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ဧရာဝတတီ ိုင ်းဒေသက ီ်း အလတ စာ်းနှင   အဒသ်းစာ်းလျှပ စစ ထိုတ လိုပ ဖြန ့်ဖြ ်းဒရ်း ဥပဒေ 

(၂၀၁၄ ခိုနှစ ၊ ဧရာဝတတီ ိုင ်းဒေသက ီ်း လွှတ ဒတာ  ဥပဒေအမှတ  - ၁ ) 

(၁၃၇၅ ခိုနှစ ၊ တဒပေါင ်းလဆန ်း ၁၂ ရ  ) 

(၂၀၁၄ ခိုနှစ ၊ မတ လ ၁၂ ရ  ) 

န ေါန ်း 

၂၀၀၈ ခိုနှစ ၊ ဖပည ဒထာင စိုသမ္မတဖမ္န မ္ာန ိုင ငဒံတာ  ြ  ွဲ့စည ်းပံိုအဒဖခခဥံပဒေ ပိုေ မ္ ၁၈၈ အရ အပ နှင ်းထာ်းဒသာ 

လိုပ ပ ိုင ခ င    ို  ျင  သံို်းလျ   ဧရာဝတတီ ိုင ်းဒေသက ီ်း အလတ စာ်းနငှ   အဒသ်းစာ်း လျှပ စစ ထိုတ လိုပ ဖြန ့်ဖြ ်းဒရ်းဥပဒေ  ို 

ဧရာဝတတီ ိုင ်းဒေသက ီ်း လွှတ ဒတာ   ဖပဋ္ဌာန ်းလ ို  သည ။ 

 

အခန ်း (၁) 

အမည နှင   အဓ ပပေါယ ဒြာ ဖပချ   

၁။ ဤဥပဒေ  ို ဧရာဝတတီ ိုင ်းဒေသက ီ်း အလတ စာ်းနှင   အဒသ်းစာ်းလျှပ စစ ဓါတ အာ်း ထိုတ လိုပ ဖြန ့် ဖြ ်းဒရ်း ဥပဒေဟို 

ဒခေါ်တ င ဒစရမ္ည ။ 

၂။ ဤဥပဒေသည  ဧရာဝတတီ ိုင ်းဒေသက ီ်း တစ ဝန ်းလံို်းတ င  အလတ စာ်းနှင   အဒသ်းစာ်းလျှပ စစ  ဓါတ  အာ်း  ို 

စ ်းစမ္ ်းရာှဒြ ဖခင ်း၊ ထိုတ လိုပ ဖခင ်း၊ ပ ို့်လွှတ ဖခင ်း၊ ဖြန ့်ဖြ ်းဖခင ်း၊ အသံို်းဖပြုဖခင ်း ဆ ိုင ရာလိုပ ငန ်း မ္ျာ်း နှင  လည ်းဒ ာင ်း၊ 

ယင ်းလိုပ ငန ်းမ္ျာ်း  ို လျှပ စစ အနတရာယ  င ်းရှင ်းစ ာ လိုပ   ိုင ဒဆာင ရွ  န ိုင ရန  လျှပ စစ  စစ ဒဆ်းဒရ်းဆ ိုင ရာ 

  စစမ္ျာ်းနှင  လည ်းဒ ာင ်း သ  ဆ ိုင ဒစရမ္ည ။ 

၃။ ဤဥပဒေတ င ပါရှ ဒသာ ဒအာ  ပါစ ာ်းရပ မ္ျာ်းသည  ဒြာ ဖပပါအတ ိုင ်း အဓ ပပါယ  သ  ဒရာ  ဒစရ မ္ည - 

( ) တ ိုင ်းဒေသက ီ်းဆ ိုသည မှာ ဧရာဝတတီ ိုင ်းဒေသက ီ်း  ို ဆ ိုသည ၊ 

(ခ) အစ ို်းရအြ  ွဲ့ ဆ ိုသည မှာ ဧရာဝတတီ ိုင ်းဒေသက ီ်း အစ ို်းရအြ  ွဲ့  ို ဆ ိုသည ၊ 

(ဂ) ဝန က ီ်းဆ ိုသည မှာ ဧရာဝတီတ ိုင ်းဒေသက ီ်း လျှပ စစ နငှ   စ  မ္ှုလ  မ္ှုဝန က ီ်း  ို ဆ ိုသည ၊ 

(ဃ) တ ိုင ်းဒေသက ီ်း လျှပ စစ အင ဂျင နီယာဆ ိုသည မှာ ဧရာဝတီတ ိုင ်းဒေသက ီ်း လျှပ စစ အင ဂျင  နယီာ  ို ဆ ိုသည ၊ 

(င) လျှပ စစ ဓေါတ အာ်းဆ ိုသည မှာ ဒရအာ်းသံို်းစ  မှ္ ဖြစ ဒစ၊ ဒလအာ်းသံို်းစ  မှ္ဖြစ ဒစ၊ ဒနဒရာင ဖခည  သံို်းစ  မှ္ဖြစ ဒစ၊ 

အာ်းဖြည  ဒလာင စာဆီသံို်းစ  မှ္ဖြစ ဒစ၊ အဖခာ်းနည ်းဖြင  ဖြစ ဒစ ထိုတ လိုပ ရရှ သည   လျှပ စစ ဓါတ အာ်း  ို ဆ ိုသည ၊ 

(စ) အဒသ်းစာ်းလျှပ စစ ဓေါတ အာ်းဆ ိုသည မှာ ၁၀ မ္ဂဂါဝပ ဒအာ  ရှ  လျှပ စစ ဓါတ အာ်း  ို ဆ ိုသည ၊ 

(ဆ) အလတ စာ်းလျှပ စစ ဓေါတ အာ်းဆ ိုသည မှာ ၁၀ မ္ဂဂါဝပ မှ္ ၃၀ မ္ဂဂါဝပ အထ  ဓါတ အာ်း  ို ဆ ိုသည ၊ 

(ဇ) လျှပ စစ ဓေါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င   ဆ ိုသည မှာ အလတ စာ်းနငှ   အဒသ်းစာ်း လျှပ စစ ဓါတ အာ်း စ ်းစမ္ ်းရာှဒြ ဖခင ်း၊ 

