါက်လ င ်ယင််းသ ို   တ ိုင ်ကော်းပခင််းဒ ကောင  ်မှော်းယွင််းစွော ဟန  တ်ော်းခရံသည ် 

ဒလ ောက် ော်းခရံသကူ ို ဒလ ောက် ော်းသကူ ဒလ ော်ဒ က်းဒပ်းရမည ်အပပင ်ဒလ ောက် ော်းခရံသ၏ူ က သင ဒ်သော 

ဒရှွဲ့ဒနစရ တ်အပါအဝင ်တရော်းစရ တ်နငှ  ်အပခော်းကိုနက် စရ တမ် ော်းက ို ဒလ ောက် ော်းသကူ ဒပ်းဒဆောငဒ်စရန ်မူပ ိုငခ်ငွ  ်

တရော်းရံို ်းက အမ န  ခ် မှတ်န ိုငသ်ည်။ 
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၇၃။ (က) မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းသည် ဒအောက်ပါအဒပခအဒနမ ော်းတွင ်တည်ဆ ဥပဒဒပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းက ို မ  ခ ိုက်ဒစ   

သင ဒ်လ ော်ဒသော က စစရပ်မ ော်းတွင ်လ   ွဲ့ ဝှက်သတင််းအခ က်အလက်မ ော်းက ို အကောအကွယ ်ဒပ်းလ က် 

သက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်းမ ော်းက ို တစြ်ကအ်မှုသည်က တငပ်ပရန ်အမ န  ခ် မှတ်န ိုငသ်ည်- 

(၁) အခငွ အ်ဒရ်းရရှ သကူ ယင််း၏ဒတောင််းဆ ိုခ က်မ ော်းက ို လံိုဒလောက်စွော အဒ ောက်အကူပပ န ိုငမ်ည ် ခ ိုငလ်ံိုသည ် 

သက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်းမ ော်းက ို တငပ်ပ ော်းဒသောအခါ၊ 

(၂) ယင််းဒတောင််းဆ ိုခ က်မ ော်းနငှ စ်ပ်ဆ ိုငသ်ည ် ခ ိုငလ်ံိုဒသော သက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်းမ ော်းသည် 

တစြ်က်အမှုသည်၏ လက်ဝယ်တွငရ်ှ ဒ ကောင််း တ က စွောဒြော်ပပ ော်းဒသောအခါ။ 

(ခ) ခ ိုငလ်ံိုဒသော အဒ ကောင််းပပခ က်မရှ    မ မ အလ ိုအဒလ ောက်   ပါ်းခ   ်းဒြောက်မှုတွင ်မူပ ိုငခ်ငွ  ်တရော်းရံို ်း သည ်

ဒအောက်ပါအဒပခအဒနမ ော်း၌   ခ ိုက်နစန်ောသနူငှ  ်  ပါ်းခ   ်းဒြောက်သတူ ို  ၏ စွပ်စွ ခ က်မ ော်း သ ို  မဟိုတ် 

သက်ဒသခအံဒ ောက်အ ော်းမ ော်းအရ  ကော်းနောခငွ ဒ်ပ်းပပီ်း ယင််းတ ို  ၏ အပပနအ်လှနစ်ွပ်စွ ပငင််းဆ ိုသည ် အခ က်မ ော်း 

အပါအဝင ်သတင််းအခ က်အလက်မ ော်းအဒပေါ် အဒပခခ၍ံ အတည်ပပ ပခင််း သ ို  မဟိုတ် ပငင််းဆ ိုပခင််း စသည ်ပဏောမနငှ  ်

အပပီ်းသတ်ဆံို်းပြတ်ခ က်မ ော်းက ို ခ မှတ်န ိုငသ်ည်- 

(၁) လ ိုအပ်သည ် သတင််းအခ က်အလက်မ ော်းက ို ရယူရောတွင ်ပငင််းဆ ိုလ င၊် 

(၂) သင ဒ်လ ော်ဒသော ကောလအတွင််း လ ိုအပ်ဒသော သတင််းအခ က်အလက်က ို မဒပ်းပ ို  န ိုငလ် င၊် 

