
(န ိုင်င ံ့ဝနထ်မ််းနည််းဥပဒေမ  ်း) 

Page 1  o f 92 

 

ပြည်ထ  ော င်စုသမ္မတပမ္န်မ္ ော န ုင်ငံထ တော ် 

ပြည်ထ  ော င်စုရော   ူး ဝန်အဖ  ွဲ့ 

(န ုင်ငံံ့ဝန ်မ္်ူးန ညူ်းဥြထ ေမ္  ော ူး ) 

အ မ္ န့််ထ   ော ်ပငော စော အ မ္ှတ်  ၁၂/၂၀၁၄ 

၁၃၇ ၅ ခုနှစ်၊ တထြေါ င်ူးလ ပြ ည်ံ့ထ   ော ်  ၁၁ ရ  ် 

(၂၀၁၄  ခုနှစ်၊ မ္တ်လ  ၂၆  ရ  ်) 

[  ပြင်ဆင်  : 09 .06.2 017  ] 

ပပည်ဒထ င်စိုရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့သည် န ိုင်င ံ့ဝန်ထမ််းဥပဒေပိုေမ် ၇၆၊ ပိုေ်မခ   (က) အရ အပန်ှင််းထ ်းဒသ  လိုပ်ပ ိုင်ခ င်ံ့က ို 

က င်ံ့သ ို်း၍ ပပညဒ်ထ ငစ်ိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့၏ သဒ  တ ညီခ ကပ်ဖင်ံ့ ဤနည််းဥပဒေ မ  ်းက ို ထိုတ်ပပန်လ ိုကသ်ည်။ 

 

အခန်ူး ( ၁) 

အမ္ညန်ှငံ့အ်ဓ ြပောယ ်ထဖေါ်ပြခ  ် 

၁။ ဤနည််းဥပဒေမ  ်းက ို န ုငင်ံံ့ဝန် မ်္ူးနည်ူးဥ ြထေမ္ ောူး ဟိုဒခေါ်တ ငဒ်စရမည်။ 

၂။ ဤနည််းဥပဒေမ  ်းပါ ပပဋ္ဌ န််းခ က်မ  ်းသည် န ိုင်င ဒတ ်ရသ ို်းမှန််းဒပခဒင စ ရင််းမှ က ခ ထိုတ်ဒပ်းသည်ံ့ လစ နငှံ့်စရ တ်မ  ်းက ို 

ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ  ဝနထ်မ််းမ  ်းနှငံ့်သက်ဆ ိုင်သည်။ တပ်မဒတ ်သ ်းမ  ်းနှငံ့် ပမနမ် န ိုငင် ရ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ  ်းသည် 

န ိုင်င ံ့ဝနထ်မ််းမ  ်းပဖစဒ်သ ်လည််းယင််းတ ိုို့၏ လိုပ်ငန််းသ  ဝနငှံ့် တ ဝနတ် ိုို့အရ ဤနည််းဥပဒေမ  ်းပါ 

က စစရပ်မ  ်းနှငံ့အ်က   ်းဝငပ်ခင််းမရှ ဒစရ။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

၃။ ဤနည််းဥပဒေတ င်ပါရှ ဒသ  စက ်းရပ်မ  ်းသည် န ိုငင် ံ့ဝနထ်မ််းဥပဒေတ င်ပါရှ သည်ံ့အတ ိုင််း 

အဓ ပပ ယ်သက်ဒရ ကဒ်စရမည်။ ထ ိုို့ပပင် ဒအ က်ပါစက ်းရပ်မ  ်းသည် ဒဖ ပ်ပပါအတ ိုင််း အဓ ပပ ယ် 

သက်ဒရ က်ဒစရမည-် 

(က) ဥ ြထေ ဆ ိုသည်မှ  န ိုငင် ံ့ဝနထ်မ််းဥပဒေက ို ဆ ိုသည။် 

(ခ) ပယ်ဖ က ်

(ဂ) အတည်ပြြုခန့်် ော ူးပခင်ူး ဆ ိုသည်မှ  ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းတစ်ရပ်ရပ်၏ ဖ  ွဲ့စည််းပ ိုအတ င််း မည်သည်ံ့ ဝနထ်မ််းမျှ 

ရ ထ ်းအန ယ်ပ ိုင်ဆ ိုငပ်ခင််းမရှ သည်ံ့လစ်လပ်ဒသ ရ ထ ်းတ င်အတည်ပပ ခန်ို့ထ ်းပခင််းက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဃ) အစမ်္ူးခန့််ပခင်ူး ဆ ိုသညမှ်  ဖ  ွဲ့စည််းပ ိုပါဝနထ်မ််းအမ   ်းအစ ်းတစ်မ   ်း၏ စတင်ခန်ို့ရ ထ ်းတ င် ပိုဂ္  လ်တစဦ််းအ ်း 

အတည်ပပ ခန်ို့ထ ်းပခင််းမပပ မီ ထ ိုဝန်ထမ််းအမ   ်းအစ ်း၏ လိုပ်ငန််းသ  ဝအရ တတဒ်ပမ က်ကျွမ််းက င်ဒစရနအ်တ က် 

ဒရ်ှးဦ်းစ  ဒလံ့က င်ံ့ဒပ်းရနလ် ိုအပဒ်သ ဒ က င်ံ့ သီ်းပခ ်းစည််းကမ််း ခ က်မ  ်း သတ်မှတလ် က် အစမ််းခန်ို့က လထ ်းရှ ပပ်ီး 

ခန်ို့ထ ်းပခင််းက ို ဆ ိုသည်။ 
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(င) အလုြ်သင်ခန့်် ော ူးပခင်ူး ဆ ိုသည်မှ  ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််း၏ ဖ  ွဲ့စည််းပ ိုပါ ခန်ို့ထ ်းလ ိုဒသ ရ ထ ်းက ို 

ဒက  ဒထ ကဒ်နောကခ် ပပ ၍ လိုပ်ငန််းတ ဝန်နှငံ့ ်သက်ဆ ိုငသ်ည်ံ့ ကျွမ််းက င်မှုအရည်အခ င််းမ  ်းက ို 

ပပည်ံ့ဝဒစရန်ရည်ရယွ်၍ ခန်ို့ထ ်းပခင််းက ို ဆ ိုသည။် 

(စ) အခ  န်ြ ငု်ူးခန့်် ော ူးပခင်ူး ဆ ိုသည်မှ  လိုပ်ငန််းတစ်ခိုခိုတ င် အခ  န်ပ ိုင််းသ  ကန်ို့သတ်၍ ခန်ို့ထ ်းပခင််းက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဆ) တော ဝနခ်  န် ော လ ဟ ဒသ စက ်းရပ်တ င် ဒအ က်ပါက လမ  ်းပါဝင်သည-် 

(၁) ရ ထ ်းတစ်ခိုတ င် အစမ််းခန်ို့ဝနထ်မ််းအပဖစဒ်ဆ င်ရကွသ်ည်ံ့က လ၊ 

(၂) အလိုပ်သင်အပဖစ်မှ အပမ တမ််းဝနထ်မ််းအပဖစ ်တစ်ဆက်တည််း အတည်ပပ ခန်ို့ထ ်းပခင််းခ ရသည်ံ့ အလိုပ်သငက် လ၊ 

(၃) က ်းဒပပ င််းခ  န်က လ၊ 

(၄) ပပည်ပသ ိုို့ တ ဝန်ပဖင်ံ့ ဒစလွှတ်ဒသ က လ၊ 

(၅) ဌ န၏ ခ င်ံ့ပပ ခ က်ပဖင်ံ့ ပပည်တ င််း၌လည််းဒက င််း၊ ပပည်ပ၌လည််းဒက င််း ပည ဒလံ့လ ဆည််းပ ်းသည်ံ့ က လ။ 

(ဇ) အလုြ်ခ  န် ဆ ိုသည်မှ  ဝန်ထမ််းမ  ်း၏ တစဒ်နို့တ အတ က် တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ခ  နအ်ပဖစ် န ိုငင် ဒတ ် အစ ို်းရက 

သတ်မှတဒ်ပ်းဒသ  အခ  နန်ောရကီ ိုဆ ိုသည်။ 

(ဈ) ရော   ူးသ ် ဆ ိုသည်မှ လက်ရှ ရ ထ ်းအဆင်ံ့တ င် တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်သည်ံ့က လက ို ဆ ိုသည်။ 

(ည) လုြ်သ  ်ဆ ိုသည်မှ  ဝန်ထမ််းအဖ  ွဲ့အစည််းတစ်ခိုတ င ်ဝနထ်မ််းအပဖစ ်တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ခ ံ့ဒသ  

က လက ိုဆ ိုသည။် ယင််းစက ်းရပ်တ င် အလိုပ်သင်က လ၊ အစမ််းခန်ို့က လ၊ လစ မ ံ့ခ င်ံ့မှအပ 

ခ င်ံ့ခ စ ်းဒနဒသ က လ၊ တ ဝနခ်  န်အပဖစ် သတ်မှတ်ခ င်ံ့ပပ ထ ်းဒသ  တ ဝနမှ်ယ ယီ ရပ်ဆ ိုင််းသည်ံ့က လနငှံ့် 

တ ဝနခ်  န်အပဖစ် သတ်မှတခ် င်ံ့ပပ ထ ်းဒသ  အပခ ်းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်သည်ံ့ က လမ  ်းလည််း အက   ်းဝင်သည်။ 

(ဋ) အမမ္ တ မ်္ူးရော   ူး ဆ ိုသညမှ်  က လအကန်ို့အသတ်မထ ်း   ဖ  ွဲ့စည််းပ ိုပါ ရ ထ ်းက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဌ) ဖ  ွဲ့စည်ူးြုံအင်အော ူး ဆ ိုသည်မှ  ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းတစ်ရပ်အတ င််း၌ ဝနထ်မ််းအမ   ်းအစ ်းအလ ိုက် 

သီ်းပခ ်းဖ  ွဲ့စည််းထ ်းသည်ံ့ ဝနထ်မ််းအင်အ ်းက ိုဆ ိုသည်။ 

(ဍ) လစော ဆ ိုသည်မှ  ဝနထ်မ််းက လစဉရ်ရှ ဒသ ဝင်ဒင ပဖစ်ပပီ်း ဒအ က်ပါအမ   ်းအစ ်းမ  ်းပါဝင်သည်- 

(၁) အပမ တမ််းပဖစဒ်စ၊ အခ  နပ် ိုင််းပဖစဒ်စ တ ဝန်ထမ််းဒဆ င်လ က် ရှ သည်ံ့ ရ ထ ်းအတ က် ခ င်ံ့ပပ ထ ်းသည်ံ့ လစ ၊ 

(၂) န ိုင်င ဒတ ်အစ ို်းရက လစ ဟ ၍ သတ်မှတ်ထ ်းဒသ  အပခ ်းဝငဒ်င မ  ်း။ 

(ဎ) မ္ ရင်ူးလစော ဆ ိုသည်မှ  ဖ  ွဲ့စည််းပ ိုပါ ရ ထ ်းတ င် အတညပ်ပ ခန်ို့ထ ်းပခင််းခ ရသည်ံ့ ရ ထ ်းမှရရှ သည်ံ့ လစ က ိုဆ ိုသည်။ 

(ဏ) ခ  န်နှုနူ်းလစော ဆ ိုသည်မှ  အန မ်ံ့ဆ ို်းအဆင်ံ့၊ အပမင်ံ့ဆ ို်းအဆင်ံ့၊ နှစတ် ို်းဟ ၍ ရှ ပပီ်း ထ ိုသတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ 

နှစ်တ ို်းမ  ်းက ို သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့က လအတ ိုင််း ခ င်ံ့ပပ ပခင််းပဖင်ံ့ အန မ်ံ့ဆ ို်းအဆင်ံ့မ ှအပမင်ံ့ဆ ို်းအဆင်ံ့သ ိုို့ 

ဒရ ကရ်ှ သ  ်းဒသ  လစ နှုန််းက ိုဆ ိုသည်။ 

(တ) တ  ညီထသော ခ  န်နှုန်ူးလစော ဆ ိုသည်မှ  အန မ်ံ့ဆ ို်းအဆင်ံ့၊ အပမင်ံ့ဆ ို်းအဆင်ံ့၊ နှစတ် ို်းက လ၊ နှစ်တ ို်းနှုန််းမ  ်း 

တ ညီ ကလျှင် တ ညီဒသ  ခ  န်နှုန််းလစ ဟိုဒခေါ်သည်။ 
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(ထ) ြ မ်္ူးမ္ျှလစော ဆ ိုသည်မှ  ပ မ််းမျှလစ တ က်ခ က်ရန် လ ိုအပ်သည်ံ့အဒ က င််းဒပေါ်ဒပါက်ခ ံ့ဒသ  လ၏ 

ဒရွှဲ့၌တစ်ဆကတ်ည််းပဖစဒ်သ  ၁၂ လ အပပည်ံ့က လအတ င််း၌ တ ဝန်ထမ််းဒဆ င်ပခင််းပဖင်ံ့ ရရှ ခ ံ့သည်ံ့ 

လစ စိုစိုဒပါင််း၏ တစ်လအတ က်လစ က ို ဆ ိုသည။် 

(ေ) ခ င်ံ့လစော ဆ ိုသည်မှ  ခ င်ံ့ခ စ ်းဒနစဉ် ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ လစ ဒင က ို ဆ ိုသည။် 

(ဓ) စောူးစရ တ ်ထ ော ်ြံံ့ထင  ဆ ိုသည်မှ  ဝနထ်မ််းအ ်း တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််း ခ ဒနရစဉက် လ အတ င််း 

စ ်းဝတဒ်နဒရ်းအခကအ်ခ မရှ ဒစရန် သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ လစဉ ်ခ င်ံ့ပပ ဒင  က ိုဆ ိုသည်။ 

(န) ပဖည်ံ့စ  ်စရ တ ် ဆ ိုသညမှ်  တ ဝန်ထမ််းဒဆ င်ရ တ င် ထ ်းပခ ်းဒသ  အဒပခအဒနမ  ်း၏ လ ိုအပ်မှုဒ က င်ံ့ 

ဝနထ်မ််းအ ်း အမနှ်ကိုန်က ခ ံ့ဒသ  စရ တ်က ို က မ ဒစရနခ် င်ံ့ပပ သည်ံ့စရ တ်က ို ဆ ိုသည်။ ဤစက ်း ရပ်တ င် 

ခရီ်းစရ တ်ပါဝင်ပါသည်။ 

(ပ)   ူးထပြောင်ူးခ  န် ောလ ဆ ိုသည်မှ  ဒေသတစ်ခိုမှတစ်ခိုသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို မ လရ ထ ်းရှ  ရ ဒေသမှ 

ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ရမည်ံ့ဒေသသ ိုို့ သ  ်းဒရ က်ရန် ခ င်ံ့ပပ သည်ံ့က လက ိုဆ ိုသည်။ 

(ဖ) လ ဆ ိုသည်မှ  ခရစန်ှစ်ပပကခေ န်လ တစ်လက ို ဆ ိုသည။် ပပကခေ န်လ တစ်လအတ က် ရကဒ်ပါင််း ၃၀ က ို 

သတ်မှတဒ်ရတ က်ရမည။် 

(ဗ) ပြင်ြဝန ်မ်္ူးတ ော ဝန ်မ်္ူးထဆော င်ပခင်ူး ဆ ိုသည်မှ  ပပည်တ င််း၌ပဖစ်ဒစ၊ ပပည်ပ၌ပဖစဒ်စ ပပင်ပအဖ  ွဲ့ အစည််းတစခ်ိုခို၌ 

ပပည်ဒထ င်စိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့၏ ခ င်ံ့ပပ ခ ကပ်ဖင်ံ့ အခ  န်ပပည်ံ့လွှ ဒပပ င််းတ ဝန ်ထမ််းဒဆ ငဒ်န ပပ်ီး လစ က ို 

န ိုင်င ဒတ ် ဏ္ဍ ရန်ပ ိုဒင မှအပပဖစဒ်သ  အပခ ်း ဏ္ဍ ရနပ် ိုဒင တစ်ရပ်ရပ်မှ ရယ ခ စ ်းပခင််းက ို ဆ ိုသည်။ 

( ) ဌော နဆ ငု်ရောအထရူးယ  ပခင်ူး ဆ ိုသည်မှ  ဝနထ်မ််း၏က င်ံ့ဝတ်ပ က်ယ င််းမှု၊ စည််းကမ််းဒဖ က်ဖ က်မှု၊ 

တ ဝနပ် က်က က်မှုတ ိုို့နငှံ့်စပလ် ဉ််း၍ ဌ နဆ ိုင်ရ  စ ိုစမ််းစစဒ်ဆ်းမှု ပပ လိုပ်ပခင််း၊ စီမ ခနိ်ု့ခ  ဒရ်းဆ ိုင်ရ  

အဒရ်းယ ဒဆ င်ရကွ်ပခင််းတ ိုို့က ို ဆ ိုသည်။ 

(မ) ဌော နဆ ုင်ရော စံုစမ်္ူးစစ်ထဆူးပခင်ူး  ဆ ိုသည်မှ  ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှုပပ လိုပ်ပခင််း၊ ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းမှုဖ င်ံ့၍ 

စစ်ဒဆ်း က ်းနောပခင််းတ ိုို့က ိုဆ ိုသည်။ 

(ယ) ထရှူးဦ ူးစံုစမ်္ူးမ္ှု ဆ ိုသည်မှ  စ ပ်စ  တ ိုင် က ်းခ ကတ်စ်ရပ်ရပ်နှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍ပဖစဒ်စ၊ ဝနထ်မ််း၏ ပပ လိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် 

ပ က်က က်မှုတစ်ခိုခိုနငှံ့်စပလ် ဉ််း၍ပဖစဒ်စ ဝနထ်မ််းက ို အဒရ်းယ ရန် လ ိုဒလ ကဒ်သ  အခ က်အလက်၊ 

အဒထ က်အထ ်းမ  ်း ရှ  မရှ  ဒရ်ှးဦ်းစ   စ ိုစမ််းပခင််းက ိုဆ ိုသည်။ 

(ရ) ဌော နဆ ငု်ရောစစ်ထဆူးမ္ှု ဆ ိုသည်မှ  စ ပ်စ  တ ိုင် က ်းခ ကတ်စ်ရပ်ရပ်နှငံ့် စပ်လ ဉ််း၍ပဖစဒ်စ၊ ဝနထ်မ််း၏ပပ လိုပ်မှု 

သ ိုို့မဟိုတ ်ပ ကက် ကမ်ှုတစ်ခိုခိုနငှံ့်စပလ် ဉ််း၍ပဖစဒ်စ ဝနထ်မ််းက ိုဌ နဆ ိုင်ရ  အဒရ်းယ ရန် လ ိုဒလ ကဒ်သ  

အခ က်အလကန်ှငံ့် အဒထ က်အထ ်းမ  ်းရှ သပဖင်ံ့ စ  ခ ကတ်င်ပပီ်း အမှုဖ င်ံ့ စစဒ်ဆ်းပခင််းက ိုဆ ိုသည်။ 

(လ) ဝန ်မ်္ူးဆ ုင်ရော ပြစမ်္ှု ဆ ိုသည်မှ  ဌ နဆ ိုင်ရ အဒရ်းယ အပပစ်ဒပ်းန ိုင်သည်ံ့ ဝနထ်မ််း၏ ပပ လိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် 

ပ က်က က်မှုတစ်ခိုခိုက ိုဆ ိုသည်။ 
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(ဝ) ဝန ်မ်္ူးစည်ူး မ်္ူးဆ ုင်ရော ပြစေ်ဏ်  ဆ ိုသည်မှ  ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းဆ ိုင်ရ  ပပစမ်ှုတစ်ခိုခိုအတ က် ဌ န ဆ ိုင်ရ က 

ခ မှတ်န ိုင်သည်ံ့ ပပစေ်ဏတ်စရ်ပ်ရပ်က ို ဆ ိုသည်။ 

(သ) အယ  ခမံ္ှု ဆ ိုသည်မှ  ဌ နဆ ိုင်ရ  အဒရ်းယ မှုတ င် ခ မှတ်ခ ံ့ဒသ  ပပစေ်ဏ ်သ ိုို့မဟိုတ ်အမ န်ို့ သ ိုို့မဟိုတ် 

ဆ ို်းပဖတ်ခ က်က ို မဒက နပ်သပဖင်ံ့ဝန်ထမ််းမှ အယ ခ ဒလျှ က်ထ ်းပခင််းက ိုဆ ိုသည်။ 

(ဟ) ြုံစ ံဆ ိုသည်မှ  ဤနည််းဥပဒေမ  ်းပါ ပ ိုစ က ို ဆ ိုလ ိုသည်။ 

(ဠ) ဇယ ော ူး ဆ ိုသည်မှ ဤနည််းဥပဒေမ  ်းပါ ဇယ ်းက ို ဆ ိုလ ိုသည်။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

 

အခန်ူး ( ၂ ) 

ဝန ်မ်္ူးခန့်် ော ူးပခင်ူးဆ ုင်ရော  သတ ်မှ္တ ်ခ  ်မ္ ောူး 

၄။ ဝနထ်မ််းတစဦ််းက ို ဖ  ွဲ့စည််းပ ိုပါရ ထ ်းတစ်ခို၌ အတည်ပပ ခန်ို့ထ ်းရ တ င-် 

(က) ရ ထ ်းသည ်အပမ တမ််းလစ်လပ်သည်ံ့ရ ထ ်းပဖစရ်မည်။ 

(ခ) တစ်ခ  နတ်ည််း၌ ဝနထ်မ််းတစဦ််းထက်ပ ို၍ ခန်ို့ထ ်းပခင််းမပပ ရ။ 

(ဂ) ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်း၏ ရ ထ ်းအန ယ်ပ ိုင်ဆ ိုင်ခ င်ံ့ရှ ထ ်းသည်ံ့ရ ထ ်း၌ အပခ ်းဝနထ်မ််းတစဦ််းက ို အတည်ပပ  

ခန်ို့ထ ်းပခင််းမပပ ရ။ 

(ဃ) ဝနထ်မ််းသည် အသက် ၁၈ နှစ်ပပည်ံ့ပပီ်းပဖစရ်မည်။ 

(င) ပပင်ပပိုဂ္  လ်ပဖစ်ပါက က န််းမ ဒ က င််း ဒဆ်းလက်မှတတ်င်ပပန ိုင်ရမည။် 

၅။ နည််းဥပဒေ ၄ အရ အတည်ပပ ခန်ို့ထ ်းပခင််းခ ရဒသ ဝနထ်မ််းသည်- 

(က) န ိုင်င ဒတ ်၏အက   ်းအတ က် လ ိုအပ်လျှင် အခ  န်ပပည်ံ့တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရမည။် 

(ခ) မ လတ ဝနအ်ပပင် အပခ ်းလ ိုအပ်ဒသ တ ဝန်မ  ်းက ိုဒပ်းအပပ်ါက ထမ််းဒဆ င်ရမည်။ 

၆။ အတည်ပပ ခန်ို့ထ ်းပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းတစဦ််းသည်- 

(က) ရ ထ ်းဆ ိုင်ရ  တ ဝနဝ်တတရ ်းမ  ်း စတင်ထမ််းဒဆ ငသ်ည်ံ့ဒနို့မှစ၍ သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ လစ နှငံ့် စရ တ်မ  ်းက ို 

ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် 

(ခ) ပပည်ပတ ငတ် ဝနပ်ဖင်ံ့ ဒရ က်ရှ ဒနစဉအ်ခ  နတ် င်လည််းဒက င််း၊ ပည သင် က ်းဒနစဉ်အခ  နတ် င် လည််းဒက င််း 

ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းပခင််းခ ရပါက တ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့ဒနို့ရကမှ်စ၍ ယင််းရ ထ ်း လစ က ို ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

(ဂ) ပပင်ပဝန်ထမ််းစည််းကမ််းခ က်ပဖင်ံ့ ပပညတ် င််း၊ ပပည်ပတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ဒနခ  န်အတ င််း ရ ထ ်း တ ို်းပမြှင်ံ့ခ ရပါက 

ယင််းက လပပ်ီးဆ ို်း၍ မ ခင်ဌ နတ င် ပပန်လညတ် ဝနထ်မ််းဒဆ င်ခ  န်မှသ  တ ို်းပမြှင်ံ့ ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့ ရ ထ ်း၏ လစ က ို 

ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် 

၇။ ဝနထ်မ််းတစဦ််းသည် ဒအ က်ပါအခ  န်က လမ  ်းတ င် မ လရ ထ ်း၌ ရ ထ ်းအန ယ်ပ ိုငဆ် ိုင်ခ င်ံ့ ဆက်လက်တည်ရှ သည်- 

(က) အပမ တမ််းရ ထ ်းတစ်ခိုတ င် အခ  န်ပပည်ံ့တ ဝန်ထမ််းဒဆ င်ဒနသည်ံ့က လ၊ 
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(ခ) ပပညတ် င််း၊ ပပည်ပ၌ဌ န၏ခ င်ံ့ပပ ခ က်ပဖင်ံ့ ပည ဒလံ့လ ဆည််းပ ်းဒနသည်ံ့က လ၊ 

(ဂ) အပခ ်းရ ထ ်းတစ်ခို၌ ဒခတတဒပပ င််းဒရ ွဲ့တ ဝနထ်မ််းဒဆ ငဒ်နသည်ံ့က လ၊ 

(ဃ) ပပင်ပဝန်ထမ််းစည််းကမ််းခ က်ပဖင်ံ့ ပပညတ် င််း၊ ပပည်ပတ င် လွှ ဒပပ င််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ ငဒ်နသည်ံ့ က လ၊ 

(င) ရ ထ ်းတစ်ခိုမှ တစ်ခိုသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့သည်ံ့အခါ က ်းဒပပ င််းခ  န်အတ င််း၌ ရှ ဒနသည်ံ့က လ၊ 

(စ) ခ င်ံ့ခ စ ်းဒနသည်ံ့က လ၊ 

(ဆ) တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းပခင််းခ ထ ်းရသည်ံ့က လ။ 

၈။ ဝနထ်မ််းတစဦ််းသည် အပခ ်းရ ထ ်းအန ယ်တစ်ခိုက ိုပ ိုငဆ် ိုင်ခ င်ံ့ရရှ လျှင် ယင််းသ ိုို့ရရှ သည်ံ့ ဒနို့ရကမှ်စ၍ မ လရရှ ထ ်းဒသ  

ရ ထ ်းအန ယ်ပ ိုင်ဆ ိုင်ခ င်ံ့သည ်အလ ိုအဒလ  က် ရပ်စ ပပီ်းပဖစရ်မည်။ 

၉။ ရ ထ ်းအန ယ်ပ ိုင်ဆ ိုင်ခ င်ံ့က ို ရပ်ဆ ိုင််းပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်း၏ ရ ထ ်းဒနရ တ င် အပခ ်း ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းဦ်းက ို 

အစ ်းထ ို်းခန်ို့ထ ်းန ိုင်သည်။ ယင််းသ ိုို့ ခန်ို့ထ ်းပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် ထ ိုရ ထ ်း၏ ရ ထ ်းအန ယ ်ပ ိုင်ဆ ိုင်ခ င်ံ့က ို 

ရရှ မည်ပဖစ်သည်။ သ ိုို့ရ တ င် မ လဝနထ်မ််းအ ်း အဆ ိုပါ ရ ထ ်း၌ ပပနလ်ည်ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့အခါ 

အစ ်းထ ို်းခန်ို့ထ ်းပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် ထ ိုရ ထ ်း၌ ရရှ ထ ်းခ ံ့သည်ံ့ ရ ထ ်းအန ယပ် ိုင်ဆ ိုင်ခ င်ံ့က ို စ န်ို့လွှတ်ရမည။် 

၁၀။ ပပစေ်ဏတ်စ်ရပ်အပဖစ် အဆင်ံ့န မ်ံ့ရ ထ ်းသ ိုို့ က လသတ်မှတ်ခ က်ပဖင်ံ့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့တ ဝန် ထမ််းဒဆ ငရ်သည်ံ့က စစတ င် 

ယင််းဝန်ထမ််း၏ရ ထ ်းအန ယသ်ည် မ လရ ထ ်း၌သ ရှ ပပီ်း အဆင်ံ့န မ်ံ့ရ ထ ်း၏ ရ ထ ်းအန ယ်ပ ိုင်ဆ ိုင်ခ င်ံ့က ို မရရှ ဒစရ။ 

၁၁။ ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းက ို လကရ်ှ ရ ထ ်းမှ အဆင်ံ့န မ်ံ့ဒသ ရ ထ ်းသ ိုို့ ဒအ က်ပါအဒပခအဒန တစ်ရပ်ရပ်မှတစ်ပါ်း 

အပခ ်းအဒ က င််းဒ က င်ံ့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ပခင််းမပပ ရ- 

(က) လိုပ်ရညက် ိုင်ရည်ည ံ့ဖ င််းပခင််း၊ 

(ခ) မဒလ  ်ကန်သည်ံ့ အပပ အမ ပပ လိုပ်ဒ က င််း ခ ိုင်လ ိုသည်ံ့အဒထ ကအ်ထ ်းရှ ပခင််း၊ 

(ဂ) ဝနထ်မ််းက ိုယတ် ိုင်က လစ နည််းဒသ ရ ထ ်းသ ိုို့ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ဒပ်းရန် စ ပဖင်ံ့ ဒတ င််းခ ပခင််း။ 

ရှင်ူးလင်ူးခ  ။် (၁) ရ ထ ်းတစ်ခိုက ို ဖ က်သ မ််းသည်ံ့အတ က် ယင််းရ ထ ်း၌ တ ဝန်ထမ််းဒဆ င် ဒနဒသ  ဝနထ်မ််းက ို 

အပခ ်းရ ထ ်းတစ်ခိုသ ိုို့ လွှ ဒပပ င််းဒနရ ခ ထ ်းပခင််းသည် အဆင်ံ့န မ်ံ့ဒသ  ရ ထ ်းသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ပခင််းဆ ိုသည်ံ့ 

စက ်းရပ်တ င် အက   ်းမဝင်ပါ။ 

(၂) ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဒရ်းဆ ိုင်ရ  ပပစေ်ဏပ်ဖစသ်ည်ံ့ လက်ရှ ရ ထ ်းမှ အဆင်ံ့န မ်ံ့ရ ထ ်းသ ိုို့ 

က လကနို့သတ်ခ က်ပဖင်ံ့ ဒခတတဒပပ င််းဒရ ွဲ့တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရသည်ံ့ က လသည် အဆင်ံ့န မ်ံ့ရ ထ ်းသ ိုို့ 

ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ပခင််းဆ ိုသည်ံ့ စက ်းရပ်တ င် အက   ်းမဝင်ပါ။ 

၁၂။ ဝနထ်မ််းတစဦ််းသည် ပပငပ်ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းခ က်မ  ်းပဖင်ံ့ လွှ ဒပပ င််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ ငဒ်နသည်ံ့ အခါမှတစ်ပါ်း 

ခ င်ံ့ပဖင်ံ့ပဖစဒ်စ၊ ခ င်ံ့မ ံ့ပဖစဒ်စ အလိုပ်ခ င်မှတစ်ဆကတ်ည််း ငါ်းနှစ်ကင််းက  လျှင် ကင််းက   သည်ံ့က လ 

ငါ်းနှစ်ပပည်ံ့သည်ံ့ဒနို့၏ ဒနောက်ဒနို့မှစ၍ ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် အလ ိုအဒလ  က် ရပ်စ ပပီ်း ပဖစသ်ည်။ 
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၁၃။ နည််းဥပဒေ ၁၂ အရ ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် အလ ိုအဒလ  က်ရပ်စ ဒသ  ဝနထ်မ််းနှငံ့် ပတ်သက်၍ ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့က ခ ိုင်လ ိုဒသ  

အဒ က င််းမ  ်းရှ သည်ဟိုယ ဆလျှင် ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် ရပ်စ သ  ်းပခင််းက ို ပယ်ဖ က်န ိုင်သည်။ ဤပပဋ္ဌ န််းခ က်သည် 

တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းပခင််းခ ရသပဖင်ံ့ အလိုပ်ခ င်မ ှကင််းက  ဒနဒသ  ဝနထ်မ််းနှငံ့်မသက်ဆ ိုင်ဒစရ။ 

 

အခန်ူး ( ၃ ) 

ဝန ်မ်္ူးမ္ ောူးခန့်် ော ူးပခင်ူးနှငံ့်  ဌော န  ူးထပြောင်ူးတော ဝန် မ်္ူးထဆော င်ပခင်ူး 

ပြနတ် မ်္ူးဝင်အရော ရှ အဆင်ံ့ခန့််အြပ်ခင်ူး 

၁၄။ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအသီ်းသီ်းရှ  ပပနတ်မ််းဝင်အရ ရှ အဆင်ံ့ ရ ထ ်းနငှံ့်စပလ် ဉ််း၍- 

(က) ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့က စတငဒ်ရ်ွးခ ယဒ်ပ်းရမည်ံ့အဆင်ံ့ရ ထ ်းအပဖစ် သတ်မှတ်ပပီ်း ဒရ်ွးခ ယဒ်ပ်းရမည်။ 

(ခ) ရ ထ ်းလစ်လပ်မှုရှ သပဖင်ံ့ ပပင်ပပိုဂ္  လ်က ိုဒရ်ွးခ ယ်ရန် လ ိုအပ်ပါကသက်ဆ ိုင်ရ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််း သည် 

ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့သ ိုို့ အဆ ိုပပ ညြှ န ှုင််း၍ သဒ  တ ညခီ က်ရယ ရမည်။ 

(ဂ) ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ  ်းသည် မ မ တ ိုို့အဖ  ွဲ့အစည််းအတ င််းရှ  ဝနထ်မ််းမ  ်းက ို ပပနတ်မ််းဝင် အရ ရှ  အဆင်ံ့ရ ထ ်းသ ိုို့ 

တ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့အပလ် ိုပါက ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့သ ိုို့ အဆ ိုပပ ညြှ န ှုင််း၍ သဒ  တ ညီခ က်ရယ ရမည။် 

၁၅။ ဒအ က်ပါရ ထ ်းအဆင်ံ့မ  ်းက ို ဝနက်ကီ်းဌ နမ  ်းနှငံ့် ဝန်ထမ််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ  ်းက ပပင်ပပိုဂ္  လ်မ  ်းအ ်း 

စတင်ခန်ို့အပန် ိုင်သည်- 

(က) အက ဝန်ထမ််းအဆင်ံ့ (၁)၊ 

(ခ) စ ဒရ်းဝနထ်မ််းအဆင်ံ့ (၁)၊ 

(ဂ) ကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းအဆင်ံ့ (၁) နငှံ့် အဆင်ံ့ (၄)၊ 

(ဃ) ပည ရငှအ်ဆင်ံ့ (၁)၊ အဆင်ံ့ (၂) နငှံ့် အဆင်ံ့ (၃)၊ 

(င) စီမ ခနိ်ု့ခ  ဒရ်းဝနထ်မ််း (စီ်းပ  ်းဒရ်း) အဆင်ံ့ (၁)၊ 

(စ) စီမ ခနိ်ု့ခ  ဒရ်းဝနထ်မ််း (အိုပ်ခ  ပ်ဒရ်း၊ လ မှုဒရ်း) အဆင်ံ့ (၁)။ 

၁၆။ သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ကကီ်းဌ နမ  ်းနှငံ့် ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ  ်းသည် ကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းအဆင်ံ့ (၂) နှငံ့် အဆင်ံ့ (၃) 

ရ ထ ်းအဆင်ံ့မ  ်းအနက ်ရ ထ ်းအဆင်ံ့တစခ်ိုခိုတ င် လိုပ်ငန််းသ  ဝအရပဖစဒ်စ၊ ရ ထ ်း အဆင်ံ့အတ က ်

သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ အရညအ်ခ င််းအရပဖစဒ်စ ပပင်ပမှပိုဂ္  လ်အ ်း ဒရ်ွးခ ယ်ခနိ်ု့အပရ်န် လ ိုအပ်သည်ံ့က စစတ င် 

ခန်ို့အပလ် ိုသည်ံ့ ကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းအဆင်ံ့ရ ထ ်းက ို ဒက  ဒထ ကဒ်နောက်ခ  ပပ ၍ ဒလ  ည်ီဒသ  

အလိုပ်သင်အဆင်ံ့ရ ထ ်းတ င် ဦ်းစ  ခန်ို့ထ ်း၍ လိုပ်ငန််းဒဆ င်ရွကမ်ှုက ို ဒက နပ်မှုရှ ပါက ဒက  ဒထ က် 

ဒနောက်ခ ပပ ထ ်းသည်ံ့ ကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းအဆင်ံ့ရ ထ ်းတ င် ခန်ို့ထ ်းရမည။် 

၁၇။ ဝနထ်မ််းအပဖစစ်တင်ခန်ို့ထ ်းရ တ င် ခန်ို့ထ ်းမည်ံ့ရ ထ ်းအဆင်ံ့အတ က် သတ်မှတထ် ်းဒသ  အရည်အခ င််းနငှံ့် 

ပပည်ံ့စ ိုသ မ  ်းက ို ယှဉ်ပပ  င်ဒရ်ွးခ ယ်သည်ံ့စနစ်ပဖင်ံ့ နည််းဥပဒေမ  ်းနှငံ့အ်ညီ ဒရ်ွးခ ယ်ခန်ို့ထ ်းရမည်။ 
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၁၈။ ဝနက်ကီ်းဌ နမ  ်းနငှံ့် ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ  ်းသည် ပပင်ပပိုဂ္  လ်မ  ်းအ ်း နည််းဥပဒေ ၁၅ ပါ စတင်ခန်ို့ 

ရ ထ ်းအဆင်ံ့မ  ်းတ င် ဒရ်ွးခ ယ်ခနိ်ု့ထ ်းရန် လ ိုအပပ်ါက ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအတ င််းမှ သင်ံ့ဒလ  ်မည်ံ့ 

ပိုဂ္  လ်မ  ်းပါဝင်ဒသ  ဒရ်ွးခ ယ်ဒရ်းအဖ  ွဲ့က ို ဝနက်ကီ်းဌ နနငှံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက ဖ  ွဲ့စည််းရမည။် 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

အက ဝန်ထမ််းအဆင်ံ့နငှံ့် စ ဒရ်းဝနထ်မ််းအဆင်ံ့မ  ်း ဒရ်ွးခ ယ်ခနိ်ု့အပပ်ခင််း 

၁၉။ (က) အက ဝန်ထမ််းအဆင်ံ့ (၁) နငှံ့် စ ဒရ်းဝနထ်မ််းအဆင်ံ့ (၁) ရ ထ ်းမ  ်းလစ်လပ်မှုရှ သပဖင်ံ့ ပပင်ပမှပိုဂ္  လ်မ  ်းက ို 

ဒခေါ်ယ ဒရ်ွးခ ယခ်န်ို့အပရ်နရ်ှ လျှင် သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ကကီ်းဌ နမ  ်းနှငံ့် ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့ အစည််းမ  ်းသည်- 

(၁) လစ်လပ်သည်ံ့ရ ထ ်းအတ က် သတ်မှတ်ခ က်မ  ်းနငှံ့အ်ညီ အလိုပ်သမ ်း၊ လ ဝင်မှု 

ကကီ်း ကပ်ဒရ်းနငှံ့်ပပည်သ ူ့အငအ် ်းဝနက်ကီ်းဌ န၊ အလိုပ်အက ိုင်နှငံ့် အလိုပ်သမ ်းရ ှဒဖ ဒရ်းရ ို်းမ  ်းတ င် 

မှတ်ပ ိုတင်ထ ်းသ မ  ်းအနကမှ် သတ်မှတ်အရည်အခ င််းပပည်ံ့မီသ တ ိုို့၏ အမည်စ ရင််းဒတ င််းယ ရမည်။ 

(၂) နည််းဥပဒေ ၁၈ အရ ဖ  ွဲ့စည််းဒသ  ဒရ်ွးခ ယ်ဒရ်းအဖ  ွဲ့သည်- 

(ကက) အမညစ် ရင််းပါ ပိုဂ္  လ်မ  ်းအ ်း လ ဒတ ွဲ့စစ်ဒဆ်းပခင််းနငှံ့် လ ိုအပ်ပါက ဒရ်းဒပဖစစ်ဒဆ်းပခင််း၊ 

ကျွမ််းက င်မှုစစဒ်ဆ်းပခင််းပပ လိုပ်ရမည်။ 

(ခခ) လ ဒတ ွဲ့စစဒ်ဆ်းပခင််း၊ ဒရ်းဒပဖစစ်ဒဆ်းပခင််း၊ ကျွမ််းက င်မှုစစ်ဒဆ်းပခင််းမ  ်းမှရရှ ဒသ  အမတှ်မ  ်း 

အဒပေါ်မ တည်၍ အရည်အခ င််းအလ ိုက ်အမတှ်စဉ်ပပ်ီး ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် ရ ထ ်း 

ခန်ို့အပပ် ိုင်ခ င်ံ့ရှ သ ထ သ ိုို့ တငပ်ပရမည်။ 

(၃) ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် ရ ထ ်းခန်ို့အပပ် ိုင်ခ င်ံ့ရှ သ သည် စစဒ်ဆ်းဒရ်ွးခ ယ်ထ ်း သ မ  ်းအ ်း 

အရည်အခ င််းအလ ိုက ်အမတှစ်ဉအ်ရ လစ်လပ်ရ ထ ်းမ  ်းတ င် ပဖည်ံ့စ က်ခနိ်ု့ထ ်းရမည်။ 

(ခ) အက ဝန်ထမ််းအဆင်ံ့ (၁) နှငံ့် စ ဒရ်းဝနထ်မ််းအဆင်ံ့ (၁) ရ ထ ်းမ  ်းတ င် ပပင်ပမှပိုဂ္  လ်မ  ်းအ ်း 

ဒရ်ွးခ ယခ်န်ို့အပပ်ခင််းက ို နည််းဥပဒေခ   (က)ပါအတ ိုင််း ဒဆ င်ရွက၍် က န်အဆင်ံ့မ  ်း ခန်ို့အပပ်ခင််းက ို 

ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းသည်ံ့ အစအီစဉ်ပဖင်ံ့သ  ဒဆ င်ရွကရ်မည်။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

 ျွမ္ူ်း  င်ဝန် မ်္ူးအဆင်ံ့မ္ ောူး ထရ ူးခ ယ်ခန့််အြပ်ခင်ူး 

၂၀။ (က) ကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းအဆင်ံ့ (၁) ရ ထ ်းမ  ်းလစ်လပ်မှုရှ သပဖင်ံ့ ပပင်ပမှပိုဂ္  လ်မ  ်းက ိုဒခေါ်ယ  ဒရ်ွးခ ယ်ခနိ်ု့အပရ်နရ်ှ လျှင် 

နည််းဥပဒေ ၁၉၊ နည််းဥပဒေခ   (က)တ င် ဒဖ ်ပပထ ်းသည်ံ့ နည််းလမ််းမ  ်း အတ ိုင််း စီစဉ်ဒဆ င်ရွကရ်မည်။ 

(ခ) နည််းဥပဒေ ၁၆ ပါ ကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းအဆင်ံ့ရ ထ ်းမ  ်း လစ်လပ်မှုရှ သပဖင်ံ့ ပပင်ပမှပိုဂ္  လ်မ  ်းက ို ဒခေါ်ယ ၍ 

အလိုပ်သင်အဆင်ံ့တ င် ဒရ်ွးခ ယ်ခနိ်ု့အပရ်န ်လ ိုအပလ်ျှင် ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမှ ်းက ဖ  ွဲ့စည််းထ ်းဒသ  

ဒရ်ွးခ ယဒ်ရ်းအဖ  ွဲ့သည် အလိုပ်အက ိုင်နငှံ့် အလိုပ်သမ ်းရ ှဒဖ ဒရ်းရ ို်းမ  ်းတ င် မှတ်ပ ိုတငထ် ်းသ မ  ်းအနက်မှ 

သတ်မှတအ်ရည်အခ င််းပပည်ံ့မီသ တ ိုို့၏ အမညစ် ရင််းဒတ င််းယ ပခင််း၊ လ ဒတ ွဲ့စစဒ်ဆ်းပခင််း၊ ဒရ်းဒပဖစစ်ဒဆ်းပခင််းနငှံ့် 
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ကျွမ််းက င်မှုစစဒ်ဆ်းပခင််းတ ိုို့က ို ဒဆ င်ရွကပ်ပ်ီး ရမှတ်မ  ်း ဒပေါ်မ တည်၍ အရည်အခ င််းအလ ိုက် အမတှစ်ဉပ်ပ်ီး 

ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် ရ ထ ်းခန်ို့အပ်ပ ိုင်ခ င်ံ့ရှ သ ထ  တင်ပပရမည။် 

(ဂ) ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် ရ ထ ်းခန်ို့အပပ် ိုင်ခ င်ံ့ရှ သ သည် စစဒ်ဆ်းဒရ်ွးခ ယ်ထ ်း သ မ  ်းအ ်း 

အရည်အခ င််းအလ ိုက ်အမတှစ်ဉအ်တ ိုင််း လစ်လပ်ရ ထ ်းတ င် ပဖည်ံ့စ က်ခန်ို့ထ ်းရမည။် 

(ဃ) ကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းအဆင်ံ့ (၄) ရ ထ ်းဒနရ မ  ်း လစလ်ပ်မှုရှ လျှင် ဌ နတ င််းရှ  သတ်မှတ်သည်ံ့ အရညအ်ခ င််းနငှံ့် 

ပပည်ံ့စ ိုသ ဝန်ထမ််းမ  ်းက ို ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းသည်ံ့ အစီအစဉပ်ဖင်ံ့ပဖစ်ဒစ၊ ပပင်ပမှ ပိုဂ္  လ်မ  ်းက ို ဒခေါ်ယ ဒရ်ွးခ ယ်သည်ံ့ 

အစီအစဉပ်ဖင်ံ့ပဖစဒ်စ ပဖည်ံ့စ က်ခန်ို့ထ ်းပခင််းပပ န ိုင်သည။် 

(င) ကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းအဆင်ံ့ (၄) ရ ထ ်းဒနရ မ  ်း လစလ်ပ်မှုရှ သပဖင်ံ့ ပပင်ပမှ ပိုဂ္  လ်မ  ်းက ို ဒခေါ်ယ  

ဒရ်ွးခ ယခ်န်ို့ထ ်းရနရ်ှ လျှင-် 

(၁) ဝနက်ကီ်းဌ နနငှံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက ဒရ်ွးခ ယ်ဒရ်းအဖ  ွဲ့က ို ဖ  ွဲ့စည််းရမည်။ 

(၂) ဒရ်ွးခ ယဒ်ရ်းအဖ  ွဲ့သည် ဒရ်ွးခ ယ်ခနိ်ု့အပရ်နရ်ှ သည်ံ့ ရ ထ ်းဒနရ မ  ်းအတ က် လ ိုအပ်ဒသ ပည  အရည်အခ င််း၊ 

လ ိုအပဒ်သ ကျွမ််းက င်မှု၊ လ ိုအပဒ်သ  က  ်း၊ မ အဒရအတ က်စသည်ံ့ သတ်မှတ်ခ ကမ်  ်းက ို ပပ စို၍ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် 

အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းထ  တင်ပပအတည်ပပ ခ က် ရယ ရမည်။ 

(၃) သတ်မှတ်သည်ံ့ အရညအ်ခ င််းနငှံ့်ပပည်ံ့စ ိုသ မ  ်း ယှဉ်ပပ  င်အဒရ်ွးခ န ိုင်ရန် ဒလျှ က်လွှ ဒခေါ်ယ သည်ံ့ ဒ က ်ပင စ က ို 

တစ်လထက်မနည််း အခ  နဒ်ပ်း၍ သတင််းစ မ  ်းတ င် ထည်ံ့သ င််းဒ က ်ပင ရမည။် 

(၄) အပခ ်းဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ  ်းမှ ဒလျှ က်ထ ်းသ မ  ်းသည် သက်ဆ ိုင်ရ ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့ 

အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း၏ ခ င်ံ့ပပ ခ က်ပဖင်ံ့ ဒလျှ က်ထ ်းရမည။် 

(၅) ဒရ်ွးခ ယဒ်ရ်းအဖ  ွဲ့သည် ရရှ ဒသ ဒလျှ က်လွှ မ  ်းက ို စ စစ်ပပီ်းဒနောက် ဒရ်းဒပဖစစ်ဒဆ်းပခင််း၊ လ ဒတ ွဲ့ 

စစ်ဒဆ်းပခင််းနှငံ့်လ ိုအပ်လျှင် ကျွမ််းက င်မှုစစဒ်ဆ်းပခင််းတ ိုို့က ို ပပ လိုပ်ရမည်။ 

(၆) ဒရ်းဒပဖစစ်ဒဆ်းရ တ င် ဒအ ကဒ်ဖ ်ပပပါ   သ ရပ်သ ို်းခိုက ို   သ ရပ်တစ်ခိုလျှင် နှစ်နောရ ီဒမ်းခ န််းလွှ ပဖင်ံ့ 

စစ်ဒဆ်းရမည-် 

(ကက) ပမန်မ စ ၊ 

(ခခ) အဒထ ဒထ ဗဟိုသိုတ၊ 

(ဂဂ) အဂဂလ ပ်စ ။ 

(၇) ဒရ်ွးခ ယ်ဒရ်းအဖ  ွဲ့သည် ခန်ို့အပရ်နရ်ှ သည်ံ့ ရ ထ ်းဦ်းဒရအဒပေါ်မ တည်၍ လ ဒတ ွဲ့စစဒ်ဆ်းရန် သင်ံ့ဒလ  ် 

မည်ံ့ဦ်းဒရက ို ဒအ က်ပါအတ ိုင််း သတ်မှတ်န ိုင်သည်- 

 

ခန်ို့အပ်ရန်ရှ သည်ံ့ ရ ထ ်းဦ်းဒရ လ ဒတ ွဲ့စစ်ဒဆ်းရန်လ  ထ ်းသတ်မှတ်သ ဦ်းဒရ 

၁ ဒနရ မှ ၁၀ ဒနရ ထ  ခန်ို့အပ်ရန်ရှ သည်ံ့ ရ ထ ်းအဒရအတ က်၏ နှစ်ဆထက်မပ ိုဒသ  ဦ်းဒရ 
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၁၁ ဒနရ နှငံ့်အထက် ခန်ို့အပ်ရန်ရှ သည်ံ့ ရ ထ ်းအဒရအတ က်၏ ၁.၅ဆထက်မပ ိုဒသ  ဦ်းဒရ 

(၈) ဒရ်းဒပဖနငှံ့်လ ဒတ ွဲ့စစ်ဒဆ်းပခင််းမ  ်းမှ ရရှ ဒသ  အမတှ်အမ  ်းအနည််းအလ ိုက်၊ အရည်အခ င််း အလ ိုက်အမှတ်စဉ၍် 

လ ိုအပ်သည်ံ့ဝန်ထမ််းမ  ်းက ို ဒရ်ွးခ ယခ်န်ို့အပရ်န ်ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််း အကကီ်းအမှ ်းထ  တင်ပပရမည။် 

ထ ိုသ ိုို့တင်ပပရ တ င် လ ိုအပ်ပါက ဒရ်ွးခ ယ်ခနိ်ု့အပရ်နရ်ှ သည်ံ့ ဝနထ်မ််း ဦ်းဒရ၏ သင်ံ့ဒလ  ်ဒသ  အဒရအတ က်က ို 

အရန်အပဖစ ်စ ရင််းထည်ံ့သ င််းရမည်။ 

(၉) ဒ က ်ပင ဒခေါ်ယ ထ ်းဒသ  ရ ထ ်းဒနရ အတ က် အရည်အခ င််းအလ ိုက ်အမတှ်စဉ်က ို အတည်ပပ  ပပ်ီးဒနောက် 

ထပ်မ ဒရ်ွးခ ယ်ခနိ်ု့အပရ်န် ဒပေါ်ဒပါက်လ လျှင် အရညအ်ခ င််းအလ ိုက ်အမတှ်စဉ်အတ ိုင််း အရန်စ ရင််းတ င် 

ထည်ံ့သ င််းထ ်းသ မ  ်းအနကမှ် ဒရ်ွးခ ယ်ခနိ်ု့အပန် ိုင်သည်။ 

(၁၀) ကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းအဆင်ံ့ (၁)နငှံ့် ကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းအဆင်ံ့ (၄)ရ ထ ်းမ  ်းတ င် ပပင်ပမှ ပိုဂ္  လ်မ  ်းအ ်း 

ဒရ်ွးခ ယခ်န်ို့အပပ်ခင််းမ  ်းက ို ဤနည််းဥပဒေ ၂၀ တ င် ဒဖ ်ပပသည်ံ့အတ ိုင််း ဒဆ င်ရကွ်၍ က န်အဆင်ံ့မ  ်းတ င် 

ခန်ို့အပပ်ခင််းက ို ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းသည်ံ့အစအီစဉ်ပဖင်ံ့သ  ဒဆ င်ရွကရ်မည်။ 

ြညော ရှင်ဝန် မ်္ူးမ္ ောူးထရ ူးခ ယ်ခန့််အြ်ပခင်ူး 

၂၁။ (က) ပည ရငှ်အဆင်ံ့(၁) ရ ထ ်းမ  ်း လစ်လပ်မှုရှ သပဖင်ံ့ ပပင်ပမှပိုဂ္  လ်မ  ်းအ ်း ဒရ်ွးခ ယ်ခနိ်ု့အပရ်န် ရှ လျှင် နည််းဥပဒေ 

၁၉၊ နည််းဥပဒေခ   (က) တ င် ဒဖ ်ပပထ ်းသည်ံ့ နည််းလမ််းမ  ်းအတ ိုင််း ဒဆ င်ရကွ်ရမည်။ 

(ခ) ပည ရငှ်အဆင်ံ့ (၃) ရ ထ ်းမ  ်း လစ်လပ်မှုရှ သပဖင်ံ့ ပပင်ပမှပိုဂ္  လ်မ  ်းက ို ဒခေါ်ယ ဒရ်ွးခ ယ်ခနိ်ု့အပရ်န်ရှ လျှင် နည််းဥပဒေ 

၂၀၊ နည််းဥပဒေခ   (င)တ င် ဒဖ ်ပပထ ်းသည်ံ့ နည််းလမ််းမ  ်းအတ ိုင််း ဒဆ င်ရွကရ်မည်။ 

(ဂ) က န်အဆင်ံ့မ  ်းတ င် ခန်ို့အပပ်ခင််းက ို ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းသည်ံ့ အစီအစဉပ်ဖင်ံ့သ  ဒဆ င်ရွကရ်မည်။ သ ိုို့ရ တ င် 

ပပနတ်မ််းဝင်အရ ရှ  အဆင်ံ့ပဖစ်ဒသ  ပည ရငှအ်ဆင်ံ့ (၄) ရ ထ ်းသ ိုို့ တ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့အပသ်ည်ံ့ က စစမ  ်းတ င် 

ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့နငှံ့် ညြှ န ှုင််းဒဆ င်ရွကရ်မည်။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

စီမ ခနိ်ု့ခ  ဒရ်းဝနထ်မ််း (စီ်းပ  ်းဒရ်း)နှငံ့် စီမ ခနိ်ု့ခ  ဒရ်းဝနထ်မ််း (အိုပ်ခ  ပ်ဒရ်း၊ လ မှုဒရ်း) အဆင်ံ့မ  ်း ဒရ်ွးခ ယ်ခနိ်ု့အပပ်ခင််း 

၂၂။ (က) စီမ ခနိ်ု့ခ  ဒရ်းဝနထ်မ််း (စီ်းပ  ်းဒရ်း) အဆင်ံ့ (၁) နှငံ့် စီမ ခနိ်ု့ခ  ဒရ်းဝနထ်မ််း (အိုပ်ခ  ပ်ဒရ်း၊ လ မှုဒရ်း) အဆင်ံ့ (၁) 

ရ ထ ်းမ  ်း လစ်လပ်မှုရှ သပဖင်ံ့ ပပင်ပမှ ပိုဂ္  လ်မ  ်းအ ်း ဒခေါ်ယ ဒရ်ွးခ ယ် ခန်ို့အပရ်နရ်ှ လျှင ်နည််းဥပဒေ ၂၀၊ နည််းဥပဒေခ   

(င)တ င် ဒဖ ပ်ပသည်ံ့ နည််းလမ််းမ  ်းအတ ိုင််း ဒဆ င်ရွကရ်မည်။ 

(ခ) က နအ်ဆင်ံ့မ  ်းတ င် ခန်ို့အပပ်ခင််းက ို ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းသည်ံ့ အစီအစဉပ်ဖင်ံ့သ  ဒဆ င်ရွကရ်မည်။ သ ိုို့ ရ တ င် 

ပပနတ်မ််းဝင်အရ ရှ  အဆင်ံ့ပဖစ်ဒသ  စီမ ခနိ်ု့ခ  ဒရ်းဝနထ်မ််း (စီ်းပ  ်းဒရ်း) အဆင်ံ့ (၃) နငှံ့် စမီ ခနိ်ု့ခ  ဒရ်း ဝနထ်မ််း 

(အိုပ်ခ  ပ်ဒရ်း၊ လ မှုဒရ်း) အဆင်ံ့ (၂) ရ ထ ်းမ  ်းသ ိုို့ တ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့အပသ်ည်ံ့ က စစမ  ်းတ င် ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့နှငံ့် 

ညြှ န ှုင််းဒဆ င်ရကွ်ရမည။် 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 
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ဌော န  ူးထပြောင်ူးတော ဝန် မ်္ူးထဆော င်ပခင်ူး 

၂၃။ (က) ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းတစ်ခိုခိုမှ ပပန်တမ််းဝင်အရ ရှ တစ်ဦ်းဦ်းက ို အပခ ်းဝနက်ကီ်း ဌ နနှငံ့် 

ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းတစ်ခိုသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ခန်ို့ထ ်းလ ိုပါက သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ အရညအ်ခ င််း နှငံ့်ပပည်ံ့စ ိုလျှင် သကဆ် ိုင်ရ  

ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းသည် ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့နှငံ့ည်ြှ န ှုင််းရမည။် 

(ခ) ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့သည် နည််းဥပဒေခ   (က)အရ ညြှ န ှုင််းခ ကက် ို စ စစ်ပပီ်း ဒအ က်ပါအတ ိုင််း ဒဆ င်ရကွ်ရမည-် 

(၁) သက်ဆ ိုင်ရ ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းတ ိုို့ ညြှ န ှုင််းလ က ်အရ ထမ််းက ို ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ဒခေါ်ယ လ ိုဒသ  ဝနက်ကီ်းဌ န၊ 

အဖ  ွဲ့အစည််း သ ိုို့မဟိုတ် ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ရန် က ိုယ်တ ိုင်ဆနဒပပ သည်ံ့ အရ ထမ််း၏ဝနက်ကီ်းဌ န၊ အဖ  ွဲ့အစည််းက 

သဒ  ထ ်းဒတ င််းခ ပခင််း၊ 

(၂) ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့က ပပည်ဒထ င်စိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့ရ ို်းမှတစ်ဆင်ံ့ န ိုင်င ဒတ ်သမမတ၏ လမ််းညွှန်မှုခ ယ ပခင််း၊ တင်ပပပခင််း၊ 

(၃) န ိုင်င ဒတ ်သမမတ၏ ခ င်ံ့ပပ ခ က်ရရှ လျှင် အရ ထမ််းက ို ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ဒခေါ်ယ လ ိုဒသ  ဝနက်ကီ်းဌ န၊ အဖ  ွဲ့အစည််း 

သ ိုို့မဟိုတ ်ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ရန် က ိုယ်တ ိုင်ဆနဒပပ သည်ံ့ အရ ထမ််း၏ ဝနက်ကီ်းဌ န၊ အဖ  ွဲ့အစည််းက အမ ှစ ပပ စို၍ 

ပပည်ဒထ င်စိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့သ ိုို့ တင်ပပပပီ်းအတည်ပပ ခ က်ရယ ပခင််း။ 

၂၄။ ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့သ ိုို့ သဒ  ထ ်းဒတ င််းခ ညြှ န ှုင််းရ တ င် ဒအ က်ပါစ ရွကစ် တမ််းမ  ်း ပပည်ံ့စ ိုစ  ပါရှ ရမည-် 

(က) ဒပပ င််းဒရ ွဲ့မည်ံ့ဝန်ကကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းတ ိုို့၏ အကကီ်းအမ ှ်းက ိုယတ် ိုင် လက်မှတ်ဒရ်းထ ို်းထ ်း သည်ံ့ အမ ှစ ၊ 

(ခ) ဒပပ င််းဒရ ွဲ့မည်ံ့ဝန်ထမ််း၏ အခ က ်၅၃ ခ က်ပါ က ိုယဒ်ရ်းမှတတ်မ််းပ ိုစ တစ်စ ို၊ ပ ိုစ  (၁) 

(ဂ) ဌ နက ်းဒပပ င််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်မည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းဆ ိုင်ရ  ပပစ်မှုက  ်းလ န်ခ ံ့ဖ ်းပခင််းရှ  မရှ  

မှတ်တမ််း၊ 

(ဃ) က က ယဒ်ရ်းဝနက်ကီ်းဌ နမှ အရ ရှ မ  ်း ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ခန်ို့အပလ် ိုမှုအတ က်- 

(၁) တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ဆ  အရ ရှ ပဖစ်ပါက စစဒ်ရ်းခ  ပ်ရ ို်း၏ ပပစမ်ှုကင််းရငှ််းပခင််း ရှ  မရှ  မှတ်တမ််း၊ 

(၂) အပင မ််းစ ်းယ ပပီ်းသ  အရ ရှ ပဖစ်ပါက စစ်ဒရ်းခ  ပ်ရ ို်း၏ ပပစ်မှုကင််းရငှ််းပခင််း ရှ  မရှ  မှတ်တမ််းနငှံ့် စစ်ရ  

ထ ်းခန်ို့ခ  ပ်ရ ို်းမှ အရ ရှ နငှံ့်ပတ်သက်၍ ဒနောက်ဆ ို်းထိုတ်ပပန်ခ ံ့ဒသ  စစ်ရ ထ ်းခန်ို့အမ န်ို့။ 

(င) ဒပပ င််းဒရ ွဲ့လ မည်ံ့အရ ထမ််းက ို မည်သည်ံ့အဆင်ံ့ရ ထ ်း၊ လစ နှုန််းထ ်းတ င် တ ဝနဒ်ပ်းခန်ို့အပ် မည်ပဖစ်ဒ က င််းနှငံ့် 

ဖ  ွဲ့စည််းပ ိုတ င် ဒနရ လစ်လပ်မှု ရှ  မရှ  လက်ခ ရယ မည်ံ့ ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််း၏ အမ ှစ ၌ဒဖ ပ်ပခ က်။ 

မှ္တ ်ခ  ။် (၁) န ိုငင် ဒတ ်သမမတနှငံ့် ပပည်ဒထ င်စိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့ရ ို်းသ ိုို့ တင်ပပရမည်ပဖစ်သပဖင်ံ့ နည််းဥပဒေခ   (က) တ င် 

ဒဖ ်ပပပါ အမ ှစ တ ိုို့က ို သကဆ် ိုင်ရ  ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းတ ိုို့ က ိုယတ် ိုင်လက်မှတ် 

ဒရ်းထ ို်းရမည်။ 

(၂) န ိုင်င ဒတ ်သမမတရ ို်း၊ ပပညဒ်ထ င်စိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့ရ ို်း၊ လွှတဒ်တ ်ရ ို်းတ ိုို့၏ ဌ နက ်းဒပပ င််းဒရ်းက စစရပ်မ  ်း ပဖစပ်ါက 

ညွှန် က ်းဒရ်းမှ ်းခ  ပ် အဆင်ံ့ထက် မန မ်ံ့သ  သ ိုို့မဟိုတ် သက်ဆ ိုင်ရ အကကီ်းအမ ှ်း၏ အခ င်ံ့အ ဏ လွှ အပ်ထ ်းသ က 

အမ ှစ တ င် လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်းန ိုင်သည်။ 
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၂၅။ ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့သည် နည််းဥပဒေ ၂၄ အရ ညြှ န ှုင််းအဆ ိုပပ ခ က်မ  ်းအဒပေါ် အဒသ်းစ တ်စ စစပ်ပ်ီး 

ပပည်ဒထ င်စိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့ရ ို်းသ ိုို့ ဆက်လက်ဒထ က်ခ တင်ပပပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် သတ်မှတထ် ်းသည်ံ့ အရညအ်ခ င််းနငှံ့် 

ပပည်ံ့စ ိုပခင််းမရှ ဒသ  က စစမ  ်းတ င် ပငင််းပယ်ပခင််းပပ န ိုင်သည။် 

 

အခန်ူး ( ၄ ) 

ရော   ူးတ  ုူးပမ္ြှင်ံ့ပခင်ူး 

၂၆။ ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းရ တ င် ရ ထ ်းအဆင်ံ့အလ ိုက ်သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ ပည အရည်အခ င််း၊ ကျွမ််းက င်မှုအရည်အခ င််း၊ 

ရ ထ ်းသက်၊ လိုပ်သက်တ ိုို့နှငံ့်ပပည်ံ့စ ို၍ တ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းမည်ံ့ ရ ထ ်းတ ဝန်က ို န ိုင်နင််းစ   ထမ််းဒဆ င်န ိုင်မည်ံ့ 

ဝနထ်မ််းမ  ်းက ို အရည်အခ င််းစစ်ဒဆ်းအက ပဖတဒ်ရ်ွးခ ယ်ပပီ်း ရ ထ ်း တ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းရမည်။ 

အရည်အခ င်ူးစစထ်ဆူးထရူးအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည်ူးပခင်ူး 

၂၇။ (က) ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒရ်းက စစက ိုဒဆ င်ရကွ်ဒရ်းအတ က် အရည်အခ င််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့က ို သက်ဆ ိုင်ရ  ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် 

အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအတ င််းမှ သင်ံ့ဒလ  ်သည်ံ့ 

အရ ထမ််းမ  ်းပဖင်ံ့ ဖ  ွဲ့စည််းရမည်။ 

(ခ) အရည်အခ င််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့တ င် ရ ထ ်းအကကီ်းဆ ို်းအရ ထမ််းက ဥကကဋ္ဌအပဖစ် ဒဆ င်ရွကပ်ပ်ီး စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့တ င် 

အဖ  ွဲ့ဝင်အနည််းဆ ို်း နှစဦ််းပါဝင်ရမည်။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

၂၈။ အရညအ်ခ င််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့သည်- 

(က) ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒရ်းဆ ိုင်ရ  ဒရ်းဒပဖနငှံ့်လကဒ်တ ွဲ့စစ်ဒဆ်းပခင််း၊ ရ ထ ်းသက်၊ လိုပ်သက်အမှတဒ်ပ်းပခင််းနငှံ့် 

လ ဒတ ွဲ့စစဒ်ဆ်းပခင််းမ  ်းက ို ဤနည််းဥပဒေမ  ်းနှငံ့်အညီ ဒဆ င်ရွကရ်မည်။ 

(ခ) ဒရ်းဒပဖနငှံ့် လကဒ်တ ွဲ့စ ဒမ်းပ   သ ိုို့မဟိုတ် ဒရ်းဒပဖစ ဒမ်းပ  အတ က် ဒမ်းခ န််းပပ စိုရမည်။ 

(ဂ) ဒရ်းဒပဖနငှံ့်လကဒ်တ ွဲ့စစဒ်ဆ်းရန် ဒနို့ရက်သတ်မှတ်ပခင််း၊ စ ဒမ်းပ  စည််းကမ််းသတ်မှတ်ပခင််းနှငံ့် 

စ ဒမ်းပ  ကကီ်း ကပ်ပခင််းတ ိုို့က ို တ ဝနယ် ဒဆ င်ရွကရ်မည။် 

(ဃ) ဒရ်းဒပဖနငှံ့်လကဒ်တ ွဲ့အဒပဖမ  ်းက ို စစ်ဒဆ်းအမတှဒ်ပ်းရမည်။ 

(င) အရည်အခ င််းစစဒ်ဆ်းရ ၌ ရရှ သည်ံ့ အမတှအ်မ  ်းအနည််းအလ ိုက် တန််းစီဇယ ်းဒရ်းဆ  ရမည်။ 

(စ) ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒရ်းအတ က် အမတှအ်မ  ်းအနည််းအလ ိုက် တန််းစီဇယ ်းက ို အရည်အခ င််း စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ 

ဖ  ွဲ့စည််းဒပ်းသည်ံ့ သက်ဆ ိုင်ရ  ဝနက်ကီ်းဌ နနငှံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းထ  တင်ပပရမည်။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

အရည်အခ င်ူးစစထ်ဆူးပခင်ူး 
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၂၉။ ဝနထ်မ််း၏ အရည်အခ င််းက ို စစ်ဒဆ်းရ ၌ ဒအ က်ပါနည််းလမ််းမ  ်းအနက် တ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းမည်ံ့ ရ ထ ်းအဆင်ံ့၏ 

လိုပ်ငန််းသ  ဝနငှံ့် ဒလ  ည်သီည်ံ့ နည််းလမ််းမ  ်းက ို အသ ို်းပပ ရမည်- 

(က) စစဒ်ဆ်းပခင််း- 

(၁) ဒရ်းဒပဖစ ဒမ်းပ  စစဒ်ဆ်းပခင််း၊ 

(၂) လကဒ်တ ွဲ့လိုပ်ငန််းကျွမ််းက င်မှုစစဒ်ဆ်းပခင််း၊ 

(၃) ဒရ်းဒပဖစ ဒမ်းပ  နငှံ့် လကဒ်တ ွဲ့လိုပ်ငန််းကျွမ််းက င်မှု နှစရ်ပ်စလ ို်းပဖင်ံ့ စစ်ဒဆ်းပခင််း။ 

(ခ) အက ပဖတအ်မတှဒ်ပ်းပခင််း၊ 

(ဂ) လ ဒတ ွဲ့စစဒ်ဆ်းပခင််း။ 

၃၀။ ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒရ်းအတ က် အရည်အခ င််းစစဒ်ဆ်းရ တ င် တ ဝနပ်ဖင်ံ့ ဌ နပပင်ပသ ိုို့ ဒရ က်ရှ ဒနဒသ  ဝနထ်မ််းမ  ်းက ိုပါ 

ထည်ံ့သ င််းစဉ််းစ ်းရမည။် ဌ နပပင်ပဟို ဆ ိုရ တ င် ပပညတ် င််းနှငံ့် ပပည်ပတ ိုို့ ပါဝင်သည။် 

၃၁။ ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ပခင််းက ို ဒအ က်ပါအဒပခခ မ မ  ်းနငှံ့်အညီ ဒဆ င်ရွကရ်မည်- 

(က) သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ထမ််းအဖ  ွဲ့အစည််း၏ လိုပ်ငန််းစ မ််းရညတ် ို်းတက် ပမင်ံ့မ ်းဒရ်းက ို ဦ်းတည်ခ က်ထ ်းပခင််း၊ 

(ခ) ရ ထ ်းအဆင်ံ့အတ က ်အနည််းဆ ို်းလ ိုအပ်ဒသ  ပည အရည်အခ င််း၊ ကျွမ််းက င်မှုအရည်အခ င််းမ  ်း က ို 

သတ်မှတ်ထ ်းပခင််း၊ 

(ဂ) တ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းမည်ံ့ရ ထ ်းအတ က် သတ်မှတ်ထ ်းဒသ  အရည်အခ င််းပပည်ံ့မီသည်ံ့ ဌ နတ င််းမှ ဝနထ်မ််းမ  ်းက ိုသ  

ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒရ်းအတ က် ထည်ံ့သ င််းစဉ််းစ ်းပခင််း၊ 

(ဃ) အရည်အခ င််းစစဒ်ဆ်းခ က်အရ အသင်ံ့ဒလ  ်ဆ ို်းဝနထ်မ််းက ို ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းပခင််း။ 

၃၂။ ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒရ်းက စစက ို ဒဆ င်ရွကရ် တ င် ဒအ ကပ်ါတ ိုို့က ို ထည်ံ့သ င််းစဉ််းစ ်းရမည်- 

(က) ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််း၏ လိုပ်ငန််းသ  ဝအရ တ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့အပရ်မည်ံ့ ရ ထ ်းမ  ်းအတ က် သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ 

ပည အရည်အခ င််းနှငံ့် ကျွမ််းက င်မှုအရည်အခ င််း၊ 

(ခ) အပခ ်းဒသ ထ ်းက သ လ န်သည်ံ့ အရညအ်ခ င််းမ  ်း၊ 

(ဂ) ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့က သတ်မှတ်ထ ်းဒသ  သငတ်န််းမ  ်းတကဒ်ရ က်ပပီ်းပခင််း ရှ  မရှ ၊ 

(ဃ) ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့က သတမှ်တ်ထ ်းဒသ  သငတ်န််းတက်ဒရ က်ပပီ်းသ မ  ်းအနက်မှ အဆ ိုပါ သင်တန််းတ င် 

စ ပပထ ်းချွန်ဆိုရရှ ခ ံ့သ တ ိုို့က ို ဦ်းစ ်းဒပ်းစဉ််းစ ်းပခင််းနှငံ့် သငတ်န််းဆင််းမှတ်ခ က် မဒက င််းသ ၊ က ရ ှု်းသ တ ိုို့က ို 

တန််းစီဇယ ်း၏ဒအ က်၌ ထ ်းရှ ပခင််း။ 

၃၃။ ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒရ်းအတ က် ရ ထ ်းသက်၊ လိုပ်သက်မ  ်းက ို ဇယ ်း (၁) ပါ သတ်မှတခ် က်မ  ်းနှငံ့အ်ညီ 

ဒရတ က်သတ်မှတ်ရမည။် 

ရော   ူးတ  ုူးပမ္ြှင်ံ့ပခင်ူးဆ ုင်ရော  သတ ်မှ္တ ်ခ  ်မ္ ောူး 
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၃၄။ (က) ဤနည််းဥပဒေမ  ်းပါ သတ်မှတ်ခ ကမ်  ်းသည် န ိုင်င ဒတ ်သမမတကသ  တ ိုကရ် ိုကခ်န်ို့အပသ်ည်ံ့ 

ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းရ ထ ်း၏ ဒအ ကတ်စဆ်င်ံ့န မ်ံ့ဒသ  ရ ထ ်းအဆင်ံ့မ  ်းအထ  တ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းမည်ံ့ 

ဝနထ်မ််းမ  ်းနှငံ့်သက်ဆ ိုငဒ်စရမည်။ 

(ခ) တပ်ဖ  ွဲ့အသ င်ဖ  ွဲ့စည််းထ ်းဒသ  ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ  ်း၌ ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ပခင််းဆ ိုင်ရ  က စစမ  ်းက ို 

လိုပ်ငန််းလ ိုအပ်ခ ကန်ငှံ့်အညီ ဒဆ င်ရွက်န ိုင်ရန ်သက်ဆ ိုငရ်  ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းသည ်ဤနည််းဥပဒေ မ  ်း၏ 