ထိုတ လိုပ ဖခင ်း၊ ပ ို့်လွှတ ဖခင ်း၊ ဖြန ့်ဖြ ်းဖခင ်း လိုပ ငန ်းမ္ျာ်း လိုပ   ိုင ခ င     ိုဆ ိုသည ၊ 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



ဧရာဝတီတ ိုင ်းဒေသက ်ီး အလတ စာ်းနှင   အဒသ်းစာ်းလျှပ စစ ထိုတ လိုပ ဖြန ့်ဖြ ်းဒရ်း ဥပဒေ 

Page 2 of 8 

(ဈ) လျှပ စစ ဓေါတ အာ်းစ ်းစမ ်းရှာဒြ ဖခင ်းဆ ိုသည မှာ လျှပ စစ ဓါတ အာ်း  ို အမ္ျာ်းဖပည သ  သံို်းစ  န ိုင  ရန ဖြစ ဒစ၊ ပိုဂဂလ   

ပ ိုင သံို်းစ  ဖခင ်းဖြစ ဒစ၊ စီ်းပ ာ်းဒရ်းအရ ဓါတ အာ်းဖြန ့်ဖြ ်း ဒရာင ်းချရန ဖြစ ဒစ၊ အဖခာ်း   စစရပ မ္ျာ်းတ င  သံို်းစ  ရန ဖြစ ဒစ 

လျှပ စစ ဓါတ အာ်း ထိုတ ယ န ိုင ဒရ်းအတ    စ ်းစမ္ ်းရာှဒြ  ဖခင ်း  ို ဆ ိုသည ၊ 

(ည) လျှပ စစ ဓေါတ အာ်းထိုတ လိုပ ဖခင ်းဆ ိုသည မှာ ဒရအာ်းသံို်းစ  မှ္ဖြစ ဒစ၊ ဒလအာ်းသံို်းစ  မှ္ဖြစ ဒစ၊ 

ဒနဒရာင ဖခည သံို်းစ  မှ္ဖြစ ဒစ၊ အာ်းဖြည  ဒလာင စာဆီသံို်းစ  မှ္ဖြစ ဒစ၊ အဖခာ်းနည ်းဖြင  ဖြစ ဒစ လျှပ စစ  ဓါတ အာ်း  ို 

စနစ တ ျထိုတ လိုပ ဖခင ်း  ို ဆ ိုသည ၊ 

(ဋ) လျှပ စစ ဓေါတ အာ်းပ ို့်လွှတ ဖခင ်းဆ ိုသည မှာ လျှပ စစ ဓါတ အာ်း  ို ထိုတ လိုပ သည  ဒနရာမှ္ သံို်းစ   မ္ည  ဒနရာသ ို့် 

ဒရာ  ရှ ဒစရန  ဓါတ အာ်းလ ိုင ်းမ္ျာ်းသ ယ တန ်း၍ သတ မှ္တ ထာ်းသည   ဗ ို့်အာ်း၊ က  မ္ နှုန ်း၊ လျှပ စီ်းတ ို့်ဖြင   စနစ တ ျ 

ပ ို့်လွှတ ဖခင ်းမ္ျာ်း  ို ဆ ိုသည ၊ 

(ဌ) လျှပ စစ ဓေါတ အာ်းဖြန ့်ဖြ ်းဖခင ်းဆ ိုသည မှာ လျှပ စစ ဓါတ အာ်း  ို သတ မှ္တ ထာ်းသည   ဗ ို့်အာ်း၊ လျှပ စီ်းတ ို့်ဖြင   

လျှပ စစ ဓါတ အာ်းသံို်းစ  သ ထံ စနစ တ ျ ဖြန ့်ဖြ ်းဖခင ်း  ို ဆ ိုသည ၊ 

(ဍ) လျှပ စစ ဓေါတ အာ်းအသ ို်းဖပြုဖခင ်းဆ ိုသည မှာ သတ မှ္တ ဗ ို့်အာ်းနှင   လျှပ စီ်းတ ို့်  ို လိုပ ထံို်းလိုပ နည ်း မ္ျာ်းနှင  အညီ 

အသံို်းဖပြုဖခင ်း  ို ဆ ိုသည ၊ 

(ဎ) လျှပ စစ ဓေါတ အာ်းသ ို်းစ  သ ဆ ိုသည မှာ လျှပ စစ ဓါတ အာ်းထိုတ လိုပ ခ င  ရရှ သည   အြ  ွဲ့အစည ်းနှင   ပိုဂဂလ   

လိုပ ငန ်းတစ ခိုခိုမှ္ ထိုတ လိုပ သည   ဓါတ အာ်း  ိုရယ ၍   ိုယ ပ ိုင သံို်းစ  ဖခင ်း သ ို့်မ္ဟိုတ  စ  ရံို၊ အလိုပ ရံိုအတ    

သံို်းစ  ဖခင ်း သ ို့်မ္ဟိုတ  စီ်းပ ာ်းဒရ်းလိုပ ငန ်းအတ    သံို်းစ  ဖခင ်းဖပြုသ   ို ဆ ိုသည ၊ 

(ဏ) လျှပ စစ ဓေါတ အာ်းစစ ဒဆ်းဖခင ်းဆ ိုသည မှာ လျှပ စစ ဓါတ အာ်းရာှဒြ ဖခင ်း၊ ထိုတ လိုပ ဖခင ်း၊ ပ ို့်လွှတ  ဖခင ်း၊ 

ဖြန ့်ဖြ ်းဖခင ်းနငှ   အသံို်းဖပြုဖခင ်းမ္ျာ်း  ို လျှပ စစ အနတရာယ  င ်းရှင ်းစ ာ အသံို်းဖပြုန ိုင ဒရ်းအတ    

လိုပ ထံို်းလိုပ နည ်းမ္ျာ်းနှင  အညီ စစ ဒဆ်းဖခင ်း  ိုဆ ိုသည ၊ 

(တ) လျှပ စစ စစ ဒဆ်းဒရ်းအြ  ွဲ့ဆ ိုသည မှာ ဤဥပဒေပါ လျှပ စစ စစ ဒဆ်းဒရ်းလိုပ ငန ်း တာဝန နှင   လိုပ ပ ိုင ခ င  မ္ျာ်း  ို 

