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မြန်ြာန ိုငင်ပံ ိုငန်က်ပငလ်ယ်နငှ့်် ပငလ်ယ်ဇိုန်ြ ာျားဥပဒေ 

(၂၀၁၇ ခိုနစှ၊် မပည်ဒ ာငစ်ိုလွှတဒ်တာ် ဥပဒေအြှတ ်၁၄။) 

၁၃၇၉ ခိုနစှ၊် ဝါဆ ိုလမပည့််ဒက ာ် ၉ ရက ်

(၂၀၁၇ ခိုနစှ၊် ဇူလ ိုငလ် ၁၇ ရက်) 

မပည်ဒ ာငစ်ိုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေက ို မပဋ္ဌာနျ်ားလ ိုက်သည်။ 

 

အခန်ျား (၁) 

အြည်နငှ့်် အဓ ပပာယဒ် ာ်မပခ က ်

၁။ ဤဥပဒေက ို မြန်ြာန ိုငင်ပံ ိုငန်ကပ်ငလ်ယန်ငှ့်် ပငလ်ယဇ်ိုန်ြ ာျားဥပဒေ ဟို ဒ ေါ်တွငဒ်စရြည်။ 

၂။ ဤဥပဒေတွငပ်ါရှ ဒသာ ဒ ာက်ပါစကာျားရပ်ြ ာျားသည ်ဒ ာမ်ပပါ တ ိုငျ်ား  ဓ ပပာယ်သက်ဒရာက်ဒစရ ြည်- 

(က) န ိုငင်ဒံတာ် ဆ ိုသည်ြာှ မပည်ဒ ာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာန ိုငင်ဒံတာ်က ို ဆ ိုသည။် 

( ) အစ ိုျားရအ   ွဲ့ ဆ ိုသည်ြာှ မပည်ဒ ာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာန ိုငင်ဒံတာ် မပည်ဒ ာငစ်ို စ ိုျားရ  ွ ွဲ့က ို ဆ ိုသည်။ 

(ဂ) သက်ဆ ိုငရ်ာဝန်ကက ျားဌာန ဆ ိုသည်ြာှ မပည်ဒ ာငစ်ို စ ိုျားရ  ွ ွဲ့က တာဝနဒ်ပျား ပ် ာျားဒသာ 

မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်က ျားဌာနက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဃ) ပငလ်ယဇ်ိုန်ြ ာျား ဆ ိုသည်ြှာ ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ်၊ ဆက်စပ်ဇိုန၊် သ ျားသန် ့်စ ျားပွာျားဒရျားဇိုနန်ငှ့်် ကြ်ျားလွနဒ်ရတ ြ်ပ ိုငျ်ားတ ို ့် 

 ပါ ဝင ်န ိုငင်ဒံတာ်နငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ပငလ်ယ်ဇိုနြ် ာျားက ို ဆ ိုသည်။ 

(င) အဒမခခြံ ဉျားြ ာျား ဆ ိုသည်ြာှ ဤဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တွ  (က)တွင ်သတ်ြှတ်ဒ ာ်မပ ာျားသည့််  ဒမ  ြံ ဉျားြ ာျားက ို 

ဆ ိုသည်။ 

(စ) အတ ငျ်ားပ ိုငျ်ားဒရမပင ်ဆ ိုသည်ြှာ ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ်က ို စတငသ်တ်ြှတ်သည့််  ဒမ  ြံ ဉျားြှ ကိုနျ်ားတွငျ်ားဘက်ရှ  

ဒရပ ိုငန်က်က ို ဆ ိုသည်။ 

(ဆ) န ိုငင်မံခာျားသာျား ဆ ိုသည်ြှာ န ိုငင်သံာျား၊ ဧည့််န ိုငင်သံာျား သ ို ့်ြဟိုတ် န ိုငင်သံာျားမပြု ငွ့််ရသ ူြဟိုတ်ဒသာ သကူ ို ဆ ိုသည်။ 

(ဇ) ဒရယာဉ ဆ ိုသည်ြှာ ဒရဒပေါ်တွငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ဒရဒ ာက်တွငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ဒရွွဲ့လ ာျား သာွျားလာန ိုငဒ်သာ 

စက်တပ် သ ို ့်ြဟိုတ် စက်ြ ့်ယာဉတစြ်  ြုျားြ  ြုျားက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဈ) န ိုငင်မံခာျားဒရယာဉ ဆ ိုသည်ြှာ မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ ဘ  န ိုငင်မံ ာျားတွင ်ြှတ်ပံိုတင ်ာျားဒသာ 

ဒရယာဉနငှ့်် ြည်သည့််န ိုငင်တံွငြ်ျှ ြှတ်ပံိုတင ်ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒသာ န ိုငင်မံ ာျားသာျားပ ိုင ်ဒရယာဉက ို ဆ ိုသည်။ 

(ည) သဘာဝသယဇံာတ ဆ ိုသညြ်ှာ ပငလ်ယ်ကကြ်ျားမပင၊် ပငလ်ယ်ကကြ်ျားမပငဒ် ာက် ံဒမြ ို၊ ပငလ်ယ် 

ကကြ်ျားမပင ် က်ရှ  ဒရ ိုနငှ့်် ပငလ်ယ်ဒရြ က်နာှမပငတ် ို ့်တွင ်ပါဝငဒ်သာ သက်ရှ သက်ြ ့်သယံဇာတြ ာျား က ို ဆ ိုသည်။ 

ယငျ်ားစကာျားရပ်တွင ် စ ိုျားရ  ွ ွဲ့က   ါ ာျားဒလ ာ်စွာ န ိုငင်ဒံတာ်မပနတ်ြ်ျားတွင ် ိုတ်မပန ်ဒကကညာသတ်ြှတ်ဒသာ 

သဘာဝသယံဇာတြ ာျားလည်ျား ပါဝငသ်ည်။ 
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(ဋ) ဒရြ ိုင ်ဆ ိုသည်ြာှ  မပည်မပညဆ် ိုငရ်ာဒရြ ိုငက် ို ဆ ိုသည်။ 

 

အခန်ျား (၂) 

ရည်ရ ယခ် က်ြ ာျား 

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်  က်ြ ာျားြှာ ဒ ာက်ပါ တ ိုငျ်ားမ စသ်ည်- 

(က) န ိုငင်ဒံတာ်၏  က  ြုျားစ ျားပွာျား တွက် ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ်၊ ဆက်စပ်ဇိုန၊် သ ျားသန် ့်စ ျားပွာျားဒရျားဇိုနန်ငှ့်် 

ကြ်ျားလွနဒ်ရတ ြ်ပ ိုငျ်ားတ ို ့်တွင ်လံိုမ ြံုဒရျား၊ တရာျားဥပဒေစ ိုျားြ ိုျားဒရျားနငှ့်် တည်ငင ြ်ဒ ျား  ြ်ျားြှု ရှ ဒစရန၊် 

( ) န ိုငင်ဒံတာ်၏ ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ်နငှ့်် ပငလ်ယ်ဇိုနြ် ာျား တွငျ်ားရှ  သဘာဝသယံဇာတြ ာျား ာျား 

ကာကွယ်  နျ်ားသ ြ်ျားဒစာင့််ဒရှာက်ရန၊် စနစတ်က  ဒရရှည် ိုတ်ယူသံိုျားစွ ရနန်ငှ့််  ဏ္ဏ ဝါသ ပပံဆ ိုငရ်ာ 

သိုဒတသနလိုပ်ငနျ်ားြ ာျား ဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်န၊် 

(ဂ) န ိုငင်ဒံတာ်၏ ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ်နငှ့်် ပငလ်ယ်ဇိုနြ် ာျား တွငျ်ား ဒရ ို၊ ဒလ ိုနငှ့််  ဏ္ဏ ဝါပတ်ဝနျ်ားက င ်

    ိုက်ညစည်ြ်ျားြှုြ ာျားြှ ကာကွယ်  နျ်ားသ ြ်ျားဒစာင့််ဒရှာက်ရန။် 

 

အခန်ျား (၃) 

ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ ်

၄။ န ိုငင်ဒံတာ်၏ ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ်သည်  ဒမ  ြံ ဉျားြ ာျားြှ ပငလ်ယ်ဘက်သ ို ့် ဒရြ ိုင ်၁၂ ြ ိုင ်   က ယ်ဝနျ်ားသည်။ 

၅။ န ိုငင်ဒံတာ်၏    ြုပ် မ ာ ာဏ္ာသည် ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ်၊ ယငျ်ားဒ ာက်ရှ  ပငလ်ယ်ကကြ်ျားမပင၊် ဒ ာက် ဒံမြ ိုနငှ့်် 

