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ပြည်ထ ောငစု် ဆ ရှုယ်လစသ်မ္မတ ပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော် 

ဝန်က  ြီးအဖ  ွဲ့ 

ပမ္န်မ္ောန ငုင်သံောြီး ဥြထေဆ ငုရ်ော လုြ် ံြုီးလုြ်နည်ြီးမ္ ောြီး (န ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်သဆူ ငုရ်ော လုြ် ံြုီးလုြ်နည်ြီးမ္ ောြီး) 

အမ္ န်  ထ  ော်ပငောစောအမှ္တ ်၁၅/၈၃ 

ရန် ုန်မမ္ ြု ွဲ့၊ ၁၃၄၅- ခု ၊ ထတော်သလငြ်ီးလဆန်ြီး ၁၄ ရ ် 

(၁၉၈၃- ခု၊ စ ်တငဘ်ောလ ၂၀ ရ ်) 

န ေါနာ်း 

မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေပိုေြ် ၇၅ အရ အပ်နငှာ်းထာားဒသာ လိုပ်ပ ိုငခ်ငွ ြ် ာားက ို က င သ်ံိုား၍ ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့သည် 

န ိုငင်ဒံ ာ်ဒကာငစ် ၏ သဒ ာ ူည ခ က်မဖင  ်ဒအာက်ပါလိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာားက ို ထို ်မပနလ် ိုက် သည်။ 

 

အခန်ြီး (၁) 

အမ္ည်နငှ  ်အဓ ြပောယ ်ထဖောပ်ြခ   ်

၁။ ဤလိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာားက ို ပမ္န်မ္ောန ငုင်သံောြီး ဥြထေဆ ငုရ်ော လုြ် ံြုီးလုြ်နည်ြီးမ္ ောြီး (န ငုင်သံောြီး ပြြုခ င  ်ရသဆူ ငုရ်ော 

လုြ် ံြုီးလြ်ုနညြ်ီးမ္ ောြီး) ဟိုဒခေါ် ွငဒ်စရြည်။ 

၂။ ဤ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား ွင ်ပါရှ ဒသာ စကာားရပ်ြ ာားသည် မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေ ွင ်ပါရှ သည ် အ  ိုငာ်း အဓ ပပာယ ်

သက်ဒရာက်ဒစရြည်။ ထ ို  အမပင ်ဒအာက်ပါစကာားရပ်ြ ာားသည် ဒဖာ်မပပါအ  ိုငာ်း အဓ ပပာယ ်သက်ဒရာက်ဒစရြည် - 

(က) ဥြထေ ဆ ိုသည်ြှာ မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေက ို ဆ ိုသည်၊ 

(ခ) ပြည်နယန်ငှ တ် ငုြ်ီး ဦြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး ဆ ိုသညြ်ှာ မပည်နယ်နငှ  ် ိုငာ်း လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ   အငအ်ာား 

ဦားစ ားဌာနြ ားက ို ဆ ိုသည်၊ 

(ဂ) မမ္ ြု ွဲ့နယဦ်ြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး ဆ ိုသည်ြာှ မြ ြု ွဲ့နယ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနြ ားက ို ဆ ိုသည်။ 

 

အခန်ြီး (၂) 

န ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်သ ူပဖစပ်ခငြ်ီး 

န ငုင်သံောြီး ပြြုခ င ရ်ရန် ထလ ော ် ောြီးပခငြ်ီး 

၃။ ဥပဒေပိုေြ် ၄၂ အရ ဒအာကပ်ါသ ူ ို  ြှာ အပ ိုေ ်၇၆ ပါ အရည်အခ ငာ်းြ ာားနငှ  ်မပည ်စံိုလျှင ်န ိုငင်သံာား မပြုခငွ ရ်ရန ်

ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို   ဒလျှာက်ထာားန ိုငသ်ည် - 

(က) ၁၉၄၈ ခိုနစှ၊် ဇနန်ဝါရ လ ၄ ရက်ဒန   ြ  ိုငြ် ကာလ ွင ်န ိုငင်ဒံ ာ်အ ွငာ်း၌ ဒရာက်ရှ ဒနထ ိုငသ်၊ူ 

(ခ) အပ ိုေခ်ွ  (က)ပါ သ ူ ို  ြှ န ိုငင်ဒံ ာ်အ ွငာ်း ဒြွားဖွာားသည ် သာားသြ ားြ ာား။ 

န ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်ရန် ထလ ော ် ောြီးသ၏ူ အရည်အခ ငြ်ီးမ္ ောြီး 
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၄။ အပ ိုေ ်၃  ွင ်ဒဖာ်မပပါရှ သြူ ာားသည် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်ရန ်ဒလျှာက်ထာားသည ်အခါ ဒအာက်ပါ အရည်အခ ငာ်းြ ာားနငှ  ်

မပည ်စံိုရြည် - 

(က) ၁၉၄၈ ခိုနစှ၊် မပည်ဒထာငစ်ို မြနြ်ာန ိုငင်သံာားမဖစြ်ှု အက်ဥပဒေအရ ဒလျှာက်ထာားရန ်က နရ်ှ ဒန ဒကကာငာ်း 

ခ ိုငလ်ံိုဒသာအဒထာက်အထာား ြ ာားက ို ငမ်ပန ိုငသ်မူဖစမ်ခငာ်း၊ 

(ခ) ဒအာက်ပါအရည်အခ ငာ်းြ ာားနငှ  ်မပည ်စံိုသမူဖစမ်ခငာ်း - 

(၁) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်မပ ားသ ူမဖစမ်ခငာ်း၊ 

(၂)   ိုငာ်းရငာ်းသာား  ာသာစကာား  စြ်  ြုားြ  ြုားက ို ဒကာငာ်းြွနစ်ွာဒမပာ  ်မခငာ်း၊ 

(၃) အက င စ်ာရ  တ  ဒကာငာ်းြွနမ်ခငာ်း၊ 

(၄) ရူားသပ်ွသ ူြဟို ်မခငာ်း၊ 

(ဂ) စ စစဒ်ရားအဖွ ွဲ့၏ စစဒ်ဆားခ က် ြှ ် ြ်ားပါ အခ က်အလက်ြ ာားက ို မပည ်စံိုစာွ  ငမ်ပန ိုငသ် ူမဖစမ်ခငာ်း။ 

၅။ ဥပဒေအာဏာ ည်သည ် ၁၉၈၂ ခိုနစှ၊် ဒအာက်  ို ာလ ၁၅ ရက်ဒန  ြှစ၍ န ိုငင်ဒံ ာ်အ ွငာ်း၌ မဖစဒ်စ၊ 

န ိုငင်ဒံ ာ်မပငပ်၌မဖစဒ်စ ဒြွားဖွာားသည ် ဒအာက်ပါသ ူ ို  သည် ဥပဒေပိုေြ် ၄၃ အရ န ိုငင်သံာား မပြု ခငွ ရ်ရန ်ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို   

ဒလျှာက်ထာားန ိုငသ်ည်- 

(က) န ိုငင်သံာားနငှ  ်န ိုငင်မံခာားသာား ြ  နစှပ်ါားြှ ဒြွားဖွာားသြူ ာား၊ 

 

 

(၁) န ိုငင်သံာားနငှ  ်န ိုငင်မံခာားသာား ြ  နစှပ်ါားြှ ဒြွားဖွာားဒသာ သာားသြ ားက ို အြ  သ ို  ြဟို ် အဖ ၏ န ိုငင် ံ

သာားလက်ြှ ် ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားဒစလ ိုလျှင ်ြ  နစှပ်ါားလံိုား၏ သဒ ာ ူည ခ က်မဖင  ်လူဝငြ်ှု 

ကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒလျှာက်ထာားန ိုငသ်ည်၊ 

(၂) န ိုငင်မံခာားသာားြှ ်ပံို ငလ်က်ြှ ် ွင ်အြည်က ိုထည ်သငွာ်းဒစလ ိုလျှင ်ြ  နစှပ်ါား၏ သဒ ာ  ူည  ခ က်မဖင  ်

ဒလျှာက်ထာားရြည်။ ထ ိုသ ို   အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်း ခရံသည ် သာားသြ ားသည် န ိုငင် ံမခာား သာား ြှ ်ပံို ငဒ်ရား 

အက်ဥပဒေနငှ အ်ည  လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(၃) အြ  သ ို  ြဟို ် အဖ ၏ န ိုငင်မံခာားသာားြှ ်ပံို ငလ်က်ြှ ် ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် 

သာားသြ ားသည် အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်အခါ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူအမဖစဒ်လျှာက်ထာား လ ိုက 

ဒလျှာက်ထာားန ိုငခ်ငွ ရှ် သည်၊ 

(ခ) ဧည ်န ိုငင်သံာားနငှ  ်န ိုငင်သံာား မပြုခွင ရ်သ ူြ   နစှပ်ါားြှ ဒြွားဖွာားသြူ ာား၊ 
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အြ ၏ လက်ြှ ် ွငမ်ဖစဒ်စ၊ အဖ၏ လက်ြှ ် ွင ်မဖစဒ်စ အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားထာားသည ် သာားသြ ား သည်လည်ား 

န ိုငင်သံာား မပြုခငွ ရ်သမူဖစသ်ည်၊ 

(ဂ) ဧည ်န ိုငင်သံာားနငှ  ်န ိုငင်မံခာားသာား ြ  နစှပ်ါားြှ ဒြွားဖွာားသြူ ာား၊ 

 

 

(၁) ဧည ်န ိုငင်သံာားနငှ  ်န ိုငင်မံခာားသာား ြ  နစှပ်ါားြှ ဒြွားဖွာားဒသာ သာားသြ ားက ို အြ  သ ို  ြဟို ် အဖ ၏ ဧည ်န ိုငင်သံာား 

လက်ြှ ် ွငအ်ြည်ထည ်သငွာ်း ဒပားဒစလ ိုလျှငs် ြ  နစှပ်ါားလံိုား၏ သဒ ာ ူည ခ က်မဖင  ်

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒလျှာက်ထာားန ိုငသ်ည်၊ 

(၂) န ိုငင်မံခာားသာား ြှ ်ပံို ငလ်က်ြှ ် ွင ်အြည်က ို ထည ်သငွာ်းဒပားဒစလ ိုလျှင ်ြ  နစှပ်ါားလံိုား၏ 

သဒ ာ ူည ခ က်မဖင  ်ဒလျှာက်ထာားရြည်။ ထ ိုသ ို   အြည်ထည ်သငွာ်းမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် န ိုငင် ံ

မခာားသာားြှ ်ပံို ငဒ်ရား အက်ဥပဒေနငှ အ်ည  လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(၃) အြ  သ ို  ြဟို ် အဖ ၏ န ိုငင်မံခာားသာားြှ ်ပံို ငလ်က်ြှ ် ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် 

သာားသြ ားသည် အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်အခါ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစ ် ဒလျှာက်ထာား လ ိုက 

ဒလျှာက်ထာားန ိုငခ်ငွ ရှ် သည်၊ 

(ဃ) န ိုငင်သံာား မပြုခငွ ရ်သ ူြ  နစှပ်ါားြှ ဒြွားဖွာားသြူ ာား၊ 

 

 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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ြ  ၏ လက်ြှ ် ွင ်အြညထ်ည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်း ခရံသသူည် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သူမဖစသ်ည်၊ 

(င) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သနူငှ  ်န ိုငင်မံခာားသာား ြ  နစှပ်ါားြှ ဒြွားဖွာားသြူ ာား၊ 

 

 

(၁) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သနူငှ  ်န ိုငင်မံခာားသာား ြ  နစှပ်ါားြှ ဒြွားဖွာားဒသာ သာားသြ ားက ို အြ  သ ို  ြဟို ် အဖ၏ န ိုငင်သံာား 

မပြုခငွ လ်က်ြှ ် ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားဒစလ ိုလျှင ်ြ  နစှပ်ါားလံိုား၏ သဒ ာ ူည  ခ က်မဖင  ်

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒလျှာက်ထာားန ိုငသ်ည်၊ 

(၂) န ိုငင်မံခာားသာား ြှ ်ပံို ငလ်က်ြှ ် ွင ်အြည်က ိုထည ်သငွာ်းဒပားဒစလ ိုလျှင ်ြ  နစှပ်ါားလံိုား၏ 

သဒ ာ ူည ခ က်မဖင  ်ဒလျှာက်ထာားရြည်။ ထ ိုသ ို   အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် 

န ိုငင်မံခာားသာား ြှ ်ပံို ငဒ်ရား အက်ဥပဒေနငှ အ်ည  လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(၃) အြ သ ို  ြဟို ် အဖ၏ န ိုငင်မံခာားသာား ြှ ်ပံို ငလ်က်ြှ ် ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် 

အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်အခါ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သူအမဖစ ်ဒလျှာက်ထာားလ ို က 

ဒလျှာက်ထာားန ိုငခ်ငွ ရှ် သည်။ 

၆။ အပ ိုေ ်၅ ပါ သ ူ ို  သည် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်ရန ်ဒလျှာက်ထာားသည ်အခါ ဒအာက်ပါ အရည်အခ ငာ်း ြ ာား နငှ  ်မပည ်စံိုရြည် - 

(က) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်မပ ားသမူဖစမ်ခငာ်း၊ 

(ခ)   ိုငာ်းရငာ်းသာား  ာသာစကာား စြ်  ြုားြ  ြုားက ို ဒကာငာ်းြွနစ်ွာဒမပာ  ်မခငာ်း၊ 

(ဂ) အက င စ်ာရ  တ  ဒကာငာ်းြွနမ်ခငာ်း၊ 

(ဃ) ရူားသပ်ွသြူဟို ်မခငာ်း။ 

၇။ န ိုငင်မံခာားသာား စဦ်ားသည် န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သနူငှ  ်အ ြ်ဒထာငက် သမဖင  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်ရန ်ဥပဒေပိုေြ် ၄၅ အရ ဒလျှာက်ထာားသည ်အခါ ဒအာက်ပါ အရည်အခ ငာ်းြ ာားနငှ  ်မပည ်စံိုရြည် - 

(က) ဥပဒေအာဏာြ ည်ြ က အ ြ်ဒထာငက် ခ  မခငာ်း၊ 

(ခ) ဥပဒေအာဏာြ ည်ြ က န ိုငင်မံခာားသာား ြှ ်ပံို ငလ်က်ြှ ် က ိုငဒ်ဆာငသ်မူဖစမ်ခငာ်း၊ 

(ဂ) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်မပ ားသ ူမဖစမ်ခငာ်း၊ 

(ဃ) အက င စ်ာရ  တ ဒကာငာ်းြွနမ်ခငာ်း၊ 

(င) ရူားသပ်ွသ ူြဟို ်မခငာ်း၊ 

(စ)  စလ်င ်စြ်ယာားမဖစမ်ခငာ်း၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(ဆ)  ရာားဝငဇ်န ား သ ို  ြဟို ်  ရာားဝင ်ခငပ်ွနာ်းအမဖစ ်န ိုငင်ဒံ ာ်အ ွငာ်း အနည်ားဆံိုား သံိုားနစှ ်အဆက်ြမပ  ်