 ျင  သံို်းဒဆာင ရ ွ န ိုင ရန  ဝန က ီ်း  ြ  ွဲ့စည ်းဒပ်းထာ်းဒသာအြ  ွဲ့  ို ဆ ိုသည ၊ 

(ထ) လျှပ စစ ဓေါတ အာ်းထိုတ လိုပ ဖြန ့်ဖြ ်းသ ဆ ိုသည မှာ ၃၀ မ္ဂဂါဝပ ဒအာ   လျှပ စစ ဓါတ အာ်း  ို တစ နည ်းနည ်းဖြင   

ထိုတ လိုပ ဖခင ်း၊ လျှပ စစ ဓါတ အာ်း သံို်းစ  လ ိုသ မ္ျာ်းထံ ဖြန ့်ဖြ ်းဒရာင ်းချဖခင ်း လိုပ ငန ်းမ္ျာ်း ဒဆာင ရွ  သ  သ ို့်မ္ဟိုတ  

ဒဆာင ရွ  သည   အြ  ွဲ့အစည ်း  ိုဆ ိုသည ၊ 

(ေ) လျှပ စစ  ျွမ ်း ျင မှုဆ ိုင ရာ လ  မှတ ဆ ိုသည မှာ လျှပ စစ ဆ ိုင ရာလိုပ ငန ်းမ္ျာ်းတ င  အဒတ ွဲ့အက ံြု ရှ သ   ိုဖြစ ဒစ၊ 

သတ မှ္တ ထာ်းသည   အရည အချင ်းနငှ   ဖပည  စံိုသ   ိုဖြစ ဒစ လျှပ စစ ဆ ိုင ရာလိုပ ငန ်းမ္ျာ်း တ င  

လိုပ   ိုင ဒဆာင ရ ွ န ိုင ရန  ဤဥပဒေအရ ထိုတ ဒပ်းထာ်းဒသာလ  မှ္တ   ို ဆ ိုသည ၊ 

(ဓ) လျှပ စစ  ျွမ ်း ျင လိုပ သာ်း ဆ ိုသည မှာ လျှပ စစ ဆ ိုင ရာ လိုပ ငန ်းမ္ျာ်းတ င  အဒတ ွဲ့အက ံြုရှ ပပီ်း လ  ဒတ ွဲ့ 

လိုပ ငန ်းဒဆာင ရွ  ဒနသ  သ ို့်မ္ဟိုတ  လိုပ ငန ်းအဒတ ွဲ့အက ြံုနှင   လျှပ စစ  ျွမ္ ်း ျင မ္ှုဆ ိုင ရာ လ  မှ္တ ရရှ ထာ်းသ   ို 

ဆ ိုသည ။ 
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အခန ်း (၂) 

ရည ရွယ ချ   

၄။ ဤဥပဒေ၏ ရည ရယွ ချ  သည  ဒအာ  ပါအတ ိုင ်းဖြစ သည - 

( ) တ ိုင ်းဒေသက ီ်းအတ င ်း လ ဒနမ္ှုအဆင  အတန ်းဖမ္င  မ္ာ်းဒစရန ၊ 

(ခ) ဒေသြ ံွဲ့ပြ ြု်းတ ို်းတ  ဒစရန ၊ 

(ဂ) လျှပ စစ အနတရာယ  င ်းရငှ ်းဒစရန ၊ 

(ဃ) တ ိုင ်းဒေသက ီ်း ဘဏ္ဍာရန ပံိုဒင အတ    ရသင  ရထ ို  ဒသာ အခ န အခမ္ျာ်းရရှ ဒစရန ၊ 

(င) အလတ စာ်းနှင   အဒသ်းစာ်း လျှပ စစ ဓါတ အာ်း ထိုတ လိုပ ဖြန ့်ဖြ ်းမ္ှုမ္ျာ်း  ို ဥပဒေနငှ  အညီ စနစ  တ ျ 

အဒ ာင အထည ဒြာ  ဒဆာင ရွ  န ိုင ရန ။ 

 

အခန ်း (၃) 

လျှပ စစ ဓေါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င  မျာ်း 

၅။ အလတ စာ်းနှင   အဒသ်းစာ်းလျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င  လိုပ ငန ်းမ္ျာ်း လိုပ   ိုင လ ိုသ သည  

လိုပ   ိုင ခ င  ရရှ ဒရ်းအတ    အစ ို်းရအြ  ွဲ့သ ို့် ဒလျှာ  ထာ်းရမ္ည ။ 

၆။ အစ ို်းရအြ  ွဲ့သည  ဒအာ  ပါ လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င  မ္ျာ်း  ို ခ င  ဖပြုန ိုင သည  - 

( ) ပိုဂဂလ   လိုပ ငန ်းလိုပ ပ ိုင ခ င   ဥပဒေအရ မှ္တ ပံိုတင ထာ်းဒသာ ပိုဂဂလ  လိုပ ငန ်းမ္ျာ်း၊ 

(ခ) အဖခာ်းသီ်းဖခာ်း အြ  ွဲ့အစည ်းမ္ျာ်း။ 

၇။ အစ ို်းရအြ  ွဲ့သည  ပိုေ မ္ ၆ ပိုေ မ္ခ   ( )၊ (ခ) ပါ လိုပ ငန ်းအြ  ွဲ့အစည ်းမ္ျာ်းအာ်း လျှပ စစ ဓါတ အာ်း ထိုတ လိုပ ဖခင ်း၊ 

ဖြန ့်ဖြ ်းဖခင ်း၊ အသံို်းဖပြုဖခင ်းမ္ျာ်းအတ    လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င  အမ္ န ့် မ္ျာ်း ထိုတ ဒပ်းဖခင ်း သ ို့်မ္ဟိုတ  

ရိုပ သ မ္ ်းဖခင ်းဖပြုန ိုင သည ။ 

၈။ အစ ို်းရအြ  ွဲ့သည  လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င   အမ္ န ့်မ္ျာ်း  ို ဒအာ  ပါအဒ  ာင ်းတစ ရပ  ရပ ဒ  ာင   

ရိုပ သ မ္ ်းန ိုင သည - 

( ) လျှပ စစ ဓါတ အာ်းနငှ  ပတ သ  ၍ ဤဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန ်းချ  မ္ျာ်း  ို လ ို  နာရန  ပျ      ဖခင ်း၊ 