အဒပခခ သဒ  နှငံ့် ညညီ တဒ်သ  နည််းစနစ်မ  ်းက ို သီ်းပခ ်းသတ်မှတ်န ိုင်သည်။ 

(ဂ) ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့က ဒရ်ွးခ ယ်ဒပ်းရန် သတ်မှတ်သည်ံ့ ပပန်တမ််းဝင် အရ ရှ  ရ ထ ်းအဆင်ံ့သ ိုို့ ဌ နတ င််းမှဝန်ထမ််းမ  ်းက ို 

တ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့အပရ်န ်လ ိုအပ်သည်ံ့ က စစရပ်တ င် ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့နှငံ့် ညြှ န ှုင််းဒဆ င်ရကွ် ရမည်။ 

(ဃ) ရ ထ ်း၏ လိုပ်ငန််းသ  ဝအလ ိုက် အနည််းဆ ို်းလ ိုအပ်သည်ံ့ ပည အရည်အခ င််း၊ ကျွမ််းက င်မှု အရည်အခ င််းတ ိုို့က ို 

သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ထမ််း အဖ  ွဲ့အစည််းသည် ယင််းတ ိုို့၏ လ ိုအပခ် က်နငှံ့်အညီ ပပညဒ်ထ င်စိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့၏ 

အတည်ပပ ခ က်ရယ  သတ်မှတ်ရမည။် 

(င) ဝနထ်မ််းတစဦ််းက ို ဌ နဆ ိုင်ရ စ ိုစမ််းစစဒ်ဆ်းမှု ပပ လိုပ်ဒနစဉက် လအတ င််း ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ ခန်ို့ထ ်းဒရ်းအတ က် 

အရည်အခ င််းစစဒ်ဆ်းပခင််းနငှံ့ ်တန််းစီဇယ ်းတ င် ထည်ံ့သ င််းဒရ်းဆ  ပခင််း ပပ လိုပ်န ိုင်ဒသ လ်ည််း 

တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းပခင််းခ ဒနရပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ဥပဒေဒ က င််းအရ အခ  ပ်အဒနှောငခ် ဒနရပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

အ မခ ပဖင်ံ့ လွှတ်ထ ်းပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ိုမ  ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒရ်း အတ က ်စစ်ဒဆ်းပခင််းနှငံ့် တန််းစီဇယ ်းတ င် 

ထည်ံ့သ င််းဒရ်းဆ  ပခင််း မပပ ရ။ 

ခ  န်နှုန််းလစ  (က ပ် ၁၄၀၀၀၀-က ပ် ၂၀၀၀-က ပ် ၁၅၀၀၀၀) အဆင်ံ့နငှံ့် ဒအ က်ဝန်ထမ််းမ  ်းအ ်း အရညအ်ခ င််း 

စစ်ဒဆ်းအက ပဖတပ်ခင််း 

၃၅။ (က) ဝနထ်မ််း၏ အရညအ်ခ င််းက ို စစဒ်ဆ်းရ တ င် ဒရ်းဒပဖစ ဒမ်းပ  စစဒ်ဆ်းပခင််း၊ လက်ဒတ ွဲ့လိုပ်ငန််း 

အရည်အခ င််းစစဒ်ဆ်းပခင််း၊ ဒရ်းဒပဖစ ဒမ်းပ  နငှံ့် လကဒ်တ ွဲ့လိုပ်ငန််းနှစ်ရပ်စလ ို်းပဖင်ံ့ စစဒ်ဆ်းပခင််း၊ လ ဒတ ွဲ့စစ်ဒဆ်း၍ 

အရည်အခ င််းအက ပဖတ် အမတှ်ဒပ်းပခင််း နည််းလမ််းမ  ်းက ို အသ ို်းပပ ရမည်။ 

(ခ) ရ ထ ်းအဆင်ံ့၏ လိုပ်ငန််းသ  ဝအလ ိုက် ဒရ်းဒပဖစ ဒမ်းပ   စစ်ဒဆ်းပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ဒရ်းဒပဖစ ဒမ်းပ  နငှံ့် 

လက်ဒတ ွဲ့လိုပ်ငန််း ကျွမ််းက င်မှုနစှ်ရပ်လ ို်းပဖင်ံ့ စစဒ်ဆ်းပခင််းတ ိုို့က ို ပပ လိုပ်၍ လ ဒတ ွဲ့စစ်ဒဆ်းပပ်ီး 

အရည်အခ င််းအက ပဖတ်အမှတ်ဒပ်းပခင််းတ ိုို့က ို ပပ လိုပ်ရမည်။ 

(ဂ) အရည်အခ င််းစစဒ်ဆ်းရ ၌ ဒအ က်ပါအမတှဒ်ပ်းစနစက် ို က င်ံ့သ ို်းရမည-် 

 

(၁) ဒရ်းဒပဖစ ဒမ်းပ  နှငံ့်လက်ဒတ ွဲ့ပါစစ်ဒဆ်းရ တ င်- 

 (ကက) ဒရ်းဒပဖစ ဒမ်းပ  အမှတ်ပပည်ံ့ ၄၀ မှတ် 
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  နှငံ့်   

  လက်ဒတ ွဲ့အမှတ်ပပည်ံ့ ၆၀ မှတ် 

  သ ိုို့မဟိုတ်   

 (ခခ) ဒရ်းဒပဖစ ဒမ်းပ  သက်သက် သ ိုို့မဟိုတ ်လက်ဒတ ွဲ့သက်သက်စစ်ဒဆ်း ပခင််းအတ က် အမှတ်ပပည်ံ့ ၁၀၀ မှတ် 

  သ ိုို့မဟိုတ်   

 (ဂဂ) 
ဌ နဆ ိုင်ရ အစီအစဉ်ပဖင်ံ့ က င််းပသည်ံ့ ဌ နဆ ိုင်ရ  စ ဒမ်းပ  ၊ အပခ ်း နည််းစစ်ဒဆ်းပခင််းအတ က် 

အမှတ်ပပည်ံ့ 
၁၀၀ မှတ် 

(၂) အက ပဖတ်အမှတ်ဒပ်းပခင််းအတ က် အမှတ်ပပည်ံ့ ၁၀၀ မှတ် 

(၃) လိုပ်သက်အတ က် အမှတ်ပပည်ံ့ ၁၀၀ မှတ် 

(၄) လ ဒတ ွဲ့စစ်ဒဆ်းပခင််းအတ က် အမှတ်ပပည်ံ့ ၅၀ မှတ် 

(ဃ) ဌ နဆ ိုင်ရ  လ ဒတ ွဲ့စစဒ်ဆ်းရန် မလ ိုဟို ဆ ို်းပဖတ်သည်ံ့ က စစမ  ်းတ င် လ ဒတ ွဲ့စစဒ်ဆ်းပခင််းမပပ    

ဒဆ င်ရွကန် ိုင်သည်။ 

(င) ဝနထ်မ််းမ  ်း၏ အရည်အခ င််းက ို စစဒ်ဆ်းရနအ်တ က် အက ပဖတ်မှတတ်မ််းဒရ်းသည်ံ့စနစ်က ို က င်ံ့သ ို်းရမည်။ 

(စ) အက ပဖတ်မှတတ်မ််းဒရ်းရ တ င် ပ ိုစ  (၁၆) ပါအတ ိုင််း ဝန်ထမ််းအ ်း အနီ်းကပ်တ ဝနယ်  ကကီ်း ကပ်က ပ်က သည်ံ့ 

အရ ထမ််းက ကနဦ်းမှတတ်မ််း ဒရ်း၍ အထက်အဆင်ံ့အလ ိုက် တ ဝန်ယ  ကကီ်း ကပ်သည်ံ့ အရ ထမ််းမ  ်းက 

ထပ်ဆင်ံ့မတှတ်မ််းဒရ်းပပ်ီး ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် တ ိုင််းဒေသကကီ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပပညန်ယအ်စ ို်းရ၏ 

တ ဝနလ်ွှ အပပ်ခင််းခ ရသ က အပပ်ီးသတ်ထပ်ဆင်ံ့ဒရ်း၍ အတည်ပပ လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်းရမည်။ 

(ဆ) အက ပဖတအ်မတှဒ်ပ်းရ ၌ ဒအ က်ပါအရညအ်ခ င််းမ  ်းအလ ိုက ်စ စစ်အက ပဖတ်၍ အမတှဒ်ပ်းရမည်- 

 

(၁) ဒပ်းအပ်ဒသ တ ဝန်နှငံ့်ဝတတရ ်းမ  ်းက ို ဒက ပ န်ဒအ င်ထမ််းရွက်ပခင််း ၁၀ မှတ် 

(၂) လိုပ်ငန််းကျွမ််းက င်မှုရှ ပခင််း ၁၀ မှတ် 

(၃) ယ ို ကည်စ တ်ခ ရပခင််း ၁၀ မှတ် 

(၄) ဒလံ့လ ဆည််းပ ်းပခင််း ၁၀ မှတ် 

(၅) ကက  ်းစ ်းမှုရှ ပခင််း ၁၀ မှတ် 
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(၆) တီထ င်ကက ဆတတ်ပခင််း ၁၀ မှတ် 

(၇) ရ ို်း၊ အလိုပ်ရ ိုစည််းကမ််းမ  ်းက ို လ ိုက်နောပခင််း ၁၀ မှတ် 

(၈) အမ  ်းအက   ်းအတ က် ဒစတနောံ့ဝန်ထမ််းဒဆ င်ရွက်ခ ံ့ပခင််း ၁၀ မှတ် 

(၉) ဆက်ဆ ဒရ်းဒပပပပစ်ပခင််း ၁၀ မှတ် 

(၁၀) ဒခါင််းဒဆ င်မှုဒပ်းန ိုင်ပခင််း ၁၀ မှတ် 

(ဇ) အက ပဖတအ်မတှဒ်ပ်းရ တ င-် 

(၁) သ မနဒ်အ က်၊ သ မန၊် သ မန်အထက်၊ ထ ်းချွနအ်ဆင်ံ့ ဒလ်းဆင်ံ့ခ  ပခ ်းဒဖ ်ပပရမည်။ 

(၂) သ မနဒ်အ ကအ်ဆင်ံ့အတ က် ၃ မှတ်အထ ၊ သ မန်အဆင်ံ့အတ က် ၄ မှတ်မှ ၆ မှတအ်ထ ၊ သ မန် 

အထက်အဆင်ံ့အတ က် ၇ မှတ်မှ ၈ မှတ်အထ ၊ ထ ်းချွန်အဆင်ံ့အတ က် ၉ မှတ်မှ ၁၀ မှတ်အထ  ဒပ်းရမည်။ 

(၃) သ မနဒ်အ က်နငှံ့် ထ ်းချွန်အဆငံ့်မ  ်းအတ က် ပ ိုစ  (၁၆) ပါ အက ပဖတ်မှတတ်မ််းတ င် အက   ်းအဒ က င််းက ို 

အက ဉ််းခ  ပ်ဒဖ ်ပပရမည။် 

(၄) ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းမည်ံ့ ဝန်ထမ််းအတ က ်က ိုယဒ်ရ်းမှတတ်မ််းပဖည်ံ့စ က်ရန် ပ ိုစ  က ို ပ ိုစ  (၂)ပဖင်ံ့ ဒဖ ပ်ပထ ်းပါသည်။ 

(ဈ) အက ပဖတ်မှတတ်မ််းဒရ်းသ သည်- 

(၁) သက်ဆ ိုင်ရ ဝနထ်မ််းနှငံ့ပ်တ်သက်၍ လ န်ခ ံ့ဒသ  ပပကခေ န်နှစအ်တ က ်အက ပဖတမှ်တ်တမ််းက ို ဇန်နဝါရလီတ င် 

ဒရ်းရမည်။ 

(၂) သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ထမ််းနငှံ့်ပတ်သက်၍ နည််းဥပဒေခ   (ဆ)တ င် ဒဖ ်ပပထ ်းသည်ံ့ အရညအ်ခ င််းတ ိုင််းက ို 

အက ပဖတ်လ က် မှတတ်မ််းဒရ်းအမတှဒ်ပ်းရမည်။ 

(၃) ပပကခေ နတ်စ်နှစအ်တ င််းတ င် သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ထမ််းသည် ထ ်းချွန်ဒပပ ငဒ်ပမ က်စ   

တ ဝနထ်မ််းရကွ်ပခင််းဒ က င်ံ့ပဖစ်ဒစ၊ အဒရ်းယ အပပစ်ဒပ်းခ ရဒသ ဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ အထ ်းမှတ်တမ််းဒရ်းရန် 

လ ိုအပ်ပါက ကနဦ်း မှတတ်မ််းဒရ်းသ အရ ထမ််းနငှံ့် အထကအ်ဆင်ံ့အလ ိုက ်တ ဝနယ် ကက်ီး ကပ်သည်ံ့ 

အရ ထမ််းမ  ်း၊ ဝနထ်မ််း အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် ယင််းကတ ဝနလ်ွှ အပသ် တ ိုို့က ညြှ န ှုင််း၍ အက ပဖတ် 

မှတ်တမ််းဒရ်းရမည်။ 

(၄) ဝနထ်မ််းမ  ်းအတ က် ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့အပရ်န် အဒ က င််းထ ်းဒပေါ်ဒပါက်သည်ံ့အခါ သီ်းပခ ်း အက ပဖတ် 

မှတ်တမ််းဒရ်းရမည်။ 

(ည) အက ပဖတ်အမှတ်ဒပ်းရ ၌- 

(၁) နည််းဥပဒေခ   (ဆ) တ င် ဒဖ ်ပပထ ်းသည်ံ့ အရည်အခ င််း အမ   ်းအစ ်း ၁၀ ခိုအတ က် အမ   ်းအစ ်း တစ်ခိုလျှင် ၁၀ 

မှတ်နှုန််းပဖင်ံ့ စိုစိုဒပါင််း အမတှ်ပပည်ံ့ ၁၀၀ ဒပ်းန ိုင်သည။် 
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(၂) အက ပဖတ်မှတတ်မ််းတ င် အက ပဖတ်မှတတ်မ််းဒရ်းသ မ  ်းက လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်းရမည။် 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

၃၆။ ရ ထ ်းသက်၊ လိုပ်သကအ်တ က် အမတှဒ်ပ်းရ တ င-် 

(က) လိုပ်သက်ပပတဒ်နဒသ က လ၊ လစ မ ံ့ခ င်ံ့က လနှငံ့် တ ဝနတ် င်ရှ သည်ဟို မသတမှ်တ်ဒသ  တ ဝနမှ် 

ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််းခ ရဒသ  က လမ  ်းက ို လိုပ်သကအ်ပဖစ် ဒရတ က်ပခင််းမပပ    တစ်ဆကတ်ည််း ပဖစဒ်သ  

လိုပ်သက်အတ က်သ  အမတှ်ဒပ်းရမည။် 

(ခ) တစ်ဆကတ်ည််းပဖစဒ်သ  လိုပ်သက်အတ က ်အမတှဒ်ပ်းရ ၌ လက်ရှ ရ ထ ်းအဆင်ံ့မစှ၍ ယင််းဒအ က် 

ရ ထ ်းသက်မ  ်းက ို ဒအ က်ပါအတ ိုင််း သတ်မှတ်ဒပ်းရမည-် 

(၁) လက်ရှ ရ ထ ်းအဆင်ံ့အတ က် ရ ထ ်းသကတ်စ်နစှ်လျှင် ၃ မှတ်၊ 

(၂) ဒအ က်တစ်ဆင်ံ့န မ်ံ့ဒသ ရ ထ ်းအဆင်ံ့အတ က် လိုပ်သက်တစ်နစှ်လျှင် ၂ မှတ၊် 

(၃) ယင််းထက် ဒအ ကတ်စဆ်င်ံ့န မ်ံ့ဒသ ရ ထ ်းအဆင်ံ့အတ က် လိုပ်သကတ်စ်နှစလ်ျှင် ၁ မှတ်၊ 

(၄) ထပ်မ ၍ ဒအ ကတ်စ်ဆင်ံ့န မ်ံ့ဒသ  ရ ထ ်းအဆင်ံ့တ ိုင််းအတ က် လိုပ်သကတ်စ်နစှ်လျှင် (၁/၂) မှတ်၊ 

(၅) ရ ထ ်းအဆင်ံ့တ ိုင််းတ င် ဒပခ က်လထကဒ်က  ်ဒသ လိုပ်သက်က ို တစ်နစှ်ဟိုလည််းဒက င််း၊ ဒပခ က်လ 

မပပည်ံ့ဒသ လိုပ်သက်က ို တစ်ဆင်ံ့န မ်ံ့ဒသ  ရ ထ ်း၏ လိုပ်သက်တ င် ဒပါင််း၍လည််းဒက င််း တ က်ခ က်ရရှ ဒသ  

အမတှ်။ 

(ဂ) လိုပ်သကအ်တ က် အမ  ်းဆ ို်းရန ိုင်ဒသ  စိုစိုဒပါင််းအမှတ်သည် ၁၀၀ ပဖစသ်ည။် 

(ဃ) လိုပ်သကဒ်ရတ က်ရ တ င်- 

(၁) စတငတ် ဝနထ်မ််းဒဆ ငသ်ည်ံ့ရ ထ ်းအထ  လိုပ်သကက် ိုဒရတ က်ရမည။် 

(၂) အရ ထမ််းမ  ်း၏ ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒရ်းက စစတ င် ရ ထ ်းစိုအမ   ်းအစ ်းမတ ဒသ  လိုပ်သက်နှစ်ခိုက ို 

ဒပါင််းစပ်ဒရတ က်လ ိုပါက သက်ဆ ိုင်ရ  ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းသည် ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့နှငံ့် ညြှ န ှုင််းရမည။် 

(၃) အမှုထမ််းမ  ်း၏ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒရ်းက စစတ င် သက်ဆ ိုင်ရ ဝနက်ကီ်းဌ နနငှံ့်အဖ  ွဲ့အစည််း၏ စီမ ခနိ်ု့ခ   ဒရ်းဒက ်မတီက 

သဒ  တ လျှင် ရ ထ ်းစို အမ   ်းအစ ်းမတ ဒသ  လိုပ်သကန်ှစ်ခိုက ို ဒပါင််းစပ်ဒရတ က် န ိုင်သည်။ 

ဝန ်မ်္ူးမ္ ောူးအောူး ရော   ူးသ ်၊  လုြ်သ ်သတ ်မှ္တ ်ခ   ် ု  ထလျှော ံ့ထြေါ ံ့၍ ရော   ူးတ  ုူးပမ္ြှင်ံ့ခန့်် ော ူး  ခ င်ံ့ပြြုပခင်ူး 

၃၇။ ထ ်းချွန်သည်ံ့ဝန်ထမ််းမ  ်းက ို သင်ံ့တင်ံ့ဒသ က လအတ င််း တစ်ဆင်ံ့ပမင်ံ့ရ ထ ်းမ  ်းတ င် တ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ ထ ်းပခင််းပဖင်ံ့ 

ထ ိုကထ် ိုကတ်နတ်န်ခ ်ီးပမြှင်ံ့သည်ံ့အဒနပဖင်ံ့လည််းဒက င််း၊ ကက  ်းစ ်းမှု၊ ဒလံ့လ မှု ထ ်းက သ လ န်သည်ံ့ ဝနထ်မ််းမ  ်းက ို 

ခ ်ီးဒပမြှ ကန် ိုင်ရနအ်တ က်လည််းဒက င််း သက်ဆ ိုင်ရ  ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ  ်းသည်- 

(က) ဖ  ွဲ့စည််းပ ိုပါ လစ်လပ်သည်ံ့ရ ထ ်းဒနရ မ  ်းသ ိုို့ တ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းဒရ်းအတ က ်ဒဆ င်ရကွ်ရ တ င် သ မန် 

အ ်းပဖင်ံ့လ ိုအပ်ဒသ  အရညအ်ခ င််းမ  ်းနငှံ့် ပပည်ံ့စ ိုသည်ံ့ ဝနထ်မ််းမ  ်းက ို လစ်လပ်ရ ထ ်းဦ်းဒရ၏ သ ို်းပ ိုနစှ်ပ ိုထ  

အနည််းဆ ို်း ရှ ရမည်ံ့ရ ထ ်းသက်၊ လိုပ်သက်သတ်မှတ်ခ ကပ်ပည်ံ့မီမှသ  ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်း ဒရ်းအတ က် စဉ််းစ ်းရမည။် 

က န်လစ်လပ်ရ ထ ်း သ ို်းပ ိုတစ်ပ ိုက ိုမ  သက်ဆ ိုင်ရ  ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းက သင်ံ့ဒလ  ်သည်ဟို ယ ဆလျှင် 
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လက်ရှ အဆင်ံ့တ င် အနည််းဆ ို်းရှ ရမည်ံ့ ရ ထ ်းသက်၊ လိုပ်သက်က ို ဒလျှ ံ့ဒပါ ံ့၍ အထ ်းက စစရပ်အဒနပဖင်ံ့ 

ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းန ိုင်သည်။ 

(ခ) ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ  ်းက ရ ထ ်းသက်၊ လိုပ်သက်သတ်မှတ်ခ က်က ို ဒလျှ ံ့ဒပါ ံ့၍ ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ ခန်ို့ထ ်းဒရ်းအတ က် 

ဒဆ င်ရွကရ် တ င် အဓ ကအ ်းပဖင်ံ့ ဒအ က်ပါအခ က်မ  ်းက ို ထည်ံ့သ င််းစဉ််းစ ်းရန ်ပဖစသ်ည်- 

(၁) လိုပ်ငန််းကျွမ််းက င်မှုရှ ပပီ်း အထ ်းကက  ်းစ ်းထမ််းဒဆ င်ပခင််း၊ 

(၂) အထက်အရ ရှ နှငံ့် လိုပ်ဒဖ ်က ိုင်ဖကမ်  ်းအဒပေါ် သစစ ရှ ပခင််း၊ 

(၃) စ တ်ဓ တဒ်က င််းမ န်ပခင််းနှငံ့် န ိုင်င ဒတ ်နငှံ့်ဌ နအက   ်းစီ်းပ  ်းအတ က် မ န်ပမတဒ်သ ဒစတနော ထ ်းရှ ပခင််း၊ 

(၄) တီထ င်ကက ဆလိုပ်က ိုငတ်တ်ပခင််း၊ 

(၅) ပည အရညအ်ခ င််း၊ ကျွမ််းက င်မှုအရညအ်ခ င််း ထ ်းက သ လ န်ပခင််း၊ 

(၆) ဒခါင််းဒဆ င်မှုဒက င််းပခင််း၊ 

(၇) အက င်ံ့စ ရ တတဒက င််းမ န်ပခင််း။ 

(ဂ) ဝနထ်မ််းမ  ်းအ ်း ရ ထ ်းသက်၊ လိုပ်သက်သတ်မှတ်ခ က်က ို ဒလျှ ံ့ဒပါ ံ့၍ ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းဒရ်း အတ က် 

သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ထမ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအလ ိုက ်“အရည်အခ င််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့” မ  ်းဖ  ွဲ့စည််းပပ်ီး နည််းဥပဒေခ   (ခ)ပါ 

သတ်မှတ်ခ က်မ  ်းနငှံ့်အညီ စ စစ်ဒဆ င်ရွကရ်မည်။ 

(ဃ) အရည်အခ င််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့က စစဒ်ဆ်းဒရ်ွးခ ယသ်ည်ံ့ ဝနထ်မ််းမ  ်းအ ်း ရ ထ ်းသက်၊ လိုပ်သက်သတ်မှတ်ခ က်က ို 

ဒလျှ ံ့ဒပါ ံ့၍ ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းခ င်ံ့ရရှ ဒရ်းအတ က် သကဆ် ိုင်ရ  ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းထ  

တင်ပပပပီ်း သဒ  တ ညီခ က် ရယ ဒဆ င်ရကွ်ရမည။် 

(င) ပပနတ်မ််းဝငအ်ရ ရှ  အဆင်ံ့သ ိုို့ ရ ထ ်းသက်၊ လိုပ်သကသ်တ်မှတ်ခ က်က ို ဒလျှ ံ့ဒပါ ံ့၍ တ ို်းပမြှင်ံ့ ခန်ို့ထ ်းရ တ င် 

လက်ရှ ရ ထ ်းလိုပ်သက် အနည််းဆ ို်းတစ်နှစရ်ှ သ က ိုသ  စဉ််းစ ်းရမည်ပဖစ်ပပီ်း ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့သ ိုို့ အဆ ိုပပ ညြှ န ှုင််း၍  

သဒ  တ ညီခ က်က ို ရယ ရမည်။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

လ ထတ  ွဲ့စစ်ထဆူးပခင်ူး 

၃၈။ (က) လ ဒတ ွဲ့စစ်ဒဆ်းပခင််းက ို နည််းဥပဒေ ၂၉ ပါ နည််းလမ််းတစ်ရပ်ရပ်ပဖင်ံ့ စစဒ်ဆ်းပခင််းအတ က် အမတှ်ပပည်ံ့ ၁၀၀၊ 

အက ပဖတအ်မတှဒ်ပ်းပခင််းအတ က် အမတှ်ပပည်ံ့ ၁၀၀ ဒပ်းထ ်းသည်ံ့အနက် အနည််းဆ ို်း အမတှ် ၄၀ စီရရှ သ မ  ်းအ ်း 

ပပ လိုပ်ရမည်။ 

(ခ) လ ဒတ ွဲ့စစဒ်ဆ်းမှုအတ က် အမတှ်ပပည်ံ့မှ  ၅၀ ပဖစသ်ည်။ လ ဒတ ွဲ့စစဒ်ဆ်းပခင််းခ ရဒသ  ဝနထ်မ််းမ  ်းက ို 

ဒအ က်ပါအခ က်မ  ်းအဒပေါ် အဒပခခ စစ်ဒဆ်းရမည်- 

 

(၁) လိုပ်ငန််းကျွမ််းက င်မှုအတ က် အမှတ်ပပည်ံ့ ၂၀ မှတ် 
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(၂) သ က်လက်ပပတ်သ ်းမှုအတ က် အမှတ်ပပည်ံ့ ၁၀ မှတ် 

(၃) ထ ို်းထ င််းဉ ဏ်ဒက င််းမှုအတ က် အမှတ်ပပည်ံ့ ၁၀ မှတ် 

(၄) အဒထ ဒထ ဗဟိုသိုတအတ က် အမှတ်ပပည်ံ့ ၁၀ မှတ် 

(ဂ) အရည်အခ င််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့သည် လ ဒတ ွဲ့စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့တ ဝနက် ိုပါ ဒဆ င်ရကွ်ရမည်။ 

(ဃ) အရည်အခ င််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ဝင် တစ်ဦ်းစကီ လ ဒတ ွဲ့စစဒ်ဆ်းမှုအတ က် အမတှဒ်ပ်းရမည်။ တစဦ််းစီ ဒပ်းထ ်းဒသ  

အမတှ်မ  ်းက ို ပ မ််းမျှပပ ၍ ယင််းအဖ  ွဲ့၏အမှတ်အပဖစ် သတမှ်တ်ဒပ်းရမည။် 

တ န်ူးစီဇယ ော ူးထရူးဆ  ပခင်ူး 

၃၉။ အရညအ်ခ င််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့သည် ဒရ်းဒပဖနငှံ့်လကဒ်တ ွဲ့စစဒ်ဆ်းပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

ဒရ်းဒပဖသက်သကဒ်သ ်လည််းဒက င််း၊ လကဒ်တ ွဲ့သက်သက် ဒသ ်လည််းဒက င််း စစဒ်ဆ်းပခင််း၊ 

လိုပ်သက်အမှတဒ်ပ်းပခင််း၊ လ ဒတ ွဲ့စစဒ်ဆ်းပခင််းနငှံ့် အက ပဖတ်ရမှတ်မှရရှ သည်ံ့ စိုစိုဒပါင််းအမတှ် အမ  ်းအနည််းအလ ိုက ်

တန််းစီဇယ ်းက ို ပ ိုစ  (၁၇) ပါအတ ိုင််းဒရ်းဆ  ရမည။် အရညအ်ခ င််းခ င််းတ လျှင် လိုပ်သကမ်  ်းသ က ို ဦ်းစ ်းဒပ်းန ိုင်သည်။ 

သ ိုို့ရ တ င် လိုပ်ရည်က ိုင်ရည်၊ အရည်အဒသ ်း၊ စ မ််းဒဆ င်ရည်ထ ်းပခ ်း ဒပပ ငဒ်ပမ က်သည်ံ့ ဝနထ်မ််းပဖစပ်ါက 

လိုပ်သက်မ  ်းသ ထက်ပ ို၍ ဦ်းစ ်းဒပ်းရမည။် 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

၄၀။ အရညအ်ခ င််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့သည် ဒရ်းဒပဖစစ်ဒဆ်းပခင််း၊ လက်ဒတ ွဲ့စစဒ်ဆ်းပခင််းနှငံ့် လ ဒတ ွဲ့စစ်ဒဆ်းပခင််း 

မပပ န ိုင်သည်ံ့က စစမ  ်းတ င် လိုပ်သက်နှငံ့်အက ပဖတ်ရမှတတ် ိုို့ပဖင်ံ့ စိုစိုဒပါင််းအမှတအ်မ  ်း အနည််းအလ ိုက ်တန််းစီဇယ ်းက ို 

ပ ိုစ  (၁၈) ပါအတ ိုင််း ဒရ်းဆ  ရမည်။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

၄၁။ တန််းစဇီယ ်းသကတ်မ််းက လအတ င််း ဝနထ်မ််းပပစေ်ဏ်တစ်မ   ်းမ   ်း ခ မှတပ်ခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းမ  ်း၊ ဌ နဆ ိုငရ်  

စ ိုစမ််းစစ်ဒဆ်းမှုခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းမ  ်း၊ တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းမ  ်း၊ ဥပဒေဒ က င််းအရ 

အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ သ ိုို့မဟိုတ် စစ်ဒဆ်းခ ရဆ ဝန်ထမ််းမ  ်းက ို အရည်အခ င််း စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့၏ တန််းစဇီယ ်းတ င် 

ခ န်လှပ်ပပီ်း ယင််းဒအ က်ရှ  ဝန်ထမ််းအ ်း ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းရမည်။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

၄၂။ အရည်အခ င််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့က ဒရ်းဆ  ဒသ  တန််းစဇီယ ်း၏ သကတ်မ််းသည် အရည်အခ င််း စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့က ို 

ဖ  ွဲ့စည််းဒပ်းသည်ံ့တ ဝနရ်ှ သ က လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်းအတည်ပပ ပပီ်းသည်ံ့ဒနို့မှ စ၍ နှစ ်နှစအ်ထ ပဖစ်သည်။ ယင််းတန််းစဇီယ ်း 

နှစ ်နှစ်မပပည်ံ့မီ ဝနထ်မ််းမ  ်း ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းရန ်မက နဒ်တ ံ့သည်ံ့အခါတ င် တန််းစီဇယ ်းအသစ် ထပ်မ ဒရ်းဆ  ရန် 

ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ပခင််းဆ ိုင်ရ  နည််းဥပဒေမ  ်းနငှံ့်အညီ ဒဆ င်ရွကရ်မည။် 

ရော   ူးတ  ုူးပမ္ြှင်ံ့ခံစော ူးခ င်ံ့မ္ရှ သည်ံ့  အထပခအထနမ္ ောူး 
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၄၃။ ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းသည် ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းရန် သတ်မှတထ် ်းဒသ အရည်အခ င််းမ  ်း ပပည်ံ့စ ိုဒစက မ  ဒအ က်ပါအခ က် 

တစ်ရပ်ရပ်ဒပေါ်ဒပါက်ပါက ယင််းဝန်ထမ််းအ ်း ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့မဒပ်းရ- 

(က) စ ပဖင်ံ့သတ ဒပ်းပခင််းခ ရသ အ ်း သတ ဒပ်းပခင််းခ ရသည်ံ့ဒနို့မှ ဒပခ က်လအတ င််း၊ 

(ခ) နှစတ် ို်းလစ ရပဆ် ိုင််းပခင််းပပစေ်ဏခ် ရလျှင် ယင််းသ ိုို့နှစတ် ို်းလစ ရပဆ် ိုင််းသည်ံ့ က လအတ င််း၊ 

(ဂ) တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရ တ င် ဒပါ ံ့ဒလ  ံ့မှုဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ၊ ကျွမ််းက င်မှုမရှ ၍ပဖစဒ်စ၊ ပ က်စီ်းဆ ို်းရ ှု်းမှု အတ က် 

ဆ ို်းရ ှု်းမှုတန်ဖ ို်းအပပည်ံ့အဝက ို ဒသ ်လည််းဒက င််း၊ တစ်စ တ်တစ်ဒေသက ိုဒသ ်လည််းဒက င််း ဒပ်းဒလ  ရ်ဒသ  

က စစမ   ်းတ င ်ဆ ို်းရ ှု်းမှုတန်ဖ ို်းက ို ပပနလ်ည်ဒပ်းဒလ  ဒ်စရန ်အမ န်ို့ခ မှတ်သည်ံ့ဒနို့မှစ၍ တစ်နှစ ်သ ိုို့မဟိုတ် 

အဒက ဒပ်းဒလ  ်ပပီ်းသည်ံ့ဒနို့ ထ ိုဒနို့နှစခ်ိုတ ိုို့အနက် ဒစ ရ ဒနို့အထ ၊ 

(ဃ) က ိုယက် င်ံ့တရ ်းပ ကပ်ပ ်းမှုနှငံ့် အက   ်းဝငဒ်သ ပပစမ်ှုပဖင်ံ့ တရ ်းရ ို်း၏ ပပစမ်ှုထင်ရ ှ်းစီရင်ပခင််းခ ရ ဒသ ်လည််း 

လက်ရှ ရ ထ ်းတ င် ဆက်လက်တည်ရှ ဒနသည်ံ့အခါ ယင််းသ ိုို့ပပစေ်ဏစ်ီရင်ပခင််းခ ရသည်ံ့ဒနို့မှ တစ်နှစအ်တ င််း၊ 

(င) ခ  နန်ှုန််းလစ တစ်ခိုအတ င််း လစ အဆင်ံ့ဒလျှ ံ့ခ ပခင််းခ ရလျှင် မ လလစ အဆင်ံ့သ ိုို့ ပပန်လည် မဒရ က်မခ င််း၊ 

(စ) ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းပခင််း၊ ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းပခင််းခ ဒနရစဉ်အတ င််း၊ 

(ဆ) အပပစဒ် က င်ံ့ရ ထ ်းဒလျှ ံ့ခ ပခင််းခ ရပါက ယင််းရ ထ ်းဒလျှ ံ့ခ သည်ံ့အမ န်ို့ပါ သတ်မှတက် လ အတ င််း၊ 

(ဇ) ရ ထ ်းတစ်ခိုတ င် အစမ််းခန်ို့ထ ်းပခင််းခ ရစဉက် လအတ င််း၊ 

(ဈ) တ ဝန်မှယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််းခ ရစဉက် လအတ င််း။ 

၄၄။ ဝနထ်မ််းဆ ိုင်ရ ပပစေ်ဏတ်စ်ခိုခိုက ခ ဒနရစဉက် လအတ င််း ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့မဒပ်းရ။ သ ိုို့ရ တ င် အဆ ိုပါ ပပစေ်ဏမှ် 

လ တ်ဒပမ က်ခ  နတ် င် တန််းစဇီယ ်းသက်တမ််းမပပည်ံ့မီ လစ်လပ်ဒနရ ရှ ပါက ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ ဒပ်းရမည။် 

တန််းစီဇယ ်းသကတ်မ််းကိုနခ်  န်တ င် ပပစေ်ဏမ်လ တ်ဒပမ က်ဒသ်းပါက အရညအ်ခ င််း စစ်ဒဆ်းပခင််းက ို 

ထပ်မ ဒပဖဆ ိုရမည်။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

၄၅။ ဝနထ်မ််းတစဦ််းက ို သကဆ် ိုင်သည်ံ့ရ ထ ်းအဆင်ံ့ အမ   ်းအစ ်းအတ င််း သ မနအ် ်းပဖင်ံ့ အဆင်ံ့ မဒက  ်   တစ်ဆင်ံ့စီသ  

ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းရမည။် သ ိုို့ရ တ င် ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ  ်းက ပပင်ပမှ ပိုဂ္  လ်မ  ်းအ ်း တ ိုကရ် ိုကဒ်ရ်ွးခ ယ်ခန်ို့အပရ်န ်

သတ်မှတ်ထ ်းဒသ  ရ ထ ်းအဆင်ံ့မဟိုတ်   လိုပ်ငန််း သ  ဝအရပဖစဒ်စ၊ ရ ထ ်းအဆင်ံ့အတ က်သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ 

အရည်အခ င််းအရပဖစဒ်စ ပပငပ်ပိုဂ္  လ် အ ်း ဒခေါ်ယ ခနိ်ု့ထ ်းရမည်ံ့က စစမ  ်း၌ တ ိုကရ် ိုကဒ်ရ်ွးခ ယ်ခနိ်ု့အပရ်န် 

သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ ရ ထ ်းအဆင်ံ့ တ င် ဦ်းစ   ခန်ို့ထ ်းပပ်ီးဒနောက် လိုပ်ငန််းဒဆ င်ရကွ်မှု ဒက နပ်ပါက 

ယင််းပိုဂ္  လ်နှငံ့်ထ ိုကတ်န်သည်ံ့ ရ ထ ်းအဆင်ံ့သ ိုို့ တစ်နှစအ်တ င််း ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

ပပနတ်မ််းဝင်အရ ရှ ပဖစပ်ါက နည််းဥပဒေ ၁၄ (ခ) အရ ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့သ ိုို့ အဆ ိုပပ ညြှ န ှုင််း၍ သဒ  တ ညီခ က်ရယ ရမည်။ 

ခ  န်နှုနူ်းလစော  (   ြ် ၁၆၀၀၀၀-  ြ် ၂၀၀၀-  ြ် ၁၇၀၀၀၀)  အဆင်ံ့မှ္ ခ  န်နှုနူ်းလစော  (  ြ်၁၈၀၀၀၀-  ြ် ၂၀၀၀-  ြ် 

၁၉၀၀၀၀)  အဆင်ံ့သ ု့် ယ င်ူးမှ္ခ  န်နှုနူ်းလစော  (   ြ်၂၀၀၀၀၀-  ြ် ၂၀၀၀-  ြ် ၂၁၀၀၀၀)အဆင်ံ့သ ု့် 

ရော   ူးတ  ုူးပမ္ြှင်ံ့ထရူး  စစမ္ ောူး 
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၄၆။ န ိုငင် ဒတ ်သမမတက တ ိုက်ရ ိုက်ခနို့အပဒ်သ  ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းရ ထ ်းမှတစ်ပါ်း လစ နှုန််း (က ပ် 

၁၆၀၀၀၀-က ပ် ၂၀၀၀-က ပ် ၁၇၀၀၀၀)ရ ထ ်းမှ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း 

ရ ထ ်း၏ဒအ ကတ်စ်ဆင်ံ့န မ်ံ့ရ ထ ်းအဆင်ံ့အထ  ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းရနက် စစမ  ်းတ င် ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့ 

အစည််းအသီ်းသီ်းနှငံ့ ်သက်ဆ ိုင်သည်ံ့ရ ထ ်းမ  ်းအတ က်- 

(က) ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒရ်း အရည်အခ င််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည််းပပ်ီး ဒဆ င်ရွကရ်မည။် 

(ခ) က ိုယဒ်ရ်းမှတတ်မ််း၊ လိုပ်သက်ရမှတ်နငှံ့် အက ပဖတ်ရမှတ်တ ိုို့ပဖင်ံ့ ပ ိုစ  (၁၈) ပါအတ ိုင််း တန််းစီဇယ ်းဒရ်းဆ  ပပီ်း 

စ စစ်ဒရွ်းခ ယ်ရမည။် 

(ဂ) ခ  နန်ှုန််းလစ  က ပ် (၁၆၀,၀၀၀-၂,၀၀၀-၁၇၀,၀၀၀) အဆင်ံ့မ ှက ပ် (၁၈၀,၀၀၀-၂,၀၀၀-၁၉၀,၀၀၀) အဆင်ံ့သ ိုို့ 

ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ရနအ်တ က် အက ပဖတ်ပခင််းက ိုသကဆ် ိုင်ရ ဝန်ထမ််း အဖ  ွဲ့အစည််း၏ ခ  န်နှုန််းလစ  က ပ် (၂၀၀,၀၀၀-

၂,၀၀၀-၂၁၀,၀၀၀) အဆင်ံ့အရ ရှ က ပ ိုစ  (၁၉) ပါအတ ိုင််း ကနဦ်း မှတတ်မ််းဒရ်း၍ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက 

ထပ်ဆင်ံ့မတှတ်မ််းဒရ်းပပ်ီး ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက အပပ်ီးသတ်မှတတ်မ််းဒရ်း၍ 

အတည်ပပ လက်မှတ် ဒရ်းထ ို်းရမည်။ 

(ဃ) ဖ  ွဲ့စည််းပ ိုအရ သက်ဆ ိုငရ် ဝန်ထမ််းအဖ  ွဲ့အစည််းတ င် ခ  န်နှုန််းလစ  က ပ် (၂၀၀,၀၀၀/-၂,၀၀၀-၂၁၀,၀၀၀) 

အဆင်ံ့အရ ရှ  မရှ ပါက စီမ ခန်ို့ခ  ဒရ်းဌ နက ို တ ဝန်ယ ရဒသ  ခ  န်နှုန််းလစ  က ပ် (၁၈၀,၀၀၀-၂,၀၀၀-၁၉၀,၀၀၀) 

အရ ရှ ကဦ်းဒဆ င်၍ အပခ ်းရ ထ ်းအဆင်ံ့တ အရ ရှ မ  ်း ပါဝင်ဒသ  အဖ  ွဲ့က ပ ိုစ  (၁၉) ပါအတ ိုင််း 

ကနဦ်းအက ပဖတ်မှတတ်မ််းဒရ်းပပ်ီးဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််း အကကီ်းအမ ှ်းက ထပ်ဆင်ံ့မတှတ်မ််း ဒရ်းရမည်။ 

(င) ခ  နန်ှုန််းလစ  က ပ် (၁၈၀,၀၀၀-၂,၀၀၀-၁၉၀,၀၀၀) အဆင်ံ့မ ှက ပ် (၂၀၀,၀၀၀-၂,၀၀၀-၂၁၀,၀၀၀) အဆင်ံ့ထ  

ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ရနအ်တ က် အက ပဖတ်ပခင််းက ို ပ ိုစ  (၁၉) ပါအတ ိုင််း ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက 

ကနဦ်းမှတ်တမ််းဒရ်း၍ ယင််း၏အထက်အဆင်ံ့ အကကီ်းအမ ှ်းက ထပ်ဆင်ံ့ မှတတ်မ််းဒရ်းပပီ်း ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် 

အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက အပပ်ီးသတ်မှတ်တမ််းဒရ်း၍ အတည်ပပ  လက်မှတ်ဒရ်းထ ို်းရမည်။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

၄၇။ နည််းဥပဒေ ၄၆ ပါ ရ ထ ်းမ  ်းအတ က် အက ပဖတ်မှတတ်မ််းဒရ်းရ တ င် ဒအ က်ပါအရည်အခ င််း မ  ်းအလ ိုက ်

သတ်မှတ်ထ ်းဒသ  အမတှ်မ  ်းဒပ်းရမည-် 

 

(က) ဒခါင််းဒဆ င်မှုဒပ်းန ိုင်ပခင််း ၂၀ မှတ် 

(ခ) ယ ို ကည်စ တ်ခ ရပခင််း ၂၀ မှတ် 

(ဂ) လိုပ်ငန််းကျွမ််းက င်မှုရှ ပခင််း ၂၀ မှတ် 

(ဃ) တ ဝန်က ိုလ ိုလ ်းစ  ထမ််းဒဆ င်ပခင််း ၂၀ မှတ် 
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(င) ဆက်ဆ ဒရ်းဒပပပပစ်ပခင််း ၂၀ မှတ် 

(စ) အက ပဖတ်အမှတ်ဒပ်းရ တ င်-   

(၁) သ မနဒ်အ က်၊ သ မန၊် သ မန်အထက်၊ ထ ်းချွနအ်ဆင်ံ့ဒလ်းဆင်ံ့ ခ  ပခ ်းဒဖ ်ပပရမည်။ 

(၂) သ မနဒ်အ ကအ်ဆင်ံ့အတ က် ၇ မှတ်အထ ၊ သ မန်အဆင်ံ့အတ က် ၈ မှတ်မှ ၁၀ မှတ်အထ ၊ သ မန်အထက် 

အဆင်ံ့အတ က ်၁၁ မှတ်မှ ၁၅ မှတ်အထ ၊ ထ ်းချွန်အဆင်ံ့ အတ က ်၁၆ မှတ်မှ ၂၀ မှတ်အထ  ဒပ်းရမည်။ 

(၃) သ မနဒ်အ က်နငှံ့် ထ ်းချွန်အဆင်ံ့မ  ်းအတ က် ပ ိုစ  (၁၉) ပါ အက ပဖတ်မှတတ်မ််းတ င် အက   ်းအဒ က င််းက ို 

အက ဉ််းခ  ပ်ဒဖ ်ပပရမည။် 

(၄) ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းမည်ံ့ ဝန်ထမ််းအတ က ်က ိုယဒ်ရ်းမှတတ်မ််းပဖည်ံ့စ က်ရန် ပ ိုစ က ို ပ ိုစ  (၂) ပဖင်ံ့ ဒဖ ပ်ပထ ်းပါသည်။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

အ  ူး  စစရြ်အထနပဖင်ံ့ ရော   ူးတ  ုူးပမ္ြှင်ံ့ခန့်် ော ူးပခင်ူး 

၄၈။ ဝနထ်မ််းတစဦ််း၏ လိုပ်ရည်က ိုင်ရည်၊ အရည်အဒသ ်း၊ စ မ််းဒဆ င်ရည်မ  ်းသည် လ န်စ   ထ ်းပခ ်းဒပပ င်ဒပမ ကသ်ည်ံ့ 

အဒပခအဒနတ င်ရှ ပခင််း၊ အပခ ်းဝနထ်မ််းမ  ်းထက် ထ ်းက သ လ န်ပခင််း၊ စ တ်ခ ယ ို ကည်စ   

တ ဝနလ်ွှ အပဒ်ဆ င်ရွကန် ိုငစ် မ််းရှ ပခင််းစသည်ံ့ ထ ်းပခ ်းဒသ အဒပခအဒနမ  ်းဒ က င်ံ့ ခ ်ီးပမြှင်ံ့လ ိုပါက 

အရည်အခ င််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့၏ ဒထ က်ခ တင်ပပမှုအဒပေါ် သက်ဆ ိုင်ရ ဝနက်ကီ်းဌ နနငှံ့ ်အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း 

သ ိုို့မဟိုတ ်ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း၏ သဒ  တ ညီခ က်ပဖင်ံ့ရ ထ ်း တ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းန ိုင်သည။် သ ိုို့ရ တ င် 

ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့၏ သဒ  တ ညီခ ကပ်ဖင်ံ့သ  ခန်ို့ထ ်းရမည်ံ့ ပပနတ်မ််းဝငအ်ရ ရှ အဆင်ံ့ ရ ထ ်းပဖစပ်ါက ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့သ ိုို့ 

အဆ ိုပပ ညြှ န ှုင််း၍ ဒဆ င်ရွကရ်မည်။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

လစ်လြ်ထသော ရော   ူး  ု ထ  ော ထ ော  ထ်နော  ခ်ံပြြု၍  ယင်ူးထအော  ်  တ စ်ဆင်ံ့န မ်္ံ့ထသော ရော  ူးတ  င်  ခန့်် ော ူးပခင်ူး 

၄၉။ ဝနက်ကီ်းဌ နနငှံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းသည် ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််း၏ လ ိုအပ်ခ ကအ်ရ ဖ  ွဲ့စည််းပ ို အင်အ ်းအတ င််း 

လစ်လပ်လ က်ရှ ဒသ  ရ ထ ်းတစဒ်နရ က ို ဒက  ဒထ ကဒ်နောက်ခ ပပ ၍ ယင််းဒအ က် တစ်ဆင်ံ့န မ်ံ့ဒသ  

ရ ထ ်းတစဒ်နရ တ င် ဌ နတ င််းမှ ဝနထ်မ််းမ  ်းက ို ခန်ို့ထ ်းပခင််း၊ ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ပခင််း၊ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ပခင််းပဖင်ံ့ ခန်ို့ထ ်းန ိုင်သည်။ 

၅၀။ နည််းဥပဒေ ၄၉ အရ ခန်ို့ထ ်းရ တ င် - 

(က) သတ်မှတ်ခ င်ံ့ပပ ထ ်းသည်ံ့ ဝနထ်မ််းဖ  ွဲ့စည််းပ ိုအင်အ ်းအတ င််းပဖစ်ရမည်။ 

(ခ) ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းန ိုင်မည်ံ့ သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ အရညအ်ခ င််းမ  ်းနငှံ့်လည််း က ိုက်ညရီမည်။ 

 

အခန်ူး ( ၅) 

လစောသတ ်မှ္တ ်ပခင်ူး 
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၅၁။ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ  ်းသည် ဝနထ်မ််းတစဦ််းအ ်း အပမ တမ််းလစ်လပ်လ က်ရှ သည်ံ့ရ ထ ်းတ င် 

အတည်ပပ ခန်ို့ထ ်းပပ်ီးပဖစလ်ျှင် ယင််းရ ထ ်း၏ မ ရင််းလစ က ို အန မ်ံ့ဆ ို်းလစ အဆင်ံ့မှ စတင်ခ စ ်း ခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 

 နဦ ူးလစော 

၅၂။ ကနဦ်းလစ သည် ဖ  ွဲ့စည််းပ ိုပါ ရ ထ ်းတစ်ခို၌ ဝနထ်မ််းတစဦ််းစတင်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ  လစ ပဖစ်သည။် 

၅၃။ ကနဦ်းလစ နငှံ့်စပလ် ဉ််း၍ - 

(က) ပပင်ပပိုဂ္  လ်တစ်ဦ်းက ို ဖ  ွဲ့စည််းပ ိုပါရ ထ ်းတစ်ခို၌ ဝနထ်မ််းအပဖစ ်စတင်ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့အခါ သတ်မှတ် ခ င်ံ့ပပ ရမည်ံ့ 

ကနဦ်းလစ သည် ခ  န်နှုန််းလစ ၏ အန မ်ံ့ဆ ို်းအဆင်ံ့ပဖစ်ရမည်။ 

(ခ) ဝနထ်မ််းက ို တ ဝနဝ်တတရ ်းပ ိုမ ိုကကီ်းပမင်ံ့သည်ံ့ လစ နှုန််းတ ရ ထ ်းသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ခန်ို့ထ ်း သည်ံ့က စစတ င် 

လက်ရှ ခ စ ်းလ က်ရှ သည်ံ့ လစ နှုန််းတ င် နှစတ် ို်းတစ်ကက မ်ထပ်ဒဆ င််းခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည။် 

(ဂ) ဝနထ်မ််း၏ဆနဒပပ ဒလျှ က်ထ ်းခ က်အရ တစ်ဆင်ံ့န မ်ံ့ရ ထ ်းသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ခန်ို့ထ ်းရ တ င် တစဆ်င်ံ့န မ်ံ့ဒသ  

ရ ထ ်းလစ နှုန််း၏ အပမင်ံ့ဆ ို်းလစ က ို ကနဦ်းလစ အပဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။ 

(ဃ) ရ ထ ်းဒလျှ ံ့ခ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ပ ိုင်ခ င်ံ့ရှ သ သည် ပပစေ်ဏခ် မှတ်ခ ကန်ငှံ့်အညီ ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းက ို 

ယင််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်လ က်ရှ ဒသ  ရ ထ ်းမှ ဒအ ကတ်စ်ဆင်ံ့န မ်ံ့ဒသ  ရ ထ ်းတစခ်ိုသ ိုို့ 

ဒလျှ ံ့ခ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့အခါ ထ ိုန မ်ံ့ဒသ ရ ထ ်း၏ အပမင်ံ့ဆ ို်းလစ အဆင်ံ့က ို မဒက  ်လ နဒ်စ   

သင်ံ့ဒလ  ်သည်ံ့ လစ အဆင်ံ့က ို ထိုတယ် ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည။် 

(င) ဝနထ်မ််းတစဦ််းက ို လကရ်ှ ရ ထ ်းမှ အဆင်ံ့ပမင်ံ့ဒသ ရ ထ ်းသ ိုို့ တ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းပပ်ီးဒနောက် ယင််းရ ထ ်းတ င် 

တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ဒနစဉ် မ လရ ထ ်းသ ိုို့ ပပနလ်ည်ဒလျှ ံ့ခ ပခင််းခ ရသည်ံ့ အဒပခအဒန မ   ်းရှ  န ိုင်ပါသည်။ တစ်ဖန် 

မ လရ ထ ်းတ င် တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ဒနရ မှ ယခင်ထမ််းဒဆ င်ခ ံ့ဒသ  အဆင်ံ့ပမင်ံ့ရ ထ ်း သ ိုို့မဟိုတ် ယင််းရ ထ ်းနှငံ့် 

ခ  န်နှုန််းလစ ခ င််းတ ညီသည်ံ့ ရ ထ ်း၌ ပပနလ်ည် ခန်ို့အပပ်ခင််းခ ရလျှင် အဆ ိုပါဝနထ်မ််း၏ ကနဦ်းလစ သည် ယခင်က 

ယင််းရ ထ ်း၌ ဒနောက်ဆ ို်း ရရှ ခ ံ့သည်ံ့ လစ ဒအ က် မဒလ  ံ့နည််းဒစရ။ နှစတ် ို်းဒရတ ကရ် တ င်လည််း ယခင်က 

ယင််းလစ  ရရှ ခ ံ့သည်ံ့က လက ိုပါ ထည်ံ့သ င််းဒရတ က်ရမည်။ 

(စ) ရ ထ ်းတစ်ခို သ ိုို့မဟိုတ် ယင််းရ ထ ်းစိုတစစ်ို၏ လစ နှုန််းဒပပ င််းလ သည်ံ့ က စစမ   ်းတ င် လက်ရှ  လစ နှုန််းဒဟ င််း၌ 

ရဒနသည်ံ့ခ  န်နှုန််းလစ အဆင်ံ့က ို လစ နှုန််းသစ်၏ ကနဦ်းလစ အပဖစ် သတ်မှတဒ်ပ်း ရမည်။ နှစတ် ို်းဒရတ က်ရ တ င် 

လစ နှုန််းဒဟ င််းမှ နှစ်တ ို်းရက်က ိုပင် ဆက်လက ်ဒရတ က်ရမည်။ 

နှစ်တ ုူးလစော 

၅၄။ (က) ခ  န်နှုန််းလစ ရ ထ ်းတစ်ခိုတ င် အပမ တမ််းခန်ို့ထ ်းပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် နှစ်တ ို်းအခ  နဒ်စံ့ ဒရ က်သည်ံ့အခါ 

နှစ်တ ို်းခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရန ်စတင်ဒလျှ က်ထ ်းရနမ်လ ို   ယင််းနှစ်တ ို်းက ို ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

(ခ) ဝနထ်မ််း၏ တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်မှုဒက နပ်ဖ ယ်မရှ လျှင် သ ိုို့မဟိုတ် စ ရ တတပ ကပ်ပ ်းလျှင် နှစ်တ ို်း ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သ  

သက်ဆ ိုင်ရ  ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက နည််းဥပဒေမ  ်းပါအတ ိုင််း နှစ်တ ို်းခ စ ်း ခ င်ံ့က ို ရပ်ဆ ိုင််း 

ထ ်းန ိုင်သည။် 
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(ဂ) နည််းဥပဒေခ   (ခ) အရ နစှ်တ ို်းခ စ ်းခ င်ံ့ရပ်ဆ ိုင််းသည်ံ့အခါ ဒအ က်ပါအခ က်မ  ်းက ို ဒဖ ်ပပရမည်- 

(၁) နှစတ် ို်းရပ်ဆ ိုင််းသည်ံ့က လ၊ 

(၂) နှစတ် ို်းရပ်ဆ ိုင််းပခင််းသည် ဒနောင်နှစတ် ို်းမ  ်းက ို ဒရွွဲ့သ  ်းဒစပခင််းရှ  မရှ ။ 

၅၅။ နှစ်တ ို်းဒရတ က်ရ တ င် ဒအ က်ပါက လမ  ်းက ို ထည်ံ့သ င််းဒရတ က်ရမည်- 

(က) နှစတ် ို်းခ စ ်းခ င်ံ့ပပ မည်ံ့ရ ထ ်းတ င် အခ  န်ပပည်ံ့ တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်သည်ံ့က လ၊ 

(ခ) နှစတ် ို်းခ စ ်းခ င်ံ့ပပ မည်ံ့ရ ထ ်းနှငံ့် တ ညဒီသ ရ ထ ်း သ ိုို့မဟိုတ် ယင််းရ ထ ်းထက် အဆင်ံ့ပမင်ံ့ဒသ  ရ ထ ်းတ င် 

အခ  န်ပပည်ံ့တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်သည်ံ့က လ၊ 

(ဂ) ပပည်ပသ ိုို့တ ဝနပ်ဖင်ံ့လည််းဒက င််း၊ ပည သငအ်ပဖစလ်ည််းဒက င််း သ  ်းဒရ ကဒ်နသည်ံ့ က လ 

အတ င််းရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ပခင််းခ ရပါက ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ခ ရသည်ံ့ဒနို့မှအစပပ ၍ နှစတ် ို်းဒရတ ကသ်ည်ံ့ က လ၊ 

(ဃ) တ ဝန်ခ  န်အပဖစ် သတမှ်တ်ပခင််းခ ရသည်ံ့ တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းသည်ံ့က လ၊ 

(င) ခ င်ံ့လစ ရရှ သည်ံ့ခ င်ံ့က လမ  ်း၊ 

(စ) နောမက န််းပဖစပ်ခင််းဒ က င်ံ့ပဖစ်ဒစ၊ မလွှ မဒရ ှင်သ သည်ံ့ အဒ က င််းတစ်ရပ်ရပ်ဒ က င်ံ့ပဖစ်ဒစ၊ လစ မ ံ့ 

ခ င်ံ့ခ စ ်းပခင််းပဖစ်ခ ံ့ဒသ ် လိုပ်ပ ိုင်ခ င်ံ့အပ်နငှ််းထ ်းသ က ယင််းလစ မ ံ့ခ င်ံ့က လက ို နစှ်တ ို်း ဒရတ က်ရ တ င် 

ထည်ံ့သ င််းဒရတ က်ခ င်ံ့ပပ သည်ံ့က လ၊ 

(ဆ) ပပင်ပဝနထ်မ််းစည််းကမ််းခ က်မ  ်းပဖင်ံ့ လွှ ဒပပ င််းတ ဝန်ထမ််းဒဆ င်သည်ံ့က လ၊ 

(ဇ) ပပင်ပဝန်ထမ််းစည််းကမ််းခ က်မ  ်းပဖင်ံ့ လွှ ဒပပ င််းတ ဝန်ထမ််းဒဆ ငဒ်နစဉ် မ ခင်ဌ န၌ ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ 

ခန်ို့ထ ်းပခင််းခ ရပါက ယင််းသ ိုို့တ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့ ဒနို့ရကမှ်အစပပ ၍ ဒရတ က်သည်ံ့ က လ၊ 

(ဈ) အခ  န်ပပည်ံ့တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်သည်ံ့က လဟို သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ထမ််းအဖ  ွဲ့အစည််းက ဥပဒေ၊ စည််းမ ဉ််း၊ 

စည််းကမ််းမ  ်းနှငံ့အ်ညီ သတမှ်တ်သည်ံ့ သီ်းပခ ်းက စစရပ်နှငံ့သ်က်ဆ ိုင်သည်ံ့ က လမ  ်း၊ 

(ည) နှစတ် ို်းဒရတ က်သည်ံ့အခါ ဒရတ ကခ် င်ံ့မရှ သည်ံ့ က လမ  ်းက ို ခ န်လှပ်ပပီ်း ဒရတ က်ခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ က လမ  ်းက ို 

ဒရ်ွးထိုတ်၍ ဒရတ က်ရမည။် 

၅၆။ ဝနထ်မ််းတစဦ််းသည် ရ ထ ်းတစ်ခိုတ င် တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်လ က်ရှ ရ မှ မလွှ မဒရ ှင်သ သည်ံ့ 

အဒ က င််းတစ်ရပ်ရပ်ဒ က င်ံ့ ယင််းရ ထ ်းဒအ က် တစ်ဆင်ံ့န မ်ံ့ဒသ  ရ ထ ်းတစ်ခိုသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ခန်ို့ထ ်း 

ပခင််းခ ရသည်ံ့အခါ ယခင်ရ ထ ်းတ င် တ ဝနထ်မ််းဒဆ ငခ် ံ့သည်ံ့က လက ို နစှ်တ ို်းဒရတ က်ခ င်ံ့ပပ ရမည။် 

၅၇။ သက်ဆ ိုငရ် ဝန်ထမ််းအဖ  ွဲ့အစည််းသည် ဒအ က်ပါအခ က်မ  ်းက ို အဒပခခ ပပီ်းက စစတစ်ခိုပခင််းအလ ိုက် စ စစ်၍ 

ပပနတ်မ််းဝင်အရ ရှ မ  ်းအ ်း ကက  တင်နှစတ် ို်းခ င်ံ့ပပ ရန ်က စစနှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍ ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့သ ိုို့ လည််းဒက င််း၊ 

ပပနတ်မ််းဝင်အရ ရှ ဒအ က် အဆင်ံ့ဝန်ထမ််းမ  ်းအ ်း သက်ဆ ိုင်ရ ဝနက်ကီ်းဌ နနငှံ့် အဖ  ွဲ့ 

အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းထ သ ိုို့လည််းဒက င််း အဆ ိုပပ တင်ပပ၍ သဒ  တ ခ င်ံ့ပပ ခ က်ရယ ဒဆ င်ရွကရ်မည်- 
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(က) ရ ထ ်းအတ က ်သ မနအ် ်းပဖင်ံ့ လ ိုအပ်ဒသ  အရညအ်ခ င််းထက် ထ ်းက  သ လ နဒ်သ  အရည်အခ င််း 

နှငံ့်အဒတ ွဲ့အကက  မ  ်း ဆည််းပ ်းရရှ ထ ်းသည်ံ့ ပိုဂ္  လ်က ို ဝနထ်မ််းအပဖစစ်တင် ခန်ို့အပသ်ည်ံ့အခါ ကနဦ်းလစ  

တ ို်းပမြှင်ံ့သတ်မှတဒ်ပ်းသင်ံ့သည်ံ့က စစပဖစ်ပခင််း၊ 

(ခ) လက်ရှ ရ ထ ်း၌ ထ ်းပခ ်းဒပပ ငဒ်ပမ ကစ်   တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်မှုအတ က် ဝနထ်မ််းက ို ခ ်ီးပမြှင်ံ့ထ ိုက ်သည်ံ့ က စစပဖစပ်ခင််း၊ 

(ဂ) အပခ ်းလ ိုဒလ ကဒ်သ  အဒ က င််းထ ်းတစ်ခိုခိုဒ က င်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို ကက  တင်နှစတ် ို်း ဒပ်းသင်ံ့သည်ံ့ က စစ ပဖစပ်ခင််း။ 

၅၈။ ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းက ို စ ရ တတပ က်ပပ ်းပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် လိုပ်ရည်က ိုင်ရည်ည ံ့ဖ င််းပခင််းဒ က င်ံ့ ပပစေ်ဏ ်ခ မှတ်ခ ကန်ှငံ့်အညီ 

လက်ရှ ရ ထ ်းမှ ဒအ ကတ်စဆ်င်ံ့န မ်ံ့ဒသ ရ ထ ်းသ ိုို့ ဒလျှ ံ့ခ ခနိ်ု့ထ ်းသည်ံ့အခါ ဒအ ကပ်ါ အခ က်မ  ်းက ို 

တ က စ  ဒဖ ်ပပရမည-် 

(က) တစ်ဆင်ံ့န မ်ံ့ရ ထ ်းသ ိုို့ ဒလျှ ံ့ခ ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့က လ၊ 

(ခ) မ လရ ထ ်းသ ိုို့ပပနလ်ည်ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့အခါ န မ်ံ့ဒသ ရ ထ ်းသ ိုို့ ဒလျှ ံ့ခ ခ ံ့သည်ံ့ က လသည် ဒနောင်နှစတ် ို်းမ  ်းက ို 

ဒရွွဲ့သ  ်းဒစပခင််း ရှ  မရှ ၊ 

(ဂ) ဒနောင်နှစတ် ို်းမ  ်းက ို ဒရွွဲ့သ  ်းဒစမည်ဆ ိုပါက ယင််းသ ိုို့ဒရွွဲ့ဒစသည်ံ့က လ။ 

၅၉။ ဝနထ်မ််းတစဦ််းက ို လကရ်ှ ရ ထ ်းလစ နှုန််းအတ င််း၌ န မ်ံ့ဒသ လစ အဆင်ံ့ တစ်ဆင်ံ့သ ိုို့ ဒလျှ ံ့ခ  သည်ံ့အခါ 

ဒအ က်ပါအခ က်မ  ်းက ို တ က စ  ဒဖ ်ပပရမည်- 

(က) န မ်ံ့ဒသ လစ အဆင်ံ့သ ိုို့ ဒလျှ ံ့ခ သည်ံ့က လ၊ 

(ခ) မ လ လစ အဆင်ံ့သ ိုို့ ပပနလ်ည်တ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းသည်ံ့အခါ န မ်ံ့ဒသ လစ အဆင်ံ့သ ိုို့ ဒလျှ ံ့ခ ခ ံ့သည်ံ့က လ သည် 

ဒနောင်နှစတ် ို်းမ  ်းက ို ဒရွွဲ့သ  ်းဒစပခင််း ရှ  မရှ ၊ 

(ဂ) ဒနောင်နှစတ် ို်းမ  ်းက ို ဒရွွဲ့သ  ်းဒစမည်ဆ ိုပါက ယင််းသ ိုို့ဒရွွဲ့ဒစသည်ံ့က လ။ 

 

အခန်ူး ( ၆) 

ခ ူီးပမ္ြှင်ံ့ထင  နငှံ့်အခထ  ူးထင  

၆၀။ ခ ူီးပမ္ြှင်ံ့ထင   ဆ ိုသည်မှ  မ လရ ထ ်းတ ဝနမှ်အပပဖစဒ်သ  လိုပ်ငန််းတ ဝနတ်စ်ရပ်ရပ်က ို ထမ််းဒဆ င် 

ရသည်ံ့အတ က်ဝန်ထမ််းက ို န ိုင်င ဒတ ် ဏ္ဍ ရနပ် ိုဒင မှ ခ ်ီးပမြှင်ံ့ဒသ ဒင  ပဖစသ်ည။် 

အခထ  ူးထင  ဆ ိုသည်မှ  န ိုငင် ဒတ ် ဏ္ဍ ရနပ် ိုဒင မ ှတစပ်ါ်းအပခ ်းဒသ  ရနပ် ိုဒင တစ်ရပ်ရပ်မှ ခ င်ံ့ပပ သည်ံ့ဒင ပဖစ်သည်။ 

၆၁။ လ ိုအပ်ပါက ဝနထ်မ််းသည် န ိုင်င ဒတ အ်တ က် အခ  နအ်ခါမဒရ်ွး လိုပ်ငန််းမဒရ်ွး တ ဝနထ်မ််း ဒဆ င်ရနပ်ဖစဒ်သ လ်ည််း 

ဒပ်းအပသ်ည်ံ့တ ဝနအ်တ က ်ခ ်ီးပမြှင်ံ့ဒင ပဖစဒ်စ၊ အခဒ က်းဒင  ပဖစဒ်စ အပ ိုခ ်ီးပမြှင်ံ့ထ ိုက်သည်ံ့ အဒ က င််းမ  ်းရှ သညဟ်ို 

ယ ို ကည်ဒ က င််း ခ င်ံ့ပပ ပ ိုင်ခ င်ံ့ရှ သ က မှတတ်မ််းတင် ထ ်းရမည်။ 

၆၂။ ခ ်ီးပမြှင်ံ့ဒင နငှံ့်အခဒ က်းဒင ခ င်ံ့ပပ ရ တ င် ဒအ က်ပါစည််းကမ််းခ က်မ  ်းက ို လ ိုကန်ောရမည်- 

(က) ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရကွ်သည်ံ့လိုပ်ငန််းသည် ရ ဖန်ရ ခါ ဒဆ င်ရွကရ်သည်ံ့ လိုပ်ငန််းပဖစ်သည်ံ့ပပင် မ လ လိုပ်ငန််းတ ဝန၌် 

မပါဝင်သည်ံ့လိုပ်ငန််း သ ိုို့မဟိုတ် ထ ်းပခ ်းစ   ထမ််းဒဆ င်ရသည်ံ့ လိုပ်ငန််းပဖစ်ပခင််း၊ 
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(ခ) လိုပ်ငန််းက ို ဝနက်ကီ်းဌ နနငှံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း၏ 

ကက  တင်သဒ  တ ညီခ က်ပဖင်ံ့ တ ဝနယ် ဒဆ င်ရွကပ်ခင််း၊ ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက ဝနထ်မ််းက ို ယင််းလိုပ်ငန််းဒဆ င်ရွကဒ်စပခင််းအ ်းပဖင်ံ့ ဝနထ်မ််း၏ 

မ လတ ဝနဝ်တတရ ်းက ို ထ ခ ိုက်ပခင််းမရှ ဒ က င််း ယ ို ကည၍် ခ င်ံ့ပပ ပခင််း၊ 

(ဂ) ခ င်ံ့ပပ မည်ံ့ခ ်ီးပမြှင်ံ့ဒင  သ ိုို့မဟိုတ် အခဒ က်းဒင သည ်န ိုငင် ဒတ က် သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့အတ ိုင််းပဖစပ်ခင််း၊ 

ယင််းက ံ့သ ိုို့သတ်မှတ်ထ ်းပခင််းမရှ ပါက လိုပ်ငန််းအတ က် ဝန်ထမ််းကစ ိုက်ထိုတ်ရသည်ံ့ လိုပ်အ ်းနှငံ့် 

လ ိုကဒ်လ  ညဒီထ ပဖစ်ဒသ  ဒင ဒ က်းပမ ဏက ို ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််း အကကီ်းအမှ ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက ကက  တင်သတ်မှတထ် ်းပခင််း။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

၆၃။ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ  ်းက ပပ လိုပ်ဒသ  စ ဒမ်းပ  မ  ်းအတ က် ခ ်ီးပမြှင်ံ့ဒင နှုန််းနငှံ့် စ ဒမ်းပ  နငှံ့် မသက်ဆ ိုင်သည်ံ့ 

အပခ ်းက စစမ  ်းအတ က် ခ ်ီးပမြှင်ံ့ဒင နှုန််းမ  ်းက ို ပပည်ဒထ ငစ်ိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့၏ သဒ  တ ညီခ ကပ်ဖင်ံ့ သက်ဆ ိုင်ရ  

ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််း အကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့ အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက ခ င်ံ့ပပ ရမည။် 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

 

အခန်ူး ( ၇ ) 

ဝန ်မ်္ူးအပဖစမှ်္  ုတ ်ြစ်ပခငူ်း၊  ရော   ူးမှ္ ုတ ်ြယ ်ပခင်ူး၊ 

တ ော ဝနမှ်္ယ ောယ ီရြ်ဆ ုင်ူးပခင်ူး၊ ပြနလ်ည်ခန့်် ော ူးပခင်ူးဆ ုင်ရော    စစရြ်မ္ ောူး 

၆၄။ ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် ထိုတ်ပစ်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ရ ထ ်းမှ ထိုတ်ပယပ်ခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််း၏ လစ စရ တ် တ ိုို့က ို 

ယင််းဝန်ထမ််းအ ်း ထိုတ်ပစ် သ ိုို့မဟိုတ် ထိုတ်ပယ်သည်ံ့ဒနို့ရကမှ်စ၍ ရပ်စ ဒစရမည်။ 

၆၅။ ဝနထ်မ််းတစဦ််းသည် ဥပဒေဒ က င််းအရ ပပစ်ေဏ်စီရငပ်ခင််းခ ရသပဖင်ံ့ ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် ထိုတ်ပစ်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ရ ထ ်းမှ 

ထိုတ်ပယပ်ခင််းခ ခ ံ့ရဒသ ် ယင််းသ ိုို့ထိုတ်ပစ်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ထိုတ်ပယပ်ခင််းသည် တရ ်းရ ို်းက 

ပပစေ်ဏစ်ီရင်သည်ံ့ဒနို့ရကမှ်စ၍ အက   ်းသက်ဒရ ကဒ်စရမည်။ 

၆၆။ တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် ဒအ က်ပါအတ ိုင််း စ ်းစရ တဒ်ထ က်ပ ံ့ ဒ က်းခ စ ်း ခ င်ံ့ရှ သည်- 

(က) တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းပခင််းခ ရသည်ံ့ ပထမတစ်နှစအ်တ က ်ပ မ််းမျှလစ ၏ (၁/၂) နှုန််း၊ 

(ခ) တစ်နှစပ်ပည်ံ့ပပီ်းဒနောက်ပ ိုင််းက လအတ က် ပ မ််းမျှလစ ၏ (၃/၈) နှုန််း။ 

၆၇။ တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းပခင််းမပပ မီက ဒေသစရ တ်နှငံ့အ်ပခ ်းစရ တ်မ  ်းက ို ခ စ ်းဒနဒသ  ဝနထ်မ််းသည် 

တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းသည်ံ့ က လအတ င််း အဆ ိုပါစရ တ်မ  ်းက ို ယခင်ရရှ သည်ံ့နှုန််းအတ ိုင််း 

ဆက်လက်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 
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၆၈။ တ ဝန်မှယ ယီရပ်ဆ ိုင််းခ ံ့သည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို အမှုက စစမ  ်းပပ်ီးဆ ို်း၍ ပပနလ်ည်ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့ အခါပဖစဒ်စ၊ ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် 

ထိုတ်ပစ်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ရ ထ ်းမှထိုတ်ပယ်ပခင််းပပ ခ ံ့ပပီ်းဒနောက် ပပနလ်ည်ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့အခါ၌ပဖစ်ဒစ သက်ဆ ိုင်ရ  

ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းသည-် 

(က) ဝနထ်မ််းက ို တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းခ ံ့သည်ံ့က စစ သ ိုို့မဟိုတ် ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် ထိုတ်ပစ်ခ ံ့သည်ံ့ က စစ သ ိုို့မဟိုတ် 

ရ ထ ်းမှထိုတ်ပယခ် ံ့သည်ံ့က စစတ င် ဝနထ်မ််း၌ အပပစလ် ို်းဝမရှ ဒ က င််းဒတ ွဲ့ရှ ရ၍ အပပစမှ် ကင််းလ တ်ခ င်ံ့ပပ ပပီ်း 