ဒနထ ိုငခ်  မခငာ်း။ 

န ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်ရန် ထလ ော ် ောြီးခ  ်နငှ  ်ြတသ် ်၍ စ စစပ်ခငြ်ီး 

၈။ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်ရန ်ဒလျှာက်ထာားခ က်ြ ာားက ို မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ် အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့က ဖွ ွဲ့ စည်ားဒပားဒသာ 

မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ် ဝင ်သံိုားဦား ပါဝငသ်ည ် စ စစဒ်ရားအဖွ ွဲ့က စစဒ်ဆားဒဆာငရွ်က ်ရြည်။ 

၉။ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်ရန ်ဒလျှာက်ထာားခ က်ြ ာားနငှ  ်ပ ်သက်၍ ဒအာက်ပါအ  ိုငာ်းဒဆာငရွ်က်ရြည ်- 

(က) ထလ ော ် ောြီးသ ူ လ  ု်နောရန ်

(၁) သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်ဒငကွ ပ် သံိုား ဆယ်က ို မြ ြု ွဲ့နယ် 

မြနြ်ာ စ ားပွာားဒရား ဏသ် ို   ဒပားသငွာ်း၍ ြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူ ခ လံနစှဒ်စာငက် ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ား ဌာနြ ားရံို ား ထံသ ို   

ဒပားအပ်ရြည်၊ 

(၂) ဒလျှာက်လ ာပံိုစ ံမပြု-၁ နငှ  ်က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု-၈   ို   ွငဒ်ရားသငွာ်းရန ်မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား 

၏ဒြားမြနာ်းခ က်ြ ာားက ို ြှနက်နမ်ပည ်စံိုစွာ ဒမဖဆ ိုရြည်။ ဒလျှာက်လ ာပံိုစနံငှ  ်က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ားပံိုစြံ ာား  ွင ်

လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားရြည်။ လက်ဒဗွပံိုစြံ ာားနငှ  ်ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်ရြည်၊ 

(၃) သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ဒရှ ွဲ့ ွင ်ဒလျှာက်လ ာပါအခ က်ြ ာား ြှနက်နဒ်ကကာငာ်း 

ပံိုစမံပြု-၂ မဖင  ်က  သစစာမပြုရြည်၊ 

(၄) ဒလျှာက်လ ာပါ အခ က်ြ ာားြှနက်နဒ်ကကာငာ်း က  သစစာမပြုလ ာ ပံိုစမံပြု-၂၊ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု -၈ သံိုားဒစာင၊် 

၁.၄ ”x ၁.၂ ” အရွယ် ဓာ ်ပံိုငါားပံို  ို  က ို ဒလျှာက်လ ာနငှ  ်အ ပူာူး ွ ၍ သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား ရံိုားထံသ ို   

က ိုယ်  ိုငသ်ာွားဒရာက်၍  ငသ်ငွာ်းရြည်၊ 

(၅) စ စစဒ်ရားအဖွ ွဲ့က ဒခေါ်ယူစစဒ်ဆားသည ်အခါ သက်ဒသက ို ငမ်ပရြည်၊ 

(၆) ြ ြ က ငမ်ပသည ် သက်ဒသအ ွက် က သင ဒ်သာ သက်ဒသစရ  ်က ို ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(၇) စ စစဒ်ရားအဖွ ွဲ့က ဒ ာငာ်းဆ ိုသည ် အဒထာက်အထာားြ ာားက ို  ငမ်ပရြည်၊ 

(ခ) မမ္ ြု ွဲ့နယဦ်ြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်ဒပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူခ လံနစှဒ်စာငဒ်ပားအပ်သည ်အခါ လ ိုအပ်ခ က် 

ြ ာားက ိုဒြားမြနာ်းမပ ားဒနာက် ဒလျှာက်လ ာပံိုစ ံမပြု-၁ နငှ  ်က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ားပံိုစ ံမပြု -၈ သံိုားဒစာင ် ို   ွင ်မပည စ်ံိုစွာ 

ဒရားသငွာ်းဒပားရြည်။ ဒလျှာက်ထာားသကူ ို လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားဒစရြည်။ လက်ဒဗွပံိုစြံ ာားနငှ  ်ဒမခ ဒဗွ ပံိုစြံ ာားက ို 

နှ ပ်ဒစရြည်၊ 

(၂) ဒလျှာက်လ ာပံိုစ ံမပြု-၁ ဒပေါ် ွင ်အလွယ် ကူသ ရှ န ိုငရ်န ်ရည်ည နာ်းပိုေြ် က ို ြငန် မဖင  ်ဒပေါ်လွငထ်င ်ရာှားစွာ 

ဒရားသာားရြည်၊ 

(၃) သက်ဆ ိုငရ်ာမြ ြု ွဲ့နယ် မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ဒရှ ွဲ့ ွင ်ဒလျှာက်လ ာပံိုစမံပြု -၁ ပါ အ ခ က်ြ ာား 

ြှနက်နဒ်ကကာငာ်းက ို ပံိုစမံပြု-၂ မဖင  ်က  သစစာမပြုဒစရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၄) ဒလျှာက်လ ာပံိုစမံပြု -၁၊ က  သစစာမပြုလ ာပံိုစမံပြု-၂၊ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ားပံိုစမံပြု-၈ သံိုားဒစာင၊် ၁.၄ ”x ၁.၂ ” 

အရွယ်ဓာ ်ပံို ငါားပံို  ို  က ို ရရှ သည ်အခါ ပံိုစမံပြု-၃ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်း ရြည်၊ 

(၅) အြှု ွ ဖွင ၍် ဒန  စဉ်ြှ ် ြ်ား ွင ်ဒဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာားက ို စဉ်ဆက်ြမပ ် ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၆) အြှု ွ က ို လက်ခရံရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ ခိုနစရ်က်အ ွငာ်း မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာင ်အဖွ ွဲ့ထံသ ို   

 ငမ်ပရြည်၊ 

(၇) စ စစဒ်ရားအဖွ ွဲ့က ည နက်ကာားသည ်အခါ ဒလျှာက်ထာားသနူငှ  ်ဒလျှာက်ထာားသကူ  ငမ်ပလ ိုဒသာ သက်ဒသြ ာားက ို 

လည်ားဒကာငာ်း၊ စ စစဒ်ရားအဖွ ွဲ့က စစဒ်ဆားလ ိုဒသာ သက်ဒသြ ာားက ိုလည်ားဒကာငာ်း ဆင  ်ဒခေါ်ဒပားရြည်၊ 

(၈) ြ ြ က ငမ်ပလ ိုသည ် သက်ဒသနငှ  ်အဒထာက်အထာားြ ာားက ို စ စစဒ်ရားအဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပန ိုငသ်ည်၊ 

(၉) စ စစဒ်ရားအဖွ ွဲ့က ဒခေါ်ယူဒသာသက်ဒသြ ာားနငှ  ်ြ ြ က ငမ်ပဒသာ သက်ဒသြ ာားအ ွက် က သင ဒ်သာ 

သက်ဒသစရ  ်က ို ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(၁၀) မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့က သဒ ာထာားြှ ်ခ က်နငှ အ် ူ အြှု ွ က ို မပနလ်ည် 

ဒပားပ ို  ပါက ရရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ ခိုနစရ်က်အ ွငာ်း မပည်နယ်သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(ဂ) စ စစထ်ရြီးအဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) ဒလျှာက်ထာားသနူငှ  ်ဒလျှာက်ထာားသကူ  ငမ်ပလ ိုဒသာသက်ဒသြ ာားက ိုလည်ားဒကာငာ်း၊ စ စစဒ်ရား အဖွ ွဲ့က 

စစဒ်ဆားလ ိုဒသာ သက်ဒသြ ာားက ိုလည်ားဒကာငာ်း ဆင ဒ်ခေါ်ဒပားရန ်မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက ို ည န ်ကကာားရြည်၊ 

