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ပြည်ထ ောငစု်သမ္မတ ပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော်အစ ုိုးရ 

ြ ု ို့ထ ောငထ်ရိုးဝန်က  ိုးဌောန 

(ထရအရငိ်ုးအပမ္စ်နငှ်ို့ ပမ္စထ်  ောငိ်ုးမ္ ောိုး  န်ိုးသ မ်္ိုးထရိုး နည်ိုးဥြထေ) 

အမ္ န် ို့ထ  ော်ပငောစောအမှ္တ၊် ၁၄/ ၂၀၁၃ 

၁၃၇၄  ုနစှ၊် ပြောသ လု န်ိုး ၁၁ ရ ် 

(၂၀၁၃  ုနစှ၊် ဇန်နဝါရ လ ၂၂ ရ ်) 

[ ပြင ်င:် 27.08.2015 ] 

ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောနသည် ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသြိ််းရေ်း ဥပရေပ ေြ် ၃၆၊ ပ ေြ်  ွဲ ( ) အေ 

အပ်နငှ််းထျော်းရသျော လ ပ်ပိ င ် င့်် ိ   င့််သ  ်း၍ မပည်ရထျောငစ် အစိ ်းေအဖ ွဲွဲ့၏ သရ ျောတူည    ်မဖင့်် ဤနည််းဥပရေြ ျော်း ိ  

ထ တ်မပနလ်ိ  ်သည်။ 

 

အ န်ိုး (၁) 

အမ္ည်နငှ်ို့ အဓ ြပောယထ် ော်ပြ    ်

၁။ ဤနည််းဥပရေြ ျော်း ိ  ထရအရငိ်ုးအပမ္စန်ငှ်ို့ ပမ္စထ်  ောငိ်ုးမ္ ောိုး  န်ိုးသ မ်္ိုးထရိုး နည်ိုးဥြထေ မ္ ောိုးဟ  ရ ေါ်တ ငရ်စေြည်။ 

၂။ ဤနည််းဥပရေြ ျော်းတ င ်ပါရှိရသျော စ ျော်းေပ်ြ ျော်းသည် ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသြိ််း ရေ်း ဥပရေတ င ်

ဖ င့်် ိ ထျော်းသည့််အတိ င််း အဓပိပျောယ်သ ်ရေျော ်ရစေြည်။ ထိ ့်မပင ်ရအျော ်ပါ စ ျော်းေပ်ြ ျော်းသည်ရဖျော်မပပါအတိ င််း 

အဓိပပျောယ်သ ်ရေျော ်ရစေြည် - 

( ) ဥြထေ  ိ သည်ြှျော ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသြိ််းရေ်း ဥပရေ ိ  ိ သည်။ 

( ) နယစ်ြ်ပမ္စ ် ိ သည်ြျှော မပည်ရထျောငစ် သြမတ မြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်နငှ့်် အ  ျုပ်အမ ျောအျောဏျောပိ င ်ိ င ်ရသျော 

အြိ်န ်း  င််းနိ ငင် တိ ့်၏ နယ်နြိိတ်အက ျော်းတ ငရ်ှိပပ ်း နစှန်ိ ငင် သရ ျောတူည    ်မဖင့်် နယ်နြိိတ်ြ ဉ်း သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော 

မြစ ်ိ   ိ သည်။ 

(ဂ)   ြ် မ်္ိုး  ိ သည်ြှျော  ြ််းနျော်းနယ်တ င ် ေ ်းသည်ြ ျော်း  င််းတ ်ေနန်ငှ့််   နစ်ည်ြ ျော်း တင ် ရေ်း အတ  ် 

ရေယျောဉြ ျော်း  ိ  ် ပ်ေနအ်လိ ့်ငျှော တည ်ွဲ ိပ် ြ််းြ ျော်း အ ်ဥပရေအေမဖစရ်စ၊ ေန ် န ်

 ိပ် ြ််းအ ်ဥပရေအေမဖစရ်စ သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော  ိပ် ြ််းတစ ်    ိ  ိ သည်။ 

(ဃ)   ြ် မ်္ိုးနယ ် ိ သညြ်ှျော  ြ််းနျော်းနယ်တ င ် ေ ်းသည်ြ ျော်း  င််းတ ်ေနန်ငှ့််   နစ်ည်ြ ျော်း တင ် ရေ်းအတ  ် 

ရေယျောဉြ ျော်း ိ  ် ပ်ေနအ်လိ ့်ငျှော ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန  အြိန် ့်ရက ျော်မငျောစျော ထ တ်မပန၍် 

သ ်းမ ျော်းသတ်ြှတ်ထျော်းမ င််း ြရှိလျှင ်ေ ရေအမြင့််   ်း တ ်  ိန၌် မြစရ်ေရေျော ်ရှိသည့်် သိ ့်ြဟ တ် မြစရ်ေတ ်  ိန ်

အမြင့််   ်းပ  ြှန ်ရေမြင့််အြှတ် ရေျော ်ရှိသည့််  ြ််းပါ်းနယ်ြ ှ  န််းတ င််းပိ င််း သိ ့် ရပ ၁၅၀ အထိရှိရသျော  ိပ် ြ််းရမြ 

နယ်နြိိတ် ိ  ိ သည်။ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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(င) သထ္ဘော  ငိ်ုး  ိ သည်ြှျော မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ် အတ င််းတ င ်ရေယျောဉ 

ြ ျော်း၏ ိ ယ်ထည်ပိ င််းနငှ့်် စ ်ပိ င််း ိ ငေ်ျောြ ျော်း မပျုမပငရ်သျော အလ ပ်ရ   ိ  ိ သည်။ 

(စ) ထရစ ုသထ္ဘော  ငိ်ုး  ိ သညြ်ှျော မြစရ်  ျောင််းနယ်နငှ့််  ြ််းပါ်းနယ်အတ င််းတ င ်ရေယျောဉြ ျော်း၏  ိ ယ်ထည်ပိ င််း ိ ငေ်ျော 

မပင ်ငေ်န ်ယျောယ တည်ရ ျော ်ထျော်းပပ ်း ရေဝင ်ရေထ  ်တ  ါ်း ြရှိရသျော အလ ပ်ရ   ိ  ိ သည်။ 

( ) ထရလံုသထ္ဘော  ငိ်ုး  ိ သည်ြျှော မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ် အတ င််းတ င ်ရေယျောဉ 

ြ ျော်း၏ ိ ယ်ထည်ပိ င််းနငှ့်် စ ်ပိ င််း ိ ငေ်ျောြ ျော်း မပျုမပငေ်န ်ရေဝငရ်ေထ  ် တ  ါ်းမဖင့်် တည်ရ ျော ်ထျော်းရသျော 

အလ ပ်ရ   ိ  ိ သည်။ 

(ဇ) လွန်ိုးလမ်္ိုး  ိ သည်ြျှော မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်အတ င််း ရေယျောဉအျော်း လ န််းတင၍် မပင ်ငေ်န ်

အလ ပ်ရ  သိ ့် သယ်ယူပိ ့်ရ ျောငရ်သျော လြ််း ိ  ိ သည်။ 

(ဈ)  မ်္ိုး  န်ိုးနံရံ  ိ သည်ြျှော မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း၏  ြ််းပါ်းြ ျော်း ရေတိ  ်စျော်းမ င််း ြ  ေရစေန ်တည်ရ ျော ်ထျော်းသည့်် 

အရ ျော ်အအ   ိ   ိ သည်။ 

(ည) ထရလ ွှဲထရ ော  ိ သည်ြှျော မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း၏ရေစ ်းရက ျောင််း လျော်းေျောရမပျောင််းလွဲရစေန ်ေည်ေ ယ်၍ 

ရ ျော ်လ ပ်ထျော်းရသျော အရ ျော ်အအ   ိ လည််းရ ျောင််း၊  ြ််းပပိျုြှု ျော  ယ်ေနန်ငှ့်် ရေန ်ရက ျောင််း 

လြ််းရက ျောင််းရမပျောင််းလွဲြှု မဖစရ်စေန ်တည်ရ ျော ထ်ျော်းရသျော အရ ျော ်အအ   ိ  လည််းရ ျောင််း  ိ သည။် 

(ဋ) ထရပမ္ ောထြါ ်ြ တထ်ရ ော  ိ သညြ်ှျော မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းအတ င််း လိ အပ်ရသျော ရေလြ််းရက ျောင််း ပိ ြိ ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းရစေန ်

ြလိ အပ်ရသျော ရေမြ ျောရပါ ်အျော်း ပိတ်၍တည်ရ ျော ထ်ျော်းရသျော အရ ျော ်အအ   ိ   ိ သည်။ 

(ဌ) နနု်ိုး မ်္ိုးထရ ော  ိ သညြ်ှျော ရေစ ်းတ ငပ်ါရသျော သွဲန န််းတိ ့်အျော်း အနည်  ရစေန ်တည်ရ ျော ်ထျော်း 

ရသျောအရ ျော ်အအ   ိ  ိ သည်။ 

(ဍ) လ  ငိ်ုး ော  ိ သည်ြှျော လှုိင််းရိ  ် တ်ြှုရက ျောင့််  ြ််းပါ်းပပိျု  ြှုြှ  ျော  ယ်ေန ်တည်ရ ျော ်ထျော်း ရသျော 

အရ ျော ်အအ   ိ  ိ သည်။ 

(ဎ) နစပ်မ္ြုြ်ထရယောဉ်  ိ ေျောတ င ်မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းနျော်းနယ်နငှ့််  ြ််းပါ်းနယ်အတ င််း နစမ်ြျုပ်ရနရသျော ရေယျောဉြ ျော်း၊ 

အမ ျော်းယျောဉြ ျော်း၊ ယနတေျော်းြ ျော်းနငှ့်် ပစစည််းတစြ် ိျု်းြ ိျု်းတိ ့် ပါဝငသ်ည်။ 

(ဏ) ထ္ိုးအနတရောယပ် စထ်စတတထ်သောြစစည်ိုး  ိ ေျောတ င ်  နစ်ည်ြ ျော်း ိ  သယ်ရ ျောငေ်ျော၌ လ  မ  ျုစတိ်   ပပ ်း 

ရ ်းအနတေျောယ် ြမဖစရ်စရေ်းအတ  ် အမပည်မပည် ိ ငေ်ျော ဥပရေနငှ့်် စည််းြ ဉ်းဥပရေြ ျော်းအေ 

ရ ်းအနတေျောယ်မဖစရ်စတတ်ရသျော ပစစည််းအမဖစ ်ရအျော ်ပါအတိ င််း အတန််းအစျော်း ၉ ြ ိျု်းမဖင့််   ွဲမ ျော်း၍ 

သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော ပစစည််းြ ျော်းပါဝငသ်ည်- 

 

(၁) 

အတန််းအစျော်း 

၁ 
- ရပါ ်  ွဲရစတတ်ရသျော ဝတထ ျုပစစည််းြ ျော်း။ (Explosives)၊ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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(၂) 
အတန််းအစျော်း 

၂ 
- 

ဓျောတ်ရင ွဲ့ြ ျော်း (Gases)၊ [ြ ်းရလျောငလ် ယ်ရသျော ဓျောတ်ရင ွဲ့ြ ျော်း (Flammable Gases)၊ ဖိအျော်းသ  ်း အလ ယ်တ  ူ

ြ ်းြရလျောင ်နိ ငရ်သျော ဓျောတ်ရင ွဲ့ြ ျော်း (Compressed Non-Flammable Gases) နငှ့်် အ ပ်ိဓျောတ်ရင ွဲ့ြ ျော်း (Toxic Gases)]၊ 

(၃) 

အတန််းအစျော်း 

၃ 
- ြ ်းရလျောငလ် ယ်ရသျောအေညြ် ျော်း။ (Flammable Liquids)၊ 

(၄) 

အတန််းအစျော်း 

၄ 
 

ြ ်းရလျောငလ် ယ်ရသျော ဝတထ ျုပစစည််းြ ျော်း၊ အလိ အရလ ျော ် ရလျောင ်ျွြ််းရစရသျော အေျောဝတထ ျုြ ျော်း၊ ရေနငှ့်် 

ထရိတ ွဲ့လျှင ် ြ ်းရလျောငလ် ယ်သည့်် ဓျောတ်ရင ွဲ့ထ  ်ရစရသျော အေျောဝတထ ျုြ ျော်း (Flammable Solids; Substances 

liable to Spontaneous Combustion; Substances, which in Contact with Water, emit Flammable Gas)၊ 

(၅) 

အတန််းအစျော်း 

၅ 
 

ရအျော ်စ ဂ ငန်ငှ ့်် ဓျောတ်ရပါင််းစပ်သည့်် ဝတထ ျုပစစည််းြ ျော်းနငှ့်် ဟိ  ်ေရိ ဂ ငပ်ါ ရအျော ် ိ ေအ်ေညြ် ျော်း 

[Oxidising Substances and Organic Peroxides (Oxidisers and Organic Peroxides)] 

(၆) 

အတန််းအစျော်း 

၆ 
- 

အ ပ်ိအရတျော ်မဖစရ်စရသျော အေျောဝတထ ျုြ ျော်းနငှ့််  ူ်းစ ်တတ် ရသျော အေျောဝတထ ျုြ ျော်း (Toxic Substances 

and Infectious Substances) 

(၇) 

အတန််းအစျော်း 

၇ 
- ဓျောတ်ရေျောငမ် ညသ်င့််ရစရသျော ဝတထ ျုပစစည််းြ ျော်း [Radioactive Material (Radioactive Substances)] 

(၈) 

အတန််းအစျော်း 

၈ 
- 

သ ရ  ်းတ ်ရစသည့်် သိ ့်ြဟ တ် အ ်စစ ်ွဲ့်သိ ့် စျော်းရလျောငရ်စ သည့်် ဝတထ ျုပစစည််းြ ျော်း၊ (Corrosive 

Substances)၊ 

(၉) 

အတန််းအစျော်း 

၉ 
- 

  လသြဂဂြ ှရထျော ်  သတ်ြတှ်ထျော်းရသျော ရ ်းအနတေျောယ်မဖစ ်ရစသည့်် အမ ျော်းအေျောဝတထ ျုပစစည််းြ ျော်း 

(Miscellaneous Dangerous Substances)။ 

(တ) အ  ြ်သင်ို့ထစထသောြစစည်ိုး (Poisonous Material)  ိ သည်ြှျော   နစ်ညြ် ျော်း ိ  သယ်ရ ျောင ်ေျော၌ လ  မ  ျုစတိ်  ပပ ်း 

အ ိပ်အရတျော ်ြမဖစရ်စရေ်းအတ  ် အမပည်မပည ်ိ ငေ်ျော ဥပရေနငှ့်် စည််းြ ဉ်း ဥပရေြ ျော်းအေ အတန််းအစျော်း ၆ 

အမဖစ ်သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော အ ပ်ိအရတျော ်မဖစရ်စသည့်် အေျောဝတထ ျု ြ ျော်းနငှ့််  ူ်းစ ်တတ်ရသျော အေျောဝတထ ျုြ ျော်း 

(Toxic Substances and Infectious Substances) တိ ့် ိ   ိ သည်။ ယင််းစ ျော်းေပ်တ င ်ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန  

အ ိပ်သင့််ပစစည််းအမဖစ ်အ ါအျော်းရလ ျော်စ ျော အြိန် ့်ရက ျော်မငျောစျောထ တ်မပန၍် သတ်ြှတ်ရသျောဝတထ ျုပစစည််းြ ျော်းလည််း 

ပါဝငသ်ည်။ 

(ထ) ည န်  ောိုးထရိုးမ္ ိုး  ြုြ်  ိ သည်ြျှော ရေ်းအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ရေ်း ဦ်းစ ်းဌျောန 

ညွှနက် ျော်းရေ်းြ ်း  ျုပ် ိ   ိ သည်။ 

 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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အ န်ိုး (၂) 

ထရအရငိ်ုးအပမ္စန်ငှ်ို့ ပမ္စထ်  ောငိ်ုးမ္ ောိုး   န်ိုးသ မ်္ိုးပ ငိ်ုး 

၃။ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောနသည် ဥပရေပါ ေည်ေ ယ်   ်ြ ျော်း ိ  ရအျောငမ်ြငစ် ျောရ ျောငေ်  ်နိ ငေ်န ်အလိ ့်ငျှော- 

( ) ရေအေင််းအမြစန်ငှ့််မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ိ  အြ ျော်းမပည်သ ူအ  ိျု်းရှိစ ျော အသ  ်းမပျုနိ ငရ်ေ်းအတ  ် 

ထိန််းသြိ််း ျော  ယ်ေြည်။ 

( ) မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းအတ င််း ရေလြ််းရက ျောင််း ယ်သ ယ်ြှု လ  မ  ျုရ  ျောရြ ွဲ့ရစေန ်သ ် ိ ငေ်ျောအစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းြ ျော်း၊ 

ပ ဂဂိျုလ်ြ ျော်းနငှ့်် ည ိနှုငိ််း၍ ရ ျောငေ်  ်ေြည်။ 

(ဂ) နိ ငင် ရတျော်၏ စ ်းပ ျော်းရေ်း ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ြှု ိ  အရထျော ်အ ူမဖစရ်စရေ်းအတ  ် ရေအေင််းအမြစ ်

နငှ့််မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ရစေန ်စ ြ    ်ြ ျော်း  ြှတ်၍ ရ ျောငေ်  ်ေြည။် 

(ဃ) ရေထ ညစည်ြ််းြှု ြမဖစရ်စရေ်းနငှ့်် သ ျောဝပတ်ဝန််း  င ်ထိ ိ  ်ပ  ်စ ်းြှု ြရှိရစရေ်းအတ  ်  ျော  ယ်မ င််း၊ 

ထိန််းသြိ််းမ င််းနငှ့်် က  ်းက ပ်မ င််းတိ ့်မပျုေြည်။ ယင််းသိ ့်ရ ျောငေ်  ်ေျောတ င ်တိ င််းရေသက  ်း သိ ့်ြဟ တ် 

မပည်နယ်အစိ ်းေအဖ ွဲွဲ့ နငှ့်် ရပါင််းစပ်ရ ျောငေ်  ်ေြည်။ 

(င) ရေအေင််းအမြစန်ငှ့််မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ထိန််းသြိ််းရေ်းနငှ့်် သ ျောဝပတ်ဝန််း  င ်ထိန််းသြိ််းရေ်းတိ ့် အတ  ် လိ အပ်ပါ  

မပည်တ င််းမပည်ပအစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းြ ျော်း၊ အမပည်မပည ်ိ ငေ်ျော အဖ ွဲွဲ့အစည််း ြ ျော်း၊ ရေသ ိ ငေ်ျော အဖ ွဲွဲ့အစည််းြ ျော်း၊ 

အြိ်န ်း  င််းနိ ငင် ြ ျော်းနငှ့််   ်သ ယ်ရ ျောငေ်  ်နိ ငသ်ည်။ 

(စ) ရေအေင််းအမြစန်ငှ့််မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ထိန််းသြိ််းရေ်းအတ  ် မပည်တ င််းရှိ မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းအျော်း ရေအန ် 

ပိ ြိ လျောရစရေ်းနငှ့်် ရေယျောဉြ ျော်း ဝနတ်ငအ်ရလ်း  ိန ်တိ ်းမြ င့််တငရ် ျောငန်ိ ငရ်ေ်းတိ ့်အတ  ် မပည်တ င််းမပည်ပ 

အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းြ ျော်း၊ ပ ဂဂလိ  အဖ ွဲွဲ့အစည််းြ ျော်းနငှ့်် ည ိနှုငိ််းပပ ်း မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း အျော်းအပိ င််းအလိ  ်  ွဲ၍ 

စည််း ြ််း   ်ြ ျော်း သတ်ြှတ်ပပ ်း တျောဝနရ်ပ်းရ ျောငေ်  ်  င့်် မပျုနိ ငသ်ည်။ 

( ) ရေအေင််းအမြစန်ငှ့််မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ထိန််းသြိ််းရေ်းအတ  ် ရေအန ်ပိ ြိ ေရှိရေ်းရ ျောငေ်  ်ေျောြှ ထ  ်ရှိလျောသည့်် 

စ န် ့်ပစရ် ်းထ  ်ပစစည််းြ ျော်းတ င ်သယ ဇျောတတစြ် ိျု်းြ ိျု်း ပါဝငပ်ါ  တည ်ွဲဥပရေ နငှ့််အည  

မပည်ရထျောငစ် အစိ ်းေအဖ ွဲွဲ့၏ သ ် ိ ငေ်ျောဝနက်  ်းဌျောန၊ အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််း၏  င့််မပျု   ် ေယူရစပပ ်း  ်လ ် 

ရ ျောငေ်  ်  င့််မပျုနိ ငသ်ည်။ 

<မပင ်င ်27.08.2015> 

၄။ ရေအေင််းအမြစန်ငှ့််မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ထိန််းသြိ််းရေ်းအတ  ် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းအျော်း အပိ င််းအလိ  ်  ွဲ၍ 

တျောဝနရ်ပ်းရ ျောငေ်  ်  င့််မပျုထျော်းရသျော မပည်တ င််းမပည်ပ အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းြ ျော်း၊ ပ ဂဂလိ အဖ ွဲွဲ့ အစည််းြ ျော်းသည ်- 

( ) ရေထ ညစည်ြ််းြှု ြမဖစရ်စေနန်ငှ့်် သ ျောဝပတ်ဝန််း  င ်ိ  ထိ ိ  ်မ င််းြရှိရစေန ်သတ်ြှတ် ထျော်းရသျော 