ယငျ်ား  က်ရှ  ဒလ ို    သက်ဒရာက်သည်။ 

၆။ (က) ဤဥပဒေပါမပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားနငှ့်် ြဆန် ့်က ငသ်ဒရွွဲ့ န ိုငင်မံ ာျားစစဒ်ရယာဉြှ ပ န ိုငင် ံာျားလံိုျား ၏ ဒရယာဉြ ာျားသည် 

ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ် တွငျ်ား  မပစက်ငျ်ားဒသာ မ တ်သနျ်ားြှုမ င့်် မ တ်သနျ်ား ငွ့််ရှ သည်။ ယငျ်ားမ တ်သနျ်ားြှုသည် န ိုငင်ဒံတာ်၏ 

ငင ြ်ျား  ြ်ျားဒရျား၊ တရာျားဥပဒေစ ိုျားြ ိုျားဒရျားနငှ့်် တည်ငင ြ်ဒ ျား  ြ်ျားဒရျား သ ို ့်ြဟိုတ် လံိုမ ြံုဒရျားက ို   ပါျားမ ငျ်ားြရှ သဒရွွဲ့ 

 မပစက်ငျ်ားဒသာ မ တ်သနျ်ားြှုမ စ်သည်ဟို ြှတ်ယူရြည်။ 

( ) န ိုငင်မံ ာျား စစဒ်ရယာဉသည်  စ ိုျားရ  ွ ွဲ့၏ ကက ြုတင ်ငွ့််မပြု  က်ရရှ ြှသာ ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ် တွငျ်ား  မပစက်ငျ်ားဒသာ 

မ တ်သနျ်ားြှုမ င့်် မ တ်သနျ်ားန ိုငသ်ည်။ 

(ဂ)  စ ိုျားရ  ွ ွဲ့၏ ကက ြုတင ်ငွ့််မပြု  က်ြရရှ ဘ  ဝငဒ်ရာက်လာဒသာ န ိုငင်မံ ာျားစစဒ်ရယာဉက ို ပ ိုငန်က် ပငလ်ယ် တွငျ်ား 

ဒရာက်ရှ ဒနသည့််ဒနရာြှ   က်  ငျ်ား ွက် ာွသာွျားဒစရန ်သက်ဆ ိုငရ်ာ စ ိုျားရဌာန၊  စ ိုျားရ  ွ ွဲ့ စည်ျားက 

ဒဆာငရွ်က် ငွ့််ရှ သည်။ 

၇။ ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ် တွငျ်ား မ တ်သနျ်ားဒနစဉ- 

(က) ြည်သည့််န ိုငင်မံ ာျားဒရယာဉြဆ ို န ိုငင်ဒံတာ်၏ တည်ဆ ဥပဒေြ ာျားက ို လ ိုက်နာရြည်။ 
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( ) ြည်သည့််န ိုငင်မံ ာျားဒရယာဉြဆ ို သဘာဝဒဘျား နတရာယ် သ ို ့်ြဟိုတ် တာျားဆ ျားဒရှာငလ်ွှ မ ငျ်ား ြမပြုန ိုင ်သည့်် 

 ဒကကာငျ်ားြှတစပ်ါျား ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ် တွငျ်ား ရပ်နာျားမ ငျ်ား၊ ဒက ာက်  မ ငျ်ားြမပြုဘ   တ ိုဆံိုျား လြ်ျားဒကကာငျ်ားြှ 

မ တ်သနျ်ားရြည်။ 

(ဂ) န ိုငင်မံ ာျား ငါျား ြ်ျားဒရယာဉသည် ပငလ်ယ် ရ ျား ွက်သည့််  ါ ငါျား ြ်ျားပစစည်ျားက ရ ယာြ ာျားက ို 

သ ြ်ျားဆည်ျား ာျားရှ ဒနက  တ ိုငျ်ား စနစတ်က   ာျားရှ ရြည။် 

(ဃ) န ိုငင်မံ ာျားသိုဒတသနဒရယာဉသည်  စ ိုျားရ  ွ ွဲ့၏ ကက ြုတင ်ငွ့််မပြု  က်ရရှ ြှသာ သိုဒတသန လိုပ်ငနျ်ားက ို 

ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

(င) န ိုငင်မံ ာျားဒရငိုပ်သဒဘဘာြ ာျားနငှ့်် ဒရဒ ာက်တွင ်သာွျားလာန ိုငဒ်သာ  မ ာျားယာဉြ ာျားသည် 

ပငလ်ယ်ဒရြ က်နာှမပငဒ်ပေါ်တွငသ်ာ  ိုတ်ဒြာငျ်ားရြည့်် မပင ်သက်ဆ ိုငရ်ာ လံက ို လွှင့်် ူရြည်။ 

၈။ န ိုငင်မံ ာျားဒရယာဉသည် ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ် တွငျ်ား  မပစက်ငျ်ားဒသာ မ တ်သနျ်ားြှုမပြုဒနစဉ ဒ ာက်ပါ မပြုလိုပ်ြှုတစ ်ို ိုက ို 

မပြုြူဒဆာငရွ်က်ပါက န ိုငင်ဒံတာ်၏ ငင ြ်ျား  ြ်ျားဒရျား၊ တရာျားဥပဒေစ ိုျားြ ိုျားဒရျားနငှ့်် တည်ငင ြ်ဒ ျား  ြ်ျားဒရျား သ ို ့်ြဟိုတ် 

လံိုမ ြံုဒရျားက ို   ပါျားဒစသည်ဟို ြှတ်ယူရြည်- 

(က) န ိုငင်ဒံတာ်၏    ြုပ် မ ာ ာဏ္ာ၊ နယ်ဒမြတည်တံ့်  ိုငင်ြ ြှု သ ို ့်ြဟိုတ် န ိုငင်ဒံရျားလွတ်လပ် ငွ့််က ို 

ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ ကိုလသြဂဂပဋ ညာဉစာတြ်ျားပါ  မပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေ၏ သဒဘာတရာျားြ ာျား 

က ိုဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား    ြုျားဒ ာက်ဒသာ င  ြ်ျားဒမ ာက်ြှု၊  င ်ာျားသံိုျားြှု သ ို ့်ြဟိုတ်  မ ာျားမပြုလိုပ်ြှုတစ ်ို ို က ို 

မပြုလိုပ်မ ငျ်ား၊ 

( ) ြည်သည့််လက်နက်  ြ  ြုျား စာျားက ိုြဆ ို စြ်ျားသပ်မ ငျ်ား၊ ဒလ့်က င့််မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်  သံိုျားမပြုမ ငျ်ား၊ 

(ဂ) န ိုငင်ဒံတာ်၏ လံိုမ ြံုဒရျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကာကွယ်ဒရျားက ို   ပါျားဒနာှင့််ယှက်ဒစြည့်် သတငျ်ား   က်  လက်ြ ာျား 

စိုဒဆာငျ်ားမ ငျ်ား၊ 

(ဃ) န ိုငင်ဒံတာ်၏ လံိုမ ြံုဒရျား သ ို ့်ြဟိုတ် ကာကွယ်ဒရျားက ို   ပါျားဒစဒသာ ဝါေမ န် ့်မ ငျ်ား၊ 

(င) ဒရယာဉဒပေါ်သ ို ့် ြည်သည့််ယာဉ  ြ  ြုျား စာျားက ိုြဆ ို  တက် ဆငျ်ားမပြုလိုပ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်  တင ်    မပြုလိုပ်မ ငျ်ား၊ 

(စ) စစလ်က်နက်ြ ာျားက ို ဒရယာဉဒပေါ်ြ ှပစလ်ွှတ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် စစလ်က်နက်က ရ ယာြ ာျားက ို  တင ်    မပြုလိုပ်မ ငျ်ား၊ 

(ဆ) န ိုငင်ဒံတာ်၏  ဒကာက် နွ၊် ဒငဒွကကျား၊ လူဝငြ်ှုကက ျားကကပ်ဒရျား သ ို ့်ြဟိုတ် က နျ်ားြာသန် ့်ရှငျ်ားဒရျား ဆ ိုငရ်ာ 

တည်ဆ ဥပဒေြ ာျား ရ  ငွ့််မပြု ာျားမ ငျ်ားြရှ ဒသာပစစည်ျား၊ ဒင၊ွ လူပိုဂဂ ြုလ် သ ို ့်ြဟိုတ် တ ရစဆာနက် ို 