(၂) လ ိုအပ်ပါက စစဒ်ဆားလ ိုဒသာ သက်ဒသြ ာားက ို ဆင ဒ်ခေါ်ယူဒစမခငာ်း၊ သက်ဆ ိုငသ်ည ် စာရွက်စာ ြ်ား ြ ာားက ို 

ဒ ာငာ်းယူ စစဒ်ဆားမခငာ်း မပြုန ိုငသ်ည်၊ 

(၃) မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက  ငမ်ပလ ိုသည ် သက်ဒသြ ာားနငှ  ်အဒထာက်အထာားြ ာားက ို  ငမ်ပဒစန ိုင ်သည်၊ 

(၄) ဒလျှာက်ထာားသနူငှ  ်သက်ဒသထွက်ဆ ိုခ က်ြ ာားက ို ဒရားြှ ်ဒစရြည်။ ထွက်ဆ ိုခ က်ြ ာား ွင ်

စ စစဒ်ရားအဖွ ွဲ့ဝငြ် ာားက ိုယ်  ိုင ်လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားရြည။် ဒလျှာက်ထာားသနူငှ  ်သက်ဒသြ ာားက ိုလည်ား 

လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားဒစရြည်၊ 

(၅) ဥပဒေပိုေြ် ၄၂ အရ ဒလျှာက်ထာားသမူဖစပ်ါက ဒအာက်ပါအခ က်ြ ာားက ို စစဒ်ဆားရြည ်- 

(ကက)    ၁၉၄၈ ခိုနစှ၊် ဇနန်ဝါရ လ ၄ ရက်ဒန   ြ  ိုငြ်  န ိုငင်ဒံ ာ်အ ွငာ်း၌ ဒရာက်ရှ ဒနထ ိုငသ် ူဟို ် ြ ဟို ်၊ 

(ခခ) ၁၉၄၈ ခိုနစှ၊် ဇနန်ဝါရ လ ၄ ရက်ဒန  ြ  ိုငြ် က န ိုငင်ဒံ ာအ် ွငာ်း ဒရာက်ရှ ဒနထ ိုငဒ်သာ ြ   နစှပ်ါားြ ှ

န ိုငင်ဒံ ာ်အ ွငာ်း ဒြွားဖွာားသည ် သာား သြ ား ဟို ် ြဟို ်၊ 

(ဂဂ)  ဒလျှာက်ထာားရန ်က နရ်ှ ဒနဒကကာငာ်း ခ ိုငလ်ံိုဒသာအဒထာက်အထာားြ ာား ရှ ြရှ ၊ 

(ဃဃ) ယခငက် ဒလျှာက်ထာားခ  ဖူားမခငာ်း ရှ ြရှ  (ဒလျှာက်ထာားခ  ဖူားသမူဖစဒ်ကကာငာ်း ဒ ွွဲ့ ရှ ပါက အဒထာက် 

အထာားက ို  ငမ်ပဒစရြည်)၊ 

(ငင)   ိုငာ်းရငာ်းသာား  ာသာစကာား  စြ်  ြုားြ  ြုားက ို ဒကာငာ်းြွနစ်ွာ ဒမပာ  ်မခငာ်း ရှ  ြရှ ၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(စစ) အက င စ်ာရ  တ  ဒကာငာ်းြွနသ် ူဟို ် ြဟို ် (အက င စ်ာရ  တ နငှ  ်ပ ်သက်သည ် သက်ဆ ိုငရ်ာ ရပ်ကွက် 

သ ို  ြဟို ် ဒက ားရွာအိုပ်စို မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ ဒထာက်ခခံ က်က ို  ငမ်ပ ဒစရြည်)၊ 

(ဆဆ) မပစြ်ှုက ူားလွနခ်  ဖူားမခငာ်း ရှ  ြရှ  (မပစြ်ှုက ူားလွနခ်  မခငာ်း ရှ  ြရှ  သက်ဆ ိုငရ်ာရပ်ကွက် သ ို  ြဟို  ် 

ဒက ားရွာအိုပ်စို မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ ဒထာက်ခခံ က်က ို  ငမ်ပဒစရြည်)၊ 

(ဇဇ) ြ က်မြငအ်ဒမခအဒနအရ ရူားသပ်ွသ ူဟို ် ြဟို ် (သသံယရှ ပါက သက်ဆ ိုငရ်ာ ပါရဂူ၏ ြှ  ်

ခ က်က ိုဒ ာငာ်းခရံြည်)၊ 

(၆) ဥပဒေပိုေြ် ၄၃ အရ ဒလျှာက်ထာားသမူဖစပ်ါက ဒအာက်ပါအခ က်ြ ာားက ို စစဒ်ဆားရြည်- 

(ကက) ယခငက်ဒလျှာက်ထာားခ  ဖူားမခငာ်း ရှ  ြရှ  (ဒလျှာက်ထာားခ  ဖူားသမူဖစဒ်ကကာငာ်း ဒ ွွဲ့ ရှ ပါက အ ဒထာက ်

အထာားက ို  ငမ်ပဒစရြည်)၊ 

(ခခ)   ိုငာ်းရငာ်းသာား ာသာစကာား  စြ်  ြုားြ  ြုားက ို ဒကာငာ်းြွနစ်ာွ ဒမပာ  ်မခငာ်း ရှ  ြရှ ၊ 

(ဂဂ) အက င စ်ာရ  တ  ဒကာငာ်းြွနသ် ူဟို ် ြဟို ် (အက င စ်ာရ  တ နငှ  ်ပ ်သက်သည ် သက်ဆ ိုငရ်ာ ရပ်ကွက် 

သ ို  ြဟို ် ဒက ားရွာအိုပ်စို မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ ဒထာက်ခခံ က်က ို  ငမ်ပ ဒစရြည်)၊ 

(ဃဃ) မပစြ်ှုက ူားလွနခ်  ဖူားမခငာ်း ရှ  ြရှ  (မပစြ်ှုက ူားလွနခ်  ဖူားမခငာ်း ရှ  ြရှ က ို သက်ဆ ိုငရ်ာရပ်ကွက ်သ ို   ြဟို ် 

ဒက ားရွာအိုပ်စို မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ ဒထာက်ခခံ က်က ို  ငမ်ပဒစရြည်)၊ 

(ငင) ြ က်မြငအ်ဒမခအဒနအရ ရူားသပ်ွသဟူို ် ြဟို ် (သသံယရှ ပါက သက်ဆ ိုငရ်ာ ပါရဂူ၏ ြှ ်ခ က်က ို 

ဒ ာငာ်းခရံြည်)၊ 

(၇) ဥပဒေပိုေြ် ၄၅ အရ ဒလျှာက်ထာားသမူဖစပ်ါက ဒအာက်ပါအခ က်ြ ာားက ို စစဒ်ဆားရြည ်- 

(ကက) ၁၉၈၂ ခိုနစှ၊် ဒအာက်  ို ာလ ၁၅ ရက်ဒန  ြ  ိုငြ် က န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာား သ ို   ြဟို ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သနူငှ  ်အ ြ်ဒထာငက် ခ  သ ူဟို ် ြဟို ်၊ 

(ခခ) ၁၉၈၂ ခိုနစှ၊် ဒအာက်  ို ာလ ၁၅ ရက်ဒန  ြ  ိုငြ်  က န ိုငင်မံခာားသာား ြှ ်ပံို ငလ်က်ြှ ် က ိုငဒ်ဆာငသ် ူ

ဟို ် ြဟို ် (မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားက ထို ်ဒပားထာားဒသာ အဒထာက်အထာားက ို  ငမ်ပဒစရြည်)၊ 

