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ဧရာ ဝတတီိိုငော််းဒ ေသက ကီ်းပိုဂ္ဂလိကဒ မာ ော်ဒ တာ ော်ယာ ဉော်လ ိုပော်ငနော််းယာ ဉော်မျာ ်းစ နစော်တကျဒ  ပ်းဆ  ွဲဒရ်း  ဥပဒ ေ 

(၂၀၁၃  ခိုနှစော်၊ ဧ ရာ ဝတတီိိုငော် ်းဒ ေသကကီ်းလ ွှတော်ဒ တာ ော်  ဥပဒ ေအ မှတော်  - ၃) 

(၁၃၇ ၅ ခိုနှစော်၊  တနော်ခ ်းလ  ပ ညော့််ဒ ကျာ ော်  ၁၁ ရ ကော် ) 

(၂၀၁၃  ခိုနှစော်၊ ဒ မလ  ၆  ရကော် ) 

၂၀၀၈ ခိုနှစော်၊  ပညော်ဒ ာငော်စိုသမမတ မနော်မာနိိုငော်ငဒံတာော် ဖ ွဲွဲ့စညော််းပံိုအဒ ခခဥံပဒေပိုေော်မ ၁၈၈ အရ အပော်နှငော််း ာ်းဒသာ လိုပော်ပိိုငော်ခ ငော့််ကိို 

ကျငော့််သံို်းလျှကော် ဧရာဝတတီိိုငော််းဒေသကကီ်းအတ ငော််း သ ာ်းလာသညော့်် ပိုဂ္ဂလိက ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်လိုပော်ငနော််း ယာဉော်မျာ်း 

စနစော်တကျဒ ပ်းဆ ွဲဒရ်းအတ ကော် ဧရာတတီိိုငော််းဒေသကကီ်း လွှတော်ဒတာော်သညော် ဤဥပဒေကိို  ပဋ္ဌာနော််းလိိုကော်သညော်။ 

 

အခနော််း( ၁) 

အမညော်၊  စတ ငော်အာ ဏာတညော် ခငော််းနှင့်ော်  အဓိပပါယ ော်ဒ ာ ော် ပချကော် 

၁။ (က) ဤဥပဒေကိို ဧရာ ဝတ ီတ ိိုငော််းဒေသကကီ်းပိုဂ္ဂလိကဒမာ ော်ဒတာ ော်ယ ာ ဉော်လိုပော်ငနော််း  ယ ာ ဉော်မျာ်းစနစော်တကျ  ဒ ပ်းဆ ွဲဒရ်း ဥပဒေဟို 

ဒခေါ်တ ငော်ဒစရမညော်၊ 

(ခ) ဤဥပဒေကိို  ိုတော် ပနော်ဒ ကညာသညော့််ဒနေ့မှစ၍ ဧရာဝတီတိိုငော််းဒေသကကီ်းတစော်ဝနော််းလံို်း၌ အာဏာတညော် ဒစရမညော်။ 

၂။ ဤဥပဒေတ ငော်ပါရှိဒသာ ဒအာကော်ပါစကာ်းရပော်မျာ်းသညော် ဒဖာော် ပပါအတိိုငော််း အဓိပပါယော် သကော်ဒရာကော်ဒစရ မညော်- 

(က) တ ိိုငော််းဒေသကကီ်း ဆိိုသညော်မှာ ဧရာဝတတီိိုငော််းဒေသကကီ်းကိို ဆိိုသညော်၊ 

(ခ) အစိို်းရအ  ွဲွဲ့ ဆိိုသညော်မှာ ဧရာဝတတီိိုငော််းဒေသကကီ်း အစိို်းရအဖ ွဲွဲ့ကိို ဆိိုသညော်၊ 

(ဂ္) ဝနော်ကကီ်း ဆိိုသညော်မှာ ဧရာဝတီတိိုငော််းဒေသကကီ်း လမော််းပနော််းဆကော်သ ယော်ဒရ်းဝနော်ကကီ်းကိို ဆိိုသညော်၊ 

(ဃ) ဝနော်ကကီ်းဌာ န ဆိိုသညော်မှာ ဧရာဝတတီိိုငော််းဒေသကကီ်း လမော််းပနော််းဆကော်သ ယော်ဒရ်းဝနော်ကကီ်းဌာနကိို ဆိိုသညော်၊ 

(င) ဒကာော်မရှငော် ဆိိုသညော်မှာ ဧရာဝတတီိိုငော််းဒေသကကီ်းအတ ငော််း ပိုဂ္ဂလိကဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်လိုပော်ငနော််းယာဉော်မျာ်း စနစော်တကျ 

ဒ ပ်းဆ ွဲဒရ်းကကီ်း ကပော်မှု ဒကာော်မတီကိို ဖ ွဲွဲ့စညော််းဒပ်းရနော်အတ ကော် အစိို်းရအဖ ွဲွဲ့က ဖ ွဲွဲ့စညော််းဒပ်းဒသာ ဒရ ်းချယော်ဒရ်းဒကာော်မရငှော်ကိို 

ဆိိုသညော်၊ 

(စ) ဒကာ ော်မတ ီ ဆိိုသညော်မှာ ဧရာဝတတီိိုငော််းဒေသကကီ်း ပိုဂ္ဂလိကဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်လိုပော်ငနော််း ယာဉော်မျာ်း စနစော်တကျ 

ဒ ပ်းဆ ွဲဒရ်းကကီ်း ကပော်မှု ဒကာော်မတီကိို ဆိိုသညော်၊ 

(ဆ) ဒကာ ော်မတ ီရ ို်း ဆိိုသညော်မှာ ဒကာော်မတီ၏လိုပော်ငနော််းမျာ်းဒဆာငော်ရ ကော်ရနော် တညော်ဒ ာငော် ာ်းသညော့်် ရံို်းကိို ဆိိုသညော်၊ 

(ဇ) ဒကာ ော်မတ ီရ ို်းဝနော်ထမော််း ဆိိုသညော်မှာ ဒကာော်မတီက နညော််းဥပဒေနငှ့်ော်အညီ ခနော်ေ့ ာ်းသူမျာ်းကိို ဆိိုသညော်၊ 