ပပနလ်ည်ခန်ို့ထ ်းခ ံ့ဒသ အခါ ရ ထ ်းမှကင််းက  ဒနခ ံ့သည်ံ့ က လအတ က ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ မည်ပဖစ်ဒသ  

လစ အပပည်ံ့နှငံ့်စရ တတ် ိုို့က ို ပပန်လည်ထိုတယ် ခ င်ံ့ပပ ရမည်ံ့အပပင် ရ ထ ်းမှ ကင််းက  ဒနခ ံ့ရသည်ံ့ က လက ို 

တ ဝနခ်  န်အပဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။ 

(ခ) ဝနထ်မ််း၌ အပပစတ်စ်စ ိုတစ်ရ  ဒတ ွဲ့ရှ ရဒသ ်လည််း ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် ထိုတ်ပစ်ပခင််း၊ ရ ထ ်းမှထိုတ်ပယ် 

ပခင််းခ ထ ိုကဒ်သ  ပပင််းထန်သည်ံ့ က  ်းလ န်မှုမဟိုတ်ပခင််းဒ က င်ံ့ အမှုက စစ၏ အတ မ်အနက်က ို လ ိုက၍် 

မ လရ ထ ်း၌ပဖစ်ဒစ၊ အပခ ်းရ ထ ်းတစ်ခို၌ပဖစ်ဒစ ပပန်လညခ်န်ို့ထ ်းခ ံ့လျှင် ရ ထ ်းမှ ကင််းက  ဒနခ ံ့ရသည်ံ့ 

က လအတ က ်သက်ဆ ိုင်ရ ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက ဒအ က်ပါအတ ိုင််း သတ်မှတ်ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်- 

(၁) လစ နငှံ့်စရ တ်၏ တစစ် တ်တစ်ဒေသက ို ခ င်ံ့ပပ ပခင််း၊ 

(၂) ရ ထ ်းမှကင််းက  ဒနခ ံ့သည်ံ့က လက ို တ ဝန်ခ  န်အပဖစ် သတ်မှတပ်ခင််း၊ 

(၃) ရ ထ ်းမှကင််းက  ဒနခ ံ့သည်ံ့က လက ို ခ င်ံ့က လအပဖစ ်သတ်မှတ်ပခင််း၊ 

(၄) ရ ထ ်းမှကင််းက  ဒနခ ံ့သည်ံ့က လက ို ခ င်ံ့က လဟို သတ်မှတပ်ပ်ီး လစ က ို ခ င်ံ့လစ အပဖစ် သတ်မှတ် ပခင််း။ 

(ဂ) တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းပခင််းမှ ကင််းလ တ်ခ င်ံ့ပပ ၍ ဒေသဒပပ င််းဒရ ွဲ့ခန်ို့ထ ်းပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် 

ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ခရီ်းစရ တ်ရခ င်ံ့မရှ ဒ က င််း အမ န်ို့ခ မှတ်မထ ်းပါက ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ခရီ်းစရ တ် ရခ င်ံ့ရှ သည်။ 

၆၉။ တ ဝနမှ် ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းစဉအ်တ င််း ဝနထ်မ််းက ို မည်သည်ံ့ခ င်ံ့မျှ ခ စ ်းခ င်ံ့မပပ ရ။ သ ိုို့ရ တ င် ယင််းက လအတ င််း 

မီ်းဖ  ်းပခင််း၊ အဒရ်းဒပေါ်မက န််းမ မှုအရ ဒဆ်းရ ိုတက်ရပခင််း၊ ဒဆ်းကိုသရပခင််း၊ ယခင်က 

တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်မှုဒ က င်ံ့မသန်စ မ််းပဖစမ်ှုပ ိုမ ိုဆ ို်းရ ွ်းလ ပခင််းအတ က ်ဒဆ်းကိုသရပခင််း၊ အထ ်းမသန်စ မ််း 

ခ င်ံ့ခ စ ်းရမည်ံ့အဒပခအဒန တစ်မ   ်းမ   ်းပဖစ်လ ပါက ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက ထ ်းပခ ်းသည်ံ့ 

အဒပခအဒနတစ်ရပ်ဟို ယ ို ကည်လက်ခ လျှင် သက်ဆ ိုင်သည်ံ့ ခ င်ံ့ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရန ်စဉ််းစ ်းဒဆ င်ရွကန် ိုင် သည်။ 

 

အခန်ူး ( ၈) 

ခ င်ံ့ခစံောူးပခင်ူး 

၇၀။ အခ  နပ်ပည်ံ့တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်လ က်ရှ သည်ံ့ ဝနထ်မ််းတ ိုင််းသည် ခ င်ံ့က ိုခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ သ ိုို့ရ တ င် 

အမ  ်းပပည်သ အက   ်းင ှ လ ိုအပ်ပါက ခ င်ံ့ဒပ်းပ ိုငခ် င်ံ့ရှ သ သည် ဒတ င််းခ လ သည်ံ့ ခ င်ံ့က ိုပငင််းပယ်ပခင််း၊ 

ခ င်ံ့ပပ ပပီ်းဒသ ခ င်ံ့က ိုပယ်ဖ ကပ်ခင််း၊ ခ င်ံ့ခ စ ်းဒနဒသ ဝနထ်မ််းက ို လိုပ်ငန််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရ  ဒနရ သ ိုို့ 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



(န ိုင်င ံ့ဝနထ်မ််းနည််းဥပဒေမ  ်း) 

Page 27 o f 92 

ပပနလ်ည်ဒခေါ်ယ ပခင််း၊ ဝနထ်မ််းဒတ င််းခ ဒသ  ခ င်ံ့အမ   ်းအစ ်းက ို ဒပပ င််းလ သတ်မှတ် ခ င်ံ့ပပ ပခင််းနှငံ့် 

ဒတ င််းခ ဒသ ခ င်ံ့ရကက် ို ဒလျှ ံ့ခ ခ င်ံ့ပပ ပခင််းတ ိုို့ပပ န ိုင်သည်။ 

၇၁။ ဝနထ်မ််းတ ိုင််းအတ က် ခ င်ံ့မတှတ်မ််းထ ်းရှ ရမည်ပဖစ်ပပ်ီး ယင််းခ င်ံ့မတှတ်မ််းတ င်ရှ သည်ံ့ ခ င်ံ့က လအတ ိုင််း 

ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် 

၇၂။ အစမ််းခန်ို့ဝနထ်မ််းသည ်အတည်ပပ ခန်ို့ထ ်းပပ်ီးပဖစသ်ည်ံ့ ဝနထ်မ််းတစဦ််းက ံ့သ ိုို့ပင် ခ င်ံ့ခ စ ်းခ င်ံ့ ရှ သည်။ 

၇၃။ ခ င်ံ့က ို ရ ထ ်းအလ ိုက ်ခ င်ံ့ပပ ပခင််းနှငံ့်စပလ် ဉ််း၍- 

(က) အရ ထမ််းအဆင်ံ့ဝန်ထမ််းမ  ်းက ို သက်ဆ ိုင်ရ  ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့်အဖ  ွဲ့အစည််းအကက်ီးအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

လိုပ်ပ ိုင်ခ င်ံ့အပ်နငှ််းထ ်းပခင််းခ ရသ က ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ 

(ခ) အမှုထမ််းအဆင်ံ့ ဝနထ်မ််းမ  ်းအတ က် ခ င်ံ့က ို ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် လိုပ်ပ ိုင်ခ င်ံ့ 

အပန်ှင််းထ ်းပခင််းခ ရသ က ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ 

၇၄။ ခ င်ံ့သည် သ မနအ် ်းပဖင်ံ့ ဝနထ်မ််းကတ ဝန်လွှ အပသ်ည်ံ့ဒနို့ရက်တ င် စတင်ပပီ်း တ ဝနပ်ပနလ်ည် မထမ််းဒဆ င်မီ 

တစ်ရကတ် ငက်ိုန်ဆ ို်းသည။် ခ င်ံ့စတင်သည်ံ့ဒနို့ရက၏် ဒရွှဲ့တ င်ပဖစဒ်စ၊ ခ င်ံ့ကိုန်ဆ ို်းသည်ံ့ ဒနို့ရက၏် ဒနောက်တ င်ပဖစဒ်စ 

ရ ို်းပ တ်ရက်မ  ်းပဖစဒ်နခ ံ့ဒသ  ်ထ ိုရ ို်းပ တ်ရက်မ  ်းက ို ခ င်ံ့က လအပဖစ် ဒရတ က်ပခင််း မပပ ရ။ သ ိုို့ရ တ င် ခ င်ံ့ရက်မ  ်း၏ 

ဒရွှဲ့ရကန်ှငံ့ဒ်နောက်ရက်မ  ်းသည် ရ ို်းပ တ်ရက်မ  ်း ပဖစဒ်နပါက ရ ို်းပ တ်ရက် တစ်ဖက်က ို ခ င်ံ့ရက်အပဖစ ်

ထည်ံ့သ င််းဒရတ က်ရမည်။ 

၇၅။ ခ င်ံ့ခ စ ်းဒနသည်ံ့ဝန်ထမ််းသည် ခ င်ံ့က လအတ င််း၌ အပခ ်းဝငဒ်င ရရှ သည်ံ့ အလိုပ်တစ်ခိုခိုတ င် 

ဝင်ဒရ ကတ် ဝနထ်မ််းဒဆ င်ပခင််းမပပ ရ။ အပင မ််းစ ်းယ ရန် ကက  တင်ပပင်ဆင်ခ င်ံ့ခ စ ်းဒနသည်ံ့ ဝနထ်မ််း 

သည်ဝငဒ်င ရရှ သည်ံ့ လိုပ်ငန််းတစ်ခိုခိုတ င် ဝင်ဒရ က်လိုပ်က ိုင်ခ င်ံ့ရရှ ခ ံ့ဒစက မ  ယင််း၏ အပင မ််းစ ်း 

ယ ခ င်ံ့ဒလျှ က်ထ ်းပခင််းက ို ပပန်လည်ရိုပ်သ မ််းခ င်ံ့မရှ ဒစရ။ 

၇၆။ အမ  ်းပပည်သ အက   ်းငှ လ ိုအပ်လျှင် ခ င်ံ့ခ စ ်းဒနဒသ  ဝနထ်မ််းက ိုခ င်ံ့မှပပန်လညဒ်ခေါ်ယ န ိုင်သည။် 

ယင််းသ ိုို့ဒခေါ်ယ သည်ံ့အခါ ဝနထ်မ််းသည် မည်သည်ံ့အဒ က င််းနှငံ့်မျှ ပငင််းပယ်ခ င်ံ့မရှ    မပ က်မက က ်ပပနလ်  ရမည။် 

ထ ိုသ ိုို့ပပနလ်ည်ဒခေါ်ယ သည်ံ့ ဝန်ထမ််းအတ က ်ဒအ က်ပါအတ ိုင််း ခ စ ်းဒစရမည်- 

(က) ခ င်ံ့ခ စ ်းဒနသည်ံ့ဒေသမှ တ ဝနထ်မ််းဒဆ ငရ်န် စတင်ခရီ်းထ က်သည်ံ့ဒနို့ရက်မှစ၍ တ ဝနခ်  နအ်ပဖစ် 

သတ်မှတပ်ခင််း၊ 

(ခ) ခ င်ံ့ခ စ ်းဒနသည်ံ့ဒေသမှ တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရမည်ံ့ဒေသသ ိုို့ သ  ်းဒရ က်သည်ံ့ခရီ်းအတ က် ဇယ ်း (၂) ပါအတ ိုင််း 

ခရီ်းစရ တ်ခ င်ံ့ပပ ပခင််း၊ 

(ဂ) တ ဝနပ်ပနလ်ည်ထမ််းဒဆ င်သည်ံ့ ဒနို့ရကမ်တ ိုင်မီ တစ်ရကအ်ထ  ခ င်ံ့လစ က ို ခ င်ံ့ပပ ပခင််း။ 

၇၇။ ဒဆ်းလက်မှတ်ခ င်ံ့ခ စ ်းခ ံ့သည်ံ့ဝန်ထမ််းသည် က န််းမ ဒ က င််း ဒဆ်းလက်မှတ်က ို သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ ပ ိုစ ပဖင်ံ့ 

တင်ပပမှသ  တ ဝနပ်ပနလ်ညထ်မ််းဒဆ င်ခ င်ံ့ရှ သည။် ဒဆ်းလက်မှတ်ခ င်ံ့မဟိုတဒ်သ ်လည််း 
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က န််းမ ဒရ်းက ိုအဒ က င််းပပ ၍ အပခ ်းခ င်ံ့ခ စ ်းသည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည်လည််း အလိုပ်ခ ငသ် ိုို့ပပနလ်ည် ဝငဒ်ရ က်သည်ံ့အခါ 

က န််းမ ဒ က င််း ဒဆ်းလကမှ်တ် တင်ပပရမည။် 

၇၈။ ခ င်ံ့ခ စ ်းဒနသည်ံ့ဝန်ထမ််းသည် မ မ က ိုခ င်ံ့ပပ ထ ်းသည်ံ့ ခ င်ံ့က လမကိုန်ဆ ို်းမီ အလိုပ်ခ င်သ ိုို့ ပပနလ်ည်ဝငဒ်ရ က်လ ိုပါက 

သက်ဆ ိုင်ရ  ခ င်ံ့ဒပ်းပ ိုငခ် င်ံ့ရှ သ ၏ ခ င်ံ့ပပ ခ က်ပဖင်ံ့ ပပနလ်ည်ဝငဒ်ရ က် န ိုင်သည။် 

၇၉။ ဝနထ်မ််းသည် မ မ က ိုခ င်ံ့ပပ ထ ်းသည်ံ့ ခ င်ံ့က လကိုနဆ် ို်းဒသ ်လည််း အလိုပ်ခ င်သ ိုို့ ပပနလ်ည် ဝငဒ်ရ ကပ်ခင််းမပပ လျှင် 

ထ ိုဒက  ်လ န်သည်ံ့က လအတ က် ခ င်ံ့လစ ရခ င်ံ့မရှ ။ ခ ိုငလ် ိုဒသ အဒ က င််း မရှ    ခ င်ံ့ရက ်ဒက  ်လ န်ခ ံ့ပါက 

ဝနထ်မ််းက ိုနည််းဥပဒေမ  ်းနငှံ့်အညီ အဒရ်းယ ရမည။် 

၈၀။ ပပကခေ န်နစှ်တစန်ှစ်ကိုနဆ် ို်းခ  န်တ င် ဝနထ်မ််းတစဦ််း၏ ခ င်ံ့စ ရင််း၌ က န်ရှ ဒသ  လိုပ်သက်ခ င်ံ့မ  ်းက ို 

ဆက်လက်စိုဒဆ င််းခ င်ံ့ရှ သည်။ သ ိုို့ရ တ င် စိုဒဆ င််းန ိုငသ်ည်ံ့ ခ င်ံ့ရက်သည် နှစ်လထက်မပ ိုဒစရ။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

၈၁။ ဝနထ်မ််းက ို အပင မ််းစ ်းယ ရမည်ံ့ အသက်ပပည်ံ့သည်ံ့ဒနို့မတ ိုင်မီ အပင မ််းစ ်းယ ရန် ကက  တင်ပပင်ဆင် ခ င်ံ့ 

ဒလ်းလခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည်။ အပင မ််းစ ်းယ ရန် ကက  တင်ပပင်ဆင်ခ င်ံ့က ို အခ  န်မီ ဒတ င််းခ ခ ံ့ရ တ င် ခ င်ံ့ဒပ်းပ ိုင်ခ င်ံ့ရှ သ က 

ဒတ င််းခ သည်ံ့ ခ င်ံ့က လတစ်ခိုလ ို်းက ိုပဖစ်ဒစ၊ တစစ် တတ်စ်ဒေသက ိုပဖစဒ်စ အမ  ်းပပညသ်  အက   ်းငှ  ပငင််းပယ်ခ ံ့လျှင ်

ထ ိုပငင််းပယ်သည်ံ့ခ င်ံ့က လက ို အပင မ််းစ ်းယ ရမည်ံ့ဒနို့ရက်မှ စ၍ စတငခ် စ ်းခ င်ံ့ ရှ သည်။ ယင််းက စစရပ်တ င် 

အပင မ််းစ ်းယ ရန် သတ်မှတထ် ်းဒသ  အသက်ထက ်ဒက  ်လ န်ဒသ  က လက ို အမှုထမ််းသက်တ င် 

ထည်ံ့သ င််းတ က်ခ က်ရမည။် 

၈၂။ အပင မ််းစ ်းယ ရမည်ံ့ဒနို့ရက်နှငံ့တ်စ်ဆကတ်ည််း စ ခ  ပ်ပဖင်ံ့ပပန်လည်ခန်ို့ထ ်းပခင််း ခ ရသည်ံ့ 

သက်ပပည်ံ့အပင မ််းစ ်းတစ်ဦ်းတ င် ပငင််းပယ်ခ င်ံ့က လမ  ်းရှ ဒနခ ံ့ပါက ပပနလ်ည်ခန်ို့ထ ်းခ  န်၌ ထ ိုခ င်ံ့က လ 

တစ်ရပ်လ ို်းအတ က ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ  ခ င်ံ့လစ က ို တစ်လ ို်းတည််းထိုတ်ဒပ်းရမည။် 

၈၃။ စ ရ တတပ က်ပပ ်းမှုဒ က င်ံ့ပဖစ်ဒစ၊ ဆက်လကတ် ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရန် မသင်ံ့ဒလ  ဒ်သ ဒ က င်ံ့ ပဖစဒ်စ၊ 

ရ ထ ်းတ ဝန်ထမ််းဒဆ င်မှု ပ က်ယ င််းပခင််းဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ ရ ထ ်းမှ ထိုတ်ပယပ်ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် 

ထိုတ်ပစ်ပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် မည်သည်ံ့ခ င်ံ့အမ   ်းအစ ်းက ိုမျှ ခ စ ်းခ င်ံ့မရှ ဒစရ။ 

ထရှောငတ် ခင်ခ င်ံ့ 

၈၄။ ဒရ ှငတ်ခငခ် င်ံ့သည် ရိုတ်တရက်နောမက န််းပဖစပ်ခင််းဒ က င်ံ့လည််းဒက င််း၊ အဒရ်းကကီ်းဒသ  က ိုယဒ်ရ်းက စစရိုတခ် ည််း 

ဒပေါ်ဒပါက်ပခင််းဒ က င်ံ့လည််းဒက င််း အလိုပ်ခ င်သ ိုို့မလ ဒရ က်   ဒနခ င်ံ့ပပ သည်ံ့ ခ င်ံ့ရက်တ ိုပဖစသ်ည်။ 

ဒရ ှင်တခင်ခ င်ံ့ခ စ ်းဒနသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို အလိုပ်ခ င်၌ ရှ ဒနသက ံ့သ ိုို့ မှတယ် ရမည်။ ဒရ ှင်တခင်ခ င်ံ့က ို ခ င်ံ့ပပ ရ တ င-် 

(က) အလိုပ်ခ င်သ ိုို့မလ ဒရ က်န ိုင်သည်ံ့ဒနို့ရကမ်  ်းအတ က် ဒရ ှငတ်ခင်ခ င်ံ့ဒတ င််းခ ရမည်။ 

(ခ) ဒရ ှငတ်ခင်ခ င်ံ့ခ စ ်းသ သည် ခ င်ံ့ဒပ်းပ ိုင်ခ င်ံ့ရှ သ ၏ ခ င်ံ့ပပ ခ ကမ်ရ   တ ဝနက် ရ ဒေသမှ ထ က်ခ  ခ င်ံ့မရှ ဒစရ။ 

(ဂ) သ မန်အ ်းပဖင်ံ့ ပပကခေ နန်ှစ်တစ်နစှ်အတ င််း၌ ဒရ ှငတ်ခင်ခ င်ံ့ ၁၀ ရကထ်က်ပ ို၍ ခ င်ံ့မပပ ရ။ 
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(ဃ) သ ိုို့ရ တ င် ခ ိုင်လ ိုသည်ံ့အဒ က င််းရှ ပါက ပပကခေ န်နှစတ်စ်နှစအ်တ င််း၌ ၁၀ ရကထ်က်ပ ို၍ ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ 

ယင််းသ ိုို့ခ င်ံ့ပပ ရပခင််းသည် ယခင်ခ စ ်းပပီ်းပဖစသ်ည်ံ့ ဒရ ှငတ်ခင်ခ င်ံ့ရက်မ  ်းတ င် ရ ို်းပ တရ်ကမ်  ်းပါ ဝင်ခ ံ့ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

ယခိုဒတ င််းခ သည်ံ့ ဒရ ှငတ်ခင်ခ င်ံ့ရက်မ  ်းတ င် ရ ို်းပ တ်ရက် ပါဝင်ဒနပခင််း တ ိုို့အတ က် ဒရ ှင်တခင်ခ င်ံ့ ၁၀ 

ရကထ်က်ပ ိုပပီ်း ခ င်ံ့ပပ ဒပ်းရန် ခ ိုင်လ ိုသည်ံ့ အဒ က င််းမ  ်းရှ လျှင် ခ င်ံ့ပပ ပ ိုင်ခ င်ံ့ရှ သ က ထည်ံ့သ င််းစဉ််းစ ်းပပ်ီး 

ခ င်ံ့ပပ ဒပ်းရန ်ပဖစသ်ည်။ 

(င) ဒသ ်းလှ သည်ံ့ဒနို့ရကန်ငှံ့် ဒနောက်တစရ်ကက် ို အထ ်းဒရ ှငတ်ခင်ခ င်ံ့အပဖစ ်သီ်းသန်ို့ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် သ ိုို့ရ တ င် 

ဒရ ှင်တခင်ခ င်ံ့ ၁၀ ရကတ် င် ယင််းနှစ်ရက်က ို ထည်ံ့သ င််းဒရတ က်ပခင််းမပပ ရ။ အပခ ်းခ င်ံ့မ  ်းနှငံ့် 

ဒရွှဲ့ဒနောက်ဆက်၍ခ င်ံ့မပပ ရ။ 

(စ) ဒရ ှင်တခင်ခ င်ံ့ရက်အတ က် တ ဝန်ခ  န်လစ နှုန််းပပည်ံ့က ို ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

(ဆ) ဒရ ှငတ်ခင်ခ င်ံ့က ို အပခ ်းခ င်ံ့မ  ်းနငှံ့်ပဖစဒ်စ၊ က ်းဒပပ င််းခ  န်နှငံ့်ပဖစဒ်စ၊ အ ်းလပ်ရက်ရှည်နှငံ့် ပဖစ်ဒစ 

ဆက်၍ခ င်ံ့မပပ ရ။ ဒရ ှငတ်ခင်ခ င်ံ့နငှံ့် တစ်ဆကတ်ည််း အပခ ်းခ င်ံ့တစ်မ   ်းက ိုဒတ င််းခ ခ ံ့ဒသ ် ဒရ ှင်တခင် 

ခ င်ံ့ပ က်ပပယ်သ  ်းပပီ်းဒနောက် ဒရ ှင်တခင်ခ င်ံ့နှငံ့်ဆက်၍ ဒတ င််းခ ဒသ ခ င်ံ့က ို ဒရ ှငတ်ခင် ခ င်ံ့စသည်ံ့ ဒနို့ရက်မှစ၍ 

ခ င်ံ့ပပ ရမည။် 

(ဇ) ဒရ ှင်တခင်ခ င်ံ့အတ က် ခ င်ံ့မှတတ်မ််းမ  ်းက ို ခ င်ံ့ပပ ပ ိုငခ် င်ံ့ရှ သ ထ တ င် ထ ်းရှ ရမည။် 

၈၅။ ဒခ ်းရ ်းက ိုက်ဒရ ဂါကိုသရန် အထ ်းဒရ ှငတ်ခင်ခ င်ံ့က ို- 

(က) ဒဆ်းအဖ  ွဲ့၏ဒထ က်ခ ခ က်ပဖင်ံ့ တစ်လအထ  ခ င်ံ့ပပ န ိုငသ်ည်။ 

(ခ) သ မနအ် ်းပဖင်ံ့ ရရှ သည်ံ့ ဒရ ှင်တခင်ခ င်ံ့ရကမ်  ်းတ င် ထည်ံ့သ င််းပခင််းမပပ ရ။ 

(ဂ) လစ နှုန််းပပည်ံ့ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 

(ဃ) အပခ ်းခ င်ံ့အမ   ်းအစ ်းမ  ်းနှငံ့် ဒရွှဲ့ဒနောက်ဆက်၍ ခ င်ံ့မပပ ရ။ 

  ူးစ ်ထရော ဂေါ  ော   ယ ်ခ င်ံ့ 

၈၆။ က ်းစကဒ်ရ ဂါက က ယခ် င်ံ့သည် ဝနထ်မ််း၏မ သ ်းစို သ ိုို့မဟိုတ် အတ ဒနမ သ ်းစို၌ က ်းစက်ဒရ ဂါ ပဖစပ်  ်းဒသ ဒ က င်ံ့ 

ဝနထ်မ််းက ို အလိုပ်ခ င်သ ိုို့မလ ဒရ ကဒ်စရန် ခ င်ံ့ပပ ဒသ  ခ င်ံ့ပဖစ်သည။် ဤခ င်ံ့ခ စ ်းဒန သ ဝန်ထမ််းက ို 

အလိုပ်ခ င်၌ရှ ဒနသက ံ့သ ိုို့ မှတ်ယ ရမည်။ က ်းစက်ဒရ ဂါက က ယ်ခ င်ံ့က ို- 

(က) သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ထမ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက ပမ  ွဲ့နယ်၊ ဒက ်းလက်၊ တ ိုကန်ယဒ်ဆ်းရ ိုတ ိုို့မှ 

ဆရ ဝန်၏ဒထ က်ခ ခ က်အရသ ခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 

(ခ) သ မနအ် ်းပဖင်ံ့ ၂၁ ရကအ်ထ  ခ င်ံ့ပပ ရန်ပဖစဒ်သ ်လည််း ထ ်းပခ ်းဒသ အဒပခအဒနတ င် ရက ်၃၀ အထ  ခ င်ံ့ပပ န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) အပခ ်းခ င်ံ့မ  ်း၏ ဒရွှဲ့မှပဖစ်ဒစ၊ ဒနောက်မှပဖစဒ်စ ဆက်စပ်ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ 

(ဃ) ခ င်ံ့က လအတ င််း တ ဝန်ခ  န်လစ နှုန််းပပည်ံ့ ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 

(င) ခ စ ်းဒနသည်ံ့ ဝနထ်မ််း၏ဒနရ တ င် လ စ ်းမခန်ို့ရ။ 

လုြ်သ ်ခ င်ံ့ 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



(န ိုင်င ံ့ဝနထ်မ််းနည််းဥပဒေမ  ်း) 

Page 30 o f 92 

၈၇။ လိုပ်သက်ခ င်ံ့သည် တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်သည်ံ့က လက ို အဒပခပပ ၍ ရခ င်ံ့ရှ ဒသ  ခ င်ံ့ပဖစ်သည။် ရခ င်ံ့ရှ  ဒသ က လမှ  

တ ဝနခ်  န်၏ (၁/၁၁) ပဖစသ်ည်။ အခ  နပ်ပည်ံ့တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရက ်၁၁ ရကရ်ှ တ ိုင််း လိုပ်သက်ခ င်ံ့ 

တစ်ရက်စိုဒဆ င််းခ င်ံ့ရှ ပပ်ီး ရ ို်းပ တ်ရက်မ  ်းရှ လျှင်လည််း တစ်ဆက်တည််း ထည်ံ့သ င််း တ က်ခ က်သည။် 

၈၈။ လိုပ်သက်ခ င်ံ့က ို ဒဆ်းလက်မှတ်ခ င်ံ့နှငံ့်လစ မ ံ့ခ င်ံ့တ ိုို့၏ ဒရွှဲ့မှပဖစဒ်စ၊ ဒနောက်မှပဖစဒ်စ၊ တစ်ဆက်တည််း ဆက်စပ် 

ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် အပင မ််းစ ်းယ ရန် ကက  တင်ပပင်ဆင်ခ င်ံ့က ို ပငင််းပယ်ထ ်းသည်ံ့က စစမှတစ်ပါ်း အပင မ််းစ ်းယ ရမည်ံ့ဒနို့ 

ရကထ်က်ဒက  ်၍ ခ စ ်းခ င်ံ့မရှ ဒစရ။ 

၈၉။ လိုပ်သက်ခ င်ံ့က လအတ င််း၌ ပ မ််းမျှလစ က ို ခ င်ံ့လစ အပဖစ် ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

အော ူးလြ်ရ ်ရှည်ခစံောူးခ င်ံ့ဆ ငု်ရော  စစရြ်မ္ ောူး 

၉၀။ အ ်းလပ်ရက်ရှည်ဆ ိုသည်မှ  ပပကခေ န်နှစတ်စ်နှစအ်တ င််း တစ်ဆကတ်ည််းပ တ်ရက် ၁၅ ရကထ်က်ဒက  ်လ န် 

ဒသ က လတစ်ရပ်က ိုဆ ိုသည်။ ပပကခေ န်နှစတ်စ်နှစအ်တ င််း၌ အ ်းလပ်ရက်ရှည် က လတစ်ခိုတည််းရှ ပပီ်း ထ ိုအ ်းလပ် 

ရကရ်ညှ်က လသည် ရက ်၃၀ ဒအ က် ဒလ  ံ့နည််းပါကလည််း ထ ိုက လက ို တစ်လဟို မှတယ် ရမည်။ 

၉၁။ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် ခ င်ံ့ဒပ်းပ ိုင်ခ င်ံ့ရှ သ က အ ်းလပ်ရက်ရှည်အတ င််း၌ တ ဝနတ်စ်ရပ်က ို 

ထမ််းဒဆ င်ရန် အမ န်ို့ထိုတပ်ပန်သတ်မှတပ်ပ်ီး ယင််းတ ဝနက် ို ထမ််းဒဆ ငရ်နအ်လ ိုို့င ှ ဝန်ထမ််းသည် တ ဝနက်  

ရ ဒေသ၌ တစဆ်ကတ်ည််းရှ ဒနရန် လ ိုအပ်ဒ က င််း သ ိုို့မဟိုတ် အပခ ်းဒစလွှတ် သည်ံ့ဒေသသ ိုို့ 

သ  ်းဒရ က်ရန်လ ိုအပ်ဒ က င််း ဒထ က်ခ ပါက အဆ ိုပါ တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ခ ံ့သည်ံ့ က လက ို 

အ ်းလပ်ရက်ရှည်မခ စ ်းရသည်ံ့က လဟို သတ်မှတ်သည။် 

၉၂။ အ ်းလပ်ရက်ရှည်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ ဝနထ်မ််းမ  ်းအတ က်- 

(က) အ ်းလပ်ရက်ရှညက် ို အပပည်ံ့ခ စ ်းရသည်ံ့နစှ်မ  ်းတ င် လိုပ်သက်ခ င်ံ့ခ စ ်းခ င်ံ့မရှ ဒစရ။ 

(ခ) အ ်းလပ်ရက်ရှည်က ို လ ို်းဝမခ စ ်းရသည်ံ့နှစ်အတ က် လိုပ်သက်ခ င်ံ့က ို နည််းဥပဒေ ၈၇ ပါ အတ ိုင််းခ စ ်းခ င်ံ့ရှ  သည်။ 

(ဂ) အ ်းလပ်ရက်ရှညက် ို တစ်စ တတ်စဒ်ေသခ စ ်းရသည်ံ့ နှစ်မ  ်းအတ က် လိုပ်သက်ခ င်ံ့က ို ဒအ က်ပါ အတ ိုင််း 

ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည-် 

 

 

(ဃ) အ ်းလပ်ရက်ရှညက် ို အပခ ်းခ င်ံ့တစ်မ   ်းမ   ်း၏ ဒရွှဲ့မှပဖစ်ဒစ၊ ဒနောက်မှပဖစဒ်စ တစ်ဆက်တည််း ဆကစ်ပ်ခ စ ်း 

န ိုင်သည်။ သ ိုို့ရ တ င် လိုပ်သက်ခ င်ံ့နှငံ့အ်တ  ခ စ ်းသည်ံ့အခါ ယင််းခ င်ံ့နငှံ့်အ ်းလပ် ရကရ်ညှ် စိုစိုဒပါင််းက လသည် 

ဒလ်းလထက် မပ ိုဒစရ။ 

ထဆူးလ ်မှ္တ ်ခ င်ံ့ 
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၉၃။ ဒဆ်းလက်မှတ်ခ င်ံ့သည် တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်သည်ံ့က လက ို အဒပခမခ    လိုပ်သကန်ိုရင်ံ့ မဒရ်ွးခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်ံ့ 

ခ င်ံ့မ   ်းပဖစ်သည။် ဒဆ်းလက်မှတ်ခ င်ံ့က ို ခ င်ံ့ပပ ရ တ င်- 

(က) ဝနထ်မ််းလိုပ်သကတ်စဒ်လျှ က်လ ို်းအတ က် ခ င်ံ့ပပ န ိုငသ်ည်ံ့က လသည် ၁၂ လပဖစသ်ည်။ အထ ်းလ ိုဒလ က် 

ဒသ က စစမ  ်းတ င် ဒနောက်ထပ်ဒပခ က်လထ  ထပ်မ ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ 

(ခ) က န််းမ ဒရ်းဝနက်ကီ်းဌ နကသတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ ဆရ ဝန ်သ ိုို့မဟိုတ် ဒဆ်းအဖ  ွဲ့၏ ဒထ က်ခ ခ ကက် ို တင်ပပမှ 

သ ခ င်ံ့ပပ ရမည်။ တစ်ကက မ်လျှင်မည်မျှခ င်ံ့ပပ ရမညဟ်ို သတမှ်တ်ခ ကမ်ရှ ဒသ ်လည််း ဒဆ်းလက်မှတ်၌ ဒထ က်ခ ထ ်း 

သည်ံ့က လထက ်ဒက  ်လ န၍်ခ င်ံ့မပပ ရ။ 

(ဂ) ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းသည် ဒဆ်းလက်မှတ်ခ င်ံ့ကိုန်ဆ ို်းခ  နတ် င် က န််းမ စ  ပဖင်ံ့ တ ဝနပ်ပန်လည် ထမ််းဒဆ င်န ိုင်ဖ ယ ်

အဒပခအဒနရှ သည်ဟို ဆရ ဝန် သ ိုို့မဟိုတ် ဒဆ်းအဖ  ွဲ့ကမတှ်ခ ကပ်ပ မှသ  ဒဆ်းလက်မှတ်ခ င်ံ့က ိုခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 

(ဃ) ဝနထ်မ််းသည် ဒဆ်းလက်မှတ်ခ င်ံ့အစ ်းလိုပ်သကခ် င်ံ့ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရန် ဒတ င််းခ ပါက လိုပ်သက်ခ င်ံ့ က ို ခ င်ံ့ပပ  

န ိုင်သည်။ ယင််းသ ိုို့ခ င်ံ့ပပ သည်ံ့ လိုပ်သက်ခ င်ံ့က လက ို နည််းဥပဒေခ   (က)တ င် ပါရှ သည်ံ့ ဒဆ်းလက်မှတ်ခ င်ံ့က လ 

သတ်မှတ်ခ ကတ် င် ထည်ံ့သ င််းတ က်ခ က်ပခင််းမပပ ရ။ 

၉၄။ ဒဆ်းလက်မှတ်ခ င်ံ့က လအတ င််း ခ င်ံ့လစ က ို ပ မ််းမျှလစ ၏ (၁/၂) နှုန််းခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

နောမ္  န်ူးြင်စင်ယ  ရထတော ံ့မ္ည်ံ့ဝန် မ်္ူး၏ခ င်ံ့ခစံောူးမ္ှုဆ ငုရ်ော    စစရြ်မ္ ောူး 

၉၅။ မက န််းမ ပဖစဒ်နသည်ံ့ဝန်ထမ််းက ို ဒဆ်းစစ်မှုခ ယ ဒစရ တ င် သက်ဆ ိုင်ရ ဆရ ဝန် သ ိုို့မဟိုတ် ဒဆ်းအဖ  ွဲ့က 

ယင််းဝန်ထမ််းသညတ် ဝန်က ို ပပနလ်ည်ထမ််းဒဆ င်န ိုင်မည်ံ့ အလ ်းအလ မရှ ဟို ဒဆ်းမှတ်ခ ကပ်ပ သည်ံ့အခါ 

နောမက န််းပင်စင်ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည်။ ထ ိုဝန်ထမ််း၏ ခ င်ံ့စ ရင််းတ င် ခ င်ံ့လက်က နမ်  ်းရှ လျှင်- 

(က) သက်ဆ ိုင်ရ ဆရ ဝန် သ ိုို့မဟိုတ် ဒဆ်းအဖ  ွဲ့က ဝနထ်မ််းသည် တ ဝနက် ို ပပနလ်ည်ထမ််းဒဆ င် န ိုင်သည်ံ့ အဒပခ 

အဒနမရှ ဟို ဒဆ်းမှတ်ခ ကပ်ပ ပါက ဝနထ်မ််းသည်- 

(၁) ခ င်ံ့ခ စ ်းဒနစဉ ်ဒဆ်းစစဒ်ဆ်းမှုခ ယ ခ ံ့ပခင််းပဖစ်လျှင် ယင််းခ င်ံ့က လကိုန်ဆ ို်းသည်ံ့အခါတ င် နောမက န််းပင်စင် 

ယ ခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 

(၂) တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ဒနစဉ ်ဒဆ်းစစ်ဒဆ်းမှုခ ယ ခ ံ့ပခင််းပဖစ်လျှင် သက်ဆ ိုင်ရ ဆရ ဝန် သ ိုို့မဟိုတ် ဒဆ်းအဖ  ွဲ့က 

အဒ က င််း က ်းသည်ံ့ ဒနို့ရက ်သ ိုို့မဟိုတ် ဒဆ်းမှတ်ခ ကက် ို လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်းသည်ံ့ ဒနို့ရကမှ်စ၍ နောမက န််းပင်စင် 

ယ ခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 

(ခ) သက်ဆ ိုင်ရ ဆရ ဝန ်သ ိုို့မဟိုတ် ဒဆ်းအဖ  ွဲ့က တ ဝနက် ိုပပန်လည်ထမ််းဒဆ င်န ိုငသ်ည်ံ့ အဒပခအဒနမရှ ဟို 

သတ်မှတပ်ခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို ဒအ က်ပါအခ ကတ်စ်ရပ်ရပ်နှငံ့်ညညီ တ်ပပီ်း ခ င်ံ့လက်က နလ်ည််းလ ိုဒလ ကစ်  ရှ  

လျှင် အထ ်းက စစရပ်အဒနပဖင်ံ့ လိုပ်သက်ခ င်ံ့နှငံ့် ဒဆ်းလက်မှတ်ခ င်ံ့ တ ိုို့က ို ဒပါင််း၍ပဖစဒ်စ၊ ဒဆ်းလက်မှတ်ခ င်ံ့တစ်မ   ်း 

တည််းက ိုပဖစ်ဒစ ဒပခ က်လထက်မပ ိုဒစ   ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်- 

(၁) ဝနထ်မ််းမက န််းမ ပဖစခ် ံ့ရပခင််းသည် တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်မှုဒ က င်ံ့ပဖစပ်ခင််း၊ 
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(၂) ဝနထ်မ််းသည် လိုပ်သကတ်စဒ်လျှ ကတ် င် အပခ ်းဒသ ဝနထ်မ််းမ  ်းနှငံ့်န ှုင််းယှဉဒ်သ ် ခ င်ံ့အနည််း ငယ်မျှသ  

ခ စ ်းခ ံ့သ ပဖစ်ပခင််း၊ 

(၃) မ က မီက လ၌ လိုပ်သက်နှစ်ပပည်ံ့တစ်နှစ် ထပ်မ ပပည်ံ့ဒပမ က်န ိုင်ပခင််း။ 

လစောမ္ ံ့ခ င်ံ့ 

၉၆။ လစ မ ံ့ခ င်ံ့သည် ဝနထ်မ််း၏ ခ င်ံ့စ ရင််း၌ အပခ ်းခ င်ံ့အမ   ်းအစ ်းမ  ်း မက န်ရှ သည်ံ့အခါ သ ိုို့မဟိုတ် အပခ ်းခ င်ံ့ 

အမ   ်းအစ ်းမ  ်းရှ ဒသ ်လည််း ဝနထ်မ််းက ိုယ်တ ိုင်က လစ မ ံ့ခ င်ံ့က ို ခ င်ံ့ပပ ရန ်စ ပဖင်ံ့ဒတ င််းခ  သည်ံ့အခါတ င် 

ခ င်ံ့ပပ သည်ံ့ခ င်ံ့ပဖစ်သည။် 

၉၇။ လစ မ ံ့ခ င်ံ့က ို အပခ ်းဒသ ခ င်ံ့မ  ်းနငှံ့် ဆက်စပ်ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ 

၉၈။ ခ င်ံ့ဒပ်းပ ိုင်ခ င်ံ့ရှ သ သည် ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်း ခ င်ံ့မ ံ့ပ က်က က်ရသည်ံ့ အဒ က င််းရင််းအဒပေါ်မ တည်၍ လက်ခ န ိုင်ဖ ယ် 

ရ ခ ိုင်လ ိုဒသ  အဒ က င််းပပခ က်ရှ ပါက ခ င်ံ့မ ံ့ပ က်က က်ခ ံ့သည်ံ့က လမ  ်းက ို လစ မ ံ့ ခ င်ံ့အပဖစ်သတ်မှတခ် င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ 

ယင််းသ ိုို့သတ်မှတ်ရပခင််းအဒ က င််းရင််းက ို ဒဖ ်ပပရမည်။ သ မန် အ ်းပဖင်ံ့ လစ မ ံ့ခ င်ံ့က ို စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဒရ်း ဆ ိုင်ရ  

ပပစေ်ဏတ်စ်ရပ်အပဖစ် မသတ်မှတ်ရ။ 

၉၉။ လစ မ ံ့ခ င်ံ့က လအတ င််း မည်သည်ံ့ခ င်ံ့လစ မျှ ခ စ ်းခ င်ံ့မရှ ။ ဤခ င်ံ့က လက ို အပင မ််းစ ်း လစ ဒရတ က်ရ တ င် 

လိုပ်သက်က လအပဖစ ်ထည်ံ့သ င််းဒရတ က်ပခင််းမပပ ရ။ 

၁၀၀။ လစ မ ံ့ခ င်ံ့က လအတ င််းဝန်ထမ််းဒရ်းရ ခ စ ်းခ င်ံ့မ  ်းအ ်းလ ို်းဆ ို်းရ ှု်းသည်။ သ ိုို့ရ တ င် နောမက န််း 

ပဖစပ်ခင််းဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ၊ မလွှ မဒရ ှင်သ သည်ံ့အဒ က င််းတစ်ရပ်ရပ်ဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ လစ မ ံ့ခ င်ံ့ ခ စ ်းခ ံ့ရ ပခင််းပဖစ်ပါက 

လစ မ ံ့ ခ င်ံ့က လအတ က် လစ ဒင က ိုသ  ထ ခ ိုက်ဒစပပ်ီး အပခ ်းဝနထ်မ််းဒရ်းရ  အခ င်ံ့ အဒရ်းမ  ်း ဆ ို်းရ ှု်းမှုမပဖစဒ်စရ။ 

၁၀၁။ (က) အမ   ်းသမီ်းဝနထ်မ််းမ  ်းသည် မီ်းဖ  ်းခ င်ံ့က ို စတင်ခ စ ်းသည်ံ့ဒနို့ရက်မှစ၍ ဒပခ က်လအထ  ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် 

(ခ) မီ်းဖ  ်းခ င်ံ့က ို ခ င်ံ့ပပ ရ တ င်- 

(၁) အပခ ်းခ င်ံ့မ  ်းနငှံ့် ဆက်စပ်၍ ခ င်ံ့မပပ ရ။ 

(၂) ဒဆ်းလက်မှတအ်ဒထ ကအ်ထ ်းပဖင်ံ့ ဒတ င််းခ ပါက အပခ ်းခ င်ံ့မ  ်းက ို မီ်းဖ  ်းခ င်ံ့၏ ဒနောက်မှ ဆက်၍ 

ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ 

(၃) က ိုယ်ဝနဒ်ဆ ငဒ်နသည်ံ့ က လအတ င််းသဒနေပ က်က သည်ံ့ အဒပခအဒနမ   ်းတ င် ဒဆ်းလက်မှတ် 

အဒထ က်အထ ်းပဖင်ံ့ ဒပခ က်ပတ်ထက်မပ ိုသည်ံ့ မီ်းဖ  ်းခ င်ံ့က ို ခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 

(၄) သဒနေပ က်ရန် စ ို်းရ မ်ဖ ယရ် ရှ ဒသ အဒပခအဒနမ   ်းအတ က် မီ်းဖ  ်းခ င်ံ့မဒပ်းရ။ အပခ ်းသင်ံ့ဒလ  ်ရ  

ခ င်ံ့သ ခ င်ံ့ပပ ရမည။် 

(၅) က ိုယ်ဝန်အဆ ပ်တက်ပခင််းတ င် မီ်းဖ  ်းခ င်ံ့က ို မထ ခ ိုက်ဒစ   ဒဆ်းလက်မှတ်ပဖင်ံ့ ဒပခ က်ပတ် ထက်မပ ိုဒသ  

သင်ံ့ဒလ  ်သည်ံ့ ခ င်ံ့ဒပ်းရမည။် 

(၆) အမမွှ ပ ်း သ ိုို့မဟိုတ် ယင််းထက်ပ ို၍ ဒမ ်းဖ  ်းပါက သ မန်မီ်းဖ  ်းခ င်ံ့ကိုန်ဆ ို်းရက၏် ဒနောက်ရက်မှစပပီ်း 

ကဒလ်းမ  ်းပပ စိုဒစ င်ံ့ဒရ ှကန် ိုင်ရန် ရကသ်တတပတဒ်ပခ ကပ်တ်တ ို်း၍ မီ်းဖ  ်းခ င်ံ့အပဖစခ် င်ံ့ပပ ရမည်။ 
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(ဂ) မီ်းဖ  ်းဒသ အမ   ်းသမီ်း၏ခင်ပ န််းသည် ဝနထ်မ််းပဖစလ်ျှင် ဒမ ်းကင််းစကဒလ်း ပပ စိုဒစ င်ံ့ဒရ ှက်ခ င်ံ့ ရရှ ဒရ်းအတ က ်

ခင်ပ န််းပဖစသ် က ို ရကသ်တတပတ်နှစပ်တ် ခ င်ံ့ပပ ရမည်။ ယင််းရကသ်တတပတန်ှစ်ပတက် ို တ ဝနခ်  န်အပဖစ် သတ်မှတ်ပပီ်း 

လစ နှုန််းပပည်ံ့ ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

၁၀၂။ မီ်းဖ  ်းခ င်ံ့က လအတ င််း ခ င်ံ့လစ က ို လစ နှုန််းပပည်ံ့ပဖင်ံ့ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

အ  ူးမ္သန်စ မ်္ူးခ င်ံ့ 

၁၀၃။ တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရ တ င်ပဖစဒ်စ၊ တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ပခင််းက ို အဒ က င််းပပ ၍ပဖစ်ဒစ၊ ရ ထ ်း တ ဝန်က ို 

အဒ က င််းပပ ၍ပဖစဒ်စ၊ တစစ် ိုတစဒ်ယ က်၏ တမငပ်ပ လိုပ်မှုဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ ထ ခ ိုကေ်ဏ်ရ  ရသပဖင်ံ့ ယ ယီမသနစ် မ််း 

ပဖစသ်ည်ံ့ဝန်ထမ််းက ို သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ကကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက အထ ်းမသန်စ မ််းခ င်ံ့က ို ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည။် 

ယင််းသ ိုို့ခ င်ံ့ပပ ရ တ င-် 

(က) မသန်စ မ််းပဖစမ်ှုသည ်ထ ခ ိုက်ေဏ်ရ ရသည်ံ့အခ  န်မှစ၍ သ ို်းလအတ င််း ဒပေါ်ဒပါက်ပခင််းပဖစ်ရမည်။ 

မသန်စ မ််းပဖစသ်ည်ံ့ဝန်ထမ််းသည် ယင််းသ ိုို့မသန်စ မ််းပဖစရ်ပခင််းက ို သက်ဆ ိုင်ရ သ ိုို့ ဒဆ လ င်စ   အသ ဒပ်း 

အဒ က င််း က ်းရမည။် 

(ခ) အထ ်းမသန်စ မ််းခ င်ံ့ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့က လသည် ဒဆ်းအဖ  ွဲ့ကဒထ က်ခ သည်ံ့ က လအတ ိုင််းပဖစ်ပပီ်း 

ယင််းခ င်ံ့က လသည် ၂၄ လ ထက်မပ ိုဒစရ။ 

(ဂ) အထ ်းမသန်စ မ််းခ င်ံ့က ို အပခ ်းမည်သည်ံ့ခ င်ံ့မ   ်းနငှံ့်မဆ ို ဆက်စပ်ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည။် 

(ဃ) မ လမသန်စ မ််းပဖစမ်ှုသည် ဆ ို်းရ ွ်းလ ပခင််းဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ၊ ပပနလ်ည်ဒပေါ်ဒပါက်ခ ံ့ပခင််းဒ က င်ံ့ ပဖစ်ဒစ 

အထ ်းမသန်စ မ််းခ င်ံ့က ို ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ သ ိုို့ရ တ င် မသန်စ မ််းပဖစမ်ှုတစ်ခိုက ို အဒ က င််းပပ ၍ 

ခ င်ံ့ပပ သည်ံ့အထ ်းမသန်စ မ််း ခ င်ံ့က လသည် စိုစိုဒပါင််း ၂၄ လ ထက်မပ ိုဒစရ။ 

(င) အထ ်းမသန်စ မ််းခ င်ံ့က လက ို အပင မ််းစ ်းအက   ်းခ စ ်းမှုအတ က် လိုပ်သကဒ်ရတ ကရ် တ င် 

တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်သည်ံ့က လအပဖစ် ထည်ံ့သ င််းဒရတ ကရ်မည်။ 

၁၀၄။ အထ ်းမသန်စ မ််းခ င်ံ့က လအတ င််း ခ င်ံ့လစ က ို- 

(က) ပထမဒလ်းလအတ က် ပ မ််းမျှ လစ နှုန််းပပည်ံ့ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည။် 

(ခ) က နက် လမ  ်းအတ က် ပ မ််းမျှလစ ၏ (၁/၂) နှုန််းခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည။် ဝနထ်မ််း၏ ဆနဒအရ လိုပ်သက်ခ င်ံ့ 

လက်က နရ်ှ သမျှက လက ို ပ မ််းမျှလစ နှုန််းပပည်ံ့ပဖင်ံ့ ဆကလ်က်ခ စ ်းလ ိုလျှင် ခ စ ်းခ င်ံ့ ပပ န ိုင်သည်။ ယင််းသ ိုို့ 

ခ င်ံ့ပပ ပါက ဝနထ်မ််းဆက်လက်ခ စ ်းဒသ ပ မ််းမျှလစ ပပည်ံ့က လ၏ (၁/၂) က ို အထ ်းမသန်စ မ််းခ င်ံ့ အပဖစ ်

ထည်ံ့သ င််းဒရတ က်ရမည်။ 

၁၀၅။ အထ ်းမသန်စ မ််းခ င်ံ့က ို ဒအ က်ပါက စစမ  ်းတ င်လည််း ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည-် 

(က) လိုပ်ငန််း၏သ  ဝအရ အသက်နှငံ့်ခနေောက ိုယ် အနတရ ယ်ရှ ဒစသည်ံ့ လိုပ်ငန််းမ   ်းက ို ရ ထ ်း တ ဝနအ်ဒလ  က် 

ထမ််းဒဆ ငဒ်နစဉ ်မဒတ တ်ဆထ ခ ိုက်ေဏ်ရ ရသည်ံ့က စစ။ 
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(ခ) ဒအ က်ပါအဒ က င််းတစ်ရပ်ရပ်က ို တ ိုကရ် ိုကအ်ဒ က င််းပပ ၍ က ်းစကတ်တ်ဒသ ဒရ ဂါခ စ ်းရပပီ်း မသန်စ မ််း 

မှုပဖစ်ခ ံ့ရသည်ဟို ဒဆ်းအဖ  ွဲ့က ဒထ က်ခ သည်ံ့က စစ- 

(၁) က ်းစကတ်တ်ဒသ ဒရ ဂါတစ်ရပ်ရပ်က ို သိုဒတသနပပ ရပခင််း၊ 

(၂) က ်းစက်တတဒ်သ ဒရ ဂါတစ်ရပ်ရပ်ဒ က င်ံ့ ဒသဆ ို်းခ ံ့သည်ံ့ အဒလ င််း သ ိုို့မဟိုတ် တ ရစဆ န်ဒသက ို ခ  စ တ်၍ 

ဒသဆ ို်းရပခင််းအဒ က င််းရင််းက ို ရ ှဒဖ သိုဒတသနပပ ရသည်ံ့လိုပ်ငန််းက ို လိုပ်ဒဆ င်ရပခင််း၊ 

(၃) က ်းစက်ဒရ ဂါက က ယမ်ှုနှငံ့် ကိုသမှုအစီအစဉမ်  ်းက ိုပပ ရပခင််း။ 

(ဂ) နည််းဥပဒေခ   (က) နငှံ့် နည််းဥပဒေခ   (ခ) တ ိုို့ပါ က စစမ  ်းတ င် အထ ်းမသန်စ မ််းခ င်ံ့က ို ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ  သည်ံ့အခါ 

ဒဆ်းအဖ  ွဲ့က ဒထ က်ခ သည်ံ့က လ၏ တစ်စ တတ်စဒ်ေသက ို အထ ်းမသန်စ မ််းခ င်ံ့ အပဖစလ်ည််းဒက င််း၊ 

တစ်စ တတ်စ်ဒေသက ို အပခ ်းခ င်ံ့တစ်မ   ်းမ   ်းအပဖစ်လည််းဒက င််း ဆက်စပ် ခ င်ံ့ပပ  န ိုင်သည်။ 

(ဃ) တပ်မဒတ ် သ ိုို့မဟိုတ် ပမန်မ န ိုငင် ရ တပ်ဖ  ွဲ့တ င် တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ခ ံ့စဉက် မသန်စ မ််းပဖစပ်ပ်ီး နယ် ကတ် ဝန် 

မ  ်းက ို ဆက်လကတ် ဝနထ်မ််းဒဆ ငဒ်နဒသ  ဝနထ်မ််းမ  ်းအ ်း အထ ်းမသန်စ မ််း ခ င်ံ့က ို စိုစိုဒပါင််း ၂၄ လထက် 

မပ ိုဒစ   ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည။် 

၁၀၆။ အထ ်းမသန်စ မ််းခ င်ံ့က ို စ ခ  ပ်စည််းကမ််းပဖင်ံ့ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့ ပိုဂ္  လ်မ  ်း၊ သဒ ဂ လ ိုက် ဝနထ်မ််းမ  ်း၊ 

ခ ်ီးပမြှင်ံ့ဒင ပဖင်ံ့ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့ ဝန်ထမ််းမ  ်း၊ ကျွမ််းက င်မှုလစ ရပိုဂ္  လ်မ  ်းနှငံ့် ဒနို့စ ်းဝန်ထမ််းမ  ်း ခ စ ်းခ င်ံ့ မရှ ဒစရ။ 

ထဆူးရုံခ င်ံ့ 

၁၀၇။ (က) ဒအ က်ပါဌ နမ  ်းမှ က င််းဆင််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းမ  ်းသည် ဒဆ်းရ ိုခ င်ံ့က ို ခ စ ်းခ င်ံ့ ရှ သည်- 

(၁) သစ်ဒတ ဦ်းစီ်းဌ နမှ ဒတ အိုပ်ကကီ်းအဆင်ံ့နှငံ့ယ်င််းအဆင်ံ့ဒအ က်ဝန်ထမ််းမ  ်း၊ 

(၂) ဒ က်းတ ိုင်နငှံ့်ဒပမစ ရင််းဦ်းစီ်းဌ နမှ လက်ဒထ က်ဦ်းစီ်းမှ ်းအဆင်ံ့နငှံ့် ယင််းအဆင်ံ့ဒအ က် ဝနထ်မ််းမ  ်း၊ 

(၃) ဒပမတ ိုင််းဦ်းစီ်းဌ နမှ ဒပမတ ိုင််း (၃) အဆင်ံ့နှငံ့် ယင််းအဆင်ံ့ဒအ က်ဝန်ထမ််းမ  ်း။ 

(ခ) ယင််းဝန်ထမ််းမ  ်းအပပင် ဒဝ်းလ ဒခါင်ဖ  ်းဒေသမ  ်းသ ိုို့ က င််းဆင််းလိုပ်က ိုင်ဒဆ င်ရကွ်ရသည်ံ့ ဝနက်ကီ်းဌ နမ  ်း နငှံ့် 

အဖ  ွဲ့အစည််းမ  ်းရှ  ဝနထ်မ််းမ  ်းက ို ဒဆ်းရ ိုခ င်ံ့ ခ င်ံ့ပပ လ ိုပါက ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့နငှံ့် ညြှ န ှုင််း၍ ပပည်ဒထ င်စိုအစ ို်းရ အဖ  ွဲ့၏ 

ခ င်ံ့ပပ ခ က်ပဖင်ံ့ ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ န ိုငသ်ည်။ 

၁၀၈။ ဒအ က်ပါစည််းကမ််းခ က်မ  ်းနှငံ့ည်ီည တ်ပါက ဒဆ်းရ ိုခ င်ံ့က ို ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည-် 

(က) မက န််းမ မှုသည် တ ဝန်ဝတတရ ်းထမ််းဒဆ င်မှုဒ က င်ံ့ ဒပေါ်ဒပါက်လ ပခင််း၊ 

(ခ) မက န််းမ မှုသည် တ ဝနဝ်တတရ ်းမ  ်းဒဆ င်ရွကမ်ှုနငှံ့ဆ်က်နွှယဒ်နသည်ံ့ အဒ က င််းမ  ်းဒ က င်ံ့ ဒပေါ်ဒပါက်လ  

သည်ဟို လက်ခ ယ ို ကည်ရန် အဒ က င််းရှ ပခင််း၊ 

(ဂ) မက န််းမ မှုနှငံ့်ပတ်သက၍် သက်ဆ ိုင်ရ  ဆရ ဝန်၏ ဒထ က်ခ ခ က်ပါရှ ပခင််း။ 

၁၀၉။ ဒဆ်းရ ိုခ င်ံ့က လအတ က် ခ င်ံ့လစ က ို ပ မ််းမျှလစ နှုန််းပပည်ံ့ သ ိုို့မဟိုတ် ပ မ််းမျှလစ ၏ (၁/၂) နှုန််း သ ိုို့မဟိုတ် 

ခ င်ံ့က လ၏ တစ်စ တတ်စဒ်ေသက ို ပ မ််းမျှလစ နှုန််းပပည်ံ့ ပဖင်ံ့လည််းဒက င််း၊ တစစ် တ် တစဒ်ေသက ို ပ မ််းမျှလစ ၏  

(၁/၂) နှုန််း ပဖင်ံ့လည််းဒက င််း ခ င်ံ့ပပ ပ ိုင်ခ င်ံ့ရှ သ က သင်ံ့ဒလ  ်သလ ို သတ်မှတ် ခ င်ံ့ပပ န ိုငသ်ည်။ 
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၁၁၀။ ဒဆ်းရ ိုခ င်ံ့က လမ  ်းက ို ဒရတ က်ရ တ င်- 

(က) ပ မ််းမျှလစ နှုန််းပပည်ံ့ပဖင်ံ့ခ င်ံ့ပပ ပါက အမနှ်ဒဆ်းရ ိုတက်ဒရ က်ခ ံ့သည်ံ့က လအ ်းလ ို်းက ို ဒဆ်းရ ိုခ င်ံ့ အပဖစ ်

သတ်မှတဒ်ရတ က်ရမည။် 

(ခ) ပ မ််းမျှလစ ၏ (၁/၂) နှုန််းပဖင်ံ့ ခ င်ံ့ပပ ပါက အမနှဒ်ဆ်းရ ိုတကဒ်ရ က်ခ ံ့သည်ံ့ က လ၏ ထက်ဝက်က ိုသ  

ဒရတ က်ရမည။် 

(ဂ) ဝနထ်မ််းလိုပ်သက်၏ သ ို်းနှစ်က လတစ်ရပ်အတ င််း၌ ယင််းသ ိုို့ဒရတ က်သည်ံ့ ဒဆ်းရ ိုခ င်ံ့ က လ စိုစိုဒပါင််း 

သ ို်းလထက်ပ ို၍ ခ င်ံ့မပပ ရ။ 

၁၁၁။ ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ဒေသတ င် ဒဆ်းရ ိုခ င်ံ့ခ စ ်းသည်ံ့က လအတ င််း၌ ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ ရှ  သည။် 

၁၁၂။ (က) ဒဆ်းရ ိုခ င်ံ့က ို အပခ ်းခ င်ံ့အမ   ်းအစ ်းတ ိုို့၏ ဒနောက်မှဆက်၍ ခ င်ံ့မပပ ရ။ 

(ခ) သက်ဆ ိုင်ရ  ဆရ ဝန်၏ မှတ်ခ ကပ်ါရှ ပါက အပခ ်းခ င်ံ့အမ   ်းအစ ်းမ  ်းက ို ဒဆ်းရ ိုခ င်ံ့၏ဒနောက် တ င် 

ဆက်စပ်၍ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည။် 

သထ ဘ္ောသောူးနော မ္  နူ်းခ င်ံ့ 

၁၁၃။ သဒ ဂ သ ်းနောမက န််းခ င်ံ့က ို န ိုငင် ပ ိုင်သဒ ဂ မ  ်း၌ ပင်စင်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ ရ ထ ်းမ  ်းတ င် တ ဝန ်

ထမ််းဒဆ ငဒ်န ကဒသ  ဒရယ ဉအ်ိုပ်၊ တက်မက ိုင၊် သဒ ဂ သ ်းကကီ်း၊ စက်ခန််းအိုပ်၊ စက်ခန််းသဒ ဂ  သ ်းကကီ်း၊ 

သဒ ဂ သ ်းနှငံ့် မီ်းထ ို်းမ  ်းသ  ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

၁၁၄။ ဒရယ ဉတ် ဝန်ခ အရ ရှ သည် သဒ ဂ သ ်းနောမက န််းခ င်ံ့က ို ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည။် 

၁၁၅။ သဒ ဂ သ ်းနောမက န််းခ င်ံ့က ို ခ င်ံ့ပပ ရ တ င-် 

(က) တ ဝနဝ်တတရ ်းထမ််းဒဆ င်ခ  နတ် င် နောမက န််းပဖစပ်ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ေဏရ် ရပခင််းအတ က် ဒဆ်းလက်မှတ် 

အဒထ က်အထ ်း ပါရှ ရမည။် 

(ခ) နောမက န််းပဖစပ်ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ေဏရ် ရပခင််းသည် ဒအ က်ပါအဒ က င််းတစ်ရပ်ရပ်ဒ က င်ံ့ မဟိုတဒ် က င််း 

ဒရယ ဉတ် ဝနခ် အရ ရှ က ဒက နပ်ယ ို ကည်ရမည-် 

(၁) နောမက န််းပဖစပ်ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ေဏရ် ရပခင််းသည် ဝနထ်မ််းက တမင်ပပ လိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် 

ဒပါ ံ့ဒလ  ံ့မှုဒ က င်ံ့ပဖစ်ပခင််း၊ 

(၂) မ လကရှ ပပီ်းပဖစဒ်သ  ေဏ်ရ  သ ိုို့မဟိုတ် နောမက န််းပဖစ်ပခင််းက ို ဝနထ်မ််းက တမင်ပပ လိုပ်မှုဒ က င်ံ့ 

ဆ ို်းရ ွ်းလ ဒစပခင််း၊ 

(၃) ဒသ ကစ် ်းမ ်းယစ်ပပီ်း စည််းကမ််းမ ံ့ဒနထ ိုငပ်ပ မ ပခင််းဒ က င်ံ့ နောမက န််းပဖစပ်ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ေဏရ် ရပခင််း၊ 

(၄) လိုပ်ငန််းတ ဝန်ထမ််းဒဆ င်ပခင််းနှငံ့် မပတ်သက်သည်ံ့ အဒ က င််းမ  ်းဒ က င်ံ့ နောမက န််းပဖစပ်ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

ေဏရ် ရပခင််း၊ 

(၅) ဒပါ ံ့ဒလ  ံ့မှုနငှံ့် လိုပ်ငန််းအဒတ ွဲ့အကက  နည််းမှုတ ိုို့ဒ က င်ံ့ နောမက န််းပဖစပ်ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ေဏရ် ရပခင််း။ 

၁၁၆။ သဒ ဂ သ ်းနောမက န််းခ င်ံ့က ို ခ င်ံ့ပပ ရ တ င-် 
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(က) လိုပ်သက ်သ ို်းနှစ်က လတစ်ရပ်အတ င််း ပ မ််းမျှလစ နှုန််းပပည်ံ့ပဖင်ံ့ သဒ ဂ သ ်းနောမက န််းခ င်ံ့ သ ို်းလအထ  

ခ င်ံ့ပပ ရမည။် 

(ခ) ခ င်ံ့ပပ ဒသ ခ င်ံ့လစ မှ အလိုပ်သမ ်းဒလ  ဒ် က်းဥပဒေအရ ရခ င်ံ့ရှ ဒသ  ခ စ ်းခ င်ံ့မ  ်းက ို ခိုနှ မ်ရမည်။ 

(ဂ) အပခ ်းခ င်ံ့အမ   ်းအစ ်းမ  ်း၏ ဒနောက်မှဆက်၍ခ င်ံ့မပပ ရ။ 

(ဃ) သက်ဆ ိုင်ရ  ဆရ ဝန၏် ဒထ က်ခ ခ က်ပါရှ ပါက အပခ ်းခ င်ံ့အမ   ်းအစ ်းမ  ်းက ို သဒ ဂ သ ်း 

နောမက န််းခ င်ံ့၏ဒနောက်မှ ဆက်စပ်၍ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ 

ြညော ထလံ့လော ဆည်ူးြ ူးခ င်ံ့ 

၁၁၇။ ပည ဒလံ့လ ဆည််းပ ်းခ င်ံ့ဆ ိုသည်မှ  န ိုင်င ဒတ ်၏အက   ်းင ှ ဝနက်ကီ်းဌ နနငှံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်း အမ ှ်းက အဆ ိုပပ ၍ 

န ိုင်င ပခ ်းပည ဒတ ်သင်စ စစဒ်ရ်ွးခ ယဒ်စလွှတဒ်ရ်းဒက ်မတီ၏ ဒထ က်ခ တင်ပပမှု အဒပေါ် ပပညဒ်ထ ငစ်ိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့၏ 

ခ င်ံ့ပပ ခ ကအ်ရ ပပည်ပတ င် ေပီလ ိုမ ၊    ွဲ့လ န်၊ ပါရဂ    ွဲ့တက်ဒရ က် ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ပည ရပ်အဒတ ွဲ့အကက  တစ်ခိုခိုက ို 

သ  ်းဒရ က်ဒလံ့လ ပခင််းက ို ဆ ိုသည်။ 

၁၁၈။ ပည ဒလံ့လ ဆည််းပ ်းခ င်ံ့က လက ို သက်ဆ ိုင်ရ ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက တ ဝနခ်  န်အပဖစ် 

သတ်မှတပ်ပ်ီး လစ နှုန််းပပည်ံ့ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 

၁၁၉။ ပပည်ပသ ိုို့သ  ်းဒရ က်ရသည်ံ့ န ိုင်င ပခ ်းပည သင်မ  ်းသည် န ိုင်င ဒတ က် သတ်မှတ်ခ င်ံ့ပပ သည်ံ့ ဝတ်စ ိုစရ တ်၊ 

အဒသ်းသ ို်းစရ တ်တ ိုို့က ို ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ ထ ိုို့ပပင် ပည သငဆ်ိုကမ််းလှမ််းသည်ံ့န ိုင်င  သ ိုို့မဟိုတ် 

အဖ  ွဲ့အစည််းကဒထ က်ပ ံ့ဒပ်းဒသ  ပည သင်စရ တ်၊ အသ ို်းစရ တတ် ိုို့က ိုလည််းခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

 

အခန်ူး ( ၉) 

  ူးထပြောင ်ူးခ  န် ော လသတ ်မှ္တ ်ခ  ်မ္ ောူး 

၁၂၀။ က ်းဒပပ င််းခ  နက် လဆ ိုသည်မှ  မ လရ ထ ်းရှ ရ ဒနရ ဒေသဒဟ င််းမှ ရ ထ ်းသစ်ရှ ရ  ဒနရ  ဒေသသစ်သ ိုို့ 

ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ခ ရပခင််းဒ က င်ံ့ပဖစ်ဒစ၊ ရ ထ ်းအဆင်ံ့တ  ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ပခင််းဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ၊ မ လ ရ ထ ်းမှတစ်ဆင်ံ့န မ်ံ့ရ ထ ်းပဖင်ံ့ 

ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ပခင််းဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ ခရီ်းသ  ်းလ ရသည်ံ့ အခ  နက် လပဖစ် သည။် 

၁၂၁။ ဒအ က်ပါအဒပခအဒနမ  ်းတ င် က ်းဒပပ င််းခ  နက် လ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည-် 

(က) တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်လ က်ရှ ဒသ  ရ ထ ်းဒနရ ဒေသမှ ရ ထ ်းသစ်ဒနရ ဒေသတစခ်ိုသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ 

ခန်ို့ထ ်းပခင််းခ ရသည်ံ့အခါ၊ 

(ခ) ခ င်ံ့ခ စ ်းဒနဒသ ဝနထ်မ််းက ို ယင််းခ င်ံ့ကိုန်ဆ ို်းသည်ံ့အခါ မ လရ ထ ်းသ ိုို့ ပပနလ်ည်ဝင်ဒရ က်ပခင််း မပပ ဒစ   

ရ ထ ်းသစ်သ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ခန်ို့ထ ်းလ ိုကသ်ည်ံ့အခါ။ 

၁၂၂။ က ်းဒပပ င််းခ  န် ခ င်ံ့ပပ ပခင််းနှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍- 

(က) ရ ထ ်းတစ်ခိုမှတစ်ခိုသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ရဒသ ်လည််း ဒေသမဒပပ င််းရသည်ံ့ က စစမ  ်း၌ က ်းဒပပ င််းခ  န်က ို 

တစ်ရက်ခ င်ံ့ပပ သည။် ပပင်ဆင်ရန်ရက်ခ င်ံ့မပပ ရ။ 
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(ခ) ဒေသတစ်ခိုမှတစ်ခိုသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ရသည်ံ့က စစတ င် ပပငဆ်င်ရန်ငါ်းရကန်ငှံ့် လမ််းခရီ်းအတ က် အမနှ ်

ခရီ်းသ  ်းလ ရသည်ံ့ရက်မ  ်းက ို ခ င်ံ့ပပ ရမည။် 

(ဂ) အသ ို်းပပ သည်ံ့လမ််းဒ က င််းသည် အမ  ်းပပည်သ တ ိုို့သ မန်အ ်းပဖင်ံ့ အသ ို်းပပ သည်ံ့လမ််းဒ က င််း ပဖစပ်ပ်ီး 

ဝနထ်မ််း၏အဆင်ံ့အဒလ  က ်သ မန်အ ်းပဖင်ံ့ သ ို်းသင်ံ့သ ို်းထ ိုကဒ်သ  ခရီ်းသ  ်းယ ဉက် ို အသ ို်းပပ ပခင််းပဖစရ်မည။် 

(ဃ) အမ  ်းဆ ို်းခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်ံ့ က ်းဒပပ င််းခ  န်သည် ရကဒ်ပါင််း ၃၀ ပဖစပ်ပ်ီး ယင််းက လအတ င််း၌ ရ ို်းပ တ်ရက်ပါခ ံ့ဒသ ် 

ထ ိုရ ို်းပ တ်ရကက် ိုပါ ထည်ံ့သ င််းဒရတ က်ရမည်။ 

(င) ဝနထ်မ််းတစဦ််း ဒေသတစ်ခိုမှ ဒေသတစ်ခိုသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ရသည်ံ့အခါ ကကီ်း ကပ်သ သည် အဒ က င််း 

အရ က စစတစ်ခိုပခင််းအလ ိုက် စ စစ်ပပီ်းဒနောက် က ်းဒပပ င််းခ  န်က ို လ ိုအပ်သည်ထက် ပ ိုသည်ဟို ယ ဆလျှင် 

ပဖတဒ်တ က်န ိုင်သည်။ လ ိုအပ်သည်ဟိုခ ိုင်လ ိုစ  ယ ဆပါက ထပ်တ ို်းဒပ်းန ိုင်သည်။ သ ိုို့ရ တ င် ထ ိုက ံ့သ ိုို့ 

ထပ်တ ို်းဒပ်းပခင််းသည် ရက ်၃၀ ထက ်မပ ိုဒစရ။ 

၁၂၃။ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းသည် ဒအ က်ပါအဒပခအဒနတစ်ရပ်ရပ်တ င် က ်းဒပပ င််းခ  န်နှငံ့် စပ်လ ဉ််းဒသ  

ရည်ရွယ်ခ က်က ို မပ က်ပပ ်းဒစ   သင်ံ့ဒလ  ်ဒသ  စည််းကမ််းခ က်မ  ်းက ို ခ မှတ်၍ သ မန်အ ်းပဖင်ံ့ 

လ ိုအပ်သည်ံ့က ်းဒပပ င််းခ  န် ရက်ဒပါင််း ၃၀ ထက ်မပ ိုဒသ က ်းဒပပ င််းခ  န်က ို ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်- 

(က) ဝနထ်မ််းသည် သ မန်ခရ်ီးသ  ်းယ ဉက် ိုအသ ို်းမပပ န ိုငပ်ခင််း၊ 

(ခ) ဝနထ်မ််းအဒနပဖင်ံ့ တတန် ိုင်သမျှ ကက  ်းစ ်းဒသ ်လည််း လမ််းခရီ်းတ င် အဒပခအဒနတစ်ရပ်ရပ်ဒ က င်ံ့ 

သ မန် က သင်ံ့သည်ထက် အခ  န်ပ ိုမ ို က သ  ်းပခင််း၊ 

(ဂ) ဝနထ်မ််း၏ခ   ွဲ့ယ င််းခ က်မရှ    ခရီ်းသ  ်းယ ဉမ်မီလ ိုကပ်ခင််း၊ ဒစ င်ံ့ဆ ိုင််းဒနရပခင််း၊ 