စည််း ြ််း   ်ြ ျော်းနငှ့််အည  ရ ျောငေ်  ်ေြည်။ 

( ) ရေအေည်အရသ ်း ိ မဖစရ်စ၊ သ ျောဝပတ်ဝန််း  င ်ိ မဖစ်ရစ၊ ရေလြ််းရက ျောင််း ိ မဖစရ်စ ထိ ိ  ်ြှု မဖစရ်စပါ  

ထိ သိ ့်ထိ ိ  ်ြှုြရိှရစေန ်ရ ျောလ ငစ် ျောမပျုမပငရ်ပ်းေြည်။ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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(ဂ) နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) အေ ထိ ိ  ်ြှုအတ  ် မပျုမပငရ်ပ်းမ င််း ြရှိလျှင ်ဦ်းစ ်းဌျောန  လိ အပ်၍ မပျုမပငရ်ပ်းေသည့််အတ  ် 

  န ် စေိတ် ိ  ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ရပ်းရ ျောငေ်ြည်။ 

၅။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည်- 

( ) ပြိျု ွဲ့ ိပ် ြ််းြ ျော်းတည်တ ့်ပပ ်း ြရရွှွဲ့ရမပျောင််းရစရေ်းနငှ့်် မြစ်ရ  ျောင််း၊ ရေလြ််းရက ျောင််းြ ျော်းရ ျောင််းြ န ်ပပ ်းအပြွဲတရစ 

အသ  ်းမပျုနိ ငရ်ေ်းတိ ့်အတ  ် က  ်းက ပ်ရ ျောငေ်  ်ေြည်။ 

( ) မြစရ်  ျောင််း၊ ရေလြ််းရက ျောင််းြ ျော်း ရမပျောင််းလွဲြှုရက ျောင့်် ပြိျု ွဲ့ ေ ျောြ ျော်း ရေတိ  ်စျော်း ြ််းပပိျုြှုြ ှ ျော  ယ်ေန ်

စ ြ ရ ျောငေ်  ်ေြည။် ယင််း ိစစနငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍ တိ င််းရေသက  ်း သိ ့်ြဟ တ် မပည်နယ်အစိ ်းေအဖ ွဲွဲ့  ရ ျောငေ်  ်ေျောတ င ်

လိ အပ်ရသျောနည််းပညျောနငှ့်် အ ူအည ြ ျော်း ပ ့်ပိ ်းေြည။် 

(ဂ) မြစရ်  ျောင််းအတ င််းနငှ့်် မြစရ်  ျောင််းအန ်းတိ ့်တ င ်သ ျောဝပတ်ဝန််း  င ်ထိ ိ  ်ပ  ်စ ်းမ င််း ြရှိရစေန ်

စ ြ ရ ျောငေ်  ်ေြည။် ယင််း ိစစနငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍ တိ င််းရေသက  ်း သိ ့်ြဟ တ် မပည်နယ် အစိ ်းေအဖ ွဲွဲ့  

ရ ျောငေ်  ်ေျောတ င ်လိ အပ်ရသျော နည််းပညျောအ ူအည ြ ျော်းရပ်းမ င််းနငှ့်် လိ အပ်ပါ  

ည ိနှုငိ််းပူ်းရပါင််းရ ျောငေ်  ်မ င််းတိ ့်မပျုေြည်။ 

(ဃ) မြစရ်ေတ ်ပပ ်း စိ ်းေိြ်ရေြှတ် ရေျော ်သည့််အ ါ ပြိျု ွဲ့ြ ျော်းအလိ  ် စိ ်းေိြ်ရေြှတ် သတ်ြှတ ်ရပ်းေြည်။ 

ထိ သိ ့်သတ်ြှတ်ေျောတ င ်ြှန ်နြ်ှုရှိရစရေ်းအတ  ် သ ် ိ ငေ်ျောအစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းြ ျော်း 

နငှ့််ပူ်းရပါင််းရ ျောငေ်  ်ေြည်။ 

(င) မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းအတ င််း ရေယျောဉြ ျော်း   နစ်ည်အရလ်း  ိနတ်ိ ်းမြ င့်် တငရ် ျောင၍်   တ်ရြျောင််း သ ျော်းလျောနိ ငေ်န ်

မြစရ်က ျောင််းြ ျော်း၏ ရေအန ်ပိ ြိ လျောရစရေ်းနငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းြတိြ်ရ ျောရစရေ်းတိ ့် အတ  ် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းတ င ်

လိ အပ်သည့််ရေ  ် ိ ငေ်ျော နည််းပညျောတည်ရ ျော ြ်ှု လ ပ်ငန််းြ ျော်း ရ ျောငေ်  ်မ င််း၊ ရသျောငတ်ူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် 

တူ်းစျောြ ျော်း ိ  စနစတ်   စ န် ့်ပစမ် င််းြ ျော်း မပျုေြည်။ 

(စ) မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်၊  ြ််းနျော်းနယ်၊  ိပ် ြ််းနယ်တိ ့်နငှ့််   ်စပ်၍ ရေအေင််း အမြစန်ငှ့််မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း 

ထိန််းသြိ််းမ င််း လ ပ်ငန််းလိ အပ်   ်အေ မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းအတ င််း တိ ်း  ွဲွဲ့၍ ရမြဖိ ့်မပျုမပငမ် င််းရက ျောင့်် ေရှိလျောရသျော 

ရမြဧေိယျောနငှ့််စပ်လ ဉ်း၍ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန၏ လြ််းညွှနြ်ှု မဖင့်် လိ အပ်ရသျောစ ြ  န် ့်  ွဲပိ င ် င့််ြ ျော်းရိှသည်။ 

<မပင ်င ်27.08.2015> 

 

အ န်ိုး (၃) 

ထရ ညုစည်မ်္ိုးမ္   ော ွယပ် ငိ်ုးနငှ်ို့ သ္ောဝြတဝ်န်ိုး  င ် န်ိုးသ မ်္ိုးပ ငိ်ုး 

၆။ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောနသည် ရေအေင််းအမြစန်ငှ့််မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ထိန််းသြိ််းရေ်းအတ  ် မြနြ်ျောနိ ငင်   

အရ ျောငအ်ထည်ရဖျော်ရ ျောငေ်  ်ေနရ်ှိသည့်် သ ျောဝပတ်ဝန််း  င ်ထိန််းသြိ််းရေ်းနငှ့်် သ ် ိ ငရ်သျော 

အမပည်မပည် ိ ငေ်ျော   နဗ်င််းရှင််းြ ျော်း၊ ရေသ ိ ငေ်ျော သရ ျောတူစျော  ျုပ်ြ ျော်း၊ နစှန်ိ ငင်  သရ ျောတူစျော  ျုပ်ြ ျော်းနငှ့််အည  

ရ ျောငေ်  ်ေြည်။ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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၇။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည် ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန၏ လြ််းညွှန ်  ်နငှ့််အည  - 

( ) ရေယျောဉြ ျော်းြှ ြစငန်ငှ့််အညစအ်ရက ်းြ ျော်း မြစရ်  ျောင််းအတ င််းသိ ့် စ န် ့်မ င််းြရိှရစေန ်အလိ ့်ငျှော 

ရေယျောဉြ ျော်းတည်ရ ျော ်ေျော၌ ရေလ  ရေအြိ်သျောြ ျော်းနငှ့်် အညစအ်ရက ်းစ န် ့် နြ် ျော်း တပ် ငအ်သ  ်းမပျု ရေ်းအတ  ် 

ရေယျောဉြ ျော်းအျော်းြှတ်ပ  တငရ်ပ်းသည့်် သ ် ိ ငေ်ျောအစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းနငှ့်် ည ိနှုငိ််းပပ ်း လိ အပ်ရသျော အြိန် ့်နငှ့်် 

ညွှနက် ျော်း   ်ြ ျော်း ထ တ်မပန၍် ရ ျောငေ်  ်မ င််း၊ က  ်းက ပ်မ င််းမပျုေြည်။ 

( ) မြစရ်  ျောင််းအတ င််း   တ်ရြျောင််းသ ျော်းလျောသည့်် ရေယျောဉရက ျောင့််ရသျော်လည််းရ ျောင််း၊ မြစရ်  ျောင််း အန ်းပတ်ဝန််း  ငရ်ှိ 

စ ်ရ  ၊ အလ ပ်ရ  နငှ့်် လ ပ်ငန််းြ ျော်း သိ ့်ြဟ တ် ရနထိ ငသ်ြူ ျော်းရက ျောင့််ရသျော်လည််း ရ ျောင််း 

ပတ်ဝန််း  ငည်စည်ြ််းြှုြရိှရစေနန်ငှ့်် ရဂဟစနစ ်ပ  ်စ ်းြှု ြရှိရစေန ်ပတ်ဝန််း  င ်ထိန််းသြိ််း ရေ်းနငှ့််စပ်လ ဉ်း၍ 

သ ် ိ ငေ်ျောအစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းနငှ့်် ည ိနှုငိ််းပပ ်း လိ အပ်သည့်် အြိန် ့်နငှ့်် ညွှနက် ျော်း   ်ြ ျော်းမဖင့်် စည််း ြ််း   ်ြ ျော်း 

ထ တ်မပနသ်တ်ြှတ်ထျော်းေြည်။ ထိ အြိန် ့်နငှ့််ညွှနက် ျော်း   ် ြ ျော်းပါစည််း ြ််း   ်ြ ျော်းနငှ့််အည  

လိ  ်နျောရ ျောငေ်  ်မ င််း ရိှ ြရှိ စစရ် ်းမ င််းနငှ့်် က  ်းက ပ်မ င််းတိ ့် မပျုေြည်။ 

(ဂ) မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်အတ င််းသိ ့် စ ်ရ  ၊ အလ ပ်ရ  ြ ျော်းြှ စ န် ့်ပစရ်ေ ိ ်းြ ျော်း  ိ သန် ့်စငပ်ပ ်းြှသျော 

စ န် ့်ပစမ် င််း၊ ထ တ်လွှတ်မ င််း၊ စ ်း င််းရစမ င််းတိ ့်မပျုရစေန ်စ ်ရ  ၊ အလ ပ်ရ   ပိ ငရ်ှငြ် ျော်းအျော်း ညွှနက် ျော်းေြည်။ 

ထိ သိ ့်သန် ့်စငမ် င််း ရိှ ြရှိ စစရ် ်းမ င််းနငှ့်် က  ်းက ပ်မ င််းတိ ့် မပျုေြည်။ 

(ဃ) ရေထ ညစည်ြ််းရစရသျော အြှုိ ်သရိ  ်ြ ျော်း၊ အညစအ်ရက ်းြ ျော်းနငှ့်် တိေစဆျောနအ်ရသရ ျောငြ် ျော်း ိ  မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း 

အတ င််းသိ ့် စ န် ့်ပစမ် င််း ြမပျုရေ်းအတ  ် မပည်သြူ ျော်း လိ  ်နျောရစေန ်အသပိညျောရပ်းေ ြည်။ 

ယင််းသိ ့်ရ ျောငေ်  ်ေျောတ င ်တိ င််းရေသက  ်း သိ ့်ြဟ တ် မပည်နယ် အစိ ်းေအဖ ွဲွဲ့ နငှ့်် ည ိနှုငိ််းရ ျောငေ်  ်ေြည။် 

<မပင ်င ်27.08.2015> 

၈။ ြည်သြူ ိ - 

( ) မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းအတ င််းသိ ့် ရ ်းအနတေျောယ်မဖစရ်စတတ်ရသျော ပစစည််းြ ျော်းစ ်းဝငမ် င််း၊ စြိ့််ထ  ်မ င််း သိ ့်ြဟ တ် 

  ရေျော ်မ င််း ြရှိရစေန ်ထိ ပစစည််းြ ျော်း ိ  ရေယျောဉမဖင့်် သယ်ရ ျောငေ်ျောတ င ်သတ်ြှတ် ထျော်းသည့်် နိ ငင် တ ျော 

စ နှုန််းနငှ့််အည  သယ်ရ ျောငေ်ြည်။ 

( ) ပလပ်စတစအ်တိ်၊ က ပ်က ပ်အတိ်၊ နိ ငလ် နက် ိျု်းြ ျော်းနငှ့်် အမ ျော်းပလပ်စတစပ်စစည််းြ ျော်း ိ  မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းအတ င််းသိ ့် 

  ရေျော ်မ င််း ြရှိရစေန ်စနစတ်   သယ်ရ ျောငေ်ြည်။ 

(ဂ) မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းအတ င််းသိ ့် ြစငန်ငှ့်် အညစရ်က ်းြ ျော်း   ရေျော ်မ င််းြရှိရစေန ် ြ််းပါ်းနငှ့်် ရဝ်းေျောတ င ်

ယငလ်  အြိ်သျော ရ ျော ်ေြည်။ ထိ ့်မပင ်ြစငန်ငှ့်် အညစအ်ရက ်းြ ျော်းအျော်း စ န် ့် နသ်ိ ့် ပိ  ်မဖင့်် လ  မ  ျုစ ျောစ န် ့်ပစေ်ြည်။ 

(ဃ) ရေထ ြညစည်ြ််းရစေန ်ြစငန်ငှ့်် အညစအ်ရက ်းြ ျော်း၊ စ ်သ  ်း  ၊ ဓျောတ ပစစည််း၊ အ ိပ်သင့်် ပစစည််း၊ 

ရ ်းအနတေျောယ်မဖစရ်စတတ်ရသျော ပစစည််း၊ အန မြြူဓျောတ်ရေျောငမ် ည်သင့်် ပစစည််းြ ျော်းနငှ့်် အမ ျော်း ပစစည််းြ ျော်း ိ  

မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းအတ င််းသိ ့် စ န် ့်ပစမ် င််းနငှ့််စပ်လ ဉ်း၍ သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော စည််း ြ််း   ် ြ ျော်းနငှ့်် အည  

လိ  ်နျောရ ျောငေ်  ်ေြည်။ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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(င) ြည်သည့်် အရက ျောင််းရက ျောင့််ြျှ မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း အတ င််းသိ ့် ြစငန်ငှ့််အညစအ်ရက ်းြ ျော်း ိ  စ ်းဝငမ် င််း၊ စြိ့််ဝငမ် င််း 

ြရှိရစေန ်လ  မ  ျုစတိ်  ေသည့််  ျော  ယ်ြှုြ ျော်း ိ  နိ ငင် တ ျော သတ်ြှတ်   ် ြ ျော်းနငှ့််အည  ရ ျောငေ်  ်ေြည်။ 

၉။ မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းအတ င််း ရေထ ညစည်ြ််းြှုနငှ့်် သ ျောဝပတဝ်န််း  င ်ိ  ထိ ိ  ်ြှု  ြူ်းလ နသ်သူည် ရေထ ညစည်ြ််းြှု 

 ျော  ယ်မ င််းနငှ့်် သ ျောဝပတ်ဝန််း  င ်ထိန််းသြိ််းမ င််းတိ ့် အတ  ် ဦ်းစ ်းဌျောန  လိ အပ်၍ မပျုမပငရ်ပ်းေပါ  

  န ် စေိတ် ျောြိရစေန ်လ  ရလျော ်ရသျော တနဖိ် ်း ိ ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ရပ်းရ ျောငေ်ြည်။ 

 

အ န်ိုး (၄) 

နယစ်ြ်ပမ္စမ်္ ောိုး၏ ထရလမ်္ိုးထ  ောငိ်ုးမ္ ောိုးအောိုး  ော ွယ ် န်ိုးသ မ်္ိုးပ ငိ်ုး 

၁၀။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည် - 

( ) နိ ငင် ရတျော်ပိ ငန် ်နယ်ရမြ ြ   ်းရှု  ်းရစရေ်းနငှ့်် ရေလြ််းရက ျောင််းြ ျော်း ရ ျောင််းြ နပ်ပ ်း အသ  ်း  နိ င ်ရေ်းတိ ့်အတ  ် 

နယ်စပ်မြစြ် ျော်း၏ ရေလြ််းရက ျောင််းြ ျော်းအျော်း  ျော  ယ်ထိန််းသြိ််းမ င််းနငှ့်် လိ အပ်သည့်် စ ြ  န် ့်  ွဲမ င််းတိ ့် မပျုေြည်။ 

( ) နယ်စပ်မြစြ် ျော်း၏ ရေလြ််းရက ျောင််းြ ျော်း ရမပျောင််းလွဲမ င််း ရိှ ြရှိ၊  ြ််းပပိျု  ြ််းစျော်းြှုြ ျော်း ရိှ ြရှ ိစစရ် ်း၍ 

ရတ ွဲ့ ရှိ   ်ြ ျော်း ိ  ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောနသိ ့် တငမ်ပေြည်။ 

(ဂ) နယ်စပ်မြစြ် ျော်း၏ ရေလြ််းရက ျောင််းြ ျော်း သ ျောဝအရလ ျော ်  ြ််းပပိျု ြ််းစျော်း၍ ရမပျောင််းလွဲ သည့််အ ါမဖစရ်စ၊ 

တစ ် ်နိ ငင်   ရေလြ််းရက ျောင််းရမပျောင််းလွဲရစေန ်တစစ်  တစေ်ျော မပျုလ ပ်ြှုရက ျောင့်် ရေလြ််းရက ျောင််း 

ရမပျောင််းလွဲဖ ယ်ေျော ရတ ွဲ့ ရှိလျှငမ်ဖစရ်စ နိ ငင် ရတျော်ပိ ငန် ်နယ်ရမြ ြ   ်းရှု  ်းရစရေ်း အတ  ် လိ အပ်သလိ  

  ်လ ်ရ ျောငေ်  ်နိ ငေ်န ်ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောနသိ ့် ရ ျောလ ငစ် ျောတငမ်ပ ေြည်။ 

၁၁။ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောနသည်- 

( ) နည််းဥပရေ ၁၀၊ နည််းဥပရေ  ွဲ (ဂ) အေ တငမ်ပ   ် ိ စစိစပ်ပ ်း နယ်စပ်မြစရ်က ျောင််းနငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍ နိ ငင် ရတျော်ပိ ငန် ် 

နယ်ရမြ    ်းရှု  ်းနိ ငဖ် ယ်ေျောရတ ွဲ့ ရှိလျှငမ်ဖစရ်စ၊ နိ ငင် ရတျော်၏နယ်နြိိတ် အြှတ ်အသျော်း ိ  မပနလ်ည်သတ်ြှတ်ေန ်

ရှိလျှငမ်ဖစရ်စ လိ အပ်သလိ  လြ််းညွှနြ်ှုမပျုနိ ငေ်နန်ငှ့််   ်လ ် ရ ျောငေ်  ်နိ ငေ်န ်မပည်ရထျောငစ် အစိ ်းေအဖ ွဲွဲ့သိ ့် 

ရ ျောလ ငစ် ျောတငမ်ပပပ ်း နိ ငင် မ ျော်းရေ်းဝနက်  ်းဌျောနသိ ့်ပါ အရက ျောင််းက ျော်းေြည်။ 

( ) နိ ငင် ရတျော်ပိ ငန် ် နယ်ရမြ   ်းရှု  ်းြှု ြရှိရစရေ်းအတ  ် မပည်ရထျောငစ် အစိ ်းေအဖ ွဲွဲ့၏ လြ််းညွှန ်  ် နငှ့််အည  

နယ်စပ်မြစြ် ျော်း၏ ရေလြ််းရက ျောင််းြ ျော်းအျော်း  ျော  ယ်ထိန််းသြိ််းရေ်းအတ  ် လိ အပ်သည် ြ ျော်း ိ  ရ ျောငေ်  ်ေန ်

ဦ်းစ ်းဌျောနအျော်း ညွှနက် ျော်းေြည်။ 

၁၂။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည် ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန၏ ညွှနက် ျော်း   ်နငှ့််အည  နိ ငင် ရတျော်ပိ ငန် ်နယ်ရမြ ြ   ်းရှု  ်းရစရေ်းအတ  ် 

နယ်စပ်မြစြ် ျော်း၏ ရေလြ််းရက ျောင််းြ ျော်းအျော်း လိ အပ်သလိ   ျော  ယ်ထိန််းသြိ််း မ င််းနငှ့်် စ ြ ရ ျောငေ်  ်မ င််းတိ ့် မပျုေြည်။ 

 

အ န်ိုး (၅) 

ထရလမ်္ိုးထ  ောငိ်ုးမ္ ောိုး ထ ောငိ်ုးမွ္န်ထရိုးနငှ်ို့ ပမ္စထ်  ောငိ်ုးမ္ ောိုးအတငွိ်ုး ထရယောဉ်မ္ ောိုး  ုတထ်မ္ောငိ်ုးသေွာိုးလော ပ ငိ်ုး 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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၁၃။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းအတ င််း ရေယျောဉြ ျော်း အနတေျောယ် င််းရှင််းစ ျော   တ်ရြျောင််းသ ျော်းလျော နိ ငေ်နအ်လိ ့်ငျှော 

ရအျော ်ရဖျော်မပပါ လ ပ်ငန််း ိစစြ ျော်း၊ ရနေျောြ ျော်းနငှ့််စပ်လ ဉ်း၍ သတိရပ်းအြှတ်အသျော်း သိ ့်ြဟ တ်  ိ င််း  တ်ြ ျော်း ိ  

အရဝ်းြှ မြငန်ိ ငရ်စေန ်လိ အပ်သလိ  တပ် ငထ်ျော်းေြည ်- 

( ) ရေလြ််းထိန််းလ ပ်ငန််း၊ တိ င််းတျောရေ်းလ ပ်ငန််း၊ ရသျောငတ်ူ်းလ ပ်ငန််း၊ ရေလြ််းညွှနလ် ပ်ငန််းနငှ့်် 

