
၁၉၅၁ ခနစှ၊် ြပည် ထာင်စ ြမနမ်ာနိင်ငအတငွ်း နထိင်သူများ  

မတ်ှပတင် ရး နည်းဥပ ဒများ 

၁။  ဤနည်းဥပ ဒများကိ ၁၉၅၁ ခနှစ်၊ ြပည် ထာငစ် ြမန်မာနိင်ငအတွင်း နထိင်သူများ 

မှတ်ပတင် ရး နည်းဥပ ဒများဟ ခ ရမည်။ 

၂။  ဤနည်းဥပ ဒများတွင် - 

(က)  “အက်ဥပ ဒ”ဆိသည်မှာ ၁၉၄၉ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငအတွင်း နထိင်သူ 

များ မှတ်ပတင် ရး အက်ဥပ ဒကိ ဆိလိသည်။ 

(ခ)  အက်ဥပ ဒအရ မှတ်ပတင်ထားသူနှင့်ပတ်သက်၍ “မှတ်ပတင်ထားသည့်လိပ”် 

ဆိသည်မှာ ထိသူနှင့်ပတ်သက်၍ ြပုလပ်သည့် မှတ်ပတင်စာရင်းတွင ် ဖာ်ြပထား 

သည့် လိပ်ကိြဖစ် စ၊ ထိသူနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းဥပ ဒ ၂၆အရ လိပ် ြပာင်းလဲသည့် 

အ ကာင်းကားစာ ပးခ့ဲလင် ယင်းသိ ့ ပးသည် ့ နာက်ဆး အ ကာင်းကားစာတွင် 

ဖာ်ြပထားသည့်လိပကိ် ြဖစ် စဆိလိသည်။ 

(ဂ)  “မှတ်ပတင ် အာဏာပိင်”ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စြမန်မာနိငင်အတွင်း နထိင်သူ 

များကိ မှတ်ပတင်ရန်အလိင့ှာ အက်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃ အရ၊ သိတ့ည်းမဟတ် နည်းဥပ ဒ 

၃ အရ ခန်ထ့ားသူတစ်ဦးကိ ဆိလိသည်။ 

(ဃ)  “သက် သခကတ်ြပား”ဆိသည်မှာ ဤနည်းဥပ ဒများအရ ထတ် ပး သာ မည်သူ 

ြဖစ် ကာင်း သက် သခကတ်ြပားကိ ဆိလိသည်။ 

(င)  “ယာယီသက် သခလက်မှတ”်ဆိသည်မှာ သက် သခကတ်ြပားအစား ထတ် ပး၍ 

သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလအပိင်းအြခားအတွက်သာလင ် အတည်ြဖစ် သာ 

မည်သူြဖစ် ကာင်း သက် သခလက်မှတ်ကိ ဆိလိသည်။ 

၃။  (၁) အက်ဥပ ဒနှင့်နညး်ဥ ဒများပါ ြပ ာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်ရန်ကိစ္စအလိငှ့ာ 

နိင်င တာ်သမ္မတသည် ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငကိ မိမိသင့်သည်ထင်ြမင်သည့်စာရင်း ကာက်ယူရာ 

နယ်များပိင်းြခားသတ်မှတ်၍ လိအပ်သည့်မှတ်ပတင်အရာရှိများနှင့် လက် ထာက်မှတ်ပတင်အရာရှိ 

များကိ ခန်ထ့ားနိင်သည်။ 

(၂) မို ့ြပအက်ဥပ ဒ (Towns Act)အရ ခန်အ့ပ်ြခင်းခရ သာ အရပ်အပ်လူ ကီးများ 

(Headmen of the Wards)သည် ၎င်း ကျးရွာအက်ဥပ ဒ(Village Act)အရ ခန်အ့ပ်ြခင်းခရ သာ 

ကျးရွာလူကီးများ(Village Headmen) သည်လည်း ကာင်း မိမိတိဆ့ိင်ရာ နယ်နိမိတ်အတွင်း 

ဤနည်းဥပ ဒများအရ စာရင်းထိန်း၏တာဝန်ဝတ္တ ရားများကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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(၃) နည်းဥပ ဒခွဲ (၁)တွင် ရည်ညန်းသည့် အရာရိှများအြပင် မှတ်ပတင်အရာရှိချုပ်က 

သာ်လည်း ကာင်း၊ စာရင်း ကာက်သူခန်ထ့ားရန်အတွက် မှတ်ပတင်အရာရိှချုပ်က အာဏာအပ်နှင်း 

ထားသည့် အရာရှိက သာ်လည်း ကာင်း စတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးကိ စာရင်း ကာက်ယူရာနယ် 

တစ်ခခအတွက်ြဖစ် စ၊ ထိနယ်၏ တစ်စိတ်တစ် ဒသအတွက်ြဖစ် စ စာရင်း ကာက်ယူသူအြဖစ် 

ခန်ထ့ားနိင်သည်။ 

၄။  မှတ်ပတင်အရာရှိချုပ်သည ်စာရင်း ကာက်သ ူမည်သူကိမဆိ ဤနည်းဥပ ဒများအရ၊ မိမိ၏ 

တာဝန်ဝတ္တ ရားများက ိနည်းလမ်းတကျ ကျပွန်စွာ ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကာင်း ဝန်ခချက် ပးရန် ဆင့်ဆိ 

နိင်သည့်ြပင် ယငး်သိ ့ ဆင့်ဆိရန ် လက် ထာက်မှတ်ပတင်အရာရှိ တစ်ဦးဦးအားလည်း အာဏာ 

အပ်နှင်းနိင်သည်။ 

၅။  ဤနည်းဥပ ဒများပါ ကိစ္စအလိင့ှာလူတစ်ဦးတစ် ယာက်သည ်အြခားသူတစဦ်းတစ် ယာက ်

ကိ အမှန်တကယ်ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်၊ သိတ့ည်းမဟတ် အပ်ချုပ်လျက်ရှိလင ် ထိသူသည ်