(၃) အဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်မှုနငှ စ်ပ်လ ဉ်းဒသော လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းမ ော်းက ို သ သောစွော ဟန  တ်ော်းလ င။် 

၇၄။ မူပ ိုငခ်ငွ တ်ရော်းရံို်းသည် မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ  ်အခငွ အ်ဒရ်း   ပါ်းခ   ်းဒြောက် ပခင််းအတွက် 

အဒရ်းယူဒဆောငရွ်က်ခ က်မ ော်းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ဤဥပဒဒတွင ်အတ အလင််း ပပဋ္ဌောန််း ော်းပခင််း မရှ လ င ်

သက်ဒသခအံက်ဥပဒဒ၊ တရော်းမက င  ်ံို်းဥပဒဒနငှ  ်အပခော်းစပ်ဆ ိုငသ်ည ် တညဆ် ဥပဒဒတ ို  ပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းက ို 

က င သ်ံို်းဒဆောငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

 

အခန််း(၂၃) 

ပပစဒ်ဏ်မ ော်း 

၇၅။ မည်သမူဆ ို ဒအောက်ပါပပ လိုပ်မှုတစရ်ပ်ရပ်က ို က ြူ်းလွနဒ် ကောင််း ပပစမ်ှု ငရ်ှော်းစရီငပ်ခင််းခရံလ င ်  ိုသကူ ို 

တစန်စှ ်က်မပ ိုဒသော ဒ ောငဒ်ဏပ်ြစဒ်စ၊ က ပ်သ န််း ၂၀  က်မပ ိုဒသော ဒငဒွဏပ်ြစဒ်စ၊ ဒဏန်စှရ်ပ်လံို်းပြစဒ်စ 

ခ မှတ်န ိုငသ်ည်- 

(က) စက်မှုဒဇီ ိုင််းမှတ်ပံိုတငလ်က်မှတ်က ို မမှနမ်ကန ်ိုတ်ဒပ်းပခင််း သ ို  မဟိုတ်  ိုတ်ဒပ်းဒစပခင််း၊ 

(ခ) မှတ်ပံိုတငစ်ောရင််းတွင ်မရ ို်းမဒပြောင ဒ်သောသဒ ောပြင  ်မမှနမ်ကနဒ်ရ်းသငွ််းပခင််း သ ို  မဟိုတ် ဒရ်းသငွ််းဒစပခင််း၊ 

(ဂ) လ   ွဲ့ ဝှက် ော်းရှ ရမည  ်စက်မှုဒဇီ ိုင််းက ို လ   ွဲ့ ဝှက် ော်းရှ ရမည ် ကောလအတွင််း၌ မသကဆ် ိုငသ်အူော်း 

 ိုတ်ဒြော်အသ ဒပ်းပခင််း၊ 
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(ဃ) စက်မှုဒဇီ ိုင််းဒလ ောက် ော်းခ က်နငှ သ်က်ဆ ိုငဒ်သော စောရွက်စောတမ််းမ ော်းက ို  ိုတ်ပပနဒ် ကညောပခင််း မပပ မီ 

သတ်မှတ် ော်းသည ်ကောလအတွင််း၌ မသက်ဆ ိုငသ်အူော်း ခငွ ပ်ပ ခ က်မရှ    ဒပ်းအပ်ပခင််း၊ အမ ော်းပပည်သသူ ို   

 ိုတ်ဒြော်အသ ဒပ်းပခင််း သ ို  မဟိုတ် အသံို်းပပ ခငွ ဒ်ပ်းပခင််း။ 

 

အခန််း(၂၄) 

အဒ ဒွ  ွ

၇၆။ အပခော်းတညဆ် ဥပဒဒတစရ်ပ်ရပ်တွင ်မည်သ ို  ပင ်ပပဋ္ဌောန််းပါရှ ဒစကောမ ူဤဥပဒဒပါ စက်မှုဒဇီ ိုင််း နငှ စ်ပ်လ ဉ်းသည ်  

ပပစမ်ှုတစရ်ပ်ရပ်က ို ဤဥပဒဒပြင သ်ော အဒရ်းယူရမည်။ 

၇၇။ မှတ်ပံိုတငအ်ရောရှ သည ်ဤဥပဒဒအရ ယင််းက ိုအပ်နငှ််း ော်းသည ် လိုပ်ပ ိုငခ်ငွ က် ို က င သ်ံို်း၍ ဆံို်းပြတ်ရောတွင ်