ရေရအျော ်အနတေျောယ်ရှင််းလင််းရေ်း လ ပ်ငန််းြ ျော်းရ ျောငေ်  ်ရနမ င််း၊ 

( ) မြစ ်ူ်းတ တျော်းက  ်းြ ျော်း ရ ျော ်လ ပ်ရနမ င််းနငှ့်် မပျုမပငရ်နမ င််း၊ 

(ဂ) မြစရ်  ျောင််းနယ်အတ င််း အနတေျောယ်ရှိရစနိ ငရ်သျော နစမ်ြ ျုပ်ရေယျောဉရိှသည့််ရနေျောြ ျော်းနငှ့်် နစမ်ြ ျုပ်ရေ ယျောဉ 

တူ်းရဖျော် ယ်ယူမ င််း လ ပ်ငန််းလ ပ် ိ ငရ်နမ င််း၊ 

(ဃ) မြစရ်  ျောင််းနယ်အတ င််း သယ ဇျောတ ရှျောရဖ တူ်းရဖျော်ထ တ်လ ပ်မ င််းလ ပ်ငန််း လ ပ် ိ ငရ်နမ င််း၊ 

(င) မြစရ်  ျောင််းနယ်အတ င််း ရမြရအျော ် ရေရအျော ် ရက ်းနန််းလိ င််း၊   ်သ ယ်ရေ်းက ိျု်း၊ ဓျောတ်ရင ွဲ့ ပိ  ်လိ င််းနငှ့်် 

ရေပိ  ်လိ င််းြ ျော်း သ ယ်တန််းတပ် ငမ် င််း လ ပ်ငန််းြ ျော်း၊ ရေရအျော ်ဥြငလ်ိ ဏရ် ါင််း ရဖျော ်လ ပ်မ င််းလ ပ်ငန််းြ ျော်း 

ရ ျောငေ်  ်ရနမ င််းနငှ့်် မပျုမပငရ်နမ င််း၊ 

(စ) သ ယ်တန််းတပ် ငထ်ျော်းရသျော ရေရပေါ်ရေရအျော ် ဓျောတ်က ိျု်း၊   ်သ ယ်ရေ်းက ိျု်း၊ ဓျောတ်ရင ွဲ့ ပိ  ် လိ င််း၊ 

ရေပိ  ်လိ င််းြ ျော်းနငှ့်် ရဖျော ်လ ပ်ထျော်းရသျော ရေရအျော ်ဥြငလ်ိ ဏရ် ါင််းတိ ့်ရိှသည့်် ရနေျောြ ျော်း၊ 

( ) မြစ ် ဉ်း၊   ပ်တည််းရေရက ျောင််းနငှ့််   ဉ်းရမြျောင််းရေရက ျောင််းြ ျော်း။ 

၁၄။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည် ရေလြ််းရက ျောင််းြ ျော်း ရ ျောင််းြ နပ်ပ ်း ရေယျောဉြ ျော်း အနတေျောယ် င််းရှင််းစ ျော   တ်ရြျောင််းသ ျော်းလျောနိ ငေ်န ်

အလိ ့်ငျှော- 

( ) ရေလြ််းရက ျောင််း လိ အပ်   ်အေ   တ်ရြျောင််းသ ျော်းလျောနိ ငသ်ည့်် ရေယျောဉြ ျော်း၏ အေ ယ်အစျော်းနငှ့်် လ  ်းရပါင််းတန ် ိန ်

(Gross Tonnage-GT) တိ ့် ိ  သတ်ြှတ်ထျော်းေြည။် 

( ) တည် ွဲဥပရေြ ျော်းအေ သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော ရေစူ်းြ ျော်း ိ  လိ အပ်ပါ  မပင ်င၍် သတ်ြှတ်နိ င ်သည်။ 

(ဂ) ရေလြ််းညွှန ်အြှတ်အသျော်းြ ျော်း ိ  သတ်ြှတထ်ျော်းေြည။် 

(ဃ) ရေယျောဉြ ်း၊ ရေယျောဉအ ပ်၊ တ ်ြ ိ ငန်ငှ့်် စ ်ရြျောင််းသတူိ ့်အျော်း သ ် ိ ငေ်ျောြ ှထ တ်ရပ်း ထျော်းရသျော 

 ျွြ််း  ငြ်ှုလ ်ြှတ်ြ ျော်း ိ  အ ါအျော်းရလ ျော်စ ျော စစရ် ်းနိ ငသ်ည်။ 

၁၅။ ရေယျောဉပိ ငရ်ှင၊် ရေယျောဉြ ်း၊ ရေယျောဉအ ပ်နငှ့်် တ ်ြ ိ ငတ်ိ ့်သည် - 

( ) သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော စည််း ြ််း   ်ြ ျော်းနငှ့််ည ည တ်ရသျော ရေယျောဉအေ ယ်အစျော်း၊ စ ်မြင််းရ ျောင ်ရေပြျောဏ 

သိ ့်ြဟ တ် တ ွဲအရေအတ  ်မဖင့််သျော ရေယျောဉ ိ မြစရ်  ျောင််းအတ င််း   တ်ရြျောင််း သ ျော်းလျော ေြည်။ 

( ) သတ်ြှတ်ထျော်းသည့်် ရေစူ်းအန ်နငှ့််  ိ  ်ည ရသျော ရေယျောဉ ိ သျော မြစရ်  ျောင််းအတ င််း   တ်ရြျောင််း သ ျော်းလျောေြည်။ 

(ဂ) သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော ဝနတ်ငရ်ေြှတ်ထ ် ပိ ၍ ဝနြ် ျော်းတငရ် ျောငမ် င််း ြမပျု ွဲ သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော 

ရေရက ျောင််းလြ််းအတ င််းြှသျော   တ်ရြျောင််းသ ျော်းလျောေြည်။ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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(ဃ) ဦ်းစ ်းဌျောနြှ တျောဝနရ်ှိသ ူ ရေလြ််းထိန််းလ ပ်ငန််း၊ တိ င််းတျောရေ်းလ ပ်ငန််း၊ ရသျောငတ်ူ်းလ ပ်ငန််း၊ ရေလြ််းညွှနလ် ပ်ငန််း 

သိ ့်ြဟ တ် ရေရပေါ်ရေရအျော ်အနတေျောယ် ရှင််းလင််းရေ်းလ ပ်ငန််းြ ျော်း ရ ျောငေ်  ် ရနသမဖင့်် 

ရေယျောဉြ ျော်းေပ်တန် ့်ရစျောင့်် ိ င််းေန ်အ   ်မပထျော်းသည် ိ  လိ  ်နျောပပ ်း ရေယျောဉ  ိ မဖတ်သန််း 

  တ်ရြျောင််းသ ျော်းလျောေြည်။ 

၁၆။ ရေယျောဉြ ်း၊ ရေယျောဉအ ပ်နငှ့်် တ ်ြ ိ ငတ်ိ ့်သည ်- 

( ) မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းအတ င််း ရေယျောဉ ိ   တ်ရြျောင််းသ ျော်းလျောေျောတ င ်သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော ရေလြ််းညွှန ်

အြှတ်အသျော်းြ ျော်း ိ  ဂရ မပျု၍ ရြျောင််းနငှေ်ြည်။ 

( ) ရေလြ််းရက ျောင််းအတ င််း ရေယျောဉရသျောငတ်ငမ် င််းနငှ့်် ရသျောငပ်ငမိ င််းြ ျော်း ြမဖစရ်စေန ်အပြွဲဂရ မပျု၍ ရြျောင််းနငှေ်ြည်။ 

အ ယ်၍ ရသျောငတ်ငမ် င််းနငှ့်် ရသျောငပ်ငမိ င််းြ ျော်း မဖစရ်ပေါ်ပါ  ရေလြ််းရက ျောင််း ပ  ်စ ်းရစနိ ငသ်မဖင့်် ရေယျောဉ ိ  

   ်  င််းရေန ်လြ််းရက ျောင််းသိ ့် ရရွှွဲ့ရမပျောင််းနိ ငေ်န ်စ စဉရ ျောင ်ေ  ်ေြည်။ ထိ သိ ့် ရရွှွဲ့ရမပျောင််းမ င််း ြမပျုနိ ငပ်ါ  

ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် အမြန ်  ်း အရက ျောင််းက ျော်းေြည်။ 

(ဂ) မြစ ် ဉ်း၊   ပ်တည််းရေရက ျောင််းနငှ့််   ဉ်းရမြျောင််းရေရက ျောင််းတိ ့်တ င ်အစ န ်ိ  ဦ်းစျော်းရပ်း၍ ရေယျောဉတစစ် ်း  င််းသျော 

မဖတ်သန််းေြည်။ 

(ဃ) မြစ ် ဉ်း၊   ပ်တည််းရေရက ျောင််းနငှ့််   ဉ်းရမြျောင််းရေရက ျောင််းတိ ့်တ င ်ရေယျောဉတစစ် ်း  အမ ျော်းရေယျောဉတစစ် ်း ိ  

ရ  ျော်တ ်မ င််းြမပျုေ။ 

၁၇။ ဦ်းစ ်းဌျောနြှ တျောဝနရိှ်သတူိ ့်သည် - 

( ) မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း၌ ရေလြ််းရက ျောင််း ိ  အဟန် ့်အတျော်းမဖစရ်စသ ူသိ ့်ြဟ တ်   တ်ရြျောင််းသ ျော်းလျောရန ရသျော 

ရေယျောဉအျော်းအရနျှောင့််အယှ ် မဖစရ်စသထူ အ ိ ပါ အဟန် ့်အတျော်း မဖစရ်စသည့်် ပစစည််းြ ျော်း၊ အေျောဝတထ ျုြ ျော်း ိ  

အမြန ်  ်းရရွှွဲ့ရမပျောင််းဖယ်ရှျော်းရပ်းေန ်အြိန် ့်ထ တ်နိ ငသ်ည်။ 

( ) နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) အေအြိန် ့်ထ တ် င့််ရသျော်လည််း အမြန ်  ်း ရရွှွဲ့ရမပျောင််းဖယ်ရှျော်းရပ်းမ င််း ြမပျုပါ  အ ိ ပါ 

အဟန် ့်အတျော်းမဖစရ်စသည့်် ပစစည််းြ ျော်း၊ အေျောဝတထ ျုြ ျော်း ိ  ညွှနက် ျော်းရေ်းြ ်း  ျုပ်၏ သရ ျောတူည    ်မဖင့်် 

ရှင််းလင််းဖယ်ရှျော်းမ င််း၊ ဖ  ်  ်းမ င််း သိ ့်ြဟ တ် အမ ျော်းတစန်ည််းနည််းမဖင့်် စ ြ  န် ့်  ွဲမ င််း မပျုနိ ငသ်ည်။ 

၁၈။ မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း၌ ရေလြ််းရက ျောင််း ိ  အဟန် ့်အတျော်းမဖစ်ရစသ ူသိ ့်ြဟ တ်   တ်ရြျောင််းသ ျော်းလျောရန ရသျော ရေယျောဉအျော်း 

အရနျှောင့််အယှ ်မဖစရ်စသသူည် ဦ်းစ ်းဌျောနြှ တျောဝနရိှ်သတူိ ့်  နည််းဥပရေ ၁၇၊ နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) အေ ရ ျောငေ်  ်ေျော၌ 

  န ် သည့််စေိတ် ိ  ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ရပ်းရ ျောငေ်ြည်။ 

၁၉။ ( ) ဦ်းစ ်းဌျောနသည် ြိြိဌျောန၏ ရေရက ျောင််းမပမဖင့််သျော မဖတ်သန််းေြည့်် ရ ်းအနတေျောယ်မဖစရ်စနိ င ်ရသျော 

ရေရက ျောင််းြ ျော်းနငှ့်် မဖတ်သန််းေြည့်် ရေယျောဉ အေ ယ်အစျော်း ိ  အ ါအျော်းရလ ျော်စ ျော သတ်ြှတ်နိ င ်သည်။ 

( ) ရေယျောဉြ ်း၊ ရေယျောဉအ ပ် သိ ့်ြဟ တ် တ ်ြ ိ ငသ်ည် ဦ်းစ ်းဌျောန  နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) အေ သတ်ြှတ်ထျော်းသည့်် 

ရေရက ျောင််းြ ျော်းတ င ်မဖတ်သန််းမ င််းြမပျုြ  ရေယျောဉြ ျော်း ရ ်းအနတေျောယ် ြမဖစရ်စရေ်းအတ  ် ရေရက ျောင််းမပတျောဝန ်

ထြ််းရ ျောငရ်ပ်းေန ်ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ရတျောင််း  ေြည်။ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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(ဂ) ရ ်းအနတေျောယ်မဖစရ်စတတ်ရသျော ပစစည််းြ ျော်းတငရ် ျောငလ်ျောရသျော ရေယျောဉြ ျော်း၊ ဝနရ်လ်းတင ်ရေယျောဉြ ျော်းြှ 

ရေယျောဉြ ်း၊ ရေယျောဉအ ပ် သိ ့်ြဟ တ် တ ်ြ ိ ငသ်ည် ရေလြ််းရက ျောင််းတ င ်ရ ်းအနတေျောယ်ြရှိရစေန ်အလိ ့်ငျှော 

ရေရက ျောင််းမပတျောဝန ်ထြ််းရ ျောငရ်ပ်းေန ်ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် က ိျုတင၍်   င့််မပျု   ် ရတျောင််း  ပါ  သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော 

ရေရက ျောင််းမပ  ိ  ရပ်းရ ျောငေ်ြည်။ 

(ဃ) နိ ငင် မ ျော်းသျော်း ေ ်းသည်ပါရှိရသျော အရပ ျော်စ ်းရေယျောဉြ ျော်းြှ ရေယျောဉြ ်း၊ ရေယျောဉအ ပ် သိ ့်ြဟ တ ်တ ်ြ ိ ငသ်ည် 

ရေလြ််းရက ျောင််းတ င ်ရ ်းအနတေျောယ်ြရှိရစေန ်အလိ ့်ငျှော ရေရက ျောင််းမပတျောဝနထ်ြ််း ရ ျောငရ်ပ်းေန ်ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် 

က ိျုတင၍်   င့််မပျု   ် ရတျောင််း  ပါ  သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော ရေရက ျောင််း မပ  ိ  ရပ်းရ ျောငေ်ြည်။ 

(င) ဦ်းစ ်းဌျောနသည် နည််းဥပရေ  ွဲ ( )၊ (ဂ) နငှ့်် (ဃ) တိ ့်အေ   င့််မပျု   ်ရတျောင််း  လျောသည့််အ ါ အ ိ ပါ ရေယျောဉြ ျော်း 

ရေလြ််းရက ျောင််းတ င ်ရ ်းအနတေျောယ်ြရှိရစရေ်းအတ  ် ရေရက ျောင််းမပ တျောဝနထ်ြ််းရ ျောင ်ရပ်းေြည်။ 

 

အ န်ိုး (၆) 

ပမ္စ ် ိုးတတံောိုးနငှ်ို့ ထ  ောငိ်ုး  ိုးတတံောိုးက  ိုးမ္ ောိုး ထ ော လ်ုြ်ပ ငိ်ုး 

၂၀။ သ ် ိ ငေ်ျောဝနက်  ်းဌျောန၊ အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််း တစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းသည် လ ပ်ငန််းလိ အပ်   ်အေ 

မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်အတ င််း မြစ ်ူ်းတ တျော်းက  ်း ြ ျော်း ိ မဖစရ်စ၊ 

ရ  ျောင််း ူ်းတ တျော်းက  ်းြ ျော်း ိ မဖစရ်စ ရ ျော ်လ ပ်လိ လျှင ်လ ပ်ငန််းအတိ င််းအတျော ပြျောဏနငှ့်် လ ပ်ငန််း ျောလတိ ့် ိ  

ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောနသိ ့် တငမ်ပပပ ်း သရ ျောတူည    ် ရတျောင််း  ေ ြည်။ 

၂၁။ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောနသည် နည််းဥပရေ ၂၀ အေ သရ ျောတူည    ် ရတျောင််း  မ င််းအရပေါ် စစိစပ်ပ ်း ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် 

မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ထိန််းသြိ််း ျော  ယ်မ င််း ိ  ထိ ိ  ်နိ ငဖ် ယ်ေျော ြရှိပါ  မြစ ်ူ်းတ တျော်းက  ်းြ ျော်း ိ မဖစရ်စ၊ 

ရ  ျောင််း ူ်းတ တျော်းက  ်းြ ျော်း ိ မဖစရ်စ ရ ျော ်လ ပ်ေန ်စည််း ြ််း   ် ြ ျော်းသတ်ြှတ်၍ သရ ျောတူည    ်ရပ်းနိ ငသ်ည်။ 

၂၂။ နည််းဥပရေ ၂၁ အေ သရ ျောတူည    ်ရပ်းပါ  သ ် ိ ငေ်ျော ဝနက်  ်းဌျောန၊ အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််း တစ ်    သိ ့်ြဟ တ် 

ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းသည် မြစ ်ူ်းတ တျော်းက  ်းြ ျော်း ိ မဖစရ်စ၊ ရ  ျောင််း ူ်း တ တျော်းက  ်းြ ျော်း ိ မဖစရ်စ ရ ျော ်လ ပ်မ င််းအတ  ် 

တိ င််းတျောြှုနငှ့််   င််း င််းစစရ် ်းြှု ဝနရ် ျောင ် ိ  ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ရပ်းသ င််းေြည်။ 

 

အ န်ိုး (၇) 

ပမ္စ ် ိုးတတံောိုးက  ိုးမ္ ောိုး ထရရှည်တညတ်ံို့  ုငမ်မ္ွှဲထရိုး 

၂၃။ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောနသည် မြစ ်ူ်းတ တျော်းက  ်းြ ျော်း ရေရှည်တည်တ ့် ိ ငပ်ြွဲရေ်း အလိ ့်ငျှော 

ရအျော ်ပါလ ပ်ငန််းတျောဝနြ် ျော်း ိ  ရ ျောငေ်  ်ေြည် - 

( ) ရေလြ််းထိန််းသြိ််းရေ်း လ ပ်ငန််းြ ျော်းရ ျောငေ်  ်ေန ်ဦ်းစ ်းဌျောန၏ တငမ်ပ   ်အရပေါ် လိ အပ်ပါ  သ ် ိ ငေ်ျော 

ဝနက်  ်းဌျောနနငှ့်် ည ိနှုငိ််းရ ျောငေ်  ်မ င််း၊ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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( ) မြစ ်ူ်းတ တျော်း တစ ်   င််း၏  င််းလ တ်အ  ယ်နငှ့်် အမြင့််တိ ့် ိ  ရ ျော ်လ ပ်ရေ်းဝနက်  ်းဌျောနနငှ့်် ည ိနှုငိ််းပပ ်း 

အြိန် ့်ရက ျော်မငျောစျော ထ တ်မပန၍် သတ်ြှတ်မ င််း။ 

၂၄။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည် ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန၏ လြ််းညွှန ်  ်နငှ့််အည  - 

( ) မြစ ်ူ်းတ တျော်းက  ်းြ ျော်း ရေရှည်တည်တ ့် ိ ငပ်ြွဲေန ်အလိ ့်ငျှော သ ် ိ ငေ်ျော အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််း နငှ့််ည ိနှုငိ််း၍ 

လိ အပ်ရသျော ရေလြ််းထိန််းသြိ််းရေ်းလ ပ်ငန််းြ ျော်း ိ  ရ ျောငေ်  ်ေြည်။ 

( ) နည််းဥပရေ ၂၃၊ နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) အေ သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော မြစ ်ူ်းတ တျော်းတစ ်   င််း၏  င််းလ တ်အ  ယ်နငှ့်် 

အမြင့််တိ ့် ိ  သ ် ိ ငေ်ျော တ တျော်းတစ ်   င််း၌ မြငသ်ျောရသျောရေလြ််းညွှန ်အြှတ်အသျော်းြ ျော်း မပျုလ ပ်ထျော်းေြည်။ 

(ဂ) မြစ ်ူ်းတ တျော်းက  ်းတစ ်   င််းအျော်း ရေလြ််းသတ်ြှတ်   ် သတင််းထ တ်မပနေ်ြည်။ 

(ဃ) မြစ ်ူ်းတ တျော်းက  ်း တစ ်   င််းအလိ  ် မဖတ်သန််းနိ ငြ်ည့်် ရေယျောဉြ ျော်း၏ အေ ယ်အစျော်းနငှ့်် တ ွဲအရေအတ  ် ိ  

သတ်ြှတ်၍ သတင််းထ တ်မပနေ်ြည်။ 

၂၅။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည် မြစ ်ူ်းတ တျော်းက  ်းြ ျော်း ရေရှည်တည်တ ့် ိ ငပ်ြွဲေန ်အလိ ့်ငျှော - 

( ) မြစရ်  ျောင််း၊ ရေလြ််းရက ျောင််းြ ျော်း ိ  တိ င််းတျောစစရ် ်း၍ သရ ျောထျော်း ြှတ်   ်မဖင့်် ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်း ဝနက်  ်းဌျောနသိ ့် 

တငမ်ပေြည်။ 

( ) ရေလြ််းထိန််းသြိ််းရေ်း လ ပ်ငန််းြ ျော်း ိ  ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန၏ လြ််းညွှန ်  ်နငှ့််အည  သ ် ိ ငေ်ျော အစိ ်းေဌျောန၊ 

အဖ ွဲွဲ့အစည််းြ ျော်းနငှ့်် ည ိနှုငိ််းရ ျောငေ်  ်ေြည်။ 

 

အ န်ိုး (၈) 

နစပ်မ္ြုြ်ထရယောဉ်တ ိုးထ ော် ယယ် ပ ငိ်ုး 

၂၆။ ရေယျောဉပိ ငရ်ှငသ်ည်- 

( ) မြစရ်  ျောင််းနယ်အတ င််း ရေယျောဉနစ်မြျုပ်ပါ  မြစရ်  ျောင််းရေလြ််းရက ျောင််းြ ျော်း ရ ျောင််းြ နပ်ပ ်း ရေယျောဉြ ျော်း 