ထိအြခားသူကိ အပ်ထိန်းသည်ဟ မှတ်ယူရမည်။ 

၆။  ြပည် ထာငစ် ြမန်မာနိင်ငအတွင်း နထိင်သူမည်သူမဆိ မှတ်ပတင်ရန်ကိစ္စအလိင့ှာ လိအပ ်

သည့်အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍ မှန်ကန် သာအ ကာင်းအရာကိ မှတ်ပတင်အာဏာပိင်အား 

ပးရမည်။ 

၇။  မှတ်ပတင်အရာရှိချုပ်ကိြဖစ် စ၊ ဤကိစ္စအလိငှ့ာ မှတ်ပတင်အရာရှိချုပ်က အာဏာအပ်နှင်း 

ထားသည့် အြခားအရာရှိ တစ်ဦးဦးကြဖစ် စ နယ်တစ်ခခအတွက် သီးြခားသတ်မှတ်ထား သာ 

ဤမှ နာင်အဖိတ့င်ွ “မှတ်ပတင် ကာလအပိင်းအြခား”ဟ ရည်ညနး်သည့် ကာလအပိင်းအြခား 

အတွင်း အဆိပါနယ်တွင် နထိင်သူမည်သူမဆိ မှတ်ပတင်စာရင်းြပုလပ်ရန် အလိင့ှာ ဤနည်းဥပ ဒ 

များ နာက်၌ ပူးတဲွပါ ပစ ၁ တွင် ပါရိှသည့် မိမိနှင့်ပတ်သက် သာ အ ကာင်းအရာများကိ 

သက်ဆိင်ရာ စာရင်းထိန်းအားလညး် ကာင်း၊ စာရင်း ကာက်သူအားလည်း ကာင်း ပးရမည်။ 

သိရ့ာတွင ် လူတစ်ဦးတစ် ယာက်သည ် အြခားသူတစ်ဦးတစ် ယာက်၏ အပ်ထိန်းြခငး်ကိ 

ခရသူြဖစ်လင် ထိသူနှင့်ပတ်သက်၍ လိအပ် သာအ ကာင်းအရာများကိ ထိအပ်ထိန်းသူက ပးရမည်။ 

၈။ (၁) စာရင်း ကာက်သူသည ် မိမိစာရငး် ကာက်ယူရသည့် နယ်အတွင်း နထိင်သူများနှင့် 

ပတ်သက်သည့် မှတ်ပတင်စာရင်းများကိ ပစ ၁ ပါအ ကာင်းအရာများ ဖာ်ြပလျက ်ဆိခ့ဲသည့် ပစ ၁ 

ြဖင့် သး စာင်ြပုလပရ်မည်။ 

 (၂) မည်သူမဆိ မှတ်ပတင်ပစများ၊ မှတ်ပတင်ကတ်ြပားနှင့် သက် သခကတ်ြပားကိ 

လက်မတ်ှ ရးထိးရန် စာရင်း ကာက်သူက သာ်လည်း ကာင်း၊ စာရင်းထိန်းက သာ်လည်း ကာင်း၊ 

ဆင့်ဆိသည့်အခါ ထိသိ ့ဆင့်ဆိသည့်အတိင်း လက်မှတ် ရးထိးရမည်။ ထိသူသည ် စာမတတ်လင ်

မိမိ၏ လက်မှတ်အစား မိမိ၏လက်ဝဲလက်မပစကိ နှိပ်ရမည်။ ထိသူ၏လက်မှတ်၊ သိတ့ည်းမဟတ် 
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လကမ်ပစမှန်ကန် ကာင်းကိ စာရင်းထိန်းက သာ်လည်း ကာင်း၊ စာရင်း ကာက်သူက သာ်လည်း 

ကာင်း သက် သခလက်မှတ် ရးထိးရမည်။ ထိြ့ပင် ထိသူမည်သူြဖစ် ကာင်းကိလည်း စာရငး်ထိနး် 

ကြဖစ် စ၊ စာရင်း ကာက်သူကြဖစ် စ ထိသူတိအ့နက် တစ်ဦးဦးနှင့် သိကမ်းသူကြဖစ် စ 

သက် သခရမည်။ 

 (၃) မည်သူမဆိ ဤနည်းဥပ ဒများအရ သက် သခကတ်ြပားယူ ဆာင်သွားရန် လိအပ် 

လင ် မိမိနှင့်သက်ဆိင် သာ သက် သခကတ်ြပား၊ မှတ်ပတင်ကတ်ြပားနှင့် မှတ်ပတင်ပစများတွင ်

မိမိ၏ဓာတ်ပတစ်ပစပီါရိှ စရမည့်ြပင် ဤကိစ္စအလိင့ှာ မှတ်ပတင်အာဏာပိင်တိအ့ား ဓာတ်ပ 

ရိက်ကူးခွင့်လည်း ပးရမည်။ 

၉။ စာရင်း ကာက်သူသည ် စာရင်းများကိ စာရင်းထိန်းအား ပးအပရ်မည်၊ စာရင်းထိန်းက 

ထိစာရင်းများတွင ် ရးသွင်းချက်များနည်းလမ်းတကျ ြပည့်စလ လာက်စွာ ရးသွင်းထားသည ်

မထားသည်က ိ မိမိသ ဘာ ကျနပ် လာက် အာင် စစမ်းစစ် ဆးရမည့်ြပင် ထိစာရင်းများတွင ်

မိမိလိအပ်သည်ထင်ြမင်သည့် ြပင်ဆင်ချက်များကိလည်း ြပုလပ်ရမည်။ ထိ နာက ် စာရင်းထိန်း 

သည ် စာရင်းများကိ လက် ထာက်မှတ်ပတင်အရာရှထိ ပးပိရ့မည။် လက် ထာက်မှတ်ပတင ်

အရာရှိက သက် သခကတ်ြပားများ ထတ် ပးရန်ကိစ္စအလိင့ှာ လိအပ်သည့်အတိင်း အ ရးယူ 

ဆာင်ရက်ွရမည်။ 

၁၀။ လက် ထာက်မှတ်ပတင် အရာရိှသည် စာရင်းအားလးကိစစ် ဆး ပီး လက်မှတ် ရးထိးရမည်။ 

ထိြ့ပင် ထိစာရင်းများ၏ မိတ္တ ူတစ် စာင်စီကိ၊ စာရင်းထိန်းနှင့်မှတ်ပတင်အရာရှိထ ပးပိရ့မည်။ 