(ခ) လိုပ   ိုင ခ င  အမ္ န ့်ပါ စည ်း မ္ ်းချ  မ္ျာ်း  ို လ ို  နာ ျင  သံို်းရန  ပျ      ဖခင ်း။ 

 

အခန ်း (၄) 

လျှပ စစ ဓေါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င  ရရှ သ ၏ တာဝန နငှ   လိုပ ပ ိုင ခ င  မျာ်း 

၉။ လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င  ရရှ သ သည  - 

( ) လျှပ စစ ဓါတ အာ်း စ ်းစမ္ ်းရာှဒြ ဖခင ်း  ို ဥပဒေနငှ  အည ီဒဆာင ရွ  ရမ္ည ၊ 
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(ခ) လျှပ စစ ဓါတ အာ်းထိုတ လိုပ ဖခင ်း၌ လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င  အမ္ န ့်အရ သတ မှ္တ  ထာ်းသည   

လျှပ စစ စ မ္ ်းအာ်း  ိုသာ ထိုတ ရမ္ည ၊ 

(ဂ) လျှပ စစ ဓါတ အာ်းအတ    အသံို်းဖပြုသည   လျှပ စစ ဓါတ အာ်းတ ိုင ်းတာဒရ်း ပစစည ်း  ရ ယာမ္ျာ်း၊ အ ာအ  ယ ဖပြု 

ပစစည ်း  ရ ယာမ္ျာ်း  ို စနစ တ ျ တပ ဆင အသံို်းဖပြုရမ္ည ၊ မ္ပျ  စီ်းဒစရန  လည ်း ထ န ်းသ မ္ ်းရမ္ည ၊ 

(ဃ) ဒရအာ်းလျှပ စစ လိုပ ငန ်း ဒဆာင ရွ  ရာတ င  အသံို်းဖပြုသည   ဒရဝင ဒရထ    ဒရစ်ီးဒ  ာင ်းသည  

သဘာဝပတ ဝန ်း ျင နငှ   လ မ္ှုအြ  ွဲ့အစည ်းတ င  ထ ခ ို  မ္ှုမ္ရှ ဒစရန  ဒဆာင ရွ  ရမ္ည ၊ 

(င) စ  လည ပတ ရာတ င  အသံို်းဖပြုသည   စ န ့်ပစ ပစစည ်းမ္ျာ်းသည  ပတ ဝန ်း ျင  ညစ ညမ္ ်းမ္ှု အနတရာယ  မ္ရှ ဒစရန  

ဒဆာင ရွ  ရမ္ည ၊ 

(စ) လျှပ စစ ဖြင   ဓါတ အာ်းဖြန ့်ဖြ ်းသည   ဆ  စပ ပစစည ်းမ္ျာ်းသည  လ နှင   တ ရ စဆာန အတ    အနတရာယ  မ္ဖြစ ဒစရန  

ဒဆာင ရွ  ရမ္ည ၊ 

(ဆ) လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င  လိုပ ငန ်း လိုပ   ိုင ရန  လ ိုအပ ဒသာ ဒဖမ္ဒနရာရရှ ဒရ်း အတ    

လိုပ ထံို်းလိုပ နည ်းနှင  အညီ ရယ ရမ္ည ၊ 

(ဇ) အစ ို်းရအြ  ွဲ့  အခါအာ်းဒလျာ စ ာ သတ မှ္တ သည   စည ်း မ္ ်းမ္ျာ်း  ို လ ို  နာရမ္ည ၊ 

(ဈ) လျှပ စစ ဓါတ အာ်းထိုတ လိုပ ဖြန ့်ဖြ ်းသ သည  န ိုင ငဒံတာ ပ ိုင  လျှပ စစ ဓါတ အာ်းလ ိုင ်းမ္ျာ်း  ို ငာှ်းရမ္ ်း သံို်းစ  ဖခင ်း 

ဓါတ အာ်းထိုတ လိုပ ဖြန ့်ဖြ ်းလ ိုပါ  သ  ဆ ိုင ရာဌာန၏ သတ မှ္တ ချ  မ္ျာ်းအတ ိုင ်း လ ို  နာ ဒဆာင ရ ွ ၍ 

 ျသင  ဒင   ို ဒပ်းသ င ်းရမ္ည ၊ 

(ည) လျှပ စစ ဓါတ အာ်း သံို်းစ  သ မ္ျာ်းထံမှ္ လျှပ စစ ဓါတ အာ်းခ ဒတာင ်းခခံ င  ရှ သည ၊ 

(ဋ) သတ မှ္တ ထာ်းဒသာ လျှပ စစ ဓါတ အာ်းခဒင မ္ျာ်း  ို သတ မှ္တ ထာ်းသည   ရ  အတ    မ္ရရှ ပါ  လျှပ စစ ဓါတ အာ်း 

ဖြတ ဒတာ  ခ င  ရှ သည ။ 

၁၀။ လျှပ စစ အနတရာယ  ာ  ယ မ္ှုနှင   ပတ သ  ၍ လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င  မ္ျာ်း ဖပြုလိုပ  ရာတ င  

ဒအာ  ပါအတ ိုင ်း လ ို  နာဒဆာင ရွ  ရမ္ည  - 

( ) ဒလယာဉ   င ်း၊ ရထာ်းလမ္ ်း၊ ဓါတ ရထာ်းလမ္ ်း၊ ဒမ္ာ ဒတာ  ာ်းလမ္ ်း၊ ထဒရာ လီ ာ်းလမ္ ်း၊ တ ်းဒဖမ္ာင ်း၊ ဖမ္စ ၊ ဒချာင ်း၊ 

ဆ ပ  မ္ ်း၊ သဒဘဘာ ျင ်း၊ ဆ ပ  မ္ ်း တံတာ်း၊ ဒရ တိုတ  စသည မ္ျာ်း  ို မ္ည သည  နည ်းနှင  မ္ျှ ထ ခ ို  ပျ  စီ်းဖခင ်း 

မ္ရှ ဒစရ၊ 

(ခ) ဒ  ်းနန ်း၊ စ ာ်းဒဖပာ ဒ  ်းနန ်း၊ သဒ ဘတသံို်း လျှပ စစ ဒ  ်းနန ်း၊ အချ  ဖပ ဒ  ်းနန ်းရ ို  ရာ တ င  အသံို်းဝင သည   