အနတေျောယ်ြရှိရစရေ်းအတ  ် ြည်သည့််ရနေျော၊ ြည်သည့််အ  ိန၊် ြည်သည့််အတ   ်နစမ်ြျုပ်ရက ျောင််း ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် 

   ်  င််းအရက ျောင််းက ျော်းပပ ်း ေ ်ရပါင််း ၉၀ အတ င််း တူ်းရဖျော ်ယ်ယူရေ်း အတ  ် အမြန ်  ်း စ ြ ရ ျောငေ်  ်ေြည်။ 

အ ယ်၍ ရေယျောဉြ ျော်း   တ်ရြျောင််းသ ျော်းလျောသည့်် ရေလြ််းရက ျောင််းတ င ်ပိတ် ိ ့်နိ ငသ်ည့်် အရမ အရနြ ိျု်းမဖစပ်ါ  

   ်  င််း ယ်ယူဖယ်ရှျော်းေြည်။ ထိ သိ ့်    ်  င််း  ယ်ယူဖယ်ရှျော်းမ င််းြမပျုသမဖင့်် ဦ်းစ ်းဌျောန  

 ယ်ယူဖယ်ရှျော်းရပ်းေသည့််အတ  ်   န ်  စေိတ် ိ  ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ရပ်းရ ျောငေ်ြည်။ 

( ) မြစရ်  ျောင််းနယ်အတ င််း နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ ိ  တူ်းရဖျော် ယ်ယူမ င််း ြမပျုနိ ငလ်ျှငရ်သျော်လည််းရ ျောင််း၊ 

တူ်းရဖျော် ယ်ယူမ င််း ြမပျု ွဲ စ န် ့်လွှတ်လိ လျှင ်ရသျော်လည််းရ ျောင််း အ  ိျု်းအရက ျောင််းရဖျော်မပ၍ ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် 

ရေယျောဉနစမ်ြျုပ်သည့်် ရန ့်ေ ်ြှ ေ ်ရပါင််း ၉၀ အတ င််း တငမ်ပေြည်။ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 

Page 12 of 29 

(ဂ)    ်  င််း ယ်ယူဖယ်ရှျော်းေန ်ြလိ သည့်် နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ ိ  တူ်းရဖျော် ယ်ယူရေ်းအတ  ် အမြန ်  ်း 

စ ြ ရ ျောငေ်  ်ရသျော်လည််း ေ ်ရပါင််း ၉၀ အတ င််း တူ်းရဖျော ်ယ်ယူမ င််း ြမပျုနိ ငသ်ည့််အ ါ   ်လ ်၍ 

တူ်းရဖျော် ယ်ယူရေ်း အတ  ် ေ ်တိ ်းမြ င့််ရပ်းေန ်ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့်   င့််မပျု   ် ရတျောင််း   ေြည်။ 

(ဃ) နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ ိ  ရေယျောဉနစမ်ြျုပ်သည့််ရန ့်ြှ တစန်စှအ်တ င််း နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) နငှ့််(ဂ) တိ ့်အေ 

တူ်းရဖျော် ယ်ယူ  င့််ရိှသည်။ ထိ တစန်စှ ်  န ်  ်းပပ ်းရနျော ် နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ ိ  တူ်းရဖျော် ယ်ယူ  င့််နငှ့်် ပိ င ်ိ င ် င့််တိ ့် 

ြရှိရစေ။ 

၂၇။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည်- 

( ) ရေယျောဉပိ ငရ်ှင ် နည််းဥပရေ ၂၆၊ နည််းဥပရေ  ွဲ (ဂ) အေ ေ ်ရပါင််း ၉၀ အတ င််း တူ်းရဖျော် ယ် ယူမ င််း 

ြမပျုနိ ငသ်မဖင့်် ေ ်တိ ်းမြ င့််ရပ်းေန ်တငမ်ပ   ် ိ  စစိစပ်ပ ်း စည််း ြ််း   ် သတ်ြှတ်၍ အပပ ်းတူ်းရဖျော်  ယ်ယူေန ်

  ဝန ် ျုပ်မပျုလ ပ်ရစပပ ်း သင့််ရလ ျော်ရသျော ေ ် ိ  တိ ်းမြ င့််ရပ်းနိ ငသ်ည်။ 

( ) နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉနငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍ ရအျော ်ပါအရမ အရန တစေ်ပ်ေပ်ရပေါ်ရပါ ်သည့််အ ါ ပိ ့်ရ ျောင ်ရေ်းဝနက်  ်းဌျောန၏ 

သရ ျောတူည    ်မဖင့်် ထိ ရေယျောဉ ိ  ဖယ်ရှျော်းမ င််း၊ ဖ  ်  ်းမ င််း သိ ့်ြဟ တ် သြိ််းယူမ င််း မပျုနိ ငသ်ည် - 

(၁) နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) အေ   ျုပ် ိ ရသျော အပပ ်းတူ်းရဖျော် ယ်ယူေန ်  ဝန ် ျုပ် ိ  ရေယျောဉပိ ငရ်ှင ် ရဖျော ်ဖ  ်မ င််း၊ 

(၂) ရေယျောဉပိ ငရ်ှင ် ရေယျောဉနစမ်ြျုပ်သည့််ရန ့်ြှ တစန်စှအ်တ င််း တူ်းရဖျော် ယ်ယူြှု ြမပျုနိ ငမ် င််း၊ 

(၃) နည််းဥပရေ ၂၆၊ နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) အေနစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ ိ  တူ်းရဖျော် ယ်ယူြှု ြမပျုမ င််း သိ ့်ြဟ တ် စ န် ့်လွှတ်မ င််း၊ 

(၄) ရေယျောဉပိ ငရ်ှင ်ြည်သြူည်ဝါမဖစရ်က ျောင််း ြသရိှိေ ွဲ မြစရ်  ျောင််းနယ်အတ င််း နစမ်ြျုပ်ရနရသျော 

ရေယျောဉရှိရက ျောင််း သတင််းက ျော်းသိမ င််း။ 

၂၈။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည် နည််းဥပရေ ၂၇၊ နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) အေ ဖယ်ရှျော်းမ င််း၊ ဖ  ်  ်းမ င််း သိ ့်ြဟ တ် သြိ််းယူမ င််းမပျုသည့်် 

နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ ိ  ရဈ်းပပိျုငစ်နစမ်ဖင့်် တူ်းရဖျော် ယ်ယူ  င့််မပျုရေ်းအတ  ် ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောနသိ ့် တငမ်ပေြည်။ 

၂၉။ မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်တိ ့်တ င ်နည််းဥပရေ ၂၆ နငှ့်် ၂၇ တိ ့်နငှ့်် ြသ ် ိ င ်သည့််နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ ိ  

စ ်းပ ျော်းရေ်း အလိ ့်ငျှော တူ်းရဖျော် ယ်ယူလိ သသူည် ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်း ဝနက်  ်းဌျောနသိ ့် ပ  စ  (၁) မဖင့်် ရလျှျော ်ထျော်းေြည်။ 

၃၀။ နည််းဥပရေ ၂၉ အေ တူ်းရဖျော် ယ်ယူလိ သသူည် - 

( ) ရအျော ်ပါအ   ်အလ ်ြ ျော်း၊ အေည်အ  င််းြ ျော်းနငှ့်် မပည့််စ  သမူဖစေ်ြည် - 

(၁) မြနြ်ျောနိ ငင် သျော်းမဖစသ်၊ူ 

(၂) ရဖျော်ယူြည့်် လ ပ်ငန််းနငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍ ရင ရက ်းနငှ့်် ပစစည််း ိေိယျောလ  ရလျော ်ြှု ရှိသ၊ူ 

(၃) နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉြ ျော်း ရဖျော်ယူ ယ်ယူေျောတ င ်သ ် ိ ငသ်ည့်် ရေရက ျောင််း ိ ငေ်ျော ဥပရေြ ျော်း၊ ဦ်းစ ်းဌျောန  

သတ်ြှတ်သည့်် စည််းြ ဉ်း၊ စည််း ြ််းြ ျော်းနငှ့််အည  လိ  ်နျောရ ျောငေ်  ်နိ ငသ်၊ူ 

(၄) သတ်ြှတ်  ိနအ်တ င််း ရဖျော်ယူနိ ငစ် ြ််းရှိသ၊ူ 

(၅) လ ပ်ငန််းရ ျောငေ်  ်ြှု ိ  ြိြိ ိ ယ်တိ င ်တျောဝနယ် ူရ ျောငေ်  ်နိ ငစ် ြ််းရှိသ။ူ 

( ) နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ ယ်ယူရေ်းအတ  ် စရပေါ်ရင   ပ် ငါ်းသိန််းရပ်းသ င််းပပ ်းမဖစေ်ြည်။ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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၃၁။ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောနသည် စ ်းပ ျော်းရေ်းအလိ ့်ငျှော နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉတူ်းရဖျော် ယ်ယူ  င့််မပျုရေ်း နငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍ 

နည််းဥပရေ ၂၈ အေ ဦ်းစ ်းဌျောန၏ တငမ်ပ   ် သိ ့်ြဟ တ် နည််းဥပရေ ၂၉ အေ နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ ိ  စ ်းပ ျော်းရေ်းအလိ ့်ငျှော 

တူ်းရဖျော် ယ်ယူ  င့််မပျုေန ်ရလျှျော ်ထျော်း   ်အရပေါ် စစိစပ်ပ ်း သရ ျောထျော်းြှတ်   ် တငမ်ပနိ ငေ်န ်နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉြ ျော်း 

တူ်းရဖျော် ယ်ယူရေ်း၊ ထ   ွဲရေျောင််း  ရေ်းနငှ့်် က  ်းက ပ်ရေ်းအဖ ွဲွဲ့ ဖ ွဲွဲ့စည််း၍မဖစရ်စ၊ ဦ်းစ ်းဌျောန ိ မဖစရ်စ တျောဝနရ်ပ်းေြည်။ 

၃၂။ နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉြ ျော်းတူ်းရဖျော် ယ်ယူရေ်း၊ ထ   ွဲရေျောင််း  ရေ်းနငှ့်် က  ်းက ပ်ရေ်းအဖ ွဲွဲ့ သိ ့်ြဟ တ် ဦ်းစ ်းဌျောနသည် 

နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ ိ  တူ်းရဖျော် ယ်ယူ  င့််မပျုရေ်းနငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍ - 

( ) လိ အပ်ပါ    င််း င််း တိ င််းတျောမ င််းနငှ့်် စစရ် ်းမ င််းတိ ့် မပျုလ ပ်ေြည်။ 

( )  န် ့်   ်သြူရိှပါ  က ြ််း င််းရဈ်းတနဖိ် ်း တ  ်   ်ြှုနငှ့််အတူ သရ ျောထျော်းြှတ်   ်မဖင့်် 

ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောနသိ ့် တငမ်ပေြည်။ 

၃၃။ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောနသည် နည််းဥပရေ ၃၂ အေ တငမ်ပ   ် ိ  စစိစပ်ပ ်း   င့််မပ   ်ရပ်းေန ်မငင််း ိ မ င််း သိ ့်ြဟ တ် ပ  စ  

(၂) မဖင့်် စည််း ြ််း   ်ြ ျော်း သတ်ြှတ်၍   င့််မပျုမ င််းမပျုနိ ငသ်ည်။ 

၃၄။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည်- 

( ) နည််းဥပရေ ၃၃ အေ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန    င့််မပျု   ်ရပ်းေန ်မငင််း ိ ရက ျောင််း သိ ့်ြဟ တ် စည််း ြ််း   ်ြ ျော်း 

သတ်ြှတ်၍   င့််မပျု   ်ရပ်းရက ျောင််း အရက ျောင််းက ျော်းစျော လ ်  ေရိှသည့််ရန ့်ြှ ၁၀ ေ ်အတ င််း ထိ သိ ့်မငင််း ိ ရက ျောင််း 

သိ ့်ြဟ တ်   င့််မပျုရက ျောင််း ိ  ရလျှျော ်ထျော်းသထူ  အရက ျောင််းက ျော်းေ ြည။် 

( ) ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန  စည််း ြ််း   ်ြ ျော်းသတ်ြှတ်၍   င့််မပျု   ်ရပ်းရသျော ရလျှျော ်ထျော်း သအူျော်း 

တိ င််းတျောြှုနငှ့််   င််း င််းစစရ် ်းြှု ဝနရ် ျောင ် ိ  ရပ်းသ င််းရစပပ ်း   င့််မပျု   ် လ ်ြှတ် ထ တ်ရပ်းေြည်။ 

၃၅။ နစမ်ြ ျုပ်ရေယျောဉ တူ်းရဖျော် ယ်ယူ  င့််ေသည့်် အဖ ွဲွဲ့အစည််း တစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းသည်- 

( )ရေလြ််း  ဉ်းရမြျောင််းသည့်် ရနေျောမဖစပ်ါ  ဦ်းစ ်းဌျောနြှ သ ် ိ ငေ်ျော တျောဝန ် အေျောရှိ  သတ်ြှတ်ရပ်းရသျော 

လ ပ်ငန််း  ိနအ်တ င််း၌သျော ရ ျောငေ်  ်ေြည်။ ဤသိ ့် ရ ျောငေ်  ်ေျောတ င ်ရေယျောဉ ြ ျော်း  တ်ရြျောင််းသ ျော်းလျောေျောတ င ်

ရနျှောင့််ရန်ှးြှုနငှ့်် ရစျောင့်် ိ င််းေြှုြ ျော်း ိ  နည််းနိ ငသ်ြျှ နည််းရစေြည်။ 

( ) မြစရ်  ျောင််းနယ်အတ င််းရှိ ရေလယ် ျွန််းနငှ့်် ရသျောင ်  ြ ျော်းရပေါ်တ င ်နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉြ ျော်း ိ  တူ်းရဖျော် ယ်ယူပပ ်းပါ  

တူ်းရဖျော်သည့်် ရနေျောြ ျော်းအျော်း ြူလအရနအထျော်းအတိ င််း မပနလ်ည်ဖိ ့်ရပ်းေြည်။ 

(ဂ) နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ တူ်းရဖျော် ယ်ယူပပ ်း ထ  ်ရှိလျောသည့်် တူ်းစျောြ ျော်းနငှ့်် စ န် ့်ပစပ်စစည််းြ ျော်း ိ  ရေလြ််း 

ရက ျောင််းအတ င််းသိ ့် စ န် ့်ပစမ် င််းြမပျုေ။ 

(ဃ) နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉတူ်းရဖျော် ယ်ယူမ င််းနငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍ ရနျော ်  ်တ ွဲ ( ) မဖင့်် သတ်ြှတ်ထျော်း ရသျော 

စည််း ြ််း   ်ြ ျော်း ိ  တိ  စ ျော လိ  ်နျောရ ျောငေ်  ်ေြည်။ 

၃၆။ နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉတူ်းရဖျော် ယ်ယူ  င့််ေသည့်် အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းသည် နည််းဥပရေ ၃၅ ပါ 

နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉတူ်းရဖျော်  ယ်ယူမ င််း ိ ငေ်ျော တျောဝနြ် ျော်းနငှ့်် စည််း ြ််း   ်ြ ျော်း  ိ  တိ  စ ျော လိ  ်နျောြည်မဖစရ်က ျောင််း 

ဦ်းစ ်းဌျောနတ င ် တိ  ဝန ် ျုပ် ိ    ျုပ် ိ ေြည်။ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 

Page 14 of 29 

၃၇။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည် နည််းဥပရေ ၃၆ အေ   ျုပ် ိ ရသျော  တိ  ဝန ် ျုပ် ိ  ရဖျော ်ဖ  ်၍ နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ 

တူ်းရဖျော် ယ်ယူမ င််း ိ ငေ်ျော တျောဝနတ်စေ်ပ်ေပ် ိ လည််းရ ျောင််း၊ ရနျော ်  ်တ ွဲ ( ) မဖင့်် သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော 

စည််း ြ််း   ် တစေ်ပ်ေပ် ိ လည််းရ ျောင််း လိ  ်နျောရ ျောငေ်  ်ေန ်ပ  ်   ် ရသျော အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ ်    သိ ့်ြဟ တ် 

ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းအျော်း ထ တ်ရပ်းထျော်းရသျော   င့််မပျု   ် ိ  ပိ ့်ရ ျောင ်ရေ်းဝနက်  ်းဌျောန၏ အတည်မပျု   ်မဖင့်် 

ရ ပ်သြိ််းနိ ငသ်ည်။ 

၃၈။ နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ တူ်းရဖျော် ယ်ယူ  င့််ေသည့်် အဖ ွဲွဲ့အစည််း တစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းသည်- 

( )   င့််မပျု   ်ေရိှသည့််ရန ့်ြှ တစန်စှအ်တ င််း အပပ ်းတူ်းရဖျော် ယ်ယူ၍ မြစရ်  ျောင််းနယ်ြှ ဖယ်ရှျော်း ေြည်။ 

( ) နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) အေ တစန်စှအ်တ င််း တူ်းရဖျော် ယ်ယူ ဖယ်ထ တ်နိ ငမ် င််း ြမပျုနိ ငပ်ါ  ြည်သည့််အတ  ် 

သတ်ြှတ်ရပ်းသည့်် အ  ိနအ်တ င််း ရ ျောငေ်  ်နိ ငမ် င််း ြရှိရက ျောင််း   ိျု်းရက ျောင််း  ိ ငလ်  စ ျော ရဖျော်မပပပ ်း 

တူ်းရဖျော် ယ်ယူ  င့်် သ ်တြ််းတိ ်းမြ င့််ရပ်းေန ်နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉြ ျော်း တူ်းရဖျော် ယ်ယူ ရေ်း၊ ထ   ွဲရေျောင််း  ရေ်းနငှ့်် 

က  ်းက ပ်ရေ်းအဖ ွဲွဲ့ သိ ့်ြဟ တ် ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ပ  စ  (၃) မဖင့်် ရလျှျော ်ထျော်းေြည်။ 

၃၉။ နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉြ ျော်း တူ်းရဖျော် ယ်ယူရေ်း၊ ထ   ွဲရေျောင််း  ရေ်းနငှ့်် က  ်းက ပ်ရေ်းအဖ ွဲွဲ့ သိ ့်ြဟ တ် ဦ်းစ ်းဌျောနသည် နည််းဥပရေ 

၃၈၊ နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) အေရလျှျော ်ထျော်း   ် ိ စစိစပ်ပ ်း - 

( )   င့််မပျုသင့််ရက ျောင််း ရတ ွဲ့ ရှိပါ  ပ  စ  (၄) မဖင့််သ ်တြ််းတစက် ိြ်လျှင ်၁၂ လ မဖင့်် သ ်တြ််း နစှက် ိြ်အထ ိ

တိ ်းမြ င့််ရပ်းနိ ငသ်ည်။ 

( )   င့််ြမပျုသင့််ရက ျောင််း ရတ ွဲ့ ရှိလျှငမ်ဖစရ်စ၊ နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) အေ သ ်တြ််းနစှက် ိြ်အထိ တိ ်းမြ င့်် ရပ်းရသျော်လည််း 

အပပ ်းတူ်းရဖျော် ယ်ယူ ဖယ်ရှျော်းနိ ငမ် င််း ြရှိလျှငမ်ဖစရ်စ ထ တ်ရပ်းထျော်းရသျော   င့််မပျု   ် လ ်ြှတ် ိ  

ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန၏ အတည်မပျု   ်မဖင့်် ရ ပ်သြိ််းနိ ငသ်ည်။ 

၄၀။ နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉတူ်းရဖျော်  င့််ေသည့်် အဖ ွဲွဲ့အစည််း တစ ်   သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းသည် ပထြ အက ိြ် 

သ ်တြ််းအတ င််း အပပ ်းတူ်းရဖျော်  ယ်ယူဖယ်ရှျော်းနိ ငေ်န ်က ိျု်းပြ််းအျော်းထ တ်၍ ရ ျောငေ်  ်ေ ြည်။ အ ယ်၍ 

ပထြအက ိြ် သ ်တြ််းအတ င််း အပပ ်းတူ်းရဖျော် ယ်ယူဖယရ်ှျော်းနိ ငမ် င််း ြမပျုနိ ငပ်ါ  အ  ိျု်းအရက ျောင််း  ိ ငလ်  စ ျောမဖင့်် 

ရဖျော်မပပပ ်း ေ တိယအက ိြ် သ ်တြ််းတိ ်းမြ င့််ရပ်းေန ်နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ ြ ျော်းတူ်းရဖျော် ယ်ယူရေ်း၊ ထ   ွဲရေျောင််း  ရေ်းနငှ့်် 

က  ်းက ပ်ရေ်းအဖ ွဲွဲ့ သိ ့်ြဟ တ် ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ပ  စ  (၃) မဖင့်် ရလျှျော ်ထျော်းေြည်။ 

၄၁။ နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉြ ျော်းတူ်းရဖျော် ယ်ယူရေ်း၊ ထ   ွဲရေျောင််း  ရေ်းနငှ့်် က  ်းက ပ်ရေ်းအဖ ွဲွဲ့ သိ ့်ြဟ တ် ဦ်းစ ်းဌျောနသည် နည််းဥပရေ 

၄၀ အေ ရလျှျော ်ထျော်း   ် ိ  စစိစပ်ပ ်း   င့််မပျုသင့််ရက ျောင််း ရတ ွဲ့ ရှိပါ  ပ  စ  (၄) မဖင့်် ေ တိယအက ိြ် သ ်တြ််း ၁၂ လ 

အထိ တိ ်းမြ င့််ရပ်းနိ ငသ်ည်။ 

၄၂။ နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉတူ်းရဖျော် ယ်ယူ  င့််ေသည့်် အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းသည် နည််းဥပရေ ၃၉၊ 

နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) အေ သ ်တြ််းတိ ်းမြ င့််ရပ်းပါ  ပထြအက ိြ် သ ်တြ််းတိ ်းမြ င့််  အမဖစ ်သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော 

နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉတနဖိ် ်း၏ ၁၀ ေျော ိ ငန်ှုန််း ိ လည််းရ ျောင််း၊ နည််းဥပရေ ၄၁ အေ သ ်တြ််းတိ ်းမြ င့််ရပ်းပါ  



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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ေ တိယအက ိြ် သ ်တြ််းတိ ်းမြ င့်် အမဖစ ်ထိ တနဖိ် ်း၏ ၂၀ ေျော ိ ငန်ှုန််း ိ  လည််းရ ျောင််း ေဏရ်က ်းအမဖစ ်

ရပ်းရ ျောငေ်ြည်။ 

၄၃။ နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉတူ်းရဖျော် ယ်ယူ  င့််ေသည့်် အဖ ွဲွဲ့အစည််း တစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းသည် - 

( ) တူ်းရဖျော် ယ်ယူမ င််း၊ စတငရ် ျောငေ်  ်မ င််းနငှ့်် တိ ်းတ ်ြှုအရမ အရန ိ  တစလ်တစက် ိြ် ဦ်းစ ်းဌျောန၊ ရ  ်း  ျုပ်နငှ့်် 

သ ် ိ ငေ်ျော ရေအေင််းအမြစန်ငှ့််မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ရေ်း ဦ်းစ ်းဌျောန ရေသရ  ်းြ ျော်းသိ ့် သတင််းပိ ့်ေြည်။ 

( ) တူ်းရဖျော် ယ်ယူြှု ရအျောငမ်ြငပ်ပ ်းစ ်းသည့််အ ါ ပပ ်းစ ်းသည့််ရန ့်ြှ ၁၀ ေ ်အတ င််း ဦ်းစ ်းဌျောန၊ ရ  ်း  ျုပ် နငှ့်် သ ် ိ ငေ်ျော 

ရေအေင််းအမြစန်ငှ့််မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ဖ  ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ရေ်း ဦ်းစ ်းဌျောနရေသရ  ်းြ ျော်းသိ ့် တငမ်ပေြည်။ 

(ဂ) တူ်းရဖျော် ယ်ယူပပ ်းရသျောရေယျောဉအျော်း ဦ်းစ ်းဌျောန၏   င့််မပျု   ် ေရှိြှသျော ြိြိလိ ေျောသိ ့် သယ်ရ ျောင ်  င့််ရိှသည်။ 

၄၄။ ( ) နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ တူ်းရဖျော် ယ်ယူ  င့််ေသည့်် အဖ ွဲွဲ့အစည််း တစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ် တစဦ််းဦ်း သည် ေ တိယအက ြိ် 

သ ်တြ််းတိ ်းမြ င့််ရပ်းသည့််  ျောလ  န ်  ်းပပ ်းရနျော ် ေျောသ ဥတ   ိ ်းေ ျော်းြှုရက ျောင့်် မဖစရ်စ၊ သ ျောဝ 

ရ ်းအနတေျောယ်အပါအဝင ်ရြျှျော်ြှန််း၍ ြေနိ ငသ်ည့််အမပင ်တျော်း  ်းမ င််း ြမပျုနိ ငရ်သျော 

အမ ျော်းအရက ျောင််းတစ ်   ရက ျောင့််မဖစရ်စ တူ်းရဖျော် ယ်ယူမ င််းလ ပ်ငန််း ိ  သတ်ြှတ်  ိနအ်တ င််း ရ ျောငေ်  ်နိ ငမ် င််း 

ြရှိပါ  ရက ျောင််း  ိျု်း ိ ငလ်  စ ျောမဖင့်် ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် သငရ်လ ျော်သည့်် တူ်းရဖျော် ယ်ယ ူ  င့်် ျောလတိ ်းမြ င့််ရပ်းေန ်

တငမ်ပနိ ငသ်ည်။ 

( ) နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉြ ျော်း တူ်းရဖျော် ယ်ယူရေ်း၊ ထ   ွဲရေျောင််း  ရေ်းနငှ့်် က  ်းက ပ်ရေ်းအဖ ွဲွဲ့ သိ ့်ြဟ တ် ဦ်းစ ်းဌျောနသည် 

နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) အေ တူ်းရဖျော် ယ်ယူ  င့််  ျောလတိ ်းမြ င့််ရပ်းေန ်တငမ်ပ   ် ိ  စစိစပ်ပ ်း သင့််ရလ ျော်သည့်် 

တူ်းရဖျော် ယ်ယူ  င့်် ျောလနငှ့်် နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉတနဖိ် ်း၏ ၁၀ ေျော ိ ငန်ှုန််းထ ် ြပိ ရသျော ေဏရ်က ်းတိ ့် ိ  သတ်ြှတ်၍ 

တိ ်းမြ င့််ရပ်းနိ ငသ်ည်။ 

၄၅။ နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉြ ျော်း တူ်းရဖျော် ယ်ယူရေ်း၊ ထ   ွဲရေျောင််း  ရေ်းနငှ့်် က  ်းက ပ်ရေ်းအဖ ွဲွဲ့ သိ ့်ြဟ တ် ဦ်းစ ်းဌျောနြှ 

တျောဝနရ်ပ်းအပ်သည့်် အေျောရှိသည ်နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ တူ်းရဖျော ်ယ်ယူမ င််းနငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍ ဥပရေနငှ့်် ဤနည််းဥပရေြ ျော်းပါ 

မပဋ္ဌျောန််း   ်ြ ျော်းအျော်း လိ  ်နျောရ ျောငေ်  ်မ င််း ရိှ ြရှိ ိ လည််းရ ျောင််း၊ သတ်ြှတ်ရပ်းရသျော စည််း ြ််း   ်ြ ျော်းနငှ့်် 

ည ည တ်ြှု ရိှ ြရိှ  ိ လည််းရ ျောင််းအ ါအျော်းရလ ျော်စ ျော   င််း င််းစစရ် ်းပပ ်း ရတ ွဲ့ ရှိ   ် ိ  ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောနသိ ့် 

အစ ေင ် ေြည်။ 

၄၆။ ( ) ရေယျောဉနစမ်ြျုပ်သည့််ရန ့်ြှ တစန်စှအ်တ င််း နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉပိ င ်ိ င ် င့််နငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍ အမငင််းပ ျော်းြှုရပေါ်ရပါ ်လျှင ်

ရေယျောဉပိ ငရှ်ငန်ငှ့်် နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉတူ်းရဖျော်  ယ်ယူ  င့််ေသည့်် အဖ ွဲွဲ့အစည််း တစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းသည် 

အ  င််း  င််းည ိနှုငိ််း၍ ြေရှိပါ  နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ ြ ျော်းတူ်းရဖျော ်ယ်ယူရေ်း၊ ထ   ွဲရေျောင််း  ရေ်းနငှ့်် က  ်းက ပ်ရေ်းအဖ ွဲွဲ့ 

သိ ့်ြဟ တ် ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ရစ့်စပ်ည ိနှုငိ််း ရပ်းေန ်တငမ်ပနိ ငသ်ည်။ 

( ) နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉြ ျော်း တူ်းရဖျော် ယ်ယူရေ်း၊ ထ   ွဲရေျောင််း  ရေ်းနငှ့်် က  ်းက ပ်ရေ်းအဖ ွဲွဲ့ သိ ့်ြဟ တ် ဦ်းစ ်းဌျောနသည် 

နစှဖ် ်အမငင််းပ ျော်းသတူိ ့်အျော်း  င့််ရ ေါ်၍ ရမပလည်ြှုေရစေန ်ရစ့်စပ်ည ိနှုငိ််းရပ်းပပ ်း ရေယျောဉတနဖိ် ်း၏ က ြ််း င််းရဈ်း ိ  

မပင ်ငတ်  ်   ်၍ သတ်ြှတ်ရပ်းနိ ငသ်ည်။ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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(ဂ) နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉပိ င ်ိ င ် င့််နငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍ နစှဖ် ်အမငင််းပ ျော်းသတူိ ့်သည် နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) အေ ရစ့်စပ်ည ိနှုငိ််း၍ 

ြေလျှင ်သ ် ိ ငေ်ျော တေျော်းရ  ်း၏အ   ်းအမဖတ် ိ    ယူနိ ငသ်ည်။ 

 

အ န်ိုး (၉) 

ထရနတုထ်ပမ္ောငိ်ုးထ ော လ်ုြ်ပ ငိ်ုး၊ ထရအောိုးလျှြ်စစစ် ်ရုံမ္ ောိုး တည်ထ ော ပ် ငိ်ုးနငှ်ို့ ပမ္စထ်  ောငိ်ုးထရ  တုန်တုသ်ံိုုးစွွှဲပ ငိ်ုး 

၄၇။ သ ် ိ ငေ်ျောဝနက်  ်းဌျောန၊ အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််း တစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းသည် လ ပ်ငန််းလိ အပ်   ်အေ 

မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်အတ င််း ရေန တရ်မြျောင််း ရဖျော ်လ ပ်လိ လျှင ်မဖစရ်စ၊ 

ရေအျော်းလျှပ်စစစ် ်ရ  ြ ျော်း တည်ရ ျော ်လ ပ် ိ ငလ်ိ လျှငမ်ဖစရ်စ၊ မြစရ်ေတင ်စ ြ  ိန််းြ ျော်း ရ ျောငေ်  ်ပပ ်း 

မြစရ်  ျောင််းရေထ တ်န တ်သ  ်းစ ွဲလိ လျှင ်မဖစရ်စ လ ပ်ငန််းတည်ရနေျော၊ လ ပ်ငန််း အတိ င််းအတျောပြျောဏမဖင့်် 

လ ပ်ငန််း ျောလတိ ့် ိ  ရဖျော်မပ၍ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောနသိ ့် သရ ျောတူည    ် ရတျောင််း  ေြည်။ 

၄၈။ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောနသည် နည််းဥပရေ ၄၇ အေသရ ျောထျော်းရတျောင််း     ် အရပေါ် စစိစပ်ပ ်း ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် 

မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ထိန််းသြိ််း ျော  ယ်မ င််း ိ  ထိ ိ  ်နိ ငဖ် ယ်ေျောြရှိပါ  ရေန တ်ရမြျောင််းရဖျော ်လ ပ်မ င််း၊ 

ရေအျော်းလျှပ်စစစ် ်ရ  ြ ျော်း တည်ရ ျော ်လ ပ် ိ ငမ် င််း သိ ့်ြဟ တ် မြစရ်ေတင ်စ ြ  ိန််းြ ျော်း ရ ျောငေ်  ်ပပ ်း 

မြစရ်  ျောင််းရေ ထ တ်န တ် သ  ်းစ ွဲမ င််း ိ  စည််း ြ််း   ်ြ ျော်း သတ်ြှတ်၍ သရ ျောတူည    ် ရပ်းနိ ငသ်ည်။ 

၄၉။ နည််းဥပရေ ၄၈ အေ သရ ျောတူည    ်ရပ်းပါ  သ  ်ိ ငေ်ျော ဝနက်  ်းဌျောန၊ အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ ်    သိ ့်ြဟ တ် 

ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းသည် တိ င််းတျောပ  ထ တ်မ င််းနငှ့််   င််း င််းစစရ် ်းမ င််း တိ ့်အတ  ် ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန  

သတ်ြှတ်ရသျော ဝနရ် ျောင ် ိ  ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ရပ်းသ င််းေြည်။ 

 

အ န်ိုး (၁၀) 

ပမ္စထ်  ောငိ်ုးနယ၊်  မ်္ိုးြါိုးနယန်ငှ်ို့  မ်္ိုးနောိုးနယအ်တငွိ်ုး ြ ု လ် ုငိ်ုး၊ လျှြ်စစဓ်ောတအ်ောိုးလ ုငိ်ုးနငှ်ို့ ထ  ိုးနန်ိုးလ ုငိ်ုး 

  ်သယွပ် ငိ်ုး 

၅၀။ သ ် ိ ငေ်ျော ဝနက်  ်းဌျောန၊ အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦသည် လ ပ်ငန််းလိ အပ်   ်အေ 

မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်အတ င််း ပိ  ်လိ င််း၊ လျှပ်စစ ်ဓျောတ်အျော်းလိ င််းနငှ့်် ရက ်းနန််းလိ င််း 

  ်သ ယ်မ င််း သိ ့်ြဟ တ် တူ်းရဖျော်မ င််း မပျုလ ပ်လိ လျှင ်လ ပ်ငန််း တည်ရနေျော၊ အတိ င််းအတျော ပြျောဏနငှ့်် 

လ ပ်ငန််း ျောလတိ ့် ိ  ရဖျော်မပ၍ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောနသိ ့် သရ ျောတူည    ် ရတျောင််း  ေြည်။ 

၅၁။ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောနသည် နည််းဥပရေ ၅၀ အေသရ ျောတူည    ် ရတျောင််း  မ င််းအရပေါ် စစိစပ်ပ ်း ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် 

မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ထိန််းသြိ််း ျော  ယ်မ င််း ိ  ထိ ိ  ်နိ ငဖ် ယ်ေျော ရိှ ြရှိနငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍   င််း င််း တိ င််းတျောစစရ် ်းပပ ်း 

ရအျော ်ပါအ   ်ြ ျော်းနငှ့်် ည ည တပ်ါ  မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်တိ ့်အတ င််း ပိ  ်လိ င််း ိ မဖစရ်စ၊ 

လျှပ်စစဓ်ျောတ်အျော်းလိ င််း ိ မဖစရ်စ၊ ရက ်းနန််းလိ င််း ိ မဖစရ်စ   ်သ ယ်မ င််း၊ တူ်းရဖျော်ရဖျော ်လ ပ်မ င််း မပျုလ ပ်ေန ်

စည််း ြ််း   ်ြ ျော်း သတ်ြှတ်၍ သရ ျောတူည    ်ရပ်းနိ ငသ်ည် - 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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( )  ြ််းပါ်းပပိျုနိ ငြ်ှု ြရှိမ င််း၊ 

( ) န န််းထိ င၍် ရသျောငမ်ဖစထ် န််းပပ ်း ရေရက ျောင််းရမပျောင််းလွဲနိ ငြ်ှုနငှ့်် တစဖ် ် ြ််း ိ  ထိ ိ  ်နိ ငြ်ှု ြရှိမ င််း၊ 

(ဂ) ရေယျောဉြ ျော်း  တ်ရြျောင််းြှု ိ  အရနျှောင့််အယှ ်အဟန် ့်အတျော်းမဖစန်ိ ငြ်ှု ြရှိမ င််း၊ 

(ဃ) ရေရက ျောင််းအနတေျောယ်မဖစန်ိ ငြ်ှုြရှိမ င််း၊ 

(င) သ ျောဝပတ်ဝန််း  ငထ်ိ ိ  ်နိ ငြ်ှု ြရှိမ င််း။ 

၅၂။ နည််းဥပရေ ၅၁ အေ သရ ျောတူည    ်ရပ်းပါ  သ ် ိ ငေ်ျော ဝနက်  ်းဌျောန၊ အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ ်    သိ ့်ြဟ တ ်

ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းသည် မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ် အတ င််း ပိ  ်လိ င််း ိ မဖစရ်စ၊ 

လျှပ်စစဓ်ျောတ်အျော်းလိ င််း ိ မဖစရ်စ၊ ရက ်းနန််းလိ င််း ိ မဖစရ်စ   ်သ ယ် ရ ျောငေ်  ်မ င််းနငှ့််စပ်လ ဉ်း၍ တိ င််းတျောြှုနငှ့်် 

  င််း င််းစစရ် ်းြှုြ ျော်းအတ  ် ဝနရ် ျောင ်နငှ့်် လ ပ်ငန််းရ ျောငေ်  ်စဉ ရေလြ််းရက ျောင််း က  ်းက ပ်  ပ် ွဲြှု မပျုေျောတ င ်

  န ် သည့််စေိတ် ိ  ဦ်းစ ်း ဌျောနသိ ့် ရပ်းသ င််းေြည်။ 

 

အ န်ိုး (၁၁) 

ပမ္စထ်  ောငိ်ုးနယ၊်  မ်္ိုးြါိုးနယန်ငှ်ို့  မ်္ိုးနောိုးနယအ်တငွိ်ုး အထ ော ်အအံ ုထ ော ်လြ်ုပ ငိ်ုး 

၅၃။ မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်တိ ့်တ င ်အရ ျော ်အအ  ရ ျော ်လ ပ်  င့််အတ  ် သ ် ိ ငေ်ျော 

ဝနက်  ်းဌျောနနငှ့်် အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််း တစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်း၏ ရလျှျော ်ထျော်းမ င််းနငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍ 

သ ် ိ ငေ်ျောအစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည ်ဦ်းစ ်းဌျောန၏ ရထျော ်      ် ိ ရတျောင််း  ေြည်။ 

၅၄။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည် နည််းဥပရေ ၅၃ အေ ရထျော ်     ် ရတျောင််း  မ င််းအရပေါ် စစိစပ်ပ ်း ရေအေင််းအမြစ ်နငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း 

ထိန််းသြိ််း ျော  ယ်မ င််း ိ  ထိ ိ  ်နိ ငဖ် ယ်ေျော ရိှ ြရိှနငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍   င််း င််း တိ င််းတျောစစရ် ်းပပ ်း 

ရအျော ်ပါအ   ်ြ ျော်းနငှ့်် ည ည တပ်ါ  မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ ်အတ င််း 

အရ ျော ်အအ  ရ ျော ်လ ပ်ေန ်ရထျော ်     ်ရပ်းနိ ငသ်ည် - 

( )  ြ််းပါ်းပပိျုနိ ငြ်ှု ြရှိမ င််း၊ 

( ) န န််းထိ င၍် ရသျောငမ်ဖစထ် န််းပပ ်း ရေရက ျောင််းရမပျောင််းလွဲနိ ငြ်ှုနငှ့်် တစဖ် ် ြ််း ိ  ထိ ိ  ်နိ ငြ်ှု ြရှိမ င််း၊ 

(ဂ) ရေယျောဉြ ျော်း   တ်ရြျောင််းြှု ိ  အရနျှောင့််အယှ ် အဟန် ့်အတျော်းမဖစန်ိ ငြ်ှု ြရှိမ င််း၊ 

(ဃ) ရေရက ျောင််းအနတေျောယ်မဖစန်ိ ငြ်ှုြရှိမ င််း၊ 

(င) သ ျောဝပတ်ဝန််း  င ်ထိ ိ  ်နိ ငြ်ှု ြရှိမ င််း။ 

၅၅။ နည််းဥပရေ ၅၃ အေ ရထျော ်     ် ရတျောင််း  မ င််းနငှ့််စပ်လ ဉ်း၍ သ ် ိ ငေ်ျော ဝနက်  ်းဌျောန နငှ့်် အစိ ်းေဌျောန၊ 

အဖ ွဲွဲ့အစည််းသိ ့်   င့််မပျု   ်ရတျောင််း  သည့်် အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းသည် 

မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ် အတ င််း အရ ျော ်အအ  ရ ျော ် လ ပ်မ င််းအတ  ် 

တိ င််းတျောပ  ထ တ်မ င််းနငှ့််   င််း င််းစစရ် ်းမ င််းတိ ့် မပျုေျောတ င ်ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်း ဌျောန  သတ်ြှတ်ထျော်းသည့်် 

ဝနရ် ျောင ် ိ  ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ရပ်းသ င််းေြည်။ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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၅၆။ သ ် ိ ငေ်ျော ဝနက်  ်းဌျောနနငှ့်် အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ ်   သည် နည််းဥပရေ ၅၃ ပါ 

ရ ျော ်လ ပ်  င့််ရလျှျော ်ထျော်းမ င််းနငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍ ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း၊ ရေလြ််းရက ျောင််း 

ြ ျော်းြထိ ိ  ်ရစရေ်းအတ  ် ဦ်းစ ်းဌျောန၏ ရထျော ်     ်ေရှိြှသျော ြိြိတိ ့်၏ လ ပ်ပိ င ် င့််အေ   င့််မပျုနိ ငရ်သျော  ိစစြ ျော်း ိ  

  င့််မပျုေြည်။ 

 

အ န်ိုး (၁၂) 

သွှဲစုြ်ပ ငိ်ုး၊ သွှဲတ ိုးပ ငိ်ုး၊ သွှဲ  ြံုိုးပ ငိ်ုးနငှ်ို့ ပမ္စထ်  ော ် တုပ် ငိ်ုး 

၅၇။ အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်း  မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ် အတ င််း 

သွဲစ ပ်မ င််း၊ သွဲတူ်းမ င််း၊ သွဲ   ျု်းမ င််းနငှ့်် မြစရ်  ျော ်ထ တ်မ င််း လ ပ်ငန််းတစ ်     ိ  လ ပ် ိ င ် င့််မပျုေန ်သ ် ိ ငေ်ျော 

အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းသိ ့် ရလျှျော ်ထျော်းလျောသည့််အ ါ ယင််းအစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည်   င့််မပျု   ်ြရပ်းြ  

ဦ်းစ ်းဌျောန၏ ရထျော ်     ် ိ  ရတျောင််း  ေြည်။ 

၅၈။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည် နည််းဥပရေ ၅၇ အေ ရထျော ်     ် ရတျောင််း  မ င််းနငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍ စစိစပ်ပ ်း ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် 

မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ထိန််းသြိ််း ျော  ယ်မ င််း ိ  ထိ ိ  ်နိ ငဖ် ယ်ေျော ြရှိပါ   မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ ်