၁၁။ မှတ်ပတင်အရာရှိ၊ လက် ထာက်မှတ်ပတင်အရာရှိနှင့် စာရင်းထိန်းအသီးသီးမှာ မမိိ 

အပ်ချုပ် သာ ရပ်ကွက်ဆိင်ရာ မှတ်ပတင်စာရင်းကိ လြခုစွာထိန်းသိမ်းထားရန် တာဝန်ရိှ စရမည်။ 

ထိြ့ပင် ြပည် ထာင်စ တစ်ဝန်းလးအတွက် မှတ်ပတင်စာရင်းများတွင ် ပါရိှသည် ့ အ ကာင်းအရာ 

များကိ အညန်းကတ်ြပားတွင် ရးမှတ်ထားရမည်။ ထိအညန်းကတ်ြပားများကိ မှတ်ပတင် 

အရာရိှချုပ်၏ရးမှ ထိန်းသိမ်းထားရိှရမည်။ 

၁၂။ (၁) လက် ထာက်မှတ်ပတင်အရာရှိသည ် မှတ်ပတင်စာရင်းများ ရရှိ သာအခါ ထိစာရင်း 

များတွင် နည်းလမ်းတကျ ထည့်သွင်းထားသူအသီးသီးကိ ဆယ့်နစ်နှစ်ြပည့် ပီးြဖစ်လင် သက် သခ 

ကတ်ြပားတစ်ခစီ ထတ် ပးရမည်။ 

 (၂) သက် သခကတ်ြပားသည် ဤနညး်ဥပ ဒများ နာက်တွင ် ပူးတွဲပါရှိသည့် ပစ ၂ 

အတိင်း ြဖစ်ရမည်။ 

၁၃။  (၁) အာက်ပါအ ကာင်းတစ်ခခရိှလ င် စာရင်းထိန်းက ယာယီသက် သခလက်မှတ ်

များကိ ထတ် ပးနိင်သည-် 
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  (က) မှတ်ပတင်စာရင်းများတွင် ရးသွင်းချက်များကိ နည်းလမ်းတကျ လ လာက်စွာ 

ရးသွင်း ပီး ပီဟ စာရင်းထိန်းက ယူဆလင။် 

  (ခ) ပျာက်ဆး သာ၊ သိတ့ည်းမဟတ် ပျက်စီး သာ၊ သိတ့ည်းမဟတ် မထင်မရှား 

ြဖစ် သာ သက် သခကတ်ြပားအစား အြခားကတ်ြပားတစ်ခ ထတ် ပးရန ်

လာက်လာတင်သွင်းလ င်။ 

  (ဂ ) မှတ်ပတင်အရာရိှချုပ်က ယဘယျ၊ သိတ့ည်းမဟတ် အထူးအမိန်ြ့ဖင့် သီးြခား 

ဖာ်ြပသည့် အြခားအ ကာင်းများရှိလင်။ 

 (၂)  ယာယီ သက် သခလက်မှတ်များသည ်ဤနည်းဥပ ဒများ နာက်တွင်ပူးတဲွပါရိှသည့် 

ပစ ၃ အတိင်းြဖစ်ရမည်။ 

 (၃) ယာယီ သက် သခလက်မှတ် အတည်ြဖစ်သည့် ကာလအပိင်းအြခားကိ နရ့က ်

သတ်မှတ်၍ ကန်သ့တ်နိင်သည်။ 

 (၄) ယာယီ သက် သခလက်မှတ်ပိင်ရှင်သည် မိမိလက်မှတ်ကိ လက်မှတ်အတည်ြဖစ်သည့် 

ကာလအပိင်းအြခား ကန်ဆး ပီး နာက် ခနှစ်ရက်အတွင်း စာရင်းထိန်းထ ြပန်အပ်ရမည်။ စာရင်းထိန်း 

သည ် လိအပ်လင ် နာက်ထပ်မည် ရွမ့ည်မ  ကာလအပိင်းအြခားအတွက ် လက်မှတ်အတည်ြဖစ ်

ကာင်း၊ ထပ်ဆင့်လက်မှတ် ရးထိး၍ ထိလကမ်ှတ်ကိ သာ်လည် ကာင်း ြပန်လည်ထတ် ပးနိင ်

သည်၊ သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီသက် သခလက်မှတ်သစ်တစ်ခကိလည်း ကာင်း ထတ် ပးနိင်သည်။ 

 (၅)  ယာယီသက် သခလက်မှတ်ပိင်ရှင်သည် ထိယာယီသက် သခလက်မှတ်အစား 

သက် သခကတ်ြပားကိရရိှ သာအခါ ထိယာယီသက် သခလက်မှတ်ကိ စာရင်းထိန်းထ ပးအပ်ရမည်။ 

 သိရ့ာတွင ် နည်းပ ဒခဲွ (၄)နှင့်(၅)ပါ  ကိစ္စများ အလိငှာ ယာယီသက် သခလက်မှတ်သည် 

အြခားသူတစ်ဦး၏ အပ်ထိန်းြခင်းခရသူနှင့်သက်ဆိင်လင်၊ ထိသက် သခလက်မှတ်ကိ ထိအပ်ထိန်းသူ 

က ပးအပ်ရမည်။ 

၁၄။ အသက်အရွယ် ကာင့် သက် သခကတ်ြပား ထတ်မ ပးရ သးသည့် မှတ်ပတင်ထားသူ 

တစ်ဦးတစ် ယာက် ဆယ့်နှစ်နှစ်ြပည့် သာအခါ၊ ထိြပည့် ပီး နာက် ရက် ပါင်း ၃၀အတွင်း၊ ထိသူကိ 