(ဃ) လမ််းခရီ်းတ င် ပပင််းထနစ်  ဖ  ်းနောပခင််း၊ 

(င) ဒေသအဒပခအဒနအရ သ မန်ခရီ်းသ  ်းလမ််းဒ က င််းက ို အသ ို်းမပပ န ိုင်   အပခ ်းခရီ်း လမ််းဒ က င််းက ို အသ ို်းပပ ခ ံ့ရပပီ်း 

ယင််းသ ိုို့အသ ို်းပပ ခ ံ့ရပခင််းနငှံ့် စပ်လ ဉ််း၍ လ ိုဒလ က်ဒသ  အဒ က င််း တငပ်ပန ိုင်ပခင််း၊ 

(စ) အပခ ်းလ ိုဒလ က်သည်ံ့ အဒ က င််းမ  ်းရှ ပခင််း။ 

၁၂၄။ က ်းဒပပ င််းခ  န် ရက ်၃၀ ထက် ဒက  ်လ န်သည်ံ့ က စစရပ်မ  ်းတ င် သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ကကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့ 

အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့၏ သဒ  တ ညီခ က်ပဖင်ံ့ ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ 

၁၂၅။ ဝနထ်မ််း၏ မ လလိုပ်ငန််းတ ဝနမ်  ်းက ို ယင််းရ ို်းစ ိုကရ် ဒေသတ င်မဟိုတ်   အပခ ်းဒေသ တစဒ်နရ တ င် 

လွှ ဒပပ င််းဒပ်းရပါက ထ ိုဝနထ်မ််း၏ က ်းဒပပ င််းခ  နက် ို တ ဝနလ်ွှ ဒပပ င််းဒပ်းသည်ံ့ဒနရ မှ စတင် ဒရတ က်ရမည်။ 

၁၂၆။ ဝနထ်မ််းသည် ရ ထ ်းတစ်ခိုမှ တစ်ခိုသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ရသည်ံ့အတ က် ရ ထ ်းသစ်သ ိုို့ သ  ်းဒရ က်ဒနစဉ ်

အပခ ်းရ ထ ်းတစ်ခိုသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့အမ န်ို့က ို ထပ်မ ရရှ ခ ံ့ပါက ထ ိုဝန်ထမ််း၏ က ်းဒပပ င််းခ  န်က ို 

အဆ ိုပါဒပပ င််းဒရ ွဲ့အမ န်ို့ အသစ်ရရှ ပပီ်း ဒနောက်တစရ်ကမှ် စတင်၍ ဒရတ က်ရမည။် သ ိုို့ရ တ င် ပထမ ပပင်ဆင်ရန် 

ငါ်းရကရ်ရှ ပပီ်းပဖစ၍် ဒနောကထ်ပ်ပပင်ဆင်ရန် ငါ်းရကက် ို ထပ်မ ခ င်ံ့မပပ ရ။ ရ ထ ်းသစဒ်နရ သ ိုို့ ဒရ က်ရှ ပပီ်းမှ 

ဒနောက်ထပ်ရ ထ ်းသစ်ဒနရ သ ိုို့ ထပ်မ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ရလျှင်မ  ပပင်ဆင်ရကင်ါ်းရက ်ထပ်မ ရခ င်ံ့ ရှ သည်။ 
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၁၂၇။ ဝနထ်မ််းသည် ရ ထ ်းတစ်ခိုမှတစ်ခိုသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ရန် မ လရ ထ ်း၏ တ ဝနမ်  ်းလွှ အပ်ပပီ်းဒနောက် ခ င်ံ့ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ခ ံ့လျှင်- 

(က) က ိုယဒ်ရ်းက စစတစ်ရပ်ရပ်ဒ က င်ံ့ ဒတ င််းခ သည်ံ့ခ င်ံ့ပဖစ်ဒစ၊ ဒဆ်းလက်မှတပ်ဖင်ံ့ ဒတ င််းခ သည်ံ့ ခ င်ံ့ပဖစဒ်စ 

ရ ထ ်းဒဟ င််း၏တ ဝနမ်  ်းက ို စ န်ို့လွှတ်ခ ံ့သည်ံ့ ဒနို့ရက်မှစ၍ ခ င်ံ့က လအပဖစ ်သတ်မှတ်ရန် ပဖစပ်ပ်ီး 

ခ င်ံ့ယ သည်ံ့အတ က် ပပင်ဆငရ်ကမ်ရရှ    ခ င်ံ့ကိုန်ဆ ို်းရက၏်ဒနောက်တစ်ရက်မှစပပီ်း က ်းဒပပ င််းခ  န် သတ်မှတ်ရမည။် 

(ခ) ရ ထ ်းဒဟ င််းရှ ရ ဒေသမှ ရ ထ ်းသစ်ရှ ရ ဒေသသ ိုို့ အမှန်တကယ်သ  ်းဒရ က်ခ ံ့သည်ံ့က လက ို က ်းဒပပ င််းခ  နအ်ပဖစ် 

သတ်မှတ်ရမည်ပဖစ်သည။် သ ိုို့ရ တ င် လမ််းခရီ်း၌ မက န််းမ ၍ ဒဆ်းကိုရသည်ံ့ အခါတ ငလ်ည််းဒက င််း၊ 

မဒရ ှင်လွှ န ိုငဒ်သ  အပခ ်းက ိုယ်ဒရ်းက စစမ  ်းက ို ဒဆ င်ရကွ်ရသည်ံ့အခါတ င် လည််းဒက င််း ယင််းက လမ  ်းက ို 

သင်ံ့ဒလ  ်သည်ံ့ခ င်ံ့အမ   ်းအစ ်းသတ်မှတ်ဒပ်းရမည။် 

၁၂၈။ ခ င်ံ့ခ စ ်းဒနဒသ  ဝနထ်မ််းက ို ခ င်ံ့ကိုန်ဆ ို်းသည်ံ့အခ  န်၌ မ လရ ထ ်းသ ိုို့ ပပနလ်ည်ဝင်ဒရ က်ပခင််း မပပ ဒစ   

ရ ထ ်းသစ်သ ိုို့ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့အခါ ခ င်ံ့ခ စ ်းဒနဒသ ဒေသမှ ရ ထ ်းသစ်ရှ ရ ဒေသသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့လျှင် 

အမနှ် က ပမင်ံ့မည်ံ့က လက ို က ်းဒပပ င််းခ  န်အပဖစ် သတ်မှတ်ခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 

၁၂၉။ အ ်းလပ်ရက်ရှည်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ ဌ နမှဝန်ထမ််းက ို အ ်းလပ်ရက်ရှညက် လအတ င််း၌ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ခန်ို့ထ ်းပါက 

ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ပ ိုင်ခ င်ံ့ရှ သ သည် အ ်းလပ်ရက်ရှညက်ိုန်ဆ ို်းမှ ရ ထ ်းသစ်၌ အလိုပ် ဝငဒ်ရ ကရ်န် ထ ိုဝန်ထမ််းက ို 

ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ 

၁၃၀။ က ်းဒပပ င််းခ  နက် လအတ င််းဝန်ထမ််းသည် အခ  န်ပပည်ံ့တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်လ က်ရှ သည်ဟို မှတ်ယ ရမည်ပဖစ်သည်။ 

က ်းဒပပ င််းခ  န်လစ က ို ခ စ ်းခ င်ံ့နှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍- 

(က) ရ ထ ်းတစ်ခိုတ င် တ ဝန်ထမ််းဒဆ င်လ က်ရှ ရ မှ အပခ ်းရ ထ ်းတစ်ခိုသ ိုို့ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ခန်ို့ထ ်းခ ံ့ သည်ံ့က စစ၌ 

ရ ထ ်းဒဟ င််းတ င် ဆက်လက်တ ဝန်ထမ််းဒဆ ငဒ်နပါက ရရှ မည်ံ့လစ  သ ိုို့မဟိုတ် ရ ထ ်း သစ်၏ 

တ ဝနဝ်တတရ ်းမ  ်းက ို ထမ််းဒဆ င်သည်ံ့အခါတ င် ရရှ မည်ံ့လစ  ထ ိုလစ နှစ်မ   ်းအနက် နည််းရ လစ က ို 

က ်းဒပပ င််းခ  န်လစ အပဖစ် ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် 

(ခ) ခ င်ံ့ခ စ ်းလ က်ရှ ဒနစဉ ်ရ ထ ်းသစ်တစ်ခိုသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ပခင််းခ ရပါက အဆ ိုပါ ခ င်ံ့ကိုန်ဆ ို်းပပ်ီးသည်ံ့ ဒနောက် 

ရ ထ ်းသစ်သ ိုို့ လက်ခ ရန် သ  ်းဒရ က်သည်ံ့ က ်းဒပပ င််းခ  နက် လအတ က် ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ  က ်းဒပပ င််းခ  န်လစ မှ  

ဒအ က်ပါအတ ိုင််းပဖစသ်ည-် 

(၁) ခ င်ံ့သည ်ခ င်ံ့လစ ရဒသ ခ င်ံ့အမ   ်းအစ ်းပဖစပ်ါက ခ င်ံ့က လအတ င််း ဒနောက်ဆ ို်းရရှ ခ ံ့သည်ံ့ခ င်ံ့ လစ ၊ 

(၂) ခ င်ံ့သည် လစ မ ံ့ခ င်ံ့အမ   ်းအစ ်းပဖစပ်ါက က ်းဒပပ င််းခ  န်လစ ခ စ ်းခ င်ံ့မရှ ။ 

၁၃၁။ ခ င်ံ့ပပ သည်ံ့က ်းဒပပ င််းခ  န် ကိုန်ဆ ို်းသည်ံ့ရက်၏ဒနောက်တစ်ရက်တ င် အလိုပ်ဝငဒ်ရ က်ရန် ပဖစဒ်သ ်လည််း 

အလိုပ်မဝင်ဒရ က်သည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် က ်းဒပပ င််းခ  န်ကိုန်ဆ ို်းသည်ံ့ ရက၏် ဒနောက်ရက်မှ အစပပ ၍ လစ ပဖစဒ်စ၊ 

ခ င်ံ့လစ က ိုပဖစဒ်စ ခ စ ်းခ င်ံ့မရှ ။ က ်းဒပပ င််းခ  နက်ိုန်ဆ ို်းပပ်ီးဒနောက် အလိုပ် ဝငဒ်ရ က်ရနခ် ိုင်လ ိုဒသ  

အဒ က င််းပပခ က်မရှ    တမင်ပ က်က က်လျှင် ယင််းပ ကက် ကမ်ှုက ို မဒလ  ် ကနဒ်သ  အပပ အမ တစ်ရပ်အပဖစ် 

သတ်မှတပ်ပ်ီး နည််းဥပဒေမ  ်းနှငံ့်အညီ အဒရ်းယ ပခင််းခ ရမည်။ 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



(န ိုင်င ံ့ဝနထ်မ််းနည််းဥပဒေမ  ်း) 

Page 39 o f 92 

 

အ ခန်ူး( ၁၀) 

ပြင်ြဝန ်မ်္ူးတ ော ဝန် မ်္ူးထဆော င်ပခင်ူးဆ ုင်ရော  ပြဋ္ဌော န်ူးခ  ်မ္ ောူး 

၁၃၂။ မည်သည်ံ့ဝန်ထမ််းက ိုမဆ ို ယင််း၏ ဆနဒမပါ   ပပင်ပဝနထ်မ််းတ ဝနက် ို ထမ််းဒဆ င်ရန် လွှ ဒပပ င််း ဒစလွှတ်ပခင််းမပပ ရ။ 

ပပင်ပအဖ  ွဲ့အစည််းမှ တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ခ င်ံ့ပပ ရန် ဝနထ်မ််းအမညပ်ဖင်ံ့ တ ိုကရ် ိုက် အဆ ိုပပ ပခင််းက ို ခ င်ံ့မပပ ရ။ 

၁၃၃။ ပပင်ပဝနထ်မ််းစည််းကမ််းခ က်ပဖင်ံ့ တ ဝနထ်မ််းဒဆ ငခ် င်ံ့ပပ န ိုင်သည်ံ့က လမှ  သ ို်းနှစ်ပဖစ်သည်။ ထပ်မ လ ိုအပ်ပါက 

ဒနောက်ထပ်နှစ ်နှစ်အထ သ ခ င်ံ့ပပ ပပီ်း စိုစိုဒပါင််း ငါ်းနှစ်ထက်မပ ိုဒစရ။ ပပင်ပဝနထ်မ််း စည််းကမ််းခ က်ပဖင်ံ့ 

လွှ ဒပပ င််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ ငမ်ည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် လိုပ်သက် ၁၀ နှစ်ပပည်ံ့ပပီ်းပဖစရ် မည်ံ့အပပင် ဒစလွှတ်ခ  န်၌ အသက် ၅၅ 

နှစ်ထက်မကကီ်းဒစရ။ 

၁၃၄။ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ  ်းသည် ပပင်ပဝနထ်မ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ခ င်ံ့ပပ ရန် ထိုတ်ပပန်မည်ံ့အမ န်ို့က ို ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့နှငံ့် 

ကက  တင်ညြှ န ှုင််းပပီ်း အတည်ပပ ခ က်ရရှ မှသ  ထိုတပ်ပနရ်မည။် 

၁၃၅။ ခ င်ံ့ခ စ ်းလ က်ရှ ဒသ  ဝနထ်မ််းက ို ပပင်ပဝနထ်မ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရန် လွှ ဒပပ င််းဒပ်းသည်ံ့အခါ 

ယင််းသ ိုို့လွှ ဒပပ င််းဒပ်းသည်ံ့ဒနို့ရကမှ်စ၍ ပပင်ပဝနထ်မ််းတ ဝနစ်တင်ထမ််းဒဆ င်သည်ံ့ရကဟ်ို မှတယ် ရ မည။် 

၁၃၆။ ပပင်ပဝနထ်မ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ ငဒ်နသ ၏ လစ နငှံ့်က ်းဒပပ င််းခ  နတ် ိုို့နငှံ့်စပလ် ဉ််း၍- 

(က) ပပင်ပဝန်ထမ််းတ ဝန်ထမ််းဒဆ င်သ သည် မ လရ ထ ်းက ို စ န်ို့လွှတ်သည်ံ့ဒနို့ရက်မှစ၍ ယင််း၏ လစ က ို 

တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်မည်ံ့ပပင်ပအဖ  ွဲ့အစည််းထ မှ ထိုတယ် ခ စ ်းရမည်။ 

(ခ) ဝနထ်မ််းက ို ပပင်ပဝနထ်မ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရန် လွှ ဒပပ င််းဒပ်းသည်ံ့ အဖ  ွဲ့အစည််းသည် ဝနထ်မ််း၏လစ ၊ 

က ်းဒပပ င််းခ  န်နငှံ့် က ်းဒပပ င််းခ  န်လစ တ ိုို့က ို ပပင်ပဝနထ်မ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရန် ဒခေါ်ယ ခနိ်ု့ထ ်းမည်ံ့အဖ  ွဲ့အစည််းနငှံ့် 

ညြှ န ှုင််းသတ်မှတ်န ိုင်သည။် 

၁၃၇။ ပပညဒ်ထ င်စိုအစ ို်းရသည် ပပင်ပဝနထ်မ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ပခင််းအတ က် ရရန်ရှ သည်ံ့ ထည်ံ့ဝင် ဒ က်းမ  ်းက ို 

ဒလျှ ်ပစ်ပခင််း၊ တဖနဒ်ပ်းဒဆ င်ရန်က လလ နဒ်နသည်ံ့ ထည်ံ့ဝငဒ် က်းမ  ်းအတ က် အတ ို်းနှုန််းသတ်မှတ်ပခင််းတ ိုို့က ို 

လ ိုအပ်သလ ို ခ င်ံ့ပပ ဒဆ င်ရကွ်န ိုင်သည။် 

၁၃၈။ ထည်ံ့ဝငဒ် က်းမ  ်းက ို သက်ဆ ိုင်ရ  လကိုန်ဆ ို်းသည်ံ့ဒနို့ရကမှ်စ၍ ၁၅ ရကအ်တ င််း ဒပ်းဒဆ င် ပခင််းမရှ ခ ံ့ဒသ ် ၁၆ 

ရကဒ်ပမ ကဒ်နို့ရကမှ်စ၍ ထည်ံ့ဝငဒ် က်းမ  ်း ဒပ်းဒဆ င်ပပ်ီးသည်ံ့ဒနို့ရကအ်ထ  ဒပ်းဒဆ င်ရန်က နရ်ှ သည်ံ့ 

ရကလ် န်ဒ က်းအတ က် အတ ို်းက ို သတ်မှတ်ထ ်းဒသ နှုန််းအတ ိုင််း ဒပ်းသ င််းဒစရမည။် 

ခ ိုင်လ ိုသည်ံ့အဒ က င််းပပခ ကရ်ှ လျှင် ပပည်ဒထ င်စိုအစ ို်းရက အတ ို်းက ိုဒလျှ ံ့န ိုင်သည် သ ိုို့မဟိုတ် ဒတ င််းခ ရနရ်ှ သည်ံ့ 

အတ ို်းက ို ဒလျှ ်ပစ်န ိုင်သည်။ 

၁၃၉။ ပပင်ပဝနထ်မ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ ငဒ်နသည်ံ့ ဝန်ထမ််းသည် မ ခင်ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းမှ ခ င်ံ့ပပ ခ က ်မရ   

ယင််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ဒနသည်ံ့ ပပင်ပအဖ  ွဲ့အစည််းထ မှ ပပင်ပဝန်ထမ််းပခင််းအတ က် ပင်စင်ပဖစဒ်စ၊ 

လိုပ်သက်ဆိုဒင ပဖစ်ဒစ လကခ် န ိုင်ခ င်ံ့မရှ ဒစရ။ 
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၁၄၀။ ပပင်ပဝနထ်မ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်လ က်ရှ သည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို မ ခင်ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းတ င် ရ ထ ်း 

တ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းပခင််းခ ရသည်ံ့အခါ လစ သတ်မှတ်ရ တ င် ပပင်ပအဖ  ွဲ့အစည််းမှ ရရှ သည်ံ့ လစ က ို 

ထည်ံ့သ င််းစဉ််းစ ်းပခင််းမပပ ရ။ မ ခင်ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းတ င် ပပနလ်ညတ် ဝနထ်မ််းဒဆ င်ခ  နတ် င်မှ တ ို်းပမြှင်ံ့ 

ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့ရ ထ ်း၏ လစ နှငံ့်စရ တ်မ  ်းက ို ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

၁၄၁။ ပပင်ပဝနထ်မ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရ မှ ပပနလ်ည်လွှ ဒပပ င််းဒပ်းသည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် မ ခင်ဌ န 

ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််း၌ရှ ဒသ  ယင််း၏ ရ ထ ်းတ ဝနမ်  ်းက ို စတင်ထမ််းဒဆ င်သည်ံ့ ဒနို့ရကမှ်စ၍ ပပင်ပ 

ဝနထ်မ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ ငပ်ခင််းပပီ်းဆ ို်းသည်။ ပပင်ပဝနထ်မ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ပခင််းက လ ပပ်ီးဆ ို်း ခ  န်တ င် 

ဝနထ်မ််းသည် မ မ ၏ရ ထ ်းတ ဝနမ်  ်းက ို ပပနလ်ည်ထမ််းဒဆ င်ပခင််းမပပ မီ ခ င်ံ့ခ စ ်းခ ံ့လျှင် မ ခင်ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းသ ိုို့ 

ပပနလ်ည်ဒရ က်ရှ သည်ံ့ဒနို့ရက်က ိုသ  ပပင်ပဝန်ထမ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ ငပ်ခင််း ပပ်ီးဆ ို်းသည်ံ့ဒနို့ရက်အပဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။ 

၁၄၂။ ဝန်ထမ််းသည ်ပပင်ပဝနထ်မ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ပခင််းပပီ်းဆ ို်း၍ မ ခင်ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းသ ိုို့ 

ပပနလ်ည်ဒရ က်ရှ သည်ံ့အခါတ င် ပပင်ပအဖ  ွဲ့အစည််းမှ လစ ရရှ ဒတ ံ့မည်မဟိုတ်သည်ံ့အပပင် ပပနလ်ည် 

ဒရ ကရ်ှ သည်ံ့ဒနို့ရကမှ်စ၍ ယင််း၏ ပငစ်င်ထည်ံ့ဝငဒ် က်းမ  ်းက ိုလည််း ရပ်ဆ ိုင််းရမည။် 

၁၄၃။ (က) ပပင်ပဝနထ်မ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်လ က်ရှ ဒသ  ဝနထ်မ််း၏ ပင်စင်အက   ်းခ စ ်းမှုအတ က် ထည်ံ့ဝငဒ် က်းမ  ်းက ို 

ဝနထ်မ််းအ ်းဒခေါ်ယ ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့ အဖ  ွဲ့အစည််းက န ိုင်င ဒတ ် ဏ္ဍ ရနပ် ိုဒင သ ိုို့ သတ်မှတ်ခ ကအ်တ ိုင််း ဒပ်းသ င််းရမည်။ 

(ခ) နည််းဥပဒေခ   (က)ပါ ပငစ်င်ထည်ံ့ဝငဒ် က်းမ  ်းက ို ပပငပ်ဝနထ်မ််းတ ဝန် ထမ််းဒဆ င်ရန်အတ က ်

ဝနထ်မ််းဒခေါ်ယ ခနိ်ု့ထ ်းသည်ံ့ အဖ  ွဲ့အစည််းက ဒပ်းသ င််းပခင််းမပပ ပါက ဝနထ်မ််းက ိုယတ် ိုင် မပ က်မက က ်

ဒပ်းသ င််းရမည်။ 

၁၄၄။ ပပင်ပဝနထ်မ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်သည်ံ့ က လအတ င််း ပပညဒ်ထ င်စိုအစ ို်းရက သတ်မှတ်ထ ်း သည်ံ့ 

ပင်စင်ထည်ံ့ဝငဒ် က်းနှုန််းမ  ်းက ို ဇယ ်း(၃)အတ ိုင််း ထည်ံ့သ င််းဒပ်းရမည်။ ပပင်ပဝနထ်မ််း တ ဝန ်ထမ််းဒဆ င်ပခင််းအတ က် 

ဒပ်းသ င််းရမည်ံ့ ပင်စင်ထည်ံ့ဝင်ဒ က်းမ  ်းက ို ပင်စငဦ််းစီ်းဌ နက တ ဝနယ် တ ကခ် ကဒ်ပ်းပပ်ီး ဒပ်းသ င််းရမည်ံ့ 

ဒင စ ရင််းဒခါင််းစဉ်က ိုလည််း တစ်ပါတည််း သတ်မှတ် ဒပ်းရမည်။ 

၁၄၅။ ပပင်ပဝနထ်မ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်လ က်ရှ သည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် သက်ဆ ိုင်ရ  ပငစ်င်ထည်ံ့ဝင် ဒ က်းမ  ်းက ို 

ဒပ်းဒဆ င်ရမည်ံ့အပပင် ယင််းက လက ို မ ခင်ဝန်ထမ််းအဖ  ွဲ့အစည််း၌ အမှုထမ််း သကဒ်ရတ က်ခ င်ံ့နှငံ့် ယင််းက လအတ င််း၌ 

ရ ထ ်းအန ယ်ပ ိုင်ဆ ိုင်ခ င်ံ့ရှ ဒစရမည်။ 

၁၄၆။ ဝနထ်မ််းသည်လည််းဒက င််း၊ ပပင်ပအဖ  ွဲ့အစည််းသည်လည််းဒက င််း ဝနထ်မ််းအတ က် ဒပ်းသ င််းပပီ်းသည်ံ့ 

ပင်စင်ထည်ံ့ဝငဒ် က်းမ  ်းက ို ပပန်လည်ဒတ င််းခ ခ င်ံ့မရှ ဒစရ။ 

၁၄၇။ ပပင်ပဝန်ထမ််းစည််းကမ််းခ က်မ  ်းပဖင်ံ့ တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်သည်ံ့ က စစမ  ်းတ င် ဒပ်းဒဆ င်ရမည်ံ့ ထည်ံ့ဝင်ဒ က်းနှုန််းထ ်း 

တ က်ခ က်အတည်ပပ ပခင််းနှငံ့် ဒပ်းသ င််းရမည်ံ့ ဒင စ ရင််းဒခါင််းစဉ် သတ်မှတ် ပခင််းအတ က ်ပင်စငဦ််းစီ်းဌ နနှငံ့် 

ညြှ န ှုင််းဒဆ င်ရကွ်ရမည။် 
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အခန်ူး ( ၁၁) 

ပြည်ြသ ု့်ပဖစထ်စ၊  ပြညတ်  င်ူး၌ပဖစ်ထစ တော ဝနပ်ဖင်ံ့ထစလွှတပ်ခင်ူးနငှံ့်  ြညောထလံ့လော ဆည်ူးြ ူးထစပခင်ူး 

၁၄၈။ ဝနထ်မ််းတစဦ််းက ို ရ ထ ်းအဒလ  က် တ ဝနမ်  ်းထမ််းဒဆ င်ရနပ်ဖစဒ်စ၊ အထ ်းတ ဝနတ်စ်ရပ် 

ရပ်က ိုထမ််းဒဆ င်ရန်ပဖစဒ်စ၊ ပည ဒလံ့လ ဆည််းပ ်းရနပ်ဖစဒ်စ ပပည်ပသ ိုို့ဒစလွှတ်န ိုင်သည်။ 

၁၄၉။ ပပည်ပသ ိုို့တ ဝနပ်ဖင်ံ့သ  ်းဒရ က်သည်ံ့ က လနှငံ့် ပည သင် က ်းသည်ံ့က လက ို သတ်မှတ်ရ တ င် ယင််းဝန်ထမ််း 

ပမနမ် န ိုငင် မ ှထ က်ခ  သည်ံ့ဒနို့ရကက် ို ပပည်ပသ ိုို့တ ဝနပ်ဖင်ံ့ သ  ်းဒရ က်သည်ံ့က လ စသည်ဟို မှတယ် ရမည။် 

ယင််းဝန်ထမ််း ပမနမ် န ိုင်င သ ိုို့ ပပန်လည်ဒရ က်ရှ သည်ံ့ဒနို့ရက်က ို ပပည်ပသ ိုို့ တ ဝနပ်ဖင်ံ့ သ  ်းဒရ က်သည်ံ့က လ 

ပပ်ီးဆ ို်းသည်ဟို မှတယ် ရမည။် 

၁၅၀။ ပပည်တ င််း၌ပဖစဒ်စ၊ ပပည်ပ၌ပဖစ်ဒစ ပည ဆက်လက်သင် က ်းရန် သ ိုို့မဟိုတ် လိုပ်ငန််းဆ ိုင်ရ  ဒလံ့က င်ံ့မှုမ  ်းရယ ရန် 

ဒရ်ွးခ ယဒ်စလွှတ်ပခင််းခ ရဒသ  ဝနထ်မ််း၏ ပည သငက် လတစ်ခိုလ ို်းက ို အခ  န် 

ပပည်ံ့တ ဝနထ်မ််းဒဆ ငဒ်နသည်ံ့က လအပဖစ ်သတ်မှတရ်မည်။ ထ ိုို့အပပင် ပည သငက် လက ို အကန်ို့ အသတ်မထ ်း   

ထ ိုက လတစ်ဒလျှ က်လ ို်းတ င် (နှစတ် ို်းအပါအဝင်) လစ အပပည်ံ့ခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 

၁၅၁။ ပပည်ပသ ိုို့ တ ဝနပ်ဖင်ံ့သ  ်းဒရ က်ဒနသည်ံ့က လအတ က် လစ က ို ပပည်ပသ ိုို့မသ  ်းဒရ က်မီက ခ စ ်းရရှ ဒနသည်ံ့ 

နှုန််းအတ ိုင််း ပပညတ် င််း၌ က ပ်ဒင ပဖင်ံ့ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် ပပညပ်၌ ရှ စဉ် ပပည်တ င််းတ င် ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းပခင််းခ ရပါက 

ယင််းသ ိုို့တ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့ရ ထ ်းလစ က ို တ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့ ဒနို့ရက်မှစ၍ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

 

အခန်ူး ( ၁၂ ) 

ထေ သစရ တ ်ခစံောူးခ င်ံ့ပြြုပခင်ူး 

၁၅၂။ (က) ပပညဒ်ထ ငစ်ိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့ကပဖစဒ်စ၊ ယင််းကတ ဝနဒ်ပ်းအပဒ်သ  အစ ို်းရဌ န၊ အစ ို်းရအဖ  ွဲ့အစည််းက 

ပပည်ဒထ င်စိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့၏ သဒ  တ ညီခ က်ပဖင်ံ့ပဖစ်ဒစ ဒေသစရ တ် ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ဒေသမ  ်းက ို သတ်မှတ်ပခင််း၊ 

အခါအ ်းဒလ  ်စ   ပပင်ဆင်သတ်မတှပ်ခင််း ပပ န ိုင်သည်။ 

(ခ) နည််းဥပဒေခ   (က) အရ သတ်မှတဒ်သ  ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ဒေသတ င် တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရဒသ  

ဝနထ်မ််းသည် စီမ က န််းနှငံ့်  ဏ္ဍ ဒရ်းဝနက်ကီ်းဌ နက အခါအ ်းဒလ  ်စ   သတ်မှတ်သည်ံ့ ဒေသစရ တ်က ို 

သတ်မှတ်နှုန််းထ ်းမ  ်းအတ ိုင််း ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

၁၅၃။ (က) ဒေသစရ တခ် စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ဒေသတ င် သ  ်းဒရ က်ဒနထ ိုင်ပပ်ီး ဒအ က်ပါ သတ်မှတ်ခ က် တစ်ရပ်ရပ်တ င် 

အက   ်းဝင်မှသ  ဒေသစရ တခ် စ ်းခ င်ံ့ရှ သည-် 

(၁) သက်ဆ ိုင်ရ ဌ နက ဒပပ င််းဒရ ွဲ့တ ဝနခ် ထ ်းပခင််း၊ 
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(၂) စီမ က န််း၊ လိုပ်ငန််းသိုဒတသနပပ လိုပ်ပခင််း၊ စစတ်မ််းဒက ကယ် ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် အလ ်းတ  

လိုပ်ငန််းမ  ်းဒဆ င်ရွကရ်န် အနည််းဆ ို်း ဒလ်းလထကဒ်က  ်လ န်ဒသ က လ သတ်မှတခ် က်ပဖင်ံ့ တ ဝနခ် ထ ်း 

ပခင််း၊ တ  ဖက်တ ဝနခ် ထ ်းပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝနပ်ဖင်ံ့သ  ်းဒရ ကအ်မှုထမ််းရပခင််း၊ 

(၃) စီမ က န််းနှငံ့်  ဏ္ဍ ဒရ်းဝန်ကကီ်းဌ နက အခါအ ်းဒလ  စ်   ပပင်ဆင်သတ်မတှဒ်သ  ဒေသစရ တ်ခ  စ ်းခ င်ံ့ဆ ိုင်ရ  

သတ်မှတ်ခ က်မ  ်းနငှံ့် ညီည တ်ပခင််း။ 

(ခ) ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ ဒေသမှဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့မရှ သည်ံ့ ဒေသသ ိုို့ ယ ယီဒပပ င််းဒရ ွဲ့ရပါက 

ယင််းသ ိုို့ဒပပ င််းဒရ ွဲ့တ ဝန် ထမ််းဒဆ င်ရသည်ံ့က လအတ င််း၌ ဒအ က်ပါ သတ်မှတ်ခ က်မ  ်းနှငံ့် ညညီ တ်မှသ လျှင ်

ဒေသစရ တ်ဆက်လက်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ပါသည်- 

(၁) ယ ယဒီပပ င််းဒရ ွဲ့သည်ံ့က လသည် က ်းဒပပ င််းခ  န်မပါဝင်   ဒလ်းလထက်မဒက  ်လ န်ပခင််း၊ 

(၂) ယ ယဒီပပ င််းဒရ ွဲ့သည်ံ့က လကိုန်ဆ ို်းလျှင် ဝနထ်မ််းအ ်း ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ ရ ထ ်းသ ိုို့ 

ပပနလ်ည်ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ရန် ရညရ်ယွ်ဒ က င််းပဖင်ံ့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့မ န်ို့တ င် ထည်ံ့သ င််းဒဖ ်ပပပါရှ ပခင််း၊ 

(၃) ယ ယဒီပပ င််းဒရ ွဲ့သည်ံ့က လတ င် ဝနထ်မ််းနှငံ့အ်တ ဒနပပ်ီး ဝနထ်မ််းအဒပေါ်တ င် လ ို်းဝမီှခ ိုဒနရသည်ံ့ ဇနီ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

ခင်ပ န််း၊ သ ်းသမီ်းမ  ်း (လငပ်ါမယ ်းပါသ ်းသမီ်းမ  ်းနှငံ့် တရ ်းဝငဒ်မ ်းစ ်းသ ်းသမီ်း မ  ်းအပါအဝင်) ပဖစဒ်သ  

မ သ ်းစိုသည် မ လရ ထ ်းတည်ရ ပဖစသ်ည်ံ့ ဒေသစရ တခ် စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ  ဒေသ ၌ ဆကလ်က်ဒနထ ိုင်လ က်ရှ ပခင််း။ 

(ဂ) ယ ယဒီပပ င််းဒရ ွဲ့သည်ံ့ ဒေသသ ိုို့အသ  ်းတ င်လည််းဒက င််း၊ ယင််းဒေသမှ အပပနတ် ငလ်ည််းဒက င််း ရခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ 

က ်းဒပပ င််းခ  န်အတ က် ဒေသစရ တ်က ို ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

(ဃ) ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ဒေသမှ ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့မရှ သည်ံ့ဒေသတ င် န ိုင်င ဒတ ်က က င််းပသည်ံ့ 

ဒနို့ကကီ်းရကက်ကီ်း အခမ််းအနော်း တကဒ်ရ က်ရန်ပဖစဒ်စ၊ တ ဝနပ်ဖင်ံ့ပဖစဒ်စ၊ အစည််းအဒဝ်း တကဒ်ရ က်ရန်ပဖစဒ်စ၊ 

ဌ နဆ ိုင်ရ သင်တန််းမ  ်း တကဒ်ရ က်ရန်ပဖစဒ်စ၊ ဌ နအလ ိုကပ်ပ လိုပ်ဒသ ပပပ  ၊ ပပ  င်ပ  မ  ်းနှငံ့် 

န ိုင်င ဒတ ်ကကကီ်းမှ ်းပပ လိုပ်သည်ံ့ ပပပ  ပပ  င်ပ  မ  ်းတ င် ဒလံ့က င်ံ့ယှဉ်ပပ  င်ရနပ်ဖစဒ်စ၊ တ ဝနပ်ဖင်ံ့ ပပညတ် င််းတ င်ပဖစ်ဒစ၊ 

ပပည်ပသ ိုို့သ  ်းဒရ က်ရ တ င် သက်ဆ ိုင်ရ န ိုင်င /အဖ  ွဲ့အစည််းက ဒနထ ိုင်စ ်းဒသ ကစ်ရ တ်က ခ ပခင််းမရှ သည်ံ့ 

က စစရပ်မ  ်းအတ က်ပဖစဒ်စ ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ သ ိုို့ရ တ င် 

ပပည်ပသ ိုို့သ  ်းဒရ က်ရ တ ငသ်က်ဆ ိုင်ရ န ိုင်င /အဖ  ွဲ့အစည််းက ဒနထ ိုင်စ ်းဒသ ကစ်ရ တ် က ခ သည်ံ့က စစရပ်မ  ်း၌ 

ဒလ်းလထက်မပ ိုဒသ  က လအတ က်သ  ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

၁၅၄။ ဒေသစရ တခ် စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ ဒေသတ င် တ ဝနထ်မ််းဒဆ ငဒ်န ကသည်ံ့ ဝနထ်မ််းမ  ်းသည် ခ င်ံ့ 

ခ စ ်းသည်ံ့က လအတ င််း ဒအ က်ပါသတ်မှတ်ခ က်မ  ်းနငှံ့်ညီည တ်လျှင် ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည-် 

(က) အပင မ််းစ ်းယ ရန် ပပင်ဆင်ခ င်ံ့အပါအဝင် ခ င်ံ့မ  ်းခ စ ်းသည်ံ့က စစတ င် ခ င်ံ့က လအနက်မှ ဒလ်းလ ထက်မဒက   ်  

ပ မ််းမျှလစ နှုန််းပပည်ံ့ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ ခ င်ံ့က လပဖစပ်ခင််း၊ 
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(ခ) အပင မ််းစ ်းယ ရန်ပပင်ဆငခ် င်ံ့မဟိုတ်   လိုပ်သက်ခ င်ံ့ခ စ ်းသ ဝန်ထမ််းအ ်း ခ င်ံ့ပပ ပ ိုငခ် င်ံ့ရှ သ က ထ ို 

လိုပ်သက်ခ င်ံ့ကိုန်ဆ ို်းသည်ံ့အခါတ င် ယင််းဝန်ထမ််းက ို ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ ဒေသတစ်ခိုခို၌ 

ပပနလ်ည်တ ဝနခ် ထ ်းရန် ရည်ရယွဒ် က င််း ခ င်ံ့ပပ မ န်ို့တ င် ဒဖ ပ်ပပါရှ ပခင််း၊ 

(ဂ) ခ င်ံ့က လအတ င််း၌ ဝနထ်မ််း သ ိုို့မဟိုတ် ယင််းဝန်ထမ််း၏ မ သ ်းစိုသည် ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ  သည်ံ့ မ လဒေသတ င် 

ဒနထ ိုင်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ ်ခ င်ံ့ကိုန်ဆ ို်းသည်ံ့အခါ ဝနထ်မ််းအ ်း ဒပပ င််းဒရ ွဲ့တ ဝနခ်  ထ ်းရန ်ရည်ရွယ်သည်ံ့ 

ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ဒေသတ င် ဒနထ ိုင်ပခင််း၊ 

(ဃ) မီ်းဖ  ်းခ င်ံ့နှငံ့် လိုပ်သကခ် င်ံ့က ို တစ်ဆကတ်ည််းခ စ ်းခ ံ့ဒသ ် မီ်းဖ  ်းခ င်ံ့စတင်သည်ံ့ဒနို့မှ ခိုနစ်လ အထ သ  

ဒေသစရ တ်က ို ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ပခင််း။ 

၁၅၅။ အ ်းလပ်ရက်ရှညက် လက ို ပ မ််းမျှလစ ပပည်ံ့ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ ခ င်ံ့က လနငှံ့် ဆက်စပ်ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ  ခ ံ့ပါက 

ယင််းအ ်းလပ်ရက်ရှညက် လက ို ဒေသစရ တအ်လ ိုို့ငှ  ပ မ််းမျှလစ ပပည်ံ့ခ စ ်းခ င်ံ့က လဟ ၍ မှတယ် ရမည်။ 

၁၅၆။ အ ်းလပ်ရက်ရှညက် လက ို ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ ဒေသ၏ ပပင်ပတ င် ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ခ ံ့ဒသ ် ခ င်ံ့ပပ ရမည်ံ့ 

ဒေသစရ တ်နငှံ့်စပလ် ဉ််း၍- 

(က) အ ်းလပ်ရက်ရှညက် လက ို ခ င်ံ့နှငံ့်ဆက်စပ်ခ စ ်းပခင််းမဟိုတ်ပါက ထ ိုက လက ို ဒေသစရ တ် ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ 

ဒေသ၏ပပင်ပသ ိုို့ ယ ယဒီပပ င််းဒရ ွဲ့တ ဝန် ထမ််းဒဆ င်သက ံ့သ ိုို့ မှတယ် ရမည်။ 

(ခ) အ ်းလပ်ရက်ရှည်က လက ို ပ မ််းမျှလစ ပပည်ံ့ရခ င်ံ့ရှ ဒသ က လ ဒလ်းလထက်မဒက  ်သည်ံ့ ခ င်ံ့နှငံ့် 

ဆက်စပ်ခ စ ်းခ ံ့လျှင် ယင််းအ ်းလပ်ရက်ရှည်က လက ို ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ ခ င်ံ့က လအပဖစ ်မှတယ် ရမည်။ 

၁၅၇။ ဝနထ်မ််းတစဦ််းသည် ဒေသတစ်ခိုမှအပခ ်းဒေသတစခ်ိုသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ပါက က ်းဒပပ င််းခ  န်က လ အတ က ်

ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ သည်ံ့ ဒေသစရ တန်ှငံ့် စပ်လ ဉ််း၍- 

(က) ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့မရှ ဒသ  ဒေသမှ ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ ဒေသသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ရပခင််းပဖစ် 

ပါက က ်းစခန််းမ  ်းအပဖစ ်သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ ဒေသတစခ်ိုခိုမှ ထ က်ခ  သည်ံ့ဒနို့မှစ၍ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ  သည။် 

(ခ) ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ဒေသမှ ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့မရှ ဒသ ဒေသသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ပခင််းပဖစ်ပါက 

အဆ ိုပါ က ်းစခန််းအပဖစ် သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ ဒေသသ ိုို့ ဒရ က်သည်ံ့ဒနို့အထ  ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

(ဂ) ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ ဒေသမှ ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့မရှ ဒသ ဒေသသ ိုို့လည််းဒက င််း၊ ဒေသ 

စရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့မရှ ဒသ ဒေသမှ ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ ဒေသသ ိုို့လည််းဒက င််း ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ပါက 

က ်းဒပပ င််းခ  န်က လအတ င််းခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် 

(ဃ) ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့မရှ ဒသ ဒေသမှ ဒေသစရ တ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ ဒေသသ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့လျှင် ထ ိုဒေသနှစခ်ိုသည် 

နီ်းကပ်ဒနပါက မ လတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်သည်ံ့ဒေသမှ ထ ကခ်  သည်ံ့ဒနို့မှအစပပ ၍ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် 

 

အခန်ူး ( ၁၃ ) 

ခ င်ံ့ ောလ၊    ူးထပြောင်ူးခ  န် ော လနှငံ့်  ရုံူးြ တ ်ရ ်မ္ ောူး ဆ စ်ြ်ခစံောူးခ င်ံ့ပြြုပခင်ူး 
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၁၅၈။ ခ င်ံ့စတင်သည်ံ့ဒနို့ရက၏် ဒရွှဲ့၌ ရ ို်းပ တ်ရကတ်စ်ဆက်တည််းရှ ဒနခ ံ့လျှင် ယင််းခ င်ံ့ခ စ ်းသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို 

ရ ို်းပ တ်ရက်မစမီ ဒနို့ရက၏် မ န််းလ  ပ ိုင််းတ င် ရ ထ ်းတည်ရ ဒေသမှ ထ က်ခ  ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ ခ င်ံ့ သ ိုို့မဟိုတ် 

က ်းဒပပ င််းခ  န်ကိုန်ဆ ို်းသည်ံ့ ဒနို့ရက၏်ဒနောကတ် င် ရ ို်းပ တရ်ကတ်စ်ဆက်တည််းရှ ဒနခ ံ့လျှင် 

ထ ိုရ ို်းပ တ်ရကက်ိုန်ဆ ို်းသည်ံ့ဒနို့ရက၏် ဒနောကဒ်နို့န နကပ် ိုင််းမှစ၍ အလိုပ်တ ဝနမ်  ်းက ို ပပန်လည် 

ထမ််းဒဆ င်ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ သ ိုို့ရ တ င်- 

(က) ဝနထ်မ််းက ို ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် အလိုပ်သ ိုို့ ဝငဒ်ရ ကပ်ခင််းပပ ရ ၌ ဌ နဆ ိုငရ်  ဒင ဒ က်းမ  ်း က ို 

လွှ ဒပပ င််းဒပ်းရန ်သ ိုို့မဟိုတ် လက်ခ ယ ရန် လ ိုအပ်မှုမရှ သည်ံ့က စစပဖစ်ရမည်။ 

(ခ) ဝနထ်မ််းသည် အလိုပ်တ ဝနမှ်ဒစ ၍ ထ က်ခ  ပခင််းဒ က င်ံ့ အပခ ်းတစဒ်နရ မ ှဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းက ို 

ယင််းထ က်ခ  သ  ်းသ  ဝနထ်မ််း၏တ ဝနမ်  ်းအ ်း ထမ််းဒဆ င်ရန် ဒစ ၍ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ရပခင််းမပဖစဒ်စရ။ 

(ဂ) ဝနထ်မ််းသည် အလိုပ်သ ိုို့ဝင်ဒရ က်မှုဒနောကက် ပခင််းဒ က င်ံ့ ယင််းဝန်ထမ််းမရှ သည်ံ့က လအတ င််း ယင််းဝန်ထမ််း၏ 

တ ဝနမ်  ်းက ို ဒဆ င်ရကွ်ဒပ်းဒနရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းအ ်း အပခ ်းတစဒ်နရ သ ိုို့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ ရန ်ဒနောက်က ပခင််းမပဖစဒ်စရ။ 

၁၅၉။ ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််း အကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းကပဖစ်ဒစ၊ 

ခ င်ံ့ဒပ်းပ ိုင်ခ င်ံ့ရှ သ ကပဖစဒ်စ ရ ို်းပ တ်ရကက် ို ခ င်ံ့ သ ိုို့မဟိုတ် က ်းဒပပ င််းခ  န်နငှံ့် ဆက်စပ်ခ စ ်းသည်ံ့ က စစမ  ်းနှငံ့် စပ်လ ဉ််း၍- 

(က) ရ ို်းပ တ်ရက ်သ ိုို့မဟိုတ် ရ ို်းပ တ်ရက်မ  ်း၏ ဒနောက်ဒနို့ရက်မှစ၍ ခ င်ံ့ယ လျှင် ခ င်ံ့က လ၊ ခ င်ံ့လစ နငှံ့် စရ တ်တ ိုို့က ို 

ယင််းခ င်ံ့ယ သည်ံ့ဒနို့ရကမှ်စ၍ တ က်ခ က်ရမည်။ 

(ခ) ခ င်ံ့ သ ိုို့မဟိုတ် က ်းဒပပ င််းခ  န်၏ဒနောကတ် င် ရ ို်းပ တ်ရက ်သ ိုို့မဟိုတ် ရ ို်းပ တ်ရက်မ  ်း တစ်ဆကတ်ည််းရှ ဒနလျှင် 

ယင််းခ င်ံ့ သ ိုို့မဟိုတ် က ်းဒပပ င််းခ  န်သည် ရ ို်းပ တ်ရက် သ ိုို့မဟိုတ် ရ ို်းပ တ်ရက်မ  ်း၏ ဒရွှဲ့ရကတ် င် ကိုန်ဆ ို်းသည။် လစ ၊ 

စရ တတ် ိုို့က ိုလည််း ယင််းရကမှ်စ၍ ခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

 

အခန်ူး ( ၁၄ ) 

ဝန ်မ်္ူးစည်ူး မ်္ူး  န်ူးသ မ်္ူး ထရူးဆ ုင်ရော  အထပခခံမ္ မ္ ောူး 

၁၆၀။ စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဒရ်းအလ ိုို့ငှ  ဝနထ်မ််းက ိုအဒရ်းယ ရ တ င် ပပစေ်ဏခ် မှတ်ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် 

ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းဆ ိုင်ရ ပပစေ်ဏတ်စ်ရပ်ရပ်ပဖင်ံ့ အဒရ်းယ ခ ရပပ်ီးဒနောက် က  ်းလ န်ပ ကက် ကခ် ံ့ဒသ  

ပပစမ်ှုမ   ်းထပ်မ မပဖစဒ်စဒရ်းနငှံ့် အသ တရ ်းရရှ ဒစဒရ်းဟ သည်ံ့ ဝနထ်မ််းဒက င််းတစ်ဦ်းပဖစ်လ ဒစရန် 

ရည်ရွယ်ခ က်မ  ်းနငှံ့်အညီ ဒဆ င်ရွကရ် ၌- 

(က) ဝနထ်မ််းသည် သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ က င်ံ့ဝတ်၊ စည််းကမ််းနှငံ့် တ ဝနမ်  ်းက ို ဒစ င်ံ့ထ န််းလ ိုကန်ော၍ 

လိုပ်ငန််းကျွမ််းက င်မှုအစဉ်တ ို်းတကဒ်နဒစရန် ကက  ်းစ ်းပခင််းပဖင်ံ့ မ မ ဝန်ထမ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအတ င််း လိုပ်ငန််း 

စ မ််းရည်တ ို်းတက်ပမင်ံ့မ ်းဒစဒရ်းက ို ဦ်းတည်ခ ကထ် ်းရှ ရမည်။ 
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(ခ) ဝနထ်မ််းက င်ံ့ဝတ်ပ ကယ် င််းပခင််း၊ ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းဒဖ က်ဖ က်ပခင််း၊ လိုပ်ငန််းတ ဝနပ် က်က က် ပခင််း၊ 

ဥပဒေခ   ်းဒဖ က်ပခင််းတ ိုို့အတ က် ဝနထ်မ််းက ို အဒရ်းယ အပပစ်ဒပ်းရ တ င် က ိုယက် င်ံ့တရ ်းပပ ပပင် ဒရ်းနငှံ့် 

စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဒရ်းထ ဒရ က်ဒစရန် ရည်ရွယဒ်ရ်ှးရှုရမည်။ 

(ဂ) ဌ နဆ ိုင်ရ အဒရ်းယ အပပစဒ်ပ်းပခင််းနငှံ့် ဥပဒေဒ က င််းအရအဒရ်းယ  အပပစ်ဒပ်းပခင််းတ ိုို့၏ ကဏ္ဍ က  ပပ ်းပခ ်းနော်းမှုက ို 

ဂရိုပပ ၍ နည််းလမ််းမှန်ကန်စ   ဒဆ င်ရွကရ်မည။် 

(ဃ) ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းမှုဖ င်ံ့၍ စစ်ဒဆ်း က ်းနောရ ၌ ဤနည််းဥပဒေမ  ်းပါ မခ င််းခ က်ပပ ထ ်းသည်ံ့ က စစမ   ်းတ င်မတှစပ်ါ်း 

အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််း၏ ဒရွှဲ့ဒမှ ကတ် င် စစဒ်ဆ်း က ်းနောရမည်။ 

(င) ဌ နဆ ိုင်ရ  အဒရ်းယ ပခင််းခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းက ို ရငှ််းလင််းဒခ ပခ င်ံ့ လ ိုဒလ ကစ်  ဒပ်းရမည်။ 

(စ) ဌ နဆ ိုင်ရ  အဒရ်းယ ပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းတ င် အပပစ်မရှ ဒ က င််း စစဒ်ဆ်းဒတ ွဲ့ရှ ပါက အဒရ်းယ  ခ ခ ံ့ရပခင််းဒ က င်ံ့ 

ဝနထ်မ််းဒရ်းရ  ရပ ိုင်ခ င်ံ့မ  ်း ဆ ို်းရ ှု်းနစ်နောမှုမရှ ဒစရန ်ပပနလ်ည်စီစဉ်ဒဆ င်ရကွ်ဒပ်းရ မည်။ 

(ဆ) ဝနထ်မ််းတ င် ပပစမ်ှုထငရ် ှ်းဒတ ွဲ့ရှ ၍ အပပစဒ်ပ်းရ ၌ စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းမှုထ ဒရ က်ဒစမည်ံ့ 

ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းဆ ိုင်ရ  ပပစ်ေဏ်မ   ်းက ို ခ မှတ်ရမည်။ 

(ဇ) ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းဆ ိုင်ရ  ပပစေ်ဏက် ိုခ မှတ်ရ ၌ က  ်းလ န်သည်ံ့ပပစ်မှုနှငံ့် ခ မှတ်သည်ံ့ပပစ်ေဏ်တ ိုို့ သည် 

လ ိုကဒ်လ  ညဒီထ မှု၊ တရ ်းမျှတမှုရှ ဒစရမည်။ ဝနထ်မ််း ဝတ င် လ ည န်ို့တ ို်းဒစမည်ံ့ ပပစေ်ဏမ်  ်း ခ မှတ်ပခင််းမှ 

ဒရ ှင် ကဉ်ရမည။် 

(ဈ) ဌ နဆ ိုင်ရ  အဒရ်းယ မှုတ င် ခ မှတ်ပခင််းခ ရသည်ံ့ပပစေ်ဏအ်ဒပေါ် မဒက နပ်ပါက အယ ခ ဝင်ခ င်ံ့ရှ ဒစ ရမည။် 

အယ ခ ၏ဆ ို်းပဖတ်ခ က၊် အမ န်ို့၊ ပပစေ်ဏသ်ည် ယင််းအမှုက စစအတ က် အပပ်ီးအပပတ်ပဖစဒ်စရမည်။ 

(ည) စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဒရ်း ထ ဒရ က်လ င်ပမနဒ်စရနန်ငှံ့် လိုပ်ငန််းတ ဝန်လစ်ဟင််းမှု မရှ ဒစရန ်အလ ိုို့ငှ  ဌ နဆ ိုင်ရ  

အဒရ်းယ မှုမ  ်းက ို  ကန်ို့ က ပခင််းမရှ ဒစ   ပပ်ီးပပတ်ဒအ င် ဒဆ င်ရွကရ်မည။် 

 

အခန်ူး ( ၁၅) 

ဝန ်မ်္ူးစည်ူး မ်္ူးဆ ုင်ရော ပြစ်မ္ှုမ္ ောူး 

၁၆၁။ အလိုပ်ခ  န်နှငံ့ ်သက်ဆ ိုင်သည်ံ့ ဒအ က်ပါဝနထ်မ််းစည််းကမ််းဆ ိုင်ရ ပပစ်မှုတစ်ခိုခိုအတ က် ဝနထ်မ််းက ို ဌ နဆ ိုငရ်  

အဒရ်းယ အပပစ်ဒပ်းန ိုင်သည်- 

(က) လ ိုဒလ ကဒ်သ  အဒ က င််းရင််းမရှ    အလိုပ်တကခ်  န်ဒနောက်က ၍ အလိုပ်ခ င်သ ိုို့ ဒရ က်ရှ ပခင််း၊ 

(ခ) လ ိုဒလ ကဒ်သ အဒ က င််းရင််းမရှ    အလိုပ်ဆင််းခ  နထ်က်ဒစ ၍ အလိုပ်ခ င်မှ ထ က်ခ  ပခင််း၊ 

(ဂ) အထက်တ ဝနရ်ှ သ ၏ခ င်ံ့ပပ ခ က်မရ   မ က ခဏအလိုပ်ခ င်မှ ပ က်က က်ပခင််းတ ိုို့မှ  အဒလံ့အက င်ံ့ က ံ့သ ိုို့ပဖစဒ်နပခင််း၊ 

(ဃ) ခ င်ံ့စည််းကမ််းမ  ်းက ို ဒဖ က်ဖ က်ပပီ်း ခ င်ံ့မ ံ့ပ က်က က်ပခင််း၊ 

(င) ခ ိုင်လ ိုဒသ အဒ က င််းမရှ    ခ င်ံ့ရက်ထက်ပ ို၍ဒနပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ခ င်ံ့ရက်ကိုန်ဆ ို်းပပ်ီးဒနောက် အလိုပ် ဝငဒ်ရ က်ရန် 

ပ က်က က်ပခင််း၊ 
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(စ) ခ ိုင်လ ိုဒသ အဒ က င််းမရှ    ခ င်ံ့ပပ ထ ်းသည်ံ့ အလိုပ်က ်းဒပပ င််းခ  န်ကိုန်ဆ ို်းပပ်ီးဒနောက် အလိုပ်ဝငဒ်ရ က်ရန် 

ပ က်က က်ပခင််း။ 

၁၆၂။ တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်မှု၊ လိုပ်ရည်က ိုင်ရည်တ ိုို့နငှံ့်ပတသ်က်သည်ံ့ ဒအ က်ပါဝနထ်မ််းစည််းကမ််းဆ ိုင် 

ရ ပပစ်မှုတစ်ခိုခိုအတ က ်ဝနထ်မ််းက ို ဌ နဆ ိုင်ရ  အဒရ်းယ အပပစ်ဒပ်းန ိုင်သည်- 

(က) တ ဝနမ်ဒက ပ နပ်ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝနက် ိုဒပါ ံ့ဆစ  ထမ််းဒဆ င်ပခင််း၊ 

(ခ) ဒပါ ံ့ဒလ  ံ့မှုဒ က င်ံ့ပဖစ်ဒစ၊ လိုပ်ငန််းဆ ိုင်ရ  စည််းမ ဉ််း၊ စည််းကမ််း၊ အမ န်ို့နငှံ့် ညွှန် က ်းခ က်မ  ်းက ို 

မလ ိုကန်ောမှုဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ န ိုင်င ံ့ ဏ္ဍ ဒင  သ ိုို့မဟိုတ် န ိုင်င ပ ိုင်ပစစည််းဆ ို်းရ ှု်းပ က်စီ်းရပခင််း၊ 

(ဂ) ခန်ို့အပထ် ်းသည်ံ့ရ ထ ်းနှငံ့်မညီ   လိုပ်ရည်က ိုင်ရညအ်ဆင်ံ့အတန််းမမီပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် အရည်အခ င််းည ံ့ဖ င််းပခင််း၊ 

အရည်အဒသ ်းမပပည်ံ့ဝပခင််း၊ 

(ဃ) ဥပဒေနငှံ့်အညီ ထိုတ်ပပန်ထ ်းသည်ံ့အမ န်ို့၊ ညွှန် က ်းခ က်မ  ်းက ို လ ိုကန်ောရန ်ပ ကက် ကပ်ခင််း။ 

၁၆၃။ လိုပ်ငန််းခ ငအ်တ င််း ပပ မ ဆက်ဆ မှုစည််းကမ််းဆ ိုင်ရ  ဒအ က်ပါပပစမ်ှုတစခ်ိုခိုအတ က် ဝနထ်မ််းက ို ဌ နဆ ိုင်ရ  

အဒရ်းယ အပပစ်ဒပ်းန ိုင်သည်- 

(က) ရ ထ ်းခန်ို့ထ ်းပခင််း၊ ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ပခင််းနှငံ့် ပပည်ပပည သငဒ်စလွှတ်ပခင််းတ ိုို့အတ က် အဒရ်းပါဒသ  

က ိုယဒ်ရ်းအဒ က င််းအရ ၊ အခ က်အလက်မ  ်းက ို လ မ်လည်တင်ပပပခင််း၊ ထ မ်ခ န်ထ ်းပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

မရ ို်းသ ်းမှုတစ်ခိုခိုပပ လိုပ်ပခင််း၊ 

(ခ) တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရ ၌ ရ ို်းသ ်းဒပဖ င်ံ့မတ်မှုမရှ ပခင််း၊ လ မ်လည်ပခင််း၊ လ မ်လည်ရနအ် ်းထိုတ်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

လ မ်လည်ရနအ် ်းဒပ်းက ညီပခင််း၊ 

(ဂ) အပခ ်းဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းဦ်းက ို ထ ခ ိုက်နစ်နောဒစရန ်မဟိုတ်မမှန်စ ပ်စ  တ ိုင် က ်းပခင််း၊ သ တစ်ပါ်း၏ အမညက် ို 

အလ  သ ို်းစ ်းပပ ၍ပဖစဒ်စ၊ အမည်မှန်က ိုဖ ို်းဝကှ်၍ပဖစဒ်စ ပစစ် ဒရ်းသ ်းပခင််း၊ 

(ဃ) အလိုပ်ခ င်ပင မ််းခ မ််းသ ယ မှုက ိုပဖစဒ်စ၊ ဝနထ်မ််းအခ င််းခ င််းစည််းလ ို်းညညီ တ်မှုက ိုပဖစ်ဒစ ပ က်ပပ ်းဒစရန် 

လ ှုွဲ့ဒဆ ပ်ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ပပ လိုပ်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ထ ိုသ ိုို့ပပ လိုပ်ပခင််းက ို အ ်းဒပ်းက ညီပခင််း၊ 

(င) အလိုပ်ခ ငတ် င် ဒလ င််းကစ ်းပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် မ ်းယစဒ်သ ကစ် ်းပခင််း၊ 

(စ) မ ်းယစ်ဒဆ်းဝါ်းနှငံ့ ်စ တက် ိုဒပပ င််းလ ဒစဒသ  တ ်းပမစ်ဒဆ်းဝါ်းမ  ်းက ို မီှဝ သ ို်းစ  ပခင််း၊ 

(ဆ) တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရ တ င် ရ ိုင််းပပစ  ဒပပ ဆ ိုပပ မ ဆက်ဆ ပခင််း၊ 

(ဇ) အလိုပ်ခ င်တ င် ခ ိုက်ရနပ်ဖစပ်  ်းပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် တစ်စ ိုတစဦ််းက ို က ိုယ်ထ လကဒ်ရ က်က  ်းလ န်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

ရိုန််းရင််းဆန်ခတ်ပဖစဒ်စပခင််း၊ 

(ဈ) လိုပ်ငန််းသ ို်းပစစည််းက ရ ယ မ  ်းက ိုတမင်သကသ်က်ဖ က်ဆီ်းပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ပ က်စီ်းဆ ို်းရ ှု်းဒစပခင််း၊ 

(ည) အလိုပ်ခ ငဒ် ်းအနတရ ယ်ကင််းရှင််းဒရ်းနှငံ့် လ ိုခခ  ဒရ်းဆ ိုင်ရ  စည််းကမ််းမ  ်းက ို တမင်ပဖစ်ဒစ၊ 

ဒပါ ံ့ဒလ  ံ့မှုဒ က င်ံ့ပဖစ်ဒစ ဒဖ က်ဖ က်ပခင််း၊ 

(ဋ) သ ကခ ကင််းမ ံ့စ  ပပ မ ဒနထ ိုင်ပခင််း၊ ဝနထ်မ််းနှငံ့်မဒလ  ည်ီဒအ င် ဝတ်စ ်းဆငယ်င်ပခင််း၊ 
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(ဌ) လ  ်ဒပ်းလ  ်ယ ပပ ပခင််း၊ တ စ ို်းလကဒ်ဆ ငဒ်ပ်းပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် တ စ ို်းလက်ဒဆ င်ယ ပခင််း၊ 

(ဍ) တ ဝန်အရ ဒဆ င်ရွကရ်န်ရှ သည်ံ့ အလိုပ် သ ိုို့မဟိုတ် ပပ လိုပ်ဒပ်းခ ံ့ရသည်ံ့ လိုပ်ငန််းအတ က် 

ဒင ဒ က်းအပါအဝင်အက   ်းခ စ ်းခ င်ံ့တစ်ခိုခိုက ိုဒတ င််းခ ပခင််း၊ ရယ ပခင််း၊ လက်ခ ရန် သဒ  တ ပခင််း၊ 

(ဎ) အပခ ်းဝနထ်မ််းတစဦ််းအ ်း အမှုက စစတစ်ရပ်က ိုပပ လိုပ်ဒပ်းဒစရန ်သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝနအ်ရပပ လိုပ်ရ မည်ံ့ အလိုပ်က ို 

မပပ လိုပ်ဒစရနအ်တ က် ဒင ဒ က်းအပါအဝင် အက   ်းခ စ ်းခ င်ံ့တစ်ခိုခိုက ိုဒတ င််းခ ပခင််း၊ ရယ ပခင််း၊ 

လက်ခ ရနသ်ဒ  တ ပခင််း၊ 

(ဏ) မ မ ကပဖစဒ်စ၊ အပခ ်းဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းကပဖစ်ဒစ အမှုက စစတစ်ခိုက ို မတရ ်းဒသ  နည််းလမ််းမ  ်း ပဖင်ံ့ 

ဒဆ င်ရွကဒ်ပ်းရန ်အတ က် ဒင ဒ က်းအပါအဝင် အက   ်းခ စ ်းခ င်ံ့တစ်ခိုခိုက ို ဒတ င််းခ ပခင််း၊ ရယ  ပခင််း၊ 

လက်ခ ရနသ်ဒ  တ ပခင််း၊ 

(တ) အထက်ပါတရ ်းနည််းလမ််းနှငံ့်ဆန်ို့က ငဒ်သ အက   ်းခ စ ်းခ င်ံ့မ  ်းက ို အမှုက စစနှငံ့တ် ိုကရ် ိုက် 

သက်ဆ ိုင်သ ထ မှသ မက ထ ိုက စစနှငံ့်ပဖစဒ်စ၊ ထ ိုပိုဂ္  လ်နှငံ့်ပဖစ်ဒစ ပတ်သက်ဒနသ မ  ်းထ မှ အက   ်းခ စ ်း 

ခ င်ံ့ဒတ င််းခ ပခင််း၊ ရယ ပခင််း၊ လက်ခ ရန ်သဒ  တ ပခင််း၊ 

(ထ) လိုပ်ငန််းနှငံ့်ပတ်သက်သည်ံ့ ဒင  သ ိုို့မဟိုတ် ပစစည််းက ို အလ  သ ို်းစ ်းပပ လိုပ်ပခင််း၊ ထ ိုသ ိုို့ပပ လိုပ်ရန ်အ ်းထိုတပ်ခင််း 

သ ိုို့မဟိုတ ်အ ်းဒပ်းက ညီပခင််း၊ 

(ေ) ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််း၊ ဝနထ်မ််းအမ   ်းအစ ်းအလ ိုက် ဒစ င်ံ့ထ န််းလ ိုကန်ောရန် သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ အပခ ်းက င်ံ့ဝတန်ှငံ့် 

စည််းကမ််းမ  ်းက ို ဒဖ က်ဖ က်ပခင််း၊ 

(ဓ) တ ဝနအ်ရ အထက်အကကီ်းအမ ှ်းက ဥပဒေနငှံ့်အညဒီပ်းသည်ံ့ အမ န်ို့က ို ဝနထ်မ််းက ိုယ်တ ိုင်ဖီဆန် ပခင််း၊ 

အပခ ်းဝနထ်မ််းတ ိုို့က ို ဆန်ို့က င်ဒစရန် လ ှုွဲ့ဒဆ ်ပခင််း၊ ပခ မ််းဒပခ က်ပခင််း၊ ဒသ ်းဒဆ င်စည််းရ ို်းပခင််း၊ 

(န) လ ိုခခ  မှုအဆင်ံ့အတန််း သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ ဌ နဆ ိုင်ရ စ ရွကစ် တမ််းမ  ်းက ို ထ န််းသ မ််းဒစ င်ံ့ 

ဒရ ှကရ်နပ် က်က က်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် လိုပ်ငန််းဆ ိုင်ရ  လျှ   ွဲ့ဝကှ်ခ က်မ  ်းက ို မသက်ဆ ိုငသ် မ  ်းအ ်း တ ိုက်ရ ိုက်ပဖစဒ်စ၊ 

သ ယ်ဝ ိုက၍်ပဖစဒ်စ အသ ဒပ်းပခင််း၊ 

(ပ) န ိုငင် ဒတ ်နှငံ့် န ိုင်င ဒတ အ်စ ို်းရက ို အ ကည်ည  ပ က်ဒစမည်ံ့ စ အိုပ်စ တမ််းမ  ်း ဒရ်းသ ်းပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ပဖနိ်ု့ဒဝပခင််း၊ 

(ဖ) န ိုငင် ဒတ ်လ ိုခခ  ဒရ်းနှငံ့် တရ ်းဥပဒေစ ို်းမ ို်းဒရ်းက ို ထ ခ ိုက်ဒစသည်ံ့ လှုပ်ရှ ်းမှုတစ်ခိုခိုတ င် ပါဝင်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

လ ှုွဲ့ဒဆ ပ်ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် အ ်းဒပ်းက ညီပခင််း။ 

၁၆၄။ တရ ်းဥပဒေဒဖ က်ဖ က်ပခင််းနှငံ့် စပ်လ ဉ််း၍ ဒအ က်ပါအဒပခအဒနမ  ်းတ င် ဝနထ်မ််းက ို 

ဌ နဆ ိုင်ရ အဒရ်းယ န ိုင်သည-် 

(က) ဥပဒေဒ က င််းအရ ဖမ််းဆီ်းခ ဒနရပခင််း၊ 

(ခ) က ိုယ်က င်ံ့တရ ်းပ က်ပပ ်းသည်ံ့ ပပစမ်ှုနှငံ့်ပတ်သက်၍ ပဖစ်ဒစ၊ ကကီ်းဒလ်းဒသ  ပပစေ်ဏ်ထ ိုကသ်င်ံ့သည်ံ့ 

ပပစမ်ှုနှငံ့်ပတ်သက်၍ပဖစဒ်စ တရ ်းစ  ဆ ိုခ ရပခင််း၊ 

(ဂ) ဥပဒေဒ က င််းအရ တရ ်းရ ို်း၏ ပပစေ်ဏစ်ီရငခ် ရပခင််း။ 
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ရှင်ူးလင်ူးခ  ။် ယင််းက စစမ  ်းတ င် ဝနထ်မ််း၏တရ ်းရ ို်းတ င ်အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့အမှုသည် ဌ နဆ ိုင်ရ မ ှ

အဒရ်းယ ပခင််းက ို တစ်ပပ  ငတ်ည််းဒဆ င်ရွကရ်န် လ ို မလ ို၊ ဝနထ်မ််းက င်ံ့ဝတ်ပ က်ယ င််းပခင််း၊ ဌ နဆ ိုင်ရ  

စည််းကမ််းဒဖ က်ဖ က်ပခင််း၊ တ ဝနပ် က်က က်ပခင််း ရှ  မရှ  တ ိုို့က ို ထည်ံ့သ င််းစဉ််းစ ်းရမည်။ 

၁၆၅။ (က) ဝနထ်မ််းသည် တ ဝနခ်  န်နှငံ့် မသက်ဆ ိုငဒ်သ အခ  န်တ င်ပဖစ်ပ  ်းခ ံ့သည်ံ့ အမှုက စစအတ က် ဥပဒေဒ က င််းအရ 

တရ ်းစ  ဆ ိုပခင််းခ ရလျှင်ပဖစဒ်စ၊ ဖမ််းဆီ်းခ  ပ်ဒနှောင်ပခင််းခ ရလျှင်ပဖစ်ဒစ သက်ဆ ိုင်ရ  တရ ်းစ  သည်ံ့ အဖ  ွဲ့အစည််းက 

ယင််းဝန်ထမ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းထ  စ ပဖင်ံ့ အဒ က င််း က ်းရမည။် သက်ဆ ိုငရ် တရ ်းရ ို်းကလည််း 

ယင််းဝန်ထမ််းအဒပေါ် အပပ်ီးသတ်အမ န်ို့ခ မှတ်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် စီရင်ခ က်ခ မှတ်ပခင််း ဒဆ င်ရွကပ်ပ်ီးသည်ံ့အခါ 

မ တတ တစ်ဒစ ငက် ို ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းထ  ဒပ်းပ ိုို့ရမည်။ 

(ခ) ဝနထ်မ််းသည် တ ဝနဝ်တတရ ်း ထမ််းဒဆ င်ခ  နတ် င် ပဖစ်ပ  ်းဒသ  ဥပဒေဒ က င််းအရ အဒရ်းယ ခ ရန ိုင်သည်ံ့ 

ပပစမ်ှုတစ်မ   ်းမ   ်းက ို ပပ လိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝနပ် က်က ကမ်ှုအတ က် ဖမ််းဆီ်း ခ  ပ်ဒနှောငရ်နပ်ဖစလ်ျှင် သက်ဆ ိုင်ရ  

အဖ  ွဲ့အစည််းသည် အဆ ိုပါဝနထ်မ််း၏ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််း အကကီ်းအမ ှ်းထ  ဖမ််းဆီ်းခ  ပ်ဒနှောင်ခ င်ံ့ဒတ င််းခ ပပ်ီး 

ခ င်ံ့ပပ ခ က်ရရှ မှသ  ဖမ််းဆီ်းခ  ပ်ဒနှောင်ခ င်ံ့ရှ သည်။ တစ်ဆက်တည််းတ ဝန် ဝတတရ ်းထမ််းဒဆ ငခ်  န်တ င်ပဖစ်ပ  ်းဒသ  

ဥပဒေဒ က င််းအရ အဒရ်းယ  ခ ရန ိုင်သည်ံ့ ပပစမ်ှုတစ်မ   ်းမ   ်းက ို ပပ လိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝန်ပ က်က က်မှုအတ က် 

တရ ်းစ  ဆ ိုရနပ်ဖစလ်ျှင် သကဆ် ိုင်ရ အဖ  ွဲ့အစည််းသည် အဆ ိုပါဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့ အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းထ  တရ ်းစ  ဆ ိုခ င်ံ့ 

ဒတ င််းခ ရမည်ပဖစ်ပပီ်း ခ င်ံ့ပပ ခ က်ရရှ မှသ  တရ ်းစ  ဆ ိုရမည်။ 

၁၆၆။ ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းဆ ိုငရ်  ပပစမ်ှုတစခ်ိုခိုက ို က  ်းလ နဒ် က င််း ပပစမ်ှုထင်ရ ှ်းဒတ ွဲ့ရှ ဒသ  ဝနထ်မ််းက ို 

ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းဆ ိုင်ရ  ပပစ်ေဏ်တစ်မ   ်းမ   ်းခ မှတ်ရ ၌ ပပစ်မှု၏ သ  ဝနငှံ့် ဝနထ်မ််း၏ ပပ လိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် 

တ ဝနပ် က်က က်မှုတ ိုို့က ို ခ င်ံ့ခ  န်ဒထ က်ရှုပပီ်း ဥပဒေပိုေ်မ ၅၃ တ င် သတ်မှတ်ထ ်းဒသ  ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းဆ ိုင်ရ  

ပပစေ်ဏက် ို်းမ   ်းအနက်မှ သင်ံ့ဒလ  ်သည်ံ့ ပပစေ်ဏတ်စ်ရပ်က ိုပဖစ်ဒစ၊ ပပစေ်ဏ ်တစ်ရပ်ထက်ပ ို၍ပဖစဒ်စ ခ မှတ်န ိုင်သည်။ 

၁၆၇။ ဝနထ်မ််းက ို အပပစဒ်ပ်းရ ၌ ခ မှတ်သည်ံ့ ပပစေ်ဏသ်ည် တရ ်းမျှတဒရ်းနငှံ့် စည််းကမ််းထ န််းသ မ််း မှုက ို 

ထ ဒရ ကဒ်စဒရ်းအတ က် ပပစမ်ှုနှငံ့် ပပစေ်ဏ ်လ ိုကဒ်လ  ညဒီထ ရှ ဒစရန် ဂရိုပပ ဒဆ င်ရကွ်ရမည်။ အပပစရ်ှ ဒသ  

ဝနထ်မ််းက ို အပပစန်ှငံ့ဒ်လ  ည်ီစ   ထ ိုကသ်င်ံ့သည်ံ့ ပပစေ်ဏ်ဒပ်းရနပ်ဖစဒ်သ ်လည််း ဝနထ်မ််း ၏ ဝတ င် 

နောလနမ်ထ အည န်ို့တ ို်းဒစမည်ံ့ အပပစဒ်ပ်းပခင််းမ   ်း မပဖစဒ်စ   ဝနထ်မ််းဒက င််းတစဦ််း ပပန်လည်ပဖစ်လ ဒစရန ်

ပပ ပပင်ဒပ်းဒရ်းက ို ဒရ်ှးရှုရမည။် 

 

အခန်ူး ( ၁၆) 