(ဈ) ဒမာ ော်ဒတ ာ ော်ယ ာ ဉော် ဆိိုသညော်မှာ စကော်စ မော််းအာ်း ဖငော့််ဒသာော်လညော််းဒကာငော််း၊ အ ခာ်းစ မော််းအငော်တစော်မျ ိ်းမျ ိ်း ဖငော့်် ဒသာော်လညော််းဒကာငော််း၊ 

ဒ မတ ငော်ဒမာငော််းနှငော်သ ာ်းလာနိိုငော်သညော့်် ယာဉော်တစော်မျ ိ်းမျ ိ်းကိို ဆိိုသညော်၊ 
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(ည) ဒမာ ော်ဒတ ာ ော်ယ ာ ဉော်လိိုငော််း ဆိိုသညော်မှာ ဧရာဝတီတိိုငော််းဒေသကကီ်းအတ ငော််း ဝငော်  ကော်သ ာ်းလာဒ ပ်းဆ ွဲဒန သညော့်် 

စီ်းပ ာ်းဒရ်းအလိိုေ့ငာှ ခရီ်းသညော်ပိိုေ့ဒဆာငော်ဒရ်းနငှ့်ော် ကိုနော်စညော်ပိိုေ့ဒဆာငော်ဒရ်းလိုပော်ငနော််းဒဆာငော်ရ ကော်သညော့်် ပိုဂ္ဂလိက 

ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်မျာ်း ဖငော့်် ဖ ွဲွဲ့စညော််း ာ်းဒသာ ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်လိိုငော််း ကိိုဆိိုသညော်။ 

(ဋ) ဒမာ ော်ဒတ ာ ော်ယ ာ ဉော်  ယာ ဉော်ပိိုငော်ရှငော် ဆိိုသညော်မှာ တညော်ဆွဲဥပဒေ၊ နညော််းဥပဒေမျာ်းနငှ့်ော် ဒကာော်မတီ၏ ကကီ်း ကပော် 

မှုဒအာကော်တ ငော်ဒ ပ်းဆ ွဲ လိုပော်ကိိုငော်ဒန ကဒသာ ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်ပိိုငော်ဆိိုငော်ခ ငော့််ရိှသညော့်် ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်၏ ပိိုငော်ရငှော် ကိို ဆိိုသညော်၊ 

(ဌ) ဒမာ ော်ဒတ ာ ော်ယာ ဉော်လိုပော်သာ ်း ဆိိုသညော်မှာ ဒကာော်မတီ၏ ကကီ်း ကပော်မှုဒအာကော်၌ ဒ ပ်းဆ ွဲလိုပော်ကိိုငော်ဒနဒသာ 

ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်တ ငော် ဒကာော်မတီက အသိအမတှော် ပ  လကော်မှတော် ိုတော်ဒပ်း ာ်းဒသာ ယာဉော်ဒမာငော််းနှင့်ော် ယာဉော် 

ဒနောကော်လိိုကော်တိိုေ့ကိို ဆိိုသညော်၊ 

(ဍ) နညော််းဥ ပဒေမျာ်း ဆိိုသညော်မှာ ဤဥပဒေအရ အစိို်းရအဖ ွဲွဲ့က  ပဋ္ဌာနော််းဒသာ နညော််းဥပဒေမျာ်းကိို ဆိိုသညော်၊ 

 

အခနော််း( ၂ ) 

ရညော်ရွယ ော်ချကော် 

၃။ ဤဥပဒေ  ပဋ္ဌာနော််းရသညော့်် ရညော်ရ ယော်ချကော်မျာ်းမှာ ဒအာကော်ပါအတိိုငော််း ဖစော်သညော်- 

(က) ဧရာဝတတီိိုငော််းဒေသကကီ်းအတ ငော််း ပိုဂ္ဂလိကဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်လိုပော်ငနော််းယာဉော်မျာ်း စနစော်တကျ ဒ ပ်းဆ ွဲ 

ဒရ်းအတ ကော်ကက်ီး ကပော်ဒဆာငော်ရ ကော်နိိုငော်ရနော်၊ 

(ခ) ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်လိုပော်ငနော််းလိုပော်ကိိုငော်သမူျာ်း၊ ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်ပိိုငော်ရငှော်မျာ်းနှင့်ော် ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်လိုပော်သာ်း မျာ်း၏ ရပိိုငော်ခ ငော့််မျာ်း 

နှင့်ော် အခကော်အခွဲမျာ်းကိို စညော််းမျဉော််းစညော််းကမော််း နှင့်ော်အညီ ဒဆာငော်ရ ကော်နိိုငော်ရနော်၊ 

(ဂ္) တိိုငော််းဒေသကကီ်းအတ ငော််း နိိုငော်ငဒံတာော်မှ ရသငော့််ရ ိိုကော်ဒသာ အခ နော်ဒင မျာ်း အ ပညော့််အဝရရိှဒစဒရ်း အတ ကော် ဥပဒေ၊ 

စညော််းမျဉော််း စညော််းကမော််းနှင့်ော်အညီ လိိုကော်နောဒဆာငော်ရ ကော်မှု ရှ ိ၊ မရှ ိဒ မ ပငော်တ ငော် လကော်ဒတ ွဲ့ ကကီ်း ကပော် ဒဆာငော်ရ ကော်ရနော်၊ 

(ဃ) ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်မျာ်း ယာဉော်စညော််းကမော််း၊ လမော််းစညော််းကမော််းနှင့်ော်အညီ လိိုကော်နောဒဆာငော်ရ ကော် ခငော််း ဖငော့်် ယာဉော် 

မဒတာော်တဆမှုဒလျာ့်နညော််းပဒပျာကော်ဒစရနော်။ 

 

အခနော််း( ၃ ) 

ဒကာော်မတ ီ  ွဲွဲ့စညော််း ခငော််း 

၄။ ဝနော်ကကီ်းသညော် အစိို်းရအဖ ွဲွဲ့၏ ခ ငော့်် ပ ချကော် ဖငော့်် ဤဥပဒေပါ ပဋ္ဌာနော််းချကော်နငှ့်ော်အညီ သတော်မှတော် ာ်းဒသာ နညော််းလမော််းမျာ်းအတိိုငော််း 

