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ပြည်ထ ောငစု်ဆ ရှုယ်လစသ်မ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ံ 

(၁၉၇၄ ခုနစှ ်ပြည်ထ ောငစု်ဆ ရှုယ်လစ ်သမ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြုံအထပခခံဥြထေ) 

၁၉၇၄ ခုနစှ် 

န ေါန််း 

ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ ်သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်တ င ်မ္ှှီတင််းထန  ုငက်ြြုနထ်သော ြျွန်ြ်ုတ ု ို့ တ ုင််းရင််းသော်းပြည်သ ူ

အထြါင််းတ ု ို့သည် သမ္ ုင််းစဉ်တထလ ောြ် မ္ရှ အတူရှ အတူ၊ ထအ်းအတူြူအမ္ ၊ ဥမ္ြ   သ ြု်မ္ြျြ်၊ 

ထြောင််းတူဆ ု်းဖြ်လြ်တ  လျြ် ထန  ုငခ် ို့ကြထလသည်။  

တ ုင််းရင််းသော်းပြည်သ ူအထြါင််းတ ု ို့သည် နယ်ချ ွဲ့ဆန ို့ြ်ျငထ်ရ်း၊ အမ္ျ  ်းသော်းလ တ်ထပမ္ောြ်ထရ်း တ ုြ်ြ   တထလ ောြ်လံု်းတ င ်

အန ငုမ်္ခအံရ ံ်းမ္ထြ်းထသော တ ုင််းချစပ်ြည်ချစစ် တ်ဓောတ်၊ ဝံသောနရုြခ တတရော်း၊ အချင််းချင််းယ ုင််းြင််းြူညှီမ္ ၊ 

ြ ုယ်ြျ  ်းစ န ို့မ်္ တ ု ို့ြ ု အရင််းတည်ြော လ တ်လြ်ထရ်းအတ ြ် ဇ  မ္ောနသ်တတ   ပဖငို့က်ြ  ်းြမ္််းခ ို့ကြလျြ်ေှီမ္ ုြထရစှီထရ်း၊ 

ဆ ုရှယ်လစထ်ရ်းတ ု ို့ြ ု ထမ္ ော်မ္ှန််းခ ို့ကြထြသည်။  

လ တ်လြ်ထရ်းရပြှီ်းထနောြ် ဖ  ွဲ့စည််းအုြ်ချ ြ်ြံု အထပခခဥံြထေထဟောင််း၏ထြျောို့ြ ြ်ဟောြ ြ်မ္ျော်းနငှို့ ်ဓန ရှငြ်ါလှီမ္န ်

ေှီမ္ ုြထရစှီစနစ၏်ဆ ု်းြျ  ်းမ္ျော်းထကြောငို့ ်ြထေသရောဇ်၊ ထပမ္ရှင၊် အရင််းရှငတ် ု ို့၏အောဏော လွှမ္််းမ္ ု်းမ္ သည် တထန ို့ ြ်တထန ို့ 

ြျယ်ပြန ို့ခ် ငုပ်မ္ လောပြှီ်းလ င ်ဆ ုရှယ်လစထ်ရ်းမ္ှောဆ တ်သဉု််း ထြျောြ် ြ ယ် လုနှီ်းြါ်း အထပခအထနသ ု ို့ ဆ ုြ်ထရောြ်ခ ို့ရထြသည်။  

ဤအထပခအထနမ္ှလ နထ်ပမ္ောြ်ထစရနန်ငှို့ ်ဆ ုရှယ်လစစ်နစြ် ု တည်ထဆောြ်န ငုရ်နအ်လ ု ို့ငေှာ ပြည်ထ ောငစ်ု 

ပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်လှနထ်ရ်းထြောငစ်ှီသည် သမ္ ုင််းထြ်းတောဝနအ်ရ ထြေါ်ထြါြ်လောပြှီ်းလ ငပ်မ္နမ်္ောို့ဆ ုရှယ်လစ ်

လမ္််းစဉ်ြ ုချမ္ှတ်ထဆောငရ် ြ်ခ ို့ထြသည်။ ပမ္နမ်္ောို့ဆ ုရှယ်လစ ်လမ္််းစဉ်ြါတှီြ ုလည််း ဖ  ွဲ့စည််းတည ်ထဆောြ်ခ ို့ထြသည်။ 

ပမ္နမ်္ောို့ဆ ုရှယ်လစလ်မ္််းစဉ်ြါတှီသည် တ ုင််းရင််းသော်းလုြ်သော်းပြည်သမူ္ျော်း ထမ္ ော်မ္ှန််းခ ို့ကြထသော သောယော ဝထပြောသညို့် 

ဆ ုရှယ်လစထ်လောြ တည်ထဆောြ်န ငုထ်ရ်းအတ ြ် ပြည်သအူထြါင််း၏ ဆနဒသထ ော ော်းြ ု ခယံူ၍ 

အပြနအ်လှနအ်ထြျအလည်ည  န  င််းထဆ ်းထန ်းြော ဤပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစသ်မ္မတ ပမ္နမ်္ောန ငုင် ံထတော ်

ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေြ ုထရ်းဆ  ခ ို့ကြထြသည်။  

ြျွန်ြ်ုတ ု ို့ လုြ်သော်းပြည်သ ူအထြါင််းတ ု ို့သည်- 

- ပမ္နမ်္ောို့ဆ ုရှယ်လစလ်မ္််းစဉ်ြါတှီ၏ ဦ်းထဆောငမ်္ ြ ု အထလ်းအနြ်ခယံူသ ော်းကြမ္ည်ဟု သနန ဋ္ဌောနခ်ျမ္ှတ် ၍လည််းထြောင််း၊ 

- လူလူချင််း၊ လူမ္ျ  ်းအချင််းချင််း မ္တရော်းထခါင််းြံုပဖတ်ချယ်လှယ်ထသော ဝ သမ္ထလော စနစဆ် ု်းမ္ှနသ်မ္ ြ ု ဆန ို့ြ်ျငလ်ျြ် 

တရော်းမ္ တ၍ ပြဟမစ ုရ်တရော်း  န််းြော်းမ္ ြ  ုထရှွဲ့ ရ မ္ည်၊ လူတ ု ို့၏မ္သ နော်းမ္လည်မ္ ၊ ထခတ်ထနောြ်ြျမ္ ၊ 

အခ ငို့အ်လမ္််းမ္ ို့မ္ စထသော အော်းနည််းချြ်မ္ျော်းအထြေါ်တ င ်သနော်းင ို့ည ောစောနောထ ောြ်  ော်းပခင််းမ္ရှ မ္ တ ု ို့ြ ု ြင််းရှင််းထစလျြ် 

သောယောဝထပြောထစမ္ညို့် ဆ ုရှယ်လစစ်ှီ်းြ ော်းထရ်းစနစြ် ု ပမ္နမ်္ောို့ ဆ ုရှယ်လစ ်လမ္််းစဉ်ပဖငို့ ်တည်ထဆောြ်ကြမ္ည်ဟ ု

သနန ဋ္ဌောနခ်ျမ္ှတ်၍လည််းထြောင််း၊ 

-မ္ မ္ တ ု ို့၏ ဝကြမ္မောြ ု မ္ မ္ တ ု ို့ြ ုယ်တ ုင ်စှီမ္ံဖနတ်ှီ်းန ငုစ် မ္််းထသော ဆ ုရှယ်လစေ်ှီမ္ ုြထရစှီ လူထနမ္ စနစြ်  ုပမ္နမ်္ောို့ဆ ုရှယ်လစ ်
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လမ္််းစဉ်ပဖငို့ ်တည်ထဆောြ်ကြမ္ည်ဟု သနန ဋ္ဌောနခ်ျမ္ှတ်၍လည််းထြောင််း၊ 

-ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစသ်မ္မတ ပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်အတ င််း လူမ္ျ  ်းထရ်းတန််းတူမ္ ပဖငို့ ်မ္ရှ အတူရှ အတူ၊ ထအ်းအတူြူအမ္ ၊ 

ဥမ္ြ   သ ြု်မ္ြျြ်၊ ထြောင််းတူဆ ု်းဖြ်  ောဝစဉ်စည််းလံု်းညှီည တ်စ ော လြ်တ  ထန  ုင ်ကြမ္ည်ဟု 

သနန ဋ္ဌောနခ်ျမ္ှတ်၍လည််းထြောင််း၊ 

- ဤန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံု အထပခခဥံြထေြါ ေှီမ္ ုြထရစှီအခ ငို့အ်ထရ်းမ္ျော်း၊ ြုဂ္  လ်ဆ ုငရ်ောြ ုငခ် ငို့မ်္ျော်း နငှို့ ်လ တ်လြ်ခ ငို့မ်္ျော်းြ ု 

ခစံော်းလျြ်ဆ ုရှယ်လစစ်နစန်ငှို့ ်န ငုင်ထံတော်အတ ြ်ြျထရောြလ်ောထသော တောဝန ်မ္ျော်းြ ု ထြျြ နစ် ော မ္််းထဆောငက်ြမ္ည်ဟ ု

သနန ဋ္ဌောန ်ချမ္ှတ်၍လည််းထြောင််း၊ 

- ြမ္္ောို့ပင မ္််းချမ္််းထရ်းနငှို့ ်န ငုင်အံချင််းချင််းမ္ တ်ဝတ်မ္ြျြ် ထြါင််းဖြ်ဆြ်ဆံထရ်းြ ုအစဉ်ကြ  ်းြမ္််းကြ မ္ည်ဟု 

သနန ဋ္ဌောနခ်ျမ္ှတ်၍ လည််းထြောင််း 

ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစသ်မ္မတ ပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေြ ု ပမ္နမ်္ောသြက ရောဇ် ၁၃၃၅ ခနုစှ၊် ပြောသ လုဆန််း 

၁၁ ရြ်၊ (ခရစသ်ြက ရောဇ် ၁၉၇၄ခနုစှ၊် ဇနန်ဝါရှီလ ၃ရြ်) ကြောသြထတ်းထန ို့တ င ်ပြည်လံု်းြျွတ်ဆနဒခယံူြ  ကြှီ်းပဖငို့ ်

အတည်ပြ ပြဋ္ဌောန််းလ ုြ်ကြသည်။ 

 

အခန််း (၁) 

န ငုင်ထံတော် 

၁။ ပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်သည် လုြ်သော်းပြည်သတူ ု ို့၏အချ ြ်အချောအောဏောြ ုင ်လ တ်လြ်ထသော ဆ ုရှယ်လစ ်န ငုင်ထံတော် ပဖစသ်ည်။ 

န ငုင်ထံတော်ြ ု ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ရှုယလ်စသ်မ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော်ဟု ထခေါ်တ င ်ထစရမ္ည်။ 

၂။ ပြည်ထ ောငစ်ဆု ုရှယ်လစသ်မ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်သည် တ ငု််းရင််းသော်းလူမ္ျ  ်းထြါင််းစံုတ ု ို့ စုထြါင််းထန 

  ုငက်ြထသောန ငုင်ပံဖစသ်ည်။ 

၃။ န ငုင်ထံတော်၏ထပမ္ ု၊ ထရ ု၊ ထလ ုြါဝငထ်သောနယ်န မ္ တသ်ည် ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေြ ု အတည် 

ပြ ပြဋ္ဌောန််းသညို့်ထန ို့တ င ်တည်ရှ သညို့်အတ ုင််းပဖစသ်ည်။ 

၄။ န ငုင်ထံတော်၏အချ ြ်အချောအောဏောသည် န ငုင်တံဝန််းလံု်း၌ တည်ထစရမ္ည်။ 

 

အခန််း (၂) 

အထပခခံမူ္မ္ ော်း 

၅။ န ငုင်ထံတော်၏ ရည်မ္ှန််းချြ်ြန််းတ ုငသ်ည် ဆ ုရှယ်လစလ်ူ ို့ထ ောငပ်ဖစသ်ည်။ 

၆။ န ငုင်ထံတော်၏စှီ်းြ ော်းထရ်းစနစသ်ည် ဆ ုရှယ်လစစ်ှီ်းြ ော်းထရ်းစနစပ်ဖစသ်ည်။ 

၇။ န ငုင်ထံတော်၏ဖ  ွဲ့စည််းြံုသည် ဆ ုရှယ်လစေ်ှီမ္ ုြထရစှီြ ု အထပခခထံသောဖ  ွဲ့စည််းြံုပဖစသ်ည်။ 

၈။ န ငုင်ထံတော်တ င ်လူလူချင််း၊ လူမ္ျ  ်းအချင််းချင််း ထခါင််းြံုပဖတ်ပခင််း ြင််းရှင််းထစရမ္ည်။ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 

Page 3 of 35 

၉။ န ငုင်ထံတော်သည် ထတောငသ်လူယ်သမ္ော်းမ္ျော်းနငှို့ ်အလုြ်သမ္ော်းမ္ျော်းြ ု အထပခခထံသောလုြ်သော်း ပြည်သ ူတ ု ို့၏ အြျ  ်းစှီ်းြ ော်းြ ု 

ြောြ ယ်ထစောငို့ထ်ရှောြ်သည်။ 

၁၀။ န ငုင်ထံတော်သည် လူငယ်မ္ျော်း၏ ြောယ၊ ဉောဏ၊ စောရ တတ  ြ်စံုဖ ံ ွဲ့ ပဖ  ်းတ ု်းတြ်ထရ်းအတ ြ် ပြ စု ြျ  ်းထ ောင ်ထြ်းရမ္ည်။ 

၁၁။ န ငုင်ထံတော်သည် တခတုည််းထသောြါတှီစနစြ် ုသောြျငို့သ်ံ်ုးရမ္ည်။ ပမ္နမ်္ောို့ဆ ုရှယ်လစ ်လမ္််းစဉ်ြါတှီ သည် 

န ငုင်ထံတော်၏တခတုည််းထသော န ငုင်ထံရ်းြါတှီပဖစ၍် န ငုင်ထံတော်ြ ု ဦ်းထဆောငသ်ည်။ 

၁၂။ န ငုင်ထံတော်၏ဥြထေပြ မ္ အောဏော၊ စှီမ္ံခန ို့ခ်  မ္ အောဏော၊ တရော်းစှီရငမ်္ အောဏော ဟူထသော အချ ြ်အချော အောဏောသည် 

ထတောငသ်လူယ်သမ္ော်းမ္ျော်းနငှို့အ်လုြ်သမ္ော်းမ္ျော်းြ ုအထပခခထံသော တ ုင််းရင််းသော်းလူမ္ျ  ်း ထြါင််းစံုြါဝငသ်ညို့် န ငုင်သံော်းမ္ျော်း၌ 

တည်သည်။ ဆနဒမ္ ထြ်းြ ုငခ် ငို့ရှ် ထသော န ငုင်သံော်းတ ု ို့ြ ထရ ်းချယ်တင ်ထပမ္ ောြ်သညို့်ပြည်သူ ို့ လွှတ်ထတော်သည် 

အချ ြ်အချောအောဏောြ ု န ငုင်သံော်းမ္ျော်း ံမ္ှခယံူ၍ ဤဖ  ွဲ့စည််းြံ ုအထပခခံဥြထေနငှို့အ်ညှီ သံ်ုးစ  ပခင််း၊ 

ခ  ထဝအြ်နငှ််းပခင််းပြ သည်။ 

၁၃။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် ဥြထေပြ မ္ အောဏောြ ု မ္ မ္ ြ ုယတ် ုငသ်ောသံ်ုးစ  လျြ် စှီမ္ံခန ို့ခ်  မ္ အောဏောနငှို့ ်

တရော်းစှီရငမ်္ အောဏောတ ု ို့ြ  ုဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေနငှို့အ်ညှီ ဖ  ွဲ့စည််း ော်းထသောြဟ ုနငှို့ ်ထေသဆ ုငရ်ော 

အောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းအော်း ခ  ထဝအြ်နငှ််း၍ သံ်ုးစ  ခ ငို့ပ်ြ သည်။ 

၁၄။ န ငုင်ထံတော်၏အောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းအဆငို့ဆ်ငို့သ်ည် အချင််းချင််းအပြနအ်လှနအ်စှီရငခ်ံပခင််း၊ ဆနဒထြ်းပခင််း၊ 

ဆနဒယူပခင််း၊ ဆနဒသထ ော ော်းြ ုအထလ်းဂရုပြ ပခင််း၊ စုထြါင််းဦ်းထဆောငပ်ခင််း၊ စုထြါင််းဆံု်း ပဖတ်ပခင််း၊ 

စုထြါင််းဆံု်းပဖတ်ချြ်ြ ုအော်းလံု်းြ လ ုြ်နောထဆောငရ် ြ်ပခင််း၊ အ ြ်အဖ  ွဲ့အစည််း၏ ဆံု်းပဖတ်ချြ်နငှို့ ်

ညွှနက်ြော်းချြ်မ္ျော်းြ ု ထအောြ်အဖ  ွဲ့အစည််းြ လ ုြ်နောထဆောငရ် ြ်ပခင််း၊ ထအောြ်အဖ  ွဲ့ အစည််း၏ တငပ်ြချြ်မ္ျော်း 

ြ ုအ ြ်အဖ  ွဲ့အစည််းြ အထလ်းဂရုပြ ပခင််းတ ု ို့ြါဝငထ်သော ဆ ုရှယ်လစ ်ေှီမ္ ုြထရစှီြျငို့စ်ဉ်နငှို့အ်ညှီ ထဆောငရ် ြ်ရမ္ည။် 

၁၅။ န ငုင်သံော်းတ ုင််းသည် ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေနငှို့ ်အပခော်းသြ်ဆ ုငရ်ော ဥြထေမ္ျော်းနငှို့အ်ညှီ- 

(ြ) န ငုင်ထံတော်၏အောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းအဆငို့ဆ်ငို့သ် ု ို့ ပြညသ်ူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်း ထရ ်းချယ်တင ်ထပမ္ ောြ်ခ ငို့န်ငှို့ ်

မ္ မ္ ြ ုယ်တ ုင ်ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ်အပဖစထ်ရ ်းချယ် တငထ်ပမ္ ောြ်ခြံ ုငခ် ငို့ရှ် သည်၊ 

(ခ) မ္ မ္ တ ု ို့ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ် ော်းထသော ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်းြ ု တောဝနမ်္ှ ပြနလ်ည်ရြ်ုသ မ္််း ခ ငို့ရှ် သည်။ 

၁၆။ န ငုင်ထံတော်၏ အောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းတရြ်ရြ်သ ု ို့ ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပခင််းခရံထသော ပြည်သူ ို့ ြ ုယ်စော်းလှယ်တ ုင််းသည် 

မ္ မ္ ြ ုထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ခ ို့ကြထသော န ငုင်သံော်းမ္ျော်း ံသ ု ို့ မ္ မ္ ၏ထဆောငရ် ြ် ချြ်မ္ျော်းနငှို့ြ်တ်သြ်၍ 

အစှီရငခ်ရံမ္ညို့်အပြင ်ယင််းတ ု ို့၏ဆနဒြ ုလည််း ရယူရမ္ည။် 

၁၇။ ထေသဆ ုငရ်ောအထရ်းြ စစမ္ျော်းြ ု ထဆောငရ် ြ်ရောတ ငထ်ေသအတ င််းပြှီ်းပြတ်န ငုသ်မ္  ပြှီ်းပြတ်ထစ ရနထ်ေသရှ  

လုြ်သော်းပြည်သမူ္ျော်းြ ုယ်တ ုင ်ြျယ်ြျယ်ပြန ို့ပ်ြန ို့ြ်ါဝငထ်ဆောငရ် ြ်ထစရမ္ည်။ ယင််းတ ု ို့အော်း လုြ်ြ ုငခ် ငို့န်ငှ ို့ ်တောဝန ်

မ္ျော်းြ ု ခ  ထဝအြ်နငှ််းရမ္ည်။ 

၁၈။ န ငုင်ထံတော်သည် - 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 

Page 4 of 35 

(ြ) ထပမ္ထြေါ်ထပမ္ထအောြ်၊ ထရထြေါ်ထရထအောြ်၊ ထလ ုအတ င််းရှ သယံဇောတြစစည််းအော်းလံု်းနငှို့ ်ထပမ္ယော အော်းလံု်းတ ု ို့၏ 

ြငရ်င််း ြ ုငရ်ှငပ်ဖစသ်ည်၊ 

(ခ) န ငုင်သံော်းလုြ်သော်းပြည်သမူ္ျော်း၏အြျ  ်းစှီ်းြ ော်းအလ ု ို့ငေှာ သယံဇောတြစစည််းမ္ျော်းြ ု ဖ ံွဲ့ ပဖ  ်းတ ု်းတြ် ထစရန ်

ထဆောငရ် ြ်ပခင််း၊  ုတ်ထဖော်လုြ်ြ ုငသ်ံ်ုးစ  ပခင််း ပြ လုြ်ရမ္ည်။ 

၁၉။ န ငုင်ထံတော်သည် န ငုင်အံတ င််းရှ ြုန ်ုတ်အရင််းအနှှီ်းမ္ျော်းြ ု ပြည်သြူ ုငပ်ြ လုြ်ရမ္ည်။ သမ္ဝါယမ္ ြ ုငအ်ပဖစ ်ဖ  ွဲ့စည််းလြ်ု 

ြ ုငသ်ငို့သ်ညို့်လုြ်ငန််းမ္ျော်းြ ု သမ္ဝါယမ္ြ ုငပ်ြ လုြ်ရမ္ည်။ 

၂၀။ န ငုင်ထံတော်သည် ဆ ုရှယ်လစစ်ှီ်းြ ော်းထရ်းစနစြ် ုမ္  ခ ြု်ထသော ြုဂ္လ ြြ ုငဆ် ုငလ်ုြ်ြ ုငမ်္ ြ ု ဥြထေ အရ ခ ငို့ပ်ြ န ငုသ်ည်။ 

၂၁။ (ြ) တ ုင််းရင််းသော်းလူမ္ျ  ်းမ္ျော်း၏စည််းလံု်းညှီည တ်ထရ်း၊ အချင််းချင််းယ ုင််းြင််းြူညှီထရ်းနငှို့ ်ချစက်ြည် ထလ်းစော်း 

ထရ်းတ ု ို့အပမ္  မ္ပြတ်တ ု်းတြ်ပဖစ ် န််းထနထစရန ်န ငုင်ထံတော်ြ တောဝနယ်ူလုြ်ထဆောင ်ရမ္ည်၊ 

(ခ) တ ုင််းရင််းသော်းလူမ္ျ  ်းမ္ျော်းသည် မ္ မ္ တ ု ို့ြ ု်းြ ယ်သညို့် ောသောနငှို့ခ်ျစခ်ငပ်မ္တ်န ်ုးသညို့်စြော်း၊ စောထြ၊ ယဉ်ထြျ်းမ္ ၊ 

ဓထလို့ ံု်းတမ္််းတ ု ို့ြ ု ဥြထေမ္ျော်းနငှို့ပ်ဖစထ်စ၊ အမ္ျော်းအြျ  ်းနငှို့ပ်ဖစထ်စ မ္ဆန ို့ြ်ျငလ် င ်လ တ်လြ်စ ောြ ု်းြ ယ်ခ ငို့၊် 

ပြ စုြျ  ်းထ ောငခ် ငို့၊် ထပြောဆ ုထရ်းသော်းြျငို့သ်ံ်ုးခ ငို့ရှ် သည်။ 

၂၂။ န ငုင်သံော်းတ ုင််းသည် - 

(ြ) လူမ္ျ  ်း၊ ြ ု်းြ ယ်သညို့် ောသော၊ အဆငို့အ်တန််း၊ အမ္ျ  ်းသော်း၊ အမ္ျ  ်းသမ္ှီ်းမ္ထရ ်း ဥြထေအရောတ င ်အညှီအမ္  

ပဖစထ်စရမ္ည်၊ 

(ခ) ညှီမ္ ထသော အခ ငို့အ်လမ္််းမ္ျော်းရရှ ထစရမ္ည်၊ 

(ဂ) မ္ မ္ တ ု ို့၏ြောယ၊ ဉောဏ၊ ဝှီရ ယစ မ္််းအော်းအလ ုြ ်အချ  ်းြျမ္ တညှီည တ်ထသော ခစံော်းြ ုငခ် ငို့မ်္ျော်းရရှ  ထစရမ္ည်၊ 

(ဃ) ဥြထေနငှို့အ်ညှီ အထမ္ ခ  ထဝဆြ်ခခံ ငို့ ်ရှ ထစရမ္ည်။ 

၂၃။ မ္ည်သညို့်ပြစမ်္ ဆ ုငရ်ောဥြထေမ္  ထနောြ်ထကြောင််းပြန၍် အောဏောသြ်ထရောြ်မ္ မ္ရှ ထစရ။ 

၂၄။ လူ ို့သ ြခောည   ်းန မ္််းထသ်းသ မ္်ထစထသောပြစေ်ဏမ်္ျ  ်းမ္ထြ်းရ။ 

၂၅။ ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေြသတ်မ္ှတ်ထသော လ တ်လြ်ခ ငို့၊် လုြ်ြ ုငခ် ငို့၊် ခစံော်းခ ငို့၊် တောဝနန်ငှို့ ်တော်းပမ္စခ်ျြ်မ္ျော်း 