ဌော နဆ ုင်ရော  အထရူးယ  ပခင်ူး 

၁၆၈။ ဝနထ်မ််း၏ပပ လိုပ်မှု၊ ဝနထ်မ််းက င်ံ့ဝတ်ပ က်ယ င််းမှု၊ စည််းကမ််းဒဖ က်ဖ က်မှု၊ တ ဝနပ် က်က က် မှု 

တစ်ခိုခိုနငှံ့်စပ်လ ဉ််း၍ အဒရ်းယ ရန်ရှ ပါက ဥပဒေဒ က င််းအရ အဒရ်းယ ရမည်ံ့ အမှုက စစပဖစသ်ည် သ ိုို့မဟိုတ် 

ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဒရ်းအရ ဌ နဆ ိုင်ရ အဒရ်းယ သင်ံ့သည်ံ့အမှုက စစပဖစ်သည် သ ိုို့မဟိုတ် ဥပဒေဒ က င််းအရ 
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အဒရ်းယ ရမည်ံ့အပပင် ဌ နဆ ိုင်ရ အဒရ်းယ ရန်လည််းတစ်ပပ  င်တည််း ပ ်းတ   အဒရ်းယ ရန် လ ိုအပ်သည်ံ့အမှုက စစပဖစသ်ည်က ို 

ဒရ်ှးဦ်းစ   ဆ ို်းပဖတ်ရမည။် ဥပဒေဒ က င််းအရ အဒရ်းယ ရမည်ံ့ အမှုက စစပဖစ်ပါက သက်ဆ ိုင်ရ  ဥပဒေအရ အဒရ်းယ န ိုငရ်န် 

စီစဉ်ဒဆ င်ရွကရ်မည်။ ဌ နဆ ိုင်ရ  အဒရ်း ယ ရမည်ံ့ အမှုက စစပဖစ်ပါက ဤအခန််းပါ သတ်မှတ်ခ က်မ  ်းနငှံ့်အညီ 

လ ိုကန်ောဒဆ င်ရကွ်ရမည။် 

၁၆၉။ တရ ်းရ ို်းတ င် စစဒ်ဆ်း က ်းနောပခင််းသည် စ  ဆ ိုထ ်းသည်ံ့ သက်ဆ ိုင်ရ  ဥပဒေအရ တရ ်းခ တ င် အပပစ ်ရှ  မရှ  

စစ်ဒဆ်း က ်းနောပခင််းပဖစ်ပပီ်း ဌ နဆ ိုင်ရ  စ ိုစမ််းစစ်ဒဆ်းပခင််းသည် အဒရ်းယ သည်ံ့ အမှုက စစ နှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍ 

ဝနထ်မ််းက င်ံ့ဝတ်ပ က်ယ င််းပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် စည််းကမ််းဒဖ က်ဖ က်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝန်ပ က်က ကပ်ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

ဥပဒေဒဖ က်ဖ ကပ်ခင််း ရှ  မရှ တ ိုို့က ို စီမ ခနိ်ု့ခ  ဒရ်းရှုဒထ င်ံ့မှ စ ိုစမ််း စစ်ဒဆ်းပခင််းပဖစ်သည်။ ဥပဒေဒ က င််းအရ 

တရ ်းစ  ဆ ိုပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို ဌ နဆ ိုင်ရ  အဒရ်းယ ပခင််းနှငံ့်စပလ် ဉ််း၍- 

(က) ဝနထ်မ််းသည် တရ ်းရ ို်း၏ ပပစမ်ှုထင်ရှ ်းစီရငပ်ခင််းက ိုခ ရပါက က  ်းလ န်သည်ံ့ပပစ်မှုနှငံ့် ခ မှတ် သည်ံ့ ပပစေ်ဏတ် ိုို့က ို 

ဒထ ကရ်ှု၍ ထ ိုဝန်ထမ််းက ို စမီ ခနိ်ု့ခ  ဒရ်းဆ ိုင်ရ  လ ိုအပ်ခ က်အရ ဝနထ်မ််းဆ ိုင်ရ  ပပစေ်ဏ် ခ မှတ်ရန် သင်ံ့ မသင်ံ့ 

စဉ််းစ ်းဆ ို်းပဖတ်ရန ်အလ ိုို့ငှ  ဌ နဆ ိုင်ရ  အဒရ်းယ န ိုင်သည်။ 

(ခ) ပပစမ်ှုဒ က င််းအရ တရ ်းစ  ဆ ိုပခင််းခ ရသည်ံ့ အမှုက စစအတ က် ပပစမ်ှုမထင်ရ ှ်းသပဖင်ံ့ တရ ်းရ ို်းက စ  ခ က်မတင်မီ အမှုမှ 

တရ ်းရှင်လွှတ်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် စ  ခ ကတ်ငစ်စဒ်ဆ်းပပ်ီး ပပစမ်ှုမထင်ရှ ်းသပဖင်ံ့ အမှုမှ တရ ်းဒသလွှတ်ပခင််းနှငံ့် 

စပ်လ ဉ််း၍ အဆ ိုပါ ဝနထ်မ််းအ ်းတရ ်းရ ို်းမှ တရ ်းရှင်သ ိုို့မဟိုတ် တရ ်းဒသ လွှတ်လ ိုကသ်ည်ံ့ အဒပခအဒနမ   ်းတ င် 

တရ ်းစ  ဆ ိုပခင််းခ ခ ံ့ရသည်ံ့ အမှုသည ်ဝနထ်မ််းက င်ံ့ဝတ်ပ က်ယ င််းပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းဒဖ က်ဖ က်ပခင််း 

သ ိုို့မဟိုတ ်တ ဝနပ် က်က က်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် က ိုယက် င်ံ့တရ ်းပ က်ပပ ်းပခင််းတ ိုို့နငှံ့် အက   ်းဝင်သည်ံ့အမှုမ   ်း 

မဟိုတ်ပါက ဝနထ်မ််းစည််းကမ််း ထ န််းသ မ််းဒရ်းအလ ိုို့ငှ  ဌ နဆ ိုင်ရ အဒရ်းယ ပခင််းမပပ ရ။ 

၁၇၀။ ဌ နဆ ိုင်ရ အဒရ်းယ ပခင််းတ င် ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှုပပ လိုပ်ပခင််းနငှံ့် ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းမှုဖ င်ံ့၍ စစ်ဒဆ်း က ်းနောပခင််းတ ိုို့အပပင် 

ဒအ က်ပါစီမ ခနိ်ု့ခ  ဒရ်းဆ ိုင်ရ  အဒရ်းယ ဒဆ င်ရွကခ် က်မ  ်းလည််း အက   ်းဝင်သည-် 

(က) တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းပခင််း၊ 

(ခ) ခ ိုင်လ ိုဒသ အဒထ က်အထ ်းမ  ်းအရ ဝနထ်မ််း၌အပပစ်ရှ ဒ က င််း ဒပေါ်လ င်ထင်ရှ ်းဒနသည်ံ့ အမှုက စစမ   ်းတ င် 

ဌ နဆ ိုင်ရ  စ ိုစမ််းစစ်ဒဆ်း ရန်မလ ိုအပ်   ထ ိုကသ်င်ံ့သည်ံ့ ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းဆ ိုင်ရ  ပပစ်ေဏ်က ိုခ မှတ်ပခင််း၊ 

(ဂ) ဥပဒေဒ က င််းအရ တရ ်းရ ို်း၏ ပပစမ်ှုထင်ရှ ်းစီရင်ပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််း၏ အမှုတ င ်က  ်းလ န ်သည်ံ့ပပစ်မှုနှငံ့် 

ခ မှတ်သည်ံ့ပပစေ်ဏတ် ိုို့က ို ဒထ က်ရှု၍ ဌ နဆ ိုင်ရ  စ ိုစမ််းစစ်ဒဆ်းရန ်မလ ိုအပ်ပါက ထ ိုက်သင်ံ့သည်ံ့ ဝနထ်မ််းဆ ိုင်ရ  

ပပစေ်ဏက် ို ခ မှတ်ပခင််း။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

၁၇၁။ ဝနထ်မ််းက ို ရ ထ ်းခန်ို့ပ ိုင်ခ င်ံ့ရှ သ သည် သ မန်အ ်းပဖင်ံ့ ထ ိုဝန်ထမ််းက ို တ ဝန်မှ ယ ယီရပ်ဆ ိုင််း ခ င်ံ့ရှ သည။် 

တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းရန် လက်တဒလ လ ိုအပ်သည်ံ့ က စစမ   ်းတ င် ထ ဒရ က်လ ငပ်မန်စ   ဒဆ င်ရကွ်န ိုငဒ်ရ်းအတ က် 
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အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််း၏ ရ ထ ်းအဆင်ံ့အလ ိုက ်တ ဝန်မှယ ယီ ရပ်ဆ ိုင််းန ိုင်သည်ံ့ အကကီ်းအမ ှ်းမ  ်းက ို 

ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအသီ်းသီ်း၏ လိုပ်ငန််းသ  ဝနငှံ့်အည ီသင်ံ့ဒလ  ်သလ ို သတ်မှတထ် ်းန ိုင်သည။် 

၁၇၂။ ဥပဒေဒ က င််းအရ အဒရ်းယ ပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ိုပဖစ်ဒစ၊ ဌ နဆ ိုင်ရ  အဒရ်းယ ပခင််းခ ရ သည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ိုပဖစ်ဒစ 

တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းရန် လ ိုအပ်သည်ံ့အဒပခအဒနမ   ်းရှ ပါက ထ ိုဝန်ထမ််းက ို ဤနည််းဥပဒေပါ 

သတ်မှတ်ခ က်မ  ်းနငှံ့်အညီ တ ဝနမှ် ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းန ိုငသ်ည်။ သ ိုို့ရ တ င် အမှုက စစ တ ိုင််းအတ က် 

တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းရန်မလ ိုအပ်ပါ။ ဝနထ်မ််းက ို တ ဝန်မှယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််းပဖင်ံ့ 

သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ထမ််းအဖ  ွဲ့အစည််းတ င် လိုပ်အ ်းဒလ  ံ့နည််းဒစသည်ံ့အပပင် ဝနထ်မ််းအတ က်လည််း နစန်ော ဒစန ိုင်သပဖင်ံ့ 

အမှုက စစအလ ိုက ်အဒလ်းအနက် ခ င်ံ့ခ  န်ဆ ို်းပဖတ်၍ ဝနထ်မ််းက ို တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််း ရနပ်ဖစသ်ည်။ 

၁၇၃။ အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝနထ်မ််းက ို ဒအ က်ဒဖ ်ပပပါ အဒပခအဒနမ  ်းတ င် တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းရမည်- 

(က) ဝနထ်မ််းသည် ဥပဒေဒ က င််းအရ ဖမ််းဆီ်းခ ဒနရပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် တရ ်းစ  ဆ ိုခ ရပခင််း၊ 

(ခ) ဌ နဆ ိုင်ရ  အဒရ်းယ သည်ံ့ အမှုက စစနှငံ့်စပလ် ဉ််း၍ ဝနထ်မ််းတ င် အပပစ်ထင်ရှ ်းဒတ ွဲ့ရှ ပါက လစ နှုန််းအတ င််း 

လစ ဒလျှ ံ့ခ ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ရ ထ ်းအဆင်ံ့ဒလျှ ံ့ခ ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ရ ထ ်းမှထိုတ်ပယပ်ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် 

ထိုတ်ပစ်ပခင််းစသည်ံ့ ကကီ်းဒလ်းသည်ံ့ ပပစေ်ဏတ်စ်ရပ်ရပ် ခ မှတ်ရဖ ယ်ရှ သည်ံ့ အမှုမ   ်းပဖစပ်ခင််း၊ 

(ဂ) တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းပခင််းမပပ ပါက ဝနထ်မ််းသည် သက်ဒသအဒထ က်အထ ်းမ  ်းက ို ဒဖ  က် ဖ က်ပခင််း 

သ ိုို့မဟိုတ ်စ ရင််းအင််းမ  ်းက ို ပပင်ဆင်ပခင််း၊ လ မ်လည်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ရ ထ ်းအရှ န်အဝါ မဒလ  ဩ်ဇ သ ို်း၍ 

အမှုက ိုတ မ််းဒစ င််းသ  ်းဒစရန ်ပပ လိုပ်န ိုင်သည်ံ့ အဒပခအဒနမ   ်းရှ သပဖင်ံ့ အမှုမှနဒ်ပေါ်ဒပါက်ဒရ်း၌ 

အတ ်းအဆ်ီးပဖစဒ်စန ိုင်ပခင််း။ 

(ဃ) ဝနထ်မ််းက ို တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းပခင််းမပပ    လိုပ်ငန််းခ င်၌ တ ဝနထ်မ််းဒဆ ငဒ်နဒစပခင််းပဖင်ံ့ သက်ဆ ိုင်ရ  

ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််း၏ အက   ်းက ို ထ ခ ိုက်ဖ ယ်ရှ ပခင််း။ 

၁၇၄။ အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းပခင််းမပပ    အပခ ်းတ ဝန်တစ်ခိုခို လွှ ဒပပ င််းထမ််းဒဆ ငဒ်စရန် 

ဒနရ ခ ထ ်းပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် တ  ဖက်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ဒေသဒပပ င််းဒရ ွဲ့ပခင််း ပပ န ိုင်သည်ံ့ အဒပခအဒနမ   ်းရှ ပါက တ ဝန်မှ 

ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းမည်ံ့အစ ်း တ ဝနလ်ွှ ဒပပ င််းခ ထ ်းန ိုင်သည် သ ိုို့မဟိုတ် တ  ဖက်န ိုင်သည် သ ိုို့မဟိုတ် 

ဒေသဒပပ င််းဒရ ွဲ့န ိုင်သည်။ သ ိုို့ရ တ င် ဝနထ်မ််းက ို ဒေသဒပပ င််း ဒရ ွဲ့ပခင််းဒ က င်ံ့ အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ 

အမှုက စစနှငံ့စ်ပ်လ ဉ််း၍ ဝနထ်မ််း၏ရငှ််းလင််းဒခ ပခ င်ံ့က ို ထ ခ ိုက်ဖ ယ် ရှ လျှင်ပဖစဒ်စ၊ မတန်တဆ 

စရ တ်ကိုနက် ဖ ယ်ရှ လျှင်ပဖစဒ်စ၊ စီမ ခနိ်ု့ခ  မှုဆ ိုင်ရ  အပခ ်း အခက်အခ ရှ လျှင် ပဖစဒ်စ၊ အမှုက ို  ကန်ို့ က ဒစန ိုင်လျှင်ပဖစဒ်စ 

ဒေသဒပပ င််းဒရ ွဲ့ပခင််းမပပ ရ။ 

၁၇၅။ တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝန်ထမ််းအ ်းသက်ဆ ိုင်ရ  နည််းဥပဒေ၊ စည််းမ ဉ််း၊ စည််းကမ််းမ  ်းနငှံ့အ်ညီ 

စ ်းစရ တဒ်ထ က်ပ ံ့ဒ က်းနှငံ့် အပခ ်းရခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ စရ တ်ဒ က်းဒင မ  ်းက ို သတ်မှတ်သည်ံ့နှုန််းအတ ိုင််း ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည။် 

၁၇၆။ အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းစဉက် လအတ င််း ထ ိုဝန်ထမ််းအ ်း- 

(က) မည်သည်ံ့တ ဝနဝ်တတရ ်းက ိုမျှ ထမ််းဒဆ င်ခ င်ံ့မပပ ရ။ 
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(ခ) ခ င်ံ့မဒပ်းရ။ 

(ဂ) ပပည်တ င််း၊ ပပည်ပသင်တန််းတကဒ်ရ က်ရန် ဒရ်ွးခ ယဒ်စလွှတ်ပခင််းမပပ ရ။ 

(ဃ) ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းပခင််းမပပ ရ။ 

(င) ဂိုဏ်ထ ်းဒဆ င်   ွဲ့ သ ိုို့မဟိုတ် ဂိုဏ်ထ ်းဒဆ င်တ ဆ ပ်ခ ်ီးပမြှင်ံ့ရန် ဒထ က်ခ ပခင််းမပပ ရ။ 

(စ) အပင မ််းစ ်းယ ခ င်ံ့သ ိုို့မဟိုတ် နိုတ်ထ က်ခ င်ံ့မပပ ရ။ 

၁၇၇။ ဌ နဆ ိုင်ရ  အဒရ်းယ ပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို ခ ိုငလ် ိုဒသ အဒ က င််းမရှ    က လ က ပမင်ံ့စ   

တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််း မပပ ရ။ ဌ နဆ ိုင်ရ စ ိုစမ််းစစ်ဒဆ်းပခင််းက ို ဒနေှာင်ံ့ဒနှ်း ကန်ို့ က မှုမရှ ဒစ   

အပမနပ်ပ်ီးပပတဒ်အ င် ဒဆ ငရ်ကွ်ရမည်။ 

၁၇၈။ တ ဝနမှ် ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းသည်ံ့ အမ န်ို့က ို ရိုပ်သ မ််းရ တ င-် 

(က) ဝနထ်မ််းက ို တ ဝန်မှယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းခ ံ့ပပ်ီးဒနောက် အမှုစစ်ဒဆ်းဒနခ  နအ်တ င််း အမှုစစ်ဒဆ်းမှု 

အဒ က င််းပခင််းရ မ  ်းအရ တ ဝနမှ် ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းရန် မလ ိုအပ်ဟို ဌ နဆ ိုင်ရ က ယ ို ကည် 

ဒက နပ်ဖ ယ်ရ ဒတ ွဲ့ရှ ပါက ယင််းအမ န်ို့က ို ရိုပ်သ မ််းန ိုင်သည်။ 

(ခ) ဝနထ်မ််းက ို တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းခ ံ့ပပ်ီးဒနောက် အမှုက စစက ို ပပနလ်ည်စ စစရ် ၌ တ ဝနမှ် 

ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းရန် အဒ က င််းခ ိုင်လ ိုပခင််းမရှ ဒ က င််း ဒတ ွဲ့ရှ ရပါက တ ဝနမှ်ယ ယရီပ်ဆ ိုင််းထ ်းခ ံ့ သည်ံ့အမ န်ို့က ို 

ပပနလ်ည်ရိုပ်သ မ််းရမည။် 

(ဂ) ဝနထ်မ််းက ို တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းခ  နတ် င် ယင််းဝနထ်မ််းက တ ဝနမှ်ယ ယရီပ်ဆ ိုင််းထ ်း ပခင််းဒ က င်ံ့ 

နစ်နောမှုရှ ပခင််း၊ ဒင ဒ က်းအရ ခက်ခ မှုရှ ပခင််း စသည်ံ့ အဒ က င််းပပခ က်မ  ်းပဖင်ံ့ အဆ ိုပါ အမ န်ို့က ိုအယ ခ လ ပါက 

ယ ို ကည်လက်ခ ဖ ယ်ရ ရှ သည်ဟိုယ ဆပါလျှင် ယင််းအမ န်ို့က ိုရိုပ်သ မ််းန ိုင်သည။် 

ရှင်ူးလင်ူးခ  ။် တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််းခ ရသ သည် မည်သည်ံ့အခ  န်တ င်မဆ ို ယင််းအမ န်ို့က ို ပယ်ဖ က်၊ 

ရိုပ်သ မ််းဒပ်းရနအ်တ က် အယ ခ ဝင်ဒရ က်ခ င်ံ့ရှ သည်။ ဤက စစရပ်တ င် အမ န်ို့၊ ပပစေ်ဏ၊် ဆ ို်းပဖတ်ခ က်က ို 

မဒက နပ်၍ အယ ခ ဝငဒ်ရ က်ပခင််းနှငံ့် မသက်ဆ ိုငဒ်စရ။ 

၁၇၉။ တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝန်ထမ််းက ို တ ဝန်မှယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််းမှ ကင််းလ တ်ခ င်ံ့ပပ ၍ 

ပပနလ်ည်တ ဝနထ်မ််းဒဆ ငခ် င်ံ့ပပ ပခင််းနှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍- 

(က) မ လကခ ိုင်လ ိုဒသ အဒ က င််းရှ ၍ တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းခ ံ့ပခင််းပဖစဒ်သ ်လည််း ဆက်လက်၍ 

တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းရန် မလ ိုအပ်ဒတ ံ့သည်ံ့ အဒပခအဒနမ   ်းဒပေါ်ဒပါက်ပါက အဒရ်းယ ခ ရ သည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို 

မ လတ ဝနပ်ပနလ်ည်ထမ််းဒဆ င်ခ င်ံ့ပပ ရမည။် 

(ခ) ဥပဒေဒ က င််းအရ ဖမ််းဆီ်းခ ရပခင််းမှ လ တဒ်ပမ က်လ သည်ံ့ ဝနထ်မ််း သ ိုို့မဟိုတ် တရ ်းစ  ဆ ိုခ ရပပ်ီးဒနောက် 

အမှုပပ်ီးဆ ို်းသည်ံ့ဝန်ထမ််းသည်- 
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(၁) ဝနထ်မ််းက င်ံ့ဝတ်ပ ကယ် င််းမှု၊ စည််းကမ််းဒဖ က်ဖ က်မှု၊ တ ဝနပ် က်က က်မှု၊ ဥပဒေဒဖ က်ဖ က်မှု 

နှငံ့်ပတ်သက်ပခင််းမရှ သပဖင်ံ့ ဌ နဆ ိုင်ရ  အဒရ်းယ ရန်မလ ိုအပသ်ည်ံ့က စစမ   ်းပဖစ်ပါက ယင််းဝန်ထမ််းက ို 

ပပနလ်ည်တ ဝနထ်မ််းဒဆ ငခ် င်ံ့ပပ ရန်ပဖစ်သည်။ 

(၂) ဌ နဆ ိုင်ရ  စစဒ်ဆ်းမှုပပ လိုပ်ရန် လ ိုအပ်သည်ံ့က စစမ   ်းပဖစ်ဒသ ်လည််း ဝနထ်မ််းက ို လိုပ်ငန််းခ င်သ ိုို့ ဝငဒ်ရ က်ဒစပပီ်း 

စ ိုစမ််းစစ်ဒဆ်းန ိုင်သည်ံ့ အဒပခအဒနမ   ်းရှ ပါက ထ ိုဝန်ထမ််းက ို ပပနလ်ညတ် ဝနထ်မ််း ဒဆ င်ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ 

(၃) ဥပဒေဒ က င််းအရ ဖမ််းဆီ်းခ ဒနရပပ်ီး အ မခ ရရှ ဒသ အဒပခအဒနတ င် တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််း 

ထ ်းပခင််းက ိုပယ်ဖ က်၊ ရိုပ်သ မ််းရန ်လ ို မလ ိုနငှံ့် စပ်လ ဉ််း၍ ဌ နဆ ိုင်ရ မ ှခ င်ံ့ခ  နဒ်ဆ ငရ်ကွ်ရမည်။ 

(ဂ) ဌ နဆ ိုင်ရ အဒရ်းယ မှုပပီ်းဆ ို်း၍ ဝနထ်မ််းတ င် အပပစမ်ရှ ဒ က င််း ဒတ ွဲ့ရှ သည်ံ့အခါတ င်ပဖစ်ဒစ၊ 

အပပစဒ်တ ွဲ့ရှ ဒသ ်လည််း ရ ထ ်းမှထိုတ်ပယ်ပခင််း၊ ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် ထိုတ်ပစ်ပခင််း ပပစေ်ဏ်မ  ်းမှအပ 

အပခ ်းပပစေ်ဏတ်စ်ရပ်ရပ်ခ မှတ်သည်ံ့အခါတ င်ပဖစ်ဒစ ထ ိုဝန်ထမ််းက ို ပပနလ်ည်တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ခ င်ံ့ ပပ ရမည။် 

၁၈၀။ ဝနထ်မ််းက ို တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််းက ို ကင််းလ တ်ခ င်ံ့ပပ ၍ ပပနလ်ညတ် ဝန် 

ထမ််းဒဆ ငဒ်စသည်ံ့က စစမ   ်းတ င် တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််းက ို ကင််းလ တ်ခ င်ံ့ပပ သည်ံ့ဒနို့ရက် အ ်း အမ န်ို့စ တ င် 

သတ်မှတဒ်ဖ ပ်ပပခင််းမပပ ရ   “တ ဝနဝ်တတရ ်းမ  ်းက ို ပပနလ်ည်ထမ််းဒဆ င်ဒစရ မည်”ဟိုသ  ဒဖ ်ပပရမည။် ဝနထ်မ််းမှ 

အမနှ်တကယ် ပပနလ်ည်တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်သည်ံ့ဒနို့ရကက် ို တ ဝန်မှယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််းမှ 

ကင််းလ တ်သည်ံ့ဒနို့ရကဟ်ို မှတ်ယ ရမည်။ 

၁၈၁။ ဌ နဆ ိုင်ရ စ ိုစမ််းစစ်ဒဆ်းမှုမ  ်းတ င် အဒရ်းယ ပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို ဤနည််းဥပဒေမ  ်းပါ 

သတ်မှတ်ခ ကတ် ိုို့နှငံ့အ်ညီ ရငှ််းလင််းဒခ ပခ င်ံ့ဒပ်းရမည်။ 

 

အခန်ူး ( ၁၇ ) 

ထရှူးဦ ူးစံုစမ်္ူးမ္ှု 

၁၈၂။ ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှုပပ လိုပ်ရသည်ံ့ ရည်ရွယ်ခ ကသ်ည် ဝနထ်မ််းက ို ဌ နဆ ိုင်ရ အဒရ်းယ န ိုင်ဒလ က်သည်ံ့ အဒပခအပမစ်ရှ  မရှ  

စ စစ်ရန်၊ အမှုက စစနှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍ မရငှ််းလင််းသည်ံ့အခ ကမ်  ်းက ို ဒဖ ်ထိုတ်ရှင််းလင််းရန်၊ 

ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းမှုပပ လိုပ်ရပါက သက်ဒသထ ရမည်ံ့ အဒထ ကအ်ထ ်းမ  ်းက ို ရ ှဒဖ စို ဒဆ င််းရန်နှငံ့် မည်သ ူ့တ င ်

တ ဝနရ်ှ သည်က ို ဒဖ ်ထိုတ်ရန်ပဖစ်သည်။ ဒအ က်ပါအမှုက စစမ  ်းတ င် ဒရ်ှးဦ်း စ ိုစမ််းမှုပပ လိုပ်န ိုင်သည်- 

(က) စ ပ်စ  တ ိုင ်က ်းခ က်တစရ်ပ်ရပ်သည် အဒပခအပမစရ်ှ  မရှ  စ စစ်ရန်လ ိုအပသ်ည်ံ့အမှုက စစ၊ 

(ခ) ဝနထ်မ််း၏ပပ လိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝနပ် က်က က်မှုတစ်ခိုခိုအတ က် မည်သည်ံ့ဝန်ထမ််းတ င် တ ဝန ်ရှ သည၊် 

မည်မျှအတ ိုင််းအတ ထ  တ ဝနရ်ှ သည်တ ိုို့က ို စ စစ်ရန်လ ိုအပသ်ည်ံ့အမှုက စစ၊ 

(ဂ) ဝနထ်မ််းက ိုပပစ်မှုဒ က င််းအရ အဒရ်းယ န ိုင်သည်ံ့ သကဒ်သအဒထ ကအ်ထ ်း ရှ  မရှ  စ စစ်ရန ်လ ိုအပ်သည်ံ့အမှုက စစ၊ 

(ဃ) ဝနထ်မ််းက ို ဌ နဆ ိုင်ရ  စစ်ဒဆ်းမှုဖ င်ံ့၍ အဒရ်းယ ရန် လ ိုဒလ က်သည်ံ့ အဒထ ကအ်ထ ်း ရှ  မရှ  စ ိုစမ််းရန ်

လ ိုအပ်သည်ံ့အမှုက စစ၊ 
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(င) ဝနထ်မ််းက ို အဒရ်းမယ မီ ဝနထ်မ််း၏ ပပ လိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝနပ် ကက် ကမ်ှုနှငံ့် ပတ်သက်သည်ံ့ စ ရင််းအင််း၊ 

စ ရွက်စ တမ််း၊ လိုပ်ငန််းဆ ိုငရ် စည််းမ ဉ််း၊ စည််းကမ််းမ  ်းက ို စ စစ်ဒလံ့လ ရန ်လ ိုအပ်သည်ံ့အမှုက စစ၊ 

(စ) ဝနထ်မ််း၏ပပ လိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝနပ် က်က က်မှုသည် အဒသ်းအဖ  မျှသ ပဖစ၍် ဌ နဆ ိုင်ရ  စစ်ဒဆ်းမှုဖ င်ံ့ပပ်ီး 

စစ်ဒဆ်း က ်းနောရန် မလ ိုအပ်   ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှုအဆင်ံ့၌ပင် အဆ ို်းအပဖတပ်ပ န ိုင်သည်ံ့ အမှုက စစ။ 

၁၈၃။ ဒအ က်ပါအမှုက စစမ  ်းတ င် ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှုမပပ လိုပ်ရ- 

(က) စ ပ်စ  တ ိုင ်က ်းခ က်တစရ်ပ်ရပ်သည် အဒပခအပမစမ်ရှ ဒ က င််း သ သ ထင်ရှ ်းသည်ံ့ အမှုက စစ၊ 

(ခ) စ ိုစမ််းစစဒ်ဆ်းပခင််းအ ်းပဖင်ံ့ စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းမှုက ို အက   ်းပပ ဖ ယ်မရှ သည်ံ့ အမှုက စစ၊ 

(ဂ) ဝနထ်မ််း၏ပပ လိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် ပ ကက် ကမ်ှုသည ်အဒသ်းအဖ  မျှသ ပဖစပ်ပ်ီး ဝနထ်မ််းက အပပစရ်ှ ဒ က င််း 

ဝနခ် သည်ံ့အမှုက စစ၊ 

(ဃ) လ ိုဒလ က်ဒသ အခ ကအ်လက် သ ိုို့မဟိုတ် အဒထ က်အထ ်းဒပေါ်လ င်သပဖင်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို စ  ခ က်တင်သညံ့် 

အဆင်ံ့မှစတင်၍ ဌ နဆ ိုင်ရ  စစ်ဒဆ်းမှုပပ လိုပ်န ိုင်သည်ံ့အမှုက စစ၊ 

(င) စ ရင််းစစအ်ဖ  ွဲ့၏ စစဒ်ဆ်းခ က်အစရီင်ခ စ အရ ပ ကက် ကမ်ှု သ ိုို့မဟိုတ် ပပ လိုပ်မှုအတ က် တ ဝန်ရှ  ဒ က င််း 

ဒပေါ်လ င်ထင်ရှ ်းပပီ်း အဒရ်းယ ရမည်ံ့က စစမ   ်းတ င် စ ရင််းစစအ်ဖ  ွဲ့၏ စစဒ်ဆ်းဒတ ွဲ့ရှ ခ ကက် ို စ  ခ ကတ်င်ရန ်

အဒထ က်အထ ်းအပဖစ် မှတ်ယ ၍ ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းမှုသ  ဖ င်ံ့လှစ်သည်ံ့အမှုက စစ၊ 

(စ) ပပစမ်ှုဒ က င််းအရ တရ ်းရ ို်း၏ပပစေ်ဏစ်ီရင်ခ ရပခင််းက ို အဒ က င််းပပ ၍ ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းဆ ိုင်ရ  ပပစေ်ဏက် ို 

ခ မှတ်ရန်သ လ ိုသည်ံ့အမှုက စစ။ 

၁၈၄။ ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှုပပ လိုပ်ရန် လ ိုအပ်ပါက အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််း၏ အဆင်ံ့က ိုလ ိုက်၍ သက်ဆ ိုင် ရ ဝန်ကကီ်းဌ နနှငံ့် 

အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းသည် ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့က ို ပ ိုစ  (၃) ပါအတ ိုင််း ဖ  ွဲ့စည််း၍ တ ဝနဒ်ပ်းအပန် ိုင်သည်။ 

ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့က ို လ ိုအပ်သလ ို လ ယ်က လ င်ပမနစ်   ဖ  ွဲ့စည််းန ိုငဒ်ရ်းအ တ က ်ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည််းန ိုင်သည်ံ့ 

လိုပ်ပ ိုင်ခ င်ံ့က ို ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအလ ိုက် သင်ံ့ဒလ  ်သလ ို ခ  ဒဝအပ်နှင််းထ ်းန ိုင်သည်။ ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့က ို 

ဖ  ွဲ့စည််းရ ၌- 

(က) အဖ  ွဲ့တ င် ဥကကဋ္ဌနငှံ့် အဖ  ွဲ့ဝင်နှစဦ််း ဒပါင််းသ ို်းဦ်းပါဝငဒ်စရမည်။ အဖ  ွဲ့တ င် ပါဝင်သ မ  ်းသည် 

အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းဒအ က် ရ ထ ်းအဆင်ံ့မန မ်ံ့သ မ  ်းပဖစရ်မည်။ 

(ခ) ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့တ င် အပခ ်းဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းမှ ဝနထ်မ််းမ  ်းက ို ထည်ံ့သ င််းဖ  ွဲ့စည််းရန် လ ိုအပ်ပါက 

သက်ဆ ိုင်ရ  ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းနှငံ့် ညြှ န ှုင််းဒဆ င်ရကွ်န ိုင်သည်။ 

(ဂ) ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့တ ငပ်ါဝင်သ မ  ်းသည် စ ိုစမ််းမည်ံ့ အမှုက စစနှငံ့စ်ပ်လ ဉ််း၍ ပိုဂ္  လ်ဒရ်းအရ စ တ်ပါဝင်စ ်းသ မ  ်း၊ 

တ ိုကရ် ိုကပ်ဖစဒ်စ၊ သ ယ်ဝ ိုက၍်ပဖစဒ်စ ဆက်စပ်အက   ်းဝငဒ်နသ မ  ်း၊ ပိုဂ္  လ်ဒရ်း အရဆက်နွှယဒ်နသ မ  ်း၊ 

မလ ိုမိုန််းထ ်းသ မ  ်း မပဖစဒ်စရ။ 

(ဃ) ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည််းသည်ံ့ အမ န်ို့စ က ို အဖ  ွဲ့ဥကကဋ္ဌနှငံ့် အဖ  ွဲ့ဝင်မ  ်းထ သ ိုို့ ဒပ်းပ ိုို့ရမည်။ ယင််းအမ န်ို့စ တ င် 

စ ိုစမ််းရမည်ံ့အခ ကမ်  ်းက ို ဒဖ ်ပပ၍ လ ိုအပ်ပါက အမှုက စစအဒ က င််းအရ  အက ဉ််းခ  ပ်က ို ပ ်းတ  ဒပ်းပ ိုို့ရမည။် 
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ထ ိုို့အပပင် သက်ဆ ိုင်ရ  စ ရကွ်စ တမ််း၊ စ ရင််းအင််းမ  ်း၊ တ ိုင် က ်းစ မ  ်းရှ ပါက ယင််းတ ိုို့က ိုပါ ပ ်းတ  ဒပ်းပ ိုို့ရမည်။ 

ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့က အစီရင်ခ စ  တင်ပပဒစရမည်ံ့ ဒနို့ရက်က ိုလည််း တ က စ   သတ်မှတ်ဒပ်းရမည။် 

၁၈၅။ ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့သည်- 

(က) ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှုလိုပ်ငန််းက ို ပင်မတ ဝနတ်စ်ရပ်က ံ့သ ိုို့ အဒလ်းအနက်ထ ်း၍ ဒဆ ငရ်ကွ်ရမည်။ 

(ခ) ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှုက ို သတ်မှတ်ဒပ်းထ ်းသည်ံ့ အခ  နက် လအတ င််းပပီ်းစီ်းဒအ င် ဒဆ င်ရွကရ်မည။် 

(ဂ) အမှုက စစနှငံ့်ပတ်သကဒ်သ  ဌ နဆ ိုင်ရ  စ ရွကစ် တမ််းမ  ်း၊ စ ရင််းအင််းမ  ်းက ို  ကည်ံ့ရှုစစဒ်ဆ်း န ိုင်သည။် 

(ဃ) စ ိုစမ််းခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််း၏ ဒပဖရှင််းခ ကက် ို ရယ န ိုင်သည်။ 

(င) စ ိုစမ််းခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းက ို ဒခေါ်ယ ဒမ်းပမန််းန ိုင်သည။် 

(စ) သကဒ်သမ  ်းက ို ဒခေါ်ယ ဒမ်းပမန််းန ိုင်သည်။ 

(ဆ) စ ိုစမ််းခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းသည် ထ က်ဒပပ်းတ မ််းဒရ ှငဒ်နလျှင်ပဖစ်ဒစ၊ စ ိုစမ််းဒမ်းပမန််းပခင််းက ို ခ ယ ရန ်

ပငင််းဆန်လျှင်ပဖစဒ်စ၊ ခ ိုင်လ ိုဒသ အဒ က င််းမရှ    ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့ဒရွှဲ့သ ိုို့လ ဒရ က်ရန် ပ က်က က်လျှငပ်ဖစဒ်စ 

ယင််းဝန်ထမ််း၏ မ က်က ယ်၌ သက်ဒသမ  ်းက ို စစ်ဒမ်းန ိုငသ်ည်။ ယင််းက ံ့သ ိုို့ မ ကက် ယ၌် 

စစ်ဒမ်းခ ံ့ရပခင််းနှငံ့်ပတ်သက၍် အက   ်းအဒ က င််းဒဖ ်ပပပပ်ီး အမှုတ  တ င် စနစတ်က  မှတတ်မ််းတင်ထ ်းရမည။် 

၁၈၆။ ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့သည် စ ိုစမ််းမှုပပ လိုပ်ရ တ င-် 

(က) ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှု အမှုတ  က ို ဖ င်ံ့လှစ်ရမည်။ 

(ခ) ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့ဥကကဋ္ဌသည် စ ိုစမ််းရမည်ံ့ အမှုက စစနှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍လည််းဒက င််း၊ ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှု နှငံ့စ်ပ်လ ဉ််း၍ 

အဖ  ွဲ့က ဒဆ ငရ်ကွ်ရမည်ံ့တ ဝနမ်  ်းက ို လည််းဒက င််း အဖ  ွဲ့ဝင်မ  ်းအ ်း ရငှ််းလင််းဒပပ ပပရမည်။ 

(ဂ) ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှုပပ လိုပ်ရ တ င် လ ယ်က လ င်ပမနဒ်စပခင််းငှ  သကဒ်သမ  ်းဒခေါ်ယ စစဒ်ဆ်းဒရ်း၊ သက်ဆ ိုင်ရ  

စ ရွက်စ တမ််းမ  ်း၊ စ ရင််းအင််းမ  ်းက ို  ကည်ံ့ရှုဒလံ့လ ဒရ်းတ ိုို့နငှံ့်စပလ် ဉ််း၍ လိုပ်ငန််း အစီအစဉက် ို အဖ  ွဲ့ဝင်မ  ်းနှငံ့် 

ညြှ န ှုင််းဒဆ ်းဒန ်းရမည။် 

(ဃ) သကဒ်သမ  ်း၏ ထ ကဆ် ိုခ က်က ို ရယ သည်ံ့အခါ မှနက်န်စ  ထ က်ဆ ိုရန် သတ ဒပ်းပပီ်းမှ စ ိုစမ််းဒမ်းပမန််းရမည်။ 

သ ိုို့ရ တ င် သကဒ်သမ  ်းက ို က မ််းသစစ  က  န်ဆ ိုဒစပခင််းမပပ ရ။ 

(င) သကဒ်သမ  ်း၏ ထ ကဆ် ိုခ က်က ို ပ ိုစ  (၄) ပါအတ ိုင််း မှတ်တမ််းတင်ရ ၌ သကဒ်သသည် ဝနထ်မ််း ပဖစပ်ါက 

ယင််း၏အမည်၊ ရ ထ ်း၊ ဌ န သ ိုို့မဟိုတ် အဖ  ွဲ့အစည််း၊ ဒနရပ်လ ပ်စ တ ိုို့က ို ဒရ်းသ ်းရမည်။ သကဒ်သသည် 

ဝနထ်မ််းမဟိုတ်ပါက ယင််း၏အမည၊် န ိုငင် သ ်းစ စစ်ဒရ်းကတ်ပပ ်းအမတှ်၊ အ အမည၊် အလိုပ်အက ိုင၊် 

ဒနရပ်လ ပ်စ တ ိုို့က ို ဒရ်းသ ်းရမည်။ သကဒ်သထ က်ဆ ိုခ က်မ  ်းက ို လကဒ်ရ်းပဖင်ံ့ ပဖစဒ်စ၊ လက်နှ ပ်စက ်သ ိုို့မဟိုတ် 

က န်ပ  တ ပဖင်ံ့ ပဖစဒ်စ ဒရ်းသ ်းရ ိုကန်ှ ပ်ရမည်။ 

(စ) သကဒ်သထ က်ဆ ိုခ က်မှတ်တမ််းက ို သက်ဒသထ က်ဆ ိုသ အ ်း ဖတ်ပပရမည်။ ထ ကဆ် ိုခ က်နှငံ့်က  လ   မှုရှ ပါက 

ယင််းသကဒ်သ၏ဆနဒနငှံ့်အညီ ထ က်ဆ ိုခ က်မှတ်တမ််းက ိုပပင်ဆငဒ်ပ်းရမည်။ ထ က်ဆ ိုခ ံ့သည်ံ့ အတ ိုင််း 

မှန်ကန်ဒ က င််းဝန်ခ လျှင် ယင််းသက်ဒသက ို ထ က်ဆ ိုခ ကမှ်တ်တမ််းတ င် လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်းဒစ ရမည်။ 
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လက်မှတ်မဒရ်းထ ို်းတတ်သ ပဖစ်ပါက လက်ဝ လက်မဒဗ ပ ိုစ က ို နှ ပ်ဒစရမည။် ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််း ဒရ်းအဖ  ွဲ့ဥကကဋ္ဌနှငံ့် 

အဖ  ွဲ့ဝင်မ  ်းကလည််း သကဒ်သထ က်ဆ ိုခ က ်မှတတ်မ််းတ င် သက်ဒသတစဦ််းခ င််း အလ ိုက ်လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်းရမည်။ 

အဒရ်းကကီ်းသည်ံ့ အမှုက စစမ   ်းပဖစ်ပါက လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်းရမည်ံ့အပပင် လက်ဝ လက်မဒဗ ပ ိုစ ပါ နှ ပ်ရမည်။ 

(ဆ) သကဒ်သတစ်ဦ်းသည် ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့က ခ  န််းဆ ိုဒသ ဒနို့ရကတ် င် ခ ိုင်လ ိုဒသ အဒ က င််း 

တစ်စ ိုတစ်ရ ဒ က င်ံ့ မလ ဒရ က်န ိုင်ပါက သက်ဒသက ိုယ်တ ိုင် စ ပဖင်ံ့ ဒရ်းသ ်း၍ လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်း ထ ်းဒသ  

ထ က်ဆ ိုခ က်က ို ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့သ ိုို့ ဒပ်းပ ိုို့ရန ်ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ ယင််းသက်ဒသထ ကဆ် ို ခ က်က ို အဖ  ွဲ့ဒရွှဲ့တ င် 

ရယ သည်ံ့သကဒ်သထ က်ဆ ိုခ က် မှတတ်မ််းမ  ်းနှငံ့အ်တ  အမှုတ  တ င် တ  ရန ်မှတ်ခ က်ပပ ၍ 

ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့ဥကကဋ္ဌနှငံ့ ်အဖ  ွဲ့ဝင်မ  ်းက လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်းရမည်။ 

၁၈၇။ ဝနထ်မ််း၏ပပ လိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝနပ် က်က က်မှုနငှံ့်ပတ်သက်၍ ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းရ တ င် အမှုက စစသည် 

အဒသ်းအဖ  မျှသ ပဖစပ်ပ်ီး အပပစ်ထင်ရှ ်းဒသ ် ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှုအဆင်ံ့၌ပင် ထ ိုကသ်င်ံ့သည်ံ့ ဝနထ်မ််း စည််းကမ််းဆ ိုင်ရ  

ပပစေ်ဏက် ို ခ မှတ်န ိုငဒ် က င််း ဒတ ွဲ့ရှ ရပါက ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှုက ို ပပည်ံ့စ ိုဒအ င်ပပ လိုပ်ပပီ်း 

မည်သည်ံ့ပပစ်ေဏ်ခ မှတ်သင်ံ့ဒ က င််း ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည််းဒပ်းသည်ံ့ အကကီ်းအမ ှ်းထ  စ ိုစမ််းဒတ ွဲ့ရှ ခ က၊် 

သ ို်းသပ်ခ ကန်ှငံ့်သဒ  ထ ်းဒဖ ်ပပခ က်မ  ်းပါရှ သည်ံ့ အစရီင်ခ စ က ို ပ ိုစ  (၅) ပါအတ ိုင််း တင်ပပရမည်။ ဤသ ိုို့ဒသ  

အမှုက စစမ   ်းတ င် စ ိုစမ််းပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို ရငှ််းလင််းဒခ ပခ င်ံ့ဒပ်း၍ ယင််း၏ဒရွှဲ့၌ သက်ဒသမ  ်းက ို 

စစ်ဒမ်းရမည်ံ့အပပင် ပပနလှ်နဒ်မ်းခ န််းမ  ်းက ိုလည််း ဒမ်းပမန််းခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 

၁၈၈။ ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှု ပပ လိုပ်ရ ၌ ဒပေါ်ဒပါက်လ ဒသ  အခ က်အလက်မ  ်းအရ အမှုက စစသည် ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှုအဆင်ံ့၌ 

မပပ်ီးပပတ်န ိုင်   ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းမှုပပ လိုပ်ရန် လ ိုအပ်ဒသ အမှုက စစမ   ်းပဖစ် ဒ က င််း ဒတ ွဲ့ရှ ရပါက ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှုက ို 

ဆက်လက်မပပ လိုပ်ဒတ ံ့   ဒရ ကရ်ှ သည်ံ့အဆင်ံ့မပှင် ဌ နဆ ိုင်ရ  စစဒ်ဆ်းမှုအဆင်ံ့သ ိုို့ဒဆ လ င်စ   

က ်းဒပပ င််းဒဆ င်ရကွ်န ိုင်ရန် ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည််းဒပ်းသည်ံ့ အကကီ်းအမ ှ်းထ  စ ိုစမ််းဒတ ွဲ့ရှ ခ က၊် 

သဒ  ထ ်းဒဖ ပ်ပခ က် တငပ်ပရမည်။ 

၁၈၉။ ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှု အမှုတ  တ င် ဒအ က်ပါစ ရကွ်စ တမ််းမ  ်း ပါဝင်ဒစရမည-် 

(က) ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့က ို ဖ  ွဲ့စည််းသည်ံ့အမ န်ို့စ ၊ 

(ခ) စ ိုစမ််းရမည်ံ့ အမှုက စစနှငံ့ပ်တ်သက်သည်ံ့ စ ရကွ်စ တမ််း၊ စ ရင််းအင််းမ  ်း၊ သကဒ်သအဒထ က် အထ ်းမ  ်း၊ 

(ဂ) အဖ  ွဲ့၏ဒဆ င်ရကွ်ခ က် ဒနို့စဉမှ်တ်တမ််း၊ 

(ဃ) အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််း၏ ဒပဖရှင််းခ က်က ို ရယ သည်ံ့က စစမ   ်းတ င် ယင််းဝန်ထမ််း၏ ဒပဖရှင််းခ က်၊ 

(င) သကဒ်သမ  ်းက ို ဒခေါ်ယ စစ်ဒဆ်းသည်ံ့က စစမ   ်းတ င် သက်ဒသထ က်ဆ ိုခ က်မှတတ်မ််းမ  ်း၊ 

(စ) အပခ ်းအဒထ ကအ်ထ ်းနှငံ့်စ ရကွ်စ တမ််းမ  ်း။ 

၁၉၀။ ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့သည် မ မ ၏စ ိုစမ််းဒတ ွဲ့ရှ ခ က်၊ သ ို်းသပ်ခ က၊် သဒ  ထ ်းဒဖ ်ပပခ က်မ  ်းပါ ရှ သည်ံ့ အစရီင်ခ စ က ို 

အမှုတ  နငှံ့်အတ  ယင််းအဖ  ွဲ့အ ်း ဖ  ွဲ့စည််းဒပ်းဒသ  သက်ဆ ိုင်ရ  အကကီ်းအမ ှ်းထ သ ိုို့ ပ ိုစ  (၅) ပါအတ ိုင််း တင်ပပရမည်။ 
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၁၉၁။ ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းရန ်တ ဝနဒ်ပ်းအပသ်ည်ံ့ အကကီ်းအမ ှ်းသည် ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့၏ အစီရင်ခ စ က ို အဖ  ွဲ့ပဖင်ံ့ 

စ စစ်ဒလံ့လ သ ို်းသပ်ပပီ်းဒနောက် အဒရ်းယ ဒဆ င်ရကွ်မှုနှငံ့စ်ပ်လ ဉ််း၍- 

(က) ဝနထ်မ််းတ င် အပပစ်မရှ ဒ က င််းဒတ ွဲ့ရှ ပါက အမှုက ိုပ တ်န ိုင်သည်။ 

(ခ) ဝနထ်မ််း၏ပပ လိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝနပ် က်က က်မှုသည် အဒသ်းအဖ  မျှသ ပဖစ၍် နည််းဥပဒေ ၁၉၃၊ နည််းဥပဒေခ   

(က)အရ ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းမှုမပပ လိုပ်   ပပစေ်ဏခ် မှတန် ိုင်သည်ံ့ အမှုက စစမ   ်းပဖစ်ပါက ထ ိုကသ်င်ံ့သည်ံ့ 

ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းဆ ိုင်ရ ပပစေ်ဏက် ို ခ မှတန် ိုင်သည။် 

(ဂ) နည််းဥပဒေ ၁၉၂၊ နည််းဥပဒေခ   (ဂ)အရ ဌ နဆ ိုင်ရ  စစ်ဒဆ်းမှုဖ င်ံ့လှစ်၍ စစဒ်ဆ်း က ်းနောရန် 

လ ိုအပ်ဒ က င််းဒတ ွဲ့ရှ ပါက ဆက်လက်၍ ဌ နဆ ိုင်ရ  စစဒ်ဆ်းမှုပပ လိုပ်ရန ်ဒဆ လ င်စ   ဒဆ င်ရွကရ်မည်။ 

(ဃ) ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည််းဒပ်းသည်ံ့ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း၏ ဆ ို်းပဖတ်ခ က်၊ အမ န်ို့၊ 

ခ မှတ်သည်ံ့ပပစေ်ဏတ် ိုို့က ို မဒက နပ်ပါက ဒပခ က်လအတ င််း အယ ခ ဝငဒ်ရ က်န ိုငဒ် က င််း ဒဖ ်ပပရမည်။ 

 

အခန်ူး ( ၁၈) 

ဌော နဆ ုင်ရော စစထ်ဆူးမ္ှု 

၁၉၂။ ဝနထ်မ််းသည် ဒအ ကပ်ါအခ က်မ  ်းနှငံ့် ပင စ န််းဒ က င််းဒတ ွဲ့ရှ လျှင် ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းမှုဖ င်ံ့၍ စစဒ်ဆ်း က ်းနောရမည်- 

(က) ဝနထ်မ််းက ို စ  ခ က်တင်န ိုင်ရန် ခ ိုင်လ ိုဒသ အခ က်အလက် သ ိုို့မဟိုတ် အဒထ က်အထ ်းမ  ်း ထင်ရှ ်းဒပေါ်ဒပါက်ပခင််း၊ 

(ခ) စ ရင််းစစအ်ဖ  ွဲ့၏ အစီရငခ် စ အရ သက်ဆ ိုင်ရ  ဝနထ်မ််းတ င် ပပနလ်ည်ရငှ််းလင််းရန ်တ ဝန ်ထင်ရှ ်းဒပေါ်ဒပါက်ပခင််း၊ 

(ဂ) ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းရ တ င် ဒတ ွဲ့ရှ သည်ံ့အခ ကမ်  ်းအရ ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းရန ်လ ိုအပ်ဒ က င််း ခ ိုင်လ ိုစ   ဒတ ွဲ့ရှ ရပခင််း၊ 

(ဃ) ဝနထ်မ််း၏ပပ လိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝနပ် က်က က်မှုသည် လစ နှုန််းအတ င််း လစ ဒလျှ ံ့ခ ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

ရ ထ ်းအဆင်ံ့ဒလျှ ံ့ခ ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ရ ထ ်းမှ ထိုတ်ပယ်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် ထိုတ်ပစ်ပခင််း 

ပပစေ်ဏတ်စ်ရပ်ရပ် ထ ိုကသ်င်ံ့သည်ံ့က စစရပ်ပဖစ်ပခင််း၊ 

(င) ဥပဒေဒ က င််းအရ တရ ်းစ  ဆ ိုထ ်းပပ်ီး တရ ်းစ  ဆ ိုပခင််းခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််း၏ ပပ လိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် ပ ကက် ကမ်ှုသည် 

ဝနထ်မ််းက င်ံ့ဝတ၊် ဝနထ်မ််းစည််းကမ််း သ ိုို့မဟိုတ် သက်ဆ ိုင်ရ  ဌ န၏ စည််းကမ််း ဒဖ က်ဖ က်က  ်းလ နဒ် က င််း 

ထင်ရှ ်းဒပေါ်ဒပါကပ်ခင််း၊ 

(စ) ဥပဒေဒ က င််းအရ တရ ်းရ ို်းက ပပစေ်ဏစ်ီရင်ခ ံ့ပပီ်းပဖစဒ်သ ်လည််း ဌ နဆ ိုင်ရ က ဝနထ်မ််း 

စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဒရ်းအလ ိုို့ငှ  ဝနထ်မ််းက ို အဒရ်းယ အပပစ်ဒပ်းရန် သင်ံ့ မသင်ံ့ စဉ််းစ ်းဆ ို်းပဖတ်ရန ်လ ိုအပ်ပခင််း၊ 

(ဆ) ဥပဒေဒ က င််းအရ တရ ်းစ  ဆ ိုပခင််းခ ရသည်ံ့ အမှုက စစအတ က် လ ိုဒလ က်ဒသ  အဒထ ကအ်ထ ်း မဒတ ွဲ့ရှ ရသပဖင်ံ့ 

တရ ်းရ ို်းက စ  ခ က်မတင်မီလွှတ်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် စ  ခ က်တငစ်စ်ဒဆ်းပပ်ီး ပပစမ်ှုထင်ရ ှ်း မဒတ ွဲ့ရသပဖင်ံ့ အမှုမှ 

အပပ်ီးအပပတ် လွှတ်ပခင််းခ ရသည်ံ့တ ိုင်ဒအ င် ဝနထ်မ််း၏ တရ ်းစ  ဆ ိုပခင််းခ ခ ံ့ရသည်ံ့ အမှုက စစသည် 

ဝနထ်မ််းက င်ံ့ဝတ်ပ က်ယ င််းပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းဒဖ က်ဖ က်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝနပ် ကက် ကပ်ခင််း 

သ ိုို့မဟိုတ ်သက်ဆ ိုင်ရ ဌ န၏ စည််းကမ််းဒဖ က်ဖ က်ပခင််းတ င် အက   ်းဝင်သည်ံ့ က စစရပ်ပဖစ်ပခင််း။ 
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၁၉၃။ ဌ နဆ ိုင်ရ  စစဒ်ဆ်းမှုနှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍- 

(က) ဝနထ်မ််း၏ပပ လိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝနပ် က်က က်မှုသည် လစ နှုန််းအတ င််း လစ ဒလျှ ံ့ခ ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

ရ ထ ်းအဆင်ံ့ဒလျှ ံ့ခ ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ရ ထ ်းမှ ထိုတ်ပယ်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် ထိုတ်ပစ်ပခင််း 

ပပစေ်ဏဒ်အ ကဒ်လ  ံ့ဒပါ ံ့သည်ံ့ ပပစေ်ဏတ်စ်ရပ်ရပ်သ  ထ ိုကသ်င်ံ့သည်ံ့ က စစရပ်ပဖစပ်ပ်ီး ပပစမ်ှုက  ်းလ န်ဒ က င််း 

ထင်ရှ ်းဒပေါ်ဒပါက်ပါက ဌ နဆ ိုင်ရ  စစဒ်ဆ်းမှုဖ င်ံ့၍ စစဒ်ဆ်း က ်းနောပခင််းမပပ     အမှုက ို 

ဆ ို်းပဖတ်ခ က်ခ မှတ်န ိုင်သည်။ သ ိုို့ရ တ င် တရ ်းမျှတမှုရှ ဒစဒရ်းအတ က်လည််းဒက င််း၊ ဥပဒေ 

ဒ က င််းအရခ ိုင်လ ိုဒစရနလ်ည််းဒက င််း စစဒ်ဆ်း က ်းနောသင်ံ့သည်ံ့ အခ က်အလက်မ  ်းပါရှ သည်ဟို ယ ဆပါက 

ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းမှုဖ င်ံ့၍ စစ်ဒဆ်း က ်းနောန ိုင်သည်။ 

(ခ) ပပစမ်ှုက  ်းလ နဒ် က င််းထင်ရှ ်း၍ ဒထ င်ေဏ်ခ မှတ်ပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််း၏ က စစတ င် 

တရ ်းစ  ဆ ိုပခင််းခ ခ ံ့ရသည်ံ့အမှု၏ အဒ က င််းအခ က်မ  ်းအရ ဌ နဆ ိုင်ရ က ထ ိုဝန်ထမ််းက ို ရ ထ ်းမှထိုတ်ပယ်ပခင််း၊ 

ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် ထိုတ်ပစ်ပခင််း အမ န်ို့ထိုတ်ပပန်ရန်သ  လ ိုအပ်သည်ံ့အဒပခအဒနမ   ်းရှ ပါက ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းမှုဖ င်ံ့၍ 

စစ်ဒဆ်း က ်းနောရန်မလ ိုပါ။ 

၁၉၄။ (က) သက်ဆ ိုင်ရ ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် သက်ဆ ိုင်ရ  ဦ်းစီ်းဌ န၊ 

ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းသည် ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းမှုဖ င်ံ့၍ စစ်ဒဆ်း က ်းနောရန် လ ိုအပ်သည်ံ့ အခါ 

အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််း၏ အဆင်ံ့က ို လ ိုက၍် ဌ နဆ ိုငရ် စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့က ို ပ ိုစ  (၆) ပါအတ ိုင််း ဖ  ွဲ့စည််း၍ 

တ ဝနဒ်ပ်းအပန် ိုင်သည်။ 

(ခ) နည််းဥပဒေခ   (က)ပါ ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည််းန ိုင်သည်ံ့ လိုပ်ပ ိုင်ခ င်ံ့က ို လ ိုအပ်သလ ို လ ယ်က လ င်ပမန်စ   

ဖ  ွဲ့စည််းန ိုငဒ်ရ်းအတ က ်ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအလ ိုက် သင်ံ့ဒလ  ်သလ ို ခ  ဒဝအပ်နငှ််း န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ဌ နဆ ိုင်ရ  စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့က ို ဖ  ွဲ့စည််းရ ၌- 

(၁) အဖ  ွဲ့တ င် ဥကကဋ္ဌနှငံ့် အဖ  ွဲ့ဝင်နှစဦ််း ဒပါင််းသ ို်းဦ်းပါဝငဒ်စရမည်။ အဖ  ွဲ့တ င်ပါဝင်သ မ  ်းသည် 

ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့တ င် ပါဝင်ခ ံ့သ မ  ်းမပဖစဒ်စရ။ ထ ိုို့ပပင် အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းဒအ က် ရ ထ ်းအဆင်ံ့ 

မန မ်ံ့သ မ  ်းပဖစရ်မည်။ 

(၂) အဖ  ွဲ့တ င်ပါဝင်သ မ  ်းသည် အမှုက စစနှငံ့်စပလ် ဉ််း၍ ပိုဂ္  လ်ဒရ်းအရ စ တ်ပါဝင်စ ်းသ မ  ်း၊ တ ိုကရ် ိုက ်ပဖစဒ်စ၊ 

သ ယ်ဝ ိုက၍်ပဖစဒ်စ ဆက်စပ်အက   ်းဝငဒ်နသ မ  ်း၊ ပိုဂ္  လ်ဒရ်းအရ ဆက်နွှယ်သ မ  ်း၊ မလ ိုမိုန််းထ ်းသ မ  ်း 

မပဖစဒ်စရ။ 

(ဃ) ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည််းသည်ံ့အမ န်ို့စ က ို အဖ  ွဲ့ဥကကဋ္ဌနငှံ့် အဖ  ွဲ့ဝင်မ  ်းထ သ ိုို့ ဒပ်းပ ိုို့ရ မည်။ 

ယင််းအမ န်ို့စ တ င် အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းနှငံ့် ပတ်သက်၍ စစ်ဒဆ်းရမည်ံ့အခ က်မ  ်းက ို ဒဖ ပ်ပရမည်ံ့အပပင် 

အမှုက စစနှငံ့်ပတ်သက်သည်ံ့ စ ရကွ်စ တမ််းမ  ်း၊ စ ရင််းအင််းမ  ်း၊ သကဒ်သ အဒထ ကအ်ထ ်းမ  ်းရှ ပါကလည််း 

ယင််းတ ိုို့က ို အမ န်ို့စ နငှံ့်ပ ်းတ  ၍ ဒပ်းပ ိုို့ရမည်။ ဌ နဆ ိုင်ရ  စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့၏ အစရီင်ခ စ  တင်ပပရမည်ံ့ဒနို့ရကက် ို 

တစ်ပါတည််းသတ်မှတဒ်ပ်းရမည်။ ရှုပ်ဒထ ်း ခက်ခ သည်ံ့ အမှုက စစမ   ်းတ င် စစ်ဒဆ်းမှုက ို ပပည်ံ့စ ိုဒအ င် 
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ဒဆ င်ရွကပ်ပ်ီးစီ်းန ိုငဒ်ရ်းအတ က် အစီရင်ခ စ  တင်ပပရမည်ံ့ အခ  န်က လက ို သင်ံ့တင်ံ့လ ိုဒလ က်စ   

သတ်မှတဒ်ပ်းန ိုင်သည်။ 

(င) အဒ က င််းတစစ် ိုတစ်ရ ဒ က င်ံ့ မ လဖ  ွဲ့စည််းတ ဝနဒ်ပ်းအပခ် ံ့သည်ံ့ ဌ နဆ ိုင်ရ  စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့က ို 

ပပင်ဆင်ဖ  ွဲ့စည််းရနလ် ိုအပ်ပါက မ လအဖ  ွဲ့တ င်ပါဝင်သ  တစ်ဦ်းဦ်း သ ိုို့မဟိုတ် နှစဦ််းက ို အစ ်းထ ို်းခန်ို့ထ ်းန ိုင်သည် 

သ ိုို့မဟိုတ ်ဌ နဆ ိုင်ရ  စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ တစ်ဖ  ွဲ့လ ို်းက ို အသစ်ပပန်လည်ဖ  ွဲ့စည််း၍ တ ဝန်ဒပ်းအပန် ိုင်သည်။ 

(စ) အဒရ်းကကီ်းသည်ံ့ အမှုက စစ သ ိုို့မဟိုတ် သီ်းပခ ်းကျွမ််းက ငမ်ှုဆ ိုင်ရ  အခ က်အလက်မ  ်း အက   ်းဝင် သည်ံ့ 

အမှုက စစမ   ်းတ င် ဌ နဆ ိုင်ရ  က်မှ လ ိုကပ်ါဒဆ င်ရွကရ်န် ကျွမ််းက င်သည်ံ့ဝန်ထမ််းတစ်ဦ်းဦ်းက ို အမှုလ ိုကသ် အပဖစ် 

တ ဝနဒ်ပ်းအပန် ိုင်သည်။ အဆ ိုပါအမှုလ ိုကသ် သည် ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့က ို အက အညဒီပ်းရနသ် ပဖစ၍် 

သက်ဒသမ  ်းအ ်း စစဒ်မ်းခ င်ံ့မရှ သည်ံ့အပပင် ဌ နဆ ိုင်ရ  စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ က အဆ ို်းအပဖတ်ပပ ရမည်ံ့က စစမ  ်းတ င် 

ပါဝင်ဒဆ င်ရွကခ် င်ံ့ မရှ ဒစရ။ 

၁၉၅။ ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့သည်- 

(က) ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းမှုလိုပ်ငန််းက ို ပင်မတ ဝနတ်စ်ရပ်က ံ့သ ိုို့ အဒလ်းအနက်ထ ်း၍ ဒဆ င်ရွကရ်မည။် 

(ခ) ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းမှုက ို သတ်မှတဒ်ပ်းထ ်းသည်ံ့ အခ  န်က လအတ င််း ပပ်ီးစီ်းဒအ င ်ဒဆ င်ရွကရ်မည။် 

(ဂ) အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို ပ ိုစ  (၇)ပါ အတ ိုင််းစ  ခ က်တင်ပပီ်းဒနောက် ယင််းစ  ခ ကမ်  ်းနှငံ့် ပတ်သက်၍ ဝနထ်မ််းက ို 

စ ပဖင်ံ့ ရငှ််းလင််းဒခ ပခ င်ံ့ဒပ်းရမည်။ လ ိုဒလ ကဒ်သ အခ  န်ဒပ်းရမည်။ 

(ဃ) နှုတ်ပဖင်ံ့စစဒ်ဆ်း က ်းနောမှုပပ လိုပ်သည်ံ့အခါ အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််း၏ ဒရွှဲ့တ င် ပပ လိုပ်ရမည်ံ့ အပပင် 

ယင််းဝန်ထမ််းအ ်း က ိုယတ် ိုငသ်က်ဒသအပဖစ် အစစဒ်ဆ်းခ န ိုင်ခ င်ံ့၊ သက်ဒသတငပ်ပခ င်ံ့၊ သက်ဒသ မ  ်းက ို 

ပပနလှ်န်စစဒ်မ်းခ င်ံ့တ ိုို့က ို လ ိုဒလ က်စ  ဒပ်းရမည။် 

(င) အမှုက စစနှငံ့်ပတ်သကဒ်သ  ဌ နဆ ိုင်ရ စ ရကွ်စ တမ််းမ  ်း၊ စ ရင််းအင််းမ  ်းက ို  ကည်ံ့ရှုစစ်ဒဆ်း န ိုင်သည်။ 

(စ) ဝနထ်မ််း၏ဒခ ပလွှ က ို ပ ိုစ  (၈)ပါအတ ိုင််း ရရှ သည်ံ့အခါ ယင််းဝန်ထမ််း၏ အပပစမ်ရှ ဒ က င််း ဒပဖရှင််းတင်ပပခ က် 

သ ိုို့မဟိုတ ်အပပစ်ရှ ဒ က င််း ဝနခ် ခ က်က ို စ စစပ်ပ်ီးဒနောက် ပပည်ံ့စ ိုလ ိုဒလ က်ပပီဟို ယ ဆလျှင် 

နှုတ်ပဖင်ံ့စစ်ဒဆ်း က ်းနောပခင််းမပပ ဒတ ံ့   နည််းဥပဒေ ၁၉၈၊ နည််းဥပဒေခ   (က)၊ (ခ) တ ိုို့နှငံ့် အညီ အစီရင်ခ စ က ို 

ဒရ်းသ ်း၍ တင်ပပန ိုင်သည်။ နှုတ်ပဖင်ံ့ စစ်ဒဆ်း က ်းနောရန ်လ ိုအပ်သည်ဟို ယ ဆပါက နည််းဥပဒေ ၁၉၈၊ နည််းဥပဒေခ   

(ဂ)၊ (ဃ) တ ိုို့နငှံ့်အညီ နှုတပ်ဖင်ံ့ စစ်ဒဆ်း က ်းနောမှုက ို ပပ လိုပ်န ိုင်သည်။ 

(ဆ) ဝနထ်မ််းက ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ဝင်တစဦ််းဦ်းက ိုလည််းဒက င််း၊ နစှ်ဦ်းက ိုလည််းဒက င််း၊ 

တစ်ဖ  ွဲ့လ ို်းက ိုလည််းဒက င််း ကန်ို့က ကပ်ါက ယင််းကနိ်ု့က က်ခ က်က ို စ စစ်ပပီ်း နည််းဥပဒေ ၁၉၈၊ နည််းဥပဒေခ   (င) 

နှငံ့်အညီ လက်ခ န ိုင်သည် သ ိုို့မဟိုတ် ပယ်ခ န ိုင်သည်။ 

(ဇ) ဥပဒေ သ ိုို့မဟိုတ် စ ရင််းအင််း သ ိုို့မဟိုတ် သီ်းပခ ်းကျွမ််းက င်မှုဆ ိုင်ရ က စစ အက   ်းဝငသ်ပဖင်ံ့ 

ကျွမ််းက င်မှုအက အညကီ ိုရယ ရန် လ ိုအပ်သည်ံ့အမှုမ   ်းတ င် အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းက ို က ညီရန ်ဒရွှဲ့ဒန သ ိုို့မဟိုတ် 

ကျွမ််းက င်မှုအက အညဒီပ်းန ိုင်သ တစဦ််းဦ်းက ို လ ိုကပ်ါဒဆ င်ရွကခ် င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ ဤက ံ့သ ိုို့ 
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လ ိုကပ်ါဒဆ င်ရွကခ် င်ံ့ရရှ သ က ဌ နဆ ိုင်ရ  ဒဆ င်ရွကမ်ှုတ င် ဝင်ဒရ က်စ က်ဖက်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

အဒနေှာင်ံ့အယကှ်ပပ ပခင််းက ို ခ င်ံ့မပပ ရ။ 

(ဈ) နှုတ်ပဖင်ံ့စစဒ်ဆ်း က ်းနောခ င်ံ့ပပ လိုပ်သည်ံ့အခါ အမှုက စစနှငံ့်ပတ်သက်၍ အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််း က ိုလည််းဒက င််း၊ 

သက်ဒသမ  ်းက ိုလည််းဒက င််း ဒခေါ်ယ ၍ စစဒ်ဆ်း က ်းနောန ိုင်သည်။ 

(ည) အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် ထ က်ဒပပ်းတ မ််းဒရ ှငဒ်နလျှင်ပဖစဒ်စ၊ စစဒ်ဆ်းဒမ်းပမန််းပခင််းက ို ခ ယ ရန ်

ပငင််းဆန်လျှင်ပဖစဒ်စ၊ ခ ိုင်လ ိုဒသ အဒ က င််းမရှ    ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ဒရွှဲ့သ ိုို့ လ ဒရ က်ရန် 

ပ က်က က်လျှင်ပဖစဒ်စ ယင််းဝန်ထမ််း၏ မ က်က ယ်၌သကဒ်သမ  ်းက ို စစ်ဒမ်းန ိုင်သည။် ယင််းက ံ့သ ိုို့ မ က်က ယ်၌ 

စစ်ဒမ်းခ ံ့ရပခင််းနှငံ့်ပတ်သက၍် အက   ်းအဒ က င််းဒဖ ်ပပပပ်ီး အမှုတ  တ င် စနစတ်က  မှတတ်မ််းတင်ထ ်းရမည။် 

(ဋ) ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းမှု ပပ လိုပ်ဒနစဉအ်တ င််း စစဒ်ဆ်းခ က်မ  ်းအရလည််းဒက င််း၊ အမှုအဒ က င််း 

အရ အရလည််းဒက င််း လ ိုအပပ်ါက မ လစ  ခ က်က ို ဒပပ င််းလ ပပင်ဆင်န ိုင်သည ်သ ိုို့မဟိုတ် ထပ်မ ပဖည်ံ့ စ က်န ိုင်သည် 

သ ိုို့မဟိုတ ်စ  ခ က်အသစတ်ငန် ိုင်သည်။ 

၁၉၆။ ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့သည် ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းမှုဖ င်ံ့လှစ်သည်ံ့အခါ အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို နည််းဥပဒေ 

၁၉၇ နှငံ့်အညီ ဒရ်ှးဦ်းစ  စ  ခ က်တင်ရမည်။ စ  ခ က်မတင်ပါက ဌ နဆ ိုင်ရ  စစ်ဒဆ်းမှုသည် ပ က်ပပယ်သည်။ 

၁၉၇။ အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝနထ်မ််းက ို စ  ခ က်တင်သညံ့်အခါ လ ိုကန်ောဒဆ င်ရကွ်ရပခင််းနငှံ့်စပလ် ဉ််း၍- 

(က) အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််း၏ ပပ လိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝနပ် က်က က်မှုက ို တ က စ  ဒဖ ်ပပ၍ စ  ခ က ်တင်ရမည်။ 

အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းတစ်ဦ်းထက်ပ ိုမ ိုပါဝင်သည်ံ့ အမှုမ   ်းတ င် ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းစအီတ က် သီ်းပခ ်းစ  ခ က်လွှ က ို 

ဒရ်းဆ  ပပီ်း စ  ခ ကတ်င်ရမည်။ 

(ခ) စ  ခ က်မ  ်းနငှံ့စပ်လ ဉ််း၍ အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝနထ်မ််းက ို စ ပဖင်ံ့ရငှ််းလင််းဒခ ပတင်ပပဒစရန် ဒတ င််းဆ ိုရမည်။ 

ဒခ ပလွှ ဒရ်းသ ်းန ိုငရ်န် ဝနထ်မ််းအ ်း အခ  န်လ ိုဒလ က်စ  ဒပ်း၍ ဒခ ပလွှ ဒပ်းပ ိုို့ရ မည်ံ့ဒနို့ရကက် ို 

သတ်မှတဒ်ပ်းရမည။် ဒခ ပလွှ ရရှ ပပီ်းမှ ဆက်လက်စစဒ်ဆ်းရမည်။ 

(ဂ) စ  ခ က်လွှ တ င-် 

(၁) စ  ခ ကတ်စ်ခိုပဖစဒ်စ၊ တစခ်ိုထက်ပ ို၍ပဖစ်ဒစ ပါဝင်န ိုင်သည်။ 

(၂) စ  ခ က်တစ်ခိုစီနှငံ့စ်ပ်လ ဉ််း၍ ရငှ််းလင််းဒခ ပန ိုင်ရန် ထ ိုစ  ခ က်က ို မည်သည်ံ့စ ပ်စ  တ ိုင် က ်းခ က် သ ိုို့မဟိုတ် 

အဒ က င််းအခ က်မ  ်းဒပေါ်တ င် အဒပခခ ထ ်းပခင််းပဖစ်ဒ က င််းဒပေါ်လ ငဒ်အ င် အက ဉ််းခ  ပ် ဒဖ ်ပပရမည။် 

(၃) စ  ခ က်အဒပမ က်အမ  ်းပါရှ ပခင််းအ ်းပဖင်ံ့ အမှုရှုပ်ဒထ ်းပပ်ီး စစ်ဒဆ်း က ်းနောမှု  ကန်ို့ က ဒစန ိုင်သပဖင်ံ့ 