(ဂဂ) န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ၏ူ  စလ်င ်စြ်ယာား ဟို ် ြဟို  ်

(ဟို ်ြှနဒ်ကကာငာ်း ဝနခ်ခံ က်နငှ  ်သက်ဆ ိုငရ်ာ ရပ်ကွက်သ ို  ြဟို ် ဒက ားရွာအိုပ်စို မပည်သူ   ဒကာငစ်  

အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ ဒထာက်ခခံ က်  ို  က ို  ငမ်ပဒစရြည်)၊ 

(ဃဃ) န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ၏ူ  ရာားဝငဇ်န ား သ ို  ြ ဟို ် 

 ရာားဝငခ်ငပ်ွနာ်းအမဖစ ်န ိုငင်ဒံ ာ်အ ွငာ်း အနည်ားဆံိုား သံိုားနစှအ်ဆက်ြမပ ် ဒနထ ိုငခ်  မခငာ်း ရှ  ြရှ  (မြ ြု ွဲ့နယ် 

ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား၏ အဒထာက်အထာားက ို  ငမ်ပဒစရြည်)၊ 

(ငင)   ိုငာ်းရငာ်းသာား  ာသာစကာား  စြ်  ြုားြ  ြုားက ို ဒကာငာ်းြွနစ်ွာ ဒမပာ  ်မခငာ်း ရှ  ြရှ ၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(စစ) အက င စ်ာရ  တ ဒကာငာ်းြွနသ် ူဟို ် ြဟို  ်(အက င စ်ာရ  တ နငှ  ်ပ ်သက်သည ် သက်ဆ ိုငရ်ာ 

ရပ်ကွက်သ ို  ြဟို ် ဒက ားရွာအိုပ်စို မပည်သူ  ဒကာငစ် အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ ဒထာက်ခခံ က်က ို  ငမ်ပ 

ဒစရြည်)၊ 

(ဆဆ) မပစြ်ှုက ူားလွနခ်  ဖူားမခငာ်း ရှ  ြရှ  (မပစြ်ှုက ူားလွနခ်  ဖူားမခငာ်း ရှ  ြရှ  က ိုသက်ဆ ိုငရ်ာရပ်ကွက ်သ ို  ြဟို ်  

ဒက ားရွာအိုပ်စို မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ ဒထာက်ခခံ က်က ို  ငမ်ပဒစ ရြည်)၊ 

(ဇဇ) ြ က်မြငအ်ဒမခအဒနအရ ရူားသပ်ွသ ူဟို ် ြဟို ် (သသံယရှ ပါက သက်ဆ ိုငရ်ာ ပါရဂူ၏ ြှ  ်

ခ က်က ိုဒ ာငာ်းခရံြည်)၊ 

(၈)  အြှု ွ က ို စ စစဒ်ရားအဖွ ွဲ့၏ ဒ ွွဲ့ ရှ ခ က်နငှ အ် ူ သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ် မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှု 

ဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(ဃ) မမ္ ြု ွဲ့နယပ်ြည်သူ  ထ ောငစ်  အလုြ်အမ္ှုထဆောငအ်ဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) စ စစဒ်ရားအဖွ ွဲ့က  ငမ်ပဒသာ အြှု ွ က ို စ စစရ်ြည်၊ 

(၂) အြှု ွ ပါ အခ က်အလက်ြ ာား ြမပည ်စံိုဟို ယူဆပါက လ ိုအပ်သည ်အခ က်ြ ာားက ို မပနလ်ည်စစဒ်ဆား  ငမ်ပရန ်

စ စစဒ်ရားအဖွ ွဲ့က ို ည နက်ကာားန ိုငသ်ည်၊ 

(၃) စ စစဒ်ရားအဖွ ွဲ့၏ဒ ွွဲ့ ရှ ခ က်နငှ  ်ပ ်သက်၍ သဒ ာထာားြှ ်ခ က်ဒပားရြည်၊ 

(၄) အြှု ွ က ို သဒ ာထာားြှ ်ခ က်နငှ အ် ူ လ ိုအပ်သလ ို ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်ရန ်မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာန ြ ားထံသ ို   

ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(င) ပြည်နယန်ငှ  ်တ ငုြ်ီး ဦြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားထံြှ ဒပားပ ို  သည ် အြှု ွ က ို ရရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံမပြု-၃ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရား သငွာ်းရြည်၊ 

(၂) အြှု ွ က ို လက်ခရံရှ သည ် ဒန  ြှစ၍ ခိုနစရ်က်အ ွငာ်း သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ ်သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်း မပည်သူ  ဒကာငစ်  

အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၃) သက်ဆ ိုငရ်ာမပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ သဒ ာထာား ြှ ်ခ က်နငှ အ် ူ 

အြှု ွ က ို မပနလ်ည်ရရှ သည ်အခါ ပံိုစမံပြု-၃ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ လက်ခရံရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ 

ခိုနစရ်က်အ ွငာ်း လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(စ) ပြည်နယန်ငှ  ်တ ငုြ်ီးပြည်သူ  ထ ောငစ်  အလြ်ုအမ္ှုထဆောင ်အဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ သဒ ာထာားြှ ်ခ က်ပါရှ ဒသာ အြှု ွ က ို စ စစ ်

သံိုားသပ်ရြည်၊ 

(၂) အြှု ွ  ွင ်အခ က်အလက်ြမပည ်စံိုဟို ယဆူပါက လ ိုအပ်သည ်အခ က်ြ ာားက ို မပနလ်ည်စစဒ်ဆား ၍  ငမ်ပရန ်

မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့က ို ည နက်ကာားန ိုငသ်ည်၊ 

(၃) ဒလျှာက်ထာားသကူ ို န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစ ်သ ်ြှ ်ဒပားသင  ်ြသင  ်သဒ ာထာားြှ ်ခ က် ဒပားရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၄) အြှု ွ က ို သဒ ာထာားြှ ်ခ က်နငှ အ် ူ လ ိုအပ်သလ ို ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်ရန ်သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ် 

သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားထံသ ို   မပနလ်ည်ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(ဆ) လူဝငမ်္ှုက  ြီး  ြ်ထရြီးနငှ  ်ပြညသ်ူ  အငအ်ောြီးဦြီးစ ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) အြှု ွ က ိုလက်ခရံရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံမပြု-၃ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၂) အြှု ွ  ွင ်အခ က်အလက်ြ ာား မပည ်စံိုြှုရှ  ြရှ က ို စ စစရ်ြည်၊ 

(၃) အခ က်အလက်ြ ာား ြမပည ်စံိုဒကကာငာ်း စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ပါက လ ိုအပ်သလ ို ဒဆာငရွ်က်မပ ား မပနလ်ည် င ်မပရန ်မပည်နယ် 

သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၄) စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ခ က်ြ ာားနငှ အ် ူ အြှု ွ က ို ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(ဇ) ဗဟ အုဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်ရန ်ဒလျှာက်ထာားခ က်နငှ  ်ပ ်သက်၍ အဆံိုားအမဖ ်ဒပားန ိုငသ်ည်၊ 

(၂) န ိုငင်သံာား မပြုခွင ရ်သအူမဖစ ်သ ်ြှ ်မခငာ်းခရံဒသာ ြ  ၏ ဒလျှာက်လ ာ၌ ဒဖာ်မပထာားသည  ်အသက် 

 စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်မပ ားဒသာ သာားသြ ားြ ာားက ို န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစ ်သ ်ြှ ်န ိုငသ်ည်၊ 

(၃) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစ ်သ ်ြှ ်မခငာ်းခရံဒသာ ြ  ၏ဒလျှာက်လ ာ၌ ဒဖာ်မပထာားသည ် အသက် 