  ထရောြ်ခ ငုမ်္ောပြညို့်စံုထစရန ်လ ုအြ်ထသော ဥြထေမ္ျော်းပြဋ္ဌောန််းရမ္ည်။ 

၂၆။ န ငုင်ထံတော်သည်လ တ်လြ်ထသောန ငုင်ပံခော်းထရ်းဝါေြ ု အစဉ်တစ ုြ်ြျငို့သ်ံ်ုး၍ ြမ္္ောို့ပင မ္််းချမ္််းထရ်းနငှို့ ်န ငုင်အံချင််းချင််း 

မ္ တ်ဝတ်မ္ြျြ် ထြါင််းဖြ်ဆြ်ဆံထရ်းြ ု ထရှွဲ့ ရ သည်။ န ငုင်အံချင််းချင််း ပင မ္််းချမ္််းစ ော အတူယှဉ်တ   ထန  ုငထ်ရ်းမ္ူမ္ျော်းြ ု 

ထစောငို့ ် န််းသည်။ 

၂၇။ ဤအထပခခမံ္ူမ္ျော်းသည် ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေြါပြဋ္ဌောန််းချြ်မ္ျော်းြ ုလည််းထြောင််း၊ အပခော်းဥြထေ မ္ျော်းြါ 

ပြဋ္ဌောန််းချြ်မ္ျော်းြ ုလည််းထြောင််း အနြ်အဓ ြပောယ်ဖ ငို့ဆ် ုရော၌ လမ္််းညွှနမ်္ျော်း ပဖစသ်ည်။ 

 

အခန််း (၃) 

န ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းတညထ်ဆောကြုံ် 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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၂၈။ န ငုင်ထံတော်ြ ုဖ  ွဲ့စည််းတည်ထဆောြ်ရောတ င ်ြဟ ုြဦ်းစှီ်းဦ်းထဆောငပ်ြ ၍ ထေသအလ ုြ်ြ ုယ်တ ုင ်စှီမ္ံ ထဆောငရ် ြ်သညို့် 

စနစြ် ုြျငို့သ်ံ်ုးသည်။ 

၂၉။ (ြ) ပြည်ထ ောငစ်ဆု ုရှယ်လစသ်မ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ြ ထုေသအလ ုြ် ထအောြ်ြါအတ ုင််းစုစည််း သည ်- 

(၁) ထြျ်းရ ောမ္ျော်းြ ု ထြျ်းရ ောအုြ်စု အပဖစစ်ုစည််းသည်၊ 

(၂) ရြ်ြ ြ်မ္ျော်းြ ု ပမ္  ွဲ့အပဖစ ်စစုည််းသည်၊ 

(၃) ထြျ်းရ ောအုြ်စုမ္ျော်းနငှို့ ်ပမ္  ွဲ့မ္ျော်းြ ု ပမ္  ွဲ့နယ်အပဖစ ်စစုည််းသည်၊ 

(၄) ပမ္  ွဲ့နယ်မ္ျော်းြ ု ပြည်နယ်၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် တ ုင််းအပဖစ ်စုစည််းသည်၊ 

(၅) ပြည်နယ်မ္ျော်းနငှို့တ် ုင််းမ္ျော်းြ ု န ငုင်ထံတော်အပဖစ ်စုစည််းသည်။ 

(ခ) ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစသ်မ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်၏ စှီမ္ံခန ို့ခ်  ထရ်းထေသအဆငို့ဆ်ငို့သ်ည် ထအောြ်ြါ အတ ုင််း ပဖစသ်ည် 

- 

(၁) ရြ်ြ ြ်၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် ထြျ်းရ ောအုြ်စုမ္ျော်း၊ 

(၂) ပမ္  ွဲ့နယ်မ္ျော်း၊ 

(၃) ပြည်နယ်၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် တ ုင််းမ္ျော်း၊ 

(၄) န ငုင်ထံတော်။ 

၃၀။ (ြ) ထြော်သ်ူးထလြ ု ြရငပ်ြည်နယ် ဟုသတ်မ္ှတ်သည်၊ 

(ခ) ချင််းဝ ထသသတ ုင််းြ ု ချင််းပြည်နယ် ဟုသတ်မ္ှတ်သည်၊ 

(ဂ) တနသသောရှီတ ုင််း (၁)ြ ု မ္ နပ်ြည်နယ် ဟုသတ်မ္ှတ်သည်၊ 

(ဃ) တနသသောရှီတ ုင််း (၂)ြ ု တနသသောရှီတ ုင််း ဟုသတ်မ္ှတ်သည်၊ 

(င) ရခ ငုတ် ုင််းြ ု ရခ ငုပ်ြည်နယ် ဟုသတ်မ္ှတ်သည်။ 

၃၁။ ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစသ်မ္မတ ပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်၏ ပြည်နယ်မ္ျော်းနငှို့တ် ုင််းမ္ျော်းသည် ထအောြ်ြါ အတ ုင််းပဖစသ်ည် - 

(ြ) ြချငပ်ြည်နယ်၊ 

(ခ) ြယော်းပြည်နယ်၊ 

(ဂ) ြရငပ်ြည်နယ်၊ 

(ဃ) ချင််းပြည်နယ်၊ 

(င) စစြ် ုင််းတ ုင််း၊ 

(စ) တနသသောရှီတ ုင််း၊ 

(ဆ) ြ ခ်ူးတ ုင််း၊ 

(ဇ) မ္ထြ ်းတ ုင််း၊ 

(ဈ) မ္နတထလ်းတ ုင််း၊ 

(ည) မ္ နပ်ြည်နယ်၊ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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(ဋ) ရခ ငုပ်ြည်နယ်၊ 

(ဌ) ရနြ်ုနတ် ုင််း၊ 

(ဍ) ရှမ္််းပြည်နယ်၊ 

(ဎ) ဧရောဝတှီတ ုင််း။ 

၃၂။ ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစသ်မ္မတ ပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်တ င ်ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်တရြ်သောရှ သည်။ 

၃၃။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ပြဋ္ဌောန််းထသောဥြထေမ္ျော်း၊ နည််းဥြထေမ္ျော်း၊ ဆံု်းပဖတ်ချြ်မ္ျော်းနငှို့အ်ညှီ ြဟ ုနငှို့ ်ထေသ 

ဆ ုငရ်ောအောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းနငှို့ ်ဝန ်မ္််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းအော်း လမ္််းညွှနပ်ခင််း၊ ကြှီ်းကြြ် ြ ြ်ြ ပခင််း၊ 

ထြါင််းစြ်ည  န  င််းပခင််းပြ ရန ်န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီြ ု ဖ  ွဲ့စည််း ော်းရှ သည်။ 

၃၄။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ချမ္ှတ်ထသောလုြ်ငန််းမ္ျော်းြ ု တောဝနယ်ူထဆောငရ် ြ်ရနအ်တ ြ် ထအောြ်ြါြဟ ု အောဏောြ ုင ်

အဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းြ ု ဖ  ွဲ့စည််း ော်းရှ သည ်- 

(ြ) ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ 

(ခ) ပြည်သူ ို့တရော်းသူကြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ 

(ဂ) ပြည်သူ ို့ဥြထေအြျ  ်းထဆောငအ်ဖ  ွဲ့၊ 

(ဃ) ပြည်သူ ို့လုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့။ 

၃၅။ ပြည်နယ်နငှို့တ် ုင််း၊ ပမ္  ွဲ့နယ်၊ ရြ်ြ ြ်နငှို့ထ်ြျ်းရ ောအုြ်စုအသှီ်းသှီ်းတ င ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီတရြ်စှီ ဖ  ွဲ့ စည််း ော်းရှ သည်။ 

၃၆။ (ြ) ပြည်နယ်နငှို့တ် ုင််း ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်း၊ ပမ္  ွဲ့နယ်ပြညသ်ူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်းတ င ်အလုြ်အမ္ ထဆောင ်အဖ  ွဲ့၊ 

တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့ နငှို့လ်ုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့တဖ  ွဲ့စှီ ဖ  ွဲ့စည််း ော်းရှ သည်၊ 

(ခ) ရြ်ြ ြ်နငှို့ထ်ြျ်းရ ောအုြ်စုပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်းတ င ်အလုြ်အမ္ ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့ နငှို့ ်တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့ တဖ  ွဲ့စှီ 

ဖ  ွဲ့စည််း ော်းရှ  သည။် 

၃၇။ ြဟ ုနငှို့ထ်ေသအဆငို့ဆ်ငို့တ် င ်ပြည်သူ ို့ထရ်းရော စှီမ္ံခန ို့ခ်  ထရ်းဝန ်မ္််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း၊ တရော်းထရ်း ဝန ်မ္််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း၊ 

ဥြထေဝန ်မ္််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း၊ စောရင််းဝန ်မ္််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းစသညို့် ဝန ်မ္််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းြ  ု

လ ုအြ်သလ ုဖ  ွဲ့စည််း ော်းရှ သည်။ 

၃၈။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် န ငုင်ထံတော်၏အြျ  ်းြ ု ထရှွဲ့ ရ ၍ န ငုင်ထံတော်၏နယ်န မ္ တ်ြ ု ပြငဆ်င ်သတ်မ္ှတ်ရနလ် ုအြ်ြါြ 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်အော်းလံု်း၏ ခနုစဆ်ယို့်ငါ်းရောခ ငုန်  န််း ဆနဒမ္  ပဖငို့ ်ပြငဆ်ငသ်တ်မ္ှတ်န ငုသ်ည်။ 

၃၉။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် - 

(ြ) ပြည်နယ်မ္ျော်းြ ုပဖစထ်စ၊ တ ုင််းမ္ျော်းြ ုပဖစထ်စ ပြငဆ်ငဖ်  ွဲ့စည််းရနအ်ထကြောင််းထြေါ်ထြါြ်ြါြ သြ် 

ဆ ုငရ်ောပြည်နယ်မ္ျော်း၊ သ ု ို့မ္ဟုတ ်တ ုင််းမ္ျော်းအတ င််းထန  ုငက်ြထသောန ငုင်သံော်းမ္ျော်း၏ ဆနဒြ ုရယူပြှီ်းလ င ်

ဥြထေပြဋ္ဌောန််း၍ ပြငဆ်ငဖ်  ွဲ့စည််းန ငုသ်ည်၊ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 

Page 7 of 35 

(ခ) ပြည်နယ်တခခု၊ု သ ု ို့မ္ဟုတ်တ ုင််းတခခု၏ုနယ်န မ္ တ်ြ ု ထပြောင််းလ ပြငဆ်ငသ်တ်မ္ှတ်ရန ်အ ထကြောင််း ထြေါ်ထြါြ်ြါြ 

ယင််းနယ်န မ္ တ်ပြဿနောနငှို့ ်ြတ်သြ်သညို့် ပြည်နယ်မ္ျော်း၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် တ ုင််းမ္ျော်း အတ င််းထန  ုငက်ြထသော 

န ငုင်သံော်းမ္ျော်း၏ဆနဒြ ု ရယူပြှီ်းလ င ်ဥြထေပြဋ္ဌောန််း၍ ထပြောင််းလ  ပြငဆ်င ်သတ်မ္ှတ်န ငုသ်ည်၊ 

(ဂ) ပြည်နယ်တခခု၊ုသ ု ို့မ္ဟုတ် တ ုင််းတခခုု၏အမ္ည်ြ ု ထပြောင််းလ ပြငဆ်ငသ်တ်မ္ှတ်ရန ်အ ထကြောင််း ထြေါ်ထြါြ်ြါြ 

သြ်ဆ ုငရ်ောပြည်နယ်၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် တ ုင််းအတ င််း ထန  ုငက်ြထသော န ငုင်သံော်း မ္ျော်း၏ ဆနဒ ြ ုရယူပြှီ်းလ င ်

ဥြထေပြဋ္ဌောန််း၍ ထပြောင််းလ ပြငဆ်င ်သတ်မ္ှတ်န ငုသ်ည်။ 

၄၀။ ပြည်နယ်နငှို့တ် ုင််းအတ င််းရှ  ထြျ်းရ ော၊ ထြျ်းရ ောအုြ်စု၊ ရြ်ြ ြ်၊ ပမ္  ွဲ့ နငှို့ပ်မ္  ွဲ့နယ်မ္ျော်းြ ုပြငဆ်ငပ်ခင််း၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် 

ဖ  ွဲ့စည််းပခင််း ပြ လုြ်ရန ်အထကြောင််းထြေါ်ထြါြ်ြါြ ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့သည် သြ်ဆ ုငရ်ောပြည်သူ ို့ ထြောငစ်ှီမ္ျော်းနငှို့ည်  န  င််း၍ 

ထဆောငရ် ြ်န ငုသ်ည်။ 

 

အခန််း(၄) 

ပြည်သူ ူ့လွှတထ်တော ်

၄၁။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် န ငုင်သံော်းမ္ျော်း၏ြ ုယ်စော်း န ငုင်ထံတော်၏ အချ ြ်အချောအောဏောြ ုခယံူ ြျင်ို့သံ်ုးထသော န ငုင်ထံတော် 

၏အပမ္ငို့ဆ်ံု်းအောဏောြ ုင ်အဖ  ွဲ့အစည််းပဖစသ်ည်။ 

၄၂။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ု ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေနငှို့ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပခင််းဆ ုငရ်ော ဥြထေမ္ျော်း 

အရဆနဒမ္ ထြ်းြ ုငခ် ငို့ရှ် ထသော န ငုင်သံော်းမ္ျော်းြလ   ွဲ့ ဝှြ်ဆနဒမ္ ပဖငို့ ်တ ုြ်ရ ုြ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်သညို့် 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်းပဖငို့ ်ဖ  ွဲ့စည််းရမ္ည်။ 

၄၃။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၏ြံုမ္ှနသ်ြ်တမ္််းသည် ယင််း၏ြ မ္အကြ မ္်အစည််းအထဝ်း ြျင််းြသညို့်ထန ို့မ္ှ စ၍ 

ထလ်းနစှပ်ဖစသ်ည်။ သ ု ို့ရောတ င ်ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် ြ ုယ်စော်းလယှ်အော်းလံု်း၏ ခနုစဆ်ယ်ို့ငါ်းရောခ ငု ်န န််းြ သထ ောတူလ င ်

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၏ ြံုမ္ှနသ်ြ်တမ္််းြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် - 

(ြ) ထလ ောို့ထြါ ို့ သတ်မ္ှတ်န ငုသ်ည်၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် 

(ခ) ြုေမ်္ ၇၇ နငှ်ို့ အညှီ တ ု်းပမ္ င်ို့သတ်မ္ှတ်န ငုသ်ည်။ 

၄၄။ န ငုင်ထံတော်၏ဥြထေပြ မ္ အောဏောသည် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၌သော တည်သည်။ 

၄၅။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် န ငုင်ထံတော်၏စှီမ္ံခန ို့ခ်  မ္ အောဏောနငှို့ ်တရော်းစှီရငမ်္ အောဏောတ ု ို့ြ  ုြဟ ုနငှို့ ်ထေသဆ ုငရ်ောအောဏောြ ုင ်

အဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းအော်း ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေနငှို့အ်ညှီ ခ  ထဝအြ်နငှ််းန ငု ်သည်။ 

၄၆။ တ ုင််းရင််းသော်းလူမ္ျ  ်းတမ္ျ  ်း၏ ယဉ်ထြျ်းမ္ ဆ ုငရ်ောဥြထေြ ု ပြဋ္ဌောန််းရနရ်ှ လ င ်သြ်ဆ ုငရ်ော ပြည်နယ်၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် တ ုင််းမ္ှ 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်အော်းလံု်း၏  ြ်ဝြ်ထြျောြ် သထ ော တူမ္ှသောလ င ်ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ 

ယင််းဥြထေြ ု ဆံု်းပဖတ်ထဆောငရ် ြ်ြ ုငခ် ငို့ရှ် သည်။ 

၄၇။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြသောလ င ်န ငုင်ထံတော်၏စှီ်းြ ော်းထရ်းစှီမ္ံြ န််း၊ နစှစ်ဉ်ရသံ်ုးခန ို့မ်္ှန််းထပခထင စောရင််း နငှို့ ်

အခ နအ်ထြောြ်နငှို့ ်ြတ်သြ်သညို့်ဥြထေမ္ျော်းြ ု ပြဋ္ဌောန််းရမ္ည်။ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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၄၈။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် - 

(ြ) အဓ ြြျထသောြ စစမ္ျော်းြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်အော်းလံု်း၏ ခနုစဆ်ယို့်ငါ်းရောခ ငုန်  န််း ဆနဒမ္ ပဖငို့သ်ောလ င ်

ဆံု်းပဖတ်ရမ္ည်၊ 

(ခ) သောမ္နြ် စစမ္ျော်းြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်အော်းလံု်း၏  ြ်ဝြ်ထြျော် ဆနဒမ္ ပဖငို့ ်ဆံု်းပဖတ် ရမ္ည်၊ 

(ဂ) ြ စစတရြ်ရြ်ြ ုအဓ ြြ စစ၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် သောမ္နြ် စစဟူ၍ အယူအဆြ  လ  ထနြါြ ယင််းပြဿနော ြ  ု

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် အစည််းအထဝ်းသ ု ို့တြ်ထရောြ်လောထသော ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်  ြ် 

ဝြ်ထြျော်၏ဆနဒမ္ ပဖငို့ဆ်ံု်းပဖတ်ရမ္ည်။ 

၄၉။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် စစထ်ကြညောပခင််း၊ စစထ်ပြပင မ္််းပခင််းတ ု ို့ြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ် အော်းလံု်း၏ 

ခနုစဆ်ယို့်ငါ်းရောခ ငုန်  န််း ဆနဒမ္ ပဖငို့သ်ောလ ငဆ်ံု်းပဖတ်ထဆောငရ် ြ်န ငုသ်ည်။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် အစည််းအထဝ်းြျင််းြသညို့် 

ြောလမ္ဟုတ်လ င ်ယင််းြ စစအတ ြ် န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီြ ပြည်သူ ို့ လွှတ်ထတော် အထရ်းထြေါ်အစည််းအထဝ်း 

ထခေါ်ယူြျင််းြထြ်းရမ္ည်။ 

၅၀။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် ပြည်သူ ို့ဆနဒခယံူြ  မ္ျော်းြ ု လ ုအြ်သညို့်အခါပြ လုြ်ထဆောငရ် ြ်ထစရန ်ဆံု်း ပဖတ်န ငုသ်ည်။ 

၅၁။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြံုမ္ှနအ်စည််းအထဝ်းြ ု တနစှလ် င ်အနည််းဆံု်းနစှက်ြ မ္်မ္ြျြ်မ္ြ ြ ်ထခေါ်ယူ ြျင််းြရမ္ည်။ 

ြံုမ္ှနအ်စည််းအထဝ်းတကြ မ္်နငှို့ ်တကြ မ္်အကြော်းအရှည်ကြောဆံ်ုးြောလသည် ရှစလ် ြမ်္ ြ ုထစရ။ လ ုအြ်လ င ်

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် အ ူ်းအစည််းအထဝ်းြ ုပဖစထ်စ၊ အထရ်းထြေါ်အစည််းအထဝ်းြ ု ပဖစထ်စ န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီြ 

ထခေါ်ယူြျင််းြန ငုသ်ည်။ 

၅၂။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းထခေါ်ယူြျင််းြထြ်းရန ်ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်အော်းလံု်း ၏ 

သံ်ုးဆယို့်ထလ်းရောခ ငုန်  န််းြ ထတောင််းဆ ုလ င ်န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီသည် အစည််းအထဝ်းြ ုအပမ္နဆ်ံု်း 

ထခေါ်ယူြျင််းြထြ်းရမ္ည်။ 

၅၃။ (ြ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြံုမ္ှနအ်စည််းအထဝ်းြျင််းြသညို့်အခါတ ုင််း အစည််းအထဝ်းကြှီ်းကြြ်ြ ြ်ြ  ရန ်

သ ောြတ အဖ  ွဲ့ြ ု ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ရမ္ည်၊ 

(ခ) ပြည်နယ်နငှို့တ် ုင််းတခစုှီမ္ှ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်းြ မ္ မ္ တ ု ို့အ  မ္ှသ ောြတ  အဖ  ွဲ့ ဝငတ်ဦ်းြျစှီ 

ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ရမ္ည်။ ယင််းသ ောြတ အဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ အတည်ပြ ထြ်းရမ္ည်၊ 

(ဂ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းမ္ျော်း၌ အလှညို့်ြျသ ောြတ တဦ်းြျစှီြ ု တောဝနထ်ြ်းရမ္ည်၊ 

(ဃ) န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ၊သ ု ို့မ္ဟုတ် ြဟ ုအောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းတရြ်ရြ် တ ငအ်ဖ  ွဲ့ဝငအ်ပဖစြ်ါဝငထ်န သညို့် 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် ြ ုယ်စော်းလှယ်တဦ်းသည် သ ောြတ အဖ  ွဲ့ဝငမ်္ပဖစထ်စရ၊ သ ောြတ အဖ  ွဲ့ဝင ်တဦ်းသည် 

န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် ြဟ ုအောဏောြ ုင ်အဖ  ွဲ့အစည််းတရြ်ရြ်သ ု ို့ ထရ ်းချယ်တင ်ထပမ္ ောြ်ပခင််း ခရံလ င ်

သ ောြတ အဖ  ွဲ့ဝငအ်ပဖစမ်္ှ နတု်  ြ်ရမ္ည်၊ 

(င) သ ောြတ အဖ  ွဲ့သည် ထနောြ်တကြ မ္် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြံုမ္ှန ်အစည််းအထဝ်းြျင််းြ၍ သ ောြတ  အဖ  ွဲ့အသစ ်

ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပြှီ်းသည်အ   တောဝန ်မ္််းထဆောငရ်မ္ည၊် 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 

Page 9 of 35 

(စ) ြုေမ်္၅၂အရ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းထခေါ်ယူြျင််းြထြ်းရနထ်တောင််းဆ ုြါလျြ် ထတောင််းဆ ု သညို့်ထန ို့မ္ ှ

ရြ်ထြါင််း သံ်ုးဆယ်အတ င််း န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီြ အစည််းအထဝ်းထခေါ်ယူရနြ်ျြ်ြ ြ်ခ ို့လ င ်

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သ ောြတ အဖ  ွဲ့ြ အစည််းအထဝ်းထခေါ်ယူြျင််းြထြ်းရမ္ည်။ 

၅၄။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် - 

(ြ) စှီ်းြ ော်းထရ်း၊  ဏ္ဍောထရ်း၊ လူမ္ ထရ်း၊ ပြည်သူ ို့ထရ်းရောစှီမ္ံခန ို့ခ်  ထရ်း၊ ဥြထေပြ ထရ်း၊ န ငုင်ပံခော်းထရ်း၊ 

တ ုင််းရင််းသော်းလူမ္ျ  ်းမ္ျော်းအထရ်းတ ု ို့အပြင ်အပခော်းထရ်းရောမ္ျော်းနငှို့သ်ြ်ဆ ုငထ်သော ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ထရ်းရော 

ထြော်မ္ှီတှီမ္ျော်းြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယမ်္ျော်းပဖငို့ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ဖ  ွဲ့စည််းရမ္ည်၊ 

(ခ) န ငုင်ထံတော်ြောြ ယ်ထရ်းနငှို့လ်ံုပခံ ထရ်းရောထြော်မ္ှီတှီတရြ်ြ ု န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီဝငမ်္ျော်းနငှို့ဝ်နက်ြှီ်း အဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်း  မ္ ှ

သငို့ထ်လျော်ထသောအထရအတ ြ်ရှ သညို့် ြုဂ္  လ်မ္ျော်းပဖငို့ ်ဥြထေနငှို့အ်ညှီ ဖ  ွဲ့စည််းရမ္ည်။ 

၅၅။ ထအောြ်ြါအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း၏ ထဆောငရ် ြ်ချြ်မ္ျော်းနငှို့လ်ုြ်ငန််းမ္ျော်းသည် ပြည်သတူ ု ို့အတ ြ် 

အြျ  ်းသြ်ထရောြ်မ္ ရှ သည်၊ မ္ရှ သည်ြ ု ပြည်သူ ို့လုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့ြ အဖ  ွဲ့မ္ျော်းဖ  ွဲ့စည််း၍ 

စစထ်ဆ်းထစန ငုရ်နအ်လ ု ို့ငေှာ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြဥြထေပြဋ္ဌောန််းရမ္ည် - 

(ြ) ထေသဆ ုငရ်ော အောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း၊ 

(ခ) ဝနက်ြှီ်းဌောနမ္ျော်း၊ 

(ဂ) ဝန ်မ္််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း၊ 

(ဃ) စစထ်ဆ်းရနဥ်ြထေအရ သတ်မ္ှတ် ော်းထသော အပခော်းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း။ 

၅၆။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည်ထြော်မ္ှီရှငမ်္ျော်းနငှို့ ်ထြောမ်္ှီတှီမ္ျော်းြ ုလ ုအြ်သလ ုဖ  ွဲ့စည််း၍ တောဝနန်ငှို့ ်လြ်ု 

ြ ုငခ် ငို့မ်္ျော်းအြ်နငှ််းန ငုသ်ည်။ 

၅၇။ × × × × 

၅၈။ န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီနငှို့ ်ြဟ ုအောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းသည် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုတောဝနခ်ရံမ္ည်။ 

၅၉။ (ြ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းြျင််းြချ န၌် ပြညသ်ူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်တဦ်းဦ်းအော်း ဖမ္််းဆှီ်းရန ်