အဓ ကက သည်ံ့ စ  ခ က်မ  ်းက ိုသ ဒဖ ပ်ပရမည်။ 

(၄) စ  ခ က်တစ်ခိုစီနှငံ့စ်ပ်လ ဉ််း၍ အပပစရ်ှ  မရှ က ိုလည််းဒက င််း၊ ထ ိုစ  ခ ကမ်  ်းနှငံ့်ပတ်သက်၍ မည်သည်ံ့ 

အဒ က င််းဒ က င်ံ့ ဌ နဆ ိုငရ် အဒရ်းယ အပပစဒ်ပ်းပခင််း မပပ ထ ိုကသ်ည်က ိုလည််းဒက င််း ဝနထ်မ််း၏ဒခ ပလွှ တ င် 

ဒပဖရှင််းတင်ပပရန်ပဖစ်ဒ က င််း ဒဖ ်ပပရမည။် 
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(၅) အမှုက စစနှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍ ဝန်ထမ််းကလ က ိုယတ် ိုင်ရငှ််းလင််းတငပ်ပလ ိုဒသ  ဆနဒ ရှ  မရှ ၊ နှုတ်ပဖင်ံ့ 

စစ်ဒဆ်းမှုက ိုခ ယ လ ိုဒသ ဆနဒ ရှ  မရှ  ဒမ်းပမန််းခ က်ပါရှ ရမည်။ 

(၆) နှုတ်ပဖင်ံ့စစဒ်ဆ်းမှုပပ လိုပ်လျှင ်မည်သည်ံ့ပိုဂ္  လ်မ  ်းပါဝင်ဒသ  ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့က 

စစ်ဒဆ်းမည်ပဖစ်ဒ က င််းနှငံ့် အဖ  ွဲ့တ င် ပါဝင်သ တစ်ဦ်းဦ်း သ ိုို့မဟိုတ် နှစဦ််း သ ိုို့မဟိုတ် တစ်ဖ  ွဲ့လ ို်းက ို 

ကန်ို့က ကလ် ိုပါက ခ ိုင်လ ိုဒသ အဒ က င််းပပခ က်ပဖင်ံ့ ကန်ို့က ကန် ိုငဒ် က င််း ဒဖ ်ပပရမည်။ 

(၇) စ  ခ ကတ်င်ပခင််းခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းတ င် ပပစခ် က်ဒဟ င််းရှ ပပီ်း ထ ိုပပစ်ခ ကဒ်ဟ င််းက ို ထည်ံ့သ င််း 

စဉ််းစ ်းသင်ံ့သည်ံ့က စစမ   ်းပဖစပ်ါက ယခိုစ  ခ ကတ်င်သည်ံ့အမှုအတ က် အပပစထ်င်ရ ှ်းဒတ ွဲ့ရှ ဒသ ် ပပစေ်ဏ် 

ခ မှတ်ရ ၌ ယခင်ပပစ်ခ ကဒ်ဟ င််းနငှံ့်ထ ိုပပစ်ခ ကအ်တ က ်က ခ ခ ံ့ရသညံ့်ပပစေ်ဏ်တ ိုို့က ို ထည်ံ့သ င််း 

စဉ််းစ ်းမည်ပဖစဒ် က င််း ဒဖ ပ်ပရမည်။ ယခင်ပပစခ် ကဒ်ဟ င််းက ို ထည်ံ့သ င််းစဉ််းစ ်းပခင််းမပပ  ထ ိုကဒ် က င််း 

ဝနထ်မ််းက တင်ပပလ ိုပါက ဒခ ပလွှ တ င် ထည်ံ့သ င််းဒပဖရှင််းန ိုငဒ် က င််း ဒဖ ်ပပရမည။် 

(၈) ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ဥကကဋ္ဌထ သ ိုို့ဒခ ပလွှ  ဒပ်းပ ိုို့ရမည်ံ့ဒနို့ရကက် ို သတ်မှတဒ်ဖ ်ပပရမည။် 

(၉) ဝနထ်မ််းသည် မတ ညီသည်ံ့ ပပ လိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝန်ပ က်က က်မှု တစ်ခိုထက်ပ ိုပါက ပပ လိုပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် 

တ ဝနပ် က်က က်မှုတစ်ခိုစအီတ က် စ  ခ က်လွှ  တစ်ဒစ င်စသီီ်းပခ ်းတင်ရမည်။ 

(ဃ) စ  ခ က်လွှ က ို အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းထ သ ိုို့ ကက  တင် ဒပ်းပ ိုို့၍ မ တတ တစ်ဒစ ငက် ို အမှုတ  တ င ်တ  ရမည။် 

၁၉၈။ အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းထ မှ ဒခ ပလွှ က ို လကခ် ရရှ သည်ံ့အခါ ဌ နဆ ိုင်ရ  စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ သည-် 

(က) စ  ခ က်ပါပပစမ်ှုနှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍ အပပစမ်ရှ ဒ က င််း ဝနထ်မ််းက ဒပဖရှင််းတင်ပပပပီ်း ဝနထ်မ််း၏ဒပဖရှင််း ခ က်သည် 

ဒက နပ်ဖ ယ်ရ ရှ သပဖင်ံ့ လကခ် ထ ိုကသ်ည်ဟို ယ ဆပါက နှုတ်ပဖင်ံ့စစ်ဒဆ်း က ်းနောပခင််းမပပ  ဒတ ံ့   

အဖ  ွဲ့၏အစီရင်ခ စ က ိုပ ိုစ  (၉)ပါအတ ိုင််း ဒရ်းသ ်း၍ အမှုတ  နှငံ့်အတ  သက်ဆ ိုင်ရ သ ိုို့တင်ပပရ မည်။ ထ ိုအစီရငခ် စ တ င ်

အဖ  ွဲ့၏ဒတ ွဲ့ရှ ခ က၊် သ ို်းသပ်ခ က်၊ သဒ  ထ ်းဒဖ ်ပပခ ကတ် ိုို့ပါရှ ရမည်။ 

(ခ) ဝနထ်မ််းက စ  ခ ကအ်တ ိုင််း ဟိုတ်မှနဒ် က င််း ဒပဖ င်ံ့ဆ ိုဝနခ် ထ ်းသည်ံ့အပပင် အမှုက စစနှငံ့်စပ်လ ဉ််း ၍ 

အပခ ်းအခ က်အလက် တစ်စ ိုတစ်ရ က ို ရ ှဒဖ ရန် လ ိုအပ်ဒတ ံ့မည်မဟိုတ်ဟို ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းဒရ်း အဖ  ွဲ့က 

ယ ဆပါက နှုတ်ပဖင်ံ့စစဒ်ဆ်း က ်းနောပခင််းမပပ ဒတ ံ့   မည်သည်ံ့ပပစေ်ဏက် ိုခ မှတ်သင်ံ့ဒ က င််း 

သဒ  ထ ်းဒဖ ပ်ပခ က်ပါရှ သည်ံ့ အစီရင်ခ စ က ို ပ ိုစ  (၉) ပါအတ ိုင််း ဒရ်းသ ်း၍ အမှုတ  နှငံ့်အတ  သက်ဆ ိုင်ရ သ ိုို့ 

တင်ပပရမည်။ 

(ဂ) ဝနထ်မ််းက ဒပဖ င်ံ့ဆ ိုဝနခ် ပခင််းမပပ သည်ံ့အခါတ င်ပဖစဒ်စ၊ ဒပဖ င်ံ့ဆ ိုဝန်ခ သည်ံ့တ ိုင် အမှုက စစနှငံ့် စပ်လ ဉ််း၍ 

အပခ ်းအခ က်အလကတ်စ်စ ိုတစ်ရ က ို ရ ှဒဖ ဒဖ ်ထိုတ်ရန် လ ိုအပ်လ က်ရှ ဒသ်းသညဟ်ို ဌ န 

ဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့က ယ ဆသည်ံ့အခါတ င်ပဖစဒ်စ၊ ဝန်ထမ််း၏ဒပဖရှင််းခ က်သည် ဒက နပ်ဖ ယ်ရ  

မရှ သည်ံ့အခါတ င်ပဖစဒ်စ ဆက်လက်၍ နှုတ်ပဖင်ံ့စစဒ်ဆ်း က ်းနောန ိုင်သည။် 

(ဃ) ဝနထ်မ််းကနှုတ်ပဖင်ံ့စစဒ်ဆ်းပခင််းက ိုခ ယ လ ိုဒ က င််းဒခ ပလွှ ၌ဒဖ ်ပပထ ်းသည်ံ့ အခါတ င်ပဖစဒ်စ၊ ဝနထ်မ််းက 

နှုတ်ပဖင်ံ့စစ်ဒဆ်းပခင််းက ို မခ ယ လ ိုဒစက မ  ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းမှုက ို ဆ ို်းပဖတန် ိုင်ရန ်အခ က ်
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အလက်ပပည်ံ့စ ိုဒစဒရ်းအတ က် နှုတ်ပဖင်ံ့စစဒ်ဆ်းရနလ် ိုအပ်သည်ဟို ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့က 

ယ ဆသည်ံ့အခါတ င်ပဖစဒ်စ ဆက်လက်၍ နှုတ်ပဖင်ံ့ စစဒ်ဆ်း က ်းနောန ိုင်သည။် 

(င) ဝနထ်မ််းက ဌ နဆ ိုင်ရ  စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့က ို ကန်ို့က က်ပခင််းနငှံ့စ်ပ်လ ဉ််း၍- 

(၁) ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ဝင် တစဦ််းဦ်းက ို ကန်ို့က က်ပခင််းပဖစပ်ါက ဥကကဋ္ဌနငှံ့်က န်အဖ  ွဲ့ဝင် တစဦ််းတ ိုို့က 

ယင််းကနိ်ု့က ကခ် က်သည် ခ ိုငလ် ိုမှု ရှ  မရှ  စ စစ်ရမည်။ 

(၂) နည််းဥပဒေခ  ငယ(်၁)အရစ စစ်ရ တ င် ဝနထ်မ််း၏ကန်ို့က ကခ် က်သည် အက   ်းအဒ က င််းခ ိုင်လ ိုပခင််း မရှ ဟို 

ယ ဆပါက ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့က ိုဖ  ွဲ့စည််းဒပ်းသည်ံ့ ပိုဂ္  လ်ထ တင်ပပ၍ ယင််းပိုဂ္  လ်က 

ကန်ို့က ကခ် က်သည် ခ ိုင်လ ိုမှုမရှ ဟို အတည်ပပ ပါက အမှုတ  တ င် မှတတ်မ််းတင်ပပီ်း နှုတ်ပဖင်ံ့စစ်ဒဆ်း  က ်း 

နောပခင််းက ို ဆက်လကဒ်ဆ ငရ်ကွ်န ိုင်သည။် 

(၃) ကန်ို့က ကခ် က်သည် ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ဥကကဋ္ဌက ိုပဖစ်ဒစ၊ အဖ  ွဲ့ဝင်နှစဦ််းလ ို်းက ိုပဖစ်ဒစ၊ 

တစ်ဖ  ွဲ့လ ို်းက ိုပဖစ်ဒစ ကန်ို့က က်ပခင််းပဖစပ်ါက ယင််းကနိ်ု့က က်ခ က်က ို စဉ််းစ ်းဆ ို်းပဖတ်န ိုင်ရန် ဌ နဆ ိုင်ရ  

စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့အ ်း ဖ  ွဲ့စည််းဒပ်းသည်ံ့ပိုဂ္  လ်ထ တင်ပပရမည်။ 

၁၉၉။ နှုတ်ပဖင်ံ့စစဒ်ဆ်းပခင််းက ို အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််း၏ဒရွှဲ့တ င်ပပ လိုပ်ရမည။် ထ ိုသ ိုို့စစ်ဒဆ်း  က ်းနောရ ၌ 

အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းအ ်း က ိုယတ် ိုင်သက်ဒသအပဖစ် အစစ်ဒဆ်းခ န ိုင်ခ င်ံ့၊ သကဒ်သတင်ပပခ င်ံ့၊ သကဒ်သမ  ်းက ို 

ပပနလှ်န်စစဒ်မ်းခ င်ံ့တ ိုို့က ို လ ိုဒလ က်စ  ဒပ်းရမည။် 

၂၀၀။ နှုတပ်ဖင်ံ့စစဒ်ဆ်းရ တ င်- 

(က) စ  ခ က်ပါအခ ကအ်လကမ်  ်းနှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍ ဒထ က်ခ ထ က်ဆ ိုန ိုင်မည်ံ့ သကဒ်သမ  ်းက ို ဒရ်ှးဦ်းစ   စစဒ်ဆ်းပပ်ီး ပ ိုစ  

(၁၀)ပါအတ ိုင််း မှတတ်မ််းတငရ်မည်။ ထ ိုသကဒ်သမ  ်း၏ ထ က်ဆ ိုခ က်တ င် အဒရ်းယ ခ  ရသည်ံ့ 

ဝနထ်မ််းနှငံ့်ပင စ န််းသည်ံ့ အခ က်အလက်မ  ်းပါရှ ၍ ထ ိုအခ က်အလက်မ  ်းက ို ဒပဖရှင််းန ိုငရ်န် 

အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းက ပပန်လှန်စစဒ်မ်းလ ိုပါက စစဒ်မ်းခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 

(ခ) ထ ိုို့ဒနောက် အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းအ ်း စ  ခ က်မ  ်းက ို ရငှ််းလင််းဒပပ ပပပပီ်း ယင််းစ  ခ က်မ  ်းနငှံ့် စပ်လ ဉ််း၍ 

စစ်ဒဆ်းဒမ်းပမန််းရမည်။ 

(ဂ) အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းက ိုယတ် ိုင် သကဒ်သအပဖစ် စစ်ဒဆ်းခ လ ိုပါက ယင််းဝန်ထမ််းက ို သက်ဒသအပဖစ ်ပ ိုစ  (၁၁) 

ပါအတ ိုင််း စစဒ်ဆ်းန ိုင်သည်။ 

(ဃ) အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််း က်မှ တင်ပပလ ိုသည်ံ့သက်ဒသမ  ်းရှ  မရှ  ဒမ်းပမန််း၍ ရှ ပါက သက်ဒသမ  ်း၏ 

အမညစ် ရင််းက ိုဒတ င််းဆ ိုပပီ်း ယင််းသကဒ်သမ  ်းက ို စစဒ်ဆ်းဒရ်းအတ က ်စီစဉ်ဒဆ ငရ်ကွ်ရမည်။ 

(င) ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှုတ င် ပါဝင်ခ ံ့သည်ံ့သက်ဒသမ  ်းက ို ထပ်မ စစ်ဒဆ်းရနလ် ိုအပ်ပါက ယင််းသက်ဒသမ  ်းက ို 

ဒခေါ်ယ စစဒ်ဆ်းန ိုင်သည်။ 
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(စ) အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််း က်မှ တင်ပပလ ိုသည်ံ့သကဒ်သမ  ်း၏ အမညစ် ရင််းက ို တင်သ င််းရန် အခ  န် 

သတ်မှတဒ်ပ်းရမည။် သက်ဒသအမညစ် ရင််းက ို ရရှ သည်ံ့အခါ ဒခေါ်ယ စစဒ်ဆ်းရနလ် ိုအပ်ဒသ  သကဒ်သမ  ်းအ ်း 

စစ်ဒဆ်းမည်ံ့ဒနို့ရကက် ို သတမှ်တ်၍ စစ်ဒဆ်းမည်ံ့ဒနရ သ ိုို့လ ဒရ က်ရန် ခ  န််းဆ ိုရမည။် 

(ဆ) အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််း က်မှ တင်ပပသည်ံ့ သကဒ်သအမညစ် ရင််းပါ သကဒ်သတစဦ််းဦ်းက ို ဒခေါ်ယ စစဒ်ဆ်းရန် 

မလ ိုအပ်လျှင်ပဖစ်ဒစ၊ မသင်ံ့ဒလ  ်ဟိုယ ဆလျှင်ပဖစဒ်စ၊ ဒခေါ်ယ စစဒ်ဆ်းရနမ်ပဖစန် ိုင် သည်ံ့ သက်ဒသတစ်ဦ်း၏ 

အမညစ် ရင််းက ို တင်သ င််းထ ်းပခင််းမှ  တမင်သကသ်က်အမှု ကန်ို့ က ဒစရန် အတ က်ပဖစ်သည်ဟို ယ ဆလျှင်ပဖစဒ်စ 

အဆ ိုပါသက်ဒသက ိုဒခေါ်ယ စစ်ဒဆ်းရန် ပငင််းပယ်န ိုင်သည။် ထ ိုသ ိုို့ ပငင််းပယ်သည်ံ့အခါ အက   ်းအဒ က င််းဒဖ ်ပပ၍ 

အမှုတ  တ င် မှတ်တမ််းတင်ထ ်းရမည်။ 

(ဇ) ခ  န််းဆ ိုသည်ံ့ဒနို့ရက်တ င် မလ ဒရ က်န ိုင်သည်ံ့ သကဒ်သမ  ်းအနက်မှ အဓ ကသကဒ်သမ  ်းက ို စစဒ်ဆ်းရန ်

ဒနောက်ထပ်ဒနို့ရက်သတ်မှတ်ပပီ်း ခ  န််းဆ ိုရမည်။ စစ်ဒဆ်းပပ်ီးသည်ံ့သက်ဒသမ  ်း၏ ထ ကဆ် ိုခ က်မ  ်းပဖင်ံ့ပင် 

လ ိုဒလ က်ပပပီဖစ၍် အလ ်းတ  သကဒ်သမ  ်းက ိုဒခေါ်ယ ရန် မလ ိုအပ်ဒတ ံ့ဟိုယ ဆပါက အက   ်းအဒ က င််းဒဖ ်ပပ၍ 

ယင််းသကဒ်သမ  ်းက ို သက်ဒသစ ရင််းမှ ပယ်ဖ က်န ိုင်သည။် 

(ဈ) သက်ဒသစရ တဒ်ပ်းရနလ် ိုအပ်သည်ံ့က စစမ   ်းတ င် တရ ်းရ ို်းမ  ်း၌ခ င်ံ့ပပ သည်ံ့ သကဒ်သစရ တ်နှုန််း အတ ိုင််း 

သက်ဒသစရ တဒ်ပ်းန ိုင်သည။် အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််း က်မှ သက်ဒသအမ  ်းအပပ ်းဒခေါ်ယ ရန် 

အမညစ် ရင််းတင်သ င််းထ ်းပါက ယင််းသကဒ်သမ  ်းအတ က် သက်ဒသစရ တ်က ို ကက  တင် တင်သ င််းရန် 

အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းအ ်း ဒတ င််းဆ ိုန ိုင်သည် သ ိုို့မဟိုတ် စစဒ်ဆ်းရန ်မလ ိုအပ်ဟိုယ ဆသည်ံ့ သက်ဒသမ  ်းက ို 

ဒခေါ်ယ ရန် ပငင််းပယ်န ိုင်သည်။ 

(ည) ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းမှုတ င် အဒရ်းပါဒသ  သကဒ်သတစ်ဦ်းသည် ခ ိုင်လ ိုဒသ  အဒ က င််း တစ်စ ိုတစ်ရ ဒ က င်ံ့ 

ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ဒရွှဲ့သ ိုို့ မလ ဒရ က်န ိုင်ပါက ဌ နဆ ိုင်ရ  စစဒ်ဆ်းဒရ်း အဖ  ွဲ့ကပဖစဒ်စ၊ 

အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းကပဖစ်ဒစ ဒမ်းပမန််းလ ိုဒသ အခ က်မ  ်းက ို စ ပဖင်ံ့ဒရ်းသ ်းဒပ်းပ ိုို့၍ ယင််းသကဒ်သက ိုယ်တ ိုင ်

လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်းထ ်းသည်ံ့ ထ က်ဆ ိုခ က်က ို ရယ န ိုင်သည။် ဤသ ိုို့သက်ဒသထ မှ စ ပဖင်ံ့ဒရ်းသ ်းဒပ်းပ ိုို့သည်ံ့ 

သက်ဒသထ က်ဆ ိုခ က်က ို အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းအ ်း ဖတ်ပပရမည။် ထ ိုသ ိုို့ထ က်ဆ ိုခ က်တ င် 

အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းနငှံ့ ်ပင စ န််းသည်ံ့အခ က်အလက်မ  ်းပါရှ သပဖင်ံ့ အဒရ်း ယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းက 

ပပနလှ်န်ဒမ်းပမန််းလ ိုပါက ထ ိုဒမ်းပမန််းခ က်မ  ်းနှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍ သက်ဒသ၏ ဒပဖ က ်းထ ကဆ် ိုခ က်မ  ်းက ို စ ပဖင်ံ့ 

ထပ်မ ရယ ရမည်။ 

(ဋ) သကဒ်သထ က်ဆ ိုခ ကက် ို ရယ သည်ံ့အခါ မှန်ကန်စ  ထ က်ဆ ိုရန် သက်ဒသက ို သတ ဒပ်းပပ်ီးမှ စစဒ်ဆ်းဒမ်းပမန််းရမည်။ 

သ ိုို့ရ တ င် သကဒ်သက ို က မ််းသစစ က  န်ဆ ိုဒစပခင််းမပပ ရ။ 

(ဌ) သက်ဒသထ က်ဆ ိုခ ကက် ို မှတတ်မ််းတငရ် ၌ သကဒ်သသည်ဝန်ထမ််းပဖစပ်ါက ယင််း၏အမည်၊ ရ ထ ်း၊ ဌ န 

သ ိုို့မဟိုတ ်ရ ို်း သ ိုို့မဟိုတ် အဖ  ွဲ့အစည််း၊ ဒနရပ်လ ပ်စ တ ိုို့က ို ဒရ်းသ ်းရမည။် သက်ဒသသည် ဝနထ်မ််းမဟိုတ်ပါက 

ယင််း၏အမည်၊ န ိုငင် သ ်းစ စစ်ဒရ်းကတ်ပပ ်းအမတှ်၊ အ အမည၊် အလိုပ်အက ိုင်၊ ဒနရပ်လ ပ်စ တ ိုို့က ို ဒရ်းသ ်းရမည်။ 
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သက်ဒသထ က်ဆ ိုခ က်မ  ်းက ို လက်ဒရ်းပဖင်ံ့ပဖစဒ်စ၊ လက်နှ ပ်စက ်သ ိုို့မဟိုတ် က န်ပ  တ ပဖင်ံ့ပဖစ်ဒစ 

ဒရ်းသ ်းရ ိုက်နှ ပ်ရမည်။ 

(ဍ) သက်ဒသထ က်ဆ ိုခ က်မှတ်တမ််းက ို သက်ဒသထ က်ဆ ိုသ အ ်း ဖတ်ပပရမည်။ ထ ကဆ် ိုခ က်နှငံ့်က  လ   မှုရှ ပါက 

သက်ဒသ၏ဆနဒနငှံ့်အညီ ထ က်ဆ ိုခ က်မှတတ်မ််းက ိုပပင်ဆင်ဒပ်းရမည။် ထ က်ဆ ိုခ ံ့သည်ံ့အတ ိုင််း 

မှန်ကန်ဒ က င််းဝန်ခ လျှင် ယင််းသက်ဒသက ို ထ က်ဆ ိုခ ကမှ်တ်တမ််းတ င် လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်းဒစရမည်။ 

လကမှ်တ်မဒရ်းထ ို်းတတ်သ ပဖစ်ပါက လက်ဝ လက်မဒဗ ပ ိုစ က ို ရယ ရမည။် ဌ နဆ ိုငရ် စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ ဥကကဋ္ဌနငှံ့် 

အဖ  ွဲ့ဝင်မ  ်းကလည််း သကဒ်သတစဦ််းစီ၏ သက်ဒသထ ကဆ် ိုခ က်မှတတ်မ််းတ င် လက်မှတ် ဒရ်းထ ို်းရမည။် 

အဒရ်းကကီ်းသည်ံ့ အမှုက စစမ   ်းပဖစ်ပါက လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်းဒစသည်ံ့အပပင် လက်ဝ လက်မ ဒဗ ပ ိုစ ပါ နှ ပ်န ိုင်သည်။ 

၂၀၁။ ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းမှု ပပ လိုပ်ဒနစဉအ်တ င််း သကဒ်သမ  ်းက ိုစစ်ဒဆ်းရ မှ ဒပေါ်ဒပါက်လ ဒသ  

အခ က်အလက်မ  ်းအရပဖစဒ်စ၊ သက်ဒသထ က်ဆ ိုခ က်မ  ်းအရပဖစ်ဒစ မ လစ  ခ က်က ို ဒပပ င််းလ  

ပပင်ဆင်ရန်လည််းဒက င််း၊ ထပ်မ ပဖည်ံ့စ က်ရန်လည််းဒက င််း၊ စ  ခ က်အသစတ်င်ရနလ်ည််းဒက င််း 

လ ိုအပဒ် က င််းဒတ ွဲ့ရှ ရပါက ဌ နဆ ိုင်ရ  စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့သည် မ လစ  ခ က်က ို ဒပပ င််းလ ပပင်ဆင်န ိုင် သည် သ ိုို့မဟိုတ် 

ထပ်မ ပဖည်ံ့စ က်န ိုင်သည ်သ ိုို့မဟိုတ် စ  ခ က်အသစ်က ိုတင်န ိုင်သည်။ ဤသ ိုို့စ  ခ က်က ို ဒပပ င််းလ ပပင်ဆင်သည်ံ့အခါတ င် 

ဒပပ င််းလ ပပင်ဆင်သည်ံ့စ  ခ က်နှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍ ဒခ ပလွှ တင်သ င််းန ိုင်ရန ်စ  ခ ကတ်င်ပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို 

ထပ်မ အခ  န်ဒပ်းရမည်ံ့အပပင် ဒနောက်ထပ်သက်ဒသတင်ပပခ င်ံ့၊ စစဒ်ဆ်းပပ်ီးသည်ံ့သကဒ်သမ  ်းက ို ပပနလ်ညဒ်ခေါ်ယ  

စစ်ဒမ်းခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 

၂၀၂။ ဒအ က်ဒဖ ်ပပပါ အဒပခအဒနမ   ်းရှ သည်ံ့ အမှုက စစတ င် အက   ်းအဒ က င််းဒဖ ပ်ပမှတ်တမ််းတင်၍ 

ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည််းပခင််း၊ စ  ခ ကတ်င်ပခင််း၊ နှုတ်ပဖင်ံ့စစ်ဒဆ်းမှုပပ လိုပ်ပခင််းတ ိုို့နှငံ့် ပတ်သက်သည်ံ့ 

နည််းဥပဒေ ၁၉၄ မှ ၂၀၁ ပါ သတ်မှတ်ခ က်မ  ်းက ို လ ိုကန်ောရပခင််းမှ မခ င််းခ က်ပပ န ိုင် သည်- 

(က) အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းသည် ထ က်ဒပပ်းတ မ််းဒရ ှငဒ်နပခင််း၊ 

(ခ) အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းနှငံ့်ဆက်သ ယ်၍မရန ိုင်ပခင််း၊ 

(ဂ) အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် ခ ိုင်လ ိုဒသ အဒ က င််းမရှ    စစ်ဒဆ်းခ ရန် ပ ကက် ကပ်ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ပငင််းဆန်ပခင််း၊ 

(ဃ) အမှုက စစ၏ ထ ်းပခ ်းဒသ  သ  ဝ သ ိုို့မဟိုတ် အဒ က င််းပခင််းရ မ  ်းအရ ဌ နဆ ိုငရ်  စစ်ဒဆ်းပခင််းနှငံ့ ်

ပတ်သက်သည်ံ့ သတ်မှတ်ခ က်တစ်ရပ်ရပ်က ို လက်ဒတ ွဲ့လ ိုကန်ောဒဆ င်ရကွ်ရန် အခက်အခ ရှ ပခင််း။ 

၂၀၃။ ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့သည် ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းမှုပပီ်းဆ ို်းသည်ံ့အခါ အစီရငခ် စ က ို ပ ိုစ  (၉) ပါအတ ိုင််း 

ဒရ်းသ ်းပပ်ီးအမှုတ  နငှံ့အ်တ  ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည််းဒပ်းသည်ံ့အကကီ်းအမ ှ်းထ  

အမှုအဒ က င််းအရ အက ဉ််းခ  ပ်၊ စ  ခ က်၊ စစဒ်ဆ်းဒတ ွဲ့ရှ ခ က်၊ သ ို်းသပ်ခ ကန်ှငံ့် သဒ  ထ ်းဒဖ ်ပပခ က် မ  ်းပါရှ သည်ံ့ 

အစီရင်ခ စ က ို တင်ပပရမည်။ ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းဒရ်းအမှုတ  တ င် ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းဒရ်း အဖ  ွဲ့က ို ဖ  ွဲ့စည််းသည်ံ့အမ န်ို့စ ၊ 

အဖ  ွဲ့၏ဒဆ င်ရကွ်ခ က်ဒနို့စဉမှ်တ်တမ််း၊ စ  ခ က်လွှ ၊ ဒခ ပလွှ ၊ သက်ဒသ ထ က်ဆ ိုခ ကမှ်တ်တမ််းမ  ်း၊ 

စစ်ဒဆ်းမှုနှငံ့်သက်ဆ ိုင်သည်ံ့ စ ရွက်စ တမ််းမ  ်း ပပည်ံ့စ ိုစ  ပါဝင်ဒစရမည။် 
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၂၀၄။ ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့၏ အစီရင်ခ စ က ို စ စစသ် ို်းသပ်၍ အဆ ို်းအပဖတ်ဒပ်းန ိုင်ဒရ်းအတ က် 

အဖ  ွဲ့ဝင်သ ို်းဦ်းပါဝင်ဒသ  အဖ  ွဲ့က ို ဖ  ွဲ့စည််းရမည်။ ထ ိုအဖ  ွဲ့တ င် ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းမှုပပ လိုပ်ရန ်တ ဝန ်

ဒပ်းအပသ်ည်ံ့အကကီ်းအမ ှ်းက ဥကကဋ္ဌအပဖစဒ်ဆ င်ရွကရ်မည။် အဖ  ွဲ့သည ်အစီရင်ခ စ က ို စ စစ်သ ို်းသပ်ပပီ်း ဒနောက-် 

(က) ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့၏ စစဒ်ဆ်းဒတ ွဲ့ရှ ခ က်မ  ်းသည် မပပည်ံ့စ ိုဒသ်းဟို ယ ဆပါက လ ိုအပ်ဒနဒသ်းသည်ံ့ 

အခ က်အလက်မ  ်းက ို ထပ်မ စ ိုစမ််းစစ်ဒဆ်း၍ တင်ပပရန် ညွှန် က ်းန ိုင်သည။် 

(ခ) ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့က အမှုဖ င်ံ့စစဒ်ဆ်းခ ံ့ရ ၌ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမမှန်ကန်ပခင််းဒ က င်ံ့ 

တရ ်းမျှတမှုမရှ ဒ က င််း ဒတ ွဲ့ရှ ရပါက ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့သစက် ို ဖ  ွဲ့စည််း၍ ပပန်လည်စစဒ်ဆ်းရန ်

တ ဝနဒ်ပ်းအပန် ိုင်သည်။ 

(ဂ) အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းတ င် အပပစ်မဒတ ွဲ့ရှ ပါက အပပစ်မရှ ဒ က င််း ဆ ို်းပဖတ်၍ အမှုက ိုပ တ်ရမည။် 

(ဃ) အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းတ င် အပပစရ်ှ ဒ က င််းဒတ ွဲ့ရှ သည်ံ့အခါ ခ မှတ်မည်ံ့ ပပစေ်ဏ်သည် နည််းဥပဒေ ၂၁၂ ပါ 

သတ်မှတ်ခ က်မ  ်းအရ- 

(၁) ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းမှုက ို ဆ ို်းပဖတ်သည်ံ့အဖ  ွဲ့က ခ မှတခ် င်ံ့ရှ ဒသ  ပပစေ်ဏမ်   ်းပဖစ်လျှင် မည်သည်ံ့ 

ပပစေ်ဏက် ိုခ မှတ်ဒ က င််းဒဖ ်ပပ၍ သက်ဆ ိုင်ရ အမှုတ  တ င် ဆ ို်းပဖတ်မ န်ို့ခ မှတ်ရမည။် 

(၂) အထက်အဆင်ံ့အကကီ်းအမ ှ်းထ သ ိုို့ တင်ပပရန်လ ိုအပ်သည်ံ့ ပပစေ်ဏမ်   ်းပဖစ်လျှင် သက်ဆ ိုင်ရ သ ိုို့ အမှုတ  နငှံ့်အတ  

သဒ  ထ ်းဒဖ ပ်ပခ ကတ်င်ပပရမည်။ 

၂၀၅။ ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းမှုနငှံ့်သက်ဆ ိုင်သည်ံ့ ဆ ို်းပဖတ်မ န်ို့တ င-် 

(က) အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းတ င် အပပစမ်ရှ ဒ က င််း ဒတ ွဲ့ရှ ပါက အပပစမ်ရှ ၍ အမှုက ိုပ တ်ရန် ပဖစဒ် က င််း 

ဒဖ ်ပပရမည။် 

(ခ) အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းတ င် အပပစ်ဒတ ွဲ့ရှ ပါက - 

(၁) မည်သည်ံ့စ  ခ က်အတ က် အပပစရ်ှ ဒ က င််းဒဖ ်ပပရမည။် 

(၂) ဝနထ်မ််း၏ပပစခ် ကဒ်ဟ င််းက ိုထည်ံ့သ င််းစဉ််းစ ်းလျှင် ယင််းသ ိုို့ထည်ံ့သ င််းစဉ််းစ ်းဒ က င််းက ို ဒဖ ်ပပရမည်။ 

(၃) မည်သည်ံ့ပပစ်ေဏ်က ို ခ မှတ်ဒ က င််း ဒဖ ်ပပရမည်။ 

(၄) စ  ခ က်တစ်ခိုစီအတ က် ပပစ်ေဏ်တစ်မ   ်းပဖစ်ဒစ၊ ပပစေ်ဏ်တစ်မ   ်းထက်ပ ို၍ပဖစဒ်စ ခ မှတ်န ိုင်သည်။ 

(ဂ) ခ မှတ်သည်ံ့ပပစ်ေဏ်သည် အခ  န်က လကန်ို့သတ်ခ က် သ ိုို့မဟိုတ် လစ သတ်မှတ်ခ က် ထည်ံ့သ င််း ဒဖ ်ပပရန ်

လ ိုအပ်သည်ံ့ပပစ်ေဏ်မ   ်းပဖစ်ပါက နည််းဥပဒေ ၂၁၂ ပါ သတမှ်တ်ခ ကမ်  ်းနှငံ့်အညီ ထည်ံ့သ င််း ဒဖ ်ပပရမည်။ 

(ဃ) အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််းခ ရသ ပဖစ်ပပီ်း ထ ိုဝန်ထမ််းက ို 

တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််းက ို ကင််းလ တ်ခ င်ံ့ပပ ရန် လ ိုအပ်သည်ံ့က စစမ   ်းတ င် တ ဝနမှ်ယ ယီရပ် 

ဆ ိုင််းထ ်းခ ံ့သည်ံ့က လအတ က် ဝနထ်မ််း၏လစ ၊ စရ တ်နငှံ့် တ ဝနခ်  နတ် ိုို့က ို နည််းဥပဒေ ၆၈၊ နည််းဥပဒေခ   (က)အရ 

သတ်မှတ်ခ င်ံ့ပပ ရန်ပဖစ်သည် သ ိုို့မဟိုတ် နည််းဥပဒေ ၆၈၊ နည််းဥပဒေခ   (ခ) အရ သတ်မှတ်ခ င်ံ့ပပ ရန်ပဖစ်သညက် ို 

ဒဖ ်ပပရမည။် 
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၂၀၆။ ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းမှုနငှံ့်စပလ် ဉ််း၍ ခ မှတ်သည်ံ့ဆ ို်းပဖတ်မ န်ို့က ို သက်ဆ ိုင်ရ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််း 

ကအမ န်ို့စ ထိုတ်ပပန်၍ သကဆ် ိုင်ရ ဝန်ထမ််းထ သ ိုို့ ဒပ်းပ ိုို့ရမည်။ အဆ ိုပါဝနထ်မ််းက ထ ိုအမ န်ို့က ို မဒက နပ်ပါက 

အမ န်ို့စ က ို လကခ် ရရှ သည်ံ့ဒနို့ရကမှ်စ၍ ဒပခ က်လအတ င််း အယ ခ လွှ က ို ပ ိုစ (၁၂) ပါအတ ိုင််း တင်သ င််းန ိုငဒ် က င််း 

အမ န်ို့စ တ င် ထည်ံ့သ င််းဒဖ ်ပပရမည်။ 

၂၀၇။ စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းမှုထ ဒရ ကဒ်စရနန်ှငံ့် ဌ နဆ ိုငရ် လိုပ်ငန််းတ ဝနမ်  ်း လစဟ်င််းမှုမရှ ဒစရန် အလ ိုို့င ှ 

ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းမှုတ ိုို့က ို ဒနှောင်ံ့ဒနှ်း ကန်ို့ က ပခင််းမရှ ဒစ   ပပ်ီးပပတ်ဒအ င် ဒဆ င်ရကွ်ရ မည်။ 

ဌ နဆ ိုင်ရ စ ိုစမ််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့က ို ဖ  ွဲ့စည််းဒပ်းသည်ံ့ အကကီ်းအမ ှ်းသည် စ ိုစမ််းစစဒ်ဆ်းမှုက လ က ို 

သတ်မှတဒ်ပ်းရမည။် ထ ိုသ ိုို့သတ်မှတဒ်ပ်းဒသ က လသည် မည်သည်ံ့ က စစတ င်မဆ ို တစန်ှစ်ထက် မဒက  ဒ်စရ။ 

သတ်မှတဒ်ပ်းထ ်းသည်ံ့အခ  န်က လအတ င််း ပပ်ီးပပတ်ဒအ ငဒ်ဆ င်ရွကန် ိုင်ပခင််းမရှ ပါက 

ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ဥကကဋ္ဌသည် က လတ ို်းပမြှင်ံ့သတ်မှတဒ်ပ်းဒရ်းအတ က် အက   ်းအဒ က င််း ဒဖ ်ပပပပ်ီး 

သက်ဆ ိုင်ရ  အကကီ်းအမ ှ်းထ သ ိုို့ ရကသ်တတတစ်ပတက်က  တင်၍ တငပ်ပဒတ င််းခ ရမည။် 

၂၀၈။ ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှု သ ိုို့မဟိုတ် ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းမှုအတ က် သတ်မှတဒ်ပ်းထ ်းသည်ံ့ အခ  န်က လက ို တ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းရန် 

ဒတ င််းခ လ သည်ံ့အခါ အက   ်းအဒ က င််းခ ိုင်လ ိုပါက ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့ သ ိုို့မဟိုတ် ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့က ို 

ဖ  ွဲ့စည််းတ ဝနဒ်ပ်းအပသ်ည်ံ့ အကကီ်းအမ ှ်းသည် ထ ်းပခ ်းသည်ံ့က စစမ  ်းတ င် က လသတမှ်တ်ခ ကက် ို သင်ံ့ဒလ  ်သက ံ့သ ိုို့ 

တ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းန ိုင်သည။် တ ို်းပမြှင်ံ့သတ်မှတဒ်ပ်းသည်ံ့ က လအတ င််းတ င် စ ိုစမ််းစစ်ဒဆ်းမှုက ို ပပ်ီးပပတ်ဒအ င် 

ဒဆ င်ရွကရ်မည။် အဆ ိုပါက လသတ်မှတ်ခ ကက် ို ထပ်မ တ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းခ င်ံ့မရှ ။ 

 

အခန်ူး ( ၁၉) 

ဝန ်မ်္ူးစည်ူး မ်္ူးဆ ုင်ရော ပြစ်ေဏ်မ္ ောူး 

၂၀၉။ ဌ နဆ ိုင်ရ အဒရ်းယ မှုမ  ်းတ င် ဥပဒေပိုေ်မ ၅၃ ပါ ပပစ်ေဏ်တစ်ရပ်က ိုပဖစဒ်စ၊ ပပစ်ေဏ်တစရ်ပ် ထက်ပ ို၍ပဖစဒ်စ၊ 

နည််းဥပဒေ၊ စည််းမ ဉ််း၊ စည််းကမ််းမ  ်းနှငံ့်အညီ ခ မှတ်န ိုငသ်ည်။ 

၂၁၀။ နည််းဥပဒေ ၂၀၉ အရခ မှတ်သည်ံ့ပပစေ်ဏမ်  ်းတ င-် 

(က) စော ပဖင်ံ့သတ  ထြူးပခင်ူး ဆ ိုသည်မှ  ဝနထ်မ််း၏အပပစက် ိုဒဖ ်ပပ၍ စ ပဖင်ံ့သတ ဒပ်းပခင််းက ို ဆ ိုသည်။ ယင််းပပစ်ေဏ်က ို 

ခ မှတ်ရ ၌- 

(၁) သတ ဒပ်းပခင််းခ ရသည်ံ့အပပစ်က ို က  ်းလ န်သည်ံ့ပပစ်မှုနငှံ့်ယှဉ်တ  ၍ အက ဉ််းဒဖ ်ပပရမည်။ 

(၂) ပပစေ်ဏခ် မှတ်သည်ံ့ ဒနို့မှစ၍ ဒပခ က်လပပည်ံ့သည်ံ့အခါတ င် ပပစေ်ဏက် လ ကိုန်ဆ ို်းသည်။ 

(၃) ပပစေ်ဏက် လအတ င််းရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့မဒပ်းရ။ 

(၄) ပပစေ်ဏက် လအတ င််း နစှ်တ ို်းဒစံ့က ပ ိုမှန်ခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 

(ခ) နှစတ်  ုူးလစောရြ်ဆ ုင်ူးပခင်ူး ဆ ိုသည်မှ  ဝနထ်မ််း၏ရ ထ ်းလစ နှုန််းအတ င််း ဒရွှဲ့လ မည်ံ့နှစ်တ ို်း 

လစ ဒစံ့ဒရ က်သည်ံ့အခ  နတ် င် နှစတ် ို်းထိုတ်ယ ခ င်ံ့မပပ    က လအကနိ်ု့အသတပ်ဖင်ံ့ ထ ိုနစှ်တ ို်းက ို 
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ဒရ ွဲ့ဆ ိုင််းထ ်းပခင််းက ိုဆ ိုသည။် ယင််းပပစ်ေဏ်က ိုခ မှတ်ရ ၌ ဝနထ်မ််းတ င် ထင်ရ ှ်းစ  ဒတ ွဲ့ရှ ရသည်ံ့ အပပစ၏် 

အတ မ်အနက်က ို ဒထ က်ခ င်ံ့၍- 

(၁) ပပစေ်ဏက် လက ိုသတ်မှတ်ဒပ်းရမည။် ပပစေ်ဏက် လက ိုဒရတ က်ရ ၌ ဒရွှဲ့လ မည်ံ့နှစ်တ ို်းလစ  

ဒစံ့ဒရ က်သည်ံ့ဒနို့ရကမှ်အစပပ ၍ ဒရတ က်ရမည်။ 

(၂) နှစတ် ို်းလစ ရပဆ် ိုင််းပခင််းဒ က င်ံ့ ဒနောင်ရရနရ်ှ ဒသ နှစတ် ို်းလစ မ  ်းဒရွွဲ့သ  ်းပခင််းမရှ ဒစရဟိုဒသ ် လည််းဒက င််း၊ 

ဒရွွဲ့သ  ်းဒစရမည်ဟိုဒသ ်လည််းဒက င််း သတ်မှတဒ်ပ်းရမည်။ ဒနောငန်ှစတ် ို်းလစ မ  ်း ဒရွွဲ့သ  ်းဒစရမည်ဟို 

သတ်မှတ်လျှင် မည်သည်ံ့က လအပ ိုင််းအပခ ်းအထ  ဒရွွဲ့သ  ်းဒစရမည်က ို ဒဖ ်ပပရမည်။ 

(၃) ပပစေ်ဏဒ်စ င်ံ့ဆ ိုင််းဆ က လနှငံ့် ပပစေ်ဏက် လအတ င််းရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့မဒပ်းရ။ 

(ဂ) ရော   ူးတ  ုူးပမ္ြှင်ံ့ပခင်ူး  ု ရြ်ဆ ုင်ူးပခင်ူး ဆ ိုသည်မှ  သ မနအ် ်းပဖင်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းရန် 

အလှည်ံ့က ဒရ က်သည်ံ့အခ  န်တ င် တ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းပခင််းမပပ ဒသ်း   က လအကန်ို့အသတ်ပဖင်ံ့ ဒရ ွဲ့ဆ ိုင််း 

ထ ်းပခင််းက ိုဆ ိုသည။် ယင််းပပစ်ေဏ်က ိုခ မှတ်ရ တ င-် 

(၁) ပပစေ်ဏက် လက ို ဒရတ က်ရ ၌ ဝနထ်မ််းက ို ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ခန်ို့ထ ်းရန် အလှည်ံ့က ဒရ က်သည်ံ့ အခ  န်မှအစပပ ၍ 

ဒရတ က်ရမည။် ယင််းသ ိုို့ စတင်ဒရတ က်ခ  န်တ င် ပပစေ်ဏစ်တင်သကဒ်ရ က်သည။် 

(၂) ပပစေ်ဏခ် မှတပ်ခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ခ ရခ င်ံ့လက်လ တ်ဆ ို်းရ ှု်းသ  ်းပခင််းမရှ ဒစ   

ပပစေ်ဏ်က လအပ ိုင််းအပခ ်း ကိုန်ဆ ို်းသည်အထ သ  ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ပခင််းက ို ရပ်ဆ ိုင််းထ ်းရမည်။ 

(၃) ယင််းပပစေ်ဏက် လအတ င််းနစှတ် ို်းဒစံ့ဒရ က်ပါက ပ ိုမှန်ခ င်ံ့ပပ ဒပ်းရမည်။ 

(၄) ယင််းဝန်ထမ််းအတ က် တ ို်းပမြှင်ံ့ဒပ်းရမည်ံ့ ရ ထ ်းဒနရ  ခ န်ထ ်းဒပ်းပခင််းမပပ ရ။ 

(ဃ) လစော နှုန်ူးအတ  င်ူးလစောထလျှော ံ့ခ ပခင်ူး ဆ ိုသည်မှ  ဝနထ်မ််းတ င် ထင်ရ ှ်းဒတ ွဲ့ရှ သည်ံ့ အပပစ၏် အတ မ်အနကက် ို 

ဒထ က်ခ င်ံ့၍ က လအကန်ို့အသတ်ပဖင်ံ့ ခ  န်နှုန််းလစ အတ င််း လစ အဆင်ံ့ ဒလျှ ံ့ခ ပခင််းက ိုဆ ိုသည်။ ဤပပစေ်ဏက် ို 

ခ မှတ်ရ ၌- 

(၁) ခ  န်နှုန််းလစ အတ င််းမညသ်ည်ံ့လစ အဆင်ံ့သ ိုို့ ဒလျှ ံ့ခ သည်က ို သတ်မှတ်ရမည။် 

(၂) ပပစေ်ဏက် လက ို သတ်မှတ်ဒပ်းရမည။် 

(၃) ပပစေ်ဏက် လအတ င််းနစှ်တ ို်းလစ ရပဆ် ိုင််းထ ်းရမည်။ 

(၄) ပပစေ်ဏက် လကိုန်ဆ ို်း၍ ဝနထ်မ််းအ ်း မ လ လစ အဆင်ံ့က ို ပပနလ်ည်ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ သည်ံ့အခါ ဒနောင်ရရနရ်ှ ဒသ  

နှစ်တ ို်းလစ မ  ်း ဒရွွဲ့သ  ်းဒစပခင််းမရှ ဒစရဟိုဒသ ်လည််းဒက င််း၊ ဒရွွဲ့သ  ်းဒစရမည်ဟို ဒသ ်လည််းဒက င််း 

သတ်မှတ်ရမည်။ ဒနောင်နှစတ် ို်းလစ မ  ်း ဒရွွဲ့သ  ်းဒစရမညဟ်ို သတ်မှတ်လျှင် မည်သည်ံ့က လအပ ိုင််းအပခ ်းအထ  

ဒရွွဲ့သ  ်းဒစရမည်က ို ဒဖ ်ပပရမည်။ 

(၅) ယင််းပပစ်ေဏ်က လအတ င််းရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ပခင််းက ို ရပ်ဆ ိုင််းထ ်းရမည်။ 

(င) ရော   ူးအဆင်ံ့ထလျှော ံ့ခ ပခငူ်း ဆ ိုသည်မှ  ဝနထ်မ််းက ို လက်ရှ ရ ထ ်းဒအ က ်တစ်ဆင်ံ့န မ်ံ့သည်ံ့ရ ထ ်းသ ိုို့ 

က လအကန်ို့အသတ်ပဖင်ံ့ ဒလျှ ံ့ခ ပခင််းက ိုဆ ိုသည။် ယင််းပပစ်ေဏ်က ိုခ မှတ်ရ ၌- 
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(၁) အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို စတင်ခန်ို့ထ ်းခ ံ့သည်ံ့ရ ထ ်းဒအ က် တစ်ဆင်ံ့န မ်ံ့သည်ံ့ရ ထ ်းသ ိုို့ ပဖစဒ်စ၊ 

ဝနထ်မ််းအမ   ်းအစ ်းမတ သည်ံ့အပခ ်းတစ်ဆင်ံ့န မ်ံ့ရ ထ ်းသ ိုို့ပဖစဒ်စ ဒလျှ ံ့ခ ပခင််းမပပ ရ။ 

(၂) ထင်ရ ှ်းဒတ ွဲ့ရှ သည်ံ့အပပစ်၏ အတ မ်အနက်နငှံ့်ဒလ  ည်ီစ   ရ ထ ်းအဆင်ံ့ဒလျှ ံ့ခ သည်ံ့ ပပစေ်ဏ ်

က လက ိုသတ်မှတဒ်ပ်းရမည။် 

(၃) ဒလျှ ံ့ခ ခန်ို့ထ ်းဒသ  ရ ထ ်း၏လစ နှုန််းအတ င််း အပမင်ံ့ဆ ို်းလစ အဆင်ံ့မဒက  ်လ နဒ်စ   

မည်သည်ံ့လစ အဆင်ံ့က ိုမဆ ို ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ဒ က င််းသတ်မှတ်ရမည။် ဝနထ်မ််းသည် ပပစေ်ဏက် လအတ င််း 

သတ်မှတဒ်ပ်းထ ်းသည်ံ့ လစ အဆင်ံ့က ိုသ  ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒစရမည်။ 

(၄) ပပစေ်ဏက် လကိုန်ဆ ို်းသည်ံ့အခါ ဝနထ်မ််းက ို မ လရ ထ ်း၌ပဖစ်ဒစ၊ အပခ ်းဝနထ်မ််းအမ   ်းအစ ်း 

အဆင်ံ့တ ရ ထ ်း၌ပဖစဒ်စ၊ ခ  နန်ှုန််းလစ တ ရ ထ ်း၌ပဖစဒ်စ ပပန်လည်ခန်ို့ထ ်းရမည။် ထ ိုသ ိုို့ ပပနလ်ည် 

ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့ရ ထ ်းတ င် ဝနထ်မ််းဆက်လက်၍ ရရန်ရှ ဒသ  နှစ်တ ို်းလစ မ  ်း ဒရွွဲ့သ  ်းဒစပခင််းမရှ ဒစရ ဟို 

ဒသ ်လည််းဒက င််း၊ ဒရွွဲ့သ  ်းဒစရမညဟ်ိုဒသ ်လည််းဒက င််း သတ်မှတ်ရမည်။ ဒနောင်နစှ်တ ို်းလစ  မ  ်း 

ဒရွွဲ့သ  ်းဒစရမည်ဟိုသတ်မှတ်လျှင် မည်သည်ံ့က လအပ ိုင််းအပခ ်းအထ  ဒရွွဲ့သ  ်းဒစရမည်က ို ဒဖ ်ပပ ရမည်။ 

(စ) ဆုံူးရံှုူးမ္ှုတ န်ဖ ုူး  ုထြူးထလ ော်ထစပခင်ူး ဆ ိုသည်မှ  ဝနထ်မ််း၏ဒပါ ံ့ဒလ  ံ့မှုဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ၊ အမ န်ို့၊ ညွှန် က ်းခ ကက် ို 

မလ ိုကန်ောမှုဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ ဒပေါ်ဒပါက်သည်ံ့ဆ ို်းရ ှု်းမှုတန်ဖ ို်းအပပည်ံ့ သ ိုို့မဟိုတ် တစ်စ တ် တစဒ်ေသက ို 

ဒပ်းဒလ  ်ဒစပခင််းက ိုဆ ိုသည်။ ဒပ်းဒလ  ်ရမည်ံ့ ဒင ဒ က်းပမ ဏက ို သတ်မှတ်ရ ၌ ဆ ို်းရ ှု်းမှု အတ က ်ဝနထ်မ််းတ င် 

တ ဝနရ်ှ မှုအတ ိုင််းအတ နငှံ့် ဝနထ်မ််း၏ဒပ်းဒလ  န် ိုင်သည်ံ့ အင်အ ်းတ ိုို့က ို အဒပခခ ၍ သတ်မှတ်ရမည်။ 

ဒပ်းဒလ  ်ရမည်ံ့ဒင ဒ က်းပမ ဏ ကကီ်းမ ်းလ န််း၍ စ ်းဝတဒ်နဒရ်းက ပ်တည််းပပ်ီး တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်မှုက ို 

ထ ခ ိုက်ပခင််းမရှ ဒစရန ်ဤပပစေ်ဏက် ို ခ င်ံ့ခ  န်၍ သ ို်းစ  ရမည။် 

(ဆ) တော ဝနမှ်္ယ ောယ ီရြ်ဆ ုင်ူးခ ံ့သည်ံ့ ောလအတ   ်  လစောအပြည်ံ့ခံစော ူးခ င်ံ့မ္ပြြုပခင်ူး  သ ု့်မ္ဟုတ ်   ု ော လ  ု 

တ ော ဝနခ်  နအ်ပဖစ် မ္သတ ်မှ္တပ်ခင်ူး ဆ ိုသည်မှ  ဌ နဆ ိုင်ရ  အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းက ို နည််းဥပဒေ ၆၈ ပါ 

အဒပခအဒနမ  ်းအရ တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းပခင််းသည် ပပစ်ေဏ်ခ မှတပ်ခင််း မဟိုတဒ်သ ်လည််း အမှုက စစပပီ်းဆ ို်း၍ 

ဝနထ်မ််းတ င် အပပစ်ရှ ဒ က င််းဒတ ွဲ့ရှ သည်ံ့အခါ၌ တ ဝန်မှ ယ ယီ ရပ်ဆ ိုင််းခ ံ့သည်ံ့က လက ို လစ ၊ 

စရ တ်အပပည်ံ့ခ စ ်းခ င်ံ့မပပ သည်ံ့အခါတ င်ပဖစဒ်စ၊ ယင််းက လက ို တ ဝနခ်  န်အပဖစ်မသတ်မှတ်သည်ံ့အခါတ င်ပဖစဒ်စ 

ဝနထ်မ််းဒရ်းရ ခ စ ်းခ င်ံ့မ  ်း ဆ ို်းရ ှု်းဒစပခင််းက ို ဆ ိုသည။် ယင််းသ ိုို့ တ ဝနမှ်ရပ်ဆ ိုင််းခ  နတ် င် 

ပပစေ်ဏစ်တင်သကဒ်ရ ကသ်ည်။ ယင််းပပစ်ေဏ်က ို ခ မှတ်ရ ၌- 

(၁) အမှုက စစမပပ်ီးဆ ို်းမီ ဝနထ်မ််းက ို နည််းဥပဒေ ၁၇၂ အရ တ ဝနမှ်ယ ယီ ရပ်ဆ ိုင််းပခင််းသည် စီမ  ခန်ို့ခ  မှုဆ ိုင်ရ  

အဒရ်းယ ဒဆ င်ရကွ်ခ က်တစ်ရပ်မျှသ ပဖစ၍် ဝနထ်မ််းဆ ိုင်ရ  ပပစေ်ဏခ် မှတ်ပခင််းမဟိုတ် ဒခ ။ သ ိုို့ရ တ င် 

အမှုက စစပပီ်းဆ ို်း၍ ဝနထ်မ််းတ င် အပပစမ်ကင််းရှင််းဒ က င််း ဒတ ွဲ့ရှ ရသပဖင်ံ့ တ ဝန်မှ 

ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းခ ံ့သည်ံ့က လအတ က် လစ အပပည်ံ့ ခ စ ်းခ င်ံ့မပပ သည်ံ့အခါတ င်ပဖစ်ဒစ၊ ထ ိုက လ က ို 
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တ ဝနခ်  န်အပဖစ် မသတ်မှတသ်ပဖင်ံ့ ပင်စင်လိုပ်သက်ဒရတ က်ခ င်ံ့နှငံ့် အပခ ်းဝနထ်မ််းဒရ်းရ ခ စ ်းခ င်ံ့ မ  ်း 

ဆ ို်းရ ှု်းသ  ်းသည်ံ့အခါတ င်ပဖစဒ်စ ဝနထ်မ််းက ို တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းခ ံ့ပခင််းသည် ပပစေ်ဏ်ခ မှတ်ပခင််း စတင်သည်။ 

(၂) ဝနထ်မ််းက ို တ ဝနမှ် ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််းမှပယ်ဖ က်၍ ထ ိုကသ်င်ံ့သည်ံ့ပပစေ်ဏတ်စ်ရပ်ရပ် ခ မှတ် 

ရနရ်ှ သည်ံ့အခါ တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််းခ ရသည်ံ့ က လ က ပမင်ံ့မှု၊ တ ဝန်မှယ ယီ ရပ်ဆ ိုင််း 

ထ ်းခ ံ့ပခင််းဒ က င်ံ့ ဝနထ်မ််း၏ဆ ို်းရ ှု်းနစ်နောမှု၊ သ ကခ က ဆင််းမှုတ ိုို့က ို စဉ််းစ ်းရမည်။ 

(ဇ) ရော   ူးမှ္ ုတ ်ြယ ်ပခင်ူး ဆ ိုသည်မှ  ဥပဒေဒ က င််းအရ တရ ်းစ  ဆ ိုပခင််းခ ရပပီ်း ကကီ်းဒလ်းဒသ  

ပပစေ်ဏစ်ီရင်ခ ရပခင််းဒ က င်ံ့ပဖစ်ဒစ၊ ပပစမ်ှုက  ်းလ န်သည်မှ  အဒလံ့အက င်ံ့က ံ့သ ိုို့ပဖစဒ်နပခင််းဒ က င်ံ့ ပဖစဒ်စ 

ဝနထ်မ််းအ ်း လက်ရှ ရ ထ ်း၌ တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ပခင််းမှ ထိုတ်ပယပ်ခင််းက ိုဆ ိုသည်။ ဤပပစ်ေဏ်က ို ခ မှတရ် ၌- 

(၁) ရ ထ ်းမှထိုတ်ပယ်ပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် ဤသ ိုို့ရ ထ ်းမှ ထိုတ်ပယ်ပခင််းခ ရသည်ံ့ဒနို့မှစ၍ 

လစ နှငံ့်စရ တ်ထိုတယ် ခ င်ံ့ ဆ ို်းရ ှု်းသည်ံ့ပပင် အမှုထမ််းသက်နှငံ့်ပငစ်င်ခ စ ်းခ င်ံ့လည််း ဆ ို်းရ ှု်းသည်။ သ ိုို့ရ  တ င် 

တည်ဆ နည််းဥပဒေ၊ စည််းမ ဉ််း၊ စည််းကမ််းမ  ်းနှငံ့အ်ညီကရိုဏ ဒ က်းက ို ဒလျှ က်ထ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

(၂) ရ ထ ်းမှထိုတ်ပယပ်ခင််းခ ရသ အ ်း ဒနောငတ် င် ဝနထ်မ််းအပဖစ ်ဝနက်ကီ်းဌ နနငှံ့် အဖ  ွဲ့အစည််း အကကီ်းအမ ှ်း၏ 

သဒ  တ ညီခ က်ပဖင်ံ့ ပပနလ်ည်ခန်ို့ထ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

(ဈ) ဝန ်မ်္ူးအပဖစ်မှ္  ုတ ်ြစ်ပခင်ူး ဆ ိုသည်မှ  ဝနထ်မ််းက င်ံ့ဝတ်ပ ကယ် င််းမှု၊ စည််းကမ််းဒဖ က်ဖ က် မှုနှငံ့ ်

တ ဝနပ် က်က က်မှုတစ်ခိုခိုဒ က င်ံ့ပဖစ်ဒစ၊ ဥပဒေဒ က င််းအရ တရ ်းရ ို်း၏ ကကီ်းဒလ်းဒသ  

ပပစေ်ဏစ်ီရင်ခ ရမှုဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ ဝနထ်မ််းအ ်း ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််း၌ ဆက်လက်ထ ်းရှ ရန် မသင်ံ့ဒလ  ် သပဖင်ံ့ 

ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် ထိုတ်ပစ်ပခင််းက ို ဆ ိုသည်။ ဤပပစေ်ဏက် ို ခ မှတ်ရ ၌- 

(၁) ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် ထိုတ်ပစ်ပခင််းခ ရသ သည် ဤသ ိုို့ထိုတပ်စ်ပခင််းခ ရသည်ံ့ဒနို့မှစ၍ လစ နှငံ့်စရ တ် ထိုတယ် ခ င်ံ့ 

ဆ ို်းရ ှု်းသည်ံ့ပပင် အမှုထမ််းသက်နှငံ့တ်က  ပင်စင်ခ စ ်းခ င်ံ့လည််း ဆ ို်းရ ှု်းသည်။ 

(၂) ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် ထိုတ်ပစပ်ခင််းခ ရသ က ို ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််း တစ်ရပ်ရပ်တ င် ပပနလ်ည်ခန်ို့ထ ်းပခင််း မပပ ရ။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

၂၁၁။ ဒအ က်ပါက စစမ  ်းသည် ရ ထ ်းမှထိုတ်ပယ်ပခင််း၊ ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် ထိုတ်ပစ်ပခင််း ပပစေ်ဏသ်ဒ   မသကဒ်ရ က်ဒစရ- 

(က) ရ ထ ်း၏ လိုပ်ငန််းသ  ဝအရ သီ်းပခ ်းစည််းကမ််းမ  ်းပဖင်ံ့ အစမ််းခန်ို့က လသတ်မှတ်ထ ်းရှ ပပီ်း 

ဒလံ့က င်ံ့ဒပ်းရနလ် ိုအပ်သည်ံ့ ရ ထ ်း၌ စတင်ခန်ို့ထ ်းပခင််းခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို အစမ််းခန်ို့က လအတ င််း 

ခ ိုင်လ ိုဒသ အဒ က င််းဒ က င်ံ့ ဆက်လက်ခန်ို့ထ ်းပခင််းမပပ ဒတ ံ့   အလိုပ်မှရပ်စ သည်ံ့က စစ၊ 

(ခ) ရ ထ ်းတစ်ခိုခိုသ ိုို့ အတညပ်ပ ခန်ို့ထ ်းပခင််းမပပ ဒသ်းမီ အလိုပ်သင်အပဖစ် ခန်ို့ထ ်းခ  နတ် င် ခ ိုင်လ ိုဒသ  

အဒ က င််းဒ က င်ံ့ ဆက်လက်ခန်ို့ထ ်းပခင််းမပပ ဒတ ံ့   အလိုပ်မှရပ်စ သည်ံ့က စစ၊ 

(ဂ) စ ခ  ပ်ပဖင်ံ့ခန်ို့ထ ်းပခင််းခ ရသ က ို စ ခ  ပ်ပါက လအတ င််း ဆက်လက်ခန်ို့ထ ်းပခင််းမပပ လ ို၍ စ ခ  ပ်ပါ 

စည််းကမ််းခ က်မ  ်းနငှံ့်အညီ အလိုပ်မှရပ်စ သည်ံ့က စစ။ 

၂၁၂။ ဝနထ်မ််းဆ ိုင်ရ  ပပစ်ေဏ်ခ မှတ်ခ င်ံ့ သတ်မှတ်ခ ကန်ှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍- 
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(က) စ ပဖင်ံ့သတ ဒပ်းပခင််း၊ နစှ်တ ို်းလစ ရပဆ် ိုင််းပခင််း၊ ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ပခင််းက ို ရပ်ဆ ိုင််းပခင််းနှငံ့် ဆ ို်းရ ှု်းမှု 

တန်ဖ ို်းက ိုဒပ်းဒလ  ဒ်စပခင််း ပပစ်ေဏ်ဒလ်းမ   ်းတ ိုို့က ို ဝနထ်မ််းအ ်း ရ ထ ်းခန်ို့ပ ိုင်ခ င်ံ့အဆင်ံ့ရှ သ  

ဥကကဋ္ဌအပဖစဒ်ဆ င်ရွကသ်ည်ံ့အဖ  ွဲ့က ပဖစဒ်စ၊ ထ ိုပပစေ်ဏတ် ိုို့က ိုခ မှတ်န ိုင်ရန် လိုပ်ပ ိုင်ခ င်ံ့ အပန်ှင််းထ ်းပခင််းခ ရသ  

ဥကကဋ္ဌအပဖစ ်ဒဆ င်ရွကသ်ည်ံ့အဖ  ွဲ့ကပဖစဒ်စ ခ မှတ်န ိုငသ်ည်။ 

(ခ) လစ နှုန််းအတ င််း လစ ဒလျှ ံ့ခ ပခင််း၊ ရ ထ ်းအဆင်ံ့ဒလျှ ံ့ခ ပခင််း၊ တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းခ ံ့သည်ံ့ က လအတ က် 

လစ အပပည်ံ့ခ စ ်းခ င်ံ့မပပ ပခင််း၊ ထ ိုက လက ို တ ဝနခ်  နအ်ပဖစ် မသတ်မှတ်ပခင််း၊ ရ ထ ်း မှ ထိုတ်ပယ်ပခင််းနှငံ့် 

ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် ထိုတ်ပစ်ပခင််းပပစေ်ဏ် သ ိုို့မဟိုတ် အမ န်ို့တ ိုို့က ို ဝနထ်မ််းအ ်း ရ ထ ်း ခန်ို့ထ ်းပ ိုင်ခ င်ံ့ရှ သ  ဥကကဋ္ဌအပဖစ် 

ဒဆ င်ရွကသ်ည်ံ့အဖ  ွဲ့ကသ  ခ မှတ်ရမည။် 

(ဂ) ဌ နဆ ိုင်ရ အဒရ်းယ အပပစဒ်ပ်းသည်ံ့က စစမ  ်းက ို ဒဆ င်ရွကရ် ၌ လ ယ်က လ င်ပမနဒ်စရနန်ှငံ့် 

စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဒရ်းထ ဒရ က်မှုရှ ဒစရန် ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအသီ်းသီ်း၏ ဖ  ွဲ့စည််းပ ို၊ လိုပ်ငန််း သ  ဝတ ိုို့နငှံ့်အည ီ

ပပစေ်ဏခ် မှတခ် င်ံ့က ို ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအလ ိုက် အဆင်ံ့ဆင်ံ့ခ  ဒဝသတ်မှတ်ထ ်း န ိုငသ်ည်။ 

ရှင်ူးလင်ူးခ  ။် ရ ထ ်းမှ ထိုတ်ပယပ်ခင််း၊ ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် ထိုတ်ပစ်ပခင််း ပပစေ်ဏမ်  ်း ခ မှတ်ပခင််းတ င် 

အမှုထမ််းမ  ်းအတ က် ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းကလည််းဒက င််း၊ အရ ထမ််းမ  ်းအတ က် ဝနက်ကီ်းဌ နနငှံ့် 

အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းကလည််းဒက င််း အတည်ပပ ပပ်ီးခ  န်တ င်မှ ယင််းပပစ်ေဏ် အတည်ပဖစ်သည်။ 

၂၁၃။ ဌ နဆ ိုင်ရ အဒရ်းယ မှုတ င် ခ မှတ်သည်ံ့ပပစ်ေဏ်နငှံ့စ်ပ်လ ဉ််း၍ သက်ဆ ိုင်ရ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််း က 

အမ န်ို့ထိုတ်ပပန်ရမည်။ အမ န်ို့မ တတ တစ်ဒစ ငက် ို ပပစေ်ဏခ် မှတ်ပခင််းခ ရဒသ  ဝနထ်မ််းထ သ ိုို့ဒပ်းပ ိုို့ပပ်ီး အမ န်ို့စ ပါ 

အခ က်အလက်မ  ်းက ို ဝနထ်မ််း၏ ဝနထ်မ််းမှတ်တမ််းစ အိုပ်တ င် ပပည်ံ့စ ိုစ  ဒရ်းသ င််းထ ်း ရမည်။ 

၂၁၄။ (က) တရ ်းရ ို်း၏ ပပစေ်ဏ်စီရင်ခ ရပခင််းဒ က င်ံ့ ဝနထ်မ််းဆ ိုင်ရ  ပပစေ်ဏတ်စ်ရပ်ရပ်က ို ခ မှတ်ခ ံ့ ပပ်ီးဒနောက် 

အယ ခ တရ ်းရ ို်းက မ လတရ ်းရ ို်း၏ ပပစေ်ဏက် ို ပယ်ဖ က်ပပီ်း ဝနထ်မ််းက ို အပပစမှ်လွှတ်လ ိုက် သည်ံ့အမှုက စစမ   ်းတ င် 

ယင််းဝန်ထမ််းနှငံ့စ်ပ်လ ဉ််း၍ ဌ နဆ ိုင်ရ က အပပစဒ်ပ်းခ ံ့ပခင််းက ို ပပနလ်ည်သ ို်းသပ် စ စစရ်မည်။ ဝနထ်မ််းဆ ိုင်ရ  

ပပစေ်ဏခ် မှတခ် ံ့ပခင််းသည် ဝန်ထမ််းက င်ံ့ဝတ်ပ က်ယ င််းမှု၊ စည််းကမ််း ဒဖ က်ဖ က်မှု၊ လိုပ်ငန််းတ ဝနပ် က်က က်မှု၊ 

ဥပဒေခ   ်းဒဖ က်မှုအတ က် ပပစေ်ဏခ် မှတ်ခ ံ့ပခင််းမဟိုတ်   တရ ်းရ ို်း၏ ပပစေ်ဏက် ခ ရပခင််းက ို အဒ က င််းပပ ၍ 

ခ မှတ်ပခင််းပဖစ်ပါက ယင််းသ ိုို့ ပပစ်ေဏ်ခ မှတ်ခ ံ့သည်ံ့ အမ န်ို့က ို ပယ်ဖ က်န ိုင်သည။် 

(ခ) တရ ်းရ ို်း၏ ပပစေ်ဏစ်ီရငပ်ခင််းဒ က င်ံ့မဟိုတ်   ဌ နဆ ိုင်ရ ကသီ်းပခ ်းစစဒ်ဆ်းပပ်ီး ဝနထ်မ််းဆ ိုင် ရ  

ပပစေ်ဏခ် မှတခ် ံ့သည်ံ့ အဒပခအဒနမ   ်းတ င် တရ ်းရ ို်းမှပပစေ်ဏစ်ီရင်ခ ံ့ပခင််းအဒပေါ် အယ ခ တရ ်းရ ို်းမှ မ လတရ ်းရ ို်း၏ 

ပပစေ်ဏက် ို ပယ်ဖ က်ပပီ်း ဝနထ်မ််းက ို အပပစမှ်လွှတ်လ ိုကသ်ည်ံ့က စစအတ က်ပဖစ်ပါက ဝနထ်မ််းဆ ိုင်ရ  ပပစေ်ဏက် ို 

ပယ်ဖ က်ရန်မလ ိုပါ။ 

(ဂ) တရ ်းရ ို်း၏ ပပစေ်ဏစ်ီရငခ် က်က ို ဒစ င်ံ့ဆ ိုင််းပပီ်းမှပဖစ်ဒစ၊ သီ်းပခ ်းဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းမှု ဖ င်ံ့လှစ ်စစ်ဒဆ်းပပ်ီး 

တရ ်းရ ို်း၏ ပပစေ်ဏစ်ီရင်ခ က်က ို မဒစ င်ံ့ဆ ိုင််း   ပဖစဒ်စ လ ိုအပ်သလ ို ဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 
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၂၁၅။ ရ ထ ်းမှထိုတ်ပယ်ပခင််း၊ ဝနထ်မ််းအပဖစမှ်ထိုတ်ပစ်ပခင််းခ ရသ မ  ်း၏ အမညစ် ရင််းက ို သက်ဆ ိုင် ရ  

ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းကပပ စို၍ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအ ်းလ ို်းသ ိုို့ ဒပ်းပ ိုို့အဒ က င််း က ်းရမည်။ 

၂၁၆။ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ  ်းသည် ရ ထ ်းမှထိုတ်ပယ်ပခင််း၊ ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် ထိုတ်ပစပ်ခင််းခ ရသ မ  ်း၏ အမညစ် ရင််းက ို 

သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ ဇယ ်း (၄) ပါအတ ိုင််း ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့၊ ဝနထ်မ််းဒရ်းရ ဦ်းစီ်း ဌ နသ ိုို့ဒပ်းပ ိုို့ပပ်ီး မ တတ က ို 

ပပည်ဒထ င်စိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့ရ ို်းသ ိုို့ ဒပ်းပ ိုို့ရမည်။ ယင််းစ ရင််းမ  ်းက ို ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့၊ ဝနထ်မ််းဒရ်းရ ဦ်းစီ်းဌ နက နှစ်အလ ိုက ်

ပပ စိုထ န််းသ မ််း၍ ပပည်ဒထ ငစ်ိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့ရ ို်းသ ိုို့ အစီရငခ် တင် ပပရမည်။ 

၂၁၇။ ဝနထ်မ််းမ  ်းခန်ို့ထ ်းပခင််း၊ ဌ နက ်းဒပပ င််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ ငပ်ခင််း၊ နိုတ်ထ က်ပခင််း၊ ထိုတ်ပယပ်ခင််း၊ ထိုတ်ပစ်ပခင််းနှငံ့် 

အပင မ််းစ ်းယ ပခင််းတ ိုို့အတ က် သက်ဆ ိုင်ရ ဝနက်ကီ်းဌ နနငှံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းက စတငဒ်ဆ ငရ်ကွ်သည်ံ့ဒနို့ရကမှ် 

တစ်လအတ င််း အလိုပ်သမ ်း၊ လ ဝင်မှုကက်ီး ကပ်ဒရ်းနှငံ့် ပပည်သ ူ့အငအ် ်း ဝနက်ကီ်းဌ န၊ 

အလိုပ်သမ ်းညွှန် က ်းဒရ်းဦ်းစီ်းဌ နသ ိုို့ စ ရင််းဒပ်းပ ိုို့ဒဆ ငရ်ကွ်ရမည်။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

 

အခန်ူး ( ၂ ၀) 