 တင ်  မပြုလိုပ်မ ငျ်ား၊ 

(ဇ) ဒရ ို၊ ဒလ ိုနငှ့််  ဏ္ဏ ဝါပတ်ဝနျ်ားက ငက် ို ညစည်ြ်ျားဒစရန၊်     ိုက်ပ က်စ ျားဒစရန ်လိုပ်ဒဆာငမ် ငျ်ား၊ 

(ဈ) ငါျား ပါ ဝင ်ဒရဒနသတတ ဝါြ ာျား၊  ပငြ် ာျားက ို တစန်ည်ျားနည်ျားမ င့််  ြ်ျားယူမ ငျ်ား၊ စိုဒဆာငျ်ားမ ငျ်ား၊ 

ငါျားလိုပ်ငနျ်ားမပြုလိုပ်မ ငျ်ား၊ ယငျ်ားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျား တွက်  ဒ ာက် ကူမပြုလိုပ်ငနျ်ားနငှ့်် မပငဆ်ငမ် ငျ်ား လိုပ်ငနျ်ားြ ာျား 

ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား၊ သဘာဝသယံဇာတြ ာျားက ို ပ က်စ ျားဆံိုျားရှု ံျား နစန်ာဒစရန ်မပြုလိုပ်မ ငျ်ား၊ 

(ည) သိုဒတသနလိုပ်ငနျ်ားြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ် တ ိုငျ်ားတာြှု လိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား၊ 
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(ဋ) န ိုငင်ဒံတာ်၏ ဆက်သယွ်ဒရျားစနစ၊်  မ ာျား ဒ ာက် ကူမပြုပစစည်ျား၊ တပ်ဆင ်ာျားဒသာ ပစစည်ျား က ရ ယာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

 ဒဆာက်  ံိုြ ာျားက ို ဒနာှင့််ယှက်ရန ်ရည်ရွယ်  က်မ င့်် လိုပ်ဒဆာငြ်ှုတစ ်ို ိုက ို မပြုလိုပ်မ ငျ်ား၊ 

(ဌ)  မပစက်ငျ်ားဒသာ မ တ်သနျ်ားြှုနငှ့်် တ ိုက်ရ ိုက်သက်ဆ ိုငြ်ှုြရှ သည့််  မ ာျားဒဆာငရွ်က်  က် တစ ်ို ိုက ို မပြုလိုပ်မ ငျ်ား။ 

၉။ န ိုငင်မံ ာျားဒရယာဉသည် ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ် တွငျ်ား  မပစက်ငျ်ားဒသာ မ တ်သနျ်ားြှုက ို မပြုရာတွင ်

သက်ဆ ိုငရ်ာတည်ဆ ဥပဒေြ ာျားက ို လ ိုက်နာရြည့်် မပင ်ပငလ်ယ်မပင၌် ဒရယာဉတ ိုက်ြှု မ စပ်ွာျားမ ငျ်ားက ို 

ကာကွယ်မ ငျ်ားနငှ့််စပ်လ ဉျားသည့််  မပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာစည်ျားြ ဉျားြ ာျားက ိုလည်ျား လ ိုက်နာရြည်။ 

၁၀။ (က) ဒရနတံင ်ဒရယာဉြ ာျား၊  ဏ္ိုမြြူစွြ်ျား ငသ်ံိုျား ဒရယာဉြ ာျားနငှ့််  ဏ္ိုမြြူသဒဘာ ရမ စဒ်စ၊ 

ပငက် ိုယ်သဒဘာ ရမ စဒ်စ၊  မ ာျားဒသာ  နတရာယ်မ စဒ်စသည့်် သ ို ့်ြဟိုတ်  ဆ ပ် ဒတာက်မ စဒ်စ သည့်် 

ပစစည်ျားြ ာျားက ို သယ်ဒဆာငဒ်သာဒရယာဉြ ာျားသည် န ိုငင်ဒံတာ်က ကန် ့်သတ်  နျ်ား  ြုပ်ငပ ျား သတ်ြှတ်ဒပျားဒသာ 

ဒရလြ်ျားဒကကာငျ်ား တ ိုငျ်ား မ တ်သနျ်ားသာွျားလာရြည်။ 

( ) ပိုေြ် ွ  (က)  ရ မ တ်သနျ်ားရာတွင ်သက်ဆ ိုငရ်ာဒရယာဉသည် လ ို ပ်ဒသာ စာရွကစ်ာတြ်ျားြ ာျားက ို 

ယူဒဆာငလ်ာရြည့်် မပင ် မပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ သဒဘာတူည   က်ြ ာျား ရ ယငျ်ားဒရယာဉြ ာျား တွက် 

သတ်ြှတ် ာျားသည့်် ကက ြုတငက်ာကွယ်မ ငျ်ားဆ ိုငရ်ာ  စ  ြံြ ာျားက ိုလည်ျား လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

၁၁။ သက်ဆ ိုငရ်ာဝနက်က ျားဌာနသည်  စ ိုျားရ  ွ ွဲ့၏ သဒဘာတူ ငွ့််မပြု  က်မ င့်် ဒရယာဉသာွျားလာဒရျား လြ်ျားဒကကာငျ်ားြ ာျားနငှ့်် 

ဒရယာဉလြ်ျားဒကကာငျ်ား ွ မ ာျားြှုစနစ၊်  စ  စဉြ ာျားက ို ဒ ာက်ပါ   က်ြ ာျား ာျား  ဒလျား ာျား၍ ဒရပံိုဒပေါ်တွင ်

သတ်ြှတ်ငပ ျား  ြ ာျားမပည်သသူ ရှ ဒစရန ် ိုတ်မပနဒ်ကကညာရြည်- 

(က) ဤက စစ လ ို ့်ငာှ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ရှ ဒသာ ကျွြ်ျားက ငြ်ှုရှ သည့််  မပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ   ွ ွဲ့ စည်ျား၏ ဒ ာက်  ံ က်၊ 

( )  မပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ ဒရဒကကာငျ်ားသာွျားလာြှု တွက်  စဉ လာ ာျားမ င့််  သံိုျားမပြုဒနက မ စဒ်သာ 

ဒရလြ်ျားဒကကာငျ်ားြ ာျား၊ 

(ဂ)   ူျားဝ ဒသသလကခဏ္ာရှ ဒသာ ဒရယာဉြ ာျားနငှ့်် ဒရယာဉသာွျားလာဒရျားလြ်ျားဒကကာငျ်ားြ ာျား၊ 

(ဃ) ဒရယာဉ သာွျား လာ  ူ ပ်ြှု ဒမ  ဒနြ ာျား။ 

၁၂။  စ ိုျားရ  ွ ွဲ့သည်- 

(က) ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ် တွငျ်ား  မပစက်ငျ်ားဒသာ မ တ်သနျ်ားသာွျားလာမ ငျ်ား ြဟိုတ်သည့်် မ တ်သနျ်ား သာွျားလာမ ငျ်ားက ို 

တာျားဆ ျားကာကွယ်ရန ်တွက ်လ ို ပ်ဒသာ  စ  ြြံ ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

( )  တွငျ်ားပ ိုငျ်ားဒရမပငသ် ို ့်  ိုတ်ဒြာငျ်ားဒနသည့်် ဒရယာဉြ ာျား သ ို ့်ြဟိုတ်  တွငျ်ားပ ိုငျ်ားဒရမပငမ်ပငပ်ရှ  ဆ ပ်ကြ်ျားက ့်သ ို ့် 

 သံိုျားမပြုန ိုငသ်ည့််ဒနရာသ ို ့် ဝငဒ်ရာက်သည့်် ဒရယာဉြ ာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် စည်ျားကြ်ျား   က်ြ ာျား    ြုျားဒ ာက်မ ငျ်ားက ို 

တာျားဆ ျားကာကွယ်ရန ်လ ို ပ်ဒသာ  စ  ြံြ ာျားက ို ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) န ိုငင်ဒံတာ်၏ လံိုမ ြံုဒရျား တွက် ကာကွယ်ရန ်လ ို ပ်လျှင ်ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ် တွငျ်ား န ိုငင်မံ ာျား ဒရယာဉြ ာျား၏ 

 မပစက်ငျ်ားဒသာ မ တ်သနျ်ားသာွျားလာမ ငျ်ားက ို ဒ တတ ရပ်ဆ ိုငျ်ားန ိုငသ်ည်။   ိုက ့်သ ို ့် ရပ်ဆ ိုငျ်ား  ာျားမ ငျ်ားက ို 