လ ုအြ်ြါြ ခ ငုလ်ံုထသောအထ ောြ်အ ော်းြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သ ောြတ အဖ  ွဲ့သ ု ို့ တငပ်ြရ မ္ည်။ 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သ ောြတ အဖ  ွဲ့၏ ကြ  တငခ် ငို့ပ်ြ ချြ်မ္ရရှ ြ  ဖမ္််းဆှီ်းပခင််းမ္ပြ ရ၊ 

(ခ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အဖ  ွဲ့အစည််းတခခုအုစည််းအထဝ်းြျင််းြချ နတ် င ်ယင််းအဖ  ွဲ့အစည််း၌ြါဝငထ်သော 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် ြ ုယ်စော်းလှယ်တဦ်းဦ်းအော်းဖမ္််းဆှီ်းရနလ် ုအြ်ြါြ ခ ငုလ်ံုထသောအထ ောြ်အ ော်းြ ု 

န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီသ ု ို့တငပ်ြရမ္ည်။ န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ၏ ကြ  တငခ် ငို့ပ်ြ ချြ်မ္ရရှ ြ  ဖမ္််းဆှီ်းပခင််း မ္ပြ ရ၊ 

(ဂ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အဖ  ွဲ့အစည််းတခခု ုအစည််းအထဝ်းြျင််းြချ န ်မ္ဟုတ်လ င ်

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် ြ ုယ်စော်းလှယ်တဦ်းဦ်းအော်း ဖမ္််းဆှီ်းြါြ ယင််းသ ု ို့ဖမ္််းဆှီ်းရပခင််း အတ ြ် 

ခ ငုလ်ံုထသောအထ ောြ်အ ော်းြ ု န ငုင်ထံတော် ထြောငစ်ှီသ ု ို့ အပမ္နဆ်ံု်းတငပ်ြရမ္ည်။ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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၆၀။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်နငှို့ ်ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း၏ အစည််းအထဝ်းတ ု ို့တ င ်တငပ်ြထဆ ်းထန ်း 

ထဆောငရ် ြ်ချြ်မ္ျော်း နငှို့စ်ြ်လျဉ််း၍ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်တဦ်းဦ်းြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် ဥြထေ၊ 

နည််းဥြထေမ္ျော်းနငှို့စ်ည််းြမ္််းမ္ျော်းမ္ှ တြါ်း အပခော်းဥြထေမ္ျော်းအရ တစံုတရော အထရ်းယူအပြစ ်ထြ်းပခင််း မ္ရှ ထစရ။ 

၆၁။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းြျင််းြသညို့်ြောလမ္ဟုတ်လ င ်ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ် 

တဦ်းဦ်း၏စောပဖငို့ထ်မ္်းပမ္န််းချြ်ြ ု ြဟ ုအောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းြ ရြ်သတတ သံ်ုးြတ်အတ င််း ပြန ်လည် 

ထပဖကြော်းရမ္ည်။ 

၆၂။ × × × × 

၆၃။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီတရြ်ရြ်ြ ု ပဖစထ်စ၊ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်းြ ု ပဖစထ်စ ထအောြ်ြါ 

အထကြောင််းတခုခထုကြောင်ို့ ဖျြ်သ မ္််းန ငုသ်ည် - 

(ြ) ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းချြ်တရြ်ရြ်ြ ု ထဖောြ်ဖျြ်ြျ ်းလ နပ်ခင််း၊ 

(ခ) တ ုင််းရင််းသော်းစည််းလံု်းညှီည တ်ထရ်းြ ု   ခ ြု်ြျြ်ပြော်းထစရန ်ထဆောငရ် ြ်ပခင််း၊ 

(ဂ) န ငုင်ထံတော်တည်တံို့ခ ငုပ်မ္ ထရ်းြ ု အနတရောယ်ပြ   ြါ်းပခင််း၊ 

(ဃ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြချမ္ှတ်ပြဋ္ဌောန််း ော်းထသော ဆံု်းပဖတ်ချြ်တရြ်ရြ်ြ ု ဆန ို့ြ်ျငခ်ျ  ်းထဖောြ် ပခင််း၊ 

(င) တောဝနမ်္ျော်းြ ု ထြျြ နစ် ောမ္ မ္််းထဆောငပ်ခင််း။ 

 

အခန််း (၅) 

န ငုင်ထံတော်ထကောငစ် ီ

၆၄။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်း  မ္ ှထအောြ် ြါ ြုဂ္  လ်မ္ျော်းပဖငို့ ်

ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ဖ  ွဲ့စည််းရမ္ည် - 

(ြ) ပြည်နယ်နငှို့တ် ုင််းတခစုှီ၏ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်းြ မ္ မ္ တ ု ို့အ  မ္ ှတဦ်းြျစှီ 

ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ထသော ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်း၊ 

(ခ) ြုေမ်္ခ   (ြ)အရ ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ထသော ြ ုယ်စော်းလှယ်ဦ်းထရနငှို့ည်ှီမ္ သညို့် အထရအတ ြ်ြ ု 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်းြ မ္ မ္ တ ု ို့အ  မ္ှထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ထသောြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်း၊ 

(ဂ) ဝနက်ြှီ်းချ ြ်။ 

၆၅။ ြေုမ်္ ၆၄ ြုေမ်္ခ   (ြ)နငှို့(်ခ)တ ု ို့အရ ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ် ော်းထသော န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီဝငမ်္ျော်း သည် မ္ မ္ တ ု ို့အ  မ္ ှ

န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီဥြက ဋ္ဌတစဦ််း၊ ေတု ယဥြက ဋ္ဌတစဦ််းနငှ်ို့ အတ င််းထရ်းမ္ ်းတစဦ််းြ ု ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ် ၍ 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၏အတည်ပြ ချြ်ြ ု ရယူရ မ္ည်။ 

၆၆။ (ြ) န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ ဥြက ဋ္ဌသည် န ငုင်ထံတော်သမ္မတ ပဖစသ်ည်၊ 

(ခ) န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ ေတု ယဥြက ဋ္ဌသည် န ငုင်ထံတော်ေတု ယသမ္မတ ပဖစသ်ည်။ 

၆၇။ န ငုင်ထံတော်သမ္မတ၏သြ်တမ္််းသည် န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ၏သြ်တမ္််းနငှို့အ်ညှီ ပဖစသ်ည်။ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 

Page 11 of 35 

၆၈။ န ငုင်ထံတော်သမ္မတသည် န ငုင်ထံတော်ြ ုြ ုယ်စော်းပြ သည်။ 

၆၉။ (ြ) န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီဥြက ဋ္ဌသည် မ္ မ္ ၏တောဝနဝ်တ်တရော်းမ္ျော်းြ ု ယောယှီအော်းပဖငို့မ်္ မ္််းထဆောင ်န ငုလ် င ်

န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ ေတု ယ ဥြက ဋ္ဌြ ဥြက ဋ္ဌ၏ တောဝနဝ်တ်တရော်းမ္ျော်းြ ု ြူ်းတ    မ္််းထဆောင ်ရမ္ည်၊ 

(ခ) န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီေတု ယဥြက ဋ္ဌသည် မ္ မ္ ၏တောဝနဝ်တတ်ရော်းမ္ျော်းြ ု ယောယှီအော်းပဖငို့မ်္ မ္််း ထဆောင ်န ငုလ် င ်

န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ အတ င််းထရ်းမ္ ်းြ ေတု ယဥြက ဋ္ဌ၏ တောဝနဝ်တ်တရော်း မ္ျော်းြ  ုြူ်းတ    မ္််းထဆောငရ်မ္ည်။ 

၇၀။ ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခ ံဥြထေြါပြဋ္ဌောန််းချြ်မ္ျော်း အြျ  ်းသြ်ထရောြ်မ္ ရှ ထစရန ်န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီြ 

တောဝနယ်ူထဆောငရ် ြ်ရမ္ည။် 

၇၁။ န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီသည် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုတောဝနခ်ရံမ္ည်။ မ္ မ္ ၏ထဆောငရ် ြ်ချြ်မ္ျော်းြ ု အနှီ်းြြ်ဆံု်းပြည်သူ ို့ 

လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းသ ု ို့ အစှီရငခ်ရံမ္ည်။ 

၇၂။ န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ၏ သြ်တမ္််းသည် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၏ သြ်တမ္််းနငှို့အ်ညှီ ပဖစသ်ည်။ န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီသည် 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သြ်တမ္််းြုနဆ်ံု်းသညို့်အခါ န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီအသစ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ဖ  ွဲ့စည််းပြှီ်းသည်အ   

လုြ်ငန််းတောဝနမ်္ျော်းြ ု  မ္််းထဆောငရ်မ္ည။် 

၇၃။ န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီသည် ထအောြ်ြါလြ်ုငန််း တောဝနမ်္ျော်းြ ု  မ္််းထဆောငရ်မ္ည် - 

(ြ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းြ ု သ ောြတ အဖ  ွဲ့ နငှို့ ်ည  န  င််း၍ထခေါ်ယူပခင််း၊ 

(ခ) ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေမ္ှအြ အပခော်းဥြထေမ္ျော်း၏အနြ် အဓ ြပောယ်ြ  ုတညှီတည တ် တည််းပဖစ ်ထစရနဖ် ငို့ဆ် ုပခင််း၊ 

(ဂ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ပြဋ္ဌောန််းထသောဥြထေမ္ျော်းနငှို့ ်နည််းဥြထေမ္ျော်းြ ု ုတ်ပြနပ်ခင််း၊ 

(ဃ) ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ ပြည်သူ ို့တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ ပြည်သူ ို့ဥြထေအြျ  ်းထဆောငအ်ဖ  ွဲ့ နငှို့ ်ပြည်သူ ို့လုြ်ငန််း 

စစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်းြ ုထသော်လည််းထြောင််း၊ အထကြောင််းတစ်ခခုထုကြောင်ို့   ုအဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်း  မ္ ှအဖ  ွဲ့ဝင ်တစဦ််းဦ်း 

လစလ်ြ်လ ငထ်သော်လည််းထြောင််း ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်န ငုရ်နန်ငှ်ို့ အစော်း  ု်းထရ ်းချယ် တငထ်ပမ္ ောြ်န ငုရ်န ်ြုေမ်္၆၄ 

ြုေမ်္ခ   (ြ) နငှ်ို့ (ခ) တ ု ို့အရ ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ် ော်းထသော န ငုင်ထံတော် ထြောငစ်ှီဝင ်မ္ျော်းြ စုထြါင််း၍ 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်း  မ္ ှအမ္ညစ်ောရင််းတငသ် င််းပခင််း၊ 

(င) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ထရ်းရောထြော်မ္တှီမ္ျော်းြ ု ထသော်လည််းထြောင််း၊ အထကြောင််းတစခ်ခုထုကြောင်ို့   ုထြော်မ္တှီဝငမ်္ျော်း  မ္ ှ

ထြော်မ္တှီဝငတ်စဦ််းဦ်း လစလ်ြ်လ ငထ်သော်လည််းထြောင််း ထရ ်းချယ် တင ်ထပမ္ ောြ်န ငုရ်န ်နငှ်ို့ 

အစော်း  ု်းထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်န ငုရ်န ်ြုေမ်္ ၆၄ ြုေမ်္ခ   (ြ)နငှို့ ်(ခ) တ ု ို့အရ ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ် ော်းထသော 

န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီဝငမ်္ျော်းြ စုထြါင််း၍ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်း လှယ်မ္ျော်း  မ္ှ အမ္ည်စောရင််းတငသ် င််းပခင််း၊ 

(စ) န ငုင်ပံခော်းတ ုင််းပြည်မ္ျော်းနငှို့ ်သတံမ္နဆ်ြ်သ ယ်ပခင််း၊ ပဖတ်ထတောြ်ပခင််း၊ သတံမ္နမ်္ျော်းြ ုခန ို့ ်အြ်ပခင််း၊ 

ပြနလ်ည်ထခေါ်ယူပခင််းနငှို့ြ်တ်သြ်၍ အဆံု်းအပဖတ်ထြ်းပခင််း၊ 

(ဆ) န ငုင်ပံခော်းသတံမ္နမ်္ျော်း၏ ခန ို့အ်ြ်လွှောမ္ျော်းြ ုလြ်ခပံခင််း၊ န ငုင်ပံခော်းသတံမ္နမ်္ျော်း အော်းပြနလ်ည် 

ထခေါ်ယူရနအ်ထကြောင််းကြော်းပခင််းနငှို့ြ်တ်သြ်၍ အဆံု်းအပဖတ်ထြ်းပခင််း၊ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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(ဇ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၏အတည်ပြ ချြ်ပဖငို့ ်န ငုင်တံြောနငှို့စ်ောချ ြ်မ္ျော်းြ ုချ ြ်ဆ ုပခင််း၊ အတည်ပြ  ထဆောငရ် ြ်ပခင််း၊ 

ြယ်ဖျြ်ပခင််း၊ စောချ ြ်မ္ှနတု်  ြ်ပခင််းတ ု ို့နငှို့ြ်တ်သြ်၍ အဆံု်းအပဖတ်ထြ်းပခင််း၊ 

(ဈ) န ငုင်အံချင််းချင််းသထ ောတူညှီချြ်မ္ျော်းနငှို့ြ်တ်သြ်၍ အဆံု်းအပဖတ်ထြ်းပခင််း၊ 

(ည) ေတု ယဝနက်ြှီ်းမ္ျော်းြ ု ထရ ်းချယ်ခန ို့အ်ြ်ပခင််း၊ တောဝနမ်္ှရြ်စ ပခင််း၊ 

(ဋ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်တဦ်းဦ်းအော်း န ငုင်ထံတော်ြ ုသစစောထဖောြ်မ္ ပဖငို့ ်အထရ်းယူရနအ် ထကြောင််း 

ထြေါ်ထြါြ်လ င ်ယင််းြုဂ္  လ်အော်း တောဝနမ်္ှလည််းထြောင််း၊ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် အစည််းအထဝ်း 

တြ်ထရောြ်ပခင််းမ္ှလည််းထြောင််း ထခတတ ရြ်စ ၍ အနှီ်းြြ်ဆံု်းပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၏ အတည်ပြ ချြ် ရယူပခင််း၊ 

(ဌ) ဝန ်မ္််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း၏ အကြှီ်းအြ မ္ျော်းြ ုခန ို့အ်ြ်ပခင််း၊  ုတ်ြယ်ပခင််း၊ 

(ဍ) ြဟ ုနငှို့ထ်ေသဆ ုငရ်ော အောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း၏ ဆံု်းပဖတ်ချြ်မ္ျော်း၊ အမ္ န ို့မ်္ျော်းသည် ဥြထေနငှို့ ်

ြ ုြ်ညှီပခင််းမ္ရှ ြါြ ြယ်ဖျြ်ပခင််း၊ 

(ဎ) ဂုဏ ်ူ်းထဆောင ်  ွဲ့မ္ျော်း၊ ဂုဏ ်ူ်းထဆောင ်တံဆ ြ်မ္ျော်းြ ုပြဋ္ဌောန််းပခင််း၊ အြ်နငှ််းပခင််း၊ ရုြ်သ မ္််းပခင််း၊ 

(ဏ) လ တ်ပင မ္််းချမ္််းသောခ ငို့ထ်ြ်းပခင််း၊ 

(တ) ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေနငှို့ ်အပခော်းဥြထေမ္ျော်းြ အြ်နငှ််းထသော တောဝနန်ငှို့ ်လုြ်ြ ုငခ် ငို့မ်္ျော်းြ ု 

တောဝနယ်ူထဆောငရ် ြ်ပခင််း။ 

၇၄။ န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီသည် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် အစည််းအထဝ်းတခနုငှို့ ်တခအုကြော်းတ င ်ြုေမ်္ ၄၇ ြါ ြ စစမ္ျော်းမ္ှအြ 

အပခော်းြ စစမ္ျော်းအတ ြ်လ ုအြ်လ င ်ဥြထေြ ို့သ ု ို့အောဏောတည်ထသော အမ္ န ို့မ်္ျော်းြ ုပြဋ္ဌောန််း န ငုခ် ငို့ရှ် သည်။ 

ယင််းအမ္ န ို့မ်္ျော်းြ ု ရြ်ထြါင််းြ ု်းဆယ်အတ င််းြျင််းြထသော အနှီ်းြြ်ဆံု်းပြည်သူ ို့ လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းသ ု ို့ 

တငပ်ြ၍အတည်ပြ ချြ်ရယူရမ္ည်။ ယင််းအမ္ န ို့မ်္ျော်းြ ု  ုတ်ပြနပ်ြှီ်းထနောြ် ရြ်ထြါင််းြ ု်းဆယ်အတ င််း 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းြျင််းြရန ်မ္ရှ လ င ်ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် အထရ်းထြေါ်အစည််းအထဝ်းြ ုထခေါ်ယူြျင််းြ၍ 

အတည်ပြ ချြ်ရယူရမ္ည်။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၏ အတည ်ပြ ချြ်မ္ရရှ လ င ်ယင််းအမ္ န ို့မ်္ျော်းသည် 

အတည်မ္ပြ သညို့်ထန ို့မ္ှစ၍ အောဏောတည်ပခင််းမ္ှ ရြ်စ ရမ္ည်။ 

၇၅။ န ငုင်ထံတော်သည် ြျ ်းထြျော်တ ုြ်ခ ြု်ပခင််းခရံလ င ်န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီြ စစထ်ရ်းအရလ ုအြ်သလ ု 

ထဆောငရ် ြ်ြ ုငခ် ငို့ရှ် သည်။ ယင််းသ ု ို့ထဆောငရ် ြ်ချြ်ြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အထရ်းထြေါ် အစည််းအထဝ်း ထခေါ်ယူြျင််းြ၍ 

တငပ်ြရမ္ည်။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အထရ်းထြေါ်အစည််းအထဝ်း ထခေါ်ယူြျင််းြရနလ်ံု်းဝ မ္ပဖစန် ငုထ်သော အထပခအထနမ္ျ  ်းတ င ်

န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီသည် စစထ်ရ်းအရလ ုအြ်သလ ု ဆြ်လြ ်ထဆောငရ် ြ်ြ ုငခ် ငို့ရှ် သည်။ ယင််းထဆောငရ် ြ်ချြ်ြ ု 

အနှီ်းြြ်ဆံု်းပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် အစည််းအထဝ်းသ ု ို့ တငပ်ြ၍ အတည်ပြ ချြ်ရယူရမ္ည်။ 

၇၆။ န ငုင်၏ံထေသအချ  ွဲ့တ ငထ်သော်လည််းထြောင််း၊ န ငုင်တံဝန််းလံု်းတ ငထ်သော်လည််းထြောင််း န ငုင်ထံတော် 

ြောြ ယ်ထရ်းနငှို့လ်ံုပခ ံထရ်းအတ ြ် အထရ်းထြေါ်အထပခအထနထြေါ်ထြါြ်လ င ်န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီသည် လ ုအြ်ြါြ 

အထရ်းထြေါ်အထပခအထနထကြညော၍ စစအ်ုြ်ချ ြ်ထရ်းဥြထေြ ု  ုတ်ပြနန် ငုသ်ည်။ န ငုင်၏ံ ထေသအချ  ွဲ့အတ ြ် 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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ထသော်လည််းထြောင််း၊ န ငုင်တံဝန််းလံု်းအတ ြ်ထသော်လည််းထြောင််း စစစ်ည််းရံု ်းပခင််းြ ု ပြ လုြ်န ငုသ်ည်။ 

ယင််းထဆောငရ် ြ်ချြ်ြ ု အနှီ်းြြ်ဆံု်း ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းသ ု ို့ တငပ်ြ၍ အတည်ပြ ချြ် ရယူရမ္ည်။ 

၇၇။ စစထ် ်းအနတရောယ်မ္ျော်းထကြောငို့ထ်သော်လည််းထြောင််း၊ သ ောဝထ ်းအနတရောယ်မ္ျော်းထကြောငို့ထ်သော်လည််း ထြောင််း၊ လံုပခ ံထရ်း 

ြျြ်ပြော်းသညို့်အထပခအထနမ္ျော်းထကြောငို့ ်ထသော်လည််းထြောင််း ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ြ   မ္ျော်းြျင််းြရန ်

မ္ပဖစန် ငုသ်ညို့်အခါတ င ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့န်ငှို့ ်ပြညသ်ူ ို့လွှတ်ထတော်တ ု ို့ ၏ြံုမ္ှန ်သြ်တမ္််းြုနဆ်ံု်းထစြောမ္ ူ

ယင််းတ ု ို့၏သြ်တမ္််းြ ုတကြ မ္်လ င ်ထပခောြ်လတောပဖငို့ ်သံ်ုးကြ မ္်အ   တ ု်းပမ္ ငို့ထ်ြ်းရန ်န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီြ 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သ ု ို့ တငပ်ြန ငုခ် ငို့ရှ် သည်။ 

၇၈။ န ငုင်တံဝန််းလံု်း၌ အထရ်းထြေါ်အထပခအထနထြေါ်ထြါြ်ထနလ င ်န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီသည် အထရ်းထြေါ် အထပခအထနြ ု 

ထကြညော၍ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အထရ်းထြေါ် အစည််းအထဝ်းထခေါ်ယူြျင််းြထြ်းရမ္ည်။ ယင််း အစည််းအထဝ်းသ ု ို့ 

အစည််းအထဝ်း ထပမ္ောြ်ထရ်းအတ ြ် သတ်မ္ှတ် ော်းထသော ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် ြ ုယ်စော်းလှယ်ဦ်းထရ 

မ္တြ်ထရောြ်န ငုလ် င ်ထအောြ်ြါ အတ ုင််းထဆောငရ် ြ ်ခ ငို့ရှ် သည် - 

(ြ) န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ၊ ြဟ ုအောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း၊ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း၏ 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်းနငှို့ ်တြ်ထရောြ်န ငုသ်မ္ ထသော ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ် 

မ္ျော်းစုထြါင််း၍ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၏လုြ်ငန််း တောဝနမ်္ျော်းြ ုထဆောငရ် ြ်ရမ္ည်၊ 

(ခ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းထခေါ်ယူြျင််းြရန ်အထပခအထနထြ်းလ ငထ်ြ်းချင််း ပြည်သူ ို့လွှတ် ထတော် 

အစည််းအထဝ်းြ ု ထခေါ်ယူြျင််းြြော ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် ၏ြ ုယ်စော်းထဆောငရ် ြ် ချြ်မ္ျော်းြ ု တငပ်ြ၍ 

အတည်ပြ ချြ်ရယူရမ္ည်။ 

၇၉။ န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီသည် ြဟ ုနငှို့ထ်ေသဆ ုငရ်ော အောဏောြ ငုအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းနငှို့ ်ဝန ်မ္််းအဖ  ွဲ့ အစည််းမ္ျော်း၏လုြ်ငန််းမ္ျော်း 

နငှို့ြ်တ်သြ်၍ လမ္််းညွှနပ်ခင််း၊ ကြှီ်းကြြ်ြ ြ်ြ ပခင််း၊ ထြါင််းစြ်ည  န  င််းပခင််း တ ု ို့ြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ 

ပြဋ္ဌောန််းထသောဥြထေမ္ျော်း၊ နည််းဥြထေမ္ျော်း၊ ဆံု်းပဖတ်ချြ်မ္ျော်းနငှို့အ်ညှီ ထဆောငရ် ြ်ရမ္ည။် 

၈၀။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ပြဋ္ဌောန််းထသောဥြထေမ္ျော်း၊ နည််းဥြထေမ္ျော်း၊ ဆံု်းပဖတ်ချြ်မ္ျော်းနငှို့န်  ငုင်ထံတော် ထြောငစ်ှီြ 

 ုတ်ပြနထ်သောအမ္ န ို့မ်္ျော်းြ ု န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီဥြက ဋ္ဌြ လြ်မ္ှတ်ထရ်း  ု်းရမ္ည်။ ယင််းတ ု ို့ ြ ု န ငုင်ထံတော်ပြနတ်မ္််းတ င ်

 ုတ်ပြနထ်ကြညောရမ္ည်။ 

၈၁။ ဝန ်မ္််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းဖ  ွဲ့စည််းထရ်းြ ု န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ၏ဆံု်းပဖတ်ချြ်အရသောလ င ်ထဆောင ်ရ ြ်န ငုသ်ည်။ 

 

အခန််း (၆) 

ဝန်ကကီ်းအဖ  ွဲ့ 

၈၂။ ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့ြ ုထအောြ်ြါအတ ုင််းဖ  ွဲ့စည််းရမ္ည် - 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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(ြ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် ြုေမ်္ ၆၄ ြုေမ်္ခ   (ြ) နငှို့ ်(ခ)တ ု ို့အရ ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ် ော်းထသော န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီဝင ်

မ္ျော်းြစုထြါင််း၍ တငသ် င််းသညို့်ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ် အမ္ည်စောရင််း   မ္ှြုဂ္  လ်မ္ျော်းြ  ု

ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းအပဖစ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်သည်၊ 

(ခ) ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့သည် မ္ မ္ တ ု ို့အ  မ္ှ ဝနက်ြှီ်းချ ြ်တဦ်းြ ုထရ ်းချယ် တငထ်ပမ္ ောြ်သည်၊ 

(ဂ) ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့သည် ဝနက်ြှီ်းချ ြ်ြအမ္ည် စောရင််းတငသ် င််းထသော ဝနက်ြှီ်းမ္ျော်း  မ္ှ ေတု ယဝနက်ြှီ်းချ ြ် မ္ျော်းြ ု 

ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်သည်။ 

၈၃။ ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့သည် န ငုင်ထံတော်၏အပမ္ငို့ဆ်ံု်း ပြည်သူ ို့ထရ်းရောစှီမ္ံခန ို့ခ်  ထရ်းအဖ  ွဲ့ ပဖစသ်ည်။ 