ဒရ ်းချယော်၍ဒကာော်မတကီိို ဖ ွဲွဲ့စညော််း ခငော််း၊  ပငော်ဆငော် ခငော််း၊ ဖျကော်သိမော််း ခငော််းတိိုေ့ ပ နိိုငော် သညော်။ 

၅။ ဒကာော်မတီသညော် ဝနော်ကကီ်း၏ သဒ ာတူညီချကော် ဖငော့်် ခရိိုငော်နှင့်ော်မမိ ွဲ့နယော်အဆငော့်် ဒကာော်မတမီျာ်းကိို ဖ ွဲွဲ့စညော််း တာဝနော်ဒပ်းနိိုငော်သညော်။ 

၆။ အစိို်းရအဖ ွဲွဲ့သညော်ဒကာော်မတီကိို ဒကာော်မရှငော်၏ကကီ်း ကပော်မှု ဖငော့််ယာဉော်ပိိုငော်ရငှော်မျာ်းက နညော််းဥပဒေမျာ်းနှင့်ော် အညီ 

ဒရ ်းချယော်တငော်ဒ မ ာကော်သညော့်် ဒကာော်မတီဝငော် အနညော််းဆံို်း (၅)ဦ်းမှ (၉)ဦ်းအ ိပါဝငော်ဖ ွဲွဲ့စညော််းရမညော်။ 
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၇။ ပိုေော်မ ၆ အရ ဒရ ်းချယော်ခရံသူမျာ်းက ၎ငော််းတိိုေ့အ ွဲမှ ဒကာော်မတီ၏ ဥကကဋ္ဌ၊ အတ ငော််းဒရ်းမှ ်းနှင့်ော်  ဏ္ဍာ ဒရ်းမှ ်းတိိုေ့ကိို 

ဒရ ်းချယော်ရမညော်။ 

၈။ ဒကာော်မတီသညော် ကိုနော််းလမော််းနှင့်ော်  ပညော်တ ငော််းဒရဒ ကာငော််းသယော်ယူပိိုေ့ဒဆာငော်ဒရ်း လိုပော်ငနော််းကကီ်း ကပော်ဒရ်းအဖ ွဲွဲ့ မှ 

တစော်ဆငော့််အစိို်းရအဖ ွဲွဲ့အာ်းတာဝနော်ခံရမညော်။ 

၉။ ဒကာော်မတီ၏သကော်တမော််းမှာ ဖ ွဲွဲ့စညော််းအတညော် ပ သညော့််ဒနေ့မှစ၍ (၃) နှစော် ဖစော်သညော်။ ဒကာော်မတီအဒဟာငော််း သညော် 

ဒကာော်မတီအသစော်ဒရ ်းချယော်မပီ်းသညော့််အခါတ ငော် ဒကာော်မတီအသစော် ံသိိုေ့တာဝနော်နှင့်ော် လိုပော်ငနော််းအရပော်ရပော်၊ ခံစာ်းပိိုငော်ခ ငော့််အရပော်ရပော်ကိို 

(၁၅)ရကော်အတ ငော််း စနစော်တကျ လွှွဲဒ ပာငော််းဒပ်းရမညော်။ 

၁၀။ ဒကာော်မတဦကကဋ္ဌ သိိုေ့မဟိုတော် အဖ ွဲွဲ့ဝငော်တစော်ဦ်းဦ်း ရာ ူ်းမှနှုတော်ပယော် ခငော််းဒ ကာငော့်် ဖစော်ဒစ၊ တာဝနော်မှ ရပော်စွဲခံရ ခငော််းဒ ကာငော့်် ဖစော်ဒစ၊ 

က ယော်လ နော် ခငော််းဒ ကာငော့်် ဖစော်ဒစ လစော်လပော်လျှငော် အစိို်းရအဖ ွဲွဲ့သညော် ဒကာော်မရငှော်၏ ကကီ်း ကပော်မှု ဖငော့်် လစော်လပော်သ ာ်းသညော့််ဒနရာ၌ 

အသစော်ခနော်ေ့ ာ်းနိိုငော်သညော်။ အသစော်ခနော်ေ့ ာ်းသညော့်် သကော်တမော််း သညော် ကျနော်ရိှသညော့််ရာ ူ်းသကော်တမော််းအတ ကော်သာ  ဖစော်ဒစရမညော်။ 

၁၁။ ဒကာော်မတီဝငော် (၁)ဦ်း၏ သကော်တမော််းသညော် တစော်ဆကော်တညော််း ဒကာော်မတီ၏သကော်တမော််း (၂)ကကိမော် ကော် မပိိုဒစရ။ 

 

အခနော််း( ၄ ) 

ဒကာော်မတ ီ၏ လိုပော်ငနော််းတာ ဝနော်မျာ်း 

၁၂။ ဒကာော်မတီသညော် ဒအာကော်ပါလိုပော်ငနော််းတာဝနော်မျာ်းကိို အဒကာငော်အ ညော် ဒဖာော်ဒဆာငော်ရ ကော်ရမညော်- 

(က) ခရီ်းသညော်မျာ်းကိို ဖစော်ဒစ၊ ကိုနော်စညော်မျာ်းကိို ဖစော်ဒစ သယော်ယူပိိုေ့ဒဆာငော်သညော့်် ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်မျာ်း စနစော် 

တကျဒ ပ်းဆ ွဲနိိုငော်ဒရ်းအတ ကော် စီမံကကီ်း ကပော်ဒဆာငော်ရ ကော် ခငော််းနှင့်ော် ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်ပိိုငော်ရငှော်မျာ်း၏လိုပော်ငနော််း ဆိိုငော်ရာ 