အတ င််း သွဲစ ပ်မ င််း၊ သွဲတူ်းမ င််း၊ သွဲ   ျု်းမ င််းနငှ့်် မြစရ်  ျော ်ထ တ်မ င််း လ ပ်ငန််းမပျုလ ပ်ေန ်ရထျော ်     ် ရပ်းနိ ငသ်ည်။ 

၅၉။ နည််းဥပရေ ၅၇ အေ ရထျော ်     ်ရတျောင််း  မ င််းနငှ့််စပ်လ ဉ်း၍ သ ် ိ ငေ်ျော အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းသိ ့်   င့််မပျု    ်

ရတျောင််း  သည့်် အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်း သည် မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့်် 

 ြ််းနျော်းနယ် အတ င််း သွဲစ ပ်မ င််း၊ သွဲတူ်းမ င််း၊ သွဲ   ျု်းမ င််းနငှ့်် မြစရ်  ျော ်ထ တ်မ င််း လ ပ်ငန််းအတ  ် 

တိ င််းတျောပ  ထ တ်  င််း င််းစစရ် ်းြှု မပျုေျောတ င ်ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်း ဝနက်  ်းဌျောန  သတ်ြှတ်ထျော်းသည့်် ဝနရ် ျောင ် ိ  

ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ရပ်းသ င််းေြည်။ 

၆၀။ သ ် ိ ငေ်ျောအစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းတိ ့်သည် မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ် အတ င််း အ ိ ပါ 

သွဲစ ပ်မ င််း၊ သွဲတူ်းမ င််း၊ သွဲ   ျု်းမ င််းနငှ့်် မြစရ်  ျော ်ထ တ်မ င််း လ ပ်ငန််းနငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍ ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် 

မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း၊ ရေလြ််းရက ျောင််းြ ျော်း ြထိ ိ  ်ရစရေ်းအတ  ် ဦ်းစ ်းဌျောန၏ရထျော ်     ် ေရှိြှသျော ြိြိတိ ့်၏ 

လ ပ်ပိ င ် င့််အေ   င့််မပျုနိ ငရ်သျော  ိစစြ ျော်း ိ    င့််မပျုေြည်။ 

၆၁။ သွဲစ ပ်မ င််း၊ သွဲတူ်းမ င််း၊ သွဲ   ျု်းမ င််းနငှ့်် မြစရ်  ျော ်ထ တ်မ င််းလ ပ်ငန််းတစ ်    ိ  လ ပ် ိ ငေ်န ်ဦ်းစ ်းဌျောန  

ရထျော ်     ် ထ တ်ရပ်းထျော်းရသျော အဖ ွဲွဲ့အစည််း တစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းသည်- 

( ) ဦ်းစ ်းဌျောန  သတ်ြှတ်ထျော်းသည့်် ရနေျော၊ အတိ င််းအတျော (အလ ျော်း×အန ×အန ်) ြ ျော်းအတိ င််းသျော 

တူ်းရဖျော်ထ တ်လ ပ်ေြည်။ ထိ သတ်ြှတ်   ်ထ  ်ရ  ျော်လ န၍် မြစ ်သွဲ ရ  ျော ်စေစ ်ိ  တူ်းရဖျော်ထ တ် လ ပ်မ င််း 

ြမပျုေသည့််အမပင ်မြစရ်က ျောင််း ပ  ်စ ်းြှုအတ  ် မပနလ်ည်မပျုမပငထ်ိန််းသြိ််းမ င််း လ ပ်ငန််း၏ 

  န ် စေိတ်ြ ျော်း ိ လည််း     ေြည်။ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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( ) မြစသ်ွဲ၊ ရ  ျော ်စေစတ်ူ်းရဖျော်ထ တ်လ ပ်ြည့်် ရနေျောတ င ်ြထ တ်လ ပ်ြ  ဦ်းစ ်းဌျောနြ ှ  င််း င််းတိ င််း တျောမ င််း၊ 

တူ်းရဖျော်ထ တ်လ ပ်ပပ ်းရနျော ် ဦ်းစ ်းဌျောနြှ   င််း င််းတိ င််းတျော စစရ် ်းမ င််းြ ျော်းအတ  ် ဝနရ် ျောင ်ြ ျော်း ိ  

    ေြည်။ 

(ဂ) မြစသ်ွဲ၊ ရ  ျော ်စေစတ်ူ်းရဖျော်ထ တ်လ ပ်ြှုရက ျောင့်် ြရြျှျောလ်င့််ရသျော ရေရက ျောင််းရေလြ််းပ  ်စ ်းလျော ြှုနငှ့်် 

ရေထ ညစည်ြ််းြှုြ ျော်း မဖစရ်ပေါ်လျောသမဖင့်် ဦ်းစ ်းဌျောန  လ ပ်ငန််းေပ် ိ င််းေန ်ညွှနက် ျော်းသည့််အ ါ ထိ လ ပ်ငန််း ိ  

   ်  င််း ေပ် ိ င််းေြည်။ 

(ဃ) မြစသ်ွဲ၊ ရ  ျော ်စေစ ်တူ်းရဖျော်ထ တ်လ ပ်ြှု ရ ျောငေ်  ်ရနစဉအတ င််း ဦ်းစ ်းဌျောနြှ သ ် ိ ငေ်ျော တျောဝနရ်ှိသြူ ျော်း၏ 

  င််း င််းစစရ် ်းြှု ိ    ယူေြည်။ 

(င) ရေလြ််းရက ျောင််းတ င ်ရေယျောဉြ ျော်း   တ်ရြျောင််းသ ျော်းလျောြှု ိ  အရနျှောင့််အယှ ်ြမဖစရ်စေ။ 

(စ) ရေလြ််းရက ျောင််းအတ င််း မြစသ်ွဲ၊ ရ  ျော ်စေစ ်တူ်းရဖျော်ထ တ်လ ပ်မ င််း ြမပျုေ ွဲ ရေလြ််းရက ျောင််း မပငပ်တ ငသ်ျော 

လ တ် င််းစ ျော တူ်းရဖျော်ေြည်။ 

( ) မြစသ်ွဲ၊ ရ  ျော ်စေစ ်တူ်းရဖျော်ထ တ်လ ပ်ြှု လ ပ်ငန််းနငှ့််   ်စပ်၍ ရေလြ််းရက ျောင််းအတ င််း ရေန ်ရက ျောင််း 

ရဖျော်ထ တ်ေန ်လိ အပ်ပါ  ဦ်းစ ်းဌျောန၏ က  ်းက ပ်ြှုမဖင့်် တူ်းရဖျော်ရပ်းေြည်။ 

(ဇ) တူ်းရဖျော်ပပ ်းြလိ အပ်ရသျော သွဲြ ျော်း၊ န န််းသွဲြ ျော်းနငှ့်် တ စ န််းြ ျော်းအျော်း ရေလြ််းရက ျောင််းအတ င််းသိ ့် စ န် ့်ပစမ် င််းြမပျုေ။ 

(ဈ) မြစသ်ွဲ၊ ရ  ျော ်စေစ ်တူ်းရဖျော်ထ တ်လ ပ်ြည့်် ယနတေျော်းနငှ့်် ရေယျောဉ ိ ငေ်ျော အ   ်အလ ်ြ ျော်း ိ  ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် 

ရပ်းပိ ့်ေြည်။ 

(ည) မြစသ်ွဲ၊ ရ  ျော ်စေစ ်တူ်းရဖျော်ထ တ်လ ပ်ြည့်် ရေယျောဉြ ျော်းသည် ရန ေျောသ  ရေနည််း ျောလတ င ်ဦ်းစ ်းဌျောန  

ထ တ်မပနထ်ျော်းသည့်် ရေစူ်း န် ့်သတ်   ် ိ  လိ  ်နျောေြည။် 

(ဋ) မြစသ်ွဲ၊ ရ  ျော ်စေစ ်သယ်ရေယျောဉြ ျော်း၊ တ ွဲြ ျော်းနငှ့်် မြစသ်ွဲ၊ ရ  ျော ်စေစ ်ထ တ်လ ပ်ရေယျောဉြ ျော်း သည် 

က  ့် ိ ငရ် ျောင််းြ နပ်ပ ်း ရေယျောဉဝနထ်ြ််းြ ျော်းသည် ရေယျောဉြ ျော်းအျော်း ြှတ်ပ  တငရ်ပ်းသည့်် သ ် ိ င ်ေျောအစိ ်းေဌျောန၊ 

အဖ ွဲွဲ့အစည််းြှ သတ်ြှတ်ရပ်းထျော်းရသျော  ျွြ််း  ငြ်ှု လ ်ြတှ်ေ ဝနထ်ြ််းြ ျော်း မဖစေ်ြည။် 

(ဌ) မြစသ်ွဲ၊ ရ  ျော ်စေစ ်တူ်းရဖျော်ထ တ်လ ပ်ြှုလ ပ်ငန််း စတငရ် ျောငေ်  ်မ င််းနငှ့်် ထ တ်လ ပ်ြှု အရမ အရန ိ  ဦ်းစ ်းဌျောန၊ 

ရ  ်း  ျုပ်နငှ့်် သ ် ိ ငေ်ျော ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ် ရေ်းဦ်းစ ်းဌျောန ရေသရ  ်းြ ျော်းသိ ့် 

တစလ်လျှငတ်စက် ိြ် သတင််းပိ ့်ေြည်။ 

(ဍ) တူ်းရဖျော်ထ တ်လ ပ်ရသျော မြစသ်ွဲ၊ ရ  ျော ်စေစ ်ပြျောဏအတ  ် ဦ်းစ ်းဌျောနြှ တိ င််းတျောစစရ် ်း၍ ထ တ်ရပ်းရသျော 

အတည်မပျု   ် ေယူေြည်။ 

(ဎ) ဦ်းစ ်းဌျောန ထ တ်ရပ်းထျော်းရသျော ရထျော ်     ်အေ သတ်ြှတ်ထျော်းသည့်် လ ပ်ငန််းအတိ င််းအတျော အတိ င််း 

ရ ျောငေ်  ်ပပ ်းစ ်းသည့််အ ါ ဦ်းစ ်းဌျောန၊ ရ  ်း  ျုပ်နငှ့်် သ ် ိ ငေ်ျော ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််း ြ ျော်း 

ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ရေ်း ဦ်းစ ်းဌျောနရေသရ  ်းသိ ့် တငမ်ပေြည်။ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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(ဏ) မြစသ်ွဲ၊ ရ  ျော ်စေစ ်တူ်းရဖျော်ထ တ်လ ပ်မ င််းနငှ့်် ပတ်သ ်၍ အ ါအျော်းရလ ျော်စ ျော ထ တ်မပနရ်သျော အြိန် ့်နငှ့်် 

ညွှနက် ျော်း   ်ြ ျော်း ိ ပါ လိ  ်နျောရ ျောငေ်  ်ေြည်။ 

(တ) ရနျော ်  ်တ ွဲ ( ) မဖင့်် သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော မြစသ်ွဲ၊ ရ  ျော ်စေစ ်တူ်းရဖျော်ထ တ်လ ပ်မ င််း ိ ငေ်ျော စည််း ြ််းြ ျော်း ိ  

တိ  စ ျော လိ  ်နျောရ ျောငေ်  ်ေြည်။ 

၆၂။ သွဲစ ပ်မ င််း၊ သွဲတူ်းမ င််း၊ သွဲ   ျု်းမ င််းနငှ့်် မြစရ်  ျော ်ထ တ်မ င််း လ ပ်ငန််းတစ ်    ိ  လ ပ် ိ ငေ်န ်ဦ်းစ ်းဌျောန  

ရထျော ်     ် ရပ်းသည့််အ ါ နည််းဥပရေ ၆၁ ပါ မြစသ်ွဲ၊ ရ  ျော ်စေစ ်တူ်းရဖျောထ် တ်လ ပ် မ င််း ိ ငေ်ျော တျောဝနြ် ျော်းနငှ့်် 

စည််း ြ််း   ်ြ ျော်း ိ  တိ  စ ျော လိ  ်နျောြည်မဖစရ်က ျောင််း အ ိ ပါ လ ပ်ငန််းလ ပ် ိ ငေ်န ်ရလျှျော ်ထျော်းသည့်် အစိ ်းေဌျောန၊ 

အဖ ွဲွဲ့အစည််း တစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်း သည်ဦ်းစ ်းဌျောနတ င ် တိ  ဝန ် ျုပ် ိ    ျုပ် ိ ေြည်။ 

၆၃။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည်- 

( ) နည််းဥပရေ ၆၂ အေ  ျုပ် ိ ရသျော  တိ  ဝန ် ျုပ် ိ  ရဖျော ်ဖ  ်၍ မြစသ်ွဲ၊ ရ  ျော ်စေစ ်

တူ်းရဖျော်ထ တ်လ ပ်မ င််း ိ ငေ်ျော တျောဝနတ်စေ်ပ်ေပ် ိ လည််းရ ျောင််း၊ ရနျော ်  ်တ ွဲ ( ) မဖင့်် သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော 

စည််း ြ််း   ် တစေ်ပ်ေပ် ိ  လည််းရ ျောင််း လိ  ်နျောရ ျောငေ်  ်ေန ်ပ  ်   ် ရသျောအစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််း 

တစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းအျော်း ထ တ်ရပ်းထျော်းရသျော ရထျော ်      ်လ ်ြှတ် ိ  ရ ပ်သြိ််းနိ ငသ်ည်။ 

( ) နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) အေရထျော ်     ် ိ  ရ ပ်သြိ််းရက ျောင််း သ ် ိ ငေ်ျော အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််း 

သိ ့်အရက ျောင််းက ျော်းေြည်။ 

၆၄။ ထ တ်ရပ်းထျော်းရသျော ရထျော ်     ်လ ်ြှတ် ိ  နည််းဥပရေ ၆၃ အေ ရ ပ်သြိ််းမ င််း  ေရသျော အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််း 

တစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းသည် ရထျော ်     ် လ ်ြှတ် ိ  ထပ်ြ ၍ ရလျှျော ်ထျော်းေယူမ င််း ြမပျု ွဲ 

  ်လ ်၍ မြစသ်ွဲ၊ ရ  ျော ်စေစ ်တူ်းရဖျော်ထ တ်လ ပ်မ င််း လ ပ်ငန််း ိ  လ ပ် ိ ငမ် င််းြမပျုေ။ 

 

အ န်ိုး (၁၃) 

ထရ   ငပ် ငိ်ုး၊ ထရ သတတ ြုတ ိုးထ ောပ် ငိ်ုးနငှ်ို့ သယဇံောတ တုလ်ုြ်ပ ငိ်ုး 

၆၅။ အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်း  မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ် နငှ့်် ြ််းနျော်းနယ်အတ င််း 

ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် သယ ဇျောတ ထ တ်လ ပ်မ င််းလ ပ်ငန််း တစ ်    ိ  လ ပ် ိ င ် င့််မပျုေန ်

သ ် ိ ငေ်ျောဝနက်  ်းဌျောနနငှ့်် အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ ်   သိ ့် ရလျှျော ်ထျော်းလျောသည့််အ ါ ယင််းဝနက်  ်းဌျောနနငှ့်် 

အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည်   င့််မပျု   ် ြရပ်းြ  ဦ်းစ ်းဌျောန၏ရထျော ်     ် ိ  ရတျောင််း  ေြည်။ 

၆၆။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည် နည််းဥပရေ ၆၅ အေ ရထျော ်     ် ရတျောင််း  မ င််းအရပေါ် စစိစပ်ပ ်း ရေအေင််း အမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း 

ထိန််းသြိ််း ျော  ယ်မ င််း ိ  ထိ ိ  ်နိ ငဖ် ယ်ေျော ြရှိပါ  မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ ်အတ င််း 

ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််း သိ ့်ြဟ တ် သယ ဇျောတ ထ တ်လ ပ်မ င််း လ ပ်ငန််းမပျုလ ပ်ေန ်ရထျော ်     ် 

ရပ်းနိ ငသ်ည်။ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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၆၇။ နည််းဥပရေ ၆၅ အေ ရထျော ်     ်ရတျောင််း  မ င််းနငှ့််စပ်လ ဉ်း၍ သ ် ိ ငေ်ျော အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းသိ ့်   င့််မပျု    ်

ရတျောင််း  သည့်် အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်း သည် မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့်် 

 ြ််းနျော်းနယ်အတ င််း ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််း သိ ့်ြဟ တ် သယ ဇျောတ ထ တ်လ ပ်မ င််း လ ပ်ငန််းအတ  ် 

တိ င််းတျောပ  ထ တ်  င််း င််းစစရ် ်းြှု မပျုေျောတ င ်ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်း ဝနက်  ်းဌျောန  သတ်ြှတ်ထျော်းသည့်် ဝနရ် ျောင ် ိ  

ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ရပ်းသ င််းေြည်။ 

၆၈။ သ ် ိ ငေ်ျောဝနက်  ်းဌျောနနငှ့်် အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းတိ ့်သည် မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်အတ င််း 

အ ိ ပါ ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် သယ ဇျောတ ထ တ်လ ပ်မ င််း လ ပ်ငန််းနငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍ ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် 

မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း၊ ရေလြ််းရက ျောင််းြ ျော်း ြထိ ိ  ် ရစရေ်းအတ  ် ဦ်းစ ်းဌျောန၏ရထျော ်     ် ေရှိြှသျော ြိြိတိ ့်၏ 

လ ပ်ပိ င ် င့််အေ   င့််မပျုနိ ငရ်သျော  ိစစြ ျော်း ိ    င့််မပျုေြည်။ 

၆၉။ ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် သယ ဇျောတ ထ တ်လ ပ်မ င််း လ ပ်ငန််းတစ ်    ိ  လ ပ် ိ ငေ်န ်ဦ်းစ ်းဌျောန  

ရထျော ်     ် ထ တ်ရပ်းထျော်းရသျော အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််း တစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းသည် - 

( ) ဦ်းစ ်းဌျောန  သတ်ြှတ်ထျော်းသည့်် ရနေျော၊ အတိ င််းအတျော (အလ ျော်း×အန ×အန ်) ြ ျော်းအတိ င််းသျော 

တူ်းရဖျော်ထ တ်လ ပ်ေြည်။ ထိ သတ်ြှတ်   ်ထ  ်ရ  ျော်လ န၍် ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် 

သယ ဇျောတထ တ်လ ပ်မ င််း ြမပျုေသည့််အမပင ်မြစရ်က ျောင််း ပ  ်စ ်းြှုအတ  ် မပနလ်ည်မပျုမပင ်ထိန််းသြိ််းမ င််း 

လ ပ်ငန််း၏   န ် စေိတ်ြ ျော်း ိ လည််း     ေြည်။ 

( ) ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် သယ ဇျောတ ထ တလ် ပ်ြည့်် ရနေျောတ င ်ြထ တ်လ ပ်ြ  ဦ်းစ ်းဌျောနြှ 

  င််း င််းတိ င််းတျောမ င််း၊ တူ်းရဖျော်ထ တ်လ ပ်ပပ ်းရနျော ် ဦ်းစ ်းဌျောနြှ   င််း င််းတိ င််းတျော စစရ် ်းမ င််းြ ျော်းအတ  ် 

လ ပ်ငန််း  န ် စေိတ်ြ ျော်း ိ      ေြည်။ 

(ဂ) ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် သယ ဇျောတ ထ တ်လ ပ်ြှုရက ျောင့်် ြရြျှျော်လင့််ရသျော 

ရေရက ျောင််းရေလြ််းပ  ်စ ်းလျောြှု၊ ရေထ ညစည်ြ််းြှုနငှ့်် သ ျောဝပတ်ဝန််း  ငထ်ိ ိ  ်ြှုြ ျော်း မဖစရ်ပေါ် လျောသမဖင့်် 

ဦ်းစ ်းဌျောန  လ ပ်ငန််းေပ် ိ င််းေန ်ညွှနက် ျော်းသည့််အ ါ ထိ လ ပ်ငန််း ိ    ်  င််းေပ် ိ င််း ေြည်။ 

(ဃ) ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် သယ ဇျောတ ထ တလ် ပ်ြှုရ ျောငေ်  ်ရနစဉအတ င််း ဦ်းစ ်းဌျောနြှ သ ် ိ ငေ်ျော 

တျောဝနရ်ှိသြူ ျော်း၏   င််း င််းစစရ် ်းြှု ိ    ယူေြည်။ 

(င) ရေလြ််းရက ျောင််းတ င ်ရေယျောဉြ ျော်း   တ်ရြျောင််းသ ျော်းလျောြှု ိ  အရနျှောင့််အယှ ်ြမဖစရ်စေ။ 

(စ) ရေလြ််းရက ျောင််းအတ င််း ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် သယ ဇျောတ ထ တ်လ ပ်မ င််း ြမပျုေ ွဲ 

ရေလြ််းရက ျောင််း မပငပ်တ ငသ်ျော လ တ် င််းစ ျော တူ်းရဖျော်ေြည်။ 

( ) ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် သယ ဇျောတ ထ တလ် ပ်ြှုလ ပ်ငန််းနငှ့််   ်စပ်၍ ရေလြ််းရက ျောင််းအတ င််း 

ရေန ်ရက ျောင််း ရဖျော်ထ တ်ေန ်လိ အပ်ပါ  ဦ်းစ ်းဌျောန၏ က  ်းက ပ်ြှုမဖင့်် တူ်းရဖျော်ရပ်းေြည်။ 

(ဇ) တူ်းရဖျော်ပပ ်းြလိ အပ်ရသျော သွဲြ ျော်း၊ န န််းသွဲြ ျော်းနငှ့်် တ စ န််းြ ျော်းအျော်း ရေလြ််းရက ျောင််းအတ င််းသိ ့် စ န် ့်ပစမ် င််းြမပျုေ ွဲ 