၈၄။ ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့သည် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ု တောဝနခ်ရံမ္ည်။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်း ြျင််းြ 

သညို့်ြောလမ္ဟုတ်လ င ်န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီြ ု တောဝနခ်ရံမ္ည်။ 

၈၅။ ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့သည် - 

(ြ) ေတု ယဝနက်ြှီ်းမ္ျော်းအပဖစ ်တောဝနထ်ြ်းအြ်န ငုထ်ရ်းအတ ြ် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်း   မ္ ှ

အမ္ည်စောရင််းြ ု န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီသ ု ို့တငသ် င််းရမ္ည်၊ 

(ခ) ေတု ယဝနက်ြှီ်းတဦ်းဦ်းြ ု တောဝနမ်္ှရြ်စ ရနလ် ုအြ်လ င ်န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီသ ု ို့ အဆ ုပြ န ငုသ်ည်။ 

၈၆။ (ြ) ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့၏သြ်တမ္််းသည် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၏ သြ်တမ္််းနငှို့အ်ညှီပဖစသ်ည်။ ဝနက်ြှီ်း အဖ  ွဲ့သည် 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သြ်တမ္််း ြုနဆ်ံု်းသညို့်အခါ ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့အသစ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပြှီ်း သည်အ   

လုြ်ငန််းတောဝနမ်္ျော်းြ ု  မ္််းထဆောငရ်မ္ည်၊ 

(ခ) ေတု ယဝနက်ြှီ်းမ္ျော်း၏သြ်တမ္််းသည် ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့၏သြ်တမ္််းနငှို့အ်ညှီ ပဖစသ်ည်။ 

၈၇။ ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့သည် - 

(ြ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်း န ငုင်ထံတော်၏ပြည်သူ ို့ထရ်းရောစှီမ္ံခန ို့ခ်  ထရ်း၊ စှီ်းြ ော်းထရ်း၊  ဏ္ဍောထရ်း၊ လူမ္ ထရ်း၊ ယဉ်ထြျ်းမ္ ၊ 

န ငုင်ပံခော်းထရ်းနငှို့ ်န ငုင်ထံတော်ြောြ ယ်ထရ်းလုြ်ငန််းမ္ျော်းြ ု စုထြါင််းဦ်းထဆောငမ်္  စနစအ်ရ တောဝနယ်ူစှီမ္ံခန ို့ခ်  သည်၊ 

(ခ) ဆ ုရှယ်လစစ်ှီ်းြ ော်းထရ်းစနစြ် ု တ ုင််းရင််းသော်းလူမ္ျ  ်းမ္ျော်းအော်းလံု်း၏ စှီ်းြ ော်းထရ်းစှီမ္ံြ န််းမ္ျော်းပဖငို့ ်အ ထြောငအ် ည်ထဖော ်

ထဆောငရ် ြ်သည်၊ 

(ဂ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၏ဆံု်းပဖတ်ချြ်မ္ျော်း၊ န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ၏အမ္ န ို့မ်္ျော်းြ ု အထြောငအ် ည်ထဖော ်သည်၊ 

(ဃ) ဝနက်ြှီ်းဌောနမ္ျော်း၊ ပြည်သူ ို့ထရ်းရောစှီမ္ံခန ို့ခ်  ထရ်း အဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းနငှို့ ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအလုြ်အမ္  

ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့အဆငို့ဆ်ငို့ြ် ု လမ္််းညွှနပ်ခင််း၊ ထြါင််းစြ်ည  န  င််းထြ်းပခင််း၊ ဆြ်သ ယ်ထြ်းပခင််းပြ သည်၊ 

(င) တရော်းဥြထေစ ု်းမ္ ု်းထရ်းနငှို့ ်စည််းြမ္််းထသဝြ်တည်ပင မ္်ထရ်းတ ု ို့ြ ု   န််းသ မ္််းထစောငို့ထ်ရှောြ်သည်၊ 

(စ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြပဖစထ်စ၊ န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီြပဖစထ်စ သတ်မ္ှတ်ထြ်းသညို့်အပခော်း တောဝနမ်္ျော်း 

ြ ုထဆောငရ် ြ်သည်။ 

၈၈။ ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့သည် ထအောြ်ြါလုြ်ငန််းမ္ျော်းြ ုလ ုအြ်သလ ု ည  န  င််းထရ်းဆ  ၍ န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီမ္ှ တဆငို့ ်

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် သ ု ို့တငပ်ြရမ္ည် - 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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(ြ) နစှရ်ှည်၊ နစှတ် ုနငှို့န်စှစ်ဉ်စှီ်းြ ော်းထရ်း စှီမ္ံြ န််းမ္ျော်း၊ 

(ခ) နစှစ်ဉ်ရသံ်ုးခန ို့မ်္ှန််းထပခထင စောရင််း၊ 

(ဂ) န ငုင်ထံတော်၏အထပခအထနနငှို့ြ်တ်သြ်ထသော နစှစ်ဉ်အစှီရငခ်စံောမ္ျော်း၊ 

(ဃ) အခါအော်းထလျော်စ ော လ ုအြ်ထသော အစှီရငခ်စံောမ္ျော်း။ 

၈၉။ ထအောြ်ြါဥြထေကြမ္််းမ္ျော်းြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ပြဋ္ဌောန််းထြ်းန ငုရ်န ်ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့ြသောလ င ်

န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီမ္ှတဆငို့ ်ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သ ု ို့တငပ်ြရမ္ည် - 

(ြ) စှီ်းြ ော်းထရ်းစှီမ္ံြ န််းနငှို့ ်ြတ်သြ်သညို့် ဥြထေကြမ္််း၊ 

(ခ) ရသံ်ုးခန ို့မ်္ှန််းထပခထင စောရင််းနငှို့ြ်တ်သြ်သညို့် ဥြထေကြမ္််း၊ 

(ဂ) အခ နအ်ထြောြ်နငှို့ြ်တ်သြ်သညို့် ဥြထေကြမ္််း။ 

၉၀။ မ္ မ္ နငှို့သ်ြ်ဆ ုငသ်ညို့် ပြည်သူ ို့ထရ်းရောစှီမ္ံခန ို့ခ်  ထရ်းအဖ  ွဲ့အစည််းအဆငို့ဆ်ငို့၏်လုြ်ငန််းမ္ျော်း ထအောင ်

ပမ္ငစ် ောအထြောငအ် ည် ထဖော်ထရ်းအတ ြ် ဝနက်ြှီ်းတဦ်းစှီ၌ တောဝနရ်ှ သည်။ 

၉၁။ ဝနက်ြှီ်းသည် ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့ြ ုတောဝနခ်ရံမ္ည။် ေတု ယဝနက်ြှီ်းသည်သြ်ဆ ုငရ်ောဝနက်ြှီ်းြ ု တောဝနခ် ံရမ္ည။် 

၉၂။ ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့သည် န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ၏သထ ောတူညှီချြ်ြ ုရယူ၍ ပြည်သူ ို့ထရ်းရောစှီမ္ံခန ို့ခ်  ထရ်း ဝန ်မ္််း အဖ  ွဲ့အစည််း 

အဆငို့ဆ်ငို့ြ် ု လ ုအြ်သလ ုဖ  ွဲ့စည််းန ငုသ်ည်။ လ ုအြ်ထသောဝန ်မ္််းမ္ျော်းြ ု ဥြထေ နငှို့အ်ညှီခန ို့အ်ြ်န ငုသ်ည်။ 

၉၃။ ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့သည် ပြည်သူ ို့ထရ်းရောစှီမ္ံခန ို့ခ်  ထရ်းအဖ  ွဲ့အစည််း အဆငို့ဆ်ငို့၏်တောဝနန်ငှို့လ်ုြ်ြ ုငခ် ငို့မ်္ျော်း ြ  ု

သတ်မ္ှတ်ထြ်းရမ္ည်။ 

၉၄။ ပြည်သူ ို့ထရ်းရောစှီမ္ံခန ို့ခ်  ထရ်းအဖ  ွဲ့အစည််း အဆငို့ဆ်ငို့သ်ည် မ္ မ္ ၏အ ြ်အဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းြ ုလည််း ထြောင််း၊ သြ်ဆ ုငရ်ော 

ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်းြ ု လည််းထြောင််း တောဝနခ်၍ံ ယင််းတ ု ို့၏ကြှီ်းကြြ်ြ ြ်ြ မ္  နငှို့ ်စစထ်ဆ်းမ္ ြ ုခယံူရမ္ည။် 

 

အခန််း (၇) 

ပြည်သူ ူ့တရော်းသကူက်ီးအဖ  ွဲ့ 

၉၅။ (ြ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် ြေုမ်္ ၆၄ ြုေမ်္ခ  (ြ)နငှို့(်ခ) တ ု ို့အရ ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ် ော်းထသော 

န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီဝငမ်္ျော်းြ စုထြါင််း၍တငသ် င််းသညို့် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်အမ္ည် စောရင််း   မ္ှ 

ြုဂ္  လ်မ္ျော်းြ ု ပြည်သူ ို့တရော်းသကူြှီ်း အဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းအပဖစ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်သည်၊ 

(ခ) ပြည်သူ ို့တရော်းသူကြှီ်းအဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းသည် မ္ မ္ တ ု ို့အ  မ္ှဥြက ဋ္ဌတဦ်းြ ု ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ရမ္ည်။ 

၉၆။ (ြ) န ငုင်ထံတော်တ င ်ထအောြ်ြါတရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်းြ ု ဖ  ွဲ့စည််း ော်းရမ္ည် - 

(၁) ပြည်သူ ို့တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ 

(၂) ပြည်နယ်တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ တ ုင််းတရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ 

(၃) ပမ္  ွဲ့နယ်တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ 

(၄) ရြ်ြ ြ်တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ ထြျ်းရ ောအုြ်စုတရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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(ခ) တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်း၏ တောဝနန်ငှို့လ်ုြ်ြ ုငခ် ငို့မ်္ျော်းြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ဥြထေပဖငို့ပ်ြဋ္ဌောန််းရ မ္ည်။ 

၉၇။ ပြည်သူ ို့တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့၏သြ်တမ္််းသည် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၏ သြ်တမ္််းနငှို့အ်ညှီပဖစသ်ည်။ 

ပြည်သူ ို့တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့သည် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သြ်တမ္််းြုနဆ်ံု်းသညို့်အခါ ပြည်သူ ို့တရော်းသကူြှီ်း 

အဖ  ွဲ့အသစထ်ရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပြှီ်းသည်အ   လုြ်ငန််းတောဝနမ်္ျော်းြ ု  မ္််းထဆောငရ်မ္ည်။ 

၉၈။ တရော်းစှီရငရ်ောတ င ်အဖ  ွဲ့ ပဖငို့သ်ော စှီရငရ်မ္ည်။ 

၉၉။ ပြည်သူ ို့တြ်မ္ထတော်သော်းမ္ျော်းအတ ြ် စစဖ်ြ်တရော်းစှီရငရ်ောတ ငမ်္ူအဖ  ွဲ့ ပဖငို့ပ်ဖစထ်စ၊ တဦ်းတည််းပဖငို့ ်ပဖစထ်စ 

ဥြထေနငှို့အ်ညှီ စှီရငန် ငုသ်ည်။ 

၁၀၀။ လုြ်ငန််းဆ ုငရ်ောတရော်းစှီရငထ်ရ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်းြ ု ဥြထေနငှို့အ်ညှီဖ  ွဲ့စည််းန ငုသ်ည်။ 

၁၀၁။ တရော်းစှီရငရ်ောတ င ်ထအောြြ်ါမ္မူ္ျော်းအထြေါ် အထပခခ၍ံ တရော်းစှီရငရ်မ္ည် - 

(ြ) ဆ ုရှယ်လစစ်နစြ်  ုြောြ ယ်ထစောငို့ထ်ရှောြ်ပခင််း၊ 

(ခ) လုြ်သော်းပြည်သတူ ု ို့၏အြျ  ်းစှီ်းြ ော်းြ ုြောြ ယ်ထစောငို့ထ်ရှောြ်ပခင််း၊ 

(ဂ) ဥြထေနငှို့အ်ညှီ လ တ်လြ်စ ောတရော်းစှီရငပ်ခင််း၊ 

(ဃ) ဥြထေြ ုပြည်သအူမ္ျော်းနော်းလည်လ ုြ်နောြျငို့သ်ံ်ုးလောထစရန ်ြညောထြ်းပခင််း၊ 

(င) ပြည်သအူချင််းချင််းနငှို့ြ်တ်သြ်ထသောအမ္ ြ စစမ္ျော်းြ ု ဥြထေခ ငို့ပ်ြ ချြ်ထ ောငအ်တ င််း၌ ပဖစန် ငု ်သ 

ထရ ွဲ့ထြျထအ်းပြှီ်းပြတ်ထစရန ်ထဆောငရ် ြ်ပခင််း၊ 

(စ) ဥြထေအရ တော်းပမ္စ ်ော်းချြ်မ္ှအြ ပြည်သလူူ ုထရှ ွဲ့ထမ္ှောြ်တ ငတ်ရော်းစှီရငပ်ခင််း၊ 

(ဆ) အမ္ မ္ျော်းတ င ်ခခုထံချြခ ငို့န်ငှို့ဥ်ြထေအရ အယူခြံ ုငခ် ငို့ထ်ြ်းပခင််း၊ 

(ဇ) ပြစမ်္ ြျ ်းလ နသ်ြူ ု အထရ်းယူအပြစထ်ြ်းရောတ င ်အြျငို့စ်ောရ တတ ပြ ပြငမ်္ ြ ု ဦ်းတည်ပခင််း။ 

၁၀၂။ တရော်းစှီရငရ်ောတ င ်ပမ္နမ်္ောစောြ ုအသံ်ုးပြ ရမ္ည်။ လ ုအြ်ြါြ သြ်ဆ ုငရ်ောတ ုင််းရင််းသော်းစောြ ု အသံ်ုးပြ န ငုသ်ည်။ 

လ ုအြ်လ ငစ်ြော်းပြနမ်္ျော်းရရှ ထစရန ်စှီစဉ်ထြ်းရမ္ည်။ 

၁၀၃။ ပြည်သူ ို့တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့သည် - 

(ြ) န ငုင်ထံတော်တ င ်အပမ္ငို့ဆ်ံု်းတရော်းစှီရငထ်ရ်းအဖ  ွဲ့ ပဖစသ်ည်၊ 

(ခ) လ ုအြ်ထသောတရော်းစှီရငထ်ရ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်းြ ု မ္ မ္ တ ု ို့အဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းပဖငို့သ်ော ဖ  ွဲ့စည််း၍တရော်းစှီရငရ်မ္ည်။ 

၁၀၄။ ပြည်သူ ို့တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့သည် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ု တောဝနခ်ရံမ္ည်။ တရော်းစှီရငထ်ရ်းအထပခအထန ြ ု 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် သ ု ို့အစှီရငခ်ရံမ္ည်။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းြျင််းြသညို့် ြောလမ္ဟုတ် လ င ်

န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီြ ု တောဝနခ်ရံမ္ည်။ 

၁၀၅။ ပြည်သူ ို့တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့သည် န ငုင်ထံတော်အတ င််းရှ  တရော်းစှီရငထ်ရ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်းနငှို့ ်တရော်းရံု ်းမ္ျော်းြ ု 

ကြှီ်းကြြ်ြ ြ်ြ သည်။ 

၁၀၆။ (ြ) ပြည်နယ ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်းသည် ပြည်နယ်တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်းြ ုလည််းထြောင််း၊ 

တ ုင််းပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်းသည် တ ုင််းတရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်းြ ုလည််းထြောင််း၊ ပမ္  ွဲ့နယ်ပြည်သူ ို့ ထြောငစ်ှီ မ္ျော်းသည် 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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ပမ္  ွဲ့နယ်တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်းြ ုလည််းထြောင််း၊ ရြ်ြ ြ် ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်းသည် ရြ်ြ ြ် တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်းြ ု 

လည််းထြောင််း၊ ထြျ်းရ ောအုြ်စုပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်းသည် ထြျ်းရ ောအုြ်စု တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်းြ ုလည််းထြောင််း 

သြ်ဆ ုငရ်ော ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီဝငမ်္ျော်းပဖငို့ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ် ဖ  ွဲ့စည််းရမ္ည်၊ 

(ခ) ြုေမ်္ခ   (ြ) အရ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့တ် င ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပခင််းခရံထသော တရော်းသကူြှီ်း အဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းသည် 

သြ်ဆ ုငရ်ောတရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းအ  မ္ှ ဥြက ဋ္ဌ တဦ်းစှီြ ု ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ရ မ္ည်။ 

၁၀၇။ (ြ) ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့ရှ်  တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့အဆငို့ဆ်ငို့သ်ည် သြ်ဆ ုငရ်ောတရော်းစှီရင ်ထရ်း အဖ  ွဲ့မ္ျော်းြ ုမ္ မ္ တ ု ို့ 

အဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းပဖငို့ ်လ ုအြ်သလ ု ဖ  ွဲ့စည််းရမ္ည်၊ 

(ခ) ြုေမ်္ခ  (ြ)အရ သြ်ဆ ုငရ်ောတရော်းစှီရငထ်ရ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်းြ ု ဖ  ွဲ့စည််းရောတ င ်တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်း ပဖငို့ ်

လံုထလောြ်မ္ မ္ရှ မ္ှသောလ င ်သြ်ဆ ုငရ်ောအဆငို့ရှ်  တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့ဝငတ်ဦ်းဦ်းြ ု ဦ်းထဆောငထ်စ၍ သြ်ဆ ုငရ်ော 

ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီဝငမ်္ျော်းပဖငို့ ်ဖ  ွဲ့စည််းန ငုသ်ည်။ သြ်ဆ ုငရ်ော ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီဝငမ်္ျော်းပဖငို့ ်လံုထလောြ်မ္ မ္ရှ မ္ှသောလ င ်

အပခော်းသငို့ထ်လျော်သညို့် န ငုင်သံော်းမ္ျော်း ြ ု ညို့်သ င််း ဖ  ွဲ့စည််းန ငုသ်ည်။ 

၁၀၈။ ပြည်နယ်တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ တ ုင််းတရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ ပမ္  ွဲ့နယ်တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ ရြ်ြ ြ်တရော်း သကူြှီ်းအဖ  ွဲ့ နငှို့ ်

ထြျ်းရ ောအုြ်စုတရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့တ ု ို့၏သြ်တမ္််းသည် သြ်ဆ ုငရ်ော ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ 

အဆငို့ဆ်ငို့၏်သြ်တမ္််းနငှို့အ်ညှီပဖစသ်ည်။ တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့အသှီ်းသှီ်းသည် သြ်ဆ ုငရ်ောပြည်သူ ို့ 

ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့၏်သြ်တမ္််းြုနဆ်ံု်းသညို့်အခါ တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့အသစ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပြှီ်း သည်အ   

လုြ်ငန််းတောဝနမ်္ျော်းြ ု  မ္််းထဆောငရ်မ္ည။် 

၁၀၉။ ပြည်သူ ို့တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့သည် န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ၏သထ ောတူညှီချြ်ြ ုရယူ၍ တရော်းထရ်း ဝန ်မ္််းအဖ  ွဲ့အစည််း 

အဆငို့ဆ်ငို့ြ် ု လ ုအြ်သလ ုဖ  ွဲ့စည််းန ငုသ်ည်။ လ ုအြ်ထသောတရော်းထရ်း ဝန ်မ္််းမ္ျော်း ြ ု ဥြထေနငှို့အ်ညှီခန ို့အ်ြ်န ငုသ်ည်။ 

၁၁၀။ ပြည်နယ်တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ တ ုင််းတရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ ပမ္  ွဲ့နယ်တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ ရြ်ြ ြ် တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့ နငှို့ ်

ထြျ်းရ ောအုြ်စုတရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့အသှီ်းသှီ်းသည် မ္ မ္ တ ု ို့ြဖ  ွဲ့စည််းထြ်းသညို့် တရော်း စှီရငထ်ရ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်းနငှို့ ်တရော်းရံု ်းမ္ျော်းြ  ု

ကြှီ်းကြြ်ြ ြ်ြ ရမ္ည်။   ု ို့အပြင ်တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့ အသှီ်းသှီ်း သည် မ္ မ္ တ ု ို့သြ်ဆ ုငရ်ောပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီြ ု 

တောဝနခ်ရံမ္ည်။ 

 

အခန််း (၈) 

ပြည်သူ ူ့ဥြထေအက   ်းထဆောငအ်ဖ  ွဲ့ 

၁၁၁။ (ြ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် ြုေမ်္ ၆၄ ြုေမ်္ခ   (ြ) နငှို့(်ခ) တ ု ို့အရထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ် ော်း ထသောန ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ 

ဝငမ်္ျော်းြစုထြါင််း၍ တငသ် င််းသညို့်ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်အမ္ည ်စောရင််း  မ္ ှြုဂ္  လ်မ္ျော်းြ ု 

ပြည်သူ ို့ဥြထေအြျ  ်း ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းအပဖစ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်သည်၊ 

(ခ) ပြည်သူ ို့ဥြထေအြျ  ်းထဆောငအ်ဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းသည် မ္ မ္ တ ု ို့အ  မ္ှ ဥြက ဋ္ဌတဦ်း ြ ုထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ရ မ္ည်။ 

၁၁၂။ ပြည်သူ ို့ဥြထေအြျ  ်းထဆောငအ်ဖ  ွဲ့သည် ထအောြ်ြါတောဝနမ်္ျော်းြ ု မ္််းထဆောငရ်မ္ည ်- 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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(ြ) ဆ ုရှယ်လစစ်နစြ်  ုြောြ ယ်ထစောငို့ထ်ရှောြ်ပခင််း၊ 

(ခ) လုြ်သော်းပြည်သတူ ု ို့၏ရြ ုငခ် ငို့မ်္ျော်းနငှို့ ်အခ ငို့အ်ထရ်းမ္ျော်းြ ု ြောြ ယ်ထစောငို့ထ်ရှောြ်ပခင််း၊ 

(ဂ) န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီနငှို့ ်ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့အော်းဥြထေနငှို့ြ်တ်သြ်သညို့်အကြံဉောဏမ်္ျော်းထြ်းပခင််း၊ 

(ဃ) ြဟ ုနငှို့ထ်ေသဆ ုငရ်ော အောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းနငှို့ဝ်န ်မ္််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း၏လုြ်ထဆောငခ်ျြ် မ္ျော်းသည် 

ဥြထေနငှို့ ်မ္ညှီည တ်ထကြောင််း ထတ ွဲ့ ရှ ြါြ န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီသ ု ို့တငပ်ြပခင််း၊ 

(င) ဥြထေအရ သတ်မ္ှတ်ထြ်းသညို့်တောဝနမ်္ျော်းြ ု  မ္််းထဆောငပ်ခင််း။ 

၁၁၃။ ပြည်သူ ို့ဥြထေအြျ  ်းထဆောငအ်ဖ  ွဲ့၏ သြ်တမ္််းသည် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၏သြ်တမ္််းနငှို့ ်အညှီ ပဖစသ်ည်။ ပြည်သူ ို့ 

ဥြထေ အြျ  ်းထဆောငအ်ဖ  ွဲ့သည် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သြ်တမ္််းြုနဆ်ံု်းသညို့်အခါ ပြည် 

သူ ို့ဥြထေအြျ  ်းထဆောငအ်ဖ  ွဲ့အသစ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပြှီ်းသည်အ   လုြ်ငန််းတောဝနမ်္ျော်းြ ု  မ္််း ထဆောငရ်မ္ည်။ 

၁၁၄။ ပြည်သူ ို့ဥြထေ အြျ  ်းထဆောငအ်ဖ  ွဲ့သည် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုတောဝနခ်ရံမ္ည်။ ပြည်သူ ို့ဥြထေ အြျ  ်းထဆောငအ်ဖ  ွဲ့၏ 

လုြ်ငန််းအထပခအထနမ္ျော်းြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သ ု ို့ အစှီရငခ်ရံမ္ည်။ ပြည်သူ ို့ လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းြျင််းြသညို့် 

ြောလ မ္ဟုတ်လ င ်န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီြ ု တောဝနခ်ရံမ္ည်။ 

၁၁၅။ ပြည်သူ ို့ဥြထေ အြျ  ်းထဆောငအ်ဖ  ွဲ့သည် န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ၏သထ ောတူညှီချြ်ြ ုရယူ၍ ဥြထေ ဝန ်မ္််းအဖ  ွဲ့အစည််း 

အဆငို့ဆ်ငို့ြ် ု လ ုအြ်သလ ု ဖ  ွဲ့စည််းန ငုသ်ည်။ လ ုအြ်ထသောဥြထေဝန ်မ္််း မ္ျော်းြ  ုဥြထေနငှို့အ်ညှီခန ို့အ်ြ်န ငုသ်ည်။ 

၁၁၆။ ပြည်သူ ို့ဥြထေအြျ  ်းထဆောငအ်ဖ  ွဲ့သည် ြဟ ုဥြထေဝန ်မ္််းမ္ျော်း၊ ပြည်နယ်နငှို့တ် ုင််းဥြထေ ဝန ်မ္််း မ္ျော်း၊ ပမ္  ွဲ့နယ်ဥြထေ 