လိိုအပော်ချကော်မျာ်းကိိုလညော််း ကညူီဒဆာငော်ရ ကော်ဒပ်း ခငော််း၊ 

(ခ) ခရီ်းသညော်နငှ့်ော်ကိုနော်စညော်ပိိုေ့ဒဆာငော်ဒရ်းလိုပော်ငနော််းမျာ်း အဆငော်ဒ ပဒချာဒမ ွဲ့စ ာ ဒဆာငော်ရ ကော်နိိုငော်ဒရ်းအတ ကော် 

တိိုငော််းဒေသကကီ်းအစိို်းရအဖ ွဲွဲ့နှင့်ော် ကိုနော််းလမော််းနှင့်ော် ပညော်တ ငော််း ဒရဒ ကာငော််းသယော်ယူပိိုေ့ဒဆာငော်ဒရ်း လိုပော်ငနော််းကက်ီး 

 ကပော်ဒရ်းအဖ ွဲွဲ့တိိုေ့မှ ဥပဒေအရခ ငော့်် ပ ဒပ်း ာ်းဒသာ ယာဉော်အသငော််းအဖ ွဲွဲ့မျာ်းတ ငော် ဝငော်ဒရာကော်ဒ ပ်းဆ ွဲ လျကော်ရိှ သညော့်် 

ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်မျာ်းကိို အသငော််းဝငော် ယာဉော်အ ဖစော် လကော်ခ၍ံ လိိုအပော်သလိို ကကီ်း ကပော်ဒဆာငော်ရ ကော် ခ ငော့််ရိှ  ခငော််း၊ 

(ဂ္) ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်လိိုငော််းဂ္ိတော်ဒနရာမျာ်း၊ မှတော်တိိုငော်မျာ်းအသစော်တိို်းချွဲွဲ့ ခငော််း၊ ဒ ပာငော််းဒရ ွဲ့ ခငော််းနှင့်ော် ဖျကော်သိမော််း  ခငော််းတိိုေ့ကိို 

ကိုနော််းလမော််းနှင့်ော် ပညော်တ ငော််း ဒရဒ ကာငော််းသယော်ယူပိိုေ့ဒဆာငော်ဒရ်း လိုပော်ငနော််းကက်ီး ကပော်ဒရ်းဖ ွဲွဲ့မှတဆငော့်် အစိို်းရအဖ ွဲွဲ့သိိုေ့ တငော် ပ၍ 

ခ ငော့်် ပ ချကော်ရယူကာ ဒဆာငော်ရ ကော် ခငော််း၊ 

(ဃ) ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်ပိိုငော်ရှငော်မျာ်း၊ ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်လိုပော်သာ်းမျာ်းနှင့်ော် တစော်လလျှငော် အနညော််းဆံို်း တစော်ကကိမော် 

ဒတ ွဲ့ဆံိုဒဆ ်းဒန ်း ခငော််း၊ 

(င) မိမိလကော်ဒအာကော်ရိှ ဝနော် မော််းမျာ်းကိို ကကီ်း ကပော် ခငော််း၊ 

(စ) သတော်မှတော် ာ်းသညော့််  ဏ္ဍာဒရ်းစညော််းမျဉော််းစညော််းကမော််းမျာ်းနှင့်ော်အညီ ဒဆာငော်ရ ကော် ခငော််း၊ 
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(ဆ) ဒကာော်မတီအစညော််းအဒဝ်းကိို တစော်လလျှငော် အနညော််းဆံို်း (၁) ကကိမော်နငှ့်ော် နှစော်ပတော်လညော်သငော််းလံို်းကျွတော် အစညော််းအဒဝ်းကိို 

တစော်နှစော်လျှငော် (၁)ကကိမော်ကျငော််းပ ခငော််း၊ အစညော််းအဒဝ်းဆံို်း ဖတော်ချကော်မှတော်တမော််း မိတတ မျာ်းကိို ဝနော်ကကီ်း ံဒပ်းပိိုေ့ ခငော််း၊ 

(ဇ) အစိို်းရအဖ ွဲွဲ့က အခါအာ်းဒလျာော်စ ာ သတော်မှတော်ဒပ်းသညော့်် လိုပော်ငနော််းတာဝနော်မျာ်းကိို ဒဆာငော်ရ ကော် ခငော််း။ 

 

အခနော််း( ၅) 

ဒကာော်မတ ီ၏ လိုပော်ပိိုငော်ခ ငော့််မျာ ်း 

၁၃။ ဒကာော်မတီ၏ လိုပော်ပိိုငော်ခ ငော့််မျာ်းမှာ ဒအာကော်ပါအတိိုငော််း ဖစော်သညော်- 

(က) ဒကာော်မတရီံို်း၊ လကော်ဒအာကော်ဌာနခ ွဲမျာ်း၊ ခရိိုငော်နှင့်ော် မမ ိွဲ့နယော်ဒကာော်မတီမျာ်းကိို ကကီ်း ကပော် ခငော််း၊ 

(ခ) ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်ပိိုငော်ရငှော်မျာ်း၊ ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်လိုပော်သာ်းမျာ်းနှင့်ော် ဝနော် မော််းမျာ်းအာ်း ည ိနိှုငော််းဒပ်း ခငော််း၊ 

(ဂ္) လိိုအပော်ပါက တိိုငော််းဒေသကကီ်းအဆငော့်် ဌာနဆိိုငော်ရာမျာ်း၊ အဖ ွဲွဲ့အစညော််းမျာ်းနှင့်ော်ည ိနိှုငော််းဒဆာငော်ရ ကော် ခငော််း၊ 

(ဃ) ဒကာော်မတီ၏ စီမံခနော်ေ့ခ ွဲမှုဒအာကော်ရိှ ဌာနခ ွဲမျာ်း၊ ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်လိိုငော််းမျာ်းနှင့်ော် ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်ဂ္ိတော် မျာ်း လိိုကော်နောရနော် 

စညော််းကမော််းသတော်မှတော်ဒပ်း ခငော််း၊ 

(င) ဝနော် မော််းမျာ်း ခနော်ေ့ ာ်း ခငော််း၊ လစာတိို်း မ ငော့်် ခငော််း၊ ရာ ူ်းတိို်း မ ငော့်် ခငော််း၊ အဒရ်းယူအ ပစော်ဒပ်း ခငော််း၊  ိုတော် ပယော် ခငော််းစသညော့်် 