မြစရ်  ျောင််း ြ််းပါ်းအရပေါ်  ် သိ ့်ြဟ တ် ဦ်းစ ်းဌျောနြှ သတ်ြှတ်ရပ်းထျော်းရသျော စ န် ့်ပစေ်ြည့်် ရနေျောြ ျော်း၌သျော 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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စ န် ့်ပစေ်ြည။် တူ်းရဖျော်ေျောတ င ်ေရှိရသျော သွဲရ  ျော ်ြ ျော်း ိ  သန် ့်စငမ် င််းနငှ့်် ရေွှ  ငယ်ူမ င််းတိ ့် မပျုလ ပ်ေျောတ င ်

ရေက ည်ြှအပ အ ိ ပါ သွဲြ ျော်း၊ န န််းြ ျော်းနငှ့်် ရ  ျော ်ြ ျော်း ိ  မြစရ်  ျောင််းအတ င််းသိ ့် မပနလ်ည်   ရေျော ်ရစမ င််း 

ြရှိရစေ။ 

(ဈ) ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် သယ ဇျောတ ထ တ်လ ပ်ြည့်် ယနတေျော်းနငှ့်် ရေယျောဉ ိ ငေ်ျော 

အ   ်အလ ်ြ ျော်း ိ  ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ရပ်းပိ ့်ေြည်။ 

(ည) ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် သယ ဇျောတ ထ တလ် ပ်ြည့်် ရေယျောဉြ ျော်းသည ်ရန ေျောသ  ရေနည််း ျောလတ င ်

ဦ်းစ ်းဌျောန  ထ တ်မပနထ်ျော်းသည့်် ရေစူ်း န် ့်သတ်   ် ိ  လိ  ်နျောေြည်။ 

(ဋ) ရေွှ  ငယ်ူသည့်် လ ပ်ငန််းရ ျောငေ်  ်ေျောတ င ်ရေထ ညစည်ြ််းရစြည့်် အေျောဝတထ ျုပစစည််းြ ျော်း ိ  မြစရ်  ျောင််းအတ င််းသိ ့် 

စ န် ့်ပစမ် င််းြမပျုေ။ ထိ ့်မပင ်သ ျောဝပတ်ဝန််း  င ်ိ  ထိ ိ  ်ပ  ်စ ်းရစရသျော   န််းရန ရေရနလူနငှ့်် သတတ ဝါြ ျော်း၊ 

သစပ်ငြ် ျော်း ိ  အနတေျောယ်ရှိရစသည့်် ရ ်းမဖစရ်စတတ်ရသျော ပစစည််းြ ျော်း၊ အ ိပ်သင့််ရစရသျော ပစစည််းြ ျော်းနငှ့်် 

ဓျောတ ရ ်းဝါ်းပစစည််းြ ျော်း ိ  သ  ်းစ ွဲမ င််းြမပျုေ။ 

(ဌ) ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် သယ ဇျောတ ထ တလ် ပ်သည့်် ရေယျောဉြ ျော်းသည် က  ့် ိ ငရ် ျောင််းြ နပ်ပ ်း 

ရေယျောဉဝနထ်ြ််းြ ျော်းသည် ရေယျောဉြ ျော်းအျော်း ြှတ်ပ  တငရ်ပ်းသည့်် သ ် ိ ငေ်ျော အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းြ ှ

သတ်ြှတ်ရပ်းထျော်းရသျော  ျွြ််း  ငြ်ှု လ ်ြှတ်ေ ဝနထ်ြ််းြ ျော်းမဖစေ်ြည်။ 

(ဍ) ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် သယ ဇျောတ ထ တလ် ပ်ြှုလ ပ်ငန််း စတငရ် ျောငေ်  ်မ င််းနငှ့်် 

ထ တ်လ ပ်ြှုအရမ အရန ိ  ဦ်းစ ်းဌျောန၊ ရ  ်း  ျုပ်နငှ့်် သ ် ိ ငေ်ျော ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း 

ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ရေ်းဦ်းစ ်းဌျောန ရေသရ  ်းသိ ့် တစလ်လျှငတ်စက် ိြ် သတင််းပိ ့်ေြည်။ 

(ဎ) ဦ်းစ ်းဌျောန ထ တ်ရပ်းထျော်းရသျော ရထျော ်     ်အေ သတ်ြှတ်ထျော်းသည့်် လ ပ်ငန််းအတိ င််းအတျော 

အတိ င််းရ ျောငေ်  ်ပပ ်းစ ်းသည့််အ ါ ဦ်းစ ်းဌျောန၊ ရ  ်း  ျုပ်နငှ့်် သ ် ိ ငေ်ျော ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််း 

ြ ျော်းဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ရေ်း ဦ်းစ ်းဌျောနရေသရ  ်းသိ ့် တငမ်ပေြည်။ 

(ဏ) ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် သယ ဇျောတ ထ တ်လ ပ်မ င််းနငှ့််ပတ်သ ်၍ အ ါ အျော်းရလ ျော်စ ျော 

ထ တ်မပနရ်သျော အြိန် ့်နငှ့်် ညွှနက် ျော်း   ်ြ ျော်း ိ ပါ လိ  ်နျောရ ျောငေ်  ်ေြည်။ 

(တ) ရနျော ်  ်တ ွဲ ( ) မဖင့်် သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် သယ ဇျောတ 

ထ တ်လ ပ်မ င််း ိ ငေ်ျော စည််း ြ််းြ ျော်း ိ  တိ  စ ျော လိ  ်နျောရ ျောငေ်  ်ေြည်။ 

၇၀။ ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် သယ ဇျောတ ထ တ်လ ပ်မ င််းလ ပ်ငန််းတစ ်    ိ  လ ပ် ိ ငေ်န ်ဦ်းစ ်းဌျောန  

ရထျော ်     ် ရပ်းသည့််အ ါ နည််းဥပရေ ၆၉ ပါ ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် 

သယ ဇျောတထ တ်လ ပ်မ င််း ိ ငေ်ျော တျောဝနြ် ျော်းနငှ့်် စည််း ြ််း   ်ြ ျော်း ိ  တိ  စ ျော လိ  ်နျောြည် မဖစရ်က ျောင််း အ ိ ပါ 

လ ပ်ငန််းလ ပ် ိ ငေ်န ်ရလျှျော ်ထျော်းသည့်် အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််း တစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းသည် ဦ်းစ ်းဌျောနတ င ်

 တိ  ဝန ် ျုပ် ိ    ျုပ် ိ ေြည်။ 

၇၁။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည်- 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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( ) နည််းဥပရေ ၇၀ အေ  ျုပ် ိ ရသျော  တိ  ဝန ် ျုပ် ိ  ရဖျော ်ဖ  ်၍ ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျု တူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် 

သယ ဇျောတ ထ တ်လ ပ်မ င််း ိ ငေ်ျော တျောဝနတ်စေ်ပ်ေပ် ိ လည််းရ ျောင််း၊ ရနျော ်  ်တ ွဲ ( ) မဖင့််သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော 

စည််း ြ််း   ်တစေ်ပ်ေပ် ိ  လည််းရ ျောင််း လိ  ်နျောရ ျောငေ်  ်ေန ်ပ  ်   ်ရသျောအစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ ်    

သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ် တစဦ််းဦ်းအျော်း ထ တ်ရပ်းထျော်းရသျော ရထျော  ်    ်လ ်ြှတ် ိ  ရ ပ်သြိ််းနိ ငသ်ည်။ 

( ) နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) အေရထျော ်     ် ိ  ရ ပ်သြိ််းရက ျောင််း သ ် ိ ငေ်ျော အစိ ်းေဌျောန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််း 

သိ ့်အရက ျောင််းက ျော်းေြည်။ 

၇၂။ ထ တ်ရပ်းထျော်းရသျော ရထျော ်     ်လ ်ြှတ် ိ  နည််းဥပရေ ၇၁ အေ ရ ပ်သြိ််းမ င််း  ေရသျော အစိ ်းေဌျောန၊ 

အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ ်    သိ ့်ြဟ တ် ပ ဂဂိျုလ်တစဦ််းဦ်းသည် ရထျော  ်    ် လ ်ြှတ် ိ  ထပ်ြ ၍ ရလျှျော ်ထျော်းေယူမ င််း 

ြမပျု ွဲ   ်လ ်၍ ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် သယ ဇျောတ ထ တ်လ ပ်မ င််းလ ပ်ငန််း ိ  လ ပ် ိ ငမ် င််းြမပျုေ။ 

 

အ န်ိုး (၁၄) 

လွန်ိုးလမ်္ိုး၊ သထ္ဘော  ငိ်ုး၊ ထရစ ုသထ္ဘော  ငိ်ုး၊ ထရလံုသထ္ဘော  ငိ်ုး တည်ထ ော ်ပ ငိ်ုး၊   ြ် တံတံောိုး၊ ထ ောတတံောိုးနငှ်ို့ 

ထရ ငိ်ုးတတံောိုး ထ ော ်လြ်ုပ ငိ်ုး၊ ထပမ္ောငိ်ုးထ ော်၍ သထ္ဘော မ်္ိုး  ိုုးပ ငိ်ုး 

၇၃။ မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်တိ ့်တ င ်လ န််းလြ််းတည်ရ ျော ်မ င််း၊ သရ ဘျော  င််းတည်ရ ျော ်မ င််း၊ 

ရေစိ သရ ဘျော  င််းတည်ရ ျော ်မ င််း သိ ့်ြဟ တ် ရေလ  သရ ဘျော  င််း တည်ရ ျော ်မ င််း လ ပ်ငန််း လ ပ် ိ ငလ်ိ သသူည် 

ရအျော ်ပါအ   ်ြ ျော်း ိ  ရဖျော်မပ၍ လ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ် ေရိှေန ်ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ပ  စ  (၅) မဖင့်် ရလျှျော ်ထျော်းေြည် - 

( ) လ ပ်ငန််းရ ျောငေ်  ်ြည့်် ရနေျော၊ ရမြပ  က ြ််း၊ 

( ) လ ပ်ငန််းရ ျောငေ်  ်ြည့်် ရနေျောအ  ယ်အဝန််း၊ အတိ င််းအတျော၊ 

(ဂ) လ ပ်ငန််းရ ျောငေ်  ်ြည့်် ေ ဇိ င််းပ  စ နငှ့်် အတိ င််းအတျော။ 

၇၄။ မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်တိ ့်တ င ် ပ်ိ  တ တျော်း သိ ့်ြဟ တ် ရဗျောတ တျော်း၊ 

ရေ င််းတ တျော်းရ ျော ်လ ပ်မ င််း လ ပ်ငန််းလ ပ် ိ ငလ်ိ သသူည် ရအျော ်ပါအ   ်ြ ျော်း ိ ရဖျော်မပ၍ 

လ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ်ေရိှေန ်ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ပ  စ  (၆) မဖင့်် ရလျှျော ်ထျော်းေြည်- 

( ) လ ပ်ငန််းရ ျောငေ်  ်ြည့်် ရနေျော၊ ရမြပ  က ြ််း၊ 

( ) တ တျော်း၏တည်ရနေျောမပရမြပ  ၊ 

(ဂ) တ တျော်း၏ေ ဇိ င််းပ  စ နငှ့်် အတိ င််းအတျော။ 

၇၅။ မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်တိ ့်တ င ်ရမြျောင််းရဖျော်၍ သရ ဘျော ြ််းထိ ်းမ င််းလ ပ် ငန််း 

လ ပ် ိ ငလ်ိ သသူည် ရအျော ်ပါအ   ်ြ ျော်း ိ ရဖျော်မပ၍ လ ပ်ငန််း   င့််မပျု   ် ေရှိေန ်ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ပ  စ  (၇) မဖင့်် 

ရလျှျော ်ထျော်းေြည် - 

( ) လ ပ်ငန််းရ ျောငေ်  ်ြည့်် ရနေျော၊ ရမြပ  က ြ််း၊ 

( ) ရမြျောင််း၏အတိ င််းအတျော (အလ ျော်း×အန ×အန ်)၊ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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(ဂ) ရမြျောင််း၏တည်ရနေျောမပရမြပ  ။ 

၇၆။ ( ) ဦ်းစ ်းဌျောနသည် နည််းဥပရေ ၇၃၊ ၇၄ နငှ့်် ၇၅ တိ ့်အေ လ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ်ေရိှေန ်ရလျှျော ်ထျော်း    ်အရပေါ် 

ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ထိန််းသြိ််း ျော  ယ်မ င််း ိ  ထိ ိ  ်နိ င ်ဖ ယ်ေျော ရိှ ြရှ ိစစိစပ်ပ ်း ထိ ိ  ်နိ ငဖ် ယ်ေျော 

ရှိပါ  မငင််းပယ်မ င််း သိ ့်ြဟ တ် ထိ ိ  ်နိ ငဖ် ယ်ေျော ြရှိပါ    င့််မပျုပပ ်း စည််း ြ််း   ်ြ ျော်း သတ်ြှတ်၍ 

လ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ် ပ  စ  (၈) မဖင့်် ထ တ်ရပ်းနိ ငသ်ည်။ 

( ) နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) အေ ထ တ်ရပ်းထျော်းသည့်် လ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ် သ ်တြ််းသည် ထ တ်ရပ်းသည့်် ရန ့်ြှစ၍ 

သ  ်းနစှမ်ဖစသ်ည်။ 

၇၇။ နည််းဥပရေ ၇၆ အေ လ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ်ေရိှသသူည် - 

( ) လ ပ်ငန််းလ ပ် ိ ငေ်န ် င့််မပျုထျော်းသည့်် ရနေျောအ  ယ်အဝန််း၏ တစစ်တ ေန််းြ တျောလျှင ်တစလ် ၁၂၅   ပ် နှုန််းမဖင့်် 

ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ရပ်းသ င််းေြည်။ 

( ) ရနျော ်  ်တ ွဲ (ဂ) မဖင့်် သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော သ ် ိ ငေ်ျောသရ ဘျော  င််း၊ ရေစိ သရ ဘျော  င််း၊ ရေလ  သရ ဘျော  င််း၊ 

 ိပ်  တ တျော်း သိ ့်ြဟ တ် ရဗျောတ တျော်း၊ ရေ င််းတ တျော်းနငှ့်် ရမြျောင််းရဖျော်၍   ြ််းထိ ်းမ င််း လ ပ်ငန််း ိ ငေ်ျော 

စည််း ြ််း   ်ြ ျော်း ိ  လိ  ်နျောေြည်။ 

၇၈။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည် လ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ်ေရိှသ ူ သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော လ ပ်ငန််း ိ ငေ်ျော စည််း ြ််း   ် တစေ်ပ်ေပ် ိ  

လိ  ်နျောရ ျောငေ်  ်ေန ်ပ  ်   ်လျှင ်ထ တ်ရပ်းထျော်းရသျော လ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ် ိ  ရ ပ်သြိ််းနိ ငသ်ည်။ 

 

အ န်ိုး (၁၅) 

 မ်္ိုးြါိုးနယန်ငှ်ို့  မ်္ိုးနောိုးနယအ်တငွိ်ုး တညထ် ော ထ်ရိုးလြ်ုငန်ိုးသံိုုး သွှဲမ္ ောိုး၊ ထ  ော ်မ္ ောိုး၊ အတုမ်္ ောိုး၊ သစမ်္ ောိုးနငှ်ို့ 

အပ ောိုးအရောဝတထ ြုမ္ ောိုး စြုံုပ ငိ်ုး 

၇၉။  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်အတ င််း တည်ရ ျော ်ရေ်း လ ပ်ငန််းသ  ်း သွဲြ ျော်း၊ ရ  ျော ်ြ ျော်း၊ အ တ်ြ ျော်း၊ သစြ် ျော်း၊ ဝါ်းြ ျော်း၊ 

ဓနြိ ျော်းနငှ့်် အမ ျော်းအေျောဝတထ ျုြ ျော်း ိ  စ ်းပ ျော်းရေ်း အလိ ့်ငျှော စ ပ  မ င််း မပျုလ ပ်လိ သသူည် စ ပ  လိ ရသျော အေျောဝတထ ျုပစစည််း 

အြ ိျု်းအြည်၊ အရေအတ  ်၊ အ  ယ်အဝန််း၊ တည်ရနေျော၊ အ  ိန ်ျောလတိ ့် ိ  ရဖျော်မပ၍ လ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ် ေရှိေန ်

ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ပ  စ  (၉)မဖင့်် ရလျှျော ်ထျော်းေြည်။ 

၈၀။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည် နည််းဥပရေ ၇၉ အေ လ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ် ေရှိေန ်ရလျှျော ်ထျော်း   ်အရပေါ်   င််း င််း၍ 

တိ င််းတျောစစရ် ်းပပ ်း မြစရ်  ျောင််း ြ််းပါ်းပပိျု  ြှု ြမဖစရ်စရေ်းနငှ့််  ြ််းပါ်းနယ် တည်ပငြိ် ရေ်း ိ ရရှ်းရှု၍ စစိစပ်ပ ်း 

 ြ််းပါ်းနယ်၊  ြ််းနျော်းနယ်တ င ်အေျောဝတတ ျုြ ျော်း စ ပ  မ င််းမဖင့်် အပိ ဝနရ်က ျောင့််  ြ််းပါ်းပပိျု  ြှု၊  ြ််းပါ်းတည်ပငြိ်ြှု ိ  

ထိ ိ  ်နိ ငဖ် ယ်ေျော မဖစရ်ပေါ်ရစနိ ငပ်ါ  စ ပ    င့််မပျုေန ်မငင််းပယ်မ င််း သိ ့်ြဟ တ် ထိ ိ  ်နိ ငဖ် ယ်ေျော ြရှိပါ    င့််မပျုပပ ်း 

စည််း ြ််း   ်ြ ျော်းသတ်ြှတ်၍ စ ပ  ေန ်လ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ် ပ  စ  (၁၀)  ိ ထ တ်ရပ်းနိ ငသ်ည်။ 

၈၁။ နည််းဥပရေ ၈၀ အေ လ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ်ေရိှသူသည် - 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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( ) လ ပ်ငန််းအတ  ် ရနျော ်  ်တ ွဲ (ဃ) တ င ်သတ်ြှတ်ထျော်းသည့်် နှုန််းထျော်းအတိ င််းစ ပ    ိ  ဦ်းစ ်း ဌျောနသိ ့် 

ရပ်းရ ျောငေ်ြည်။ 

( ) သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော သွဲြ ျော်း၊ ရ  ျော ်ြ ျော်း၊ အ တ်ြ ျော်း၊ သစြ် ျော်း၊ ဝါ်းြ ျော်း၊ ဓနြိ ျော်းနငှ့်် အမ ျော်းအေျော ဝတထ ျုြ ျော်း ိ  စ ပ  မ င််း 

လ ပ်ငန််း ိ ငေ်ျော စည််း ြ််း   ်ြ ျော်း ိ  လိ  ်နျောေြည်။ 

၈၂။ နည််းဥပရေ ၈၀ အေ ထ တ်ရပ်းထျော်းသည့်် လ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ် သ ်တြ််းသည် ထ တ်ရပ်းသည့်် ရန ့်ြှစ၍ 

တစန်စှမ်ဖစသ်ည်။ 

၈၃။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည် စ ပ  ေန ်လ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ် ေရှိသ ူ သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော လ ပ်ငန််း ိ ငေ်ျော စည််း ြ််း   ်တစေ်ပ်ေပ် ိ  

လိ  ်နျောရ ျောငေ်  ်ေန ်ပ  ်   ်ပါ  ထ တ်ရပ်းထျော်းရသျော စ ပ  ေန ်လ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ် ိ  ရ ပ်သြိ််းနိ ငသ်ည်။ 

 

အ န်ိုး (၁၆) 

 မ်္ိုးြါိုးနယန်ငှ်ို့  မ်္ိုးနောိုးနယအ်တငွိ်ုး ထရတငွိ်ုး ထရ န်တ ိုးထ ော်ပ ငိ်ုးနငှ်ို့ ထပမ္တ ိုးပ ငိ်ုး 

၈၄။  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်အတ င််း ရေတ င််းမဖစရ်စ၊ ရေ နမ်ဖစရ်စ တူ်းရဖျော်မ င််း သိ ့်ြဟ တ် ရမြတူ်းမ င််း 

မပျုလ ပ်လိ သသူည် ရအျော ်ပါအ   ်ြ ျော်း ိ  ရဖျော်မပ၍   င့််မပျု   ် ေရှိေန ်ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ပ  စ  (၁၁) မဖင့််ရလျှျော ်ထျော်းေြည်- 

( ) လ ပ်ငန််းရ ျောငေ်  ်ြည့်် ရနေျော၊ ရမြပ  က ြ််း၊ 

( ) တည်ရ ျော ်ြည့််ရနေျော၊ 

(ဂ) တည်ရ ျော ်ြည့်် အတိ င််းအတျော (အလ ျော်း×အန ×အန ်)။ 

၈၅။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည် နည််းဥပရေ ၈၄ အေ   င့််မပျု   ်ေရိှေန ်ရလျှျော ်ထျော်း   ်အရပေါ် ရေအေင််းအမြစ ်

နငှ့််မြစရ်  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသြိ််း ျော  ယ်မ င််း ိ  ထိ ိ  ်နိ ငဖ် ယ်ေျော ရိှ ြရှိ စစိစပ်ပ ်း ထိ ိ  ်နိ ငဖ် ယ်ေျော ရှိပါ  မငင််းပယ်မ င််း 

သိ ့်ြဟ တ် ထိ ိ  ်နိ ငဖ် ယ်ေျော ြရှပိါ  စည််း ြ််း   ်ြ ျော်း သတ်ြှတ်၍   င့််မပျု   ် ပ  စ  (၁၂) မဖင့်် ထ တ်ရပ်းမ င််း 