ဝန ်မ္််းမ္ျော်းြ ု လမ္််းညွှန၍်ကြှီ်းကြြ်ြ ြ်ြ ရမ္ည်။ 

၁၁၇။ ပြည်သူ ို့ဥြထေအြျ  ်းထဆောငအ်ဖ  ွဲ့၊ ြဟ ု၊ ပြည်နယ်နငှို့တ် ငု််းဥြထေဝန ်မ္််းမ္ျော်း၊ ပမ္  ွဲ့နယ်ဥြထေ ဝန ်မ္််းမ္ျော်း၏တောဝနန်ငှို့ ်

လုြ်ြ ုငခ် ငို့မ်္ျော်းြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ဥြထေပဖငို့ပ်ြဋ္ဌောန််းရမ္ည်။ 

 

အခန််း (၉) 

ပြည်သူ ူ့လုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့ 

၁၁၈။ (ြ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် ြုေမ်္ ၆၄ ြုေမ်္ခ   (ြ)နငှို့(်ခ)တ ု ို့အရ ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ် ော်းထသော န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ 

ဝငမ်္ျော်းြစုထြါင််း၍တငသ် င််းသညို့် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်း လှယ်အမ္ည်စောရင််း   မ္ှ ြုဂ္  လ်မ္ျော်းြ ု 

ပြည်သူ ို့လုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းအပဖစ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်သည်၊ 

(ခ) ပြည်သူ ို့လုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းသည် မ္ မ္ တ ု ို့အ  မ္ှ ဥြက ဋ္ဌတဦ်းြ ု ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ရ မ္ည်။ 

၁၁၉။ ပြည်သူ ို့လုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့သည် ပြည်သူ ို့လုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းနငှို့ြ်တ်သြ်၍ အပမ္ငို့ဆ်ံု်း အဖ  ွဲ့ ပဖစသ်ည်။ 

၁၂၀။ ပြည်သူ ို့လုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့သည် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ု တောဝနခ်ရံမ္ည်။ ပြည်သူ ို့လုြ်ငန််းစစ ်

ထဆ်းထရ်းအထပခအထနမ္ျော်းြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သ ု ို့အစှီရငခ်ရံမ္ည်။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်း 

ြျင််းြသညို့်ြောလမ္ဟုတ်လ င ်န ငုင်ထံတော် ထြောငစ်ှီြ ု တောဝနခ်ရံမ္ည်။ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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၁၂၁။ (ြ) ထေသဆ ုငရ်ော အောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း၊ ဝနက်ြှီ်းဌောနမ္ျော်း၊ ဝန ်မ္််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းနငှို့ ်စစထ်ဆ်းရနဥ်ြထေအရ 

သတ်မ္ှတ် ော်းထသော အပခော်းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း၏ထဆောငရ် ြ်ချြ်မ္ျော်းသည် ပြည်သ ူတ ု ို့အတ ြ်အြျ  ်းသြ်ထရောြ်မ္  ရှ ၊ 

မ္ရှ ြ ု ပြည်သူ ို့လုြ်ငန််း စစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့ြ စစထ်ဆ်းရမ္ည်၊ 

(ခ) ပြည်သူ ို့လုြ်ငန််း စစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့သည် စစထ်ဆ်းထတ ွဲ့ ရှ ချြ်မ္ျော်းနငှို့ ်ထဆောငရ် ြ်ချြ်မ္ျော်းြ ု န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ 

မ္ှတဆငို့ ်ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သ ု ို့တငပ်ြရမ္ည်။ 

၁၂၂။ ပြည်သူ ို့လုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့၏သြ်တမ္််းသည် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၏သြ်တမ္််း နငှို့အ်ညှီပဖစ ်သည်။ ပြည်သူ ို့ 

လုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့သည် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သြ်တမ္််းြုနဆ်ံု်းသညို့်အခါ ပြည်သူ ို့ လုြ်ငန််း စစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့ 

အသစထ်ရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပြှီ်းသည်အ   လုြ်ငန််းတောဝနမ်္ျော်း ြ ု မ္််း ထဆောငရ်မ္ည်။ 

၁၂၃။ (ြ) ပြည်နယ် ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်းသည် ပြည်နယ်လုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်းြ ု လည််း ထြောင််း၊ 

တ ုင််းပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်းသည် တ ုင််းလုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်း ြ ုလည််းထြောင််း၊ ပမ္  ွဲ့နယ ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်းသည် 

ပမ္  ွဲ့နယ်လုြ်ငန််း စစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်းြ ုလည််းထြောင််း သြ်ဆ ုငရ်ောပြည်သူ ို့ ထြောငစ်ှီဝငမ်္ျော်းပဖငို့ ်

ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ဖ  ွဲ့စည််းရမ္ည်၊ 

(ခ) ထေသဆ ုငရ်ောလုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့အသှီ်းသှီ်း၏ အဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းသည် မ္ မ္ တ ု ို့အ  မ္ှဥြက ဋ္ဌတဦ်းြ ု 

ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ရမ္ည်၊ 

(ဂ) ထေသဆ ုငရ်ောလုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်း၏ တောဝနန်ငှို့လ်ုြ်ြ ုငခ် ငို့မ်္ျော်းြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ဥြထေပဖငို့ ်

ပြဋ္ဌောန််းရမ္ည်။ 

၁၂၄။ ထေသဆ ုငရ်ောလုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့ အသှီ်းသှီ်းသည် သြ်ဆ ုငရ်ောပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီြ ု တောဝန ်ခရံမ္ည်။ 

၁၂၅။ ထေသဆ ုငရ်ောလုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်းသည် ထအောြ်ြါတောဝနတ် ု ို့ြ ုထဆောငရ် ြ်ရမ္ည ်- 

(ြ) ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအစည််းအထဝ်းတခနုငှို့တ်ခအုကြော်း မ္ မ္ တ ု ို့၏ထဆောငရ် ြ်ချြ်မ္ျော်းြ ု သြ်ဆ ုငရ်ော ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ 

သ ု ို့အစှီရငခ်တံငပ်ြပခင််း၊ 

(ခ) သြ်ဆ ုငရ်ောပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီနငှို့ ်မ္ မ္ တ ု ို့အ ြ်အဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း၏လမ္််းညွှနမ်္ ြ ုခယံူ၍ အထြောင ်

အ ည်ထဖော်ထဆောငရ် ြ် ပခင််း၊ အစှီရငခ်တံငပ်ြပခင််း။ 

၁၂၆။ ထေသဆ ုငရ်ောလုြ်ငန််း စစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့တ ု ို့၏ သြ်တမ္််းသည်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့၏် သြ်တမ္််းနငှို့အ်ညှီ 

ပဖစသ်ည်။ ထေသဆ ုငရ်ောလုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့သည် ပြညသ်ူ ို့ထြောငစ်ှီ၏ သြ် တမ္််းြုနဆ်ံု်းသညို့်အခါ 

ထေသဆ ုငရ်ောလုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့အသစ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပြှီ်းသည် အ   

လုြ်ငန််းတောဝနမ်္ျော်းြ ု မ္််းထဆောငရ်မ္ည်။ 

၁၂၇။ ပြည်သူ ို့လုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့သည် န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ၏ သထ ောတူညှီချြ်ြ ုရယူ၍ စောရင််းဝန ်မ္််းအဖ  ွဲ့အစည််း 

အဆငို့ဆ်ငို့ြ် ုလ ုအြ်သလ ုဖ  ွဲ့စည််းန ငုသ်ည်။ လ ုအြ်ထသောစောရင််း ဝန ်မ္််း မ္ျော်းြ ု ဥြထေ နငှို့အ်ညှီခန ို့အ်ြ်န ငုသ်ည်။ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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၁၂၈။ ြဟ ုစောရင််းရံု ်းသည် ပြည်သူ ို့လုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့ြ ုလည််းထြောင််း၊ အဆငို့ဆ်ငို့ထ်သောစောရင််း ရံု်းမ္ျော်းသည် 

သြ်ဆ ုငရ်ောလုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့မ္ျော်းနငှို့ ်မ္ မ္ ၏အ ြအ်ဖ  ွဲ့အစည််း မ္ျော်းြ ုလည််း ထြောင််း တောဝနခ်၍ံ ယင််းတ ု ို့၏ 

ကြှီ်းကြြ်ြ ြ်ြ မ္ နငှို့ ်စစထ်ဆ်းမ္ ြ ုခယံူရမ္ည်။ 

 

အခန််း (၁၀) 

ပြည်သူ ူ့ထကောငစ်မီ္ ော်း 

၁၂၉။ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့ြ် ု ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေနငှို့ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပခင််းဆ ုငရ်ော ဥြထေမ္ျော်းအရ 

သြ်ဆ ုငရ်ောထေသအတ င််းရှ  ဆနဒမ္ ထြ်းြ ုငခ် ငို့ရှ် ထသော န ငုင်သံော်းမ္ျော်းြ လ   ွဲ့ ဝှြ်ဆနဒမ္  

ပဖငို့တ် ုြ်ရ ုြ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်သညို့် ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလယှ်မ္ျော်းပဖငို့ ်ဖ  ွဲ့စည််းရမ္ည်။ 

၁၃၀။ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့တ် ငလ်ည််းထြောင််း၊ ပြညသ်ူ ို့ထြောငစ်ှီအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းတ င ်လည််း ထြောင််းြါဝငရ်မ္ညို့ ်

ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ်အထရအတ ြ်ြ ု ဥြထေပဖငို့သ်တ်မ္ှတ်ထြ်းရမ္ည်။ 

၁၃၁။ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့၏်သြ်တမ္််းသည် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၏ြံုမ္ှနသ်ြ်တမ္််း နငှို့အ်ညှီပဖစ ်သည်။ 

၁၃၂။ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့သ်ည် ထေသဆ ုငရ်ောအောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းပဖစ၍် ထအောြ်ြါလုြ် ငန််းရြ်မ္ျော်းြ ု 

ဥြထေထ ောငအ်တ င််း အထြောငအ် ည်ထဖော် ထဆောငရ် ြ်ရမ္ည် - 

(ြ) စှီ်းြ ော်းထရ်း၊ လူမ္ ထရ်းနငှို့ပ်ြည်သူ ို့ထရ်းရော စှီမ္ံခန ို့ခ်  ထရ်း၊ 

(ခ) တရော်းစှီရငထ်ရ်း၊ 

(ဂ) ထေသဆ ုငရ်ော လံုပခ ံထရ်း၊ ြောြ ယ်ထရ်း၊ တရော်းဥြထေစ ု်းမ္ ု်းထရ်းနငှို့ ်စည််းြမ္််းထသဝြ် တည်ပင မ္်ထရ်း၊ 

(ဃ) တ ုင််းရင််းသော်းမ္ျော်း၏ စည််းလံု်းညှီည တ်ထရ်း၊ ရ ု်းရောယဉ်ထြျ်းမ္    န််းသ မ္််းြောြ ယ်ထစောငို့ထ်ရှောြ် ထရ်းနငှို့ ်

ပြ စုြျ  ်းထ ောငထ်ရ်း၊ 

(င) သြ်ဆ ုငရ်ောထေသအတ င််းရှ  လုြ်သော်းပြည်သမူ္ျော်း၏ ရြ ုငခ် ငို့မ်္ျော်းြ ုြောြ ယ်ထစောငို့ထ်ရှောြ် ထြ်း ထရ်း နငှို့ ်

လုြ်သော်းပြည်သ ူမ္ျော်းြလည််း တောဝနဝ်တတ ရော်းမ္ျော်းြ ုထြျြ နစ် ော မ္််းထဆောငက်ြထစရန ်စည််း ရံု်းလ ံွဲ့ ထဆော်ထရ်း၊ 

(စ) စှီ်းြ ော်းထရ်းစှီမ္ံြ န််းထရ်းဆ  ထရ်းနငှို့ ်အထြောငအ် ည်ထဖော်ထရ်း၊ 

(ဆ) နစှစ်ဉ် ရသံ်ုးခန ို့မ်္ှန််းထပခထင စောရင််း ပြ စုထရ်းနငှို့ထ်ြါင််းစြ် ည  န  င််းထြ်းထရ်း၊ 

(ဇ) ထဆောြ်လုြ်ထရ်း၊ ထနရောချ ော်းထရ်း၊ ထြျ်းလြ်ဖ ံ ွဲ့ ပဖ  ်းထရ်းနငှို့ ်ပမ္  ွဲ့ ပြစည်ြငသ်ောယောထရ်း၊ 

(ဈ) လမ္််းြန််းဆြ်သ ယ်ထရ်း၊ 

(ည) မ္ မ္ နငှို့သ်ြ်ဆ ုငထ်သော ထေသဆ ုငရ်ောအောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းနငှို့ ်ဝန ်မ္််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းြ  ုလမ္််းညွှနထ်ရ်း၊ 

ကြှီ်းကြြ်ြ ြ်ြ ထရ်း၊ ထြါင််းစြ်ည  န  င််းထြ်းထရ်း၊ 

(ဋ) ပြည်သူ ို့အြျ  ်းပြ လုြ်ငန််းမ္ျော်းတ င ်ပြည်သမူ္ျော်းန ်ုးကြော်း တြ်ကြစ ောြါဝငထ်ဆောငရ် ြ်န ငုထ်ရ်း အတ ြ် ပြည်သမူ္ျော်း 

နငှို့န် ှီ်းြြ်စ ော  ထတ ွဲ့ ဦ်းထဆောငမ်္ ထြ်းထရ်း၊ 

(ဌ) သ ောဝြတ်ဝန််းြျငြ် ု  န််းသ မ္််း ြောြ ယ်ထစောငို့ထ်ရှောြ်ထရ်းနငှို့ ်ဖ ံွဲ့ ပဖ  ်းတ ု်းတြ်ထစထရ်း၊ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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(ဍ) ထေသဆ ုငရ်ောဝန ်မ္််းထရ်းရောြ စစမ္ျော်းြ ုည  န  င််းထဆောငရ် ြ်ထရ်း၊ 

(ဎ) ဥြထေအရ သတ်မ္ှတ်သညို့်အပခော်းလ ုအြ်ထသော ပြည်သူ ို့အြျ  ်းပြ လုြ်ငန််းမ္ျော်းြ ုထဆောငရ် ြ်ထရ်း။ 

၁၃၃။ (ြ) ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ အဆငို့ဆ်ငို့၏် အစည််းအထဝ်းမ္ျော်းြ ုဥြထေြ သတ်မ္ှတ်သညို့်အတ ုင််း ြျင််းြရမ္ည်၊ 

(ခ) ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့၏် ြံုမ္ှနအ်စည််းအထဝ်းြျင််းြသညို့်အခါတ ုင််း အစည််းအထဝ်းြ ု ကြှီ်း ကြြ်ြ ြ်ြ ရန ်

ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီဝငမ်္ျော်း  မ္ှ သ ောြတ အဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းြ  ုထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ရမ္ည်၊ 

(ဂ) သ ောြတ အဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်း  မ္ှ အလညှို့်ြျသ ောြတ တဦ်းြျစှီြ ု တောဝနထ်ြ်းထဆောငရ် ြ်ထစရမ္ည်၊ 

(ဃ) ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီတရြ်ရြ်တ င ်အလုြ်အမ္ ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့၊ တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် လုြ်ငန််းစစ ်

ထဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့တခခုု၌ အဖ  ွဲ့ဝငအ်ပဖစြ်ါဝငထ်နသညို့် ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီဝငတ်ဦ်းသည် ယင််းပြည်သူ ို့ ထြောင ်စှီ၏ 

သ ောြတ အဖ  ွဲ့ဝငမ်္ပဖစထ်စရ။ သ ောြတ အဖ  ွဲ့ဝငတ်ဦ်းသည် အလုြ်အမ္ ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့၊ တရော်း သကူြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ သ ု ို့မ္ဟုတ ်

လုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့တရြ်ရြ်သ ု ို့ ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပခင််းခရံလ င ်သ ော ြတ အဖ  ွဲ့ဝငအ်ပဖစမ်္ှ 

နတု်  ြ်ရမ္ည်၊ 

(င) သ ောြတ အဖ  ွဲ့သည် သြ်ဆ ုငရ်ောပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ၏ထနောြ်တကြ မ္် ြံုမ္ှနအ်စည််းအထဝ်းြျင််းြ၍ 

သ ောြတ အဖ  ွဲ့အသစြ် ု ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပြှီ်းသည်အ   တောဝန ်မ္််းထဆောငရ်မ္ည်၊ 

(စ) ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအစည််းအထဝ်းထခေါ်ယူြျင််းြထြ်းရန ်သြ်ဆ ုငရ်ောပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီဝငအ်ော်းလံု်း၏ 

သံ်ုးဆယို့်ထလ်းရောခ ငု ်န န််းြထတောင််းဆ ုလ င ်သြ်ဆ ုငရ်ောအလုြ် အမ္ ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့ြထခေါ်ယူြျင််းြ ထြ်းရ မ္ည်။ 

ထတောင််းဆ ုသညို့်ထန ို့မ္ှ ရြ်ထြါင််းသံ်ုးဆယ်အတ င််း အစည််းအထဝ်းထခေါ်ယူြျင််းြထြ်းရန ်ြျြ်ြ ြ် ခ ို့လ င ်

သြ်ဆ ုငရ်ောသ ောြတ အဖ  ွဲ့ြ အပမ္နဆ်ံု်း အစည််းအထဝ်း ထခေါ်ယူြျင််းြထြ်းရမ္ည်။ 

၁၃၄။ ပြည်နယ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ၊ တ ုင််း ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီနငှို့ ်ပမ္  ွဲ့နယ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်းသည် ပြည်သူ ို့ ထြောငစ်ှီထရ်းရော 

ထြော်မ္ှီတှီမ္ျော်းြ ု သြ်ဆ ုငရ်ောပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီဝငမ်္ျော်းပဖငို့ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ဖ  ွဲ့စည််း ရမ္ည။် 

၁၃၅။ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့ြ် ဆံု်းပဖတ်ချမ္ှတ်သညို့်လုြ်ငန််းမ္ျော်းြ ု တောဝနယ်ူထဆောငရ် ြ်ရန ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ 

အဆငို့ဆ်ငို့တ် င ်အလုြ်အမ္ ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့တဖ  ွဲ့စှီြ  ုပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီဝငမ်္ျော်း ပဖငို့ထ်ရ ်းချယ် တငထ်ပမ္ ောြ်ဖ  ွဲ့စည််းရမ္ည်။ 

အလုြ်အမ္ ထဆောင ်အဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းသည် မ္ မ္ တ ု ို့အ  မ္ ှဥြက ဋ္ဌတဦ်းစှီနငှို့ ်အတ င််းထရ်းမ္ ်း တဦ်းစှီြ ုထရ ်းချယ် 

တငထ်ပမ္ ောြ်ရမ္ည်။ ယင််းဥြက ဋ္ဌနငှို့ ်အတ င််းထရ်းမ္ ်းတ ု ို့သည် သြ်ဆ ုငရ်ော ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ၏ဥြက ဋ္ဌနငှို့ ်

အတ င််းထရ်းမ္ ်းတ ု ို့လည််းပဖစက်ြသည်။ 

၁၃၆။ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီဥြက ဋ္ဌအသှီ်းသှီ်းသည် သြ်ဆ ုငရ်ောပြည်နယ်၊ တ ုင််း၊ ပမ္  ွဲ့နယ်၊ ရြ်ြ ြ်နငှို့ ်ထြျ်း ရ ောအြ်ုစုအသှီ်းသှီ်း၏ 

ဥြက ဋ္ဌလည််းပဖစသ်ည်။ 

၁၃၇။ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့၏် အလုြ်အမ္ ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့အသှီ်းသှီ်းသည် သြ်ဆ ုငရ်ောပြည်သူ ို့ ထြောင ်စှီြ  ု

တောဝနခ်ရံမ္ည်။ 

၁၃၈။ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့၏် အလုြ်အမ္ ထဆောင ်အဖ  ွဲ့မ္ျော်းသည် ထအောြ်ြါတောဝနမ်္ျော်းြ  ုထဆောင ်ရ ြ်ရမ္ည် - 

(ြ) ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအစည််းအထဝ်းြ ု သ ောြတ အဖ  ွဲ့ နငှို့ည်  န  င််း၍ ထခေါ်ယူြျင််းြပခင််း၊ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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(ခ) ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ၏ဆံု်းပဖတ်ချြ်မ္ျော်း၊ အမ္ န ို့မ်္ျော်းနငှို့ ်ညွှနက်ြော်းချြ်မ္ျော်းြ ု ုတ်ပြနပ်ခင််း၊ အထြောင ်အ ည်ထဖော်ပခင််း၊ 

(ဂ) ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့ နငှို့သ်ြ်ဆ ုငရ်ောပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်းြ လမ္််းညွှနခ်ျမ္ှတ်သညို့်လုြ်ငန််းမ္ျော်းြ ုအထြောင ်

အ ည်ထဖော်ထဆောငရ် ြ်ပခင််း၊ 

(ဃ) အလုြ်အမ္ ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့အဆငို့ဆ်ငို့ ်အပြနအ်လှနဆ်ြ်သ ယ်ပခင််း၊ ည  န  င််းပခင််း၊အ ြ်အဆငို့ရှ်  

အလုြ်အမ္ ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့ြ ထအောြ်အဆငို့ရှ် အလုြ်အမ္ ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့ြ ု လမ္််းညွှနပ်ခင််း၊ ကြှီ်းကြြ်ြ ြ်ြ  ပခင််း၊ 

(င) ထေသဆ ုငရ်ောဝန ်မ္််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းြ ု လမ္််းညွှနပ်ခင််း၊ တောဝနယ်ူကြှီ်းကြြ်ြ ြ်ြ ပခင််း၊ ည  န  င််း ထြ်းပခင််း၊ 

ဝန ်မ္််းထရ်းရောြ စစမ္ျော်းြ ု ည  န  င််းထဆောငရ် ြ်ပခင််း၊ 

(စ) ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ အစည််းအထဝ်းတခနုငှို့တ်ခအုကြော်း မ္ မ္ တ ု ို့၏ထဆောငရ် ြ်ချြ်မ္ျော်းြ ု ပြည်သူ ို့ ထြောင ်စှီသ ု ို့ အစှီရငခ် ံ

တငပ်ြပခင််း၊ 

(ဆ) ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီဝငတ်ဦ်းဦ်းအော်း န ငုင်ထံတော်ြ ုသစစောထဖောြ်မ္  ပဖငို့အ်ထရ်းယူရနအ်ထကြောင််း ထြေါ် ထြါြ်လ င ်

ယင််းြုဂ္  လ်အော်းတောဝနမ်္ှလည််းထြောင််း၊ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအစည််းအထဝ်း တြ်ထရောြ်ပခင််းမ္ှ လည််းထြောင််း 

ထခတတ ရြ်စ ၍ သြ်ဆ ုငရ်ော ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ၏ အနှီ်းြြ်ဆံု်း အစည််းအထဝ်းတ င ်အတည ်ပြ ချြ်ရယူပခင််း။ 

၁၃၉။ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့ရှ်  အလုြ်အမ္ ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့တ ု ို့၏သြ်တမ္််းသည် ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ အဆငို့ဆ်ငို့၏်သြ်တမ္််း 

နငှို့အ်ညှီပဖစသ်ည်။ အလုြ်အမ္ ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့သည် ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီသြ်တမ္််း ြုနဆ်ံု်းသညို့်အခါ 

အလုြ်အမ္ ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့အသစ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ဖ  ွဲ့စည််းပြှီ်းသည်အ   လုြ်ငန််း တောဝနမ်္ျော်းြ  ု မ္််းထဆောငရ်မ္ည်။ 

၁၄၀။ (ြ) ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအစည််းအထဝ်းြျင််းြချ နတ် င ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီဝငတ်ဦ်းဦ်းအော်း ဖမ္််းဆှီ်း ရနလ် ုအြ်ြါြ 

ခ ငုလ်ံုထသောအထ ောြ်အ ော်းြ ု ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီသ ောြတ အဖ  ွဲ့သ ု ို့ တငပ်ြရမ္ည်။ သြ်ဆ ုငရ်ော 

ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီသ ောြတ အဖ  ွဲ့၏ ကြ  တငခ် ငို့ပ်ြ ချြ်မ္ရရှ ြ  ဖမ္််းဆှီ်းပခင််းမ္ပြ ရ၊ 

(ခ) ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဖ  ွဲ့အစည််းတခခု ုအစည််းအထဝ်းြျင််းြချ နတ် င ်ယင််းအဖ  ွဲ့အစည််း၌ြါဝငထ်သော 

ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီဝငတ်ဦ်းဦ်းအော်း ဖမ္််းဆှီ်းရနလ် ုအြ်ြါြခ ငုလ်ံုထသောအထ ောြ်အ ော်းြ ု သြ်ဆ ုငရ်ော 

အလုြ်အမ္ ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့သ ု ို့တငပ်ြရမ္ည်။ ယင််းအလုြ်အမ္ ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့၏ ကြ  တငခ် ငို့ပ်ြ ချြ်မ္ရရှ ြ  ဖမ္််းဆှီ်းပခင််း 

မ္ပြ ရ၊ 

(ဂ) ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ၊သ ု ို့မ္ဟုတ် ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဖ  ွဲ့အစည််းတခခု ုအစည််းအထဝ်းြျင််းြချ န ်မ္ဟုတ် လ င ်

ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီဝငတ်ဦ်းဦ်းအော်းဖမ္််းဆှီ်းြါြ ယင််းသ ု ို့ဖမ္််းဆှီ်းရပခင််းအတ ြ် ခ ငုလ်ံုထသော အထ ောြ်အ ော်းြ ု 