ဝနော် မော််းဒရ်းရာကိစစ မျာ်းအဒပေါ်စီမံခနော်ေ့ခ ွဲ ခငော််း၊ 

(စ) အစိို်းရအဖ ွဲွဲ့က အခါအာ်းဒလျာော်စ ာ အပော်နငှော််းသညော့်် လိုပော်ပိိုငော်ခ ငော့််မျာ်းကိို ကျငော့််သံို်းဒဆာငော်ရ ကော် ခငော််း။ 

 

အခနော််း( ၆) 

ဘဏ္ဍာ ဒရ်း 

၁၄။ ဒကာော်မတီသညော်- 

(က) နညော််းဥပဒေမျာ်းနှင့်ော်အည ီရာှဒဖ ရရှဒိသာ မိမိရနော်ပံိုဒင  ဖငော့််သာ ရပော်တညော်ရမညော်၊ 

(ခ) မိမိ၏ရနော်ပံိုဒင ကိို သီ်း ခာ်း  ဏော်စာရငော််းဖ ငော့််လှစော် ာ်းရှိ၍ ဒကာော်မတီ၏လိုပော်ငနော််းမျာ်းတ ငော် အစညော််း 

အဒဝ်းဆံို်း ဖတော်ချကော် ဖငော့်် လိုပော် ံို်းလိုပော်နညော််းမျာ်း၊ စညော််းမျဉော််းစညော််းကမော််းမျာ်းနှင့်ော်အညီ သံို်းစ ွဲရမညော်၊ 

(ဂ္) ဒကာော်မတီသညော် ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်လိုပော်ငနော််းလိုပော်ကိိုငော်သမူျာ်း၊ ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်ပိိုငော်ရှငော်မျာ်း၊ ဒမာော်ဒတာော် ယာဉော် 

လိုပော်သာ်းမျာ်းနှင့်ော် ဒကာော်မတီရံို်းဝနော် မော််းမျာ်း၏ သကော်သာဒချာငော်ချဒိရ်း လိုပော်ငနော််းမျာ်းတ ငော် နညော််းဥပဒေနငှ့်ော်အညီ 

ဒင ဒ က်းသံို်းစ ွဲနိိုငော်သညော်၊ 

(ဃ) ရရိှဒသာ နိိုငော်င ံခာ်းဒင ကိို သီ်း ခာ်း ဏော်စာရငော််းဖ ငော့််လှစော် ာ်းရှိ၍ အစိို်းရအဖ ွဲွဲ့၏ သဒ ာတညူီချကော်  ဖငော့်် 

လိုပော် ံို်းလိုပော်နညော််းမျာ်း၊ စညော််းမျဉော််းစညော််းကမော််းမျာ်းနှင့်ော်အညီ သံို်းစ ွဲနိိုငော်သညော်၊ 

(င) မိမိ၏ ရနော်ပံိုဒင ရရှဒိစရနော် နိိုငော်ငဒံတာော်၏တညော်ဆွဲဥပဒေမျာ်း  ဏ္ဍာဒရ်းစညော််းမျဉော််းစညော််းကမော််းမျာ်းနှင့်ော် အညီ 

စီမံခနော်ေ့ခ ွဲနိိုငော်သညော်။ 

၁၅။ ဒကာော်မတီသညော်- 
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(က) နှစော်စဉော်ရသံို်းမှနော််းဒ ခဒင စာရငော််းကိို ဒရ်းဆ ွဲမပီ်း အစိို်းရအဖ ွဲွဲ့ ံတငော် ပ၍ အတညော် ပ ချကော်ရယူရမညော်၊ 

(ခ) မိမိ၏ ဏ္ဍာဒရ်းအဒ ခအဒနနှင့်ော် စာရငော််းစစော်ဒဆ်းဒတ ွဲ့ရှခိျကော်တိိုေ့ကိို  ဏ္ဍာဒရ်းနှစော်ကိုနော်ဆံို်းမပ်ီး ရကော်ဒပါငော််း (၃၀) အတ ငော််း 

အစိို်းရအဖ ွဲွဲ့  ံတငော် ပရမညော်၊ 

(ဂ္) လစဉော်ဒကာကော်ခရံရိှဒသာ ရနော်ပံိုဒင မျာ်း၊ အ ခာ်းရနော်ပံိုဒင မျာ်းနှင့်ော် အသံို်းစာရငော််းမျာ်းအတ ကော် လချ ပော်ဒင  စာရငော််းနှင့်ော် 

နှစော်ချ ပော်ဒင စာရငော််းမျာ်းကိို အစစော်ဒဆ်းခံနိိုငော်ရနော်  ပ စို ာ်းရှိရမညော့််အ ပငော်  ဏ္ဍာဒရ်းနှစော် ကိုနော်ဆံို်း သညော့်် 

အခါတိိုငော််းနစှော်ပတော်လညော် သငော််းလံို်းကျွတော်အစညော််းအဒဝ်းတ ငော် တငော် ပရမညော်။ 

 

အခနော််း( ၇) 

ဝနော်ထမော််း  ွဲွဲ့စညော််းပ ို 

၁၆။ ဒကာော်မတီသညော်- 

(က) လိုပော်ငနော််းတာဝနော်မျာ်းကိို အဒ ခခံလျကော် လိိုအပော်ဒသာ ဝနော် မော််းဖ ွဲွဲ့စညော််းပံိုကိို ဝနော်ကကီ်း၏အတညော် ပ ချကော်  ဖငော့်် 

ဒရ်းဆ ွဲ ာ်းရှိရမညော်၊ 

(ခ) တညော်ဆွဲစညော််းမျဉော််းစညော််းကမော််းမျာ်းနှင့်ော်အညီ ဝနော် မော််းဖ ွဲွဲ့စညော််းပံိုအတ ငော််း ဝနော် မော််းမျာ်းကိို ခနော်ေ့ ာ်းရ မညော်။ 