အယ  ခပံခင်ူး 

၂၁၈။ ဌ နဆ ိုင်ရ အဒရ်းယ မှုတ င် ဝနထ်မ််းသည် ခ မှတ်ပခင််းခ ရသည်ံ့ နည််းဥပဒေ ၂၀၉ အရ ဝနထ်မ််း 

ဆ ိုင်ရ ပပစေ်ဏမ်  ်းနှငံ့စ်ပ်လ ဉ််း၍လည််းဒက င််း၊ အမ န်ို့၊ ဆ ို်းပဖတ်ခ က်နငှံ့် စပ်လ ဉ််း၍ လည််းဒက င််း မဒက နပ်ပါက 

အယ ခ မှု တင်သ င််းခ င်ံ့ရှ သည။် 

၂၁၉။ အယ ခ မှုတင်သ င််းလ ိုသည်ံ့ဝန်ထမ််းက ဒလျှ က်ထ ်းဒတ င််းခ ပါက ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းမှုတ င် 

နှုတ်ပဖင်ံ့စစ်ဒဆ်းသည်ံ့သကဒ်သမ  ်း၏ ထ က်ဆ ိုခ က်မှတတ်မ််းနှငံ့ ်ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့၏ အစီရင်ခ စ မ တတ တ ိုို့က ို 

ထိုတ်ဒပ်းရမည။် 

၂၂၀။ ဝနထ်မ််းသည် ဌ နဆ ိုငရ် အဒရ်းယ မှုတ င် ခ မှတဒ်သ ပပစေ်ဏန်ငှံ့်စပလ် ဉ််း၍လည််းဒက င််း၊ အမ န်ို့၊ 

ဆ ို်းပဖတ်ခ က်နငှံ့်စပလ် ဉ််း၍လည််းဒက င််း မဒက နပ်ပါက အမ န်ို့စ လကခ် ရရှ သည်ံ့ ဒနို့ရကမှ်စ၍ ဒပခ က်လအတ င််းတ င် 

မ လပပစေ်ဏ ်သ ိုို့မဟိုတ် အမ န်ို့ သ ိုို့မဟိုတ် ဆ ို်းပဖတ်ခ က ်ခ မှတ်ခ ံ့သည်ံ့အဆင်ံ့၏ အထက်အဆင်ံ့အကကီ်းအမ ှ်းထ သ ိုို့ 

အယ ခ လွှ က ို ပ ိုစ  (၁၂) ပါအတ ိုင််း တင်သ င််းန ိုင်သည။် သတ်မှတ် ထ ်းသည်ံ့ အယ ခ က လထက်ဒက  ်လ န်မှ 

တင်သ င််းလ သည်ံ့ အယ ခ လွှ က ို သ မန်အ ်းပဖင်ံ့ လက်ခ  စဉ််းစ ်းပခင််းမပပ ရ။ သ ိုို့ရ တ င ်ခ ိုင်လ ိုဒသ  အဒ က င််းပပခ က် 

တင်ပပန ိုင်ပါက အယ ခ က လ ကန်ို့သတ်ခ က်က ို ဒလျှ ံ့ဒပါ ံ့ရန် စဉ််းစ ်းန ိုင်သည။် အယ ခ လွှ က ိုလက်ခ ၍ 

စစ်ဒဆ်းဒပ်းန ိုင်သည။် 

၂၂၁။ အယ ခ လွှ က ို တင်သ င််းရ တ င်- 

(က) အမှုက စစနှငံ့်သက်ဆ ိုင်သည်ံ့ အဒ က င််းအရ အက ဉ််းခ  ပက် ို ဒဖ ပ်ပရမည်။ 

(ခ) အယ ခ လွှ တင်သ င််းသည်ံ့ အခ က်နငှံ့် ယင််းက ို အဒထ က်အက ပဖစဒ်စမည်ံ့ အဒ က င််းအခ က်မ  ်း ပါဝငဒ်စရမည်။ 
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(ဂ) သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ထမ််းအဖ  ွဲ့အစည််းက ို ထ ခ ိုက်ဒစမည်ံ့ အသ ို်းအနှုန််းမ  ်းနှငံ့် ပိုဂ္  လ်ဒရ်းထ ပါ်း ပိုတ်ခတ်မှုမ  ်းမပါရှ ဒစရ။ 

(ဃ) အယ ခ လွှ တင်သ င််းသ က ိုယတ် ိုင် လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်းရမည်။ 

(င) အမှုက စစနှငံ့်သက်ဆ ိုင်သည်ံ့ အမ န်ို့စ  မ တတ တစ်ဒစ င် ပ ်းတ  ပါရှ ရမည်။ 

(စ) မ လပပစေ်ဏ ်သ ိုို့မဟိုတ် အမ န်ို့ သ ိုို့မဟိုတ် ဆ ို်းပဖတ်ခ က်ခ မှတ်ခ ံ့သည်ံ့အဆင်ံ့၏ အထက်အဆင်ံ့ အကကီ်းအမ ှ်းထ သ ိုို့ 

တင်သ င််းရမည်။ 

၂၂၂။ အယ ခ မှုက ို ဆ ို်းပဖတ်ခ င်ံ့နှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍- 

(က) မ လပပစေ်ဏ ်သ ိုို့မဟိုတ် အမ န်ို့က ိုခ မှတ်ခ ံ့သ ၏ အထက်အဆင်ံ့အကကီ်းအမ ှ်းက ဥကကဋ္ဌအပဖစ ်ဒဆ င်ရွကသ်ည်ံ့ 

အယ ခ အဖ  ွဲ့သည် ထ ိုပပစေ်ဏ် သ ိုို့မဟိုတ် အမ န်ို့နငှံ့်စပလ် ဉ််းသည်ံ့ အယ ခ မှုက ို ဆ ို်းပဖတ် ခ င်ံ့ရှ သည်။ မ လပပစေ်ဏ် 

သ ိုို့မဟိုတ ်အမ န်ို့က ို ခ မှတ်ခ ံ့ရ တ င် ဝနက်ကီ်းဌ နနငှံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း က ိုယတ် ိုငပ်ါဝင်ခ ံ့လျှင် ယင််းကပင် 

အယ ခ အဖ  ွဲ့၏ဥကကဋ္ဌအပဖစ် ဒဆ င်ရွက၍် မ လအမှုက ို ဆ ို်းပဖတ်ရ ၌ မပါဝင်သ နှစဦ််းက ို အယ ခ အဖ  ွဲ့ဝင်မ  ်းအပဖစ် 

ထည်ံ့သ င််းဖ  ွဲ့စည််းပပ်ီး အယ ခ မှုက ို ဆ ို်းပဖတ်ရမည။် 

(ခ) ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််း အကကီ်းအမ ှ်းမ  ်းက အယ ခ ဝင်သည်ံ့အမှုမှအပ အပခ ်းအယ ခ မှုမ  ်းသည် 

သက်ဆ ိုင်ရ ဝနက်ကီ်းဌ နနငှံ့် အဖ  ွဲ့အစည််း အဆင်ံ့၌ပင် ပပ်ီးပပတ်ဒစရမည်။ 

(ဂ) ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအလ ိုက် အယ ခ ဆ ို်းပဖတ်ခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ အယ ခ အဖ  ွဲ့အဆင်ံ့ဆင်ံ့က ို သတ်မှတ်ရမည်။ 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

၂၂၃။ အယ ခ လွှ က ိုလက်ခ ရရှ သည်ံ့အခါ သက်ဆ ိုင်ရ အကက်ီးအမ ှ်းသည် အယ ခ မှုက ို ဆ ို်းပဖတ်န ိုင်ရန ်အယ ခ အဖ  ွဲ့က ို 

ဖ  ွဲ့စည််းရမည-် 

(က) အယ ခ အဖ  ွဲ့က ို ဖ  ွဲ့စည််းဒဆ င်ရွကပ်ခင််းနငှံ့စ်ပ်လ ဉ််း၍- 

(၁) အယ ခ အဖ  ွဲ့တ င် ဥကကဋ္ဌနငှံ့်အဖ  ွဲ့ဝင်နှစဦ််း ဒပါင််းသ ို်းဦ်းပါဝင်ဒစရမည်။ အယ ခ အဖ  ွဲ့တ င် အပခ ်း 

ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းမှ ဝနထ်မ််းမ  ်းက ို ထည်ံ့သ င််းဖ  ွဲ့စည််းရနလ် ိုအပ်ပါက သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ထမ််းအဖ  ွဲ့ အစည််းနငှံ့် 

ညြှ န ှုင််း၍ ဒဆ င်ရကွ်န ိုင်သည။် 

(၂) အယ ခ အဖ  ွဲ့တ င် ပါဝင်သ မ  ်းသည် အယ ခ ဝင်သည်ံ့ဝနထ်မ််းဒအ က် အဆင်ံ့မန မ်ံ့သ မ  ်းပဖစရ်မည်။ 

ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့တ င် ပါဝင်ခ ံ့သ မ  ်း၊ ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့တ င် ပါဝင်ခ ံ့သ မ  ်း၊ အယ ခ မှုနှငံ့် စပ်လ ဉ််း၍ 

ပိုဂ္  လ်ဒရ်းအရ စ တ်ပါဝင်စ ်းသ မ  ်း သ ိုို့မဟိုတ် ဆကစ်ပ်အက   ်းဝင်ဒနသ မ  ်းက ို အယ ခ အဖ  ွဲ့တ င် 

အဖ  ွဲ့ဝင်မ  ်းအပဖစ ်ထည်ံ့သ င််းဖ  ွဲ့စည််းပခင််းမပပ ရ။ 

(ခ) အယ ခ သည်ံ့အမှုသည် အခ  န်ယ ၍ စ စစ်ရန်လ ိုအပ်ဒသ  အမှုက စစမ   ်းပဖစဒ် က င််း ဒတ ွဲ့ရှ ရသည်ံ့အခါ တ င်ပဖစဒ်စ၊ 

အဆ ို်းအပဖတဒ်ပ်းရမည်ံ့အယ ခ မှုမ  ်းပပ ်းစ  ရှ ဒနသည်ံ့ အဒပခအဒနမ   ်းတ င်ပဖစဒ်စ အယ ခ မှုက ို စ စစ်တင်ပပန ိုင်ရန် 

အယ ခ စ စစ်ဒရ်းအဖ  ွဲ့က ို ပ ိုစ  (၁၃) ပဖင်ံ့ သက်ဆ ိုငရ် အကကီ်းအမ ှ်းက ဖ  ွဲ့စည််းတ ဝန် ဒပ်းအပပ်ခင််းနငှံ့စ်ပ်လ ဉ််း၍- 

(၁) အယ ခ စ စစဒ်ရ်းအဖ  ွဲ့တ င် ဥကကဋ္ဌနှငံ့် အဖ  ွဲ့ဝင်နှစဦ််း၊ ဒပါင််းသ ို်းဦ်းပါဝင်ဒစရမည။် အယ ခ စ စစ်ဒရ်း 

အဖ  ွဲ့တ င်ပါဝင်သ မ  ်းသည် အယ ခ ဝင်သည်ံ့ဝနထ်မ််းဒအ က် အဆင်ံ့မန မ်ံ့သ မ  ်းပဖစရ်မည်။ အယ ခ  
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စ စစ်ဒရ်းအဖ  ွဲ့တ င် အပခ ်းဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းမှ ဝနထ်မ််းမ  ်းက ို ထည်ံ့သ င််းဖ  ွဲ့စည််းရန် လ ိုအပ်ပါက သက်ဆ ိုင်ရ  

ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းနငှံ့် ညြှ န ှုင််း၍ ဒဆ င်ရွကန် ိုင်သည်။ 

(၂) အယ ခ စ စစ်ဒရ်းအဖ  ွဲ့သည ်မ မ ၏စ စစ်ဒတ ွဲ့ရှ ခ က်၊ သ ို်းသပ်ခ က၊် ဒထ က်ခ ခ က၊် သဒ  ထ ်း ဒဖ ်ပပခ က်က ို ပ ိုစ  

(၁၄) ပါအတ ိုင််း အယ ခ စ စစဒ်ရ်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည််းတ ဝနဒ်ပ်းအပ်သည်ံ့ အကကီ်းအမ ှ်းထ သ ိုို့ တင်ပပရမည်။ 

၂၂၄။ အယ ခ မှုက ိုစ စစ်ရ ၌ ဒအ က်ပါအတ ိုင််း လ ိုကန်ောဒဆ င်ရွကရ်ပခင််းနငှံ့စ်ပ်လ ဉ််း၍- 

(က) အယ ခ တင်သ င််းလွှ သည် နည််းဥပဒေ ၂၂၀၊ ၂၂၁ တ ိုို့ပါ သတ်မှတ်ခ ကမ်  ်းနှငံ့်မက ိုက်ညီဒ က င််း 

ဒတ ွဲ့ရှ ရသည်ံ့အခါတ င်ပဖစဒ်စ၊ ယခငက် အယ ခ ဆ ို်းပဖတခ် ံ့ပပီ်းပဖစဒ်သ  အမှုက စစနှငံ့စ်ပ်လ ဉ််း၍ အခ က ်

အလက်အသစ်မပါရှ    ထပ်မ တင်သ င််းလ သည်ံ့ အယ ခ လွှ ပဖစ်ဒ က င််း ဒတ ွဲ့ရှ ရသည်ံ့အခါတ င်ပဖစဒ်စ 

အယ ခ လွှ က ို ပယန် ိုင်သည။် 

(ခ) အယ ခ လွှ သည် နည််းဥပဒေ ၂၂၀၊ ၂၂၁ တ ိုို့ပါ သတ်မှတခ် က်မ  ်းနှငံ့က် ိုက်ညပီပ်ီး အယ ခ မှုဖ င်ံ့လှစ ်

ဒဆ င်ရွကထ် ိုကသ်ည်ံ့ က စစမ   ်းပဖစ်ဒ က င််း ဒတ ွဲ့ရှ ရပါက အယ ခ မှုဖ င်ံ့လှစ်ရမည်။ 

(ဂ) အယ ခ ဝင်သည်ံ့က စစသည ်ဝနထ်မ််းဆ ိုင်ရ  ပပစေ်ဏခ် မှတ်ခ ံ့ပခင််းနှငံ့် သက်ဆ ိုင်သည်ံ့က စစပဖစ်ပါက- 

(၁) ဌ နဆ ိုင်ရ စ ိုစမ််းစစဒ်ဆ်းပခင််းပပ လိုပ်ခ ံ့ရ ၌ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမှန် မမှန ်တရ ်းမျှတမှု ရှ  မရှ  တ ိုို့က ို စ စစ်ရမည။် 

(၂) ဝနထ်မ််းတ င် အပပစ်ရှ ဒ က င််းဆ ို်းပဖတ်ခ ံ့ပခင််းသည် သက်ဆ ိုင်ရ ဥပဒေ၊ နည််းဥပဒေ၊ စည််းမ ဉ််း၊ 

စည််းကမ််းမ  ်းနှငံ့ည်ီည တ်ပခင််း ရှ  မရှ က ို လည််းဒက င််း၊ အမှုအဒ က င််းအရ ၊ အမှုနှငံ့်ဆက်စပ်ဒနဒသ  

စ ရွက်စ တမ််း၊ စ ရင််းအင််းမ  ်းအရ အဒထ ကအ်ထ ်းခ ိုင်လ ိုပခင််း ရှ  မရှ က ိုလည််းဒက င််း စ စစ်ရမည်။ 

(၃) ဒတ ွဲ့ရှ သည်ံ့အပပစအ်တ က် ခ မှတ်ခ ံ့သည်ံ့ပပစေ်ဏသ်ည် ထ ိုကသ်င်ံ့သည်ထက် ပ ိုမ ိုကကီ်းဒလ်းပခင််း ရှ  မရှ ၊ 

ပပစမ်ှုနှငံ့်ပပစေ်ဏမ်ျှတမှု ရှ  မရှ တ ိုို့က ို စ စစ်ရမည်။ 

(ဃ) အယ ခ ဝင်သည်ံ့က စစသည် တ ဝန်မှယ ယရီပ်ဆ ိုင််းသည်ံ့အမ န်ို့ သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝန်မှယ ယီရပ်ဆ ိုင််း 

ခ ံ့သည်ံ့က လအတ က ်လစ ၊ စရ တ်၊ တ ဝနခ်  န်၊ ပင်စင်အလ ိုို့ငှ  လိုပ်သကဒ်ရတ က်ခ င်ံ့သတ်မှတ်သည်ံ့ အမ န်ို့နငှံ့် 

သက်ဆ ိုင်သည်ံ့ က စစပဖစ်ပါက ထ ိုအမ န်ို့က ို ပပင်ဆငရ်န ်သင်ံ့ မသင်ံ့ စ စစ်ရမည်။ 

၂၂၅။ အယ ခ အဖ  ွဲ့သည် အယ ခ မှုက ို ဆ ို်းပဖတ်ရ ၌- 

(က) ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှု သ ိုို့မဟိုတ ်ဌ နဆ ိုင်ရ စစ်ဒဆ်းမှုပပ လိုပ်ခ ံ့ရ ၌ ဥပဒေ၊ နည််းဥပဒေ၊ စည််းမ ဉ််း၊ 

စည််းကမ််းမ  ်းနှငံ့်မညီည တဒ် က င််း၊ နည််းလမ််းမက ၍ တရ ်းမျှတမှုမရှ ဒ က င််း ဒတ ွဲ့ရှ ရပါက အမှုက ို 

ပပနလ်ည်စစဒ်ဆ်းဒစရန် အမ န်ို့ခ မှတ်န ိုင်သည်။ 

(ခ) ဝနထ်မ််းတ င်အပပစ်ရှ ဒ က င််း ဆ ို်းပဖတ်ခ က်နှငံ့်ထ ိုအပပစ်အတ က် ခ မှတ်ခ ံ့သည်ံ့ ပပစေ်ဏတ် ိုို့က ို ပယ်ဖ က်ရန် 

အဒ က င််းမရှ ဟိုယ ဆပါက အယ ခ က ိုပယ်န ိုင်သည။် 

(ဂ) ဝနထ်မ််းတ င်အပပစရ်ှ ဒ က င််း ဆ ို်းပဖတ်ခ က်သည် အဒထ က်အထ ်းခ ိုင်လ ိုပခင််းမရှ    ခ မှတ်ခ ံ့သည်ံ့ 

ဆ ို်းပဖတ်ခ က်ပဖစဒ် က င််း ဒတ ွဲ့ရှ ရပါက ထ ိုအပပစဒ်တ ွဲ့ရှ ခ က်နှငံ့်ခ မှတ်သည်ံ့ ပပစေ်ဏတ် ိုို့က ို ပယ်ဖ က်၍ ဝနထ်မ််းက ို 

အပပစမှ်လွှတ်န ိုင်သည။် 
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(ဃ) ဝနထ်မ််း၏ အပပစ်အတ က် ခ မှတ်ခ ံ့ဒသ  ပပစေ်ဏသ်ည် ထ ိုကသ်င်ံ့သည်ထက်ပ ိုမ ို၍ ကကီ်းဒလ်းသည် ဟိုယ ဆပါက 

ထ ိုပပစ်ေဏ်ဒအ က် ဒလျှ ံ့ဒပါ ံ့သည်ံ့ပပစ်ေဏ်က ို ဒပပ င််းလ သတ်မှတ်န ိုင်သည။် 

(င) မ လအမှုတ င် ခ မှတ်ခ ံ့သည်ံ့ပပစ်ေဏ်က ို အယ ခ မှုတ င် တ ို်းပမြှင်ံ့သတ်မှတပ်ခင််းမပပ ရ။ 

(စ) ဝနထ်မ််းက ို တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််းဒ က င်ံ့ တ ဝနမှ်ကင််းက  ခ ံ့သည်ံ့ က လအတ က် လစ ၊ စရ တ၊် 

တ ဝနခ်  န်၊ ပင်စင်အလ ိုို့ငှ  လိုပ်သက်ဒရတ က်ခ င်ံ့တ ိုို့နငှံ့်ပတ်သက်သည်ံ့ သတ်မှတ်ခ ကက် ို သင်ံ့ဒလ  ်သလ ို 

ဒပပ င််းလ သတ်မှတ်န ိုင်သည်။ 

၂၂၆။ အယ ခ မှုတ င် ခ မှတ်သည်ံ့ ဆ ို်းပဖတ်ခ က်သည် အပပ်ီးအပပတ်ပဖစ်သည်။ 

၂၂၇။ ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှု၊ ဌ နဆ ိုငရ် စစဒ်ဆ်းမှုတ ိုို့တ င် ခ မှတသ်ည်ံ့ ဆ ို်းပဖတ်မ န်ို့မ  ်းက ို သတ်မှတ်ထ ်းသည်ံ့ ဇယ ်း (၅)တ င် 

ဒရ်းသ င််း၍ နည််းဥပဒေ ၂၂၂ အရ အယ ခ မှုဆ ို်းပဖတ်ခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ အထက်အဆင်ံ့အကကီ်း အမှ ်းထ သ ို ဒပ်းပ ိုို့ရမည်။ 

၂၂၈။ အယ ခ မှုတ င် ခ မှတ်သည်ံ့ ဆ ို်းပဖတ်ခ က၊် ပပစေ်ဏမ်  ်းနှငံ့်အညီ လ ိုအပ်သည်ံ့အမ န်ို့မ  ်းက ို 

သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ထမ််းအဖ  ွဲ့အစည််းက ထိုတ်ပပနရ်မည်။ အမ န်ို့စ မ တတ တစဒ်စ င်က ို သက်ဆ ိုင်ရ  ဝနထ်မ််းထ သ ိုို့ဒပ်းပ ိုို့ပပ်ီး 

အမ န်ို့စ ပါ အခ ကအ်လက်မ  ်းက ို ဝနထ်မ််း၏ ဝနထ်မ််းမှတ်တမ််းစ အိုပ်တ င် ပပည်ံ့စ ိုစ   ဒရ်းသ င််းထ ်းရမည။် 

 

အခန်ူး ( ၂ ၁) 

အမင  မ်္ူးစောူးယ  ပခင်ူး 

၂၂၉။ ပင်စင်နငှံ့်လိုပ်သက်ဆိုဒင တ ိုို့က ို ခ  ပခ ်း၍သ ို်းစ  သည်ံ့အခါမှတစ်ပါ်း ပင်စင်ဟ ဒသ  ဒဝါဟ ရတ င် လိုပ်သက်ဆိုဒင လည််း 

ပါဝင်သည်။ 

၂၃၀။ ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်း အပင မ််းစ ်းယ ရမည်ံ့ဒနို့ရက်သည် ယင််းဝန်ထမ််း အသက ်၆၀ နှစ်ပပည်ံ့သည်ံ့ဒနို့ ရကပ်ဖစသ်ည်။ 

၂၃၁။ ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းဆ ိုငရ်  ပပစမ်ှုတစ်ရပ်ရပ် သ ိုို့မဟိုတ် ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်က ို က  ်းလ န်ပခင််းဒ က င်ံ့ 

တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် စ ိုစမ််းစစ်ဒဆ်းပခင််းခ ဒနရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းတစဦ််းသည် ယင််း က လအတ င််း 

အပင မ််းစ ်းယ ရမည်ံ့ အသက်ပပည်ံ့ဒစက မ  စ ိုစမ််းစစဒ်ဆ်းပခင််းနငှံ့်စပလ် ဉ််း၍ အပပ်ီးသတ ်အမ န်ို့မခ မှတ်ရဒသ်းမီ 

အပင မ််းစ ်းယ ခ င်ံ့မပပ ရ။ 

၂၃၂။ အပင မ််းစ ်းယ ဒသ ဝနထ်မ််းသည်- 

(က) န ိုင်င ဒတ ်၏ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းတစ်ရပ်ရပ်တ င် တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ပခင််းပဖစရ်မည်။ 

(ခ) ဖ  ွဲ့စည််းပ ိုပဖင်ံ့ခ င်ံ့ပပ ထ ်းသည်ံ့ရ ထ ်းတ င် အခ  နပ်ပည်ံ့တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ပခင််းပဖစရ်မည်။ 

(ဂ) တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ပခင််းဒ က င်ံ့ ရရှ သည်ံ့ လစ က ို န ိုင်င ဒတ ် ဏ္ဍ ရနပ် ိုဒင မှ က ခ ပခင််းပဖစရ်မည။် 

၂၃၃။ ဝနထ်မ််းသည-် 

(က) တည်ဆ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ပါ ပပဋ္ဌ န််းခ က်မ  ်းအရ သီ်းပခ ်းသတ်မှတ်သည်ံ့ က စစမှတစ်ပါ်း အသက ်၆၀ 

နှစ်ပပည်ံ့ဒသ အခါသတ်မှတခ် က်မ  ်းနှငံ့အ်ညီ သက်ပပည်ံ့ပင်စင် ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် 

(ခ)  လိုပ်သက ်နှစ ်၃၀ ပပည်ံ့လျှင် နှစ်ပပည်ံ့ပင်စင် ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 
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(ဂ) လိုပ်သက ်၁၀ နှစ ်နငှံ့်အထက်ရှ သည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် မက န််းမ ၍ တ ဝနက် ို ဆကလ်က်မထမ််း 

ဒဆ င်န ိုင်သည်ံ့အခါတ င်သတ်မှတ်ထ ်းဒသ  ဒဆ်းအဖ  ွဲ့၏ ဒထ က်ခ ခ က်ပဖင်ံ့ နောမက န််းပင်စင် ခ စ ်းခ င်ံ့ ရှ သည။် 

(ဃ) ရ ထ ်းတစ်ခိုက ို ဖ က်သ မ််းလ ိုကသ်ည်ံ့အခါ ယင််းရ ထ ်း၌ ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့ဝန်ထမ််းက ို အပခ ်းရ ထ ်း တစ်ခိုသ ိုို့ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ 

ဒနရ ခ ထ ်းပခင််း မပပ န ိုင်လျှင်ဒသ ်လည််းဒက င််း၊ ယင််းဝန်ထမ််းမှ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့တ  ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရန် 

ဆနဒမပပ လျှင်ဒသ ်လည််းဒက င််း ဒလ  ်ဒ က်းပင်စင်ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည။် 

(င) ဝနထ်မ််းသည် တ ဝန်ထမ််းဒဆ င်မှုက ို အဒ က င််းပပ ၍ ဒရ ဂါရရှ သည်ံ့အခါတ င် ပဖစ်ဒစ၊ 

ထ ခ ိုက်အနောတရပဖစ်သည်ံ့အခါတ င်ပဖစဒ်စ၊ မသန်စ မ််းပဖစသ်ည်ံ့အခါတ င်ပဖစဒ်စ သတ်မှတ်ထ ်းဒသ  ဒဆ်းအဖ  ွဲ့ ၏ 

ဒထ က်ခ ခ က်ပဖင်ံ့ အထ ်းပငစ်င်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် 

(စ) ဝနထ်မ််းသည် တ ဝနထ်မ််းဒဆ ငဒ်နဆ တ ငပ်ဖစဒ်စ၊ အပင မ််းစ ်းယ ပပီ်းဒနောက်မှပဖစဒ်စ က ယ်လ န်ခ ံ့ လျှင် 

က န်ရစ်သ မ သ ်းစိုအတ က် မ သ ်းစိုပင်စငက် ို သတ်မှတ်ခ က်မ  ်းနှငံ့အ်ညီ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

(ဆ) အသက ်၅၅ နှစ်ပပည်ံ့ပပီ်းပဖစ်ဒသ  ဝနထ်မ််းသည် လိုပ်သက်နှစ် ၂၀ ဒက  ်လ န်လျှင် ဒသ ်လည််းဒက င််း၊ အသက် ၅၀ 

နှစ်ပပည်ံ့ပပီ်းဒသ  ဝနထ်မ််းသည် လိုပ်သက ်၂၅ နှစ်ဒက  ်လ န်လျှင် ဒသ ်လည််းဒက င််း 

ဒလျှ ံ့ဒပါ ံ့ပငစ်င်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ သ ိုို့ရ တ င် န ိုင်င ဒတ ်၏ လ ိုအပ်ခ ကအ်ရ ဒဖ ်ပပပါသတ်မှတ်ခ က်မ  ်း 

မပပည်ံ့မီဒသ ်လည််း ဒလျှ ံ့ဒပါ ံ့ပင်စင်ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည။် 

<ပပင်ဆင် 09.06.2017> 

၂၃၄။ ဝနထ်မ််းတစဦ််း ပင်စငအ်က   ်းခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ အမ  ်းဆ ို်းလိုပ်သက် ကန်ို့သတ်ခ ကသ်ည် အသက ်၁၈ နှစ်ပပည်ံ့ခ  န်မှ 

အမနှ်တကယ် ပငစ်ငယ် သည်ံ့အခ  န်အထ က လမ  ်းပဖစသ်ည်။ ဝနထ်မ််း၏ အသက် ၁၈ နှစ်ပပည်ံ့ပပီ်းဒနောက်ပ ိုင််း 

လိုပ်သက်အနကမှ် ရ ထ ်းတ င်တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်လ က်ရှ သည်ံ့ က လမ  ်း အပပင ်ဒအ က်ပါက လမ  ်းက ိုလည််း 

ပင်စင်အက   ်းခ စ ်းခ င်ံ့တ က်ခ က်ရ တ င်ထည်ံ့သ င််းဒရတ ကသ်ည်- 

(က) လစ ရအလိုပ်သငက် လ၊ 

(ခ) အစမ််းခန်ို့က လ၊ 

(ဂ) က ်းဒပပ င််းခ  န်က လ၊ 

(ဃ) တ ဝန်ခ  န်အပဖစ် သတမှ်တ်ပခင််းခ ရဒသ  တ ဝန်မှယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းသည်ံ့ က လ၊ 

(င) တ ဝနခ်  န်အပဖစ် မသတမှ်တ်ဒသ ်လည််း ပင်စင်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ  က လဟို သတ်မှတ်သည်ံ့ 

တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းသည်ံ့က လ၊ 

(စ) တ ဝနခ်  နဟ်ိုသတ်မှတသ်ည်ံ့ အပခ ်းက စစရပ်မ  ်းအတ က်က လမ  ်း။ 

၂၃၅။ ဒအ က်ပါခ င်ံ့က လမ  ်းက ို ပင်စင်အက   ်းခ စ ်းခ င်ံ့တ က်ခ က်ရ တ င် ထည်ံ့သ င််းဒရတ က်သည-် 

(က) လိုပ်သက်ခ င်ံ့က လ၊ 

(ခ) အထ ်းမသန်စ မ််းခ င်ံ့က လ၊ 

(ဂ) ပည ဒလံ့လ ဆည််းပ ်းခ င်ံ့က လ၊ 
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(ဃ) မီ်းဖ  ်းခ င်ံ့က လ၊ 

(င) ဒသ င််းက န််းမှုမ  ်းဒ က င်ံ့ ခ င်ံ့ပပ ခ ံ့သည်ံ့အထ ်းခ င်ံ့က လ၊ 

(စ) သဒ ဂ သ ်းနောမက န််းခ င်ံ့က လ၊ 

(ဆ) ပ မ််းမျှလစ ရရှ ဒသ  ဒဆ်းရ ိုခ င်ံ့က လ၊ 

(ဇ) ဒဆ်းလက်မှတ်ခ င်ံ့က လ။ 

၂၃၆။ အရ ထမ််း၊ အမှုထမ််းမ  ်း၏ပင်စငအ်က   ်းခ စ ်းခ င်ံ့အလ ိုို့ငှ  ရ ထ ်းစိုအမ   ်းအစ ်းမတ ဒသ ်လည််း 

လိုပ်သက်နှစ်ခိုက ိုဒပါင််းစပ်ဒရတ က်ရမည။် ပင်စင်အက   ်းခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ  ပပတဒ်တ ကဒ်နသည်ံ့ လိုပ်သကက် လမ  ်းက ို 

ဆက်စပ်ဒပ်းပ ိုင်ခ င်ံ့ရှ သ က ခ ိုင်လ ိုဒသ အဒ က င််းရှ ပါက ပင်စင်အက   ်းင ှ ဆက်စပ်ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည။် ယင််းသ ိုို့ခ င်ံ့ပပ ရ တ င် 

ယခင်လိုပ်သက်သည် အနည််းဆ ို်းတစ်နှစရ်ှ ရမည။် 

၂၃၇။ ဒလ  ်ဒ က်းပင်စင်အတ က် လိုပ်သက်ဆိုဒင သ  ခ စ ်းခ ံ့ရပပီ်း တ ဝနပ်ပနလ်ည်ထမ််းဒဆ င်သည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် 

ယခင်ရရှ ခ ံ့သည်ံ့ဆိုဒင က ို ပပနလ်ည်ဒပ်းသ င််းပါက ယခငဒ်ဆ င်ရွကခ် ံ့သည်ံ့ အမှုထမ််း သက်က ို 

ဒပါင််းစပ်ထည်ံ့သ င််းတ က်ခ က်ရမည်။ 

၂၃၈။ ဒလ  ဒ် က်းပငစ်င်ရရှ သည်ံ့ ဝန်ထမ််းတစဦ််းသည် ဒလ  ်ဒ က်းပင်စင်လစ မ  ်း ထိုတ်ယ ခ စ ်းပပီ်း 

ပပတဒ်တ က်က လရှ ပပီ်းမှ တ ဝနပ်ပန်လည်ထမ််းဒဆ ငရ် တ င် ယင််းထမ််းဒဆ င်ခ ံ့သည်ံ့ဒနို့မှစ၍ ပငစ်င် 

လစ ထိုတယ် ပခင််းက ို ရပ်ဆ ိုင််းခ ံ့လျှင် ယခင်လိုပ်သကက် ို ဒပါင််းစပ်ထည်ံ့သ င််းတ က်ခ က်ရမည်။ 

၂၃၉။ အပင မ််းစ ်းယ ပပီ်းဒသ  ဝနထ်မ််းသည် တ ဝနပ်ပနလ်ည်ထမ််းဒဆ င်သည်ံ့ဒနို့မှစ၍ ယခင်ပင်စင် လစ  က ို 

ရပ်ဆ ိုင််းရမည်။ တ ဝနပ်ပနလ်ည်ထမ််းဒဆ င်သည်ံ့ဒနို့မှစ၍ သ ို်းလအတ င််း ပင်စင်လစ က ို ရပ်ဆ ိုင််း ပခင််းမပပ ခ ံ့ပါက 

ယခငအ်မှုထမ််းသက်က ို ပပနလ်ည်တ ဝနထ်မ််းဒဆ ငဒ်သ  အမှုထမ််းသက်နှငံ့ ်ပငစ်င် က စစအလ ိုို့င ှ ဆက်စပ်ခ င်ံ့မရှ ပါ။ 

၂၄၀။ နောမက န််းပင်စင် ရရှ ခ စ ်းဒနဒသ  အပင မ််းစ ်းတစဦ််းက ို က န််းမ ဒရ်းအဒပခအဒနပပန်လည် ဒက င််းမ န်လ ၍ 

န ိုင်င ံ့တ ဝနပ်ပနလ်ည်ထမ််းဒဆ င်ပခင််းအ ်း တ ်းပမစပ်ခင််းမရှ ဒသ ်လည််း နောမက န််း ပင်စငယ် စဉ်က 

ဝနထ်မ််း၏မက န််းမ မှုသည် တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်စဉ်ပဖစဒ်ပေါ်ဒနဒသ  အဒပခအဒန ဒ က င်ံ့ ခ င်ံ့ပပ ပခင််းပဖစဒ် က င််း 

ဒဖေါ်ပပထ ်းလျှင် ယင််းဝန်ထမ််းတ ဝနပ်ပနလ်ည်ထမ််းဒဆ ငသ်ည်ံ့အခါ မ လထမ််းဒဆ င်ခ ံ့သည်ံ့ ဌ နတ င် 

ပပနလ်ည်တ ဝနထ်မ််းဒဆ ငခ် င်ံ့မရှ ပါ။ သ ိုို့ရ တ င် အပခ ်းဒနရ ဌ န မ  ်း၌ တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်န ိုင်ခ င်ံ့ရှ သည။် 

နောမက န််းပင်စင်ရရှ ခ စ ်းဒနဒသ  အပင မ််းစ ်းတစဦ််း ပပနလ်ည် တ ဝန်ထမ််းဒဆ င်ပါက နည််းဥပဒေ ၂၃၇ နှငံ့် ၂၃၈ ပါ 

အတ ိုင််း လိုပ်သက်က ို တ က်ခ က်ရမည်။ 

၂၄၁။ အသက ်၁၈ နှစ်ပပည်ံ့သည်ံ့ဒနို့မှစ၍ ထမ််းဒဆ င်ခ ံ့ဒသ  စစ်မှုထမ််းသက်မ  ်းက ို ပင်စင်ခ င်ံ့ပပ ပ ိုင် ခ င်ံ့ရှ သ က 

ပမ  ွဲ့ပပဝန်ထမ််း အမှုထမ််းသကမ်  ်းနှငံ့ဒ်ပါင််းစပ်ဒရတ က်ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ သ ိုို့ရ တ င-် 

(က) စစ်မှုထမ််းသက်သည် ဒက နပ်ဖ ယ်ရ ရှ ရမည်ံ့ပပင် စစ ်က်ဆ ိုင်ရ ပင်စငန်ည််းဥပဒေမ  ်းအရ 

ပင်စင်ခ စ ်းန ိုင်ခ င်ံ့ရှ ဒသ  အမှုထမ််းသက်ပဖစ်ရမည်။ 
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(ခ) ပင်စင်လစ ခ စ ်းခ င်ံ့မရရှ    လိုပ်သက်ဆိုဒင က ိုသ  ခ စ ်းခ ံ့ရပပီ်း ယင််းဆိုဒင မ  ်းက ို န ိုင်င ဒတ ်သ ိုို့ 

ပပနလ်ည်ဒပ်းသ င််းပါက အမှုထမ််းသက်က ိုဒပါင််းစပ်ထည်ံ့သ င််းတ က်ခ က်ရမည။် 

(ဂ) ရရှ ဒနဒသ  ပငစ်င်လစ က ို ထိုတယ် ပခင််းမှ ရပ်ဆ ိုင််းပပ်ီး အမှုထမ််းသက ်မှန်ကန်ဒ က င််းနှငံ့် ပင်စင် နငှံ့်ဆိုဒင  

မည်မျှရရှ ဒ က င််းတ ိုို့က ို က က ယဒ်ရ်းဝနက်ကီ်းဌ နဒင စ ရင််းရ ို်း၏ ဒထ က်ခ ခ က်ပါရှ ပါက အမှုထမ််းသက်က ို 

ဒပါင််းစပ်ထည်ံ့သ င််းတ က်ခ က်ရမည်။ 

၂၄၂။ ပင်စငက် ို  ဏ္ဍ ဒရ်းဝနက်ကီ်းဌ နက သတ်မှတ်ခ င်ံ့ပပ သည်ံ့နှုန််းထ ်းအတ ိုင််း တစလ် ို်းတစ်ခ တည််း ပင်စင်အပဖစ ်

လ လှယ်ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည။် 

၂၄၃။ ပင်စင်လစ ၏ တစ်စ တ်တစ်ဒေသက ို တစ်လ ို်းတည််းပင်စင်လစ အပဖစ် လ လှယ်ခ ံ့သည်ံ့ က စစတ င် 

လက်ရှ တန်  ို်းဒင တ က်ခ ကရ် ၌ ပပနလ်ညတ် ဝနထ်မ််းဒဆ င်သည်ံ့ရ ထ ်းမှ အပင မ််းစ ်းယ သည်ံ့ဒနို့တ င် ရှ သည်ံ့ 

အသက်က ိုအဒပခခ ၍ သတ်မှတ်ထ ်းဒသ  ပင်စင်လ လှယမ်ှု ဇယ ်း (၆) ပါ သတ်မှတ်က လအဒပေါ် တ က်ခ က်ရမည်။ 

၂၄၄။ ပင်စငအ်က   ်းခ စ ်းခ င်ံ့က ို တ က်ခ က်သည်ံ့အခါ ယင််းအက   ်းခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ နှစ်ပပည်ံ့ဒသ  

လိုပ်သက်က ိုသ ဒရတ က်ရပပ်ီး လစ န််းရကစ် န််းမ  ်းက ို ပယရ်မည်။ သ ိုို့ရ တ င် သက်ပပည်ံ့ပင်စင်၊ နောမက န််းပငစ်င်နငှံ့် 

ဒလ  ဒ် က်းပင်စငယ် သည်ံ့က စစမ  ်း၌ ဝနထ်မ််း၏လိုပ်သက်သည် ဒက နပ်ဖ ယ်ရှ လျှင် ထ ိုလစ န််းရကစ် န််းမ  ်းတ င် 

နှစ်ပပည်ံ့ရန်လ ိုဒနသည်ံ့က လက ို - 

(က) ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက ဒပခ က်လအထ  ပဖည်ံ့စ က်ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ 

(ခ) ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက ၁၂လ အထ  ပဖည်ံ့စ က်ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ 

၂၄၅။ ဒအ က်ပါက စစမ  ်း၌ ပင်စင်အက   ်းခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ လိုပ်သက်၏ လစ န််းရကစ် န််းမ  ်းတ င် နစှ်ပပည်ံ့ရန်လ ိုဒနသည်ံ့ 

က လက ို ပဖည်ံ့စ ကဒ်ရတ ကခ် င်ံ့မပပ ရ- 

(က) လိုပ်သက်ဆိုဒင ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ လိုပ်သက်တ င် ငါ်းနှစ်ပပည်ံ့ရန် လ ိုသည်ံ့က လ၊ 

(ခ) ပင်စင်အက   ်းခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့လိုပ်သက်တ င် ၁၀ နှစ်ပပည်ံ့ရန် လ ိုသည်ံ့က လ၊ 

(ဂ) လိုပ်သက်နစှ ်၂၀ ပပည်ံ့ ဒလျှ ံ့ဒပါ ံ့ပင်စင်ခ စ ်းခ င်ံ့အတ က် လ ိုသည်ံ့က လ၊ 

(ဃ) လိုပ်သက ်၂၅ နစှ်ပပည်ံ့ ဒလျှ ံ့ဒပါ ံ့ပငစ်င်ခ စ ်းခ င်ံ့အတ က် လ ိုသည်ံ့က လ၊ 

(င) လိုပ်သက ်နစှ ်၃၀ ပပည်ံ့ နှစ်ပပည်ံ့ပင်စင်ခ စ ်းခ င်ံ့အတ က် လ ိုသည်ံ့က လ။ 

၂၄၆။ ဆိုဒင နငှံ့် ပင်စင်လစ  တ က်ခ က်မှုနှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍- 

(က) ပငစ်င်အက   ်းခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ လိုပ်သက ်၁၀ နှစ်မပပည်ံ့ပါက လိုပ်သက်ဆိုဒင  တစမ်   ်းတည််းက ိုသ  

ဒအ က်ပါအတ ိုင််း ခ င်ံ့ပပ သည်- 

(၁) လိုပ်သက်ဆိုဒင ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ လိုပ်သက ်(၅) နှစ ်မပပည်ံ့သည်ံ့က စစ- 

လိုပ်သက်နှစ်x ဒနောက်ဆ ို်းထိုတ်လစ x ၁၀၀% = လိုပ်သက်ဆိုဒင  

(၂) လိုပ်သက်ဆိုဒင ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ လိုပ်သက ်(၅) နှစ်ပပည်ံ့ပပီ်း (၁၀)နှစ်မပပည်ံ့ဒသ်းသည်ံ့ က စစ- 

လိုပ်သက်နှစ်x ဒနောက်ဆ ို်းထိုတ်လစ x ၁၅၀% = လိုပ်သက်ဆိုဒင  
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(ခ) သက်ပပည်ံ့ပင်စင်၊ နောမက န််းပင်စင်၊ ဒလ  ဒ် က်းပင်စငယ် ရ တ င် ပင်စငအ်က   ်းခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ လိုပ်သက ်၁၀ နှစန်ှငံ့် 

အထက်ရှ သည်ံ့က စစနှငံ့ ်နှစပ်ပည်ံ့ပင်စင၊် ဒလျှ ံ့ဒပါ ံ့ပင်စင်ယ သည်ံ့က စစမ  ်းတ င် ပင်စင်လစ နှငံ့် လိုပ်သက်ဆိုဒင က ို 

ဒအ က်ပါအတ ိုင််း တ က်ခ က်ခ င်ံ့ပပ သည-် 

(၁) လိုပ်သက်နှစ်x ဒနောက်ဆ ို်းထိုတ်လစ x ၁.၅% = ပင်စငလ်စ  

(၂) လိုပ်သက်နှစ်x ဒနောက်ဆ ို်းထိုတ်လစ x ၅၀% = လိုပ်သက်ဆိုဒင  

(ဂ) ပငစ်င်လစ ၊ လိုပ်သကဆ်ိုဒင တ က်နည််းက ို  ဏ္ဍ ဒရ်းဝနက်ကီ်းဌ နမှ ပပညဒ်ထ ငစ်ိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့၏ 

သဒ  တ ညီခ က်ပဖင်ံ့ အမ န်ို့ထိုတ်ပပန်ပခင််း၊ ပပင်ဆင်ပခင််းပပ န ိုင်သည။် 

၂၄၇။ ဝနထ်မ််း၏ မ သ ်းစိုဆ ိုရ တ င် ဒအ က်ပါပိုဂ္  လ်မ  ်းပါဝင်သည်- 

(က) အမ   ်းသ ်းဝနထ်မ််းပဖစလ်ျှင် တရ ်းဝငဇ်နီ်းနှငံ့တ်ရ ်းဝင်သ ်းသမီ်းမ  ်း၊ 

(ခ) အမ   ်းသမီ်းဝနထ်မ််းပဖစလ်ျှင် တရ ်းဝငခ်င်ပ န််းနှငံ့် တရ ်းဝင်သ ်းသမီ်းမ  ်း၊ 

(ဂ) တရ ်းဝင်သ ်းသမီ်းမ  ်းဆ ိုရ တ င် တရ ်းဥပဒေနငှံ့်အညီ ဒမ ်းစ ်းထ ်းဒသ  သ ်းသမီ်းမ  ်းနှငံ့် လင်ပါမယ ်းပါ 

သ ်းသမီ်းမ  ်းလည််းပါဝင်သည်၊ 

(ဃ) ဒပမ်းမ  ်း၊ 

(င) မ  အရင််းမ  ်း၊ ညီအစက် ိုအရင််းမ  ်း၊ ညီမ အစ်မ အရင််းမ  ်း။ 

၂၄၈။ မ သ ်းစိုပင်စင်ခ စ ်းခ င်ံ့နှငံ့် စပ်လ ဉ််း၍- 

(က) မ သ ်းစိုပင်စငက် ို ခ စ ်းမည်ံ့သ  သက်ရှ ထင်ရှ ်းရှ ဒနသည်ံ့အခါ ဒအ က်ပါဦ်းစ ်းဒပ်းအစီအစဉ် အတ ိုင််း 

ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည်- 

(၁) က ယ်လ န်သ ၏ က န်ရစသ် တရ ်းဝင်ပထမဇနီ်း သ ိုို့မဟိုတ် တရ ်းဝင်ခင်ပ န််း၊ 

(၂) တရ ်းဝငဇ်နီ်း သ ိုို့မဟိုတ် တရ ်းဝငခ်င်ပ န််းမရှ ခ ံ့ဒသ ် အသက ်၁၈ နှစ်မပပည်ံ့ဒသ်းသည်ံ့ အ မ်ဒထ င် 

မပပ ရဒသ်းဒသ  တရ ်းဝင်သ ်းသမီ်း သ ိုို့မဟိုတ် အသက ်၁၈ နှစ်ပပည်ံ့ပပီ်းပဖစဒ်သ ်လည််း တကကသ ိုလ်၊ ဒက လ ပ်၊ 

ဒက  င််းတစ်ခိုခိုတ င် အခ  န်ပပည်ံ့ပည သင် က ်းလ က်ရှ ဒသ  အ မ်ဒထ င်မပပ ရဒသ်းသည်ံ့ တရ ်းဝင်သ ်းသမီ်း၊ 

(၃) နည််းဥပဒေခ  ငယ် (၂)ပါ ပိုဂ္  လ်မ  ်း မရှ ခ ံ့ဒသ ် အ မ်ဒထ င်မပပ ရဒသ်းသည်ံ့ သမီ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

မိုဆ ို်းမပဖစဒ်နဒသ သမီ်း၊ 

(၄) နည််းဥပဒေခ  ငယ် (၃)ပါ ပိုဂ္  လ်မ  ်းမရှ ခ ံ့ဒသ ် အ မ်ဒထ င်လည််းမပပ ရဒသ်းသည်ံ့အပပင် အသက ်လည််း ၁၈ 

နှစ်မပပည်ံ့ဒသ်းသည်ံ့ အဖမ ံ့ဒပမ်း သ ိုို့မဟိုတ် အသက် ၁၈ နှစပ်ပည်ံ့ပပ်ီးပဖစဒ်သ ်လည််း တကကသ ိုလ်၊ ဒက လ ပ်၊ 

ဒက  င််းတစ်ခိုခိုတ င် အခ  န်ပပည်ံ့ပည သင် က ်းလ က်ရှ ဒသ  အ မ်ဒထ င်မပပ ရ ဒသ်းဒသ အဖမ ံ့ဒပမ်း။ 

(ခ) နည််းဥပဒေခ   (က) တ င် ဒဖ ်ပပခ ံ့သည်ံ့အတ ိုင််း မ သ ်းစိုပင်စငက် ို ခ စ ်းမည်ံ့သ  မရှ ခ ံ့ဒသ ် ဒအ က်ပါ ပိုဂ္  လ်မ  ်းက ို 

ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည။် သ ိုို့ရ တ င် က ယ်လ န်သ  ဝနထ်မ််းနှငံ့အ်တ  မီှခ ိုဒနထ ိုင်ခ ံ့ရသ ပဖစ် ဒ က င််း 

ခ ိုင်လ ိုသည်ံ့အဒထ က်အထ ်းက ို တငပ်ပမှသ  ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည်- 

(၁) အမ အဖအရင််း၊ 
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(၂) အမ အဖမရှ ပါက ဝနထ်မ််း၏အသက် ၁၈ နှစ်မပပည်ံ့ဒသ်းသည်ံ့ ညီ သ ိုို့မဟိုတ် ညီမ သ ိုို့မဟိုတ် အသက ်၁၈ 

နှစ်ပပည်ံ့ပပီ်းပဖစဒ်သ ်လည််း တကကသ ိုလ်၊ ဒက လ ပ်၊ ဒက  င််းတစ်ခိုခိုတ င် အခ  န်ပပည်ံ့ ပည  သင် က ်းလ က်ရှ သည်ံ့ 

ည ီသ ိုို့မဟိုတ် ညီမ၊ 

(၃) နည််းဥပဒေခ  ငယ် (၂) ပါ ပိုဂ္  လ်မ  ်းမရှ ပါက ဝနထ်မ််း၏ အ မ်ဒထ င်မပပ ဒသ်းသည်ံ့ ညီမ သ ိုို့မဟိုတ် အစ်မ 

သ ိုို့မဟိုတ ်မိုဆ ို်းမပဖစဒ်နသည်ံ့ ညီမ သ ိုို့မဟိုတ် အစ်မ၊ 

(၄) နည််းဥပဒေခ  ငယ် (၃) ပါ ပိုဂ္  လ်မ  ်း မရှ ပါက ဝနထ်မ််း၏အပခ ်းဒသ ညီ သ ိုို့မဟိုတ် အစ်က ို သ ိုို့မဟိုတ် ညီမ 

သ ိုို့မဟိုတ ်အစ်မ။ 

၂၄၉။ မ သ ်းစိုပင်စငက် ို ဒအ က်ပါအဒပခအဒနတစ်ရပ်ရပ်တ င် ဆက်လက်ခ စ ်းခ င်ံ့မရှ ဒစရ- 

(က) က န်ရစ်သ  တရ ်းဝင်ခငပ် န််း သ ိုို့မဟိုတ် ဇနီ်းသည် ဒနောက်အ မ်ဒထ င်ပပ ပခင််း၊ 

(ခ) ဝနထ်မ််း၏ မ သ ်းစိုဝင် အ မ်ဒထ င်မပပ ရဒသ်းသည်ံ့ အမ   ်းသ ်း၊ အမ   ်းသမီ်းတစ်ဦ်းသည် အ မ်ဒထ င်ပပ ပခင််း၊ 

(ဂ) ဝနထ်မ််း၏ မ သ ်းစိုဝင်မဟိုတ်သ ။ 

၂၅၀။ မ သ ်းစိုပင်စင်အက   ်းခ စ ်းခ င်ံ့နငှံ့်စပလ် ဉ််း၍- 

(က) ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် အပင မ််းစ ်းမယ မီ က ယ်လ န်သ  ်းသ ဝန်ထမ််း၏ တရ ်းဝင်ဇနီ်း သ ိုို့မဟိုတ် တရ ်းဝင်ခင်ပ န််းနငှံ့် 

အပခ ်းမ သ ်းစိုဝင်တ ိုို့သည်- 

(၁) က ယ်လ န်ခ  နတ် င် လိုပ်သက်ဆိုဒင ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ လိုပ်သက်တစ်နှစပ်ပည်ံ့ပပ်ီး ငါ်းနှစ်ဒအ က်ပဖစ် လျှင် 

လိုပ်သက်တစ်နှစအ်တ က် ဒနောက်ဆ ို်းထိုတ်လစ  တစ်လစ နှငံ့်ညီမျှဒသ  လိုပ်သက်ဆိုဒင က ို ခ စ ်း ခ င်ံ့ရှ သည်။ 

(၂) က ယ်လ န်ခ  နတ် င် လိုပ်သက်ဆိုဒင ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ လိုပ်သက ်ငါ်းနှစ်ပပည်ံ့ပပီ်း ဆယ်နှစဒ်အ က်ပဖစ် လျှင် 

ဒနောက်ဆ ို်းထိုတ်လစ ၏ ၁၂ ဆနှငံ့်ညမီျှဒသ  လိုပ်သက်ဆိုဒင က ို ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

(၃) က ယ်လ န်ခ  နတ် င် ပင်စငအ်က   ်းခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ လိုပ်သက ်၁၀ နှစ်နငှံ့်အထက်ရှ ပပ်ီး ဝနထ်မ််း၏ ဇနီ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

ခင်ပ န််းပဖစလ်ျှင် ဝနထ်မ််းက ယ်လ န်သည်ံ့ဒနို့ရက၏် ဒနောက်ဒနို့ရက၌် ဝနထ်မ််းသက်ပပည်ံ့ ပင်စငယ် ခ ံ့သည်ရှ ဒသ ် 

ရရှ မည်ံ့ပင်စင်လစ ၏ (၃/၄) က ို မ သ ်းစိုပင်စင်လစ အပဖစ် ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ ထ ိုို့ အပပင ်လိုပ်သက်တစ်နှစ်လျှင် 

ဒနောက်ဆ ို်းထိုတ်လစ ၏ (၁/၂) နှငံ့်ညီမျှဒသ  လိုပ်သက်ဆိုဒင က ိုလည််း ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

ယင််းလိုပ်သက်ဆိုဒင သည် ဒနောက်ဆ ို်းထိုတ်လစ ၏ ၁၂ ဆ ဒအ က်မဒလ  ံ့နည််းဒစရ၊ မ သ ်းစို ပင်စင်လစ  

ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ က လမှ  ဝန်ထမ််းက ယ်လ န်သည်ံ့ဒနို့ရက်၏ ဒနောက်ဒနို့ရကမှ်စ၍ ဇနီ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

ခင်ပ န််းက ယ်လ န်သည်အထ  ပဖစ်သည်။ 

(၄) မ သ ်းစိုပင်စငအ်က   ်းခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သ သည် ဝနထ်မ််း၏ဇနီ်း သ ိုို့မဟိုတ် ခင်ပ န််းမဟိုတ ်  အပခ ်း မ သ ်းစိုဝငပ်ဖစခ် ံ့လျှင် 

ဝနထ်မ််းက ယ်လ န်သည်ံ့ဒနို့ရက်၏ ဒနောက်ဒနို့ရက၌် ဝနထ်မ််းသက်ပပည်ံ့ပင်စင် ယ  ခ ံ့သည်ရှ ဒသ ် 

ရရှ မည်ံ့ပင်စင်လစ ၏ (၁/၂) က ို မ သ ်းစိုပင်စင်လစ အပဖစ် ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ ထ ိုပင်စငလ်စ က ို 

ရခ င်ံ့ရှ သည်ံ့က လမှ  ဝနထ်မ််းက ယ်လ န်သည်ံ့ ဒနို့ရကမှ်စ၍ ၁၅ နှစ်အထ  ပဖစသ်ည်။ လိုပ်သက်ဆိုဒင  က ိုမ  

နည််းဥပဒေခ  ငယ် (၃)တ င် ပါရှ သည်ံ့အတ ိုင််း ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 
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(ခ) ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် အပင မ််းစ ်းယ ပပီ်းဒနောက် က ယ်လ န်ခ ံ့ဒသ ် ဝနထ်မ််း၏ ဇနီ်း သ ိုို့မဟိုတ် ခင်ပ န််းနငှံ့် 

အပခ ်းမ သ ်းစိုဝင်တ ိုို့သည်- 

(၁) အပင မ််းစ ်းယ ခ  န်၌ ရရှ ခ ံ့ပပီ်းပဖစဒ်သ  လိုပ်သက်ဆိုဒင နှငံ့် က ယ်လ န်သည်ံ့ဒနို့ရကအ်ထ  လစဉထ်ိုတ် ယ ခ ံ့ပပီ်းဒသ  

ပင်စင်လစ နှစ်ရပ်ဒပါင််းသည် ဝနထ်မ််းအပဖစ ်ရရှ ခ ံ့ဒသ  ဒနောက်ဆ ို်းထိုတ်လစ ၏ ၁၂ ဆ 

ဒအ က်ဒလ  ံ့နည််းဒနပါက ယင််းဒလ  ံ့နည််းသည်ံ့ဒင က ို ထပ်မ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် 

(၂) အပင မ််းစ ်းဝနထ်မ််း၏ ဇန်ီး သ ိုို့မဟိုတ် ခင်ပ န််းပဖစလ်ျှင် ဝနထ်မ််းအပင မ််းစ ်းယ ခ  န်၌ ရရှ ခ ံ့သည်ံ့ ပင်စင်လစ ၏ 

(၃/၄) က ို အပင မ််းစ ်းဝနထ်မ််းက ယ်လ န်သည်ံ့ဒနို့ရက်၏ ဒနောက်ဒနို့ရကမှ်စ၍ မ သ ်းစိုပငစ်င် လစ အပဖစ ်

ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် ထ ိုပင်စင်က ိုခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ က လမှ  ဇနီ်း သ ိုို့မဟိုတ် ခင်ပ န််း က ယလ် န် သည်အထ ပဖစ်သည။် 

(၃) မ သ ်းစိုပင်စငအ်က   ်းခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သ သည် ဝနထ်မ််း၏ဇနီ်း သ ိုို့မဟိုတ် ခင်ပ န််းမဟိုတ ်  အပခ ်း မ သ ်းစိုဝငပ်ဖစခ် ံ့လျှင် 

ဝနထ်မ််းအပင မ််းစ ်းယ ခ  န်၌ရရှ ခ ံ့သည်ံ့ပင်စင်လစ ၏ (၁/၂) က ို အပင မ််းစ ်းဝနထ်မ််း က ယလ် န်သည်ံ့ဒနို့၏ 

ဒနောက်ဒနို့ရက်မှစ၍ မ သ ်းစိုပင်စင်လစ အပဖစ် ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ ထ ိုပင်စင်လစ  ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့က လမှ  

အပင မ််းစ ်းဝနထ်မ််း အပင မ််းစ ်းယ ခ ံ့သည်ံ့ဒနို့၏ ဒနောကဒ်နို့ရက်မှ စ၍ ၁၅ နှစ် အထ  ပဖစသ်ည်။ 

(၄) အပင မ််းစ ်းဝနထ်မ််းမက ယ်လ န်မီက ပငစ်င်လစ ၏ တစ်စ တတ်စ်ဒေသက ို တစလ် ို်းတည််းပင်စင် လစ အပဖစ် 

လ လှယ်ခ ံ့သည်ံ့ က စစတ င် မ သ ်းစိုပင်စငခ် စ ်းခ င်ံ့ရှ သ သည်- 

(ကက) က ယ်လ န်သ  အပင မ််းစ ်း၏ ဇနီ်း သ ိုို့မဟိုတ် ခင်ပ န််းပဖစလ်ျှင် လက်က နပ်ငစ်င်လစ ၏(၃/၄) က ို 

မ သ ်းစိုပင်စင်လစ အပဖစ် ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့က လမှ  ဇနီ်း သ ိုို့မဟိုတ် ခင်ပ န််း က ယ်လ န် 

သည်အထ  ပဖစသ်ည။် 

(ခခ) က ယ်လ န်သ  အပင မ််းစ ်း၏ ဇနီ်း သ ိုို့မဟိုတ် ခင်ပ န််းမဟိုတ်   အပခ ်းမ သ ်းစိုဝင်ပဖစ်ခ ံ့လျှင် 

တစ်လ ို်းတည််းလ လှယ်ပခင််းမပပ မကီ ပင်စင်လစ က ို ထကဝ်ကပ်ပ ပပီ်း ဒနောက် ယင််းထကဝ်ကအ်နက်မှ 

တစ်လ ို်းတည််းလ လှယ်ခ ံ့သည်ံ့ပင်စင်လစ ၏ အစ တ်အပ ိုင််းက ို နိုတ်ရမည။် ယင််းသ ိုို့နိုတ်ပပီ်းဒနောက် က န်ဒင က ို 

မ သ ်းစိုပင်စင်လစ အပဖစ် ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ က လမှ အပင မ််းစ ်းဝနထ်မ််း 

အပင မ််းစ ်းယ ခ ံ့သည်ံ့ဒနို့၏ ဒနောကဒ်နို့ရကမှ်စ၍ ၁၅ နှစ်အထ ပဖစ်သည်။ 

၂၅၁။ ရ ထ ်းမှနိုတ်ထ က်သည်ံ့ဝနထ်မ််း သ ိုို့မဟိုတ် ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် ထိုတ်ပစ်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ရ ထ ်းမှ 

ထိုတ်ပယပ်ခင််းခ ရသည်ံ့ဝန်ထမ််းသည် တ ဝနထ်မ််းဒဆ ငခ် ံ့သည်ံ့ လိုပ်သက်အတ က် ပင်စင်လစ  က ိုပဖစဒ်စ၊ 

လိုပ်သက်ဆိုဒင က ိုပဖစဒ်စ ခ စ ်းခ င်ံ့မရှ ။ 

၂၅၂။ အပင မ််းစ ်းဝနထ်မ််းမ  ်းနှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍- 

(က) ဝနထ်မ််းအပဖစမှ် အပင မ််းစ ်းယ သည်ံ့အခါပ ိုမှန်အ ်းပဖင်ံ့ နည််းဥပဒေ ၂၄၆တ င် ပါရှ သည်ံ့ အတ ိုင််း ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

အကယ်၍ အပင မ််းစ ်းယ သည်ံ့ ဝနထ်မ််း၏ လိုပ်သက်သည် ဒက နပ်ဖ ယ်မရှ ဒ က င််း 

ခ ိုင်လ ိုသည်ံ့အဒထ က်အထ ်းမ  ်းရှ ပါက ဝနထ်မ််းက ို အပင မ််းစ ်းယ ခ င်ံ့ပပ န ိုင် သ သည် ပငစ်င်ခ င်ံ့မပပ မီ 
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ယင််းဝန်ထမ််းခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ  ပင်စင်အနက်မှ သင်ံ့ဒလ  ်မည်ဟို ယ ဆသည်ံ့ဒင အတ ိုင််းအတ က ို ဒလျှ ံ့၍ 

ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ 

(ခ) ဝနထ်မ််းခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ ပင်စင်လစ က ို ခ င်ံ့ပပ ပပီ်းဒနောက်မှ ယင််းဝန်ထမ််း၏ လိုပ်သက်သည် ဒက နပ်ဖ ယ်မရှ ဟ ဒသ  

အဒ က င််းပပခ က်ပဖင်ံ့ ခ င်ံ့ပပ ပပီ်းပဖစသ်ည်ံ့ ပင်စင်လစ က ို ဒလျှ ံ့ခ င်ံ့မရှ ။ 

(ဂ) အပင မ််းစ ်းတစဦ််းက ို ဝနထ်မ််းမ  ်းအတ က် ပပဋ္ဌ န််းထ ်းသည်ံ့ နည််းဥပဒေမ  ်းအရ အဒရ်းယ အပပစ ်ဒပ်း၍မရ။ 

သ ိုို့ရ တ င် အပင မ််းစ ်းသည် နည််းဥပဒေ ၁၆၃၊ နည််းဥပဒေခ   (ပ)နှငံ့် နည််းဥပဒေခ   (ဖ)ပါ အပပ အမ တစ်ရပ်ရပ်က ို 

က  ်းလ န်ခ ံ့ဒသ ် ယင််းအပင မ််းစ ်း၏ ပင်စင်လစ တစ်စ တတ်စဒ်ေသက ိုပဖစဒ်စ သ ိုို့မဟိုတ် အ ်းလ ို်းက ိုပဖစ်ဒစ 

ဒလျှ ံ့ခ ပခင််း၊ ရပ်ဆ ိုင််းပခင််း၊ ပပနလ်ည် ရိုပ်သ မ််းပခင််းပပ န ိုင်သည်။ 

(ဃ) အပင မ််းစ ်းတစဦ််းအတ က် ခ င်ံ့ပပ ပပီ်းပဖစသ်ည်ံ့ ပင်စငလ်စ က ို အပင မ််းစ ်းမယ မီက က  ်းလ န်ခ ံ့ ဒသ  

ပပစမ်ှုတစ်ရပ်ရပ်က ို အဒ က င််းပပ ၍ ရပ်ဆ ိုင််းထ ်းပခင််းက ိုပဖစ်ဒစ၊ ဒလျှ ံ့ပခင််းက ိုပဖစဒ်စမပပ ရ။ 

(င) အပင မ််းစ ်းတစဦ််း၌ တငရ်ှ သည်ံ့ဒ က ်းပမမီ  ်းအတ က် ပင်စင်လစ က ို တရ ်းရ ို်း၏ အမ န်ို့ေီဂရအီရ သ မ််းဆည််းပခင််း 

သ ိုို့မဟိုတ ်ဝရမ််းကပ်ပခင််းမပပ ရ။ 

(စ) နောမက န််းပင်စင်ခ င်ံ့ပပ ရ တ င ်အထ ်းက စစရပ်မှတစ်ပါ်း မည်သည်ံ့ဝန်ထမ််းက ိုမျှ နောမက န််း ဒဆ်းလက်မှတ်တ င် 

သတ်မှတ်ထ ်းဒသ  ဒဆ်းအဖ  ွဲ့၏လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်းဒသ ဒနို့ထက် ဒက  ်လ န်ခန်ို့ထ ်း ပခင််းမပပ ရ။ သ ိုို့ရ တ င် 

ယင််းလက်မှတဒ်ရ်းထ ို်းဒသ ဒနို့ဒနောက်ပ ိုင််း အထ ်းက စစတစရ်ပ်အဒနပဖင်ံ့ ပင်စင် 

ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သ မှဆက်လကတ် ဝနထ်မ််းဒဆ င်ခ င်ံ့ပပ လ ိုပါက ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်ံ့အပပင် လိုပ်သက်ခ င်ံ့က ိုလည််း 

ခ စ ်းခ င်ံ့ဒပ်းန ိုင်သည။် ယင််းသ ိုို့ဆက်လက်ခန်ို့ထ ်းဒသ က လနငှံ့်ခ င်ံ့က လ နှစ်ရပ်ဒပါင််း အမ  ်းဆ ို်း 

ဒပခ က်လထက်မပ ိုရ။ နောမက န််းပင်စငယ် ခ င်ံ့က ိုလည််း ယင််းက လကိုန်ဆ ို်းမှခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 

(ဆ) အပမ တမ််းရ ထ ်းတစ်ခိုက ို ဖ က်သ မ််းရ ၌ ထ ိုရ ထ ်းတ င် တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ဒနသည်ံ့ ဝနထ်မ််းအ ်း 

အပခ ်းအလိုပ်အက ိုငတ်စ်ခိုခိုက ို မဒပ်းလျှင် ရ ထ ်းမှထ ကခ်  ရမည်ံ့ဒနို့မတ ိုင်မီ (၃) လ ကက  တင်၍ 

အဒ က င််း က ်းရမည။် 

(ဇ) ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်း၏ ပငစ်ငအ်က   ်းခ စ ်းခ င်ံ့က ို ယင််းဝနထ်မ််းပင်စင်ယ သည်ံ့အခ  န၌် တည်ဆ နည််း ဥပဒေမ  ်း၊ 

အမ န်ို့ညွှန် က ်းခ ကမ်  ်းနှငံ့အ်ညီ ဒဆ င်ရကွ်ရမည်။ 

(ဈ) အပင မ််းစ ်းယ ပပီ်းဒနောက် ဥပဒေအရခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ ပင်စင်လစ ထက်ပ ိုမ ိုထိုတဒ်ပ်းထ ်းဒ က င််း စစဒ်ဆ်းဒတ ွဲ့ရှ ပါက 

ပင်စင်စ ်းအ ်း ပပနလ်ည်ဒပ်းသ င််းဒစရမည။် 

(ည) တစ်နှစထ်က်ဒက  ်လ န၍် ပင်စင်လစ က ိုထိုတယ် ပခင််းမပပ ပါက ပင်စင်လစ က ို ဆက်လက်ထိုတ် ဒပ်းပခင််းမပပ ရ။ 

(ဋ) ပင်စင်စ ်းမှ ပင်စင်လစ က ို ပပနလ်ည်ဒတ င််းခ လ ပါက ရပ်ဆ ိုင််းသည်ံ့ဒနို့မှစ၍ ထိုတ်ဒပ်းရမည။် 

ပင်စငဦ််းစီ်းဌ နသည် လ ိုအပ်သလ ိုစ စစ်၍  ဏ် သ ိုို့မဟိုတ ်ဒင တ ိုကခ်  သ ိုို့သီ်းပခ ်းအမ န်ို့စ ပဖင်ံ့ ဒင ထိုတ်ဒပ်း ခ င်ံ့ပပ မ န်ို့ 

ထိုတ်ဒပ်းရမည။် 
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(ဌ) ပင်စငစ် ်းက ယ်လ န်ခ ံ့လျှင် ပင်စင်လစ က န်ဒင မ  ်းက ို ပင်စင်စ ်း၏ တရ ်းဝင်အဒမ စ ်းအဒမ ခ  မ  ်းအ ်း 

ထိုတ်ဒပ်းန ိုင်သည။် ပင်စငဦ််းစီ်းဌ နသည် လ ိုအပ်သလ ို စ စစ်၍ အဒမ စ ်းအဒမ ခ အ ်း ထိုတ်ဒပ်း န ိုင်ရန ် ဏ် 

သ ိုို့မဟိုတ ်ဒင တ ိုကခ်  သ ိုို့ သီ်းပခ ်းအမ န်ို့စ ပဖင်ံ့ ဒင ထိုတ်ဒပ်းခ င်ံ့ပပ မ န်ို့ ထိုတဒ်ပ်းရမည။် 

(ဍ) အမှုထမ််းသက်ဆက်စပ်သည်ံ့က စစတ င် ယခင်ရရှ ခ ံ့ဒသ  ပင်စင်လစ ၏ တစ်စ တတ်စ်ပ ိုင််းက ို တစ် 

လ ို်းတည််းပင်စင်အပဖစ် လ လှယ်ခ ံ့ပါက လ လှယ်ခ ံ့သည်ံ့ အစ တ်အပ ိုင််း၏ ယခိုလက်ရှ  တန်ဖ ို်း တ က်ခ က် 

ထ ်းသည်ံ့ဒင က ို ပပနလ်ည်ဒပ်းသ င််းရမည်။ 

(ဎ) တစ်လ ို်းတည််းပင်စငအ်ပဖစ် လ လှယ်ခ ံ့သည်ံ့ လက်ရှ တန်  ို်းဒင တ က်ခ က်ရ တ င် ပပန်လည်တ ဝန ်ထမ််းဒဆ ငသ်ည်ံ့ 

ရ ထ ်းမှ အပင မ််းစ ်းယ သည်ံ့ဒနို့တ င် ရှ သည်ံ့အသကက် ို အဒပခခ ၍ သတ်မှတ်ထ ်းဒသ  ပင်စင်လ လှယ်မှု ဇယ ်း (၆)ပါ 

သတ်မှတက် လအဒပေါ် တ ကခ် က်ရမည်။ 

(ဏ) ပင်စင်စ ်းသည် ဒထ ငေ်ဏက် ခ ရပါက ပင်စင်ခ စ ်းခ င်ံ့က ို ရပ်ဆ ိုင််းထ ်းရမည်။ ပပစ်ေဏ်က ခ ရပခင််းမှ 

လ တ်ဒပမ က်လ ပါက ၎င််း၏ပင်စင်က ို ပပနလ်ည်ခ င်ံ့ပပ ရမည်။ သ ိုို့ရ တ င် ပပစ်ေဏ်က ခ ရဒသ  က လ အတ က် 

ပင်စင်လစ က ိုပပန်လည်ခ င်ံ့မပပ ရ။ 

 

အခန်ူး( ၂ ၂) 

အ  ူးြင်စင ်

၂၅၃။ ဤအခန််းပါ ပပဋ္ဌ န််းခ က်မ  ်းသည် ခ  န်နှုန််းလစ ပဖင်ံ့ပဖစ်ဒစ၊ ပ ိုဒသလစ ပဖင်ံ့ပဖစဒ်စ၊ လိုပ်ငန််း 

အတ ိုင််းအတ နှုန််းပဖင်ံ့ပဖစ်ဒစ ခန်ို့ထ ်း၍ န ိုင်င ဒတ ် ဏ္ဍ ဒင ၊ ရသ ို်းမှန််းဒပခဒင စ ရင််းအနက်မှ 

အသ ို်းစရ တ်က ခ သည်ံ့ဝန်ထမ််းမ  ်းနှငံ့်သ  သက်ဆ ိုင်သည။် အလိုပ်သမ ်းဒလ  ဒ် က်းဥပဒေနငှံ့် အက   ်းဝင်သည်ံ့ 

ဝနထ်မ််းမ  ်းနှငံ့်သက်ဆ ိုငပ်ခင််းမရှ ဒစရ။ 

၂၅၄။ (က) ေဏရ်ောအနောတ ရပဖစ်ထစပခင်ူး ဆ ိုသည်မှ  ဝနထ်မ််းက ို တစ်စ ိုတစဒ်ယ က်က ဒအ က်ပါ 

အဒပခအဒနတစ်ရပ်ရပ်တ င် အနောတရပဖစ်ပခင််းက ို ဆ ိုသည-် 

(၁) တ ဝနမ်ထမ််းဒဆ င်န ိုငဒ်စပခင််းငှ  က ိုယ်ထ လကဒ်ရ က်က  ်းလ န်ပခင််းဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ၊ 