အပ်ထိန်းသူက ထိသူအတွက် သက် သခကတ်ြပားရလိ ကာင်း စာရင်းထိန်းထ လာက်ထား 

ရမည်။သိရ့ာတွင် မှတ်ပတင်ထားသူသည် အြခားသူ၏ အပ်ထိန်းြခင်းမရိှသူြဖစ်လင် ထိသူမှာ 

သက် သခကတ်ြပား ရလိ ကာင်း စာရင်းထိန်းထကိယ်တိင် လာက်ထားရန ်တာဝန်ရှိရမည်။ 

၁၅။ စာရင်းထိန်းမှာ လူတစဦ်းတစ် ယာက်နှင့်ပတ်သက်၍ ထတ် ပး သာ သက် သခကတြ်ပား၊ 

သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီသက် သခလက်မှတ်ကိ ထိသက် သခကတ်ြပား၊ သိတ့ည်းမဟတ် 
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ယာယီသက် သခလက်မှတ်နှင့် သက်ဆိင်သူကိြဖစ် စ၊ ထိသူသည် အြခားသူ၏အပ်ထိန်းြခင်းကိ 

ခရသူြဖစ်လင ်ထိအပ်ထိန်းသူကိြဖစ် စ သချာစွာ ပးအပ်ရန် တာဝန်ရှိရမည်။ 

၁၆။ သက် သခကတ်ြပား၊ သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီသက် သခလက်မှတ်နှင့် သက်ဆိင်သူမှာ၊ 

သိတ့ည်းမဟတ် ထိသူကိ အပ်ထိန်းသူမှာ သက် သခကတ်ြပားများက ိ သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီ 

သက် သခလက်မှတ်များက ိရရှိ သာအခါ ထိကတ်ြပားများကိ၊ သိတ့ည်းမဟတ် လက်မတ်ှများကိ 

နည်းဥပ ဒ ၂၉ပါ  ြပ ာန်းချက်များနှင့် မဆန်က့ျင် စဘဲ ထိန်းသိမ်းထားရန် တာဝန်ရိှရမည။် 

၁၇။ မည်သူမ  သက် သခကတ်ြပား ပ တွင်ြဖစ် စ၊ ယာယီသက် သခလက်မှတ် ပ တွင်ြဖစ် စ 

မည်သည့်အမှတ်အသား၊ သိတ့ည်းမဟတ် မည်သည့် ရးသွင်းချက်ကိမ  မြပုလပရ်၊ သိတ့ည်းမဟတ် 

သက် သခကတ်ြပား ပ တွင်ြဖစ် စ၊ ယာယီသက် သခလက်မှတ် ပ တွင်ြဖစ် စ ရးမှတ်ထားသည့် 

မည်သည့်အမှတ်အသား၊ သိတ့ည်းမဟတ် မည်သည့် ရးသွင်းချက်ကိမ  ဖျက်ြခင်း၊ သိတ့ည်းမဟတ် 

ြပာင်းလဲြခင်းမြပုရ။ ထိြ့ပင် သက် သခကတ်ြပားကိြဖစ် စ၊ ယာယီသက် သခလက်မှတ်ကိြဖစ် စ 

အြခားနည်းြဖင့် မထင်းရှား အာင်၊ သိတ့ည်းမဟတ် ပျက်စီး အာင်မြပုလပ်ရ။ 

 သိရ့ာတွင ် ဤနည်းဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များသည် မှတ်ပတင ် အာဏာပိင်တစ်ဦးဦးက 

ဤနည်းဥပ ဒများအရ သာလ်ည်း ကာင်း၊ မှတ်ပတင်အရာရှိချုပ်၏ ညန်ကားချက်အရ သာ် 

လည်း ကာင်း ြပုလပ်သည့် ကိစ္စဟူသမ နှင့် မသက်ဆိင် စရ။ 

၁၈။ သက် သခကတ်ြပားနှင့်၊ သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီသက် သခလက်မှတ်နှင့် သက်ဆိင်သူက 

ြဖစ် စ၊ ထိသူကိ အပ်ထိန်းသူကြဖစ် စ ထိသက် သခကတ်ြပားကိ၊ သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီ 

သက် သခလက်မှတ်ကိ အြခားသူတစ်ဦးတစ် ယာက်အား လဲ ြပာင်းြခင်း၊ လဲအပ်ြခင်းမြပုရ။ 

၁၉။ သက် သခကတ်ြပား၊ သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီသက် သခလက်မှတ် ပျာက်ဆးခဲ့ သာ ်

ပျက်စီးခဲ့ သာ်၊ သိတ့ည်းမဟတ် မထင်မရှားြဖစ်ခဲ့ သာ ်ထိကတ်ြပား၊ သိတ့ည်းမဟတ် ထိလကမ်တ်ှ 

ပိင်ရှငက် သာလ်ညး် ကာင်း၊ ထိကတ်ြပား၊ သိတ့ည်းမဟတ် ထိလက်မှတ်က ိ ထိန်းသိမ်းထားရန ်

တာဝန်ရိှသူက သာ်လည်း ကာင်း ထိအ ကာင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စာရင်းထိန်းထ ချက်ချင်းတိင်ကား 

ရမည့်အြပင် အခ ငွ ၁ ကျပ်ကိလည်း ပး ဆာင်ရမည်။ သိရ့ာတွင် လက် ထာက်မှတ်ပတင် အရာရိှက 

မိမိသင့်သည်ထငြ်မင်သည့် အ ကာင်းများရိှလ င် မည်သူကိမဆိ ထိအခ ငွ ပး ဆာင်ြခင်းမ ှ

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုနိင်သည်။ သက် သခကတ်ြပား၊ သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီသက် သခလက်မှတ်မှာ 

မထင်မရှားြဖစ်ခဲ့ သာ ် ထိကတ်ြပား၊ သိတ့ည်းမဟတ် ထိလကမှ်တကိ် စာရင်းထိန်းထသိ ့

တိင်ချက်နှင့်တကွ ပးအပ်ရမည်။ စာရင်းထိန်းကြဖစ် စ၊ လက် ထာက်မှတ်ပတင်အရာရှိကြဖစ် စ 

သက်ဆိင်သူက ထိကတ်ြပား၊ သိတ့ည်းမဟတ် ထိလက်မှတ်အစားကတ်ြပား၊ သိတ့ည်းမဟတ် 

လက်မှတ်တစ်ခ အသစထ်တ် ပးရန် လိအပ်သည့်အတိင်း အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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၂၀။ ပျာက်ဆးသည့် သက် သခကတ်ြပားကိ၊ သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီသက် သခလက်မှတ်ကိ 