၁၇။ ဒကာော်မတီသညော် ဝနော် မော််းမျာ်းခနော်ေ့ ာ်း ခငော််းအတ ကော် ရနော်ပံိုဒင မှကျခသံံို်းစ ွဲရာတ ငော် နှစော်စဉော်ရရိှဒသာ ဝငော်ဒင ၏ 

(၃၀)ရာခိိုငော်နှုနော််း ကော် ဒကျာော်လ နော်သံို်းစ ွဲ ခငော််းမ ပ ရ။ 

၁၈။ ဒကာော်မတီသညော် ဝနော် မော််းမျာ်းကိို ကကီ်း ကပော်က ပော်ကွဲနိိုငော်ရနော် အလိိုေ့ငှာ ဝနော် မော််းဒရ်းရာလိုပော်ပိိုငော်ခ ငော့််မျာ်းကိို ရံို်းအကကီ်းအကွဲအာ်း 

လိိုအပော်သလိို လွှွဲအပော်ဒဆာငော်ရ ကော်ဒစနိိုငော်သညော်။ 

 

အခနော််း( ၈) 

ရနော်ပ ိုဒင ထိနော််းသိမော််း ခငော််းနှင့်ော်  စာရငော််းစစော်ဒဆ်း ခငော််း 

၁၉။ ဒကာော်မတီသညော် စာရငော််းမျာ်းကိို နညော််းလမော််းတကျ  ိနော််းသိမော််း ာ်းရှိနိိုငော်ရနော်နှင့်ော် စစော်ဒဆ်း ခငော််း ပ ရနော် အလိိုေ့ငာှ 

ဒင စာရငော််းလိုပော် ံို်းလိုပော်နညော််းမျာ်းကိို တိိုငော််းဒေသကကီ်းစာရငော််းစစော်ချ ပော်နှင့်ော် ည ိနိှုငော််းသတော်မှတော်ရမညော်။ 

၂၀။ ဒကာော်မတီဥကကဋ္ဌသညော်- 

(က) ဒကာော်မတီက သတော်မှတော် ာ်းသညော့်် ဒင စာရငော််း လိုပော် ံို်းလိုပော်နညော််းမျာ်းနှင့်ော်အညီ စာရငော််း ပ စို  ိနော််းသိမော််း ာ်းရှိရမညော်၊ 

(ခ) ပိုေော်မခ ွဲ (က)အရ  ပ စို ိနော််းသိမော််း ာ်းရှိသညော့်် စာရငော််းမျာ်းကိို ဝနော်ကကီ်းက တာဝနော်ဒပ်းအပော်ဒသာ သူ၏ စစော်ဒဆ်း ခငော််းကိို 

ခံယူရမညော်။ 

 

အခနော််း( ၉) 

စီမ ခနော့််ခ ွဲဒရ်းနညော််းလမော််းအရ အဒရ်းယ   ခငော််း 
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၂၁။ ဤဥပဒေအရ ိုတော် ပနော်ဒသာ အမနိော်ေ့၊ ညွှနော် ကာ်းချကော်နှင့်ော် စညော််းမျဉော််းစညော််းကမော််း တစော်ရပော်ရပော်ကိို ဒဖာကော် ဖျကော်ဒ ကာငော််း 

သိိုေ့မဟိုတော် လိိုကော်နောရနော် ပျကော်က ကော်ဒ ကာငော််း ဒတ ွဲ့ရှိပါက ဒကာော်မတီသညော် ဒအာကော်ပါစီမံခနော်ေ့ခ ွဲ ဒရ်းဆိိုငော်ရာ 

အမနိော်ေ့တစော်ရပော်ရပော်ကိို ချမှတော်နိိုငော်သညော်- 

(က) သတိဒပ်း ခငော််း၊ 

(ခ) သတော်မှတော် ာ်းသညော့်် ေဏော်ဒ က်းဒင  ဒပ်းဒဆာငော်ဒစ ခငော််း။ 

၂၂။ ပိုေော်မ ၂၁အရ စီမံခနော်ေ့ခ ွဲဒရ်းဆိိုငော်ရာ အမနိော်ေ့တစော်ရပော်ရပော် ချမှတော် ခငော််းခံရသူသညော် အဆိိုပါအမိနော်ေ့ကိို လိိုကော်နော ဒဆာငော်ရ ကော်ရနော် 

ပျကော်က ကော်လျှငော်  ိိုသူကိို ဆကော်လကော်၍ ပျကော်က ကော်သညော့််ဒနေ့ အသီ်းသီ်းအတ ကော် တစော်ရကော်လျှငော် အနညော််းဆံို်းဒင ေဏော် 

ကျပော်တစော်ဒသာငော််းမှ အမျာ်းဆံို်းဒင ေဏော် ကျပော်သံို်းဒသာငော််းအ ိ ဒပ်းဒဆာငော်ဒစရမညော်။ 

၂၃။ အစိို်းရအဖ ွဲွဲ့သညော် ကိုနော််းလမော််းနှင့်ော် ပညော်တ ငော််းဒရဒ ကာငော််းသယော်ယူပိိုေ့ဒဆာငော်ဒရ်းလိုပော်ငနော််းကကီ်း ကပော်ဒရ်း အဖ ွဲွဲ့၏ 

စိစစော်တငော် ပချကော် ဖငော့်် လိုပော်ငနော််းလိိုငော်စငော်နငှ့်ော် ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်လိိုငော််းဒ ပ်းဆ ွဲခ ငော့််ကိို ကာလအကနော်ေ့ အသတော် ဖငော့်် ရပော်ဆိိုငော််း ခငော််း 

သိိုေ့မဟိုတော် ပယော်ဖျကော် ခငော််း ပ နိိုငော်သညော်။ 

 

အခနော််း( ၁၀) 

 ပစော်မှုနှင့်ော်  ပစော်ေဏော်မျာ ်း 

၂၄။ မညော်သူမဆိို ဒကာော်မတီ၏ စီမံခနော်ေ့ခ ွဲမှုဒအာကော်ရိှ ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်လိိုငော််းတစော်ခိုခိုတ ငော် မှတော်ပံိုတငော်ရမညော်။ 