ဒကကညာ  က် ိုတ်မပနင်ပ ျားြှ ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 
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၁၃။ ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ် တွငျ်ား  မပစက်ငျ်ားဒသာ မ တ်သနျ်ားသာွျားလာ ငွ့်် ရ မ တ်သနျ်ားသာွျားလာသည့်် န ိုငင်မံ ာျားဒရယာဉ ာျား 

သာြန ်ာျားမ င့််   ဒကကျားဒင ွစည်ျားကကပ်မ ငျ်ားြမပြုရ။ သ ို ့်ရာတွင ်န ိုငင်ဒံတာ်သည် သ ျားမ ာျားဒဆာငရွ်က်ဒပျားရသည့်် 

ဝနဒ်ဆာငြ်ှုလိုပ်ငနျ်ား တွက်က ိုြူ   ဒကကျားဒင ွစည်ျားကကပ်န ိုငသ်ည်။ 

၁၄။ သက်ဆ ိုငရ်ာ စ ိုျားရဌာန၊  စ ိုျားရ  ွ ွဲ့ စည်ျားသည် ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ် တွငျ်ား မ တ်သနျ်ားသာွျားလာ သည့်် 

န ိုငင်မံ ာျားဒရယာဉြ ာျားဒပေါ်တွငမ် စပ်ွာျားဒသာ ဒ ာက်ဒ ာ်မပပါမပစြ်ှုြ ာျား၊ က စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား ၍ ဒရယာဉက ို 

ရပ်တန် ့်ဒစမ ငျ်ား၊ စံိုစြ်ျားစစဒ်ဆျားမ ငျ်ား၊ တက်ဒရာက်ရှာဒ ွမ ငျ်ား၊  ြ်ျားဆ ျားမ ငျ်ားနငှ့်် ဥပဒေနငှ့််  ည တရာျားစွ ဆ ိုမ ငျ်ားမပြုန ိုငသ်ည်- 

(က) မပစြ်ှုနငှ့်် ဆက်စပ် က  ြုျားသက်ဒရာက်ြှုသည် န ိုငင်ဒံတာသ် ို ့် ပ ံွဲ့ နှံ ့်လာန ိုငသ်ည့်် က စစရပ်မ စမ် ငျ်ား၊ 

( ) မပစြ်ှုသည် န ိုငင်ဒံတာ်၏ ငင ြ်ျား  ြ်ျားဒရျား သ ို ့်ြဟိုတ် တရာျားဥပဒေစ ိုျားြ ိုျားဒရျားနငှ့်် တည်ငင ြ်ဒ ျား  ြ်ျားဒရျား က ို   ပါျားဒစြည့်် 

က စစရပ်မ စမ် ငျ်ား၊ 

(ဂ) ဒရယာဉြ ျားကမ စဒ်စ၊ သဒဘဘာတွင ်လွှင့်် ူ ာျားဒသာ  လံနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်ည့်် န ိုငင်၏ံ သတံြန ်က ိုယ်စာျားလှယ ်

သ ို ့်ြဟိုတ် ဒကာငစ်စ ်ရာရှ ကမ စဒ်စ န ိုငင်ဒံတာ်၏  ကူ ည က ို ဒတာငျ်ား လံာသည့်် က စစရပ်မ စမ် ငျ်ား၊ 

(ဃ) ြူျားယစဒ်ဆျားဝါျား သ ို ့်ြဟိုတ် စ တ်က ိုဒမပာငျ်ားလ ဒစတတ်ဒသာ ဒဆျားဝါျားြ ာျား တရာျားြဝငဒ်ရာငျ်ားဝယ် ဒ ာက်ကာျားမ ငျ်ားက ို 

နှ ြ်နငျ်ားဒရျား တွက် လ ို ပ်သည့်် စ ြံဒဆာငရွ်ကြ်ှုမ စမ် ငျ်ား၊ 

(င)  ကကြ်ျား က်ြှု၊ လူကိုနက်ူျားြှု၊ လူဒြှာင ် ိုြှု၊ လက်နက်ဒြှာင ် ိုြှု သ ို ့်ြဟိုတ် ပငလ်ယ်ဓါျားမပြှုြ ာျားနငှ့်် တ ိုက်ရ ိုက် 

သ ို ့်ြဟိုတ် သယွ်ဝ ိုက်သက်ဆ ိုငဒ်သာ မပြုလိုပ်ြှုက ို နှ ြ်နငျ်ားဒရျား တွက် လ ို ပ်သည့်် စ ြံ ဒဆာငရွ်က်ြှုမ စမ် ငျ်ား။ 

၁၅။ န ိုငင်မံ ာျားဒရယာဉသည် န ိုငင်ဒံတာ်၏  တွငျ်ားပ ိုငျ်ားဒရမပင၌် တည်ဆ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်က ို 

ဒ ာက်  က်က ြူျားလွန ် ့်ငပ ျားဒနာက် ယငျ်ားဒရမပငြ်ှ ွက် ာွငပ ျား ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ်က ို မ တ်သနျ်ားဒနစဉ 

သက်ဆ ိုငရ်ာ စ ိုျားရဌာန၊  စ ိုျားရ  ွ ွဲ့ စည်ျားက ပိုေြ် ၁၄ ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျား ရ ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

၁၆။ န ိုငင်ဒံတာ်သည် ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ် တွငျ်ား  မပစက်ငျ်ားဒသာ မ တ်သနျ်ားြှုမ င့်် မ တ်သနျ်ားသာွျားလာ ဒသာ 

န ိုငင်မံ ာျားဒရယာဉနငှ့််စပ်လ ဉျား၍ ဒ ာက်ဒ ာ်မပပါက စစြ ာျားတွင ်တရာျားြဒကကာငျ်ား ရ စ ရငပ် ိုင ်ငွ့်် က ို က င့််သံိုျားန ိုငသ်ည်- 

(က) န ိုငင်မံ ာျားဒရယာဉက န ိုငင်ဒံတာ်၏  တွငျ်ားပ ိုငျ်ားဒရမပငန်ငှ့်် ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ်တစဒ်လျှာက် မ တ်သနျ်ားသည့်် 

 ရ ျားစဉ တွငျ်ား လ ိုက်နာရနရ်ှ သည့်် တာဝနက် ို ပ က်ကွက်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် ဒပျားဒဆာငရ်န ်တာဝနရ်ှ ြှုက ို ပ က်ကွက်မ ငျ်ား၊ 

( ) န ိုငင်မံ ာျားဒရယာဉက  တွငျ်ားပ ိုငျ်ားဒရမပင၌် တရာျားြဒကကာငျ်ားဆ ိုငရ်ာ တာဝနရ်ှ ဒသာ မပြုလိုပ်ြှု တစရ်ပ်ရပ်က ို 

မပြုလိုပ်မ ငျ်ား။ 

 

အခန်ျား (၄) 

ဆက်စပ်ဇိုန ်

၁၇။ န ိုငင်ဒံတာ်၏ ဆက်စပ်ဇိုနသ်ည် ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ်၏ မပငပ်တွငတ်ည်ရှ ငပ ျား ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ်နငှ့်် 

တစဆ်က်တည်ျားမ စသ်ည့်် မပင ် ဒမ  ြံ ဉျားြှ ပငလ်ယ်ဘက်သ ို ့် ဒရြ ိုင ်၂၄ ြ ိုင ်   က ယ်ဝနျ်ားသည်။ 



မြနြ်ာန ိုငင်ပံ ိုငန်က်ပငလ်ယ်နငှ့်် ပငလ်ယ်ဇိုနြ် ာျားဥပဒေ 
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၁၈။ န ိုငင်ဒံတာ်သည် ဆက်စပ်ဇိုနတ်ွင ်ဒ ာက်ပါက စစရပ်ြ ာျားနငှ့်် စပ်လ ဉျား၍ လ ို ပ်သည့််   နျ်ား  ြုပ်ြှု ြ ာျားက ို 

က င့််သံိုျားပ ိုင ်ွင့််ရှ သည်- 

(က) န ိုငင်ဒံတာ်၏ လံိုမ ံြုဒရျားက ို   နျ်ားသ ြ်ျားကာကွယ်ဒရျား၊ 

( ) န ိုငင်ဒံတာ်၏  ဒကာက် နွ၊် ဒငဒွကကျား၊ လူဝငြ်ှုကက ျားကကပ်ဒရျား သ ို ့်ြဟိုတ် က နျ်ားြာသန် ့်ရှငျ်ားဒရျား ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေြ ာျားက ို 