တွရ့ှိသူ မည်သူမဆိ ထိကတ်ြပားကိ၊ သိတ့ည်းမဟတ် ထိသက် သခလက်မှတ်ကိ တွရ့ှိရာနယ်ရှိ 

စာရင်းထိန်းထသိ ့ချက်ချင်း ပးအပ်ရမည်။ 

၂၁။ မှတ်ပတင်ထားသူ တစဦ်းတစ် ယာက် သဆး သာအခါ သဆးသူ၏သက် သခကတ်ြပား၊ 

သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီသက် သခလက်မှတ ်လက်ရှိြဖစ်သူသည် ထိကတ်ြပားကိ၊ သိတ့ည်းမဟတ် 

ထိလက်မှတ်က ိဆိင်ရာစာရင်းထိန်းထသိ ့ခနစ်ရက်အတွင်း ပးအပ်ရမည်။ 

၂၂။ မှတ်ပတင်ထားသ ူ တစ်ဦးတစ် ယာက်သည ် အက်ဥပ ဒအရ မှတ်ပတင်ရသူအြဖစ်မှ ရပ်စဲ 

သည့်အခါ ထိရပစ်ဲ ကာင်း တိင်ချက်ကိ သက်ဆိင်ရာ လက် ထာက်မှတ်ပတင်အရာရှိထသိြ့ဖစ် စ၊ 

ထိတိင်ချက်ကိလက်ခရန် မှတ်ပတင်အရာရှိချုပ်က အာဏာအပ်နှင်းထား သာ အြခားသူ တစ်ဦးဦး 

ထသိြ့ဖစ် စ၊ ချက်ချင်း ပးပိရ့မည်။ ထိသိ ့တိင်ချက် ပးပိသ့ည်နှင့်တပို င်နက် မိမိလက်တွင်ရှိ သာ 

သက် သခကတ်ြပားကိ၊ သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီသက် သခလက်မှတ်ကိ အဆိပါ အရာရိှထ၊ 

သိတ့ည်းမဟတ် အဆိပါ အာဏာအပ်နှင်းထားသူထ ပးအပ်ရမည်။ 

၂၃။ လူတစ်ဦးတစ် ယာက်သည် မိမိနှင့်မသက်ဆိင်သည့်၊ သိတ့ည်းမဟတ် မိမိအပ်ထိန်းြခင်းကိခရသူ 

နှင့် မသက်ဆိင်သည့် သက် သခကတ်ြပားြဖစ် စ၊ ယာယီသက် သခလက်မှတ်ြဖစ် စ မိမိလက်တွင ်

ရှိလင် ထိသက် သခကတ်ြပားကိ၊ သိတ့ည်းမဟတ် ထိယာယီသက် သခလက်မှတ်က ိစာရင်းထိန်း 

ထ ချက်ချင်း ပးအပ်ရမည်။ 

၂၄။ လူတစ်ဦးတစ် ယာက်သည် မိမိတစ်ဦးတည်းနှင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ မိမိ၏အပ်ထိန်းြခင်းကိ 

ခရသူ တစဦ်းတည်းနှင့် သာ်လည်း ကာင်း သက်ဆိင်သည့် သက် သခကတ်ြပားြဖစ် စ၊ ယာယီ 

သက် သခလက်မှတ်ြဖစ် စ တစ်ခထက်ပိ၍မိမိလက်တွင်းရိှလင် ထိအပိကတ်ြပားကိ၊ သိတ့ည်းမဟတ် 

ထိအပိ သက် သခလက်မှတ်ကိ စာရင်းထိန်းထ ချက်ချင်း ပးအပ်ရမည်။ 

၂၅။ လူတစ်ဦးတစ် ယာက်သည ် တစ်ဆက်တည်း တစ်လထက်ပိ၍ မိမိမှတ်ပတင်ထားသည့် 

လိပ်မှ ခတ္တ ထွက်ခာွသွားလင ် ထိသူသည် မိမိမှတ်ပတင်ထားသည့် လိပ်တည် နရာရိှ ဆိင်ရာ 

စာရင်းထိန်းထြဖစ် စ၊ မိမိ ရာက် န သာ နရပ်ရိှ ဆိင်ရာစာရင်းထိန်းထမှြဖစ် စ မှတ်ပတင်ထား 

သည့် လိပ်မ ှထွက်ခာွ န ကာင်းကိ အ ကာင်းကားရမည်။ 

၂၆။ (၁) မှတ်ပတင်ထားသူ တစ်ဦးတစ် ယာက်သည်၊ မိမိမှတ်ပတင်ထားသည့် လိပ် ြပာင်းလ ဲ

သာအခါ ထိသိ ့ ြပာင်းလဲ ကာင်းကိ နည်းဥပ ဒခဲွ(၂)တွင် ြပ ာန်းထားသည့်အတိင်း အ ကာင်းကား 

ရမည်။ 

 သိရ့ာတွင ် လူတစ်ဦးတစ် ယာက်သည ် အြခားသူ တစ်ဦးတစ် ယာက်၏အပ်ထိန်းြခင်းကိ 

ခရသူြဖစ်လင ်ထိအပ်ထိန်းသူက ထိသိ ့အ ကာင်းကားရမည်။ 
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(၂)  လူတစ်ဦးတစ် ယာက်သည ်မိမိ၏ နရပ်သစ်သိ ့ ရာက်ရှိ ပီး နာက် သးရက်အတွင်း 