မှတော်ပံိုတငော် ခငော််းမရှိ ွဲဒမာော်ဒတာော်ယာဉော် ဒ ပ်းဆ ွဲ ခငော််း ပ လျှငော် (၆)လအ ိ ဒ ာငော်ေဏော် ဖစော်ဒစ၊ ကျပော်တစော်သိနော််း 

အ ိဒင ေဏော် ဖစော်ဒစ၊ ေဏော်နှစော်ရပော်လံို်း ဖစော်ဒစ ချမှတော် ခငော််းခံရမညော်။ 

၂၅။ မညော်သူမဆိို ဒကာော်မတီဝငော် သိိုေ့မဟိုတော် ဒကာော်မတီဝနော် မော််းတစော်ဦ်းဦ်းက ဒကာော်မတီ သိိုေ့မဟိုတော် ဒကာော်မတီ ဝနော် မော််းအ ဖစော် ဖငော့်် 

တာဝနော်ဝတတရာ်းဒဆာငော်ရ ကော်ဒနစဉော် သိိုေ့မဟိုတော် တာဝနော်ဝတတရာ်းဒဆာငော်ရ ကော်ရနော် အာ်း ိုတော်ဒနစဉော်  ိိုဒကာော်မတီဝငော် သိိုေ့မဟိုတော် 

ဒကာော်မတီဝနော် မော််းကိို ဟနော်ေ့တာ်းဒနေှာငော့််ယှကော်မှု၊ လကော်ဒရာကော်မှု သိိုေ့မဟိုတော် အနိိုငော်အ ကော် ပ မှု ကျ ်းလ နော်လျှငော်  ိိုသူကိို 

တစော်နှစော် ကော်မပိိုဒသာ ဒ ာငော်ေဏော်  ဖစော်ဒစ၊ ကျပော်တစော်သိနော််း ကော် မပိိုဒသာ ဒင ေဏော် ဖစော်ဒစ၊ ေဏော်နှစော်ရပော်လံို်း ဖစော်ဒစ 

ချမှတော်ရမညော်။ 

၂၆။ မညော်သူမဆိို ဤဥပဒေအရ  ိုတော် ပနော်သညော့်် နညော််းဥပဒေ၊ လိုပော် ံို်းလိုပော်နညော််း၊ အမနိော်ေ့၊ ညွှနော် ကာ်းချကော် နငှ့်ော်စညော််းမျဉော််းစညော််းကမော််း 

တစော်ရပော်ရပော်ကိို ဒဖာကော်ဖျကော်ကျ ်းလ နော်ဒ ကာငော််း သိိုေ့မဟိုတော် လိိုကော်နောရနော် ပျကော်က ကော် ဒ ကာငော််း ပစော်မှု ငော်ရှာ်းစီရငော် ခငော််းခံရလျှငော် 

 ိိုသူကိို တစော်နှစော် ကော်မပိိုဒသာ ဒ ာငော်ေဏော် ဖစော်ဒစ၊ ကျပော်တစော် သိနော််း ကော်မပိိုဒသာ ဒင ေဏော် ဖစော်ဒစ၊ ေဏော်နစှော်ရပော်လံို်း ဖစော်ဒစ 

ချမှတော်ရမညော်။ 

၂၇။ ပိုေော်မ ၂၂ပါ  ပဋ္ဌာနော််းချကော်အရ ေဏော်ဒ က်းဒင ဒပ်းဒဆာငော်ရနော် ဆကော်လကော် ပျကော်က ကော်သညော့််ရကော်မှာ (၁၀)ရကော်အ ိ 

ပျကော်က ကော်ဒ ကာငော််း  ပစော်မှု ငော်ရာှ်း စီရငော် ခငော််းခရံလျှငော်  ိိုသူကိို (၆)လ ကော် မပိိုဒသာ ဒ ာငော်ေဏော်ချမှတော်ရမညော်။ 
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အဒထ ဒထ  

၂၈။ ပိုေော်မ ၂၅၊ ၂၆ နငှ့်ော် ၂၇တိိုေ့အရ တရာ်းစ ွဲဆိိုရာတ ငော် ဝနော်ကကီ်း၏ ကကိ တငော်ခ ငော့်် ပ ချကော်ရယူရမညော်။ 

၂၉။ ဒကာော်မတီကချမှတော်သညော့်် စီမံခနော်ေ့ခ ွဲဒရ်းဆိိုငော်ရာ အမနိော်ေ့ကိို မဒကျနပော်ပါက ယငော််းအမိနော်ေ့ ချမှတော်သညော့််ဒနေ့မှ ရကော်ဒပါငော််း (၃၀) 

အတ ငော််း ကိုနော််းလမော််းနှင့်ော် ပညော်တ ငော််း ဒရဒ ကာငော််းသယော်ယူပိိုေ့ဒဆာငော်ဒရ်းလိုပော်ငနော််း ကကီ်း ကပော် ဒရ်းအဖ ွဲွဲ့သိိုေ့ အယူခဝံငော်နိိုငော်သညော်။ 

၃၀။ စီမံခနော်ေ့ခ ွဲဒရ်းဆိိုငော်ရာအမနိော်ေ့အဒပေါ် အယူခမံှုနှင့်ော်စပော်လျဉော််း၍- 

(က) အယူခကံာလအတ ငော််း သကော်ဆိိုငော်သူအာ်း တရာ်းစ ွဲဆိို ခငော််းမ ပ ရ၊ 

(ခ) ကိုနော််းလမော််းနှင့်ော် ပညော်တ ငော််းဒရဒ ကာငော််းသယော်ယူပိိုေ့ဒဆာငော်ဒရ်းအဖ ွဲွဲ့၏ ဆံို်း ဖတော်ချကော်သညော် အမပ်ီးအ ပတော်  ဖစော်ဒစရမညော်။ 

၃၁။ ဤဥပဒေအခနော််း(၁၀)ပါ  ပစော်မှုမျာ်းကိို  မနော်မာနိိုငော်ငံရွဲတပော်ဖ ွဲွဲ့က အဒရ်းယူပိိုငော်ခ ငော့််ရိှဒသာ  ပစော်မှုမျာ်း အ ဖစော်သတော်မှတော်သညော်။ 