တစစ်ံိုတစဦ််းအော်း   ခ ိုက်နစန်ောဒစမည်ဆ ိုပါက သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနငှ အ်ညီ   ိုသကူ ို တငပ်ပ ကော်းနောခငွ ဒ်ပ်းရမည်။ 

၇၈။ မှတပံ်ိုတငအ်ရောရှ က မှနက်နဒ် ကောင််းလက်မှတ်ဒရ်း  ို်းပပီ်း တံဆ ပ်ခတ်နှ ပ် ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််း 

မှတ်ပံိုတငလ်က်မှတ်မ တတ ြူနငှ  ်အဒ ောက်အ ော်း စောရွက်စောတမ််းမ ော်းက ို သက်ဆ ိုငရ်ောမပူ ိုငခ်ငွ  ်တရော်းရံို ်း တွင ်

သက်ဒသခအံပြစ ်တငပ်ပခငွ ရှ် သည်။ 

၇၉။ ဤဥပဒဒပါ မှတပံ်ိုတင ်ော်းဒသော စကမ်ှုဒဇီ ိုင််းမူပ ိုငခ်ငွ အ်ခငွ အ်ဒရ်းက ို   ပါ်းခ   ်းဒြောက်မှုမ ော်းသည် အစ ို်းရဌောနနငှ  ်

တရော်းဝငြ်ွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော အြွ ွဲ့အစည််းတစရ်ပ်ရပ်က စ်ီးပေွာ်းဒရ်းအလ ို  ငေှာ မဟိုတ်   န ိုငင်ဒံတော်၏ 

အဒရ်းဒပေါ်အဒပခအဒနနငှ  ်အမ ော်းပပည်သဒူ ်းအနတရောယ်က စစမ ော်းတွင ်မှတ်ပံိုတင ်ော်းဒသော စက်မှုဒဇီ ိုင််းပါရှ သည ် 

ကိုနပ်စစည််းတစခ်ိုခိုက ို အမ ော်းပပည်သအူက   ်းငေှာ အသံို်းပပ ပခင််းနငှ  ်သက်ဆ ိုငပ်ခင််း မရှ ဒစရ။ 

၈၀။ စကမ်ှုဒဇီ ိုင််းအပငင််းပွော်းသ ူပိုဂ္  လ်မ ော်းအ ကော်း ဒပေါ်ဒပါကလ်ောသည ် အပငင််းပွော်းမှုမ ော်းက ို နစှဦ််း နစှြ်က် ကည်စွော 

ည  နှု င််းဒပြရှင််းပခင််းပြင ပ်ြစဒ်စ၊ အနိုညောတစရီငဆ်ံို်းပြတ်ပခင််းပြင ပ်ြစဒ်စ၊ တရော်းစွ ဆ ိုပခင််း ပြင ပ်ြစဒ်စ ဒပြရှင််းန ိုငသ်ည်။ 

၈၁။ ဤဥပဒဒပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းက ို ဒဆောငရွ်က်န ိုငဒ်စရန ်ဝနက်ကီ်းဌောနသည် ဗဟ ိုဒကော်မတီနငှ  ်ဒအဂ ငစ်၏ီ 

ရံို်းလိုပ်ငန််းမ ော်းက ို တောဝနယ်ူဒဆောငရွ်က်ရမည ်အပပင ်ကိုနက် စရ တ်မ ော်းက ိုလည််းက ခရံမည်။ 

၈၂။ ဝနက်ကီ်းဌောနသည် န ိုငင်ံ ဝန ်မ််းမဟိုတ်သည  ်ဗဟ ိုဒကော်မတီအြွ ွဲ့ဝင၊် ဒအဂ ငစ်အီြွ ွဲ့ဝငန်ငှ  ်လိုပ်ငန််း အြွ ွဲ့ဝငတ် ို  ၏ 