ဒ ာက်  က်မ ငျ်ားြမပြုရန ်ကက ြုတငတ်ာျားဆ ျား ကာကွယ်ဒရျားနငှ့်် ဒ ာက်  က်သတူ ို ့် ာျား ဥပဒေနငှ့်် ည  

 ဒရျားယူ မပစဒ်ပျားဒရျား။ 

 

အခန်ျား (၅) 

သ ျားသန် ့်စ ျားပ ာျားဒရျားဇိုန် 

၁၉။ န ိုငင်ဒံတာ်၏ သ ျားသန် ့်စ ျားပွာျားဒရျားဇိုနသ်ည် ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ်၏ မပငပ်တွငတ်ည်ရှ ငပ ျား ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ် နငှ့်် 

တစဆ်က်တည်ျားမ စသ်ည်။ ယငျ်ားသ ျားသန် ့်စ ျားပွာျားဒရျားဇိုနသ်ည်  ဒမ  ြံ ဉျားြှ ပငလ်ယ်ဘက်သ ို ့် ဒရြ ိုင ်၂၀၀    

က ယ်ဝနျ်ားသည်။ 

၂၀။ န ိုငင်ဒံတာ်သည် သ ျားသန် ့်စ ျားပွာျားဒရျားဇိုန ်တွငျ်ား ဒ ာက်ပါလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််နငှ့််   ငွ့်် ာဏ္ာြ ာျားက ို က င့််သံိုျားပ ိုင ်ငွ့််ရှ သည်- 

(က) သ ျားသန် ့်စ ျားပွာျားဒရျားဇိုန ်တွငျ်ားရှ  ပငလ်ယ်ကကြ်ျားမပင၊် ပငလ်ယ်ကကြ်ျားမပင ်ဒ ာက် ဒံမြ ို၊ ပငလ်ယ် 

ကကြ်ျားမပင ် က်ရှ  ဒရ ိုနငှ့်် ပငလ်ယ်ဒရြ က်နာှမပငတ် ို ့်တွငရှ် ဒသာ သဘာဝသယံဇာတြ ာျားက ို စူျားစြ်ျား ရှာဒ ွဒရျား၊ 

 ြ်ျားယူဒရျားနငှ့်် တူျားဒ ာ် ိုတ်လိုပ်ဒရျား၊   နျ်ားသ ြ်ျားဒရျားနငှ့်် စ ြံ န် ့် ွ ဒရျား၊ ဒရ၊ ဒရစ ျားဒကကာငျ်ားနငှ့်် ဒလတ ို ့်ြှ 

စွြ်ျား င ်ိုတ်လိုပ်ဒရျား ပါ ဝင ် မ ာျားဒသာစ ျားပွာျားဒရျားဆ ိုငရ်ာ စူျားစြ်ျားရှာဒ ွဒရျား၊ တူျားဒ ာ်  ိုတ်လိုပ်ဒရျားနငှ့်် 

ဒြွျားမြြူဒရျားတ ို ့် တွက်    ြုပ် မ ာ  ွင့်် ဒရျားနငှ့်် လိုပ်ပ ိုင ်ွင့််ြ ာျား၊ 

( ) လူသာျားတ ို ့်  နတ် ျားဒသာ ကျွနျ်ား၊ ကြ်ျားလွနစ် နျ်ား၊  ဒဆာက်  ံိုနငှ့််  မ ာျားပစစည်ျားက ရ ယာြ ာျားက ို တည်ဒဆာက်ဒရျား၊ 

  နျ်ားသ ြ်ျားဒရျားနငှ့််  သံိုျားမပြုဒရျားတ ို ့် တွက် သ ျားသန် ့်လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််နငှ့်် သ ျားသန် ့်   ငွ့်် ာဏ္ာြ ာျား၊ ယငျ်ားဒနရာြ ာျား တွက် 

လံိုမ ြံုဒရျားဧရ ယာ သတ်ြှတ်န ိုငသ်ည့််   ငွ့်် ာဏ္ာြ ာျား၊ 

(ဂ)  ဏ္ဏ ဝါသ ပပံဆ ိုငရ်ာ သိုဒတသနလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို လိုပ်က ိုင ်ငွ့််ဒပျားဒရျား၊ ကက ျားကကပ်ကွပ်က ဒရျားနငှ့်် 

  နျ်ား  ြုပ်ဒရျားတ ို ့် တွက် သ ျားသန် ့်  ငွ့်် ာဏ္ာြ ာျား၊ 

(ဃ)  ဏ္ဏ ဝါပတ်ဝနျ်ားက ငက် ို ဒရရှည်တည်တံ့်ရန ်  နျ်ားသ ြ်ျားကာကွယ်ဒစာင့််ဒရှာက်ဒရျား၊  ဏ္ဏ ဝါ ညစည်ြ်ျားြှုက ို 

တာျားဆ ျားဒရျားနငှ့််   နျ်ား  ြုပ်ဒရျားတ ို ့် တွက် လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််နငှ့််  ာဏ္ာြ ာျား၊ 

(င) ၁၉၈၂  ိုနစှ၊် ကိုလသြဂဂပငလ်ယ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ ကွနဗ်ငျ်ားရငှျ်ား ရ  သ  ြှတ်မပြု ာျားဒသာ  မ ာျားလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျား။ 

၂၁။ န ိုငင် ံာျားလံိုျားသည် သ ျားသန် ့်စ ျားပွာျားဒရျားဇိုန ်တွငျ်ား ဒရယာဉြ ာျား လွတ်လပ်စာွ မ တ်သနျ်ား ငွ့််၊ ယငျ်ားဇိုန ် က်ရှ  

ဒလ ို တွငျ်ား ဒလယာဉြ ာျား လွတ်လပ်စွာပ ံသနျ်ား ငွ့််၊ ယငျ်ားဇိုန ်တွငျ်ား ဒရဒ ာက် ဒကဘယ်ကက ြုျား၊ ပ ိုက်လ ိုငျ်ားနငှ့်် 

ဆက်စပ်ပစစည်ျားြ ာျား    ာျားသယွ်တနျ်ား ငွ့််တ ို ့်က ို ဥပဒေနငှ့်် ည   သံိုျားမပြုန ိုငသ်ည်။ ယငျ်ားသ ို ့်  သံိုျားမပြုရာတွင ်ပိုေြ် ၂၀ ပါ 

န ိုငင်ဒံတာ်၏ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််နငှ့််   ငွ့်် ာဏ္ာ ြ ာျားက ို     ိုက်မ ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 



မြနြ်ာန ိုငင်ပံ ိုငန်က်ပငလ်ယ်နငှ့်် ပငလ်ယ်ဇိုနြ် ာျားဥပဒေ 
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၂၂။ သ ျားသန် ့်စ ျားပွာျားဒရျားဇိုန ်တွငျ်ား သဘာဝသယံဇာတြ ာျားက ို စူျားစြ်ျားရှာဒ ွဒရျား၊ တူျားဒ ာ် ိုတ်လိုပ်ဒရျား၊  ြ်ျားယူဒရျား၊ 

  နျ်ားသ ြ်ျားဒရျားနငှ့်် စ ြံ န် ့် ွ ဒရျား လ ို ့်ငာှ သက်ဆ ိုငရ်ာ စ ိုျားရဌာန၊  စ ိုျားရ  ွ ွဲ့ စည်ျားသည ်ြည်သည့််ဒရယာဉက ိုြဆ ို 

တက်ဒရာက်ရှာဒ ွမ ငျ်ား၊ စစဒ်ဆျားမ ငျ်ား၊  ြ်ျားဆ ျားမ ငျ်ားနငှ့်် တရာျားစွ ဆ ိုမ ငျ်ားတ ို ့်က ို တည်ဆ ဥပဒေြ ာျားနငှ့်် ည  

ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ျား (၆) 

ကြ်ျားလ န်ဒရတ ြ်ပ ိုငျ်ား 

၂၃။ န ိုငင်ဒံတာ်၏ကြ်ျားလွနဒ်ရတ ြ်ပ ိုငျ်ားသည် ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ်၏ မပငပ်တွင ်တည်ရှ ငပ ျား ကိုနျ်ားပ ိုငန်က်နငှ့်် သဘာဝ ဒလ ာက် 

တစဆ်က်တည်ျားမ စသ်ည့်် ကြ်ျားလွနဒ်မြဆက်၏ မပငပ် နာျားြ ဉျား    တည်ရှ ဒသာ ပငလ်ယ်ကကြ်ျားမပငန်ငှ့်် 