သြ်ဆ ုငရ်ောပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ အလုြ်အမ္ ထဆောင ်အဖ  ွဲ့သ ု ို့အပမ္နဆ်ံု်းတငပ်ြရမ္ည်။ 

၁၄၁။ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီနငှို့ ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဖ  ွဲ့အစည််းတခခုု၏အစည််းအထဝ်းမ္ျော်းတ င ်တငပ်ြထဆ ်းထန ်း ထဆောငရ် ြ်ချြ် 

မ္ျော်းနငှို့စ်ြ်လျဉ််း၍ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီဥြထေ၊ နည််းဥြထေမ္ျော်း နငှို့စ်ည််းြမ္််းဥြထေမ္ျော်း မ္ှအြ အပခော်းဥြထေမ္ျော်းအရ 

ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီဝငတ်ဦ်းဦ်းအော်း တစံုတရောအထရ်းယူအပြစ ်ထြ်းပခင််းမ္ရှ ထစ ရ။ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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၁၄၂။ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီဝငမ်္ျော်းသည် မ္ မ္ တ ု ို့အော်းထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်လ ုြ်သညို့် ပြည်သမူ္ျော်းနငှို့ ်  ထတ ွဲ့ ဆြ် သ ယ်၍ 

မ္ မ္ တ ု ို့၏ ထဆောငရ် ြ်ချြ်မ္ျော်းြ ု ပြနလ်ည်အစှီရငခ်ပံခင််းနငှို့ ်ပြည်သမူ္ျော်းအော်း မ္ဝူါေထရ်း ရောမ္ျော်း ြ ုအခါအော်းထလျော်စ ော 

အသ ထြ်းပခင််းပြ  ရမ္ည်။ 

၁၄၃။ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီဝငမ်္ျော်းသည် ပြည်သတူ ု ို့၏ဆနဒသထ ော ော်းမ္ျော်းနငှို့အ်ကြံပြ ချြ်မ္ျော်းြ ု သြ် 

ဆ ုငရ်ောပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်းသ ု ို့ တငပ်ြထဆောငရ် ြ်ထြ်းရမ္ည်။ 

၁၄၄။ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့သ်ည် ထေသဆ ုငရ်ော အထရ်းကြှီ်းထသောြ စစမ္ျော်း နငှို့ပ်ြည်သူ ို့အြျ  ်းပြ  အကြံထြ်းချြ်မ္ျော်းြ ု 

ထအောြ်မ္ှအ ြ်သ ု ို့ အဆငို့ဆ်ငို့အ်ော်းပဖငို့ ်န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီအ   တငပ်ြန ငု ်သည်။ 

 

အခန််း(၁၁) 

န ငုင်သံော်းမ္ ော်း၏မူ္လအခ ငူ့အ်ထရ်းမ္ ော်းနငှူ့တ်ောဝန်ဝတတ်ရော်းမ္ ော်း 

၁၄၅။ (ြ) ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစသ်မ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်၏ တ ုင််းရင််းသော်းမ္  နစှြ်ါ်းမ္ှ ထမ္ ်းဖ ော်းသ ူအော်းလံု်းသည် 

န ငုင်သံော်းမ္ျော်းပဖစသ်ည်၊ 

(ခ) ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေအတည်ပြ ပြဋ္ဌောန််းသညို့်ထန ို့တ င ်ဥြထေအရန ငုင်သံော်း ပဖစပ်ြှီ်းသမူ္ျော်းသည် လည််း 

န ငုင်သံော်းမ္ျော်းပဖစ ်သည်။ 

၁၄၆။ န ငုင်သံော်းပဖစပ်ခင််း၊ န ငုင်သံော်းပြ ပခင််းနငှို့ ်န ငုင်သံော်းအပဖစမ်္ှရြ်စ ပခင််းတ ု ို့သည် ဥြထေပဖငို့ ်ပြဋ္ဌောန််း သညို့်အတ ုင််း 

ပဖစထ်စရမ္ည်။ 

၁၄၇။ န ငုင်သံော်းတ ုင််း လူမ္ျ  ်း၊ အဆငို့အ်တန််း၊ ရော ူ်းဌောနနတရ၊ ဆင််းရ ချမ္််းသော၊ ယဉ်ထြျ်းမ္ ၊ ဇောတ ၊ ြ ု်း ြ ယ်ရော ောသော၊ 

အမ္ျ  ်းသော်း အမ္ျ  ်းသမ္ှီ်းမ္ထရ ်း ဥြထေအရောတ င ်ခ  ပခော်းမ္ မ္ရှ ထစြ  တန််းတူညှီမ္ မ္ ရှ ထစရ မ္ည်။ 

၁၄၈။ န ငုင်သံော်းတ ုင််းသည်- 

(ြ) အလုြ်လုြ်ရောတ င ်ြောယ၊ ဉောဏ၊ ဝှီရ ယစ မ္််းအော်းအလ ြု် ခစံော်းြ ုငခ် ငို့ရှ် သည်၊ 

(ခ) ဆ ုရှယ်လစစ်ှီ်းြ ော်းထရ်းထ ောငအ်တ င််း န ငုင်ထံတော်ြခ ငို့ပ်ြ  ော်းထသော အသြ်ထမ္ ်းဝမ္််းထြျောင််း လုြ် ငန််းမ္ျော်းြ ု 

လ တ်လြ်စ ောလုြ်ြ ုငခ် ငို့ရှ် သည်၊ 

(ဂ) န ငုင်ထံတော်အတ င််း မ္ည်သညို့်အရြ်ထေသ၌မ္ဆ ု ဥြထေနငှို့အ်ညှီ အထပခစ ုြ်ထန  ုငခ် ငို့ရှ် သည်။ 

၁၄၉။ န ငုင်သံော်းတ ုင််းသည် မ္ြျန််းမ္ောသညို့်အခါတ င ်န ငုင်ထံတော်ြစှီစဉ်ထြ်းသညို့်အတ ုင််း ထဆ်းြုသခ ံန ငုခ် ငို့ရှ် သည်။ 

၁၅၀။ အလုြ်လြ်ုထသောန ငုင်သံော်းတ ုင််းသည်- 

(ြ) အနော်းယူြ ုငခ် ငို့န်ငှ ို့ ်အြန််းထပဖြ ုငခ် ငို့ရှ် သည်၊ 

(ခ) ဥြထေအရ သတ်မ္ှတ်သညို့်အတ ုင််း အလုြ်လုြ်ချ နန်ငှို့ ်အော်းလြ်ခ ငို့မ်္ျော်း ရြ ုငခ် ငို့ရှ် သည်။ 

၁၅၁။ အလုြ်လုြ်ထသောန ငုင်သံော်းတဦ်းဦ်းသည်- 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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(ြ) အလုြ်ခ ငတ် င ်မ္ထတော်တဆ  ခ ြု်ေဏရ်ောရသညို့်အခါတ င ်ထသော်လည််းထြောင််း၊ မ္သနမ်္စ မ္််းပဖစ ်

သညို့်အခါတ ငထ်သော် လည််းထြောင််း၊ နောမ္ြျန််းပဖစသ်ညို့်အခါတ ငထ်သော်လည််းထြောင််း၊ အ ုမ္င််းမ္စ မ္််းပဖစ ်

သညို့်အခါတ ငထ်သော်လည််းထြောင််း ဥြထေအရ သတ်မ္ှတ် ော်းသညို့်အတ ုင််း ခစံော်းြ ုငခ် ငို့ရှ် သည်၊ 

(ခ) ထသဆံု်းသ ော်းသညို့်အခါတ င ်ယင််းြုဂ္  လ်၏ဆြ်ခြံ ုငခ် ငို့ရှ် သမူ္ျော်းသည် ဥြထေအရ သတ်မ္ှတ် ော်း 

သညို့်အတ ုင််းခစံော်းြ ုငခ် ငို့ ်ရှ သည်။ 

၁၅၂။ (ြ) န ငုင်သံော်းတ ုင််း ြညောသငက်ြော်းြ ုငခ် ငို့ရှ် သည်၊ 

(ခ) ပမ္နမ်္ောစောသည် အမ္ျော်းသံ်ုးစောပဖစသ်ည်၊ ြျနတ် ုင််းရင််းသော်းမ္ျော်း၏စောမ္ျော်းြ ုလည််း သငက်ြော်းခ ငို့ရှ်  သည်၊ 

(ဂ) န ငုင်သံော်းတ ုင််းသည် ဥြထေပဖငို့ပ်ြဋ္ဌောန််းသညို့် မ္သငမ်္ထနရ အထပခခြံညောြ ုသငက်ြော်းရမ္ည်။ 

၁၅၃။ (ြ) န ငုင်သံော်းတ ုင််းသည် သ ြပံြညောစူ်းစမ္််းရှောထဖ မ္ ၊ စောထြနငှို့ ်အနြုညော ထခတ်မ္ှီတ ု်းတြ်ထအောင ်တှီ  ငက်ြံဆထရ်းသော်း 

မ္ နငှို့ယ်ဉ်ထြျ်းမ္ ဆ ုငရ်ောြ စစမ္ျော်းတ င ်လ တ်လြ်စ ောထဖော ်ုတ် ထဆောငရ် ြ်ခ ငို့ရှ်  သည်၊ 

(ခ) န ငုင်သံော်းတ ုင််းသည် မ္ မ္ တ ု ို့ချစခ်ငပ်မ္တ်န ်ုးသညို့်စြော်း၊ စောထြ၊ ယဉ်ထြျ်းမ္ ၊ ြ ု်းြ ယ်သညို့် ောသော နငှို့ ်

ထစောငို့ ် န််းအြ်ထသော ဓထလို့ ံု်းတမ္််းမ္ျော်းြ ု သှီ်းပခော်းလ တ်လြ်စ ောထဆောငရ် ြ်ခ ငို့ရှ် သည်။ ယင််းသ ု ို့ 

ထဆောငရ် ြ်ပခင််းသည် ပြည်ထ ောငစ်ု တခလုံု်းအတ ြ် အထပခခံလ ုအြ်ချြ်ပဖစထ်သော တ ုင််းရင််းသော်း 

စည််းလံု်းညှီည တ်ထရ်းနငှို့ ်ဆ ုရှယ်လစလ်ူထနမ္ စနစတ် ု ို့ြ ု   ြါ်းရောထရောြ်ြါြ လံု်းဝထရှောငက်ြဉ်ရမ္ည်။ မ္ မ္ တ ု ို့၏ 

သှီ်းပခော်းထဆောငရ် ြ်မ္ သည် အပခော်းတ ုင််းရင််းသော်းလူမ္ျ  ်းတမ္ျ  ်း၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် လူမ္ျ  ်းမ္ျော်းြ ု   ခ ြု်နစန်ောထစလ င ်

သြ်ဆ ုငသ်မူ္ျော်းအချင််းချင််းပြနလ်ည်ည  န  င််း၍ ထပြလည်မ္ ရရှ ပြှီ်းမ္ှသောလ င ်ထဆောင ်ရ ြ်ခ ငို့ရှ် သည်၊ 

(ဂ) ြုေမ်္ခ   (ြ)နငှို့ ်(ခ)အရ ထဆောငရ် ြ်ခ ငို့ရှ် ထသော်လည််း တ ုင််းရင််းသော်းလူမ္ျ  ်းမ္ျော်း ထသ ်းစည််းညှီည တ် ထရ်း၊ န ငုင်ထံတော်လံုပခ ံ 

ထရ်း နငှို့ ်ဆ ုရှယ်လစလ်ူထနမ္ စနစ ် ခ ြု်ထစမ္ညို့် လုြ်ရြ်မ္ျော်းြ ုမ္ူ တော်းပမ္စသ်ည်။ ယင််းတော်းပမ္စခ်ျြ်ြ ု 

ြျ ်းလ နသ်မူ္ျော်းအော်း ဥြထေအရအထရ်းယူ အပြစထ်ြ်းရမ္ည်။ 

၁၅၄။ (ြ) အမ္ျ  ်းသမ္ှီ်းမ္ျော်းသည် အမ္ျ  ်းသော်းမ္ျော်းနည််းတူ န ငုင်ထံရ်း၊ စှီ်းြ ော်းထရ်း၊ လူမ္ ထရ်းနငှို့ ်ယဉ်ထြျ်း မ္ ဆ ုငရ်ောအခ ငို့အ်ထရ်း 

တ ု ို့တ င ်တန််းတူရည်တူခစံော်းခ ငို့ရှ် သည်၊ 

(ခ) မ္ ခငမ်္ျော်း၊ ြထလ်းမ္ျော်းနငှို့ ်ြ ုယ်ဝနထ်ဆောငအ်မ္ျ  ်းသမ္ှီ်းမ္ျော်းသည် ဥြထေအရ သတ်မ္ှတ်ထြ်း သညို့် အခ ငို့အ်ထရ်းမ္ျော်းြ ု 

ခစံော်းခ ငို့ရှ် သည်၊ 

(ဂ) န ငုင်သံော်းမ္ျော်းမ္ှ ထမ္ ်းဖ ော်းထသောြထလ်းတ ုင််း တန််းတူအခ ငို့အ်ထရ်း ခစံော်းခ ငို့ရှ် ထစရမ္ည်၊ 

(ဃ) အမ္ျ  ်းသမ္ှီ်းမ္ျော်းသည်   မ္််းပမ္ော်းလြ် ြ်ထရ်း၊ လငမ်္ယော်းြ ောရှင််းထရ်း၊ ြစစည််းခ  ထဝထရ်း၊ အထမ္  ဆြ်ခထံရ်းနငှို့ ်

သော်းသမ္ှီ်း ထစောငို့ထ်ရှောြ်  န််းသ မ္််းထရ်းတ ု ို့နငှို့ြ်တ်သြ်၍ ဥြထေအရ လ တ်လြ်ခ ငို့န်ငှို့ ်ရြ ုငခ် ငို့မ်္ျော်းခစံော်းထစရမ္ည်။ 

၁၅၅။ န ငုင်သံော်းတ ုင််း၌ - 

(ြ) ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းချြ်မ္ျော်းနငှို့မ်္ဆန ို့ြ်ျငလ် င ်ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်နငှို့ ်ပြည်သူ ို့ 

ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့သ် ု ို့ ဆနဒမ္ ထြ်းခ ငို့န်ငှို့ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ခြံ ုငခ် ငို့ ်တူညှီစ ောရှ သည်၊ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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(ခ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်နငှို့ ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့သ် ု ို့ ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ် ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ် န ငုထ်ရ်းအတ ြ် 

ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ်ထလောင််း အမ္ည်စောရင််းြ ု ဥြထေအရ တငသ် င််းန ငုခ် ငို့ရှ် သည်၊ 

(ဂ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်နငှို့ ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့သ် ု ို့ ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပခင််းခရံထသော ပြည်သူ ို့ 

ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်းြ ု ဥြထေနငှို့အ်ညှီ တောဝနမ်္ှပြနလ်ည်ရုြ်သ မ္််းြ ုငခ် ငို့ရှ် သည်။ 

၁၅၆။ (ြ) န ငုင်သံော်းတ ုင််း လ တ်လြ်စ ောထတ ်းထတောကြံဆခ ငို့၊် လ တ်လြ်စ ောယံုကြည်ခ ငို့၊် မ္ည်သညို့ ် ောသောြ ု မ္ဆ ု 

လ တ်လြ်စ ော ြ ု်းြ ယြ် ုငခ် ငို့ရှ် သည်၊ 

(ခ) ြုေမ်္ခ   (ြ)ြါ လ တ်လြ်မ္ အခ ငို့အ်ထရ်းမ္ျော်းရှ ထသော်လည််း လုြ်သော်းပြည်သမူ္ျော်း၏ အြျ  ်းစှီ်းြ ော်း 

အတ ြ်ထသော်လည််းထြောင််း၊ စည််းြမ္််းထသဝြ်တည်ပင မ္်ထရ်းအတ ြ် ထသော်လည််းထြောင််း ဥြထေပြဋ္ဌောန််း န ငုသ်ည်၊ 

(ဂ)  ောသောထရ်းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းနငှို့ ်ောသောထရ်းြ ု န ငုင်ထံရ်းြ စစအလ ု ို့ငေှာ အသံ်ုးမ္ပြ ရ။ ယင််းြ စစနငှို့ ်ြတ်သြ်၍ဥြထေ 

ပြဋ္ဌောန််း ော်းရမ္ည်။ 

၁၅၇။ န ငုင်သံော်းတ ုင််း၌ လုြ်သော်းပြည်သမူ္ျော်း၏ အြျ  ်းစှီ်းြ ော်းနငှို့ ်ဆ ုရှယ်လစအ်ြျ  ်းစှီ်းြ ော်းြ  ုမ္ဆန ို့ ်ြျငလ် င ်လ တ်လြ်စ ော 

ထပြောဆ ုခ ငို့၊် လ တ်လြ်စ ောထရ်းသော်းခ ငို့န်ငှို့ ်လ တ်လြ်စ ော ုတ်ထဝခ ငို့ရှ် သည်။ 

၁၅၈။ န ငုင်သံော်းတ ုင််း၌ဥြထေြခ ငို့ပ်ြ  ော်းထသော န ငုင်ထံရ်း၊ လူမ္ ထရ်းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းနငှို့ ်လူ ုလူတန််း 

စော်းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းတ င ်လ တ်လြ်စ ောြါဝငခ် ငို့၊် လ တ်လြ်စ ောစည််းရုံ်းခ ငို့၊် လ တ်လြ်စ ောစုထဝ်းခ ငို့န်ငှို့ ်လ တ်လြ်စ ော 

စှီတန််းလှညို့်လည်ခ ငို့ရှ် သည်။ ဤလ တ်လြ်ခ ငို့မ်္ျော်းြ ု အပြညို့အ်ဝခစံော်းန ငုထ်ရ်းအတ ြ် န ငုင်ထံတော်ြ 

လ ုအြ်ထသောအြူအညှီမ္ျော်း ထြ်းရမ္ည။် 

၁၅၉။ (ြ) န ငုင်သံော်းတ ုင််း၏ြုဂ္  လ်ဆ ုငရ်ောလ တ်လြ်မ္ နငှို့ ်လံုပခ ံမ္ အတ ြ် အောမ္ခခံျြ်ရှ ထစရမ္ည်၊ 

(ခ) သြ်ဆ ုငရ်ောတရော်းစှီရငထ်ရ်းအဖ  ွဲ့၏ ခ ငို့ပ်ြ ချြ်မ္ရှ ြ  န ငုင်သံော်းတဦ်းြ ု နစှဆ်ယို့် ထလ်းနောရှီ ြ ်ထြျော်လ န၍် 

ချ ြ်ထနေှာင ်ော်းပခင််းမ္ပြ ရ၊ 

(ဂ) ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစသ်မ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်၏ ပြငြ်တ ငထ်ရောြ်ရှ ထနကြထသော န ငုင်သံော်းမ္ျော်း ြ ု ဥြထေနငှို့အ်ညှီ 

ြောြ ယ်ထစောငို့ထ်ရှောြ်ရန ်န ငုင်ထံတော်၌တောဝနရ်ှ သည်။ 

၁၆၀။ ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေြါပြဋ္ဌောန််းချြ်မ္ျော်းြ ုမ္ဆန ို့ြ်ျငလ် င ်န ငုင်သံော်းမ္ျော်း၏ထနအ မ္် ဥြစော လံုပခ ံမ္ ၊ 

ြစစည််းလံုပခ ံမ္ ၊ စောထြ်းစောယူနငှို့ ်အပခော်းဆြ်သ ယ်ထရ်းဆ ုငရ်ော လံုပခ ံမ္ တ ု ို့အတ ြ် ဥြထေအရ ြောြ ယ်ထြ်းရမ္ည်။ 

၁၆၁။ န ငုင်သံော်းတ ုင််း၏ြောယ၊ ဉောဏ၊ ဝှီရ ယ စ မ္််းအော်းအလ ြု်တရော်းသပဖငို့ရ်ရှ ထသော ဝငထ်င မ္ျော်း၊ စု ထဆောင််းထင မ္ျော်း၊ 

ြစစည််းမ္ျော်း၊ ထနအ မ္်အထဆောြ်အဦ၊ ဆ ုရှယ်လစစ်ှီ်းြ ော်းထရ်း ထ ောငအ်တ င််းခ ငို့ပ်ြ  ော်း ထသော ြုန ်ုတ်ြ ရ ယောမ္ျော်းနငှို့ ်

ဥြထေအရ ခ ငို့ပ်ြ  ော်းထသော အပခော်းြ ုငဆ် ုငမ်္ မ္ျော်းြ ု ဥြထေအရ ြော ြ ယ်ထြ်းရမ္ည်။ 

၁၆၂။ န ငုင်သံော်းတ ုင််း၏ အထမ္ ခ  ထဝဆြ်ခမံ္ ြ ု ဥြထေအရခ ငို့ပ်ြ သည်။ 

၁၆၃။ (ြ) န ငုင်သံော်းတ ုင််းသည် ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေြါ အခ ငို့အ်ထရ်းမ္ျော်းြ ု အပြညို့်အဝရရှ ထစရ မ္ည်၊ 

(ခ) န ငုင်သံော်းတဦ်းဦ်း၏ အခ ငို့အ်ထရ်းတရြ်ရြ်  ခ ြု်ဆံု်းရ ံ်းမ္ မ္ရှ ထစရန ်အပမ္နဆ်ံု်းနငှို့အ်  ထရောြ် ဆံု်း 

ြောြ ယ်ထစောငို့ထ်ရှောြ် ထြ်းန ငုသ်ညို့်ဥြထေမ္ျော်းြ ု ပြဋ္ဌောန််းရမ္ည်။ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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၁၆၄။ (ြ) န ငုင်သံော်းတ ုင််းသည် မ္ မ္ တ ု ို့၏နစန်ောချြ်မ္ျော်းြ ုသြ်ဆ ုငရ်ောအောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််း သ ု ို့ တ ုငတ်န််းခ ငို့ရှ် သည်၊ 

(ခ) န ငုင်သံော်းမ္ျော်း၏တ ုငတ်န််းချြ်မ္ျော်းြ ု သြ်ဆ ုငရ်ောအောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းြ အပမ္နဆ်ံု်းစံုစမ္််း စစ ်ထဆ်း၍ 

လ ုအြ်သလ ု အထရ်းယူထဆောငရ် ြ်ထြ်းရမ္ည်။ 

၁၆၅။ န ငုင်ထံတော်၏အောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််း တရြ်ရြ်တ ငြ်ါဝငထ်သော အဖ  ွဲ့ဝငတ်ဦ်းဦ်း၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် န ငုင်ထံတော်၏အောဏောြ ုင ်

အဖ  ွဲ့အစည််းတရြ်ရြ်၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် ဝန ်မ္််းတဦ်းဦ်း၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် ဝန ်မ္််းအဖ  ွဲ့ အစည််းတရြ်ရြ်ြ ပြည်သတူ ု ို့အြ်နငှ််း ော်း 

ထသောအခ ငို့အ်ောဏောြ ု အလ  သံ်ုးစော်းပြ သပဖငို့ ်န ငုင်သံော်း တဦ်းဦ်း၏အခ ငို့အ်ထရ်းတရြ်ရြ်၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် 

အြျ  ်းခစံော်းခ ငို့တ်ရြ်ရြ်   ခ ြု်နစန်ောခ ို့လ င ်ယင််းြုဂ္  လ်၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် ယင််းအဖ  ွဲ့အစည််းြ  ုတရော်းစ  ဆ ြု ုငခ် ငို့ရှ် သည်။ 

  ခ ြု်နစန်ောမ္ အတ ြ် ထလျော်ထကြ်းထတောင််းခ ံခ ငို့ရှ် သည်။ ယင််းြ စစနငှို့ြ်တ်သြ်၍ ဥြထေပြဋ္ဌောန််း ော်းရမ္ည်။ 

၁၆၆။ န ငုင်သံော်းတ ုင််းသည် မ္ မ္ ၏လ တ်လြ်ခ ငို့န်ငှို့ရ်ြ ုငခ် ငို့မ်္ျော်းြ ု ခစံော်းရော၌ထအောြ်ြါတရြ်ရြ် ြ  ု  ြါ်းပခင််းမ္ပြ မ္ ထစရန ်

ထရှောငက်ြဉ်ထစောငို့ ် န််းရမ္ညို့်တောဝနရ်ှ သည ်- 

(ြ) န ငုင်ထံတော်၏အချ ြ်အချောအောဏောနငှို့န်  ငုင်ထံတော်လံုပခ ံထရ်း၊ 

(ခ) ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေြပြဋ္ဌောန််း ော်းထသော ဆ ုရှယ်လစစ်နစ၏်အထပခခအံနစှသ်ောရမ္ျော်း၊ 

(ဂ) တ ုင််းရင််းသော်းလူမ္ျ  ်းအချင််းချင််းထသ ်းစည််းညှီည တ်ထရ်း၊ 

(ဃ) အမ္ျော်းပြည်သတူ ု ို့၏ထအ်းချမ္််းသောယောထရ်း၊ 

(င) အမ္ျော်းပြည်သတူ ု ို့၏ြ ုယ်ြျငို့တ်ရော်း။ 

၁၆၇။ (ြ) န ငုင်ထံတော်၏အချ ြ်အချောအောဏောနငှို့ ်န ငုင်ထံတော်လံုပခ ံထရ်း၊ ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေြ ပြဋ္ဌောန််း ော်းထသော 