ခ ီ်းပမ င ဒ်ငနွငှ  ်စရ တ်မ ော်းက ို ပပည်ဒ ောငစ်ိုအစ ို်းရအြွ ွဲ့၏ သဒ ောတူညီခ က်ပြင  ်သတ်မှတ် ဒပ်းရမည်။ 

၈၃။ ဤဥပဒဒပါ ပပည်ဒ ောငစ်ိုအဆင ပ်ိုဂ္  လ်၏ ရော ူ်းသက်တမ််းသည် သောမနအ်ော်းပြင  ်န ိုငင်ဒံတော် သမမတ၏ 

ရော ူ်းသက်တမ််းအတ ိုင််းပြစသ်ည်။ 

၈၄။ ဝနက်ကီ်းဌောနသည် ဒအဂ ငစ်၏ီ လိုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းက ို ဒဆောငရွ်က်န ိုငရ်န ်ဦ်းစ်ီးဌောနနငှ  ်၎င််း၏ မူပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ော 

နယ်ပယ်အလ ိုက် ဌောနခွ မ ော်းက ို ြွ စည််းတောဝနဒ်ပ်းအပ်န ိုငသ်ည်။ 

၈၅။ ဤဥပဒဒအရ ြွ ွဲ့စည််းတည်ဒ ောငသ်ည  ်ဗဟ ိုဒကော်မတီနငှ  ်ဒအဂ ငစ်တီ ို  သည် မူပ ိုငခ်ငွ  ်ဥပဒဒ အော်းလံို်းအတွက် 

အက ံ ်းဝငသ်ည်ဟို မှတ်ယူရမည်။ 

၈၆။ ဤဥပဒဒပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းက ို အဒကောငအ် ည်ဒြော်ဒဆောငရွ်က်ရောတွင-် 
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(က) ပပည်ဒ ောငစ်ိုတရော်းလွှတ်ဒတော်ခ  ပ်သည် တရော်းစရီငဒ်ရ်းနငှ သ်က်ဆ ိုငဒ်သော နည််းဥပဒဒ၊ စည််းမ ဉ်း၊ စည််းကမ််း၊ 

အမ န  ဒ် ကော်ပငောစော၊ အမ န  ၊် ညွှန ်ကော်းခ က်နငှ  ်လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းမ ော်းက ို  ိုတ်ပပနန် ိုငသ်ည်။ 

(ခ) ဝနက်ကီ်းဌောနနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ်ောဝနက်ကီ်းဌောနတ ို  သည်- 

(၁) နည််းဥပဒဒ၊ စည််းမ ဉ်းနငှ  ်စည််းကမ််းမ ော်းက ို ပပည်ဒ ောငစ်ိုအစ ို်းရအြွ ွဲ့၏ သဒ ောတူညီခ က်ပြင  ်

 ိုတ်ပပနန် ိုငသ်ည်။ 

(၂) အမ န  ဒ် ကော်ပငောစော၊ အမ န  ၊် ညွှန ်ကော်းခ က်နငှ  ်လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းမ ော်းက ို  ိုတ်ပပနန် ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ဒအဂ ငစ်နီငှ  ်ဦ်းစ်ီးဌောနတ ို  သည် အမ န  ဒ် ကော်ပငောစော၊ အမ န  ၊် ညွှန ်ကော်းခ က်နငှ  ်လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််း မ ော်းက ို ဝနက်ကီ်းဌောန၏ 

သဒ ောတူညီခ က်ပြင  ် ိုတ်ပပနန် ိုငသ်ည်။ 

၈၇။ The Myanmar Patents and Designs (Emergency Provisions) Act, 1946 က ို ဤဥပဒဒပြင  ်ရိုပ်သ မ််းလ ိုက်သည်။ 

ပပည်ဒ ောငစ်ိုသမမတပမနမ်ောန ိုငင်ဒံတော် ြွ ွဲ့စည််းပံိုအဒပခခဥံပဒဒအရ ကျွန်ိုပ်လက်မှတ်ဒရ်း  ို်းသည်။ 

 

(ပံို)ဝင််းပမင  ်

န ိုငင်ဒံတော်သမမတ 

ပပည်ဒ ောငစ်ိုသမမတပမနမ်ောန ိုငင်ဒံတော် 