ဒ ာက် ဒံမြ ိုတ ို ့် ပါဝငသ်ည်။ 

၂၄။ ကြ်ျားလွနဒ်ရတ ြ်ပ ိုငျ်ား၏ သဘာဝသယံဇာတြ ာျားဆ ိုရာတငွ-် 

(က) ဓာတ်သတတ ြုနငှ့်် သက်ရှ ၊ သက်ြ ့်သယံဇာတြ ာျားပါဝငသ်ည်။ သက်ရှ ၊ သက်ြ ့်သယံဇာတြ ာျားတွင ်

ပငလ်ယ်ဒ ာက်ဒမ တစဒ်နရာတည်ျား၌  တည်တက  ဒပါကပ်ွာျားဒလ့်ရှ ဒသာ  ပငန်ငှ့််  ြ်ျားယူသင့််သည့််      န၊် 

 ြ်ျားယူသင့််သည့််  ရွယ်၌ ပငလ်ယ်ကကြ်ျားမပငဒ်ပေါ်တွငမ် စဒ်စ၊ ပငလ်ယ်ကကြ်ျားမပငဒ် ာက်တွင ်မ စဒ်စ၊ 

ြဒရွွဲ့လ ာျားန ိုငဒ်သာ သ ို ့်ြဟိုတ် ပငလ်ယ်ကကြ်ျားမပငန်ငှ့််မ စဒ်စ၊ ဒ ာက် ဒံမြ ိုနငှ့်် မ စဒ်စ 

 ာဝစဉ  ဒတွွဲ့ဒနြှသာလျှင ်ဒရွွဲ့လ ာျားန ိုငဒ်သာ သတတ ဝါြ ာျား ပါဝငသ်ည်။ 

( )  စ ိုျားရ  ွ ွဲ့က   ါ ာျားဒလ ာ်စွာ  ိုတ်မပနဒ်ကကညာသတ်ြှတ်ဒသာ သဘာဝသယံဇာတြ ာျား ပါဝင ်သည်။ 

၂၅။ န ိုငင်ဒံတာ်သည် ကြ်ျားလွနဒ်ရတ ြ်ပ ိုငျ်ားတွင ်ဒ ာက်ပါလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််နငှ့််   ငွ့်် ာဏ္ာြ ာျားက ို က င့််သံိုျား ပ ိုင ်ငွ့််ရှ သည်- 

(က) သဘာဝသယံဇာတြ ာျားက ို စူျားစြ်ျားရှာဒ ွမ ငျ်ား၊ တူျားဒ ာ် ိုတ်လိုပ်မ ငျ်ား၊  ြ်ျားယူမ ငျ်ား၊   နျ်ားသ ြ်ျား မ ငျ်ားနငှ့်် စ ြံ န် ့် ွ မ ငျ်ား၊ 

( ) လူသာျားတ ို ့် နတ် ျားဒသာ ကျွနျ်ား၊ ကြ်ျားလွနစ် နျ်ား၊  ဒဆာက ် ံိုနငှ့််  မ ာျားပစစည်ျားက ရ ယာြ ာျားက ို တည်ဒဆာက်မ ငျ်ား၊ 

  နျ်ားသ ြ်ျားမ ငျ်ားနငှ့််  သံိုျားမပြုမ ငျ်ား၊ 

(ဂ)  ဏ္ဏ ဝါသ ပပံဆ ိုငရ်ာ သိုဒတသနလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားက ို လိုပ်က ိုင ်ငွ့််ဒပျားမ ငျ်ား၊ ကက ျားကကပ်ကွပ်က မ ငျ်ားနငှ့််   နျ်ား  ြုပ်မ ငျ်ား၊ 

(ဃ)  ဏ္ဏ ဝါပတ်ဝနျ်ားက ငက် ို   နျ်ားသ ြ်ျားကာကွယ်ဒစာင့််ဒရှာက်မ ငျ်ားနငှ့်် ဒရဒ ာက်ဒကဘယ်လ်ကက ြုျား၊ ပ ိုက်လ ိုငျ်ားနငှ့်် 

ဆက်စပ်ပစစည်ျားြ ာျားဒကကာင့််  ဏ္ဏ ဝါညစည်ြ်ျားြှုက ို ဒလျှာ့်  မ ငျ်ား၊ တာျားဆ ျားမ ငျ်ားနငှ့််   နျ်ား  ြုပ်မ ငျ်ား၊ 

(င) ဒမြဒ ာက် ဥြငလ် ိုဏ္ဒ် ါငျ်ား တူျားဒ ာ်မ ငျ်ား၊ 

(စ)  မပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာဥပဒေ ရ   ါ ာျားဒလ ာ်စာွ  သ  ြှတ်မပြု ာျားဒသာ  မ ာျားလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ြ ာျား သတ်ြှတ်မ ငျ်ား။ 

 

အခန်ျား (၇) 

 က်ကကပ်ြက ာလ ိုကလ်ံ ြ်ျားဆ ျားခ င့်် 



မြနြ်ာန ိုငင်ပံ ိုငန်က်ပငလ်ယ်နငှ့်် ပငလ်ယ်ဇိုနြ် ာျားဥပဒေ 

Page 8 of 11 

၂၆။ န ိုငင်ဒံတာ်သည် ဤဥပဒေနငှ့််  မ ာျားတည်ဆ ဥပဒေြ ာျားက ို ဒ ာက်  က်က ြူျားလွနဒ်သာ သ ို ့်ြဟိုတ် 

ဒ ာက်  က်က ြူျားလွနသ်ည်ဟို ယံိုကကည်ရန ် ဒကကာငျ်ားရှ ဒသာ ြည်သည့််န ိုငင်မံ ာျားဒရယာဉက ိုြဆ ို 

သတ်ြှတ်  က်ြ ာျားနငှ့်် ည   က်ကကပ်ြကွာ လ ိုက်လံ ြ်ျားဆ ျား ငွ့််က ို က င့််သံိုျားန ိုငသ်ည်။ ယငျ်ားသ ို ့်  က်ကကပ်ြကွာ 

လ ိုက်လံ ြ်ျားဆ ျား ငွ့််သည် လ ိုက်လံ ြ်ျားဆ ျားမ ငျ်ား ရံဒသာ န ိုငင်မံ ာျားဒရယာဉက ယငျ်ား၏ ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ် တွငျ်ားသ ို ့် 

ဝငဒ်ရာက်သာွျားလျှငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ တတ ယန ိုငင်၏ံ ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ်  တွငျ်ားသ ို ့် 

ဝငဒ်ရာက်သာွျားလျှငဒ်သာ်လည်ျားဒကာငျ်ား ရပ်ဆ ိုငျ်ားသည်။ 

 

အခန်ျား (၈) 

အ ြ်န ျားခ ငျ်ားန ိုငင်ြံ ာျားနငှ့်် ပငလ်ယမ်ပငန်ယန် ြ တသ်တြှ်တခ် က် 

၂၇။ မြနြ်ာ- ဘဂဘလာျားဒေ့်ရ်ှ ပငလ်ယ်မပငန်ယ်န ြ တ်ြ ဉျားက ို ၂၀၁၂  ိုနစှ၊် ြတ်လ ၁၄ ရက်ဒန ့်တွင ်  ြှတ်   ့်ဒသာ 

ပငလ်ယ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ  မပည်မပညဆ် ိုငရ်ာ ံိုရံို ျား၏ ဆံိုျားမ တ်  က် ြ န် ့်မ င့်် သတ်ြှတ်သည်။ မြနြ်ာ- ဘဂဘလာျားဒေ့်ရ်ှ 

ပငလ်ယ်မပငန်ယ်န ြ တ်ြ ဉျားတ ို ့်၏က ိုဩေ န တ်ြ ာျားြှာ ဒနာကဆ်က်တွ  ( ) တွင ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ နယ်န ြ တြ် ဉျားက ို 

ဒ ာ်မပသည့်် ဒရပံိုြှာ ဒနာက်ဆကတ်ွ  (ဂ) တွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား ဒ ာ်မပ ာျားသည့်် တ ိုငျ်ား မ စသ်ည်။ 

၂၈။ မြနြ်ာ-   နဒ ယ ပငလ်ယ်မပငန်ယ်န ြ တ်ြ ဉျားက ို ၁၉၈၆  ိုနစှက်   ြုပ်ဆ ိုသည့်် နစှန် ိုငင်သံဒဘာတူ စာ  ြုပ်မ င့်် 