ထိသိလိ့ပ် ြပာင်းလဲ ကာင်းကိ ထိ နရပ်သစ်တည်ရှိသည့် နယ်ရှိစာရင်းထိန်းထစာြဖင့် ရးသား 

တိင်ကားရမည်။ ထိသိ ့တိင်းကားသည်နှင့်တစ် ပို င်နက် မိမိလက်တွင်ရှိ သာ သက် သခကတ်ြပား 

ကိ၊ သိတ့ည်းမဟတ ်ယာယီသက် သခလက်မှတ်ကိ စာရင်းထိနး်ထ ပးအပရ်မည်။ 

(၃) ယာယီသက် သခလက်မှတ်ြဖစ်လ င်၊ စာရင်းထိန်းသည ် ထိလက်မှတ်ကိ သာ်လည်း 

ကာင်း၊ ထပ်ဆင့်လက်မှတ် ရးထိး၍ ြပန်လည်ထတ် ပးရမည်၊ သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီ သက် သ 

ခလက်မှတ်သစ ်တစ်ခကိ သာ်လည်း ကာင်း ထတ် ပးရမည်။ ထိြ့ပင် ထိသိ ့ထတ် ပး ကာင်းကိ 

လည်း လက် ထာက်မှတ်ပတင ်အရာရိှထ အစီရင်ခရမည်။ 

(၄) သက် သခကတ်ြပားြဖစ်လင် စာရင်းထိနး်သည ် ထိသက် သခကတ်ြပားအစား 

ယာယီသက် သခလက်မှတ်တစ်ခကိ ထိသူအား ထတ် ပးရမည့်ြပင်၊ အဆိပါ သက် သခကတ်ြပား 

ကိ မိမိ၏အစီရင်ခစာနှင့်တက ွ ဆိင်ရာလက် ထာက်မှတ်ပတင်အရာရှိထ တင်သွင်းရမည်။ 

လက် ထာက်မှတ်ပတင်အရာရှိသည်၊ ထိသက် သခကတ်ြပားကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ ထပ်ဆင့် 

လက်မတ်ှ ရးထိး၍ ြပန်လည်ထတ် ပးရမည်၊ သိတ့ည်းမဟတ် သက် သခကတ်ြပားသစ် တစ်ခကိ 

သာ်လည်း ကာင်း ထတ် ပးရမည။် 

၂၇။ (၁) မှတ်ပတင်ထားသူ တစ်ဦးတစ် ယာက်သည ် မှတ်ပတငသ်ည့် အချိန်အခါ၌ 

ပးထား သာမှတ်ပတင်ထားသည့်လိပ်မှတပါး၊ အြခားအ ကာင်းအရာ တစ်ခခနှင့်ပတ်သက်၍၊ 

ြပာင်းလဲြခင်းရှိခဲ့ သာ်၊ ထိသိ ့ ြပာင်းလဲချက်က ိ နည်းဥပ ဒခွ(ဲ၂)တွင် ြပ ာန်းထားသည့်အတိင်း 

အ ကာင်းကားရမည်။ 

 သိရ့ာတွင ် လူတစ်ဦးတစ် ယာက်သည် အြခားသူတစ်ဦးတစ် ယာက်၏အပ်ထိန်းြခင်းကိ 

ခရသူြဖစ်လင ်ထိအပ်ထိန်းသူက ဆိခဲ့သည့်အတိင်း အ ကာင်းကားရမည်။ 

 (၂) လူတစ်ဦးတစ် ယာက်သည ် ထိသိ ့ ြပာင်းလဲ ပီး နာက် ရက် ပါင်းသးဆယ်အတွင်း 

ြပာင်းလဲချက်က ိဆိင်ရာစာရင်းထိန်းထ စာြဖင့် ရးသားတိင်ကားရမည်။ ထိသိ ့တိင်ကားသည်နှင့် 

တစ် ပို ငန်က် မိမိလက်တွင်ရိှ သာ သက် သခကတ်ြပားကိ သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီသက် သခ 

လက်မှတ်ကိ ဆိင်ရာစာရင်းထိန်းထ ပးအပရ်မည်။ 

 (၃) ယာယီသက် သခလက်မှတ်ြဖစ်လ င် စာရင်းထိနး်သည် ထိလကမ်ှတ်ကိ သာ်လည်း 

ကာင်း၊ ထပဆ်င့်လက်မှတ် ရးထိး၍ ြပန်လည်ထတ် ပးရမည်၊ သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီသက် သခ 

လက်မတ်ှသစ ် တစ်ခကိ သာ်လည်း ကာင်း ထတ် ပးရမည်။ ထိြ့ပင ် ထိသိ ့ ထတ် ပး ကာင်းကိ 

လက် ထာက်မှတ်ပတင်အရာရိှထ အစီရင်ခရမည်။ 

 (၄) သက် သခကတ်ြပားြဖစ်လင်၊ စာရင်းထိနး်သည် ထိသက် သခကတ်ြပားအစား 

ယာယီသက် သခလက်မှတ်တစ်ခကိ ထိသူအား ထတ် ပးရမည့်အြပင် အဆိပါ သက် သခကတ် 
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ြပားကိ မိမိ၏အစီရင်ခစာနှင့်တက ွ ဆိင်ရာလက် ထာက်မှတ်ပတင်အရာရှိထတင်သွင်းရမည်။ 

လက် ထာက်မှတ်ပတင်အရာရှိသည်၊ ထိသက် သခကတ်ြပားကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ ထပ်ဆင့် 

လက်မတ်ှ ရးထိး၍ ြပန်လည်ထတ် ပးရမည်၊ သိတ့ည်းမဟတ် သက် သခကတ်ြပားသစ် တစ်ခကိ 

သာ်လည်း ကာင်း ထတ် ပးရမည။် 

 (၅) စာရင်းထိန်းနှင့်လက် ထာက်မှတ်ပတင်အရာရှိတိသ့ည ် လြခုစွာ ထိန်းသိမ်းြပုြပင ်

ထားရန် မိမိတိမ့ှာတာဝန်ရှိသည့် မှတ်ပတင်စာရင်းများတွင် လိအပ်သည့်ြပင်ဆင်ချက်များကိ 

ြပုလပ်ရမည်။ 

၂၈။  (၁) မှတ်ပမတင်ရ သးသူ တစ်ဦးတစ် ယာက်သည် အရပ် ဒသတစ်ခခအတွက် နည်းဥပ ဒ 

အရ သီးြခားသတ်မှတ်သည် ့ မှတ်ပတင်ကာလအပိငး်အြခား ကနဆ်း ပီး နာက်အဆိပါ အရပ် ဒသ 

သိ ့ လာ ရာက် နထိင်ခ့ဲ သာ် ထိအရပ် ဒသသိ ့ ရာက် ပီး နာက်သးရက်အတွင်း ဆိင်ရာစာရင်းထိန်း 