ဆ ုရှယ်လစစ်နစ၏် အထပခခအံနစှသ်ောရမ္ျော်း၊ တ ုင််းရင််းသော်းလူမ္ျ  ်းအချင််းချင််း ထသ ်း စည််းညှီည တ်ထရ်း၊ 

အမ္ျော်းပြည်သတူ ု ို့၏ ထအ်းချမ္််းသောယောထရ်း၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် အမ္ျော်းပြည်သတူ ု ို့၏ ြ ုယ်ြျငို့ ်တရော်းတရြ်ရြ်ြ  ု

  ြါ်းမ္ညို့်အနတရောယ်မ္ ှကြ  တငြ်ောြ ယ်န ငုရ်နအ်တ ြ် န ငုင်သံော်းမ္ျော်း၏လ တ်လြ် ခ ငို့န်ငှို့ ်ရြ ုငခ် ငို့မ်္ျော်းြ ု 

လ ုအြ်သလ ုြန ို့သ်တ်သညို့် ဥြထေပြဋ္ဌောန််းန ငုသ်ည်၊ 

(ခ) ယင််းသ ု ို့ြန ို့သ်တ်သညို့်ဥြထေတ ငအ်ဖ  ွဲ့ ပဖငို့သ်ော ြန ို့သ်တ်မ္ န ို့ြ် ုချမ္ှတ်ရမ္ည်ဟုလည််းထြောင််း၊ အမ္ န ို့ြ်  ု

ြံုမ္ှနပ်ြနလ်ည် သံ်ုးသြ်၍ လ ုအြ်သလ ုပြငဆ်ငရ်မ္ည်ဟုလည််းထြောင််း၊ နစန်ောသြူအ ြ်အဖ  ွဲ့ အစည််းသ ု ို့ 

အယူခဝံငန် ငုရ်နြ် ုလည််းထြောင််း  ညို့်သ င််းပြဋ္ဌောန််းရမ္ည်။ 

၁၆၈။ ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေြါပြဋ္ဌောန််းချြ်မ္ျော်းြ ု လ ုြ်နောထစောငို့ ် န််းရန ်န ငုင်သံော်းတ ုင််း၌ တောဝန ်ရှ သည်။   ု ို့ပြင ်

ဆ ုရှယ်လစလ်ူ ို့ထ ောငတ်ည်ထဆောြ်ထရ်းအတ ြ် ချမ္ှတ် ော်းထသောဥြထေမ္ျော်း၊ အလုြ်ခ င ်စည််းြမ္််းမ္ျော်း၊ 

ထေသဆ ုငရ်ောစည််း ြမ္််းမ္ျော်းြ ုလ ုြ်နောရနန်ငှို့ ်န ငုင်ထံတော်ြထြ်းအြ်ထသောတောဝနမ်္ျော်းြ ု 

ထြျြ နစ် ော မ္််းထဆောငရ်နလ်ည််းတောဝနရ်ှ သည်။ 

၁၆၉။ ပြည်သြူ ုငြ်စစည််းမ္ျော်း၊ သမ္ဝါယမ္ြ ုငြ်စစည််းမ္ျော်းနငှို့ ်အမ္ျော်းြ ုငြ်စစည််းမ္ျော်းြ  ုြောြ ယ်ထစောငို့ ်ထရှောြ်ရန ်

န ငုင်သံော်းတ ုင််း၌ တောဝနရ်ှ သည်။ ဆ ုရှယ်လစအ်ရင််းအနှှီ်းမ္ျော်း တ ု်းတြ်မ္ျော်းပြော်းလောထစထရ်း အတ ြ်လည််းထြောင််း၊ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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န ငုင်ထံတော်၏ြောြ ယ်ထရ်းအငအ်ော်း တ ု်းတြ်ခ ငုမ်္ောလောထစထရ်းအတ ြ် လည််း ထြောင််း၊ လူထနမ္ အဆငို့အ်တန််း 

ပမ္ငို့မ်္ော်းလောထစထရ်းအတ ြ် လည််းထြောင််း မ္ မ္ စ မ္််းအော်းအလ ုြ် လုြ်ထဆောငရ်န ်တောဝနရ်ှ သည်။ 

၁၇၀။ ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစသ်မ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်၏ လ တ်လြ်ထရ်း၊ အချ ြ်အချောအောဏောနငှို့ ်

နယ်ထပမ္တည်တံို့ခ ငုပ်မ္ ထရ်းတ ု ို့ြ ု ြောြ ယ်ထစောငို့ထ်ရှောြ်ရန ်န ငုင်သံော်းတ ုင််း၌ တောဝနရ်ှ သည်။ ယင််းသ ု ို့ 

ြောြ ယ်ထစောငို့ထ်ရှောြ်ပခင််းသည် မ္ နပ်မ္တ်ထသော တောဝနပ်ဖစသ်ည်။ 

၁၇၁။ န ငုင်သံော်းတ ုင််းသည် ဥြထေအရ - 

(ြ) စစြ်ညောသငက်ြော်းရမ္ည်၊ 

(ခ) န ငုင်ထံတော်ြောြ ယ်ထရ်းအတ ြ် စစမ်္  မ္််းရမ္ည်။ 

၁၇၂။ န ငုင်သံော်းတ ုင််း၌ ဥြထေအရ အခ နအ်ထြောြ်ထြ်းထဆောငရ်န ်တောဝနရ်ှ သည်။ 

 

အခန််း (၁၂) 

ထရ ်းခ ယတ်ငထ်ပမ္ ောကြုံ်စနစ ်

၁၇၃။ ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ြံုစနစ၏် အထပခခရံည်ရ ယ်ချြ်မ္ျော်းမ္ှောထအောြ်ြါအတ ုင််းပဖစသ်ည်- 

(ြ) လုြ်သော်းပြည်သတူ ု ို့ြ ု စစမ်္ှနစ် ောြ ုယစ်ော်းပြ မ္ညို့ ်ပြညသ်ူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်း ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ် ပခင််း၊ 

(ခ) ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ရောတ င ်န ငုင်သံော်းမ္ျော်းြျယ်ြျယ်ပြန ို့ပ်ြန ို့ ်ြါဝငထ်ဆောငရ် ြ်ပခင််း၊ 

(ဂ) လုြ်သော်းပြည်သတူ ု ို့ြ ု စစမ်္ှနစ် ောြ ုယ်စော်းပြ မ္ညို့ ်ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်နငှို့ ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ အဆငို့ ်ဆငို့ရှ်  

အဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း ြ ုထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပခင််း။ 

၁၇၄။ (ြ) န ငုင်သံော်းမ္ျော်းသည် ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်းြ ု လ   ွဲ့ ဝှြ်ဆနဒမ္ ပဖငို့ ်တ ုြ်ရ ုြ်ထရ ်းချယ် တငထ်ပမ္ ောြ်ရမ္ည်၊ 

(ခ) အသြ်တဆယို့်ရှစန်စှ ်ပြညို့်ထသောန ငုင်သံော်းတ ုင််း ဆနဒမ္ ထြ်းြ ုငခ် ငို့ရှ် သည်၊ 

(ဂ) ဆနဒမ္ ထြ်းြ ုငခ် ငို့ရှ် သတူ ုင််း၌ ဆနဒမ္ ထြ်းခ ငို့တ်ူညှီစ ောရှ သည်။ 

၁၇၅။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်နငှို့ ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့သ် ု ို့ ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်းထရ ်းချယ် တင ်ထပမ္ ောြ်ရန ်မ္ ဆနဒနယ် 

မ္ျော်းြ ု ထအောြ်ြါအတ ုင််းသတ်မ္ှတ်ရမ္ည် - 

(ြ) ရြ်ြ ြ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ မ္ ဆနဒနယ်၊ ထြျ်းရ ောအုြ်စု ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ မ္ ဆနဒနယ်၊ 

(ခ) ပမ္  ွဲ့နယ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ မ္ ဆနဒနယ်၊ 

(ဂ) ပြည်နယ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ မ္ ဆနဒနယ်၊ တ ုင််းပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ မ္ ဆနဒနယ်၊ 

(ဃ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် မ္ ဆနဒနယ်။ 

၁၇၆။ (ြ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် မ္ ဆနဒနယ်မ္ျော်းသတ်မ္ှတ်ရောတ င ်ပမ္  ွဲ့နယ်မ္ျော်းြ ုအထပခခရံမ္ည်၊ 

(ခ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သ ု ို့ ပမ္  ွဲ့နယ်တခစုှီမ္ှ ြ ုယ်စော်းလှယ်တဦ်းြျစှီ ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ရမ္ည်၊ 

(ဂ) လူဦ်းထရမ္ျော်းပြော်းထသော ပမ္  ွဲ့နယ်မ္ျော်းသည်ြုေမ်္ခ   (ခ) အရရရှ သညို့်အခ ငို့အ်ထရ်းအပြင ်ထရ ်းချယ်တင ်ထပမ္ ောြ်ပခင််းဆ ုငရ်ော 

ဥြထေအရ လူဦ်းထရအချ  ်းအစော်းအလ ုြ် ြ ုမ္ ုရရှ ထသောြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်းြ ု ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ရမ္ည်၊ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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(ဃ) ပမ္  ွဲ့နယ်ဆယ်ပမ္  ွဲ့နယ် ြ်နည််း၍ လူဦ်းထရဆယ်သ န််း ြ်လည််းနည််းထသော ပြည်နယ်၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် တ ုင််းမ္ျော်းအတ ြ် 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်ဦ်းထရ  ြ်မ္ံရရှ ထစရန ်ဥြထေပဖငို့သ်တ်မ္ှတ်ထြ်းရ မ္ည်။ 

၁၇၇။ ဆနဒမ္ ထြ်းြ ုငခ် ငို့ရှ် သမူ္ျော်း  မ္ှ ထအောြ်ြါအရည်အချင််းမ္ျော်းနငှို့ ်ပြည်ို့စံုသမူ္ျော်းသည် ပြည်သူ ို့လွှတ် ထတော်နငှို့ ်

ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့သ် ု ို့ ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်းအပဖစ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ခြံ ုင ်ခ ငို့ရှ် သည်- 

(ြ) န ငုင်သံော်းမ္  နစှြ်ါ်းမ္ှထမ္ ်းဖ ော်းထသော န ငုင်သံော်းပဖစ်သ၊ူ 

(ခ) ရြ်ြ ြ် ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ၊ ထြျ်းရ ောအုြ်စုပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီနငှို့ ်ပမ္  ွဲ့နယ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ မ္ျော်းသ ု ို့ထရ ်း 

ချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ခရံန ်အသြ်နစှဆ်ယ်ပြညို့်သ၊ူ 

(ဂ) ပြည်နယ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီနငှို့ ်တ ုင််းပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်းသ ု ို့ ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ခရံန ်အသြ် နစှ ်ဆယို့်ထလ်းနစှ ်

ပြညို့်သ၊ူ 

(ဃ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သ ု ို့ ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ခရံန ်အသြ်နစှဆ်ယို့်ရှစန်စှပ်ြညို့်သ။ူ 

၁၇၈။ထအောြ်ြါြဂု္  လ်မ္ျော်းသည် ဆနဒမ္ ထြ်းြ ုငခ် ငို့န်ငှ ို့ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ခြံ ုငခ် ငို့မ်္ရှ ထစရ - 

(ြ) သောသနောို့ဝန ်မ္််းမ္ျော်း၊ 

(ခ) ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပခင််းဆ ုငရ်ော ဥြထေအရ တော်းပမ္စပ်ခင််းခရံသမူ္ျော်း။ 

၁၇၉။ ပမ္နမ်္ောို့ဆ ုရှယ်လစလ်မ္််းစဉ်ြါတှီသည် ြါတှီ၏ဦ်းထဆောငမ်္ ပဖငို့ ်ဖ  ွဲ့စည််း ော်းထသောလူ  ုလူတန််း စော်း အဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း၊ 

သြ်ဆ ုငရ်ောမ္ ဆနဒနယ်ရှ  ဆနဒမ္ ထြ်းြ ုငခ် ငို့ရှ် သမူ္ျော်းနငှို့ ်ည  န  င််းပြှီ်းလ င ်ယင််းတ ု ို့၏ ဆနဒြ ု အထလ်းဂရုပြ လျြ် 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် နငှို့ ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့အ်တ ြ် ပြည်သူ ို့ ြ ုယ်စော်းလှယ်ထလောင််းမ္ျော်း၏ 

အမ္ည်စောရင််းမ္ျော်းြ ုတငသ် င််းရမ္ည်။ 

၁၈၀။ ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ်ထလောင််းတဦ်းသည် ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ြ  တခတု င-် 

(ြ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ ်တခအုတ ြ်သောလ င ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ် ခြံ ုငခ် ငို့ရှ် သည်၊ 

(ခ) မ္ ဆနဒနယ်တခတု ငသ်ောလ င ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ခရံန ်ယှဉ်ပြ  ငခ် ငို့ရှ် သည်။ 

၁၈၁။ (ြ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်နငှို့ ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့သ် ု ို့ ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်း ထရ ်းချယ် တငထ်ပမ္ ောြ်ရောတ င ်

သြ်ဆ ုငရ်ောမ္ ဆနဒနယ်အသှီ်းသှီ်းရှ  ဆနဒမ္ ထြ်းခ ငို့ရှ် သအူော်းလံု်း၏  ြ်ဝြ်ထြျော်ြ လောထရောြဆ်နဒမ္ ထြ်းမ္ှသောလ င ်

အ ထပမ္ောြ်ထသော ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ြ  မ္ျော်းပဖစရ်မ္ည်၊ 

(ခ) ြုေမ်္ခ   (ြ) အရ အ ထပမ္ောြ်ထသော ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ြ  မ္ျော်းတ င ်ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ်ထလောင််း 

တဦ်းသည်လောထရောြ် ဆနဒမ္ ထြ်းသအူော်းလံု်း၏  ြ်ဝြ်ထြျော်ဆနဒမ္ ရရှ မ္ှသောလ င ်ထရ ်းချယ်တင ်ထပမ္ ောြ်ပခင််း 

ခရံသည်ဟု အသ အမ္ှတ် ပြ ရမ္ည်။ 

၁၈၂။ (ြ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်နငှို့ပ်ြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့၏် သြ်တမ္််းမ္ြုနဆ်ံု်းမ္ှီ ပြည်သူ ို့ လွှတ်ထတော်နငှို့ ်

ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့ ်အသစထ်ရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်န ငုရ်န ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ြ   ြျင််းြထရ်းထြော်မ္ှီရှငတ်ရြ်ြ ု 

[ပြည်သူ ို့လွှတ် ထတော်ြအနည််းဆံု်း ထပခောြ်လကြ  တင၍်] ဖ  ွဲ့စည််းရမ္ည်၊ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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(ခ) ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ြ  ြျင််းြထရ်းထြော်မ္ှီရှင ်ဖ  ွဲ့စည််းန ငုထ်ရ်းအတ ြ် န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီဝငမ်္ျော်းနငှို့ ်

ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်း မ္ှအြ ဥြထေအရသတ်မ္ှတ်ထသော န ငုင်သံော်းမ္ျော်းြါဝငသ်ညို့် အမ္ည်စောရင််းတခြု ု 

န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီြ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် သ ု ို့တငသ် င််းရမ္ည်၊ 

(ဂ) ြုေမ်္ ၄၃ ြုေမ်္ခ   (ြ)အရ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၏ ြံုမ္ှနသ်ြ်တမ္််းြ ု ထလ ောို့ထြါ ို့သတ်မ္ှတ်ရန ်ဆံု်းပဖတ် လ င ်ယင််းသ ု ို့ 

ထလ ောို့ထြါ ို့သတ်မ္ှတ်ရန ်ဆံု်းပဖတ်ထသော ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းြ ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ြ   

ြျင််းြထရ်းထြော်မ္ရှငတ်ရြ်ြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်နငှ်ို့ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆင်ို့ ဆင်ို့ 

အသစထ်ရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်န ငုထ်ရ်းအတ ြ် ြုေမ်္ခ   (ခ)နငှ်ို့အညှီ တြါတည််း ဖ  ွဲ့စည််းထြ်းရမ္ည်၊ 

(ဃ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်နငှို့ ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ အဆငို့ဆ်ငို့တ် ု ို့၏ သြ်တမ္််းြုနဆ်ံု်းသညို့်ထန ို့ရြ်မ္တ ုငမ်္ှီ 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်နငှို့ ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်းအတ ြ် ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ြ  မ္ျော်းြ ု ဥြထေအရ သတ်မ္ှတ် 

သညို့်အတ ုင််းြျင််းြရမ္ည်၊ 

(င) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်နငှို့ပ်ြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ အဆငို့ဆ်ငို့၏်သြ်တမ္််းြုနဆ်ံု်းသညို့်ထန ို့ရြ်တ င ်ပြည်သူ ို့ လွှတ်ထတော်နငှို့ ်

ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့၏် အစည််းအထဝ်းမ္ျော်းြ ု အသစထ်ရ ်းချယ် တငထ်ပမ္ ောြ်လ ုြ် ထသော 

ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်းပဖငို့ ်ြျင််းြရမ္ည်။ 

၁၈၃။ (ြ) ြုေမ်္ ၆၃ အရ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီတရြ်ရြ်ြ  ုသြ်တမ္််းမ္ြုနဆ်ံု်းမ္ှီ ဖျြ်သ မ္််းခ ို့လ င ်ဥြထေအရ 

သတ်မ္ှတ်သည်ို့အတ ုင််း ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ြ  မ္ျော်း ြျင််းြ၍ သြ်ဆ ုငရ်ော ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ ၏ အစည််းအထဝ်းြ ု 

ြျင််းြရမ္ည်၊ 

(ခ) ပြည်နယ် ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီြ ုထသော်လည််းထြောင််း၊ တ ုင််းပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ တရြ်ြ ုထသော်လည််း ထြောင််း၊ 

ပမ္  ွဲ့နယ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီတရြ် ြ ုထသော်လည််းထြောင််း ဖျြ်သ မ္််းခ ို့လ ငသ်ြ်ဆ ုငရ်ော ပြည်သူ ို့ ထြောငစ်ှီတရြ်အသစ ်

ထရ ်းချယ်တင ်ထပမ္ ောြ်ပြှီ်းစှီ်းပခင််းမ္ရှ ထသ်းမ္ှီ ြောလအတ င််း န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ သည် သငို့ထ်လျော်ထသောန ငုင်သံော်းမ္ျော်းပဖငို့ ်

အလုြ်အမ္ ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့၊ တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့ နငှို့ ်လုြ်ငန််းစစထ်ဆ်း ထရ်း အဖ  ွဲ့တဖ  ွဲ့စှီြ  ုဖ  ွဲ့စည််း၍ယောယှီတောဝနထ်ြ်းရမ္ည်၊ 

(ဂ) ရြ်ြ ြ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီတရြ်ြ ု ထသော်လည််းထြောင််း၊ ထြျ်းရ ောအုြ်စုပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ တရြ်ြ  ု

ထသော်လည််းထြောင််း ဖျြ်သ မ္််းခ ို့လ င ်သြ်ဆ ုငရ်ော ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီတရြ်အသစ ်ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ် ပြှီ်း 

စှီ်းပခင််းမ္ရှ ထသ်းမ္ှီ ြောလအတ င််း န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီသည် သငို့ထ်လျော်ထသော န ငုင်သံော်းမ္ျော်းပဖငို့ ်

အလုြ်အမ္ ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့ နငှို့ ်တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့တဖ  ွဲ့စှီြ ုဖ  ွဲ့စည််း၍ ယောယှီတောဝနထ်ြ်းရမ္ည်။ 

၁၈၄။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်နငှို့ ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့သ် ု ို့ ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ် ထရ ်းချယ်တင ်

ထပမ္ ောြ်ြ  မ္ျော်း၏ြုနြ်ျစရ တ်ြ ု န ငုင်ထံတော် ဏ္ဍောမ္ှြျခထံစရမ္ည်။ 

၁၈၅။ (ြ) ပြည်နယ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ၊ တ ုင််းပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ၊ ပမ္  ွဲ့နယ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီတရြ်ရြ်ြ ု ထရ ်း ချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ရန ်

အထပခအထနမ္ရှ ထသ်းလ င ်သြ်ဆ ုငရ်ောပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ၏လုြ်ငန််းမ္ျော်းြ ု ထဆောင ်ရ ြ်န ငုရ်န ်န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီသည် 

သငို့ထ်လျော်ထသော န ငုင်သံော်းမ္ျော်းပဖငို့ ်အလုြ်အမ္ ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့၊ တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့ နငှို့ ်လုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့တဖ  ွဲ့စှီြ ု 

ဖ  ွဲ့စည််း၍ ယောယှီတောဝနထ်ြ်းရမ္ည်၊ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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(ခ) ရြ်ြ ြ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် ထြျ်းရ ောအုြ်စု ပြညသ်ူ ို့ထြောငစ်ှီတရြ်ရြ်ြ ုထရ ်းချယ် တငထ်ပမ္ ောြ်ရန ်

အထပခအထန မ္ရှ ထသ်းလ င ်သြ်ဆ ုငရ်ောပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ၏ လုြ်ငန််းမ္ျော်းြ ု ထဆောငရ် ြ် န ငုရ်န ်

န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီသည် သငို့ထ်လျော်ထသော န ငုင်သံော်းမ္ျော်းပဖငို့ ်အလုြ်အမ္ ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့ နငှို့ ်တရော်း သကူြှီ်းအဖ  ွဲ့တဖ  ွဲ့စှီြ ု 

ဖ  ွဲ့စည််း၍ယောယှီတောဝနထ်ြ်းရမ္ည်။ 

၁၈၆။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယမ်္ျော်း ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပခင််းနငှို့စ်ြ်လျဉ််းသညို့် လ ုအြ်ထသော ဥြထေ 

မ္ျော်းြ ုပြဋ္ဌောန််းရမ္ည်။ 

 

အခန််း (၁၃) 

တောဝန်မှ္ပြန်လည်ရုြ်သ မ်္်းပခင််း၊နတု ် ကပ်ခင််း၊အစော်း  ်ုးထရ ်းခ ယတ်ငထ်ပမ္ ောက်ပခင််း 

၁၈၇။ ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပြှီ်း တောဝနထ်ြ်းအြ် ော်းထသော ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ်တဦ်းြ ုပဖစထ်စ၊ အဖ  ွဲ့ အစည််းတခြု ု 

ပဖစထ်စ ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်လ ုြ်သညို့် ပြည်သမူ္ျော်း၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် အဖ  ွဲ့အစည််းြ ထအောြ်ြါအထကြောင််းတရြ်ရြ်ထကြောငို့ ်

တောဝနမ်္ှပြနလ်ည်ရုြ်သ မ္််းလ ုလ င ်သတ်မ္ှတ် ော်းထသော ဥြထေ နငှို့အ်ညှီ တောဝနမ်္ ှပြနလ်ည်ရုြ်သ မ္််းခ ငို့ရှ် သည်- 

(ြ) ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေြါပြဋ္ဌောန််းချြ်တရြ်ရြ်ြ ု ထဖောြ်ဖျြ်ြျ ်းလ နပ်ခင််း၊ 

(ခ) ထြ်းအြ်ထသောတောဝနဝ်တ်တရော်းမ္ျော်းြ ု ထြျြ နစ် ော မ္ မ္််းထဆောငပ်ခင််း၊ 

(ဂ) အြျငို့စ်ောရ တတ ြျြ်ပြော်းပခင််း။ 

၁၈၈။ ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ပခင််းခရံထသော ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ်တဦ်းသည်လည််းထြောင််း၊ ပြည်သူ ို့ လွှတ်ထတော်၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် 

ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ အဖ  ွဲ့အစည််းတရြ်ရြ်တ င ်တောဝနထ်ြ်းအြ်ပခင််းခရံထသော 

ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ်တဦ်းသည်လည််းထြောင််း မ္ မ္ ၏တောဝနမ်္ှ နတု်  ြ်လ ုလ င ်မ္ မ္ နငှို့သ်ြ်ဆ ုင ်ထသော အဖ  ွဲ့အစည််းသ ု ို့ 

ဥြထေနငှို့အ်ညှီ နတု်  ြ်လွှောတငသ် င််းန ငုသ်ည်။ 

၁၈၉။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်တ ငပ်ဖစထ်စ၊ ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့တ်ခခုတု ငပ်ဖစထ်စ၊ ယင််းတ ု ို့၏သြ်ဆ ုင ်

ရောအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းတ ငပ်ဖစထ်စ တစံုတရောထသောအထကြောင််းထကြောငို့ ်ပြည်သူ ို့ြ ုယ်စော်းလှယ်ထနရော လစလ်ြ် ခ ို့လ င ်

ဥြထေနငှို့အ်ညှီ အစော်း  ု်း ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်ရမ္ည်။ 

 

အခန််း (၁၄) 

န ငုင်ထံတော်အလ၊ံ အ  မ်္်းအမှ္တတ်ဆံ ြ်၊ သခီ င််း နငှူ့ ်မမ္  ွဲ့ထတော ်

၁၉၀။ န ငုင်ထံတော်၏အလံသည် ထအောြ်တ င ်ထဖော်ပြ ော်းသညို့အ်တ ုင််းပဖစသ်ည် - 

 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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၁၉၁။ န ငုင်ထံတော်အ  မ္််းအမ္ှတ်တံဆ ြ်သည် ထအောြ်တ ငထ်ဖေါ် ပြ ော်းသညို့်အတ ုင််းပဖစသ်ည် - 

 

 