သတ်ြှတ်သည်။ မြနြ်ာ-   နဒ ယ ပငလ်ယ်မပငန်ယ်န ြ တ်ြ ဉျားတ ို ့်၏ က ိုဩေ န တ်ြ ာျားြှာ  ဒနာကဆ်က်တွ  ( ) တွင ်

လည်ျားဒကာငျ်ား၊ နယ်န ြ တ်ြ ဉျားက ို ဒ ာ်မပသည့်် ဒရပံိုြှာ ဒနာကဆ်က်တွ  (ဂ) တွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား ဒ ာ်မပ ာျားသည့်် တ ိုငျ်ား 

မ စသ်ည်။ 

၂၉။ မြနြ်ာ-   ိုငျ်ား ပငလ်ယ်မပငန်ယ်န ြ တ်ြ ဉျားက ို ၁၉၈၀ မပည့််နစှက်   ြုပ်ဆ ိုသည့်် နစှန် ိုငင်သံဒဘာတူ စာ  ြုပ်မ င့်် 

သတ်ြှတ်သည်။ မြနြ်ာ-  ိုငျ်ား ပငလ်ယ်မပငန်ယ်န ြ တ်ြ ဉျားတ ို ့်၏ က ိုဩေ န တ်ြ ာျားြှာ  ဒနာကဆ်က်တွ  ( ) တွင ်

လည်ျားဒကာငျ်ား၊ နယ်န ြ တ်ြ ဉျားက ို ဒ ာ်မပသည့်် ဒရပံိုြှာ ဒနာကဆ်က်တွ  (ဂ) တွငလ်ည်ျားဒကာငျ်ား ဒ ာ်မပ ာျားသည့်် တ ိုငျ်ား 

မ စသ်ည်။ 

 

အခန်ျား (၉) 

တာျားမြစခ် ကြ် ာျား 

၃၀။ ဆက်စပ်ဇိုန၏် ပငလ်ယ်ကကြ်ျားမပငတ်ွငတ်ည်ရှ ဒနဒသာ ဒရှျားဒဟာငျ်ားဝတထ ြုပစစည်ျားနငှ့်် သြ ိုငျ်ားဝင ်ပစစည်ျားြ ာျား ပါ ဝင ်

ြည်သည့််ဝတထ ြု ပစစည်ျားက ိုြဆ ို  စ ိုျားရ  ွ ွဲ့၏ ကက ြုတင ်ငွ့််မပြု  က်ြရရှ ဘ  ြည်သြူျှ ဒရွှွဲ့ဒမပာငျ်ားမ ငျ်ား ြမပြုရ။ 

၃၁။ ြည်သြူျှ သ ျားသန် ့်စ ျားပွာျားဒရျားဇိုနတ်ွင ် စ ိုျားရ  ွ ွဲ့၏ ကက ြုတင ်ငွ့််မပြု  က်ြရရှ ဘ  ဒ ာက်ပါတစ ်ို ိုက ို ြမပြုလိုပ်ရ- 

(က) စူျားစြ်ျားရှာဒ ွမ ငျ်ား၊ 

( ) သဘာဝသယံဇာတြ ာျားက ို   ြ်ျားယူမ ငျ်ား၊ တူျားဒ ာ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်  ိုတ်လိုပ်မ ငျ်ား၊ 

(ဂ) သိုဒတသန လိုပ်ငနျ်ားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား၊ 
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(ဃ) ြည်သည့််ရည်ရွယ်  က်မ င့််ြဆ ို တူျားဒ ာ် ိုတ်လိုပ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် တွငျ်ားတူျားမ ငျ်ား၊ 

(င) လူသာျားတ ို ့် နတ် ျားဒသာ ကျွနျ်ား၊ ကြ်ျားလွနစ် နျ်ား၊  ဒဆာက ် ံိုနငှ့််  မ ာျားပစစည်ျားက ရ ယာြ ာျားက ို တည်ဒဆာက်မ ငျ်ား၊ 

  နျ်ားသ ြ်ျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်  သံိုျားမပြုမ ငျ်ား၊ 

၃၂။ ြည်သြူျှ ကြ်ျားလွနဒ်ရတ ြ်ပ ိုငျ်ားတွင ် စ ိုျားရ  ွ ွဲ့၏ ကက ြုတင ်ငွ့််မပြု  က်ြရရှ ဘ  ဒ ာက်ပါတစ ်ို ိုက ို ြမပြုလိုပ်ရ- 

(က) စူျားစြ်ျားရှာဒ ွမ ငျ်ား၊ 

( ) သဘာဝသယံဇာတြ ာျားက ို   ြ်ျားယူမ ငျ်ား၊ တူျားဒ ာ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်  ိုတ်လိုပ်မ ငျ်ား၊ 

(ဂ) သိုဒတသန လိုပ်ငနျ်ားဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ား၊ 

(ဃ) ြည်သည့််ရည်ရွယ်  က်မ င့််ြဆ ို ရှာဒ ွမ ငျ်ား၊ တူျားဒ ာ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် တွငျ်ားတူျားမ ငျ်ား၊ 

(င) လူသာျားတ ို ့် နတ် ျားဒသာ ကျွနျ်ား၊ ကြ်ျားလွနစ် နျ်ား၊  ဒဆာက ် ံိုနငှ့််  မ ာျားပစစည်ျားက ရ ယာြ ာျားက ို တည်ဒဆာက်မ ငျ်ား၊ 

  နျ်ားသ ြ်ျားမ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်  သံိုျားမပြုမ ငျ်ား၊ 

(စ) ဒရဒ ာက်ဒကဘယ်လ်ကက ြုျား၊ ပ ိုက်လ ိုငျ်ားြ ာျား  မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ် မပြုမပင ် နျ်ားသ ြ်ျားမ ငျ်ား။ 

 

အခန်ျား (၁၀) 

မပစြ်ှုနငှ့်် မပစေ်ဏ်ြ ာျား 

၃၃။ ြည်သြူဆ ို ပိုေြ် ၃၀၊ ၃၁ သ ို ့်ြဟိုတ် ၃၂ ပါ တာျားမြစ ် ကတ်စရ်ပ်ရပ်က ိုမ စဒ်စ၊ ဤဥပဒေ ရ  ိုတ်မပနဒ်သာ 

နည်ျားဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်က ိုမ စဒ်စ ဒ ာက်  က်က ြူျားလွနဒ်ကကာငျ်ား မပစြ်ှု ငရ်ှာျားစ ရငမ် ငျ်ား  ရံလျှင ်  ိုသကူ ို 

 ိုနစန်စှ ်က်ြပ ိုဒသာ ဒ ာငေ်ဏ္မ် စဒ်စ၊ ဒငေွဏ္မ် စဒ်စ၊ ေဏ္န်စှရ်ပ်လံိုျားမ စဒ်စ   ြှတ်ရြည်။  ကယ်၍ 

မပစြ်ှုက ြူျားလွနသ်သူည် န ိုငင်မံ ာျားသာျား သ ို ့်ြဟိုတ် န ိုငင်မံ ာျား က  ြုျားစ ျားပွာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်မူ စပ်ါက တရာျားရံို ျားက  ြှတ်သည့်် 

ဒငေွဏ္က် ို သတ်ြှတ် ာျားဒသာ ဒငလွ လှယ်နှုနျ်ား ာျားနငှ့််  ည  သတ်ြှတ်သည့်် န ိုငင်မံ ာျားဒငမွ င့်် ဒပျားဒဆာငဒ်စရြည်။ 

၃၄။ ြည်သြူဆ ို ပိုေြ် ၃၀၊ ၃၁ သ ို ့်ြဟိုတ် ၃၂ ပါ တာျားမြစ ် ကတ်စရ်ပ်ရပ်က ိုမ စဒ်စ၊ ဤဥပဒေ ရ  ိုတ်မပနဒ်သာ 

နည်ျားဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်က ိုမ စဒ်စ ဒ ာက်  က်က ြူျားလွနရ်ာတငွ ် ာျားဒပျားကူည ဒကကာငျ်ား မပစြ်ှု ငရ်ှာျားစ ရငမ် ငျ်ား  ရံလျှင ်

  ိုသကူ ိုြူရငျ်ားမပစြ်ှုတွင ်သတ်ြှတ် ာျားသည့်် မပစေ်ဏ္ ်တ ိုငျ်ား   ြှတ်ရ ြည်။  ကယ်၍ မပစြ်ှုက ြူျားလွနသ်သူည် 

န ိုငင်မံ ာျားသာျားသ ို ့်ြဟိုတ် န ိုငင်မံ ာျား က  ြုျားစ ျားပွာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုင ်သမူ စပ်ါက တရာျားရံို ျားက  ြှတ်သည့်် ဒငေွဏ္က် ို 