ခိုခ ဆန်ို့က င်ပခင််းဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ အနောတရပဖစပ်ခင််း၊ 

(၂) ဝနထ်မ််း၏တ ဝနအ်ရ ဒဆ င်ရွကခ် က်ဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ၊ ဒဆ င်ရွကရ်န ်အ ်းထိုတ်မှုဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ 

အနောတရပဖစ်ပခင််း၊ 

(၃) ရ ထ ်းတ ဝန်က ို အဒ က င််းပပ ၍ အနောတရပဖစပ်ခင််း။ 

(ခ) မ္ထတ ောတ် ဆပဖစမ်္ှု ဆ ိုသည်မှ  ဝနထ်မ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ရ တ င် နည််းဥပဒေခ   (က)ဒ က င်ံ့ မဟိုတ်   

ဒအ က်ပါအဒပခအဒနတစ်ရပ်ရပ်ဒ က င်ံ့ အနောတရပဖစ်ပခင််းက ိုဆ ိုသည-် 

(၁) ရိုတတ်ရကမ်လွှ မဒရ ှငသ် ပဖစဒ်ပေါ်လ သည်ံ့အဒ က င််းဒ က င်ံ့ အနောတရပဖစပ်ခင််း၊ 
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(၂) အဒရ်းတကကီ်းဒပေါ်ဒပါကသ်ည်ံ့က စစမ  ်းတ င် တ ဝန်က ို အထ ်းဒက ပ န်စ   ထမ််းဒဆ င်ပခင််းဒ က င်ံ့ 

အနောတရပဖစ်ပခင််း။ 

(ဂ) ထရော ဂေါ ဆ ိုသည်မှ  ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းက တ ဝန်ထမ််းဒဆ င်ရ တ င် လိုပ်ငန််းခ ငအ်တ င််းမဒတ ်တဆ ပဖစမ်ှုက ို 

အဒ က င််းပပ ၍ပဖစဒ်စ၊ ပတဝ်န််းက င်၏ ဆ ို်းက   ်းတစ်ရပ်ရပ်ဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ ပဖစဒ်ပေါ်ခ စ ်းရ ဒသ  

ဒရ ဂါတစ်မ   ်းမ   ်းက ိုဆ ိုသည်။ 

(ဃ) လုြ်ငန်ူး၏အ  ူးထ္ူးအနတရောယ ် ဆ ိုသည်မှ  ဒအ က်ပါတ ိုို့က ိုဆ ိုသည-် 

(၁) နည််းဥပဒေခ   (က)ဒ က င်ံ့ အနောတရပဖစဒ်စန ိုင်သည်ံ့အနတရ ယ်၊ 

(၂) သ မနအ် ်းပဖင်ံ့ တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်မှု၌ အနောတရပဖစ်ရန် အလ ်းအလ ရှ သည်ထက် ထ ိုအလ ်း အလ က ို 

ပ ိုမ ိုဒစန ိုငဒ်သ  တ ဝန်တစ်ရပ်ရပ်က ို ထမ််းဒဆ ငဒ်နစဉပ်ဖစ်ဒစ၊ ထ ိုတ ဝနထ်မ််းဒဆ ငခ် ံ့ပခင််း က ို 

အဒ က င််းပပ ၍ပဖစဒ်စ မဒတ ်တဆအနောတရပဖစဒ်စန ိုင်သည်ံ့အနတရ ယ်၊ 

(၃) ဒဆ်း က်ဆ ိုင်ရ ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းဦ်းသည် က ်းစကဒ်ရ ဂါ သ ိုို့မဟိုတ် ဒသ ်းအဆ ပ်ပဖစသ်ည်ံ့ဒရ ဂါ သ ိုို့မဟိုတ် 

အပခ ်းဒရ ဂါပဖစ်ဒနသည်ံ့ လ နောက ို တ ဝနအ်ရကိုသမှုပပ ရပခင််း၊ လ ဒသအဒလ င််းက ို ခ  စ တ် 

စစ်ဒဆ်းရပခင််းတ ိုို့ဒ က င်ံ့ပဖစဒ်စ ဒရ ဂါရဒစန ိုင်သည်ံ့အနတရ ယ။် 

(င) လုြ်ငန်ူး၏ထ္ူးအနတရောယ ် ဆ ိုသည်မှ  ဝနထ်မ််းသည ်မ မ ၏လိုပ်ငန််းတ ဝနက် ို ထမ််းဒဆ ငဒ်နစဉ် ပဖစဒ်စ၊ 

ထ ိုတ ဝနက် ိုထမ််းဒဆ င်ခ ံ့ပခင််းက ို အဒ က င််းပပ ၍ပဖစဒ်စ လိုပ်ငန််း၏ အထ ်းဒ ်းအနတရ ယ် မဟိုတ်ဒသ  

မဒတ တ်ဆပဖစဒ်စန ိုင်သည်ံ့ အနတရ ယ် သ ိုို့မဟိုတ် ဒရ ဂါရရှ ဒစန ိုင်သည်ံ့ အနတရ ယ်က ိုဆ ိုလ ို သည်။ သ ိုို့ရ တ င် 

သ မန်အ ်းပဖင်ံ့ လ တ ိုင််းဒတ ွဲ့ကက  န ိုငဒ်သ  အနတရ ယ်မ   ်းပဖစပ်ါက ထ ိုအနတရ ယ်သည် လိုပ်ငန််းသ  ဝ၊ 

တ ဝနအ်ရမလွှ ဒရ ှင်န ိုင်သည်ံ့ အဒပခအဒန၊ တ ဝနန်ငှံ့် ဆက်နွှယဒ်နသည်ံ့ အဒ က င််းပခင််းရ တ ိုို့ဒ က င်ံ့ 

သ သ သ သ ကကီ်းမ ်းလ ပခင််းမရှ လျှင် ထ ိုအနတရ ယ်မ   ်းက ို လိုပ်ငန််း၏ ဒ ်းအနတရ ယဟ် ၍ မှတ်ယ ပခင််းမပပ ရ။ 

(စ) အနောတ ရပဖစသ်ည်ံ့ထန့် ရ ် ဆ ိုသည်မှ  ဒအ က်ပါတ ိုို့က ိုဆ ိုသည်- 

(၁) မဒတ တ်ဆပဖစမ်ှု သ ိုို့မဟိုတ် နည််းဥပဒေခ   (က) ဒ က င်ံ့ အနောတရပဖစ်သည်ံ့က စစတ င် အနောတရ 

ပဖစခ် ံ့သည်ံ့ဒနို့ရက၊် 

(၂) ဒရ ဂါရရှ သည်ံ့က စစတ င် ဒဆ်းအဖ  ွဲ့က အစီရင်ခ သည်ံ့ဒနို့ရက။် 

(ဆ) အ  ူးြင်စင် ဆ ိုသည်ံ့စက ်းရပ်တ င် ဤနည််းဥပဒေမ  ်းပါ က စစအလ ိုို့င ှ အနောတရအပမ တမ််း ပင်စင်၊ 

ယ ယီအထ ်းပငစ်င်၊ မ သ ်းစိုအထ ်းပင်စင်ဆ ိုသည်ံ့စက ်းရပ်မ  ်းလည််း ပါဝင်သည်။ 

၂၅၅။ အထ ်းပင်စင်ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ပခင််းက ို ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် ခ င်ံ့ပပ ပ ိုင်ခ င်ံ့ လွှ အပထ် ်းသည်ံ့ 

အဖ  ွဲ့ကသ  ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ အထ ်းပင်စင်ခ င်ံ့ပပ ဒရ်းတ င် ဝန်ထမ််း က်မှ တ ဝနပ် က် က ကမ်ှု သ ိုို့မဟိုတ် ဒပါ ံ့ဆမှု၏ 

အတ ိုင််းအတ က ို ထည်ံ့သ င််းစဉ််းစ ်းရမည်။ 

၂၅၆။ ခ င်ံ့ပပ ပ ိုင်ခ င်ံ့ လွှ အပ်ထ ်းပခင််းခ ရသည်ံ့အဖ  ွဲ့သည် ဒအ ကဒ်ဖ ်ပပပါ အဒပခအဒနမ   ်းတ င် ရ ထ ်းဝန ်အဖ  ွဲ့နငှံ့်ညြှ န ှုင််းရမည်- 

(က) ဤနည််းဥပဒေမ  ်းနှငံ့်မက ိုက်ညဒီသ ်လည််း အထ ်းပင်စင်ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရန် လ ိုအပ်ဒသ  ထ ်းပခ ်း သည်ံ့က စစမ  ်းရှ ပခင််း၊ 
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(ခ) ဤနည််းဥပဒေမ  ်းတ င်ပါရှ သည်ံ့ ခ စ ်းခ င်ံ့နှုန််းမ  ်းထက်ပ ို၍ပဖစဒ်စ၊ ခ စ ်းခ င်ံ့အမ   ်းအစ ်းက ို ဒပပ င််းလ ၍ပဖစဒ်စ 

ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရန ်လ ိုအပဒ်သ အဒပခအဒန ရှ ပခင််း။ 

၂၅၇။ အထ ်းပငစ်င်သည ်အပခ ်းနည််းဥပဒေမ  ်းအရ ဝနထ်မ််း သ ိုို့မဟိုတ် ဝနထ်မ််း၏ မ သ ်းစိုခ စ ်းခ င်ံ့ ရှ ဒသ  ပင်စင် 

သ ိုို့မဟိုတ ်လိုပ်သက်ဆိုဒင က ို ထ ခ ိုက်ပခင််းမရှ ဒစရ။ ထ ိုို့အပပင် အထ ်းပင်စင်ခ စ ်းခ င်ံ့ရရှ  သည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ိုဆက်လက် 

တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ဒစသည်ံ့အခါ၌ပဖစ်ဒစ၊ ဝနထ်မ််းအပဖစ ်ပပနလ်ည်ခန်ို့ ထ ်းသည်ံ့အခါ၌ပဖစ်ဒစ လစ သတ်မှတ်ရ တ င် 

အထ ်းပင်စင်က ို ထည်ံ့သ င််းစဉ််းစ ်းပခင််းမပပ ရ။ 

၂၅၈။ ဒအ က်ပါက စစမ  ်းတ င ်အထ ်းပင်စင်ခ စ ်းခ င်ံ့မပပ ရ- 

(က) အနောတရပဖစ်ခ ံ့ပပီ်းဒနောက် ငါ်းနှစ်ဒက  ်မ ှအထ ်းပငစ်င်ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရန် ဒလျှ က်လွှ တင်သ င််းသည်ံ့ က စစ၊ 

(ခ) အ ကမ််းဖက်မှုဒ က င်ံ့ပဖစ်ဒစ၊ မဒတ တ်ဆမှုဒ က င်ံ့ပဖစ်ဒစ၊ အနောတရပဖစ်ပပီ်းဒနောက် ခိုနစ်နှစ်ဒက  ် မှ 

ဒသဆ ို်းသည်ံ့က စစ၊ 

(ဂ) ဒရ ဂါရရှ ခ ံ့၍ ဒဆ်းအဖ  ွဲ့က တ ဝန်ပပန်လည်ထမ််းဒဆ င်န ိုင်သည်ံ့ အဒပခအဒနမရှ ဒတ ံ့ဒ က င််း 

အစီရင်ခ ပပ်ီးသည်ံ့ဒနောက် ခိုနစ်နှစဒ်က  ်မှ ယင််းဒရ ဂါဒ က င်ံ့ဒသဆ ို်းသည်ံ့က စစ။ 

၂၅၉။ အနောတရပဖစ်မှုမ  ်းက ို ဒအ က်ပါအတ ိုင််း အမ   ်းအစ ်းခ  ပခ ်းသတ်မှတ်သည်- 

(က) အနောတ ရပဖစမ်္ှု အဆင်ံ့  ( ၁)။ လိုပ်ငန််း၏ အထ ်းဒ ်းအနတရ ယ်ဒ က င်ံ့ မ က်စ တစဖ်က် သ ိုို့မဟိုတ် 

ဒပခလကအ်ဂဂါတစ်ခိုခို အပမ ဆ ို်းရ ှု်းပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ယင််းသ ိုို့ ဆ ို်းရ ှု်းပခင််းထက ်ပ ိုမ ိုဆ ို်းရ ွ်းသည်ံ့ အနောတရ ပဖစမ်ှုမ  ်း၊ 

(ခ) အနော တ ရပဖစ်မ္ှုအဆင်ံ့  ( ၂)။ လိုပ်ငန််း၏ဒ ်းအနတရ ယဒ် က င်ံ့ အနောတရပဖစ်ခ ံ့ပပ်ီး ယင််းအနောတရ ပဖစမ်ှုဒ က င်ံ့ 

ပ ိုမ ိုဆ ို်းရ ွ်းသည်ံ့ အနောတရပဖစ်မှု၊ 

(ဂ) အနောတ ရပဖစမ်္ှုအဆင်ံ့  ( ၃)။ လိုပ်ငန််း၏ ဒ ်းအနတရ ယဒ် က င်ံ့ အနောတရပဖစ်ခ ံ့ပပီ်း မသန်စ မ််းပဖစမ်ှု 

အတ ိုင််းအတ အ ်းပဖင်ံ့ ပပင််းထန်၍ အပမ ခ စ ်းဒနရမည်ံ့အလ ်းအလ ရှ ဒသ  အနောတရပဖစ်မှု။ 

၂၆၀။ အနောတရပဖစ်မှုအဆင်ံ့ (၁)တ င် ပါဝင်သည်ံ့ အနောတရပဖစ်မှုမ   ်းက ို ခ စ ်းရသည်ံ့ဝနထ်မ််းက ို ဒအ က်ပါအတ ိုင််း 

အထ ်းပင်စင်ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည-် 

(က) ဇယ ်း (၇)ပါ သတ်မှတခ် က်မ  ်းအရ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ပင်စင်လစ နှငံ့်ဆိုဒင ၊ 

(ခ) အနောတရပဖစသ်ည်ံ့ဒနို့ရက်မှ တစ်နှစပ်ပည်ံ့ပပ်ီးဒနောကဒ်နို့ရကမှ်စ၍ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ အထ ်းပင်စင် သည-် 

(၁) အနောတရပဖစ်မှုဒ က င်ံ့ မ က်စ တစ်ဖက ်သ ိုို့မဟိုတ် ဒပခလက်အဂဂါတစ်ခိုထက်ပ ို၍ အပမ ဆ ို်းရ ှု်းခ ံ့လျှင် 

သတ်မှတ်ခ က်မ  ်းအရ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ အထ ်းပငစ်င်အပမင်ံ့နှုန််း၊ 

(၂) အပခ ်းက စစမ  ်းတ င် သတမှ်တ်ခ ကမ်  ်းအရ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ အထ ်းပင်စငအ်ပမင်ံ့နှုန််း၏ ထက်ဝက ်

ဒအ က်မဒလျှ ံ့နည််းဒစရ။ 

၂၆၁။ အနောတရပဖစ်မှု အဆင်ံ့ (၂)တ င် ပါဝင်သည်ံ့ အနောတရပဖစမ်ှုမ   ်းက ို ခ စ ်းရသည်ံ့ဝနထ်မ််းက ို ဒအ က်ပါအတ ိုင််း 

အထ ်းပင်စင်က ို ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည်- 

(က) ဇယ ်း (၇)ပါ သတ်မှတခ် က်မ  ်းအရ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ ပင်စင်လစ နှငံ့်ဆိုဒင ၊ 
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(ခ) ပ ိုမ ိုဆ ို်းရ ွ်းဒသ  အနောတရပဖစ်သည်ံ့က စစမ  ်းတ င် အနောတရပဖစ်သည်ံ့ဒနို့ရကမှ် စ၍ သတ်မှတ်ခ က် မ  ်းအရ 

ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ  အထ ်းပင်စင၏် အန မ်ံ့နှုန််းဒအ က်မဒလ  ံ့နည််းဒစရ၊ 

(ဂ) အပခ ်းက စစမ  ်းတ င် အနောတရပဖစ်သည်ံ့ဒနို့ရကမှ်စ၍ တစ်နှစအ်ထ  သတ်မှတ်ခ ကမ်  ်းအရ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ  

အန မ်ံ့နှုန််းထက်မပ ိုသည်ံ့ ယ ယီအထ ်းပင်စင်၊ ယင််းပငစ်ငသ်ည် အန မ်ံ့နှုန််းဒအ က် မဒလ  ံ့နည််းဒစရ။ သ ိုို့ရ တ င် 

တစ်နှစက်ိုန်ဆ ို်းပပ်ီးဒနောက် အနောတရပဖစမ်ှုက ို အလ န်ပပင််းထန်စ   ဆက်လက်ခ စ ်းဒနရဒ က င််း ဒဆ်းအဖ  ွဲ့က 

နှစ်စဉ်ဆက်လကဒ်ထ ကခ် လျှင် ယ ယီအထ ်းပငစ်င် ခ စ ်းဒစရမည။် 

၂၆၂။ အနောတရပဖစ်မှု အဆင်ံ့ (၃) တ င်ပါဝင်သည်ံ့ အနောတရပဖစ်မှုမ   ်းက ိုခ စ ်းရသည်ံ့ ဝနထ်မ််းက ို ဒအ က်ပါဆိုဒင တစခ်ိုခိုက ို 

ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည်- 

(က) ဝနထ်မ််းသည် တစ်နှစဒ်က  ဒ်သ ်လည််း တ ဝနပ်ပနလ်ည်ထမ််းဒဆ င်န ိုင်မည်ံ့ အလ ်းအလ မရှ  ဒ က င််း 

ဒဆ်းအဖ  ွဲ့က ဒဆ်းမှတ်ခ ကပ်ပ ပါက ဇယ ်း (၇) ပါအတ ိုင််း ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ဆိုဒင ၊ 

(ခ) ဝနထ်မ််းသည် တစ်နှစဒ်အ က် ဒလ  ံ့နည််းဒသ  က လအတ က် တ ဝန်ပပန်လညထ်မ််းဒဆ င်န ိုင်ရန် 

အလ ်းအလ မရှ ဒ က င််း ဒဆ်းအဖ  ွဲ့က ဒဆ်းမှတ်ခ ကပ်ပ ပါက ဇယ ်း (၇) ပါအရ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ ဆိုဒင ၏ (၁/၄) 

ဒအ က်မဒလ  ံ့နည််းဒစရ။ 

၂၆၃။ နည််းဥပဒေ ၂၆၂ ပါ က စစမ   ်းတ င် အနောတရပဖစ်မှုဒ က င်ံ့ မသန်စ မ််းပဖစရ်ပခင််းသည် ဒပခလက် 

အဂဂါတစ်ခိုခိုဆ ို်းရ ှု်းရသည်ံ့အတ က် မသန်စ မ််းပဖစမ်ှုအတ ိုင််းအတ နှငံ့တ် ညီခ ံ့ပါက န ိုင်င ဒတ ်ကဆိုဒင  အစ ်း 

သတ်မှတ်ခ က်မ  ်းအရ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ  အန မ်ံ့နှုန််းထက်မပ ိုသည်ံ့ အထ ်းပင်စငက် ို န ိုငင် ဒတ ် အဒနနငှံ့်ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ 

သ ိုို့ရ တ င် ယင််းပင်စင်သည် အန မ်ံ့နှုန််းဒအ က် မဒလ  ံ့နည််းဒစရ။ 

၂၆၄။ ဒအ က်ပါက စစမ  ်းတ င ်ယ ယီအထ ်းပငစ်င်က ို အနောတရအပမ တမ််းပင်စင်အပဖစ် ဒပပ င််းလ ခ င်ံ့ပပ  န ိုင်သည-် 

(က) အနောတရပဖစ်မှုအတ က် ယ ယီအထ ်းပငစ်င်ရရှ ခ ံ့သည်ံ့ ဝနထ်မ််းသည် ယင််းအနောတရပဖစ်မှုဒ က င်ံ့ 

နောမက န််းပင်စငယ် ခ ံ့ရပခင််း၊ 

(ခ) ယ ယီအထ ်းပင်စင်က ို ငါ်းနှစ်ထက်မနည််းဒသ  က လအတ က် ခ င်ံ့ပပ ခ ံ့ပခင််း၊ 

(ဂ) ဝနထ်မ််း၏ မသန်စ မ််းပဖစမ်ှုသည် သ သ ထင်ရှ ်းစ   ယိုတ်ဒလ  ံ့သ  ်းရန်မရှ ဒ က င််းဒဆ်းအဖ  ွဲ့က 

ဒဆ်းမှတ်ခ က်ပပ ပခင််း။ 

၂၆၅။ က ယ်လ န်သ ဝန်ထမ််း၏ ဇနီ်းသ ိုို့မဟိုတ် ခင်ပ န််း၊ သ ်းသမီ်းမ  ်းအ ်းဒအ က်ပါအတ ိုင််း မ သ ်းစို အထ ်းပင်စင်က ို 

ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည်- 

(က) ဝနထ်မ််းသည် လိုပ်ငန််း၏ အထ ်းဒ ်းအနတရ ယဒ် က င်ံ့ သ တစ်ပါ်း၏ပဒယ ဂပဖင်ံ့ ဒသဆ ို်းသည်ံ့ က စစ သ ိုို့မဟိုတ် 

လိုပ်ငန််း၏ အထ ်းဒ ်းအနတရ ယ်ဒ က င်ံ့ အနောတရပဖစပ်ပ်ီး ထ ိုအနောတရပဖစ်မှုဒ က င်ံ့ ဒသဆ ို်းရသည်ံ့က စစတ င် 

ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ဆိုဒင နှငံ့် ပငစ်င်က ို ဇယ ်း (၈) နှငံ့် (၉)တ ိုို့၌ ဒဖ ်ပပထ ်းသည်ံ့ နှုန််းထကမ်ပ ိုဒသ  မ သ ်းစိုအထ ်းပင်စင်၊ 
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(ခ) ဝနထ်မ််းသည် လိုပ်ငန််း၏ဒ ်းအနတရ ယဒ် က င်ံ့ သ တစ်ပါ်း၏ ပဒယ ဂပဖင်ံ့ ဒသဆ ို်းသည်ံ့က စစ သ ိုို့မဟိုတ် 

လိုပ်ငန််း၏ဒ ်းအနတရ ယ်ဒ က င်ံ့ အနောတရပဖစ်ပပ်ီး ယင််းအနောတရပဖစ်မှုဒ က င်ံ့ ဒသဆ ို်းရ သည်ံ့က စစတ င် ဇယ ်း (၈) 

နှငံ့် (၉)တ ိုို့၌ ပါရှ သည်ံ့နှုန််းထက်မပ ိုဒသ  မ သ ်းစိုအထ ်းပငစ်င်။ 

၂၆၆။ က ယ်လ န်သ ဝန်ထမ််းတ င် ဇနီ်း သ ိုို့မဟိုတ် ခင်ပ န််း မက န်ရစ်ခ ံ့ပါက နည််းဥပဒေ ၂၆၅၊ နည််းဥပဒေ ခ   (က)အရ 

ခ င်ံ့ပပ သည်ံ့ဆိုဒင က ို ဝနထ်မ််း၏သ ်းသမီ်းမ  ်းအ ်း တစ်ဦ်းခ င််းပဖစ်ဒစ၊ စိုဒပါင််း၍ပဖစဒ်စ ထိုတ်ဒပ်းန ိုင်သည။် 

၂၆၇။ ဤပပဋ္ဌ န််းခ က်ပါ မ သ ်းစိုအထ ်းပင်စင်၊ ဆိုဒင တ ိုို့က ို ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ က ယ်လ န်သ  ဝနထ်မ််း၏ ဇနီ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

ခင်ပ န််းသည် အခန််း (၂၁)တ င ်ပါရှ သည်ံ့ မ သ ်းစိုပင်စငက် ို ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ပါက ကက  က်နှစ် သက်ရ တစ်မ   ်းက ိုသ  

ဒရ်ွးခ ယခ် စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ က ယ်လ န်သ ဝန်ထမ််း၏ ဇနီ်း သ ိုို့မဟိုတ် ခင်ပ န််းက အခန််း (၂၁)တ င် ပါရှ သည်ံ့ မ သ ်းစိုပင်စင်က ို 

ဒရ်ွးခ ယခ် စ ်းပခင််းဒ က င်ံ့ ဤနည််းဥပဒေမ  ်းပါ က ယလ် န်သ ဝန်ထမ််း၏ သ ်းသမီ်းမ  ်း၏ခ စ ်းခ င်ံ့က ို မထ ခ ိုက်ဒစရ။ 

၂၆၈။ က ယ်လ န်သ ဝန်ထမ််းတ င် ဇနီ်း သ ိုို့မဟိုတ် ခင်ပ န််းပဖစ်ဒစ၊ သ ်းသမီ်းပဖစဒ်စ မက န်ရစ်ခ ံ့ပါက ယင််း ဝနထ်မ််းအတ က် 

ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ  မ သ ်းစိုအထ ်းပင်စင်က ို- 

(က) ဝနထ်မ််း၏မ ခင်နငှံ့်ဖခငတ် ိုို့က ို တစ်ဦ်းခ င််းပဖစဒ်စ၊ ပ ်းတ  ၍ပဖစဒ်စ ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည်။ ယင််းသ ိုို့ ခ င်ံ့ပပ ဒင သည် 

ဇယ ်း (၈)ပါ သတ်မှတ်ခ ကမ်  ်းအရ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့နှုန််းထက် မပ ိုဒစရ၊ 

(ခ) မ ခင်နငှံ့်ဖခင်မရှ လျှင် ဝနထ်မ််း၏အရွယ်မဒရ ကဒ်သ်းဒသ  ညငီယ်ညီမငယ်မ  ်းက ိုခ စ ်းခ င်ံ့ပပ န ိုင် သည။် ယင််း 

ညီငယ် ညီမငယ်မ  ်းသည် ဝန်ထမ််းက ို အဓ ကအ ်းပဖင်ံ့ မီှခ ိုပပ်ီး အတ ဒနမီှခ ိုဒနသ မ  ်းပဖစရ် မည်။ ယင််းတ ိုို့က ို 

တစဦ််းခ င််းပဖစဒ်စ၊ စိုဒပါင််း၍ပဖစ်ဒစ ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည။် သ ိုို့ရ တ င် ယင််းသ ိုို့ခ င်ံ့ပပ  သည်ံ့မ သ ်းစိုအထ ်းပင်စင် 

စိုစိုဒပါင််းသည ်နည််းဥပဒေ ၂၆၅ တ င် ဒဖ ်ပပထ ်းသည်ံ့ ဝနထ်မ််း၏ ဇနီ်း သ ိုို့မဟိုတ် ခငပ် န််းအတ က ်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ  

မ သ ်းစိုအထ ်းပင်စင်၏ ထကဝ်ကန်ှုန််းထက်မပ ိုဒစရ။ ထ ိုို့အပပင် ညီငယ် ညီမငယ် တစဦ််းစအီတ က ်ခ  ဒဝခ င်ံ့ပပ သည်ံ့ 

မ သ ်းစိုအထ ်းပင်စင်သည် မ ခင်ရှ ဒသ  ကဒလ်းအတ က် ဇယ ်း (၉) ပါ ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့နှုန််းထက် မပ ိုဒစရ။ 

၂၆၉။ မ သ ်းစိုအထ ်းပငစ်င်က ို ဝနထ်မ််းက ယ်လ န်သည်ံ့ဒနို့ရက်၏ ဒနောက်ဒနို့ရက ်သ ိုို့မဟိုတ် သက်ဆ ိုင် 

ရ ဝန်ထမ််းအဖ  ွဲ့အစည််းက သတ်မှတ်သည်ံ့ဒနို့ရကမှ်စတင်၍ ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည်။ မ သ ်းစိုအထ ်းပင်စင် ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ 

က လသတ်မှတ်ခ က်မှ  ဒအ က်ပါအတ ိုင််းပဖစသ်ည-် 

(က) က ယ်လ န်သ ဝန်ထမ််း၏ဇနီ်း သ ိုို့မဟိုတ် ခင်ပ န််း၊ မ ခင် သ ိုို့မဟိုတ် ဖခငက် ို ခ င်ံ့ပပ သည်ံ့က စစတ င် ခ စ ်းခ င်ံ့ရရှ သ  

ဒသဆ ို်းသည်ံ့ဒနို့ရက ်သ ိုို့မဟိုတ် ထပ်မ  အ မ်ဒထ င်ပပ သည်ံ့ဒနို့ရက် (ထ ိုဒနို့ရကန်ှစခ်ို အနက ်ဒစ ရ ဒနို့ရက်)အထ ၊ 

(ခ) အရယွ်မဒရ ကဒ်သ်းသည်ံ့ သ ်း သ ိုို့မဟိုတ် အရွယ်မဒရ က်ဒသ်းသည်ံ့ ညီက ို ခ င်ံ့ပပ သည်ံ့က စစတ င် ခ စ ်းခ င်ံ့ရရှ သ  

အသက ်၁၈ နှစ်ပပည်ံ့သည်ံ့ဒနို့ရကအ်ထ ၊ 

(ဂ) အ မ်ဒထ င်မပပ ရဒသ်းသည်ံ့ သမီ်း သ ိုို့မဟိုတ် အရယွ်မဒရ ကဒ်သ်းသည်ံ့ ညီမက ို ခ င်ံ့ပပ သည်ံ့က စစ တ င် ခ စ ်းခ င်ံ့ရရှ သ  

အ မ်ဒထ င်ပပ သည်ံ့ဒနို့ရက် သ ိုို့မဟိုတ် အသက ်၂၁ နှစ်ပပည်ံ့သည်ံ့ဒနို့ရက ်(ထ ိုဒနို့ရက် နှစ်ခိုအနက ်ဒစ ရ ဒနို့ရက်) 

အထ ။ 
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၂၇၀။ ဝနထ်မ််း၏က န်ရစ်သ  တရ ်းဝငဇ်နီ်းက ိုခ င်ံ့ပပ သည်ံ့ မ သ ်းစိုအထ ်းပင်စင်သည် ယင််းထပ်မ  အ မ်ဒထ င်ပပ သည်ံ့အခါတ င် 

ရပ်စ သ  ်းဒစရမည်။ သ ိုို့ရ တ င် ေိုတ ယအ မ်ဒထ င်ပပ ပပ်ီး ခင်ပ န််းပဖစသ်  က ယ်လ န်သည်ံ့အခါ၌ ဒင ဒ က်းက ပ်တည််းသည်ံ့ 

အဒပခအဒနမ   ်းရှ ဒနသည်ဟို ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့အ်ဖ  ွဲ့ အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် ခ င်ံ့ပပ ပ ိုင်ခ င်ံ့ရှ သည်ံ့ပိုဂ္  လ်က 

ယ ို ကည်ပါက မ သ ်းစိုအထ ်းပင်စင် တစ်ရပ်လ ို်းက ိုပဖစဒ်စ၊ တစ်စ တတ်စ်ဒေသက ိုပဖစဒ်စ ပပနလ်ည်ခ င်ံ့ပပ န ိုင်သည။် 

၂၇၁။ အထ ်းပငစ်င် သ ိုို့မဟိုတ ်မ သ ်းစိုအထ ်းပင်စငဒ်တ င််းခ ရနအ်ဒ က င််း ဒပေါ်ဒပါက်သည်ံ့အခါတ င် အနောတရပဖစသ်ည်ံ့ 

ဝနထ်မ််း သ ိုို့မဟိုတ ်ဒသဆ ို်းသည်ံ့ဝန်ထမ််း တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ခ ံ့သည်ံ့ ဝနထ်မ််း အဖ  ွဲ့ အစည််းသည် 

အထ ်းပင်စငဒ်တ င််းခ လွှ က ို ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းထ သ ိုို့ ဒအ က်ပါစ ရွက်စ တမ််း မ  ်းနှငံ့်အတ  ဒပ်းပ ိုို့ရမည-် 

(က) အနောတရပဖစ်ခ ံ့ရသည်ံ့အဒ က င််းပခင််းရ  သ ိုို့မဟိုတ် ဒရ ဂါရရှ ခ ံ့သည်ံ့ အဒ က င််းပခင််းရ  သ ိုို့မဟိုတ် ဒသဆ ို်းခ ံ့ရသည်ံ့ 

အဒ က င််းပခင််းရ  အပပည်ံ့အစ ိုက ို ဒဖ ပ်ပသည်ံ့အစီရင်ခ စ ၊ 

(ခ) အထ ်းပင်စင် (အနောတရပင်စင်) အတ က် ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌ န၏ သတ်မှတ်ပ ိုစ  “က” သ ိုို့မဟိုတ် မ သ ်း 

စိုအထ ်းပင်စငအ်တ က် သတမှ်တ်ပ ိုစ  “ခ”တ ိုို့တ င် ပဖည်ံ့သ င််းထ ်းသည်ံ့ဒလျှ က်လွှ ၊ 

(ဂ) အနောတရပဖစ်သည်ံ့ဝန်ထမ််း သ ိုို့မဟိုတ် ဒရ ဂါရရှ ခ ံ့သည်ံ့ ဝနထ်မ််း၏က စစတ င် ဒဆ်းအဖ  ွဲ့၏အစီရင် ခ စ ၊ 

(ဃ) ဒသဆ ို်းသည်ံ့ဝန်ထမ််း၏က စစတ င် ဒသဆ ို်းရပခင််းအဒ က င််းက ို ဒဖ ်ပပသည်ံ့ ဒဆ်းအဖ  ွဲ့၏ အစီရင်ခ  စ ၊ 

(င) ဒဆ်းအဖ  ွဲ့၏ အစီရင်ခ စ မရရှ န ိုင်သည်ံ့ အဒ က င််းပခင််းရ မ  ်းပဖင်ံ့ ဒသဆ ို်းခ ံ့ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််း၏ က စစတ င် 

ဝနထ်မ််းမည်က ံ့သ ိုို့ ဒသဆ ို်းခ ံ့ရဒ က င််း ဒဖ ်ပပသည်ံ့ အဒထ က်အထ ်း၊ 

(စ) အနောတရပဖစ်မှု၏ ပပင််းထန်မှုအတ ိုင််းအတ နှငံ့်ပတသ်က်၍ ဒဆ်းအဖ  ွဲ့၏ အစီရငခ် စ ရယ ရန ်မပဖစ ်

န ိုင်သည်ံ့က စစမ   ်းတ င် ယင််းအစီရင်ခ စ အစ ်း ပမ  ွဲ့နယ်ဆရ ဝနက်ကီ်း၏ အစီရင်ခ စ  သ ိုို့မဟိုတ် အပခ ်း 

ယ ို ကည်စ တ်ခ ဒသ  အဒထ က်အထ ်းက ို ပပ စိုဒပ်းရန ်လိုပ်ပ ိုင်ခ င်ံ့လွှ အပ်ထ ်းသည်ံ့ အဖ  ွဲ့အစည််း၏ အစ ီရင်ခ စ ၊ 

(ဆ) အထ ်းပင်စင်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ  မရှ  ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ပါက မည်သည်ံ့အတ ိုင််းအတ အထ  ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်တ ိုို့က ို ဒဖ ပ်ပသည်ံ့ 

ပင်စငဦ််းစီ်းဌ နသ ိုို့ ဒပ်းပ ိုို့ရမည်ံ့ အစီရင်ခ စ ။ 

 

အခန်ူး ( ၂ ၃) 

သ ်ပြည်ံ့အမင မ္်ူးစောူးဝန် မ်္ူး  ု  စောခ ြုြပ်ဖင်ံ့ ပြနလ်ည်ခန့်် ော ူးပခင်ူး 

၂၇၂။ သက်ပပည်ံ့အပင မ််းစ ်းဝန်ထမ််းတစ်ဦ်း၏ တတ်ကျွမ််းမှုပည က ို ရယ ရန်လ ိုအပ်သပဖင်ံ့ ကျွမ််းက င် သ  အပဖစ ်

စ ခ  ပ်ခ  ပ်ဆ ို၍ ခန်ို့အပရ် တ င် သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ထမ််းအဖ  ွဲ့အစည််းသည-် 

(က) ပပည်ဒထ င်စိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့သ ိုို့တင်ပပ၍ အဆ ို်းအပဖတ်ရယ ရမည။် 

(ခ) ဖ  ွဲ့စည််းပ ိုပါ ရ ထ ်းတ င် ခန်ို့အပပ်ခင််းမပပ    ကျွမ််းက ငသ် အပဖစ် ခ ်ီးပမြှင်ံ့ဒင ခ င်ံ့ပပ ၍ ခန်ို့အပရ်မည်။ 

(ဂ) လိုပ်ငန််းစီမ ခ ကန်ငှံ့်အည ီလ ိုအပ်သည်ံ့က လအပ ိုင််းအပခ ်းအထ သ ခန်ို့ထ ်းရနန်ှငံ့် တစ်နှစစ်ီခန်ို့ ထ ်းသည်ံ့စနစက် ို 

က င်ံ့သ ို်းရမည်။ 

(ဃ) န ိုင်င ဒတ ်မှ သတ်မှတသ်ည်ံ့ ခ ်ီးပမြှင်ံ့ဒင က ိုခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရမည်။ 
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(င) ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ ဒသ  ပင်စငက် ိုလည််း စ ခ  ပ်ပဖင်ံ့ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့က လအတ င််း အပပည်ံ့အဝ ထိုတ်ဒပ်းရ မည။် 

၂၇၃။ ကျွမ််းက င်သ အပဖစ ်ခန်ို့ထ ်းပခင််းခ ရဒသ  အပင မ််းစ ်းဝနထ်မ််းသည်- 

(က) စ ခ  ပ်ပါခ ်ီးပမြှင်ံ့ဒင က ို လစဉ ်လကိုန်သည်ံ့ဒနို့ရက၌် ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် 

(ခ) ပင်စင်လစ  ခ စ ်းဒနရသ ပဖစပ်ါက စ ခ  ပ်ပဖင်ံ့ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့ က လအတ င််း ပင်စငလ်စ က ို 

ဆက်လက်ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

(ဂ) ရကသ်တတပတ် အလိုပ်ပ တ်ရက်နငှံ့် အမ  ်းပပည်သ  အလိုပ်ပ တ်ရက်မ  ်းအပပင် ပပကခေ န်နှစတ်စ်နှစ် လျှင် 

ဒရ ှင်တခင်ခ င်ံ့ ၁၀ ရကန်ှငံ့် လိုပ်သက်ခ င်ံ့က ို တ ဝနထ်မ််းက လ၏ (၁/၁၁) နှုန််းပဖင်ံ့ စ ခ  ပ်ပဖင်ံ့ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့ 

က လအတ င််း လိုပ်ခမပ က် ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် ယင််းက လအတ င််း ခ င်ံ့ခ စ ်းပခင််းမပပ ပါက အဆ ိုပါခ င်ံ့ သည် 

ပ က်ပပယဒ်စရမည။် 

(ဃ) ခ င်ံ့ခ စ ်းသည်ံ့ က စစမှတစ်ပါ်း အလိုပ်ခ င်သ ိုို့လ ဒရ ကရ်န် ပ က်က က်ပါက ပ က်က က်သည်ံ့ဒနို့ရက ်အတ က် 

ခ ်ီးပမြှင်ံ့ဒင မ ှအခ   ်းက ပဖတဒ်တ ကပ်ခင််းခ ရမည။် 

(င) တ ဝနအ်ရ ခရီ်းသ  ်းလ ရပါက စ ခ  ပ်ပါ သတ်မှတထ် ်းဒသ  အဆင်ံ့နငှံ့်အညီ ခရ်ီးစရ တ်နှငံ့ ်ဒနို့ တ က်စရ တ်မ  ်း 

ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည။် 

(စ) အပင မ််းစ ်းယ ပပီ်း တစ်ဆက်တည််းကျွမ််းက င်သ အပဖစ် ခန်ို့ထ ်းသည်ံ့က စစမ   ်းတ င် ကက  တငပ်ပင်ဆင် ခ င်ံ့ 

ဒလ်းလခ စ ်းခ င်ံ့မရရှ သပဖင်ံ့ ယင််းဒလ်းလအတ က် လစ က ို တစ်လ ို်းတစ်ခ တည််း ခ စ ်းခ င်ံ့ရှ သည်။ 

၂၇၄။ သက်ပပည်ံ့အပင မ််းစ ်းဝန်ထမ််းက ို စ ခ  ပ်ပဖင်ံ့ခန်ို့ထ ်းရ ၌ ပ ိုစ  (၁၅)တ င် ဒဖ ်ပပထ ်းသည်ံ့ ပ ိုစ  အတ ိုင််း ခ  ပ်ဆ ိုရမည်။ 

အက   ်းခ စ ်းခ င်ံ့မ  ်းမှတစ်ပါ်း ယင််းစ ခ  ပ်ပါ အပခ ်းအခ ကအ်လက်မ  ်းက ို လိုပ်ငန််းလ ိုအပ်ခ ကန်ှငံ့်အညီ သင်ံ့ဒလ  ်သလ ို 

ပပင်ဆင်ပခင််း၊ ပဖည်ံ့စ က်ပခင််းမ  ်း ပပ လိုပ်န ိုင်သည။် 

 

အခန်ူး ( ၂ ၄) 

ဝန ်မ်္ူး မှ္တ ်တ မ်္ူးစောအုြ်  န်ူးသ မ်္ူးပခင်ူး 

၂၇၅။ ဝနထ်မ််းအပဖစ ်ခန်ို့ထ ်းပခင််းခ ရသ တ ိုင််းအတ က် ဝနထ်မ််းမှတ်တမ််းစ အိုပ်ထ ်းရှ ရမည်။ ဝနထ်မ််းမှတတ်မ််းစ အိုပ်က ို 

ဝနထ်မ််းက မ မ ၏ဒင ပဖင်ံ့ ဝယယ် ရမည။် အရ ထမ််းအဆင်ံ့၊ အမှုထမ််း အဆင်ံ့ ဝနထ်မ််းမ  ်းအ ်းလ ို်းအတ က် 

အက   ်းဝင်သည်။ 

၂၇၆။ ဝနထ်မ််းမှတတ်မ််းစ အိုပ်တ င် အ မ်ဒထ င်သည်ပဖစ်ပါက ဝနထ်မ််း၏ဇနီ်း၊ ခင်ပ န််း၊ မ  နှစ်ဦ်း၊ သ ်း၊ သမီ်း၊ ညီအစက် ို 

ဒမ င်နှမတ ိုို့က ို ပပည်ံ့စ ိုစ  ဒရ်းသ င််းရမည်။ အ မ်ဒထ င်မရှ သ ၊ အပ   ၊ လ ပ    ပဖစပ်ါ က ယင််းဝန်ထမ််း၏ မ  နှစ်ဦ်း၊ 

ညီအစ်က ိုဒမ င်နှမ၊ တ ၊ တ မ အရင််းအပခ မ  ်း၊ ယင််းတ ိုို့မရှ ပါက တရ ်း ဝငဒ်မ ်းစ ်းထ ်းသည်ံ့ သ ်း၊ သမီ်းမ  ်း 

အက   ်းဝင်သည်။ 
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၂၇၇။ ဝနထ်မ််းမှတတ်မ််းစ အိုပ်က ို ထ န််းသ မ််းထ ်းရှ ရန် ဝနထ်မ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်လ က်ရှ ဒသ  

ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းတ င် တ ဝနရ်ှ သည်။ ဝန်ထမ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမှ ်းသည် ဤ တ ဝနက် ို 

သင်ံ့ဒလ  ်မည်ံ့ ဝနထ်မ််းတစဦ််းက ို လွှ ဒပပ င််းဒပ်းအပန် ိုငသ်ည်။ 

၂၇၈။ ဝနထ်မ််း၏ ဒမ ်းသကကရ ဇ်က ို ဝနထ်မ််းမှတတ်မ််းစ အိုပ်တ င် ဒရ်းသ င််းရ ၌- 

(က) ဒမ ်းသကကရ ဇက် ို ဒအ က်ပါစ ရွက်စ တမ််းအဒထ က်အထ ်းတစ်ခိုခိုပဖင်ံ့ တ ိုကဆ် ိုင်စ စစပ်ပ်ီးမှသ  ဒရ်းသ င််းရမည်- 

(၁) ဒမ ်းစ ရင််းလက်မှတ်၊ 

(၂) ဒက  င််းဝင်မတှ်ပ ိုတငဒ်ထ က်ခ ခ က်၊ 

(၃) တကကသ ိုလ်ဝငစ် ဒမ်းပ  ဒအ င်လက်မှတ။် 

(ခ) ဒမ ်းဖ  ်းသည်ံ့ခိုနှစ်နငှံ့် လက ိုသ သ ၍ ဒမ ်းဖ  ်းသည်ံ့ရကစ်  က ိုမသ သည်ံ့ ဝနထ်မ််း၏ က စစတ င် ထ ိုဒမ ်း ဖ  ်းသည်ံ့လ၏ ၁၆ 

ရကဒ်နို့က ို ဒမ ်းဖ  ်းသည်ံ့ရကစ်  အပဖစ် မှတယ် ရမည။် 

(ဂ) ဒမ ်းဖ  ်းသည်ံ့ ခိုနစှက် ိုသ သ ၍ ဒမ ်းဖ  ်းသည်ံ့ လနှငံ့်ရက်စ  က ိုမသ သည်ံ့ ဝနထ်မ််း၏က စစ၌ ဒမ ်းဖ  ်း သည်ံ့နှစ်၏ ဇ လ ိုင်လ 

၁ ရကဒ်နို့က ို ဒမ ်းဖ  ်းသည်ံ့ ရက်စ  အပဖစ ်မှတ်ယ ရမည်။ 

(ဃ) ဒမ ်းဖ  ်းသည်ံ့ခိုနစှ်၊ လနငှံ့်ဒနို့ရက်အတ က် မည်သည်ံ့အဒထ က်အထ ်းမျှ မတင်ပပန ိုင်ပါက 

က န််းမ ဒ က င််းဒဆ်းလက်မှတ်၌ ဒဖ ်ပပထ ်းသည်ံ့ အသက်က ို အသက်မှနဟ်ို မှတယ် ရမည်။ သ ိုို့ရ တ င် 

ဝနထ်မ််း၏အသက်ပပည်ံ့သည်ံ့ဒနို့ရကက် ို သတ်မှတ်ရ တ င် ဝနထ်မ််း၏ က န််းမ ဒရ်းနငှံ့်ပတ်သက်၍ 

ဒဆ်းစစ်သည်ံ့ဒနို့ရကက် ို ဝနထ်မ််း၏ဒဆ်းစ ပါ ခန်ို့မှန််းသတ်မှတ်သည်ံ့ အသက်ပပည်ံ့သည်ံ့ဒနို့ရက်အပဖစ် မှတ်ယ ရမည်။ 

သ ိုို့ပဖစ၍် ဝနထ်မ််း၏ဒမ ်းဒနို့သည် ယင််းဝန်ထမ််းဒဆ်းစစသ်ည်ံ့ဒနို့ရက်မှ ယင််း၏အသက် က ိုနိုတ်၍ရရှ ဒသ  

ဒနို့ရကပ်ဖစသ်ည်။ 

၂၇၉။ ဝနထ်မ််း၏ အမတှ်အသ ်းမ  ်းက ို မှတတ်မ််းတင်ပခင််းနှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍- 

(က) ဝနထ်မ််းမှတတ်မ််းစ အိုပ်တ င် ဝနထ်မ််းလက်ဝ လကဒ်ဗ မ  ်းက ို နှ ပ်ယ  မှတ်တမ််းတင်ထ ်းရမည်။ လက်ဒဗ မ  ်းက ို 

သီ်းပခ ်းစ ရွကဒ်ပေါ်တ င် နှ ပ်ယ ၍ ဝနထ်မ််းမှတတ်မ််းစ အိုပ်တ င် ကပ်ထ ်းပခင််းမပပ ရ။ 

(ခ) က ိုယတ် င်ထငရ် ှ်းသည်ံ့ အမတှ်အသ ်းမ  ်းက ို မှတ်တမ််းဒရ်းသ င််းရန်ဒနရ ၌ မှ ို့မ  ်း၊ အမ ရွတ် ဒဟ င််းမ  ်းက ံ့သ ိုို့ဒသ  

အပမ တဒစရှ ဒနပပ်ီး ထ ်းပခ ်း၍ ထင်ရှ ်းသ သ သည်ံ့ အမတှအ်သ ်းမ  ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပမင်လ ယ်မှတ်လ ယ်သည်ံ့ 

ထ ်းပခ ်းခ ကမ်  ်းက ိုသ ဒရ်းသ င််းရမည်။ အသ ်းအဒရ င်၊ မ က်နှောအသ င် အဒန အထ ်းသ က  မှုမရှ ဒသ  

မှတ်သ ်းခ က်မ  ်းက ို ဒရ်းသ င််းပခင််းမပပ ရ။ 

၂၈၀။ ဒအ က်ပါအခ က်အလက်မ  ်းက ို သက်ဆ ိုင်ရ  ရ ို်းအမ န်ို့မ  ်း၊ လစ ဒတ င််းခ လွှ မ  ်း၊ ခ င်ံ့စ ရင််း မ  ်းနငှံ့်စ စစ်ပပီ်း 

ဝနထ်မ််းမှတ်တမ််းစ အိုပ်တ င ်ဒနို့ရကက် လအပ ိုင််းအပခ ်းနှငံ့်တက  မှတတ်မ််းတင်ရ မည်- 

(က) ရ ထ ်းတ ို်းပမြှင်ံ့ပခင််း၊ 

(ခ) နှစတ် ို်းခ င်ံ့ပပ ပခင််း၊ 

(ဂ) ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ပခင််း၊ 
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(ဃ) ခ င်ံ့ခ စ ်းပခင််း၊ 

(င) ဆိုခ ်ီးပမြှင်ံ့ခ ရပခင််း၊ 

(စ)    ွဲ့ထ ်း၊ ဂိုဏ်ထ ်းမ  ်းရရှ ပခင််း၊ 

(ဆ) ပည ရညတ် ို်းတက်မှုရရှ ပခင််း၊ 

(ဇ) သငတ်န််းထ ်းချွန်မှုရရှ ပခင််း။ 

၂၈၁။ ဥပဒေပိုေ်မ ၅၃ ပါ ပပစေ်ဏမ်  ်းခ မှတပ်ခင််းနငှံ့် ဝနထ်မ််းအမှုထမ််းသက် ပပတ်ဒတ က်ပခင််းမ  ်း အတ က ်

ရကစ်  နငှံ့်က လတ ိုို့က ို အဒသ်းစ တ်ဒဖ ်ပပ၍ သက်ဆ ိုင်ရ  အမ န်ို့စ အမှတ်၊ ရက်စ  တ ိုို့နှငံ့အ်တ  

ဝနထ်မ််းမှတ်တမ််းစ အိုပ်တ င ်မှတ်တမ််းတင်ထ ်းရမည်။ ပပစ်ေဏ်ခ မှတ်ရသည်ံ့ အဒ က င််းရင််းက ို လည််း 

အက ဉ််းခ  ပ်ဒဖ ်ပပရမည။် 

၂၈၂။ ဝနထ်မ််းမှတတ်မ််းစ အိုပ်တ င် ဒရ်းသ င််းခ ကအ် ်းလ ို်းက ို ဝနထ်မ််းက ိုယတ် ိုင် ကည်ံ့ရှုပပ်ီး မှန်ကန် ဒ က င််း 

လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်းရမည်။ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် ယင််းကတ ဝနဒ်ပ်းအပ် ပခင််းခ ရသ က 

မှန်ကန်ဒ က င််း အတည်ပပ လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်းရမည်။ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

ယင််းကတ ဝနဒ်ပ်းအပသ် သည် ဒရ်းသ င််းရမည်ံ့ အခ က်မ  ်းက ို တ က မှန်ကန်စ   ဒရ်းသ င််းရန်လည််းဒက င််း၊ 

မှန်ကန်ဒ က င််းက ို လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်း၍ အတည်ပပ ထ ်းရနလ်ည််းဒက င််း၊ ဖ က်ထ ်းပခင််းမ  ်း၊ ထပ်၍ဒရ်းပခင််းမ  ်း 

မရှ ဒစရနလ်ည််းဒက င််း၊ ပပငဆ်င်ဒရ်းသ င််းခ က်မ  ်းက ို ဒသသပ်ရှင််းလင််း စ  ပပင်ဆငဒ်ရ်းသ ်းဒစ၍ 

ယင််းသ ိုို့ပပင်ဆင်ပခင််းက ို အတည်ပပ လက်မှတ်ဒရ်းထ ို်း ထ ်းရနလ်ည််းဒက င််း တ ဝနရ်ှ သည်။ 

၂၈၃။ ဝနထ်မ််းမှတတ်မ််းစ အိုပ်တ င် ဒရ်းထ ို်းထ ်းသည်ံ့ လက်မှတ်မ  ်း၌ ရက်စ  ပါရှ ဒစရမည်။ ဒရ်းသ င််း ခ က်မ  ်းသည် 

မမှန်ကန်လျှင်ပဖစ်ဒစ၊ ဖတ်၍မရန ိုင်ဒတ ံ့သည်ံ့အခါပဖစဒ်စ စ မ က်နှောအသစ်ပပန်လညဒ်ရ်း သ င််းရမည်။ 

ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် ယင််းကတ ဝနဒ်ပ်းအပသ် သည် ဒရ်းသ င််း ခ က်မ  ်း မှန်ကန်မှု ရှ  မရှ က ို 

နှစ်စဉ်စစဒ်ဆ်း၍ ယင််းသ ိုို့စစဒ်ဆ်းပပ်ီးဒ က င််းက ို ရကစ်  နငှံ့တ်က  လက်မှတ် ဒရ်းထ ို်းထ ်းရမည်။ 

၂၈၄။ ဝနထ်မ််းမှတတ်မ််းစ အိုပ်က ို ဝနထ်မ််းဒပပ င််းဒရ ွဲ့မည်ံ့ ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် အဖ  ွဲ့အစည််းသ ိုို့ ဒပ်းပ ိုို့ရမည်။ ထ ိုသ ိုို့ဒပ်းပ ိုို့ရ တ င် 

ဝနထ်မ််းမှတ်တမ််းစ အိုပ်က ို ဒပပ င််းဒရ ွဲ့သည်ံ့ ဝနထ်မ််းမှတစ်ဆင်ံ့ ဒပ်းပ ိုို့ပခင််းမပပ ရ။ 

၂၈၅။ ပပင်ပဝနထ်မ််းစည််းကမ််းခ က်မ  ်းပဖင်ံ့ ဒပပ င််းဒရ ွဲ့တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်သည်ံ့အခါတ င်လည််း ဒက င််း၊ 

ပပင်ပဝနထ်မ််းတ ဝန်ထမ််းဒဆ င်ပခင််းပပီ်းဆ ို်းသည်ံ့အခါတ င်လည််းဒက င််း ပင်စငက် စစ အလ ိုို့ငှ  

ဝနထ်မ််းမှတ်တမ််းစ အိုပ်က ို ပင်စငဦ််းစီ်းဌ နသ ိုို့ ဒပ်းပ ိုို့ရမည်။ ပင်စင်ဦ်းစီ်းဌ နက စ စစ်ပပီ်းဒနောက် ယင််းဝန်ထမ််း 

မှတ်တမ််းစ အိုပ်က ို ဝနထ်မ််း၏မ ခင်ဌ နရ ို်းသ ိုို့ ပပနပ် ိုို့ဒပ်းရမည်။ 

၂၈၆။ ဝနထ်မ််းတစဦ််းအပင မ််းစ ်းယ သည်ံ့အခါတ င် ယင််းဝန်ထမ််း၏ ဝနထ်မ််းမှတ်တမ််းစ အိုပ်က ို 

လ ိုအပ်ဒသ စ ရကွ်စ တမ််းမ  ်းနှငံ့်အတ  သက်ဆ ိုင်ရ  ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းမှတစ်ဆင်ံ့ ပင်စငဦ််းစီ်းဌ န သ ိုို့ ဒပ်းပ ိုို့ရမည်။ 

ပင်စင်လစ ခ င်ံ့ပပ ပပ်ီးဒသ အခါ ဝနထ်မ််းက ဝနထ်မ််းမှတ်တမ််းစ အိုပ်က ို ဒတ င််းခ ပါ က ဒပ်းအပန် ိုင်သည်။ 
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ယင််းသ ိုို့ဒပ်းအပသ်ည်ံ့အခါ ဝန်ထမ််း၏ဒတ င််းဆ ိုခ ကအ်ရဒပ်းအပဒ် က င််းက ို ဝနထ်မ််းမှတ်တမ််းမ  ်း၏အဆ ို်းတ င် 

ထင်ရှ ်းစ  ဒရ်းသ ်း၍ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်း သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝနလ်ွှ အပပ်ခင််းခ ရသ က လက်မှတဒ်ရ်းထ ို်းရမည်။ 

၂၈၇။ ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းသည် အပပစဒ် က င်ံ့မဟိုတ်   ရ ထ ်းမှနိုတ်ထ က်သည်ံ့အခါ ဝနထ်မ််းမှတ်တမ််းစ  အိုပ်က ို 

ယင််းဝန်ထမ််းကဒတ င််းခ ပါက ရ ထ ်းမှနိုတ်ထ က်သ  ်းသည်ံ့အဒ က င််းနှငံ့် ဝနထ်မ််းကဒတ င််းခ  

၍ပပနဒ်ပ်းရပခင််းပဖစဒ် က င််းက ို ယင််းဝန်ထမ််းမှတ်တမ််းစ အိုပ်တ င် ဒရ်းသ င််းပပီ်းဒနောက် ပပန်ဒပ်းန ိုင် သည။် ဝနထ်မ််းက 

ဝနထ်မ််းမှတ်တမ််းစ အိုပ်က ို ဒတ င််းခ ပခင််းမရှ ခ ံ့ဒသ ် ရ ထ ်းမှနိုတ်ထ က်သည်ံ့ဒနို့ ရကမှ်စ၍ သ ို်းနှစ်ပပည်ံ့ပပီ်းသည်ံ့အခါ 

ယင််းဝန်ထမ််းမှတတ်မ််းစ အိုပ်က ို ဖ က်ဆီ်းန ိုင်သည။် 

၂၈၈။ ဝနထ်မ််းမှတတ်မ််းစ အိုပ်မ  ်းသည် အဒ က င််းတစ်စ ိုတစ်ရ ဒ က င်ံ့ ပ က်စီ်းသ  ်းလျှင်ပဖစ်ဒစ၊ 

ဒပ  က်ဆ ို်းသ  ်းလျှင်ပဖစ်ဒစ- 

(က) ဌ နဆ ိုင်ရ အမ န်ို့စ မ  ်း၊ လစ ဒတ င််းခ လွှ မ  ်း၊ လစ ထိုတဒ်ပ်းသည်ံ့စ ရင််းမ  ်းက ို အဒပခခ  ၍ 

ဝနထ်မ််းမှတ်တမ််းစ အိုပ်သစပ်ပ စိုရမည်။ ထ ိုစ ရကွ်စ တမ််းအဒထ က်အထ ်းမ  ်း ပပည်ံ့စ ိုစ  မရန ိုင် 

သည်ံ့က လမ  ်းအတ က် ဝနထ်မ််း၏လိုပ်ဒဖ ်က ိုင်ဖက်မ  ်း၏ ဒထ က်ခ ခ က်မ  ်းနငှံ့် ဌ နတစ်ခိုမှ တစ်ခို သ ိုို့ 

ဒပပ င််းဒရ ွဲ့ခ ံ့သည်ံ့ က စစတ င် ဝနထ်မ််းတ ဝနထ်မ််းဒဆ င်ခ ံ့သည်ံ့ ဌ နမ  ်းမှ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််း အကကီ်းအမ ှ်းတ ိုို့၏ 

ဒထ က်ခ ခ က်မ  ်းက ို အဒပခခ ၍ ဝနထ်မ််းမှတ်တမ််းစ အိုပ်သစ်အ ်း ပပ စိုရမည။် 

(ခ) နည််းဥပဒေခ   (က) တ င် ပါရှ သည်ံ့အတ ိုင််း မဒဆ င်ရကွ်န ိုင်သည်ံ့က စစတ င် ဝနထ်မ််းက ိုယတ် ိုငအ် ်း 

အဒသ်းစ တ်အခ က်အလက်မ  ်း ဒရ်းသ င််းဒစပပ်ီးဒနောက် ထ ိုအဒသ်းစ တ်မှတတ်မ််းမ  ်းနငှံ့အ်တ  လိုပ်ဒဖ ် 

က ိုင်ဖက်နှစ်ဦ်းတ ိုို့၏ ဒထ ကခ် ခ က်မ  ်းနှငံ့်သက်ဆ ိုင်ရ  ပမ  ွဲ့နယတ်ရ ်းရ ို်းတ င် ဝနထ်မ််းက ကတ သစစ ပပ  ခ ကတ် ိုို့က ို 

ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းထ သ ိုို့ တင်ပပရမည်။ ယင််းကတ သစစ ပပ ခ က်တ င် ဝနထ်မ််း 

သက်က လတစဒ်လျှ က်၌ လစ အပပည်ံ့အဝခ စ ်းပခင််းမရှ ဒသ  ခ င်ံ့၊ လစ မ ံ့ခ င်ံ့မ  ်း ယ ခ ံ့ပခင််း ရှ  မရှ ၊ 

တ ဝနမှ်ယ ယီရပ်ဆ ိုင််းထ ်းသည်ံ့က လ၊ ဝနထ်မ််းအမှုထမ််းသက်ပပတ်သည်ံ့က လမ  ်း ရှ  မရှ ဆ ိုသည်ံ့ အခ က်မ  ်း 

ပါဝင်ဒစရမည။် ယင််းသ ိုို့တင်ပပ၍ ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းက အတည်ပပ လကမှ်တ် ဒရ်းထ ို်းထ ်းသည်ံ့ 

အခ က်အလက်မ  ်းက ို အဒပခခ ၍ ဝနထ်မ််းမှတ်တမ််းစ အိုပ်သစ် ပပ စိုရမည်။ 

 

အခန်ူး ( ၂ ၅) 

အထ  ထ   

၂၈၉။ ဝနထ်မ််းသည်ဥပဒေပိုေမ် ၁၀ ပါ လ ိုကန်ောရမည်ံ့တ ဝန်မ  ်းက ို ပ က်က က်ခ ံ့လျှင် သက်ဆ ိုင်ရ  ဝနက်ကီ်းဌ နနှငံ့် 

အဖ  ွဲ့အစည််းအကကီ်းအမ ှ်းသည် ဒလျှ ံ့ဒပါ ံ့ပင်စင်ခ စ ်းခ င်ံ့ပပ ရန် ညွှန် က ်းန ိုင်သည။် ညွှန် က ်းခ ကအ် ်း 

လ ိုကန်ောရန်ပ ကက် ကပ်ါက ဥပဒေပိုေ်မ ၃၈ နှငံ့်အညီ ဌ နဆ ိုင်ရ  အဒရ်းယ ပခင််းခ ရ မည်။ 
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၂၉၀။ ဝနထ်မ််းဒရ်းရ က စစရပ်မ  ်းနှငံ့်စပ်လ ဉ််း၍ ထိုတ်ပပနထ် ်းပပ်ီးပဖစဒ်သ  နည််းဥပဒေမ  ်း၊ စည််းမ ဉ််း မ  ်း၊ စည််းကမ််းမ  ်း၊ 

လက်စ  စ ဒစ င်မ  ်း၊ ဒက က်နိုတ်ခ က်မ  ်း၊ အခါအ ်းဒလ  ်စ   ထိုတ်ပပန်ထ ်း သည်ံ့ အမ န်ို့နှငံ့ည်ွှန် က ်းခ က်မ  ်းသည် 

ဤနည််းဥပဒေမ  ်းနှငံ့်မဆန်ို့က င်ံ့သဒရွွဲ့ ဆက်လကက် င်ံ့သ ို်းန ိုင်သည်။ 

၂၉၁။ ဝနထ်မ််းစည််းကမ််းထ န််းသ မ််းဒရ်းဆ ိုင်ရ  အမှုက စစမ  ်းက ို ဝနထ်မ််းအဖ  ွဲ့အစည််းအသီ်းသီ်းက နည််းဥပဒေမ  ်းပါ 

ပပဋ္ဌ န််းခ က်မ  ်းနှငံ့အ်ညီ ဒဆ င်ရွကရ် ၌ မှန်ကန်မှုရှ ဒစဒရ်းအတ က် ညြှ န ှုင််းရန် လ ိုအပ်သည်ံ့က စစမ  ်းတ င် 

ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့နငှံ့်ညြှ န ှုင််းဒဆ င်ရွကန် ိုင်သည။် 

၂၉၂။ န ိုငင် ံ့ဝန်ထမ််းဥပဒေပါ ပပဋ္ဌ န််းခ က်မ  ်းနှငံ့ဒ်သ ်လည််းဒက င််း၊ ဤနည််းဥပဒေမ  ်းပါ သတ်မှတ် 

ခ က်မ  ်းနှငံ့ဒ်သ ်လည််းဒက င််း မဆန်ို့က ငဒ်သ  ဝနထ်မ််းဒရ်းရ က စစရပ်မ  ်းတ င် ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့သည် 

ပပည်ဒထ င်စိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့၏ သဒ  တ ညီခ င်ံ့ပပ ခ က်က ိုရယ ၍ စီမ ဒဆ င်ရကွ်န ိုင်သည။် 

၂၉၃။ အဒပခအဒနအရပ်ရပ်အဒပေါ်မ တည်၍ လ ိုအပ်ခ ံ့လျှင် ရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့သည် ပပည်ဒထ င်စိုအစ ို်းရအဖ  ွဲ့ ၏ 

သဒ  တ ခ င်ံ့ပပ ခ က်က ိုရယ ၍ ဤနည််းဥပဒေမ  ်း၏ အဓ ပပယ်ဖ င်ံ့ဆ ိုပခင််း၊ သတ်မှတ်ပပဋ္ဌ န််းပခင််းတ ိုို့ တ င် ပပင်ဆင်ပခင််း၊ 

ပဖည်ံ့စ က်ပခင််း၊ ပယ်ဖ က်ပခင််း၊ အစ ်းထ ို်းပခင််းမ  ်း ပပ လိုပ်န ိုင်သည်။ 

 
(ပ ို)ဒက  ်သ  

ဥကကဋ္ဌ 

ပပည်ဒထ င်စိုရ ထ ်းဝနအ်ဖ  ွဲ့ 

 

----- Att achmen t ----- 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 1 ] ပ ိုစ  (၁၆) လကဒ်ထ ကည်ွှန ်က ်းဒရ်းမှ ်းအဆင်ံ့နှငံ့ဒ်အ က်ဝန်ထမ််းမ  ်းအတ က် 

အက ပဖတ်မှတတ်မ််းပ ိုစ  [န ိုငင် ံ့ဝနထ်မ််းနည််းဥပဒေမ  ်း၊ နည််းဥပဒေ ၃၅(စ)၊ (ဇ) (၃) ] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 2 ] ပ ိုစ  (၁၇) တန််းစီဇယ ်းပ ိုစ  [န ိုင်င ံ့ဝနထ်မ််းနည််းဥပဒေမ  ်း၊ နည််းဥပဒေ ၃၉] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 3 ] ပ ိုစ  (၁၉)ေိုတ ယညွှန ်က ်းဒရ်းမှ ်း (သ ိုို့မဟိုတ်) ညွှန် က ်းဒရ်းမှ ်းအဆင်ံ့ရ ထ ်းအတ က် 

အက ပဖတ်မှတတ်မ််းပ ိုစ  [န ိုငင် ံ့ဝနထ်မ််းနည််းဥပဒေမ  ်း၊ နည််းဥပဒေ ၄၆(ဂ) (ဃ) (င)၊ နည််းဥပဒေ ၄၇ (စ)(၃) ] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 4 ] 01 ပ ိုစ  “က” ေဏရ် အနောတရပင်စင်နှငံ့် အထ ်းဆိုဒင ဒလျှ က်လွှ  [နည််းဥပဒေ ၂၇၁ (ခ)] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 5 ] 02 ပ ိုစ  “ခ” မ သ ်းစိုပင်စငဒ်လျှ က်လွှ  [နည််းဥပဒေ ၂၇၁ (ခ)] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 6 ] 03 ပ ိုစ  (၁) က ိုယ်ဒရ်းမှတ်တမ််း [နည််းဥပဒေ ၂၄ (ခ)] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 7 ] 04 ပ ိုစ  (၂) က ိုယဒ်ရ်းမှတတ်မ််း [နည််းဥပဒေ ၃၅ (ဇ) (၄)၊ ၄၇ (စ) (၄)] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 8 ] 05 ပ ိုစ  (၃) ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည််းသည်ံ့အမ န်ို့စ ပ ိုစ  [နည််းဥပဒေ ၁၈၄] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 9 ] 06 ပ ိုစ  (၄) ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှုတ င ်သက်ဒသထ က်ဆ ိုခ ကဒ်ရ်းသ ်းရနပ် ိုစ  [နည််းဥပဒေ ၁၈၆ (င)] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 10 ] 07 ပ ိုစ  (၅) ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းဒရ်းအဖ  ွဲ့၏ အစီရင်ခ စ ပ ိုစ  [နည််းဥပဒေ ၁၈၇၊ ၁၉၀] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 11 ] 08 ပ ိုစ  (၆) ဌ နဆ ိုင်ရ  စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည််းသည်ံ့ အမ န်ို့စ ပ ိုစ  [နည််းဥပဒေ ၁၉၄ (က)] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 12 ] 09 ပ ိုစ  (၇) စ  ခ က်လွှ ပ ိုစ  [နည််းဥပဒေ ၁၉၅ (ဂ)] 
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[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 13 ] 10 ပ ိုစ  (၈) ဒခ ပလွှ ပ ိုစ  [နည််းဥပဒေ ၁၉၅ (စ)] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 14 ] 11 ပ ိုစ  (၉) ဌ နဆ ိုင်ရ  စစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ  ွဲ့၏ အစီရင်ခ စ ပ ိုစ  [နည််းဥပဒေ ၁၉၈ (က) (ခ)၊ 

၂၀၃] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 15 ] 12 ပ ိုစ  (၁၀) ဌ နဆ ိုင်ရ  စစ်ဒဆ်းမှုတ င် သကဒ်သ၏ထ က်ဆ ိုခ က် ဒရ်းသ ်းရနပ် ိုစ  

[နည််းဥပဒေ ၂၀၀ (က)] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 16 ] 13 ပ ိုစ  (၁၁) ဌ နဆ ိုင်ရ  စစ်ဒဆ်းမှုတ င် အဒရ်းယ ခ ရသည်ံ့ ဝနထ်မ််း၏ ထ က်ဆ ိုခ က် 

ဒရ်းသ ်းရန ်ပ ိုစ  [နည််းဥပဒေ ၂၀၀ (ဂ)] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 17 ] 14 ပ ိုစ  (၁၂) အယ ခ လွှ ပ ိုစ  [နည််းဥပဒေ ၂၀၆၊ ၂၂၀] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 18 ] 15 ပ ိုစ  (၁၃) အယ ခ စ စစဒ်ရ်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည််းသည်ံ့အမ န်ို့စ ပ ိုစ  [နည််းဥပဒေ ၂၂၃ (ခ)] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 19 ] 16 ပ ိုစ  (၁၄) အယ ခ စ စစဒ်ရ်းအဖ  ွဲ့၏ စ စစဒ်ထ က်ခ ခ က်ပ ိုစ  [နည််းဥပဒေ ၂၂၃ (ခ) (၂)] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 20 ] 17 ပ ိုစ  (၁၅) (အပင မ််းစ ်းဝန်ထမ််းက ို စ ခ  ပ်ပဖင်ံ့ခန်ို့ထ ်းရ ၌ ခ  ပ်ဆ ိုရမည်ံ့ 

စ ခ  ပ်နမ နောပ ိုစ ) [နည််းဥပဒေ ၂၇၄] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 21 ] 18 ဇယ ်း (၁) ရ ထ ်းသက် သတ်မှတ်ခ က်မ  ်း [နည််းဥပဒေ ၃၃] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 22 ] 19 ဇယ ်း (၂) ပမနမ် န ိုငင် ခရ်ီးစရ တ်နည််းဥပဒေ [နည််းဥပဒေ ၇၆ (ခ)] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 23 ] 20 ဇယ ်း (၃) ပပင်ပဝန်ထမ််းစည််းကမ််းခ က်မ  ်းပဖင်ံ့ တ ဝနထ်မ််းဒဆ င်သည်ံ့က စစမ  ်းတ င် 

ဒပ်းဒဆ င်ရမည်ံ့ ပင်စင်ထည်ံ့ဝင်ဒ က်းနှုန််းထ ်းမ  ်း [နည််းဥပဒေ ၁၄၄] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 24 ] 21 ဇယ ်း (၄) ____________  ဏ္ဍ ဒရ်းနှစ်အတ င််း ဝန်ထမ််းအပဖစမှ် ထိုတ်ပစ်/ 

ရ ထ ်းမှထိုတ်ပယပ်ခင််းခ ရဒသ  ဝနထ်မ််းမ  ်းစ ရင််း [နည််းဥပဒေ ၂၁၆] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 25 ] 22 ဇယ ်း (၅) ဒရ်ှးဦ်းစ ိုစမ််းမှုနှငံ့် ဌ နဆ ိုင်ရ စစဒ်ဆ်းမှုမ  ်းတ င် ခ မှတ်သည်ံ့အမ န်ို့မ  ်းက ို 

ဒဖ ်ပပသည်ံ့ဇယ ်း [နည််းဥပဒေ ၂၂၇] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 26 ] 23 ဇယ ်း (၆) တစ်လ ို်းတည််းပင်စင် လ လှယ်ဒရ်းဇယ ်း [နည််းဥပဒေ ၂၄၃၊ ၂၅၂ (ဎ)] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 27 ] 24 ဇယ ်း (၆) အဆက် 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 28 ] 25 ဇယ ်း (၇)  ေဏရ် ရဆိုဒင နငှံ့်ပင်စင် [နည််းဥပဒေ ၂၆၀ (က)၊ ၂၆၁ (က)၊ ၂၆၂ (က) (ခ)] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 29 ] 26 ဇယ ်း (၈)  မ သ ်းစိုအထ ်းပင်စင် ဇနီ်း (သ ိုို့မဟိုတ)် ခင်ပ န််း [နည််းဥပဒေ ၂၆၅ (က) (ခ)၊ 

၂၆၈ (က)] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 30 ] 27 ဇယ ်း (၉) မ သ ်းစိုအထ ်းပင်စင် (သ ်းသမီ်း) [နည််းဥပဒေ ၂၆၅ (က) (ခ)၊ ၂၆၈ (ခ)] 

[ ပ ်းတ  ဒဖ ်ပပဒသ  စ ရင််း 31 ] ပ ိုစ  (၁၈) တန််းစဇီယ ်းပ ိုစ  [န ိုင်င ံ့ဝနထ်မ််းနည််းဥပဒေမ  ်း၊ နည််းဥပဒေ ၄၀၊ နည််းဥပဒေ ၄၆ 
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