ထ မိမိမှတ်ပတင်ရန်အတွက ် လိအပ်သည့် အ ကာင်းအရာများကိ ဖာ်ြပလျက် စာြဖင့် ရးသား 

တိင်ကားရမည်။ စာရင်းထိန်းသည် ထိသူမှတ်ပတင်ရန်အတွက် လိအပ်သည့်အတိင်း အ ရးယူ 

ဆာင်ရက်ွရမည်။ 

 သိရ့ာတွင ် လူတစ်ဦးတစ် ယာက်သည ် အြခားသူ တစ်ဦးတစ် ယာက်၏အပ်ထိန်းြခင်းကိ 

ခရသူြဖစ်လင ် ထိသူနှင့် သက်ဆိင်သည့် အ ကာင်းအရာများကိ ထိအပ်ထိန်းသူက ဖာ်ြပ၍ 

တိင်ကားရမည်။ 

 (၂) အရပ် ဒသတစ်ခခအတွက် နည်းဥပ ဒ ၇ အရ သီးြခားသတ်မှတ်သည့် မှတ်ပတင ်

ကာလအပိင်းအြခား ကန်ဆး ပီး နာက် ထိအရပ် ဒသတွင် က လး မွးဖွား ပီးလင ် က လးကိ 

အပ်ထိန်းသူက က လး မွးဖွား ပီး နာက် ခနှစ်ရက်အတွင်း က လးမှတ်ပတင်ရန် လိအပ်သည့် 

အ ကာင်းအရာများကိ ဖာ်ြပလျက ်ဆိင်ရာစာရင်းထိန်းထ တိင်ကားရမည်။ ထိစာရင်းထိန်းသည် 

အဆိပါ က လးကိ မှတ်ပတင်ရန် လိအပ်သည့်အတိင်း အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (၃)  လူတစ်ဦးတစ် ယာက်သည ်မိမိ နထိင် သာ အရပ် ဒသအတွက် နည်းဥပ ဒ ၇ အရ 

သီးြခားသတ်မှတ်သည့် မှတ်ပတင်ကာလအပိင်းအြခား ကန်ဆးပီး နာက်အက်ဥပ ဒနှင့်လည်း ကာင်း၊ 

ဤ နည်းဥပ ဒများနှင့်လည်း ကာင်း သက်ဆိင်လာလင် ထိသိ ့ သက်ဆိင်လာ ပီးသည့် နာက် 

ရက် ပါင်းသးဆယ်အတွင်း မမိိမှတ်ပတင်ရန် လိအပ် သာ အ ကာင်းအရာများကိ ဖာ်ြပလျက ်

ဆိင်ရာ စာရင်းထိနး်ထ တိင်ကားရမည်။ စာရင်းထိန်းသည ် ထိသူကိ မှတ်ပတင်ရန် လိအပ်သည့် 

အတိင်း အ ရးယူ ဆာင်ရွကရ်မည်။ 

 သိရ့ာတွင ် လူတစ်ဦးတစ် ယာက်သည ် အြခားသူ တစ်ဦးတစ် ယာက်၏ အပ်ထန်းြခင်းကိ 

ခရသူြဖစ်လင ် ထိသူနှင့် သက်ဆိင်သည့် အ ကာင်းအရာများကိ ထိအပ်ထိန်းသူက ဖာ်ြပ၍ 

တိင်ကားရမည်။ 
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၂၉။ (၁) နည်းဥပ ဒ ၁၆တင်ွ မည်သိပ့င ်ပါရိှ စကာမူ သက် သခကတ်ြပား၊ သိတ့ည်းမဟတ် 

ယာယီသက် သခလက်မှတ ် ရရှိ ပီးသူသည် အြခားသူတစ်ဦးတစ် ယာက်၏ အပ်ထိန်းြခင်းခရသ ူ

ဟတ်သည်ြဖစ် စ၊ မဟတ်သည်ြဖစ် စ မိမိမှတ်ပတင်ထားသည့် လိပ်စာတည်ရာ မိုန့ယ်၏ 

နယ်နိမိတ်ြပင်ပသိ ့ ထွက်ခွာသွားလ င် အဆိပါ ကတ်ြပားကိ၊ သိတ့ညး်မဟတ် လက်မှတ်ကိ မိမိနှင့် 

အတူ ယူ ဆာင်သွားရမည်။ 

 သိရ့ာတွင ် လူတစ်ဦးတစ် ယာက်၏ မှတ်ပတင်ထားသည့် လိပ်တည်ရှိရာ မို သ့ည်၊ မို န့ယ် 

တစ်ခတည်းအတွင်းတွင ် ပါဝင် နသည်မဟတ်လင ် ထိသူသည ် ထိ မို၏့နယ်နိမိတ်ြပင်ပသိ ့

ထွက်ခာွမသွားပါက သက် သခကတ်ြပားကိ၊ သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီသက် သခလက်မှတ်ကိ 

ယူ ဆာင်သွားရန် မလိ ချ။ 

 (၂) မှတ်ပတင် အာဏာပိင်များနှင့် ဤကိစ္စအလိငှာ နိင်င တာ်သမ္မတက အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ 

ြဖင့် အာဏာအပ်နှင်းထားသည့် အြခားသူများမှာ သက် သခကတ်ြပားကိြဖစ် စ၊ ယာယီသက် သခ 

လက်မှတ်ကိြဖစ် စ စစ် ဆးရန်အလိငာှ တင်ြပရမည်ဟ ဆင့်ဆိရန ်အာဏာရှိရမည်။ 

 (၃) သက် သခကတ်ြပား သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီသက် သခလက်မှတ် ရရှိသူအား မိမ ိ