၃၂။ ဤဥပဒေ ပဋ္ဌာနော််းချကော်တစော်ရပော်ရပော်သညော် ၁၉၆၃ ခိုနှစော်၊ ကိုနော််းလမော််းနှင့်ော် ပညော်တ ငော််း ဒရဒ ကာငော််းသယော်ယူ 

ပိိုေ့ဒဆာငော်ဒရ်းလိုပော်ငနော််းမျာ်းဥပဒေ၊ ၁၉၆၄ ခိုနှစော်၊  ကိုနော််းလမော််းနှင့်ော် ပညော်တ ငော််း ဒရဒ ကာငော််းသယော်ယူပိိုေ့ဒဆာငော် 

ဒရ်းလိုပော်ငနော််းမျာ်းဆိိုငော်ရာ နညော််းဥပဒေမျာ်း၊ ၁၉၆၅ ခိုနှစော်၊ ကိုနော််းလမော််းနှင့်ော် ပညော်တ ငော််း ဒရဒ ကာငော််းသယော်ယူပိိုေ့ 

ဒဆာငော်ဒရ်းလိုပော်ငနော််းမျာ်းဆိိုငော်ရာစညော််းကမော််းဥပဒေမျာ်း၊ ၂၀၀၈ ခိုနှစော်၊  ပညော်ဒ ာငော်စိုသမမတ မနော်မာနိိုငော်ငံ ဒတာော် 

ဖ ွဲွဲ့စညော််းပံိုအဒ ခခဥံပဒေ ပိုေော်မ ၁၉၈ တိိုေ့နှင့်ော်မဆနော်ေ့ကျငော်သမျှ အတညော် ဖစော်သညော်။ 

၃၃။ ဒကာော်မတီသညော် ကိိုယော်ပိိုငော်အမညော်၊ တံဆိပော် ဖငော့်် ဒဆာငော်ရ ကော်ပိိုငော်ခ ငော့််၊ စဉော်ဆကော်မ ပတော်ဒဆာငော်ရ ကော်ပိိုငော်ခ ငော့််၊ 

ဥပဒေနှင့်ော်အညီဆကော်ခခံ ငော့််၊ တရာ်းစ ွဲဆိိုနိိုငော်ခ ငော့််နှင့်ော် တရာ်းစ ွဲဆိိုခံပိိုငော်ခ ငော့်် ရှဒိစရမညော်။ 

၃၄။ ဒမာော်ဒတာော်ယာဉော်လိုပော်ငနော််းဒပါငော််းစံိုကကီ်း ကပော်ဒရ်းဒကာော်မတီသညော် ဤဥပဒေအရ ဖ ွဲွဲ့စညော််း ာ်းဒသာ ဒကာော်မတီ ံ 

လိုပော်ငနော််းနှင့်ော်ပိိုငော်ဆိိုငော်ခ ငော့််အရပော်ရပော်ကိို အစိို်းရအဖ ွဲွဲ့က တာဝနော်ဒပ်းခံရဒသာ အဖ ွဲွဲ့အစညော််းတစော်ခို ၏ကကီ်း ကပော်မှု ဖငော့်် 

လွှွဲဒ ပာငော််းဒစရမညော်။ 

၃၅။ ဒကာော်မတီသညော် မိမိ၏လိုပော်ငနော််းတာဝနော်နှင့်ော်လိုပော်ပိိုငော်ခ ငော့််မျာ်းကိို ကျငော့််သံို်းဒဆာငော်ရ ကော်ရာတ ငော် လိိုအပော်ပါ က မိမိလကော်ဒအာကော်ရိှ 

ဌာနခ ွဲတစော်ခိုခိုကိို ဖစော်ဒစ ပိုဂ္ဂိ လော်တစော်ဦ်းဦ်းကိို ဖစော်ဒစ လွှွဲအပော်ဒဆာငော်ရ ကော်ဒစနိိုငော်သညော်။ 

၃၆။ ဒကာော်မတီတ ငော် ပါဝငော်သညော့်် နိိုငော်ငံ့်ဝနော် မော််းမဟိုတော်ဒသာ ဒကာော်မတီဝငော်မျာ်းသညော် အစိို်းရအဖ ွဲွဲ့က သတော် မှတော်သညော့်် 

ချ်ီး မ ငော့််ဒင ကိို ခံစာ်းခ ငော့််ရိှသညော်။ 

၃၇။ ဤဥပဒေပါ  ပဋ္ဌာနော််းချကော်မျာ်းကိို အဒကာငော်အ ညော်ဒဖာော် ဒဆာငော်ရ ကော်ရာတ ငော်- 

(က) ဝနော်ကကီ်းသညော် အစိို်းရအဖ ွဲွဲ့၏ သဒ ာတညူီချကော် ဖငော့်် လိိုအပော်ဒသာ နညော််းဥပဒေမျာ်းနှင့်ော် လိုပော် ံို်း    လိုပော်နညော််းမျာ်းကိို 

 ိုတော် ပနော်နိိုငော်သညော်၊ 

(ခ) ဝနော်ကကီ်းသညော် လိိုအပော်ဒသာ ညွှနော် ကာ်းချကော်မျာ်း၊ အမနိော်ေ့ဒ ကာော် ငာစာမျာ်းနှင့်ော် စညော််းကမော််းချကော်မျာ်းကိို  ိုတော် ပနော်နိိုငော်သညော်။ 

 ပညော်ဒ ာငော်စိုသမမတ မနော်မာနိိုငော်ငဒံတာော် ဖ ွဲွဲ့စညော််းပံိုအဒ ခခံဥပဒေအရ ကျွနော်ိုပော် လကော်မှတော်ဒရ်း ိို်းသညော်။ 

 
(ပံို) သိနော််းဒအာငော် 

ဝနော်ကကီ်းချ ပော် 
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ဧရာဝတတီိိုငော််းဒေသကကီ်းအစိို်းရအဖ ွဲွဲ့ 
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