မပျုနိ ငသ်ည်။ 

၈၆။ နည််းဥပရေ ၈၅ အေ   င့််မပျု   ် ထ တ်ရပ်းေျောတ င ်စ ်းပ ျော်းရေ်းအလိ ့်ငျှော ရမြတူ်းမ င််းအတ  ် ရလျှျော ်ထျော်းသသူည် - 

( ) လ ပ်ငန််းလ ပ် ိ ငေ်န ်  င့််မပျုထျော်းသည့်် ရနေျောအ  ယ်အဝန််း၏ တစစ်တ ေန််းြ တျောလျှင ်တစလ် ၁၂၅   ပ်နှုန််းမဖင့်် 

ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ရပ်းသ င််းေြည်။ 

( )  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်အတ င််း ရေတ င််း ရေ န ်တ်ူးရဖျော်မ င််းနငှ့်် ရမြတူ်းမ င််းအတ  ် သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော 

စည််း ြ််း   ်ြ ျော်း ိ  လိ  ်နျောေြည်။ 

၈၇။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည်  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်အတ င််း ရေတ င််း ရေ နတ်ူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် ရမြတူ်းမ င််းအတ  ် 

  င့််မပျု   ်ေရိှသ ူ သတ်ြှတ်ထျော်းရသျော လ ပ်ငန််း ိ ငေ်ျော စည််း ြ််း   ် တစေ်ပ်ေပ် ိ  လိ  ်နျောရ ျောငေ်  ်ေန ်

ပ  ်   ်လျှင ်ထ တ်ရပ်းထျော်းရသျော   င့််မပျု   ် ိ  ရ ပ်သြိ််းနိ င ်သည်။ 

 

အ န်ိုး (၁၇) 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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ထရလမ်္ိုး  န်ိုးသ မ်္ိုးထရိုးလုြ်ငနိ်ုးမ္ ောိုး ထ ောငရွ် ်ပ ငိ်ုးနငှ်ို့ ထရလမ်္ိုးအထ ော ်စ နိ်ုးမ္ ောိုး သတမှ်္တပ် ငိ်ုး 

၈၈။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည် မြစရ်  ျောင််း ရေလြ််းရက ျောင််းြ ျော်းတ င ်ရေယျောဉြ ျော်း ရ  ျောရြ ွဲ့ စ ျော   တ်ရြျောင််းနိ င ်ရေ်းအတ  ် 

ရေရက ျောင််းမပျုမပင ်ထိန််းသြိ််းရေ်းလ ပ်ငန််းြ ျော်း ိ  ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန၏ လြ််းညွှန ်  ်နငှ့််အည  စ ြ    ် 

  ြှတ်၍ရ ျောငေ်  ်မ င််း၊ စစရ် ်းမ င််းနငှ့်် က  ်းက ပ်မ င််းတိ ့် မပျုေြည်။ 

၈၉။ ရေလြ််းရက ျောင််းြ ျော်းတ င ်သ ျော်းလျောသည့်် ရေယျောဉြ ျော်းအျော်း ရနျော ်  ်တ ွဲ (င) ပါ နှုန််းထျော်း အတိ င််း သတ်ြှတထ်ျော်းရသျော 

ရေလြ််းရက ျောင််း မဖတ်သန််း  ိ  ရ ျော ်  ေြည့်် ရေလြ််းအရ ျော ် စ န််းြ ျော်းြှျော ရအျော ပ်ါအတိ င််းမဖစသ်ည် - 

 

( ) တ  ွဲ့ရတ်းတူ်းရမြျောင််း၊  

( ) ရညျောငတ် န််းပြျိုွဲ့ (ပန််းလှုိငမ်ြစ)်၊ 

(ဂ) ဟသဘျောတပြျိုွဲ့ (ဧေျောဝတ မြစ)်၊ 

(ဃ) မပညပ်ြျိုွဲ့ (ဧေျောဝတ မြစ)်၊ 

(င) ြရ  ်းပြျိုွဲ့ (ဧေျောဝတ မြစ)်၊ 

(စ) ပ   က ြူပြျိုွဲ့ (ဧေျောဝတ မြစ)်၊ 

( ) ြနတရလ်းပြျိုွဲ့ (ဧေျောဝတ မြစ)်၊ 

(ဇ)  သျောပြျိုွဲ့ (ဧေျောဝတ မြစ)်၊ 

(ဈ) ဗန််းရြျော်ပြျိုွဲ့ (ဧေျောဝတ မြစ)်၊ 

(ည) ြ  ေ ျောပြျိုွဲ့ (  င််းတ င််းမြစ)် 

(ဋ)  ရလ်းဝပြျိုွဲ့ (  င််းတ င််းမြစ)် 

(ဌ) ဟ ြမလင််းပြျိုွဲ့ (  င််းတ င််းမြစ)် 

(ဍ) 

ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန  မပညရ်ထျောငစ် အစိ ်းေအဖ ွဲွဲ့၏ သရ ျောတူည    ်မဖင့်် ရေလြ််း 

အရ ျော ်စ န််းြ ျော်းအမဖစ ်သတ်ြတှ်ထျော်းရှရိသျော အမ ျော်းရေလြ််းရက ျောင််းြ ျော်းရှ ိပြျိုွဲ့ြ ျော်း။ 

 

၉၀။ ဦ်းစ ်းဌျောနြှ တျောဝနရ်ှိသြူ ျော်းသည် မဖတ်သန််းရသျော ရေယျောဉြ ျော်း၏ အတိ င််းအတျောနငှ့်် ဝနတ်ငပ်ြျောဏတိ ့်အျော်း လိ အပ်ပါ  

ရနျှောင့််ရန်ှးက န် ့်က ျောြှု ြရှိရစ ွဲ တိ င််းတျောစစရ် ်းမ င််း မပျုနိ ငသ်ည်။ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 

Page 27 of 29 

၉၁။ ရေယျောဉြ ်း၊ ရေယျောဉအ ပ်နငှ့်် တ ်ြ ိ ငတ်ိ ့်သည ်ရေလြ််းရက ျောင််းမဖတ်သန််း အတ  ် ရမပစျော ြထ တ်ရပ်းြ အထိ 

သ ် ိ ငေ်ျော ရေလြ််းအရ ျော ်စ န််းတ င ်ရေယျောဉ ိ  ရ တတ ေပ်တန် ့်ထျော်းေြည။် 

 

အ န်ိုး (၁၈) 

အထ ထွ  ွ

၉၂။ မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်တိ ့်အတ င််း ဥပရေနငှ့်် ဤနည််းဥပရေြ ျော်းအေ လ ပ်ငန််းတစ ်   အတ  ် 

ရထျော ်     ်ရပ်းမ င််း သိ ့်ြဟ တ်   င့််မပျု   ်ရပ်းမ င််းသည် လ ပ်ငန််း လ ပ် ိ င ်  င့််အတ  ်သျော မဖစပ်ပ ်း ရမြပိ င ်ိ င ် င့််နငှ့်် 

သ ် ိ ငမ် င််းြရှိရစေ။ 

၉၃။ ဥပရေအျောဏျောြတညြ်   မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယန်ငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်တိ ့်အတ င််း တည်ရ ျော ်ထျော်းရှိရသျော 

လ ပ်ငန််းတစ ်    ိ  ဥပရေအျောဏျော တည်ပပ ်းရနျော ်   လ် ်၍ လ ပ် ိ င ်ရ ျောငေ်  ်လိ လျှင ်လ ပ်ငန််းလ ပ် ိ င ် င့်် 

ေရှိေန ်ဥပရေနငှ့်် ဤနည််းဥပရေြ ျော်းနငှ့််အည  ဦ်းစ ်းဌျောနသိ ့် ရလျှျော ်ထျော်းေြည။် 

၉၄။ ဦ်းစ ်းဌျောနသည် ဥပရေပ ေြ် ၆၊ ပ ေြ်  ွဲ (စ) အေ မြစတ် င််းသ ျော်း ရေယျောဉြ ျော်း  ိ  ် ပ်ေပ်နျော်းရေ်း အတ   ်

ရေ ်း  ယ်သတ်ြှတ်ထျော်းသည့််  ပ်ိ ြ််းြ ျော်းတ င ်ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန  သတ်ြှတ်ထျော်း ရသျော  ပ်ိ ြ််း ပ်  ိ  

ရ ျော ်  ေြည်။ 

၉၅။ ( ) ဥပရေနငှ့်် ဤနည််းဥပရေြ ျော်းအေ ရေရက ျောင််းမပ ၊  ိပ် ြ််း ပ် ၊ မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ထိန််းသြိ််းရေ်း ိ ငေ်ျော 

အမ ျော်းအ  နအ် ြ ျော်း ိ  ဦ်းစ ်းဌျောန မဖစရ်စ၊ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန၏   င့််မပျု   ်နငှ့််အည  ဦ်းစ ်းဌျောန  

တျောဝနရ်ပ်းရသျော ပ ဂဂလိ  အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ ်   မဖစရ်စ ရ ျော ်  နိ င ်သည်။ 

( ) နည််းဥပရေ  ွဲ ( ) ပါ အ  နအ် ြ ျော်းရ ျော ်  ေျောတ င ်ရပ်းရ ျောငေ်န ်ပ  ်   ်သအူရပေါ် ဦ်းစ ်းဌျောန  

တျောဝနရ်ပ်းအပ်မ င််း  ေရသျော အေျောရှိသည် ရ ျော်လိရတတ ျော်အေျောရှိ၏ လ ပ်ပိ င ် င့််ြ ျော်း ိ    င့််သ  ်း၍ ရမြ  နြ်ရမပ 

  နရ်င  ွဲ့်သိ ့်အေ ရ ျော ်  ေြည်။ 

 

ဉျောဏထ် န််းရအျောင ်

မပည်ရထျောငစ် ဝနက်  ်း 

မပည်ရထျောငစ် သြမတမြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်အစိ ်းေ 

ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန 

 

[ ပူ်းတ ွဲရဖျော်မပရသျော စျောေင််း 1 ] 17 ပ  စ  (၁၂) မပည်ရထျောငစ် သြမတမြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်အစိ ်းေ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန 

ရနမပည်ရတျော် ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ရေ်းဦ်းစ ်းဌျောန  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်အတ င််း 

ရေတ င််း၊ ရေ နတ်ူ်းရဖျော်မ င််း၊ ရမြတူ်းမ င််းအတ  ်   င့််မပျု   ်အြှတ် (  / ) (နည််းဥပရေ ၈၅) 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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[ ပူ်းတ ွဲရဖျော်မပရသျော စျောေင််း 2 ] 16  ပ  စ  (၁၁) မပည်ရထျောငစ် သြမတမြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်အစိ ်းေ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန  

ရနမပည်ရတျော် ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ရေ်းဦ်းစ ်းဌျောန  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်အတ င််း 

ရေတ င််း၊ ရေ နတ်ူ်းရဖျော်မ င််း၊ ရမြတူ်းမ င််းအတ  ်  င့််မပျု   ်ထ တ်ရပ်းေနရ်လျှျော ်လွှျောပ  စ  (နည််းဥပရေ ၈၄) 

[ ပူ်းတ ွဲရဖျော်မပရသျော စျောေင််း 3 ] 15 ပ  စ  (၁၀) မပည်ရထျောငစ် သြမတမြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်အစိ ်းေ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန 

ရနမပည်ရတျော် ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ရေ်းဦ်းစ ်းဌျောန  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့်် 

 ြ််းနျော်းနယ်အတ င််းတည်ရ ျော ်ရေ်းလ ပ်ငန််းသ  ်းသွဲြ ျော်း၊ ရ  ျော ်ြ ျော်း၊ အ တ်ြ ျော်း၊ သစြ် ျော်းနငှ့်် အမ ျော်းအေျောဝတထ ျုြ ျော်း 

စ ပ  မ င််း၊ ရေျောင််းဝယ်မ င််းအတ  ် စ ပ  ေနလ် ပ်ငန််း   င့််မပျု   ်အြှတ်(  / ) (နည််းဥပရေ ၈၀) 

[ ပူ်းတ ွဲရဖျော်မပရသျော စျောေင််း 4 ] 14 ပ  စ  (၉) မပည်ရထျောငစ် သြမတမြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်အစိ ်းေ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန 

ရနမပည်ရတျော် ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ရေ်းဦ်းစ ်းဌျောန  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့်် 

 ြ််းနျော်းနယ်အတ င််းတည်ရ ျော ်ရေ်းလ ပ်ငန််းသ  ်းသွဲြ ျော်း၊ ရ  ျော ်ြ ျော်း၊ အ တ်ြ ျော်း၊ သစြ် ျော်းနငှ့်် အမ ျော်းအေျောဝတထ ျုြ ျော်း 

စ ပ  ေနလ် ပ်ငန််း   င့််မပျု   ် ထ တ်ရပ်းေနရ်လျှျော ်လွှျောပ  စ  (နည််းဥပရေ ၇၉) 

[ ပူ်းတ ွဲရဖျော်မပရသျော စျောေင််း 5 ] 13 ပ  စ  (၈) မပည်ရထျောငစ် သြမတမြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်အစိ ်းေ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန 

ရနမပည်ရတျော် ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ရေ်းဦ်းစ ်းဌျောန မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့်် 

 ြ််းနျော်းနယ်တိ ့်တ င ်ရမြျောင််းရဖျော်၍ သရ ဘျော ြ််းထိ ်းမ င််း လ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ် အြှတ်(  / ) [နည််းဥပရေ ၇၆ ( )] 

[ ပူ်းတ ွဲရဖျော်မပရသျော စျောေင််း 6 ] 12 ပ  စ  (၇)မပည်ရထျောငစ် သြမတမြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်အစိ ်းေ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန ရနမပည်ရတျော် 

ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ရေ်းဦ်းစ ်းဌျောန မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်တိ ့်တ င ်

ရမြျောင််းရဖျော်၍ သရ ဘျော ြ််းထိ ်းမ င််းလ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ် ထ တ်ရပ်းေန ်ရလျှျော ်လွှျောပ  စ  (နည််းဥပရေ ၇၅) 

[ ပူ်းတ ွဲရဖျော်မပရသျော စျောေင််း 7 ] 11 ပ  စ  (၆) မပည်ရထျောငစ် သြမတမြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်အစိ ်းေ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန 

ရနမပည်ရတျော် ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ရေ်းဦ်းစ ်းဌျောန မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့်် 

 ြ််းနျော်းနယ်တိ ့်တ င ် ိပ်  တ တျော်း သိ ့်ြဟ တ် ရဗျောတ တျော်း၊ ရေ င််းတ တျော်း ရ ျော ်လ ပ်မ င််းလ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ် 

ထ တ်ရပ်းေန ်ရလျှျော ်လွှျောပ  စ  (နည််းဥပရေ ၇၄) 

[ ပူ်းတ ွဲရဖျော်မပရသျော စျောေင််း 8 ] 10 ပ  စ  (၅) မပည်ရထျောငစ် သြမတမြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်အစိ ်းေ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန 

ရနမပည်ရတျော် ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ရေ်းဦ်းစ ်းဌျောန မြစရ်  ျောင််းနယ်၊  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့်် 

 ြ််းနျော်းနယ်တိ ့်တ င ်လ န််းလြ််း၊ သရ ဘျော  င််း၊ ရေစိ သရ ဘျော  င််း၊ ရေလ  သရ ဘျော  င််း တည်ရ ျော ်မ င််း 

လ ပ်ငန််း  င့််မပျု   ် ထ တ်ရပ်းေန ်ရလျှျော ်လွှျောပ  စ  (နည််းဥပရေ ၇၃) 

[ ပူ်းတ ွဲရဖျော်မပရသျော စျောေင််း 9 ] 09 ပ  စ  (၄) မပည်ရထျောငစ် သြမတမြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်အစိ ်းေ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန 

ရနမပည်ရတျော် ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ရေ်း ဦ်းစ ်းဌျောန နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉြ ျော်း တူ်းရဖျော် ယ်ယူရေ်း၊ 



(ရေအေင််းအမြစ်နငှ် ့် မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းထိန််းသိြ််းရေ်း နည််းဥပရေ) 
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ထ   ွဲရေျောင််း  ရေ်းနငှ့်် က  ်းက ပ်ရေ်းအဖ ွဲွဲ့ နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉတူ်းရဖျော်  ယ်ယူေန ်သ ်တြ််းတိ ်းမြ င့််ရပ်းမ င််းအတ  ် 

  င့််မပျု   ်အြှတ် (  /  ) [နည််းဥပရေ ၃၉ ( )/ ၄၁] 

[ ပူ်းတ ွဲရဖျော်မပရသျော စျောေင််း 10 ] 08 ပ  စ  (၃) မပည်ရထျောငစ် သြမတမြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်အစိ ်းေ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန 

ရနမပည်ရတျော် နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ ရဖျော်ယူ၍  ယ်ယူ  င့််သ ်တြ််း တိ ်းမြ င့််  င့််မပျုေန ်ရလျှျော ်လွှျောပ  စ  [နည််းဥပရေ ၃၈ ( )/ ၄၀] 

[ ပူ်းတ ွဲရဖျော်မပရသျော စျောေင််း 11 ] 07 ပ  စ  (၂)မပည်ရထျောငစ် သြမတမြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်အစိ ်းေ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန 

ရနမပည်ရတျော် နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ ယ်ယူေနအ်တ  ်   င့််မပျု   ်အြှတ် (  /  ) (နည််းဥပရေ ၃၃) 

[ ပူ်းတ ွဲရဖျော်မပရသျော စျောေင််း 12 ] 06 ပ  စ  (၁) မပည်ရထျောငစ် သြမတမြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်အစိ ်းေ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန 

ရနမပည်ရတျော် နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉ တူ်းရဖျော် ယ်ယူ  င့်် ရလျှျော ်လွှျောပ  စ  (နည််းဥပရေ ၂၉) 

[ ပူ်းတ ွဲရဖျော်မပရသျော စျောေင််း 13 ] 05 ရနျော ်  ်တ ွဲ (င)မပည်ရထျောငစ် သြမတ မြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်အစိ ်းေ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန 

ရနမပည်ရတျော် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ထိန််းသြိ််းရေ်း ိ ငေ်ျော ဝနရ် ျောင ်နငှ့်် အမ ျော်းအ  နအ် ြ ျော်း (နည််းဥပရေ ၈၉) 

[ ပူ်းတ ွဲရဖျော်မပရသျော စျောေင််း 14 ] 04 ရနျော ်  ်တ ွဲ (ဃ) မပည်ရထျောငစ် သြမတ 

မြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်အစိ ်းေပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန ရနမပည်ရတျော်  ြ််းပါ်းနယ်နငှ့််  ြ််းနျော်းနယ်အတ င််း တည်ရ ျော ်ရေ်း 

လ ပ်ငန််းသ  ်း သွဲြ ျော်း၊ ရ  ျော ်ြ ျော်း၊ အ တ်ြ ျော်း၊ သစြ် ျော်းနငှ့်် အမ ျော်းအေျောဝတထ ျုြ ျော်း စ ပ  မ င််း ိ ငေ်ျော အ  နအ် ြ ျော်း [နည််းဥပရေ 

၈၁ ( )] 

[ ပူ်းတ ွဲရဖျော်မပရသျော စျောေင််း 15 ] 03 ရနျော ်  ်တ ွဲ (ဂ) မပည်ရထျောငစ် သြမတ မြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်အစိ ်းေ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန 

ရနမပည်ရတျော် ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ရေ်းဦ်းစ ်းဌျောန လ န််းလြ််း၊ သရ ဘျော  င််း၊ 

ရေစိ သရ ဘျော  င််း၊ ရေလ  သရ ဘျော  င််း တည်ရ ျော ်မ င််း၊  ိပ်  တ တျော်း၊ရဗျောတ တျော်းနငှ့်် ရေ င််းတ တျော်း 

ရ ျော ်လ ပ်မ င််း၊ ရမြျောင််းရဖျော်၍ သရ ဘျော ြ််းထိ ်းမ င််း လ ပ်ငန််း ိ ငေ်ျော စည််း ြ််း   ်ြ ျော်း [နည််းဥပရေ ၇၇ ( )] 

[ ပူ်းတ ွဲရဖျော်မပရသျော စျောေင််း 16 ] 02 ရနျော ်  ်တ ွဲ ( ) မပည်ရထျောငစ် သြမတမြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်အစိ ်းေ ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန 

ရနမပည်ရတျော် ရေအေင််းအမြစန်ငှ့်် မြစရ်  ျောင််းြ ျော်း ဖ  ွဲ့ ပဖိျု်းတိ ်းတ ်ရေ်း ဦ်းစ ်းဌျောန သွဲစ ပ်မ င််း၊ သွဲတူ်းမ င််း၊ သွဲ   ျု်းမ င််းနငှ့်် 

မြစရ်  ျော ်ထ တ်မ င််း၊ ရေွှ  ငမ် င််း၊ ရေွှသတတ ျုတူ်းရဖျော်မ င််းနငှ့်် သယ ဇျောတ ထ တ်လ ပ်မ င််း လ ပ်ငန််း ိ ငေ်ျော 

စည််း ြ််း   ်ြ ျော်း [နည််းဥပရေ ၆၁ (တ)/ ၆၉ (တ)] 

[ ပူ်းတ ွဲရဖျော်မပရသျော စျောေင််း 17 ] 01 ရနျော ်  ်တ ွဲ ( ) မပည်ရထျောငစ် သြမတမြနြ်ျောနိ ငင် ရတျော်အစိ ်းေ 

ပိ ့်ရ ျောငရ်ေ်းဝနက်  ်းဌျောန ရနမပည်ရတျော် နစမ်ြျုပ်ရေယျောဉတူ်းရဖျော်မ င််း လ ပ်ငန််း ိ ငေ်ျော စည််း ြ််း   ်ြ ျော်း [နည််းဥပရေ ၃၅ 

(ဃ)] 