အဖခာ်းက  ြု်းမ္ျာ်း၊ ဒလလ ှုင ်းမ္ျာ်းသ ို့် လျှပ စစ ဓါတ အာ်း   ်းဝင ဒစ ဖခင ်းဖြင   ဖြစ ဒစ အဖခာ်းနည ်းအာ်းဖြင  ဖြစ ဒစ 

ထ ခ ို  နစ နာပျ  စီ်းဖခင ်း မ္ဖပြုရ။ 

၁၁။ လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ ပ ိုင ခ င  နှင  ပတ သ  ၍ လ သ ို့်မ္ဟိုတ  တ ရ စဆာန   ို ေဏ ရာရရှ ဒအာင  ဖြစ ဒစ၊ 

  ိုယ အဂဘါတစ ခိုခို မ္စ မ္ ်းမ္သန ဒအာင ဖြစ ဒစ၊ ဒသဆံို်းဒအာင ဖြစ ဒစ လျှပ စစ အနတရာယ  မ္ဒတာ  တဆ ဖြစ ဒပေါ်ခ  လျှင  

လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င  ရရှ သ သည  လျှပ စစ စစ ဒဆ်းဒရ်းအြ  ွဲ့သ ို့် အဖမ္န ဆံို်းအဒ  ာင ်း  ာ်းရမ္ည ။ 
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၁၂။ လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င  ရရှ သ သည  လိုပ   ိုင ခ င   အမ္ န ့်  ိုဖြစ ဒစ၊ လိုပ ငန ်း  ိုဖြစ ဒစ၊ ယင ်း၏ 

တစ စ တ တစ ဒေသ  ို ဖြစ ဒစ၊ အစ ို်းရအြ  ွဲ့၏ သဒဘာတ ညခီျ  မ္ရရှ ဘ  ဒရာင ်းချဖခင ်း၊ ဒပါင နှံ ဖခင ်း၊ အငှာ်းချထာ်းဖခင ်း၊ 

လ လှယ ဖခင ်း၊ အဖခာ်းနည ်းအာ်းဖြင   လွှ ဒဖပာင ်းဒပ်းအပ ဖခင ်းမ္ဖပြုရ။ 

 

အခန ်း (၅) 

လျှပ စစ စစ ဒဆ်းဒရ်းအြ  ွဲ့၏ တာဝန နငှ   လိုပ ပ ိုင ခ င  မျာ်း 

၁၃။ လျှပ စစ စစ ဒဆ်းဒရ်းအြ  ွဲ့၏ တာဝန နငှ   လိုပ ပ ိုင ခ င  မ္ျာ်းမှ္ာ - 

( ) လျှပ စစ ဓါတ အာ်းသံို်းစ  သ ၏ ဓါတ အာ်းသံို်းစ  မ္ည   ဒနရာမ္ျာ်း၊ အမ္ျာ်းဖပည သ  နှင  သ  ဆ ိုင ဒသာ ဒနရာမ္ျာ်း  ို 

စစ ဒဆ်းပပ်ီး လျှပ စစ  အနတရာယ  င ်းရှင ်းဒ  ာင ်း ခ င  ဖပြုမ္ န ့်ထိုတ ဒပ်းန ိုင ရန  အစ ို်းရအြ  ွဲ့ သ ို့် တင ဖပဖခင ်း၊ 

(ခ) လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င  ရရှ သ ၏ လျှပ စစ ဓါတ အာ်း ထိုတ လိုပ ဖြန ့်ဖြ ်းဖခင ်းဆ ိုင ရာ 

ပစစည ်း  ရ ယာမ္ျာ်းနငှ   နည ်းစနစ မ္ျာ်းအာ်း စစ ဒဆ်းပပ်ီး လျှပ စစ အနတရာယ  င ်းရှင ်းဒ  ာင ်း ခ င  ဖပြုမ္ န ့် ထိုတ ဒပ်းရန  

အစ ို်းရအြ  ွဲ့သ ို့် တင ဖပဖခင ်း၊ 

(ဂ) လျှပ စစ ဓါတ အာ်းထိုတ လိုပ သည   စ  မ္ျာ်းနှင  ပတ သ  ၍ တည ဆ ဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန ်းချ  မ္ျာ်းအရ ဒဆာင ရ ွ ဒပ်းရန  

အစ ို်းရအြ  ွဲ့သ ို့် တင ဖပဖခင ်း၊ 

(ဃ) သတ မှ္တ ထာ်းသည   စစ ဒဆ်းခ  ို နည ်းလမ္ ်းတ ျ ဒတာင ်းခဖံခင ်း၊ 

(င) လျှပ စစ အနတရာယ  ျဒရာ  မ္ည     စစရပ တ င  စ  ရံို၊ အလိုပ ရံို၌ အသံို်းဖပြုဒနဒသာ လျှပ စစ  ဓါတ အာ်း  ိုဖြစ ဒစ၊ 

အမ္ျာ်းဖပည သ  ဒနထ ိုင ရာဒနရာ၌ အသံို်းဖပြုဒနဒသာ လျှပ စစ ဓါတ အာ်း  ိုဖြစ ဒစ၊ အဖခာ်း ဓါတ အာ်းသံို်းစ  သည  ဒနရာ၌ 

အသံို်းဖပြုဒနဒသာ လျှပ စစ ဓါတ အာ်း  ိုဖြစ ဒစ ဖြတ ဒတာ  ရန  အစ ို်းရအြ  ွဲ့သ ို့် တင ဖပဖခင ်း၊ 

အဒရ်းဒပေါ်အဒဖခအဒနဖြစ ဒပေါ်ပါ  ဖြတ ဒတာ  ဖခင ်း၊ 

(စ) လျှပ စစ ဆ ိုင ရာ သတ မှ္တ ချ  မ္ျာ်းနှင  အညီ စစ ဒဆ်းရန  မ္ည သည  ဒနရာ၊ မ္ည သည  အဒဆာ   အအံိုအတ င ်းသ ို့်မ္ဆ ို 

ဝင ဒရာ  န ိုင ဖခင ်း၊ 

(ဆ) သတ မှ္တ ထာ်းသည   အရည အချင ်းနငှ   ဖပည  စံိုသ အာ်း လျှပ စစ  ျွမ္ ်း ျင မ္ှုဆ ိုင ရာ လ  မှ္တ  ထိုတ  ဒပ်းန ိုင ရန  