မှတ်ပတင်ထားသည့် လိပ်တွင် ထိသက် သခကတ်ြပားကိ၊ သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီသက် သခလက ်

မှတ ်တင်ြပရမည်ဟ ဆင့်ဆိလင် ထိသူသည ်ယင်းသိ ့ဆင့်ဆိသည့်အတိင်း ချက်ချင်းတင်ြပရမည်။ 

သိရ့ာတွင ် အြခားသူတစ်ဦးတစ် ယာက်၏ အပ်ထိန်းြခင်းခရသူနှင့် သက်ဆိင်သည့် သက် သခ 

ကတ်ြပားကိ၊ သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီသက် သခလက်မှတ်ကိ ထိအပ်ထိန်းသူက တင်ြပရမည်။ 

 (၄) သက် သခကတ်ြပား၊ သိတ့ည်းမဟတ် ယာယီသက် သခလက်မှတ်ရရိှသူအား ထိ 

ကတ်ြပားကိ၊ သိတ့ည်းမဟတ် ထိလက်မှတ်ကိနည်းဥပ ဒခဲွ(၁)တွင် ြပ ာန်းထားသည့်အတိင်း မိမိ 

မှတ်ပတင်ထားသည့်လိပ်မ ှ ထွက်ခွာ နစဉ် ရာက် နသည့်လိပ်တွင် တင်ြပရမည်ဟ ဆင့်ဆိလင် 

ထိသူသည် အြခားသူတစ်ဦးတစ် ယာက်၏ အပ်ထိနး်ြခင်းခရသူ ဟတ်သည်ြဖစ် စ၊ မဟတ်သည် 

ြဖစ် စ ယင်းသိ ့ဆင့်ဆိသည့်အတိင်း ချက်ချင်းတင်ြပရမည်။ ထိကတ်ြပားကိ၊ သိတ့ည်းမဟတ် ထိ 

လက်မှတ်ကိ မှတ်ပတင်အာဏာပိင်၏ရးတွင်တင်ြပရမည်ဟ ဆင့်ဆိလင်၊ ထိသူသည် ထိအာဏာပိင် 

ကြဖစ် စ၊ ထိအာဏာအပ်နှင်းြခင်း ခရသူကြဖစ် စ သီးြခားသတ်မှတ်သည့် အချိန်ကာလအတငွး် 

တင်ြပရမည်။ 

၃၀။ မှတ်ပတင်အရာရိှချုပ်သည် ဤအက်ဥပ ဒပဒ်မ ၃၊ ပဒ်မခဲွ(၂)အရ၊ သိတ့ည်းမဟတ် နည်းဥပ ဒ 

၃အရ ခန်ထ့ားသူတိအ့ား ထိသူ၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများကိ နည်းလမ်းတကျ ဆာင်ရွက် စြခင်းငှာ 

လိအပ်သည်ဟ မိမိထငြ်မငသ်ည့် ညန်ကားချက်များကိ၊ သိတ့ည်းမဟတ် ဆင့်ဆိချက်များကိ အထူး 

အားြဖင့်ြဖစ် စ၊ ယဘယျအားြဖင့်ြဖစ် စ ထတ်ဆင့်နိင်သည်။ အဆိပါညန်ကားချက်၊ သိတ့ည်း 
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မဟတ် ဆင့်ဆိချက်များကိ ရရှိသူသည ်ထိညန်ကားချက်၊ သိတ့ည်းမဟတ် ထိဆင့်ဆိချက်အတိင်း 

လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၁။ မည်သူမဆိ၊ ဤနည်းဥပ ဒများပါ မည်သည့် ြပ ာန်းချက်ကိမဆိ ဆန်က့ျင်လင်၊ ထိသူသည် 

အက်ဥပ ဒပဒ်မ ၆၊ ပဒ်မခွဲ(၂)အရ တရားစဲွဆိြခင်း ခရမည်။ 

၃၂။ အထကပ်ါ နည်းဥပ ဒများတွင ် မည်သိပ့င် ပါရိှ စကာမူ၊ နိငင် တာ်သမ္မတသည ် ဤနည်း 

ဥပ ဒများက ိ သာသနာ့ဝန်ထန်းများနှင့်ြဖစ် စ၊ လူအမျိုးအစားတစ်ခခနင့်ှြဖစ် စ သက်ဆိင် စရာ 

တွင် မိမိသင့်သည် ထင်ြမင်သည့် ခင်းချက်များကိ၊ သိတ့ည်းမဟတ် ြပင်ဆင်ချက်များကိ ြပုလပ ်

နိင်သည်။ 

၃၃။ အထက်ပါနည်းဥပ ဒများတွင် မည်သိပ့င်ပါရိှ စကာမူ နိင်ငြခားသားများသည်၊ နည်းဥပ ဒ ၂၉ 

နှင့် နည်းဥပ ဒ ၃၁မှတစ်ပါး အြခားအဆိပါ နည်းဥပ ဒများနှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ် စရမည်။ 

 သိရ့ာတွင ်- 

  (က) ၁၉၄၀ ြပည့်နှစ်၊ နိင်ငြခားသားမှတ်ပတင်နည်းဥပ ဒများအရ မှတ်ပတင ်

ထားသည့် နိင်ငြခားသားများသည် ဤနည်းဥပ ဒများအရ မှတ်ပတင ်

ထားသူများ ြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။ ထိြ့ပင ်- 

  (ခ ) နည်းဥပ ဒ ၂၉နှင် ့ နည်းဥပ ဒ ၃၁ ပါ  ကိစ္စအလိင့ှာ ၁၉၄၀ ြပည့်နှစ် 

နိင်ငြခားသားများ မှတ်ပတင်သည့် နည်းဥပ ဒများအရ ထတ် ပးသည့် 

မှတ်ပတင်သက် သခလက်မှတ်သည် ဤနည်းဥပ ဒများအရ ထတ် ပးသည့် 

သက် သခကတ်ြပားြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။ 