 စဆ်ယ ်ရှစန်စှြ်မပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားြ ာား၏ အြည်က ို ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစမံပြု -၆ 

 ွငထ်ည ်သငွာ်းဒစန ိုငသ်ည်။ 

၁၁။ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူအမဖစ ်ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့က သ ်ြှ ်မခငာ်းခံရသြူ ာားနငှ  ်ပ ်သက်၍ ဒအာက်ပါ အ  ိုငာ်း  

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်- 

(က) န ငုင်သံောြီးပြြုခ င  ်ရသအူပဖစ ်သတမှ်္တပ်ခငြ်ီးခံရသ ူ လ  ု်နောရန် 

(၁) န ိုငင်မံခာားသာား ြှ ်ပံို ငလ်က်ြှ ် က ိုငဒ်ဆာငသ် ူြဟို ပ်ါက ဥပဒေပိုေြ် ၄၆ ပိုေြ်ခွ  (က) ပါအ  ိုငာ်း 

မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ဒရှွဲ့သ ို   က ိုယ ် ိုငသ်ာွားဒရာက်၍ ပံိုစ ံမပြု-၅ မဖင  ်

က  သစစာမပြုရြည်၊ 

(၂) န ိုငင်မံခာားသာား ြှ ်ပံို င ်လက်ြှ ်က ိုငဒ်ဆာငသ်မူဖစပ်ါက ဥပဒေပိုေြ် ၄၆ ပိုေြ်ခွ  (ခ)ပါအ  ိုငာ်း 

မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ ဒရှွဲ့သ ို   က ိုယ်  ိုငသ်ာွားဒရာက်၍ ပံိုစမံပြု-၅ မဖင  ်က  သစစာ 

မပြုရြည်၊ 

(၃) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစ ်သ ်ြှ ်မခငာ်းခရံသည ်အ ွက် ဒပားဒဆာငရ်ြည ် အခဒကကားဒင ွက ပ် 

နစှရ်ာ ငါားဆယ်က ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်မြ ြု ွဲ့နယ် မြနြ်ာ  

စ ားပွာားဒရား ဏသ် ို   ဒပားသငွာ်းရြည်။ ဒပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူခ လံနစှဒ်စာငက် ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား 

ရံိုားထံသ ို   ဒပားအပ်ရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၄) က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု-၈  ွင ်ဒရားသငွာ်းရန ်မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက ဒြားမြနာ်းသည ်အခါ ြှနက်န ်

မပည ်စံိုစွာဒမဖဆ ိုရြည်။ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ားြ ာား ွင ်ြှနက်နဒ်ကကာငာ်း လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားရြည်။ လက်ဒဗွ 

ပံိုစြံ ာားနငှ  ်ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်ရြည်၊ 

(၅) က  သစစာမပြုလ ာ ပံိုစမံပြု-၅၊ ဒလျှာက်ထာားဆ ကာလအ ငွာ်းဒြွားဖွာားသည ် အသက် စဆ်ယ ် ရှစန်စှ ်

ြမပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ား၏ အြည်စာရငာ်း  ို  က ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   က ိုယ်  ိုငသ်ာွား ဒရာက် ၍ မဖစဒ်စ ၊ 

ြှ ်ပံို ငဒ်ခ ာစာမဖင မ်ဖစဒ်စ ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၆) မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားက အဒကကာငာ်းကကာားသည ်အခါ ဒငဒွပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ခ လံက ို သက်ဆ ိုင ်ရာ 

မပည်နယ်သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား ွင ်မပသရြည်။ န ိုငင်သံာား မပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ နငှ  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု-၆(က)   ို  က ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ ်သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  

အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ဒရှွဲ့သ ို   က ိုယ်  ိုငသ်ာွားဒရာက်မပ ားဒနာက် လက်ြှ ်ဒရားထ ိုား ၍ထို ်ယူရြည်၊ 

(၇) န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သအူမဖစ ်သ ်ြှ ်မခငာ်းခရံသည ် အခ  န ်ွင ်ြ  ၏န ိုငင်သံာား မပြုခွင လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်

အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်မပ ားဒသာ သာားသြ ားြ ာား က ို ြ  နငှ အ် ူ 

 ပါ ည်ား ဒခေါ်ဒဆာငသ်ာွားရြည်၊ 

(၈) အသက်သံိုားဆယ်နစှမ်ပည ်ဒမြာက်သည ်အ ွက် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်ဓာ ်ပံို ကပ်ဒပားရနန်ငှ  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က) က ိုလ လှယဒ်ပားရနမ်ဖစဒ်စ၊ အသက် ဒလားဆယ ်ငါားနစှ ်

မပည ်ဒမြာက်သည ်အ ွက် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်ဓာ ်ပံိုကပ်ဒပားရန ်နငှ  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)က ိုလ လှယ်ဒပားရနမ်ဖစဒ်စ ြ ြ က ိုငဒ်ဆာငဒ်သာ လက်ြှ ်နငှ  ်က ်မပာား၊ 

ဓာ ်ပံိုငါားပံိုနငှ  ်ဒငသွငွာ်းခ လံ  ို  က ို ပူား ွ ၍ အဒကကာငာ်းကကာားရြည်။ လက်ခ ံရရှ  ဒကကာငာ်းဒမပစာက ို 

ဒ ာငာ်းခရံြည်၊ 

(၉) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်အြညထ်ည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် စဆ်ယ်နစှ ်

မပည ်မပ ားမဖစဒ်သာ်လည်ား  စဆ်ယ ်ရှစန်စှြ်မပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားအာား အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုင ်ငသံာား 

မပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၁၀ 

(က)   ို  က ိုထို ်ဒပားရန ်ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်က ို ြ  မဖစသ် ူန ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ရရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ 

 စန်စှအ် ွငာ်း မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား ရံိုား၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ် မဖင  ်မြ ြု ွဲ့နယ် 

မြနြ်ာ စ ားပွာားဒရား ဏ ်ွင ်ဒပားသငွာ်းရြည်။ ြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူခ လံနစှဒ်စာငက် ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ား ဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   

ဒပားအပ်ရြည်။ လက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း ဒမပစာက ို ဒ ာငာ်းခရံြည၊် 

(၁၀) က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွငဒ်ရားသငွာ်းရန ်မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက ဒြားမြနာ်းသည ်အခါ ြှန ်ကန ်

မပည ်စံိုစွာဒမဖဆ ိုရြည်။ ြှနက်နဒ်ကကာငာ်း လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားရြည်။ ကဒလား၏ လက်ဒဗွပံိုစြံ ာားနငှ  ်

ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်ရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၁၁) ကဒလား၏ ၁.၄”× ၁.၂”အရွယ် ဓာ ်ပံိုငါားပံို၊ အ ြ်ဒထာငစ်ိုစာရငာ်း ြ  တ ူ၊ ြ  ၏ န ိုငင် ံသာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-

၆   ို  နငှ အ် ူ ြ   သ ို  ြဟို  ်အိုပ်ထ နာ်းသဒူနထ ိုငလ် က်ရှ ဒသာ မြ ြု ွဲ့နယ် ၏ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   

ဒလျှာက်ထာားရြည်၊ 

(၁၂) မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားက အဒကကာငာ်းကကာားသည ်အခါ ကဒလားအ ွက် အသက် စဆ်ယ်နစှ ်မပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာား မပြုခငွ စ် စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ 

(က)   ို  က ို ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသ ူက ိုယ်  ိုငလ်က်ြှ ် ဒရားထ ိုား၍ ထို ်ယူ ရြည်၊ 

(၁၃) န ိုငင်သံာားမပြုခွင လ်က်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် စဆ်ယ် နစှမ်ပည ်မပ ား 