အစ ို်းရအြ  ွဲ့သ ို့် တင ဖပဖခင ်း၊ 

(ဇ) လျှပ စစ ဆ ိုင ရာ စံချ  န စညံွှန ်းနှင   စစ ဒဆ်းမ္ှု နည ်းစနစ မ္ျာ်း  ို ထိုတ ဖပန ဖခင ်း၊ 

(ဈ) လျှပ စစ ပစစည ်း  ရ ယာ စစ ဒဆ်းခမ္ျာ်း သတ မှ္တ ဖခင ်း၊ ဖပင ဆင ဖခင ်းဖပြုလိုပ ဒပ်းရန  အစ ို်းရအြ  ွဲ့ သ ို့်တင ဖပဖခင ်း၊ 

(ည) လျှပ စစ တပ ဆင ဖခင ်း၊ ဖပင ဆင ဖခင ်းလိုပ ငန ်းမ္ျာ်း၏ လိုပ ခ  ို သတ မှ္တ ဖခင ်း၊ ဖပင ဆင ဖခင ်း ဖပြုလိုပ  ဒပ်းရန  

အစ ို်းရအြ  ွဲ့သ ို့် တင ဖပဖခင ်း။ 

၁၄။ လျှပ စစ စစ ဒဆ်းဒရ်းအြ  ွဲ့သည  မ္ မ္ အာ်းအပ နငှ ်းထာ်းသည   တာဝန ၊ လိုပ ပ ိုင ခ င  နှင  အညီ လျှပ စစ  

အနတရာယ  င ်းရှင ်းဒရ်းဆ ိုင ရာ စစ ဒဆ်းဒရ်းလိုပ ငန ်းမ္ျာ်း  ို ဖပြုလိုပ ဒဆာင ရွ  ရမ္ည ။ 
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၁၅။ လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င  နငှ   ပတ သ  ၍ လျှပ စစ အနတရာယ  ျဒရာ  မ္ည   အဒဖခအဒန   ို 

ထ န ်းသ မ္ ်းန ိုင ရန  အလ ို့်ငှာ အမ္ျာ်းဖပည သ  အသံို်းဖပြုသည   လျှပ စစ ဓါတ အာ်း  ို ဖြစ ဒစ၊ စ  ရံို၊ အလိုပ ရံို   အသံို်းဖပြုသည   

လျှပ စစ ဓါတ အာ်း  ို ဖြစ ဒစ၊ အဖခာ်းဒနရာ၌ အသံို်းဖပြုဒနဒသာ လျှပ စစ ဓါတ  အာ်း  ိုဖြစ ဒစ ဖြတ ဒတာ  ရန  

လျှပ စစ စစ ဒဆ်းဒရ်းအြ  ွဲ့သည  သ  ဆ ိုင ရာ ဌာနတာဝန ခံ  ို ညွှန   ာ်း န ိုင သည ။ 

၁၆။ လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဒ  ာင   လ  သ ို့်မ္ဟိုတ  တ ရ စဆာန  ေဏ ရာရရှ ဖခင ်းနငှ   ပတ သ  ၍ ဖြစ ဒစ၊ ဒသဆံို်း ရဖခင ်းနငှ   

ပတ သ  ၍ဖြစ ဒစ တင ဖပလာလျှင  လျှပ စစ စစ ဒဆ်းဒရ်းအြ  ွဲ့သည  သ  ဆ ိုင သ မ္ျာ်း  ို စစ ဒဆ်းခ င  ရှ သည ။ 

၁၇။ လျှပ စစ ဓါတ အာ်းနှင  ပတ သ  ၍ အသံို်းဖပြုသည   ပစစည ်း  ရ ယာမ္ျာ်း မှ္န  န မ္ှု ရှ  မ္ရှ  စသည     စစ ရပ မ္ျာ်းအတ    

လျှပ စစ ဓါတ အာ်း ထိုတ လိုပ ဖြန ့်ဖြ ်းသ နှင   သံို်းစ  သ မ္ျာ်းအ  ာ်း အဖငင ်းပ ာ်းမ္ှု သ ို့်မ္ဟိုတ  သဒဘာထာ်း   လ  မ္ှုရှ ၍ 

တင ဖပလာလျှင  လျှပ စစ  စစ ဒဆ်းဒရ်းအြ  ွဲ့သည  အဆံို်းအဖြတ ဒပ်းရမ္ည ။ 

၁၈။ ပိုေ မ္ ၁၇ အရ လျှပ စစ စစ ဒဆ်းဒရ်းအြ  ွဲ့၏ ဆံို်းဖြတ ချ  အဒပေါ် မ္ဒ ျနပ ပါ  အမ္ န ့်ချမှ္တ သည   ဒန့်မှ္ ရ  ဒပါင ်း (၃၀) 

အတ င ်း အစ ို်းရအြ  ွဲ့ထ ံအယ ခံန ိုင သည ။ အစ ို်းရအြ  ွဲ့၏ အဆံို်းအဖြတ သည  အပပ်ီး အဖပတ ဖြစ ဒစရမ္ည ။ 

 

အခန ်း (၆) 

အခ န အခဒပ်းဒဆာင ဖခင ်း 

၁၉။ လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င  ရသ သည  န ိုင ငသံာ်းဖြစ ပါ  ဖပည တ င ်း သံို်းဒင ဖြင   လည ်းဒ ာင ်း၊ န ိုင ငံဖခာ်း 

မ္တည ဒင ဖြင   လိုပ   ိုင သည    ိုမ္ပဏီ သ ို့်မ္ဟိုတ  အြ  ွဲ့အစည ်းဖြစ ပါ  အစ ို်းရ အြ  ွဲ့  သတ မှ္တ ထာ်းသည   

န ိုင ငံဖခာ်းဒင ဖြင   လည ်းဒ ာင ်း သတ မှ္တ သည  နည ်းလမ္ ်းမ္ျာ်းနှင  အညီ ထိုတ လိုပ ဖြန ့်ဖြ ်းသည   လျှပ စစ ဓါတ အာ်း 