သတ်ြှတ် ာျားဒသာ ဒငလွ လှယ်နှုနျ်ား ာျားနငှ့်် ည  သတ်ြှတသ်ည့်် န ိုငင်မံ ာျားဒငမွ င့်် ဒပျားဒဆာငဒ်စရြည်။ 

၃၅။ ြည်သြူဆ ို ပိုေြ် ၃၀၊ ၃၁ သ ို ့်ြဟိုတ ်၃၂ ပါ တာျားမြစ ် က်တစရ်ပ်ရပ်က ိုမ စဒ်စ၊ ဤဥပဒေ ရ  ိုတ်မပနဒ်သာ 

နည်ျားဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်က ိုမ စဒ်စ ဒ ာက်  က်က ြူျားလွနရ်န ် ာျား ိုတ်မ ငျ်ားမပြုဒကကာငျ်ား မပစြ်ှု ငရ်ှာျားစ ရငမ် ငျ်ား  ရံလျှင ်

  ိုသကူ ို သံိုျားနစှ ်က်ြပ ိုဒသာ ဒ ာငေ်ဏ္မ် စဒ်စ၊ ဒငေွဏ္မ် စဒ်စ၊ ေဏ္န်စှရ်ပ်လံိုျားမ စဒ်စ   ြှတ်ရြည။်  ကယ်၍ 

မပစြ်ှုက ြူျားလွနသ်သူည် န ိုငင်မံ ာျားသာျားသ ို ့်ြဟိုတ် န ိုငင်မံ ာျား  က  ြုျားစ ျားပွာျားနငှ့်် သက်ဆ ိုငသ်မူ စပ်ါက တရာျားရံို ျားက  ြှတ်သည့်် 

ဒငေွဏ္က် ို သတ်ြှတ် ာျား ဒသာ ဒငလွ လှယ်နှုနျ်ား ာျားနငှ့်် ည  သတ်ြှတ်သည့်် န ိုငင်မံ ာျားဒငမွ င့်် ဒပျားဒဆာငဒ်စရြည်။ 



မြနြ်ာန ိုငင်ပံ ိုငန်က်ပငလ်ယ်နငှ့်် ပငလ်ယ်ဇိုနြ် ာျားဥပဒေ 
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၃၆။ ြည်သြူဆ ို ပိုေြ် ၇၊ ၈ သ ို ့်ြဟိုတ ်၁၀ ပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်တစရ်ပ်ရပ်က ို ဒ ာက်  က်က ြူျားလွနမ် ငျ်ား ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား၊ 

ဒ ာက်  က်က ြူျားလွနရ်န ် ာျား ိုတ်မ ငျ်ား သ ို ့်ြဟိုတ်  ာျားဒပျားကူည မ ငျ်ားမပြုလျှင ်ဒသာ်လည်ျားဒကာငျ်ား သက်ဆ ိုငရ်ာ 

တည်ဆ ဥပဒေြ ာျား ရ  ဒရျားယူမ ငျ်ား ရံြည်။ 

၃၇။ သက်ဆ ိုငရ်ာ တရာျားရံို ျားသည် ပိုေြ် ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅ တ ို ့်တွင ်ဒ ာ်မပပါရှ ဒသာ မပစြ်ှုတစရ်ပ်ရပ်နငှ့််  က ံြုျား ဝငဒ်သာ 

ဒရယာဉြ ာျား နက် စစဒ်ရယာဉြှ ပ ြည်သည့််ဒရယာဉက ိုြဆ ို မပည်သူ ့်ဘဏ္ဍာ မ စ ်သ ြ်ျားဆည်ျားန ိုငသ်ည်။ 

ဒရယာဉတွင ်တပ်ဆင ်ာျားဒသာ က ရ ယာတနဆ်ာပလာြ ာျား ဒရယာဉဒပေါ် ရှ  ပစစည်ျားြ ာျား ာျားလံိုျားက ိုလည်ျား 

မပည်သူ ့်ဘဏ္ဍာ မ စ ်သ ြ်ျားဆည်ျားန ိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ျား (၁၁) 

အဒ  ဒ   

၃၈။ န ိုငင်ဒံတာ်သည်  ဏ္ဏ ဝါပတ်ဝနျ်ားက င ်  နျ်ားသ ြ်ျားဒရျားနငှ့်် ကာကွယ်ဒစာင့််ဒရှာက်ဒရျားတ ို ့် တွက်  ဒရျားယူ 

ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

၃၉။ ဤဥပဒေ ရ  ဒရျားယူဒဆာငရွ်က်မ ငျ်ားသည်  မ ာျားတည်ဆ ဥပဒေ တစရ်ပ်ရပ် ရ  ဒရျားယူ ပ ိုင ်ငွ့််က ို 

တာျားမြစပ် တ်ပငမ် ငျ်ား ြရှ ဒစရ။ 

၄၀။ ပိုေြ် ၃၆  ရ  ဒရျားယူဒဆာငရွ်က်သည့်် က စစရပ်ြ ာျားသည် ပိုေြ် ၁၆ပါ တရာျားြဒကကာငျ်ား ရ စ ရင ်ပ ိုင ်ငွ့်် 

က င့််သံိုျားန ိုငသ်ည့်် က စစရပ်ြ ာျားက ို ြ    ိုက်ဒစရ။ 

၄၁။  စ ိုျားရ  ွ ွဲ့၏ ကက ြုတင ်ငွ့််မပြု  က်ြရရှ ဘ  ဤဥပဒေ ရ တရာျားစွ ဆ ိုမ ငျ်ားြမပြုရ။ 

၄၂။ ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနျ်ား  က်ြ ာျားက ို  ဒကာင ် ည်ဒ ာ ်ဒဆာငရွ်က်ရာတွင-် 

(က) သက်ဆ ိုငရ်ာဝနက်က ျားဌာနသည် နည်ျားဥပဒေြ ာျား၊ စည်ျားြ ဉျားနငှ့်် စည်ျားကြ်ျားြ ာျားက ို မပည်ဒ ာငစ်ို  စ ိုျားရ  ွ ွဲ့၏ 

သဒဘာတူည   က်မ င့််  ိုတ်မပနန် ိုငသ်ည်။ 

( ) သက်ဆ ိုငရ်ာ ဝနက်က ျားဌာနသည်  ြ န် ့်ဒကကာ်မငာစာ၊  ြ န် ့်၊ ညွှနက်ကာျား  က်နငှ့်် လိုပ် ံိုျားလိုပ်နည်ျားြ ာျား က ို 

 ိုတ်မပနန် ိုငသ်ည်။ 

၄၃။ ပ ိုငန်က်ပငလ်ယ်နငှ့်် ပငလ်ယ်ဇိုနြ် ာျားဥပဒေ (၁၉၇၇  ိုနစှ၊် မပည်သူ ့်လွှတ်ဒတာ်ဥပဒေ  ြှတ် ၃။) က ို ဤဥပဒေမ င့်် 

ရိုပ်သ ြ်ျားလ ိုက်သည်။ 

မပည်ဒ ာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာန ိုငင်ဒံတာ်  ွ ွဲ့စည်ျားပံို ဒမ  ဥံပဒေ ရ ကျွန်ိုပ်လက်ြှတ်ဒရျား  ိုျားသည်။ 

 

(ပံို)  ငဒ်က ာ် 

န ိုငင်ဒံတာ်သြမတ 

မပည်ဒ ာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာန ိုငင်ဒံတာ် 



မြနြ်ာန ိုငင်ပံ ိုငန်က်ပငလ်ယ်နငှ့်် ပငလ်ယ်ဇိုနြ် ာျားဥပဒေ 
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[ ပူျားတွ ဒ ာ်မပဒသာ စာရငျ်ား 1 ] 02 ဒနာက်ဆက်တွ  ( ) 

[ ပူျားတွ ဒ ာ်မပဒသာ စာရငျ်ား 2 ] 03 ဒနာက်ဆက်တွ  (ဂ) မပည်ဒ ာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာန ိုငင်ဒံတာ်နငှ့််   ြ်န ျား  ငျ်ားန ိုငင်ြံ ာျား၏ 

ပငလ်ယ်မပငန်ယ်န ြ တ်ြ ဉျားြ ာျားမပပံို 

[ ပူျားတွ ဒ ာ်မပဒသာ စာရငျ်ား 3 ] 01 ဒနာက်ဆက်တွ  (က) 