မဖစဒ်သာ်လည်ား  စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်ြမပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားက ို ြ  မဖစသ် ူန ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်လက်ြှ ်ရရှ သည ် 

ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း ြှ ပံ်ိုြ ငန် ိုငသ်ည ်အခါ ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသ ူသည ်ပ က်ကွက်ြှုအ ွက ်

က သင ဒ်သာ ကိုနက် စရ  ်က ို ဒပားဒဆာင၍် အက  ြုားအဒကကာငာ်းဒဖာ်မပမပ ား ြ ြ  ဒနထ ိုငလ် က်ရှ ဒသာ 

မြ ြု ွဲ့နယ်၏မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား ရံိုားထံသ ို   ဒလျှာက်ထာားရြည်၊ 

(ခ) မမ္ ြု ွဲ့နယဦ်ြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) ဒလျှာက်ထာားသအူာား န ိုငင်သံာား မပြုခငွ ရ်သအူမဖစသ် ်ြှ ် မခငာ်းခရံဒကကာငာ်း အဒကကာငာ်းကကာားခ က် 

က ိုရရှ သည ်အခါ အခဒကကားဒငကွ ပ် နစှရ်ာ ငါားဆယ ်ဒပားသငွာ်းရနန်ငှ  ်က  သစစာမပြုရန ်သက်ဆ ိုငသ်ထူံ သ ို   

ဆက်လက်အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(၂) ဒငဒွပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူခ လံနစှဒ်စာငက် ို  ငမ်ပသည ်အခါ လက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း ဒမပ စာနငှ  ်

က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ားပံိုစ ံမပြု-၈ သံိုားဒစာငက် ို ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(၃) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစ ်သ ်ြှ ်မခငာ်းခရံသကူ ို ဒခေါ်ယူဒြားမြနာ်းမပ ားဒနာက် က ိုယ်ဒရား ြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ 

သံိုားဒစာင ်ွင ်မပည ်စံိုစွာ ဒရားသငွာ်းရြည်။ ထ ိုသအူာား လက်ြ ှ်ဒရား ထ ိုားဒစ ရြည်။ လက်ဒဗွပံိုစြံ ာား နငှ  ်

ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်ဒစရြည်၊ 

(၄) က  သစစာမပြုလ ာ ပံိုစ ံမပြု-၅၊ ဒရားသငွာ်းထာားဒသာ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ နစှဒ်စာင၊် အခဒကကား ဒင ွ

က ပ်နစှရ်ာ ငါားဆယ ်ဒပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ြ  တ ူ ခ လံနစှဒ်စာင၊် ဓာ ်ပံိုငါားပံို၊ ဒလျှာက် ထာားဆ  ကာလအ ွငာ်း 

ဒြွားဖွာားသည ် အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်ြမပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ား၏ အြည်စာရငာ်း  ို   က ို သက်ဆ ိုငရ်ာ 

မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်။ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  စဒ်စာငန်ငှ  ်

ဒငဒွပားသွငာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ြူရငာ်းခ လံ စဒ်စာင ် ို  က ို သ ြ်ားဆည်ားထာားရြည။် ပံိုစ ံမပြု-၃ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်

ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၅) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ နငှ  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က) ထို ် ဒပား မပ ားသြူ ာား၏ 

စာရငာ်းက ို သက်ဆ ိုငရ်ာမပည်နယ ်သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ား ရံိုားထံြှ လက်ခ ံရရှ သည ် အခါပံိုစ ံမပြု-၇ ြှ ်ပံို င ်

စာအိုပ် ွငဒ်ရားသငွာ်းရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၆) အသက်သံိုားဆယ်နစှမ်ပည ်ဒမြာက်သည ်အ ွက် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်ဓာ ်ပံို ကပ်ဒပားရန ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)က ို လ လှယဒ်ပားရနမ်ဖစဒ်စ၊ အသက် ဒလားဆယ ်ငါားနစှ ်

မပည ်ဒမြာက်သည ်အ ွက် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်ဓာ ်ပံိုကပ်ဒပား ရနန်ငှ  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု -၆ (က) က ိုလ လှယ်ဒပားရနမ်ဖစဒ်စ ထ ိုသကူ ိုငဒ်ဆာင ်ဒသာ လက်ြှ ်နငှ က် ်မပာား၊ 

ဓာ ်ပံိုငါားပံိုနငှ  ်ဒငသွငွာ်းခ လံ  ို  က ို ပူား ွ ၍ အဒကကာငာ်းကကာားသည ်အခါ လက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း ဒမပစာက ို 

ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(၇) ဓာ ်ပံိုငါားပံိုအနက ် စပံ်ိုက ို ထ ိုသ၏ူ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွငက်ပ်ရြည။်  စပံ်ိုက ို မပည်နယ ်

သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားရှ  ထ ိုသ၏ူ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ ွင ်ကပ်ရန ်ဒပားပ ို   ရြည်။ က နသ်ံိုားပံိုနငှ  ်

ထ ိုသ၏ူ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆ (က)   ို  က ို 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၈) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်အြညထ်ည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် စဆ်ယ်နစှ ်

မပည ်မပ ားမဖစဒ်သာ်လည်ား  စဆ်ယ ်ရှစန်စှြ်မပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားြ ာား ၏ စာရငာ်းက ိုမပြုစိုထာားရှ ရ ြည်၊ 

(၉) အပ ိုေခ်ွ ငယ် (ဂ)ပါ သာားသြ ားြ ာားသည် ြ  အာားန ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစမံပြု -၆ က ို ဒပားအပ် သည ်ဒန   ွင ်

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်မပ ားမဖစဒ်သာ်လည်ား  စဆ်ယ ်ရစှန်စှြ်မပည ်ဒသားပါက လက်ြှ  ်

ထို ်ဒပားသည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-

၆နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ စ် စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)  ို  က ို 

က ိုငဒ်ဆာငရ်ြည်မဖစဒ်ကကာငာ်း စာမဖင  ်နှု ားဒဆာ်ရြည်၊ 

(၁၀) အပ ိုေခ်ွ ငယ် (ဂ)ပါ သာားသြ ားအာား အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆၊ 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆ (က)   ို  က ို ထို ်ဒပားရန ်ြ   သ ို  ြဟို  ်

အိုပ်ထ နာ်းသကူ ဒလျှာက်ထာားပါက ပံိုစ ံမပြု-၉ ြှ ပံ်ို ငစ်ာအိုပ်  ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ ဒငကွ ပ် သံိုားဆယ်က ို 

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ား ဌာနြ ားရံို ား၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်း ဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်မြ ြု ွဲ့နယ် မြနြ်ာ စ ားပွာားဒရား ဏသ် ို   

ဒပားသငွာ်းဒစရြည်၊ 

(၁၁) ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်ဒပားသငွာ်းမပ ား ြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူ ခ လံနစှဒ်စာငဒ်ပား အပ်သည ်အခါ 

က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ သံိုားဒစာင ်ွင ်ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ို ဒြားမြနာ်း မပ ား ဒနာက် မပည ်စံိုစွာ 

ဒရားသငွာ်းရြည်။ ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ို လကြ်ှ ်ဒရားထ ိုားဒစရြည်။ ကဒလား ၏ လက်ဒဗွပံိုစြံ ာားနငှ  ်

ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်ဒစရြည်၊ 

(၁၂) က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု -၈ နစှဒ်စာင၊် ၁.၄” × ၁.၂” အရွယ်ဓာ ်ပံိုငါားပံို၊ အ ြ်ဒထာငစ်ို စာရငာ်းြ  တ ူ၊ ြ  ၏ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆   ို  က ို မပည ်စံိုစွာရရှ သည အ်ခါ ပံိုစ ံမပြု-၉ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်