ပမ္ာဏအလ ို    ျသင  သည   အခ န အခ  ို ဒပ်းဒဆာင ရမ္ည ။ 

၂၀။ အစ ို်းရအြ  ွဲ့သည  တ ိုင ်းဒေသက ီ်း အ ျ  ြု်းငှာ လ ိုအပ ဒသာ အလတ စာ်းနှင   အဒသ်းစာ်း လျှပ စစ ဓါတ  အာ်း ထိုတ လိုပ သည   

လိုပ ငန ်းမ္ျာ်းအတ    အခ န အခဒပ်းဒဆာင ဖခင ်းမှ္  င ်းလ တ ခ င  ဖပြုန ိုင သည ။ 

 

အခန ်း (၇) 

စီမ ခန ့်ခ  ဒရ်းနည ်းလမ ်းအရ အဒရ်းယ ဖခင ်း 

၂၁။ အစ ို်းရအြ  ွဲ့သည  ပိုေ မ္ ၅ နှင   ၁၂ ပါ ဖပဋ္ဌာန ်းချ  မ္ျာ်း  ို လ ို  နာဒဆာင ရ ွ ရန  ပျ      ဒသာ အလတ စာ်းနငှ   

အဒသ်းစာ်း လျှပ စစ ဓါတ အာ်းထိုတ လိုပ ဖြန ့်ဖြ ်းသ အာ်း ဒအာ  ပါစီမံ္ခန ့်ခ  ဒရ်းဆ ိုင ရာ အမ္ န ့်တစ ရပ ရပ    ိုဖြစ ဒစ၊ 

တစ ရပ ထ  ပ ို၍ဖြစ ဒစ ချမှ္တ န ိုင သည - 

( ) လိုပ ငန ်း  ို ယာယီရပ ဆ ိုင ်းဖခင ်း၊ 

(ခ) ေဏ ဒ  ်းဒင ဒပ်းဒဆာင ဒစ၍ လ ိုအပ ချ  မ္ျာ်း  ို ဒဆာင ရွ  ဒစပပ်ီး ဆ  လ  လိုပ   ိုင ခ င   ဖပြုဖခင ်း၊ 

(ဂ) လိုပ ငန ်းလိုပ   ိုင ခ င  အာ်း  ာလအ န ့်အသတ ဖြင   ဆ ိုင ်းငံ ဖခင ်း၊ 

(ဃ) လိုပ ငန ်းလိုပ   ိုင ခ င    ို ပ တ သ မ္ ်းဖခင ်း။ 
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အခန ်း (၈) 

ဖပစ မှုနှင   ဖပစ ေဏ မျာ်း 

၂၂။ မ္ည သ မ္ဆ ို လျှပ စစ ဓါတ အာ်း  ို မ္ရ ို်းမ္ဒဖြာင  ဒသာ သဒဘာဖြင   စ ်းစမ္ ်းရာှဒြ ဖခင ်း၊ ထိုတ လိုပ ဖြန ့် ဖြ ်းဖခင ်း ဖြြုန ်းတီ်းဖခင ်း၊ 

တရာ်းမ္ဝင  ထပ ဆင  ဒရာင ်းချဖခင ်း၊ တရာ်းမ္ဝင  အသံို်းဖပြုဖခင ်း သ ို့်မ္ဟိုတ  ခ ို်းယ  သံို်းစ  ဖခင ်းဖပြုဒ  ာင ်း ဖပစ မ္ှုထင ရာှ်း 

စီရင ဖခင ်းခံရလျှင  ထ ိုသ   ို  ျပ တစ သ န ်းအထ  ဒင ေဏ ဖြစ ဒစ၊ တစ နစှ အထ  ဒထာင ေဏ ဖြစ ဒစ၊ ေဏ နှစ ရပ လံို်းဖြစ ဒစ 

 ျခံဒစရမ္ည ။ 

၂၃။ မ္ည သ မ္ဆ ို လျှပ စစ  ျွမ္ ်း ျင မ္ှု ဆ ိုင ရာလ  မှ္တ မ္ရှ ဘ  လျှပ စစ တပ ဆင ဖခင ်း၊ ဖပင ဆင ဖခင ်း စသည   

လိုပ ငန ်းတစ ရပ ရပ   ို လိုပ   ိုင ဒဆာင ရ ွ ဒ  ာင ်း စစ ဒဆ်းဒတ ွဲ့ရှ ပါ  ဖပစ မ္ှုထင ရာှ်း စီရင ဖခင ်းခရံလျှင  ထ ိုသ   ို  ျပ  

(၃) ဒသာင ်းအထ  ဒင ေဏ ဖြစ ဒစ၊ သံို်းလအထ  ဒထာင ေဏ ဖြစ ဒစ၊ ေဏ နှစ ရပ လံို်းဖြစ ဒစ  ျခံဒစရမ္ည ။ 

 

အခန ်း (၉) 

ဒလျာ ဒ  ်းသတ မှတ ဖခင ်း 

၂၄။ လျှပ စစ ဓါတ အာ်း ဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င  ရရှ သ  သ ို့်မ္ဟိုတ  လျှပ စစ   ျွမ္ ်း ျင လိုပ သာ်း၏ ဒပါ  ဒလျာ  မ္ှု သ ို့်မ္ဟိုတ  

တာဝန ပျ      မ္ှုဒ  ာင   ဓါတ လ ို  မ္ှု သ ို့်မ္ဟိုတ  မီ္်းဒလာင မ္ှုဖြစ ၍ ထ ခ ို  ေဏ ရာရရှ  ဖခင ်း သ ို့်မ္ဟိုတ  

  ိုယ လ  အဂဘါမ္သန မ္စ မ္ ်းဖြစ ဖခင ်း သ ို့်မ္ဟိုတ  ဒသဆံို်းဖခင ်းဖြစ ဒပေါ်ဒစလျှင  ထ ခ ို   နစ နာသ သည  

လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င  ရသ  သ ို့်မ္ဟိုတ  လျှပ စစ တပ ဆင ဖခင ်း လိုပ ငန ်း လိုပ   ိုင ခ င  ရသ ထံမှ္ ဒလျာ ဒ  ်း  ို 

ဒအာ  ပါအတ ိုင ်း ဒတာင ်းခခံ င  ရှ ဒစရမ္ည - 

( ) ထ ခ ို  နစ နာသ သည  အလိုပ သမ္ာ်းဒလျာ ဒ  ်းဥပဒေနှင   အ ျံြု်းဝင သ ဖြစ ပါ  ယင ်းဥပဒေအရ 