၁၉၂။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် န ငုင်ထံတော်သှီချင််းြ ု သတ်မ္ှတ်ပြဋ္ဌောန််းထြ်းရမ္ည်။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ 

န ငုင်ထံတော်သှီချင််းအသစြ် ု သတ်မ္ှတ်ပြဋ္ဌောန််းပခင််းမ္ပြ မ္ှီ လြ်ရှ န ငုင်ထံတော်သှီချင််းအော်း ဆြ်လြ် အသံ်ုးပြ ရမ္ည်။ 

၁၉၃။ န ငုင်ထံတော်၏ပမ္  ွဲ့ထတော်သည် ရနြ်ုနပ်မ္  ွဲ့ထတော်ပဖစသ်ည်။ 

 

အခန််း (၁၅) 

ဖ  ွဲ့စည််းြုံအထပခခံဥြထေက ုပြငဆ်ငပ်ခင််း 

၁၉၄။ (ြ) ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေ၏န ေါန််း၊ အခန််း (၁) ြုေမ်္ ၁နငှို့ ်၄။ အခန််း (၂) ြုေမ်္၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၈ နငှို့ ်၂၁။ 

အခန််း (၃) ြုေမ်္ ၂၈၊၂၉နငှို့ ်၃၂။ အခန််း (၄) ြုေမ်္ ၄၁၊၄၄နငှို့ ်၄၆။ အခန််း (၁၅) ြုေမ်္ ၁၉၄ တ ု ို့ြ  ုပြငဆ်ငရ်နရ်ှ လ င ်

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် ြ ုယ်စော်းလှယ်အော်းလံု်း၏ ခနုစဆ်ယို့်ငါ်း ရောခ ငုန်  န််းြပြငဆ်ငရ်န ်သထ ောတူလြ်ခံပြှီ်းထနောြ် 

ပြည်လံု်းြျွတ်ဆနဒခယံူြ  ြျင််း ြ၍ ဆနဒမ္ ထြ်းြ ုင ်ခ ငို့ရှ် သအူော်းလံု်း၏  ြ်ဝြ်ထြျော်ဆနဒမ္ ပဖငို့သ်ော ပြငဆ်ငရ်မ္ည်၊ 

(ခ) ြုေမ်္ခ   (ြ)တ ငထ်ဖော်ပြ ော်းသညို့် ပြဋ္ဌောန််းချြ်မ္ျော်းမ္ှအြ အပခော်းပြဋ္ဌောန််းချြ်မ္ျော်းြ ု ပြည်သူ ို့ လွှတ်ထတော် 

ြ ုယ်စော်းလှယ်အော်းလံု်း၏ ခနုစဆ်ယို့်ငါ်းရောခ ငုန်  န််း ဆနဒမ္ ပဖငို့သ်ောပြငဆ်ငရ်မ္ည်၊ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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(ဂ) ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေပြငဆ်ငရ်န ်အဆ ုြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်းြ ပြည်သူ ို့ လွှတ်ထတော်သ ု ို့ 

တငပ်ြ န ငုသ်ည်၊ 

(ဃ) ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေပြငဆ်ငရ်န ်အဆ ုြ ုပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်းြတငပ်ြသညို့်အခါထအောြ်မ္ှ 

အ ြ်သ ု ို့အဆငို့ဆ်ငို့တ်ငပ်ြ၍ ထနောြ်ဆံု်း၌ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သ ု ို့ တငပ်ြရမ္ည်။ 

 

အခန််း (၁၆) 

အထ  ထ  ပြဋ္ဌောန််းခ ကမ်္ ော်း 

၁၉၅။ ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေသည် ပြည်လံု်းြျွတ်ဆနဒခယံူြ  တ င ်ဆနဒမ္ ထြ်းြ ုငခ် ငို့ရှ် သ ူအော်းလံု်း ၏ ြ်ဝြ်ထြျောဆ်နဒမ္  

ပဖငို့ ်အတည်ပြ ပြဋ္ဌောန််းပြှီ်းသညို့်ထန ို့မ္ှစ၍ န ငုင်ထံတော်တဝန််းလံု်း ၌အောဏောတည် သည။် 

၁၉၆။ ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေအောဏော တည်သညို့်ထန ို့မ္ှစ၍ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၏ ြ မ္အကြ မ္် အစည််းအထဝ်း 

မ္ြျင််းြမ္ှီြောလအတ င််း ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းချြ်မ္ျော်းအရ ပြည်သူ ို့ လွှတ်ထတော်ြ 

လုြ်ထဆောငရ်နရ်ှ သည်မ္ျော်းြ ု ပြည်ထ ောငစ်ုပမ္နမ်္ောန ငုင် ံထတောလ်ှနထ်ရ်းထြောငစ်ှီြ န ငုင်ထံတော်၏အချ ြ်အချောအောဏောြ ု 

ဆြ်လြ်ခယံူြျငို့သ်ံ်ုး၍ လုြ်ထဆောငရ်မ္ည်။   ု ို့အပြင ်ဤဖ  ွဲ့စည််း ြံုအထပခခဥံြထေ အောဏောတည်သညို့်ထန ို့ 

မ္တ ုငမ်္ှီြောလတ င ်ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေြ ု အထြောင ်အ ည်ထဖော်ရနအ်တ ြ် ထတော်လှနထ်ရ်းထြောငစ်ှီြ 

ကြ  တငထ်ဆောငရ် ြ်သညို့် လုြ်ငန််းရြ်မ္ျော်းသည် ဤ ဖ  ွဲ့စည််းြံအုထပခခဥံြထေ အရထဆောငရ် ြ်သည်ဟု မ္ှတ်ယူရမ္ည်။ 

၁၉၇။ ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေ၏န ေါန််း၊ ြုေမ်္မ္ျော်း၊ ြုေမ်္ခ  မ္ျော်း၊ စြော်းလံု်းစုမ္ျော်း၊ စြော်းလံု်းတလံု်း 

ချင််းမ္ျော်း၏အနြ်အဓ ြပောယ်၊ သထ ောအယူအဆမ္ျော်း ဖ ငို့ဆ် ုရော၌ပမ္နမ်္ောစောပဖငို့ ်ထရ်းသော်း ော်းချြ်မ္ျော်း အထြေါ်တ ငသ်ော 

အထပခပြ ရမ္ည်။ 

၁၉၈။ န ငုင်ထံတော်၏အဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းအတ င််း အ ြ်ထအောြအ်ပြနအ်လှန ်ဆြ်သ ယ်ရော၌လည််း ထြောင််း၊ 

အဖ  ွဲ့အစည််းအချင််းချင််း အပြနအ်လှနဆ်ြ်သ ယ်ရော၌လည််းထြောင််း တညှီတည တ်တည််း ပဖစထ်စရနန်ငှို့ ်

အယူအဆမ္ြ  ထစြ  ရှင််းလင််းလ ယ်ြူထစရန ်ရံု်းသံ်ုးစောအပဖစ ်ပမ္နမ်္ောစောြ ု အသံ်ုးပြ ရ မ္ည်။ လ ုအြ်လ င ်

သြ်ဆ ုငရ်ောတ ုင််းရင််းသော်းစောြ ုလည််း အသံ်ုးပြ န ငုသ်ည်။ 

၁၉၉။ ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစသ်မ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်သည် ပြည်ထ ောငစ်ုပမ္နမ်္ောန ငုင် ံထတော်လှနထ်ရ်း ထြောငစ်ှီ၏ 

မ္ူဝါေလမ္််း ညွှနမ်္ မ္ျော်း၊ ဥြထေမ္ျော်း၊ နည််းဥြထေမ္ျော်း၊ စည််းမ္ျဉ််းဥြထေမ္ျော်း၊ အမ္ န ို့ပ်ြနတ်မ္််း မ္ျော်း၊ ထကြညောချြ်မ္ျော်း၊ 

ထဆောငရ် ြ်ချြ်မ္ျော်း၊ တောဝနမ်္ျော်းနငှို့ရ်ြ ုငခ် ငို့မ်္ျော်းြ ု ဆြ်ခသံည်။ 

၂၀၀။ (ြ) ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေြါစြော်းရြ်မ္ျော်းြ  ုအနြ်အဓ ြပောယ်ဖ ငို့ဆ် ုရောတ င ်ပြည်ထ ောငစ် ု

ပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်လှနထ်ရ်း ထြောငစ်ှီြပြဋ္ဌောန််း ော်းခ ို့ထသော စြော်းရြ်မ္ျော်း အနြ်အဓ ြပောယ်ဖ ငို့ဆ် ုထရ်း ဥြထေြ ု 

ြ ု်းြော်းရမ္ည်၊ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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(ခ) ြုေမ်္ခ   (ြ)ြါ ဥြထေြပြဋ္ဌောန််း ော်းထသော အနြ်အဓ ြပောယဖ် ငို့ဆ် ုချြ်မ္ျော်းြ ု ပြငဆ်ငရ်န ်ထသော် လည််းထြောင််း၊ 

စြော်းရြ်မ္ျော်းြ ု ြ်မ္ံ၍ အနြ်အဓ ြပောယ်ဖ ငို့ဆ် ုရန ်ထသော်လည််းထြောင််း လ ုအြ်ြါြ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ 

သောပြ လုြ်န ငုသ်ည်၊ 

(ဂ) န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ၊ ြဟ ုအောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းနငှို့ ်ထေသဆ ုငရ်ောအောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််း 

မ္ျော်း၏လုြ်ထဆောငခ်ျြ်မ္ျော်းသည် ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေနငှို့ြ် ုြ်ညှီပခင််း ရှ ၊မ္ရှ ဆံု်းပဖတ်ရန ်လ ုအြ် ြါြ 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြသော ဆံု်းပဖတ် ရမ္ည်။ 

၂၀၁။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သည် ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေ၏အနြ်အဓ ြပောယ်ဖ ငို့ဆ် ုချြ်မ္ျော်းြ ု လ အုြ် သလ ုအခါအော်းထလျော် 

စ ော ုတ်ပြနန် ငုသ်ည်။ 

၂၀၂။ (ြ) ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေသည် န ငုင်ထံတော်အတ င််းရှ  ဥြထေအော်းလံု်း၏အထပခခဥံြထေ ပဖစ ်သည်၊ 

(ခ) ရှ ရင််းစ  ဥြထေမ္ျော်း၊ နည််းဥြထေမ္ျော်းသည် ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ြယ်ဖျြ်ပခင််း၊ ပြငဆ်ငပ်ခင််းမ္ပြ  ထသ်းမ္ှီ ဤဖ  ွဲ့စည််းြံု 

အထပခခဥံြထေနငှို့မ်္ဆန ို့ြ်ျငသ်မ္  အတည်ပဖစသ်ည်၊ 

(ဂ) ရှ ရင််းစ  စည််းမ္ျဉ််းဥြထေမ္ျော်း၊ စည််းြမ္််းဥြထေမ္ျော်း၊ အမ္ န ို့ထ်ကြော်ပငောစောမ္ျော်း၊ အမ္ န ို့မ်္ျော်း၊ ညွှနက်ြော်း ချြ်မ္ျော်းနငှို့ ်

လုြ် ံု်းလုြ်နည််းမ္ျော်းြ  ုန ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီြ ြယ်ဖျြ်ပခင််း၊ ပြငဆ်ငပ်ခင််းမ္ပြ ထသ်းမ္ှီ ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေနငှို့ ်

မ္ဆန ို့ြ်ျငသ်မ္  အတည်ပဖစသ်ည်၊ 

(ဃ) ရှ ရင််းစ  ဥြထေမ္ျော်း၊ နည််းဥြထေမ္ျော်းြ ု ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေ နငှို့လ် ုြ်ထလျောညှီထ  ရှ  လော ထစရန ်ြယဖ်ျြ်ပခင််း၊ 

ပြငဆ်ငပ်ခင််းတ ု ို့ြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ပြ လုြ်ရမ္ည်၊ 

(င) ရှ ရင််းစ  စည််းမ္ျဉ််းဥြထေမ္ျော်း၊ စည််းြမ္််းဥြထေမ္ျော်း၊ အမ္ န ို့ထ်ကြော်ပငောစောမ္ျော်း၊ အမ္ န ို့မ်္ျော်း၊ ညွှနက်ြော်း ချြ်မ္ျော်းနငှို့လ်ုြ် ံု်း 

လုြ်နည််းမ္ျော်းြ ု ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေနငှို့ ်လ ုြ်ထလျောညှီထ  ရှ လော ထစရန ်ြယ်ဖျြ်ပခင််း၊ ပြငဆ်ငပ်ခင််းတ ု ို့ြ ု 

န ငုင်ထံတော် ထြောငစ်ှီြ ပြ လုြ်ရမ္ည်၊ 

(စ) ရှ ရင််းစ   ဥြထေမ္ျော်း၊ နည််းဥြထေမ္ျော်း၊ စည််းမ္ျဉ််းဥြထေမ္ျော်း၊ စည််းြမ္််းဥြထေမ္ျော်း၊ အမ္ န ို့ ်ထကြော်ပငောစောမ္ျော်း၊ အမ္ န ို့မ်္ျော်း၊ 

ညွှနက်ြော်းချြ်မ္ျော်းနငှို့လ်ုြ် ံု်း လုြ်နည််းမ္ျော်းြ  ုြယ်ဖျြ်ပခင််း၊ ပြငဆ်င ်ပခင််း မ္ပြ န ငုမ်္ှီြောလအတ င််း 

ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေ ြါပြဋ္ဌောန််းချြ်မ္ျော်း၏သထ ောနငှို့ ်ညှီည တ်ထစ ရန ်ြဟ ုနငှို့ထ်ေသ 

ဆ ုငရ်ောအောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းြ အနြ်အဓ ြပောယ်ဖ ငို့ဆ် ၍ု လုြ်ထဆောငရ်မ္ည်၊ 

(ဆ) ဝန ်မ္််းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းသည် မ္ မ္ တ ု ို့၏တောဝနမ်္ျော်းြ  ု မ္််းထဆောငရ်ော၌ ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခ ံဥြထေြါ 

ပြဋ္ဌောန််းချြ်မ္ျော်း၏ သထ ောနငှို့ည်ှီည တ်ထစရမ္ည်၊ 

(ဇ) ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခဥံြထေအောဏောစတငတ်ည်သညို့်ထန ို့တ င ်ပြည်ထ ောငစ်ုပမ္နမ်္ောန ငုင် ံထတော်လှနထ်ရ်း 

ထြောငစ်ှီလြ်ထအောြ်၌ ဖ  ွဲ့စည််း ော်းရှ ထသော အဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း၊ အမ္  မ္််းရ ြဆ် ပဖစက်ြထသော ဝန ်မ္််း 

မ္ျော်းနငှို့အ်လုြ်သမ္ော်းအော်းလံု်းသည် န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီြ အပခော်းနည််းလမ္််းပဖငို့ပ်ြဋ္ဌောန််းပခင််း မ္ပြ သမ္  

ဆြ်လြ်တည်ရှ ထစရမ္ည။် 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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၂၀၃။ (ြ) န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီနငှို့ ်ြဟ ုအောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းသည် ဤဖ  ွဲ့စည််းြံအုထပခခံဥြထေြ ု လည််းထြောင််း၊ 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ပြဋ္ဌောန််းထသောဥြထေမ္ျော်း၊ နည််းဥြထေမ္ျော်း၊ ဆံု်းပဖတ်ချြ်မ္ျော်း ြ ုလည််းထြောင််း မ္ဆန ို့ြ်ျငထ်စြ  

စည််းမ္ျဉ််းမ္ျော်း၊စည််းြမ္််းမ္ျော်း၊ အမ္ န ို့မ်္ျော်း၊ ညွှနက်ြော်းချြ်မ္ျော်းနငှို့ ်လုြ် ံု်းလုြ်နည််းမ္ျော်းြ ု လ ုအြ်သလ ု ုတ်ပြနန် ငုသ်ည်၊ 

(ခ) ထေသဆ ုငရ်ော အောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းသည ်ဤဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေြ ု လည််းထြောင််း၊ 

ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြပြဋ္ဌောန််း ထသောဥြထေမ္ျော်း၊ နည််းဥြထေမ္ျော်း၊ ဆံု်းပဖတ်ချြ်မ္ျော်းြ ုလည််းထြောင််း၊ သြ်ဆ ုငရ်ော 

ြဟ ုအောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းြ  ုတ်ပြနထ်သောစည််းမ္ျဉ််းမ္ျော်း၊ စည််းြမ္််းမ္ျော်း၊ အမ္ န ို့ ်မ္ျော်း၊ 

ညွှနက်ြော်းချြ်မ္ျော်းနငှို့လ်ုြ် ံု်းလုြ်နည််းမ္ျော်းြ ုလည််းထြောင််း မ္ဆန ို့ြ်ျင ်ထစြ သြ်ဆ ုငရ်ော ထေသ အတ ြ်အမ္ န ို့မ်္ျော်း၊ 

ညွှနက်ြော်းချြ်မ္ျော်းနငှို့ ်လုြ် ံု်းလုြ်နည််းမ္ျော်းြ ုလ ုအြ်သလ ု  ုတ်ပြနန် ငု ်သည်။ 

၂၀၄။ (ြ) ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ြ ုယ်စော်းလှယ်မ္ျော်း၊ န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီ၊ ပြည်သူ ို့တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့၊ ပြည် 

သူ ို့ဥြထေအြျ  ်းထဆောငအ်ဖ  ွဲ့ နငှို့ ်ပြည်သူ ို့လုြ်ငန််း စစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့တ ု ို့သည် ြုေမ်္ ၈၉ တ ငထ်ဖော်ပြ  ော်း ထသော 

ြ စစမ္ျော်းမ္ှအြ အပခော်းြ စစမ္ျော်းနငှို့ြ်တ်သြ်၍ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော် သ ု ို့ဥြထေကြမ္််း တငသ် င််းခ ငို့ ်ရှ သည်၊ 

(ခ) ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့သည် ြုေမ်္ ၈၉ တ ငထ်ဖော်ပြ ော်းထသောြ စစမ္ျော်းအပြင ်အပခော်းြ စစမ္ျော်းနငှို့ြ်တ်သြ်၍ 

လည််းပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်သ ု ို့ ဥြထေကြမ္််းတငသ် င််းခ ငို့ရှ် သည်၊ 

(ဂ) ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့သ်ည် ြုေမ်္ ၈၉ တ ငထ်ဖော်ပြထသောြ စစမ္ျော်းမ္ှအြ အပခော်းြ စစမ္ျော်းနငှို့ ်ြတ်သြ်သညို့် 

ဥြထေကြမ္််းမ္ျော်းြ ု ထအောြ်မ္ှအ ြ်သ ု ို့ အဆငို့ဆ်ငို့တ်ငပ်ြ၍ထနောြ်ဆံု်း၌ ပြည်သူ ို့ လွှတ်ထတော်သ ု ို့တငပ်ြန ငုသ်ည်။ 

၂၀၅။ ပမ္နမ်္ောို့ဆ ုရှယ်လစလ်မ္််းစဉ်ြါတှီနငှို့ယ်င််းြ ဦ်းထဆောငဖ်  ွဲ့စည််း ော်းထသော လူ ုလူတန််းစော်း အဖ  ွဲ့ အစည််းမ္ျော်းနငှို့လ်ုြ်သော်း 

ပြည်သမူ္ျော်းသည် ဥြထေထရ်းရောြ စစ၊ စှီ်းြ ော်းထရ်းစှီမ္ံြ န််းဆ ုငရ်ောြ စစ၊ နစှစ်ဉ်ရ သံ်ုးခန ို့မ်္ှန််းထပခထင စောရင််းြ စစ၊ 

အပခော်းြ စစမ္ျော်း နငှို့ြ်တ်သြ်၍ န ငုင်ထံတော်၏အောဏောြ ုင ်အဖ  ွဲ့အစည််း အဆငို့ဆ်ငို့သ် ု ို့ အကြံပြ န ငုသ်ည်။ 

၂၀၆။ (ြ) န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီဝငမ်္ျော်းနငှို့ ်ဝနက်ြှီ်းအဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းသည် ြုေမ်္ ၅၄ ြုေမ်္ခ   (ခ)နငှို့ ်ြုေမ်္၆၄ ြုေမ်္ခ   (ဂ) တ ု ို့တ င ်

ပြဋ္ဌောန််း ော်းသညို့် ခ ငို့ပ်ြ ချြ်မ္ျော်းမ္ှအြ မ္ မ္ တ ု ို့ြါဝငထ်သော အောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််း မ္ျော်းမ္ှတြါ်း 

န ငုင်ထံတော်၏အပခော်းအောဏောြ ုင ်အဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းတ င ်ြါဝငခ် ငို့မ်္ရှ ထစရ၊ 

(ခ) ပြည်သူ ို့တရော်းသူကြှီ်းအဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်း၊ ပြည်သူ ို့ဥြထေအြျ  ်းထဆောငအ်ဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းနငှို့ ်ပြည်သူ ို့လုြ်ငန််း စစ ်

ထဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းသည် မ္ မ္ တ ု ို့ြါဝငထ်သောအောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းမ္ှတြါ်း န ငုင်ထံတော်၏အပခော်း 

အောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းနငှို့ ်ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၏အပခော်းအဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းတ င ်ြါဝငခ် ငို့မ်္ရှ ထစရ၊ 

(ဂ) ပြည်နယ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ၊ တ ုင််းပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီနငှို့ ်ပမ္  ွဲ့နယ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့တ် င ်ရှ ကြထသော အလုြ်အမ္  

ထဆောငအ်ဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းနငှို့ ်လုြ်ငန််းစစထ်ဆ်းထရ်းအဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းသည် မ္ မ္ တ ု ို့ြါဝငထ်သော ထေသဆ ုငရ်ော 

အောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်း မ္ှတြါ်း ထေသဆ ုငရ်ောအပခော်း အောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းနငှို့ ်ထရ်းရော ထြော်မ္ှီတှီမ္ျော်းတ င ်

ြါဝငခ် ငို့မ်္ရှ ထစရ၊ 

(ဃ) ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့၏် တရော်းသကူြှီ်းအဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျော်းသည် ထေသဆ ုငရ်ောအပခော်းအောဏောြ ုင ်အဖ  ွဲ့အစည််းမ္ျော်းတ င ်

ြါဝငခ် ငို့မ်္ရှ ထစရ။ သ ု ို့ရောတ င ်သြ်ဆ ုငရ်ောပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်း၏ ထရ်းရော ထြော်မ္ှီတှီမ္ျော်းတ ငမ်္ူ ြါဝငခ် ငို့ရှ် သည်။ 



(၁၉၇၄ ခုနစှ် ပြည်ထ ောငစ်ုဆ ုရှယ်လစ် သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော်ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ) 
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၂၀၇။ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်နငှို့ ်ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီအဆငို့ဆ်ငို့တ် ု ို့၏ အစည််းအထဝ်းမ္ျော်းသည် ပြည်သူ ို့ ြ ုယ်စော်းလှယ်အော်းလံု်း၏ 

ခနုစဆ်ယို့်ငါ်းရောခ ငုန်  န််း တတ်ထရောြ်မ္ှသောလ င ်အ ထပမ္ောြသ်ည်။ 

၂၀၈။ ြဟ ုအောဏောြ ုငအ်ဖ  ွဲ့အစည််းတရြ်ရြ်ြ ု န ငုင်ထံတော်ထြောငစ်ှီြပဖစထ်စ၊ ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ထရ်းရော ထြော်မ္ှီတှီ 

တခခုြုပဖစထ်စ ထမ္်းပမ္န််းလ ု၍ ဖ တ်ထခေါ်လ င ်သြ်ဆ ုငရ်ောြဟ ုအောဏောြ ုင ်အဖ  ွဲ့အစည််းသည် 

တြ်ထရောြ်ရှင််းလင််းတငပ်ြရမ္ည်။ 

၂၀၉။ (ြ) ြုေမ်္၆၃ အရပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီတရြ်ရြ်ြ  ုသြ်တမ္််းမ္ြုနဆ်ံု်းမ္ှီ ဖျြ်သ မ္််းခ ို့လ င ်အသစ ်

ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ်လ ုြ်ထသော ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီ၏ သြ်တမ္််းြောလသည် ဖျြ်သ မ္််းခ ို့သည်ို့ ပြည်သူ ို့ ထြောငစ်ှီ၏ 

ြျနသ်ြ်တမ္််းြောလအတ ြ်သောလ င ်ပဖစထ်စရမ္ည်၊ 

(ခ) ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီတရြ်ရြ်၊ သ ု ို့မ္ဟုတ် ပြည်သူ ို့ထြောငစ်ှီမ္ျော်းြ ု ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်ဖ  ွဲ့စည််းပြှီ်းထနောြ် 

ထရ ်းချယ်တငထ်ပမ္ ောြ် ဖ  ွဲ့စည််းခ ို့ထသော် ယင််းတ ု ို့၏သြ်တမ္််းသည်လည််း ပြည်သူ ို့လွှတ်ထတော်၏ြံုမ္ှန ်

သြ်တမ္််းအတ ုင််းသောလ င ်ပဖစထ်စရမ္ည်။ 

 

 

[ ြူ်းတ  ထဖော်ပြထသော စောရင််း 1 ] 01 ပြည်ထ ောငစ် ုဆ ုရှယ်လစ ်သမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတော် ဖ  ွဲ့စည််းြံ ုအထပခခဥံြထေြါ  

အထကြောင််းရြ်မ္ျော်း အညွှန််း 