သတ မှ္တ ထာ်းဒသာ ဒလျာ ဒ  ်း၊ 

(ခ) ထ ခ ို  နစ နာသ သည  အလိုပ သမ္ာ်းဒလျာ ဒ  ်းဥပဒေနှင   အ ျံြု်းဝင သ  မ္ဟိုတ ပါ  လိုပ ထံို်းလိုပ  နည ်းမ္ျာ်းအရ 

သတ မှ္တ ထာ်းဒသာဒလျာ ဒ  ်း။ 

၂၅။ မ္ည သ မ္ဆ ို ပိုေ မ္ ၂၄ အရ ထ ခ ို  နစ နာလျှင  တည ဆ ဥပဒေအရ တရာ်းစ  ဆ ိုခ င  နငှ   ပျ  စီ်းဆံို်းရံှု်း ဒသာ ပစစည ်းအတ    

 ာလတန ြ ို်း ဒလျာ ဒ  ်း  ို သ  ဆ ိုင ရာ လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ ပ ိုင ခ င   ရရှ သ ထံမှ္ ဒတာင ်းခခံ င  ရှ သည ။ 

 

အခန ်း (၁၀) 

အဒထ ဒထ  

၂၆။ လျှပ စစ ဓါတ အာ်းသံို်းစ  သ သည  မ္ရ ို်းမ္ဒဖြာင  ဒသာ နည ်းလမ္ ်းဖြင   လျှပ စစ ဓါတ အာ်း  ို ခ ို်းယ သံို်းစ   ဖခင ်းဒ  ာင   

လျှပ စစ ဓါတ အာ်းထိုတ လိုပ ဖြန ့်ဖြ ်းသ ၏ အ ျ  ြု်းစ်ီးပ ာ်း  ို ထ ခ ို  နစ နာမ္ှုဖြစ ဒပေါ်ဒစ လျှင  

နစ နာမ္ှုဒလျာ ဒ  ်းဒပ်းဒလျာ ရန  တာဝန ရှ သည  အဖပင  တည ဆ ဥပဒေအရ အဒရ်းယ ဖခင ်း  ိုလည ်း ခံရမ္ည ။ 
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၂၇။ ဤဥပဒေပိုေ မ္ ၂၂ အရ တရာ်းစ  ဆ ိုဒသာ ဖပစ မ္ှု  ို ဖမ္န မ္ာန ိုင ငံရ တပ ြ  ွဲ့  အဒရ်းယ ပ ိုင ခ င  ရှ ဒသာ ဖပစ မ္ှုအဖြစ  

သတ မှ္တ သည ။ 

၂၈။ တ ိုင ်းဒေသက ီ်း လျှပ စစ အင ဂျင နယီာ  အစ ို်းရအြ  ွဲ့၏ သဒဘာတ ညီမ္ှုဖြင   လျှပ စစ  ျွမ္ ်း ျင  မ္ှုဆ ိုင ရာ လ  မှ္တ   ို 

ထိုတ ဒပ်းန ိုင သည ။ 

၂၉။ တ ိုင ်းဒေသက ီ်း အစ ို်းရအြ  ွဲ့သည  လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င  ရရှ သ ၏ ပ ိုလျံှဒသာ လျှပ စစ ဓါတ အာ်း  ို 

န ိုင ငဒံတာ ပ ိုင  လျှပ စစ ဓါတ အာ်းလ ိုင ်းသ ို့် ဒရာင ်းချန ိုင ရန  ည  န ှုင ်းဒဆာင ရ ွ ဒပ်း န ိုင သည ။ 

၃၀။ လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င  ရရှ သ ထံမှ္ ၎င ်းဒဆာင ရွ  ဒနသည   အလတ စာ်းနှင   

အဒသ်းစာ်းလျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ ငန ်း  ို န ိုင ငဒံတာ အ ျ  ြု်းငှာ လွှ ဒဖပာင ်းဒပ်းအပ ရန  အဒ  ာင ်း ဒပေါ်ဒပါ  ခ  လျှင  

အစ ို်းရအြ  ွဲ့သည  ဒ ာ မ္ရငှ တစ ရပ ြ  ွဲ့စည ်းပပ်ီး လျှပ စစ ဓါတ အာ်းဆ ိုင ရာ လိုပ   ိုင ခ င   ရရှ သ ၏ မ္ 

တည ရင ်းနှ်ီးဖမ္ ြုပ နှံမ္ှုမ္ျာ်း  ို  ာလဒပါ  ဒစျ်းသတ မှ္တ ၍ လွှ ဒဖပာင ်းဒပ်းန ိုင ရန  ည  န ှုင ်း ဒဆာင ရွ  ဒပ်းရမ္ည ။ 

၃၁။ ဤဥပဒေပါ ဖပဋ္ဌာန ်းချ  မ္ျာ်း  ို အဒ ာင အထည ဒြာ ဒဆာင ရွ  ရာတ င - 

( ) အစ ို်းရအြ  ွဲ့သည  လ ိုအပ ဒသာ နည ်းဥပဒေမ္ျာ်း၊ စည ်းမ္ျဉ ်းနှင   စည ်း မ္ ်းမ္ျာ်း  ို ထိုတ ဖပန န ိုင  သည ၊ 

(ခ) ဝန က ီ်းသည  အစ ို်းရအြ  ွဲ့၏ သဒဘာတ ညီချ  ဖြင   လ ိုအပ ဒသာ အမ္ န ့်ဒ  ာ ဖငာစာ၊ အမ္ န ့်၊ ညွှန   ာ်းချ  မ္ျာ်းနှင   

လိုပ ထံို်းလိုပ နည ်းမ္ျာ်း  ို ထိုတ ဖပန န ိုင သည ။ 

ဖပည ဒထာင စိုသမ္မတ ဖမ္န မ္ာန ိုင ငဒံတာ  ြ  ွဲ့စည ်းပံိုအဒဖခခံဥပဒေအရ  ျွန ိုပ လ  မှ္တ ဒရ်းထ ို်းသည ။ 

 
(ပံို) 

သ န ်းဒအာင  

ဝန က ီ်းချြုပ  

ဧရာဝတတီ ိုင ်းဒေသက ီ်း အစ ို်းရအြ  ွဲ့ 
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