ဒရားသငွာ်းရြည်။ ထ ိုကဒလားအာား အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ (က)   ို  က ို ထို ်ဒပားခငွ မ်ပြုရန ်မြ ြု ွဲ့နယ် 

မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပ ရြည်၊ 

(၁၃) မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့က အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ စ် စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ (က) 

  ို  က ို ထို ်ဒပားသင ဒ်ကကာငာ်း သဒ ာထာားြှ ်ခ က် ဒပားပါက ယငာ်းသဒ ာထာား ြှ ်ခ က် နငှ  ်အ ူ 

သက်ဆ ိုငရ်ာမပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၁၄) န ိုငင်သံာားမပြုခွင လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွငအ်ြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် စဆ်ယ် နစှ ်

မပည ်မပ ားမဖစဒ်သာ်လည်ား  စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်ြမပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားက ို ြ   မဖစသ် ူန ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်လက်ြှ ် 

ရရှ သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှ ်အ ွငာ်း ြှ ်ပံိုြ ငန် ိုငသ်ည ်အ ကွ် အက  ြုားအဒကကာငာ်း ဒဖာ်မပ ၍ 

ဒလျှာက်ထာားမပ ားဒကကာငာ်း၊က သင ဒ်သာ ကိုနက် စရ  ်က ို ဒပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ြူရငာ်း၊ ြ  တ ူ ခ လ ံနစှ ်ဒစာင ်

  ို  နငှ အ် ူ ဒလျှာက်ထာားသည ်အခါ ပံိုစ ံမပြု-၁၁ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ 

ဒလျှာက်လ ာလက်ခရံရှ သည ် ဒန  ြှစ၍ ခိုနစရ်က်အ ွငာ်း မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှု ဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ ထံသ ို   

ြှ ်ခ က်နငှ  ်အ ူ  ငမ်ပရြည်၊ 

(၁၅) မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့သည် အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ စ် စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစမံပြု -၁၀ (က) 

  ို  က ို ထို ်ဒပားသင ဒ်ကကာငာ်း သဒ ာထာားြှ ်ခ က်ဒပားပါက ယငာ်းသဒ ာထာား ြှ ်ခ က် နငှ  ်အ  ူ

သက်ဆ ိုငရ်ာမပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၁၆) သက်ဆ ိုငရ်ာမပည်နယ် သ ို  ြဟို ်    ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားက အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာား 

မပြုခငွ ြ်ှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၁၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ စ် စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ 

(က)   ို  က ို ဒပားပ ို  သည ်အခါ ပံိုစ ံမပြု-၉ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၁၇) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု -၁၀ နငှ  ်အသက် စဆ်ယ် နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို လက်ခရံ ရှ သည ်ဒန  ြှစ၍  စလ် အ ွငာ်း ြ   

သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသအူာား လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားဒစ၍ ထို ်ဒပားရြည်။ ပံိုစ ံမပြု-၉ ြ ှ်ပံို င ်စာအိုပ် ွင ်

ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၁၈) လက်ခရံရှ သည ် ဒန  ြှစ၍ သံိုားလအ ွငာ်း လာဒရာက်ထို ်ယူမခငာ်းြရှ ဒသာ အသက် စဆ်ယ်နစှ ်မပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု -၁၀နငှ  ်အသက ်စဆ်ယ် နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ပံိုစ ံမပြု-၉ ြှ ပံ်ို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် 

သက်ဆ ိုငရ်ာမပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်း ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   မပနလ်ည်ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၁၉) ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ို သက်ဆ ိုငရ်ာမပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားနငှ  ်မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ   ဒကာငစ်  

အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို   အစ ရငခ်ရံြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(ဂ) မမ္ ြု ွဲ့နယပ်ြညသ်ူ  ထ ောငစ်  အလြ်ုအမ္ှုထဆောငအ်ဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစ ်သ ်ြှ ်မခငာ်းခရံသည ်အ ွက် ဥပဒေပိုေြ် ၄၆ ပိုေြ်ခွ  (က) သ ို  ြဟို ် ပိုေြ်ခွ  (ခ) ပါ 

အ  ိုငာ်း ပံိုစ ံမပြု-၅ မဖင  ်က  သစစာမပြုမခငာ်းက ို ဒဆာငရွ်က်ဒပားရြည်၊ 

(၂) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားြ ာား အသက် 

 စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်ဒမြာက်သည ်အ ွက် ဥပဒေ ပိုေြ် ၄၆ ပိုေြ်ခွ  (က) ပါအ  ိုငာ်း ပံိုစမံပြု-၅ မဖင  ်က   

သစစာမပြုမခငာ်းက ိုဒဆာငရွ်က်ဒပားရြည်၊ 

(၃) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြညထ်ည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် စဆ်ယ် 

နစှမ်ပည ်မပ ားမဖစဒ်သာ်လည်ား  စဆ်ယ ်ရှစန်စှြ်မပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားအာား အသက်  စဆ်ယ် နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ြ်ှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား 

ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားခငွ မ်ပြုရန ်မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား၏  ငမ်ပခ က်နငှ  ်ပ ်သက်၍ သဒ ာထာား 

ြှ ်ခ က်ဒပားရြည်၊ 

(၄) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်အြညထ်ည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် စဆ်ယ်နစှ ်

မပည ်မပ ားမဖစဒ်သာ်လည်ား  စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်ြမပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားက ို ြ  မဖစသ် ူန ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

လက်ြှ ်ရရှ သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း ြှ ်ပံိုြ ငန် ိုငသ်မဖင  ်ပ က်ကွက်ြှုအ ွက် က သင ဒ်သာ 

ကိုနက် စရ  ်က ို ဒပားဒဆာငဒ်စ၍ အက  ြုားအဒကကာငာ်းဒဖာ်မပပါရှ ဒသာ ဒလျှာက်ထာားခ က်က ို မြ ြု ွဲ့နယ် ဦားစ ား 

ဌာနြ ားက  ငမ်ပသည ်အခါ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၁၀ (က)   ို  က ိုထို ်ဒပားဒရား နငှ  ်

ပ ်သက်၍ သဒ ာထာားြှ ်ခ က်ဒပားရြည်၊ 

(ဃ) ပြည်နယန်ငှ တ် ငုြ်ီး ဦြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစ ်သ ်ြှ ်မခငာ်းခရံသထူံြှ လ ိုအပ်ခ က်ြ ာားက ို ဒ ာငာ်းခ၍ံ ဒပားပ ို  ရန ်

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနက အဒကကာငာ်းကကာားသည ်အခါ သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ် 

ဦားစ ားဌာနြ ားက ို ဆက်လက်ည နက်ကာားရြည်၊ 

(၂) ဒလျှာက်ထာားသ၏ူ က  သစစာမပြုလ ာ ပံိုစ ံမပြု-၅၊ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု-၈ နစှဒ်စာင၊် အခဒကကား ဒင ွ

က ပ်နစှရ်ာ ငါားဆယ်ဒပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ြ  တ ူခ လံ နစှဒ်စာင၊် ဓာ ်ပံိုဒလားပံို၊ ဒလျှာက်ထာားဆ  ကာ လအ ွငာ်း 

ဒြွားဖွာားသည ် အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်ြမပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ား၏ အြည်စာရငာ်း  ို  က ို ရရှ  သည ်အခါ ပံိုစ ံမပြု-

၃ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၃) က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  စဒ်စာင၊် ြ  တ ူခ လံ စဒ်စာငက် ို သ ြ်ားဆည်ားထာားမပ ားဒနာက် အပ ိုေခ်ွ ငယ် (၂) ပါ 

က နစ်ာရွက်စာ ြ်ားအာားလံိုားက ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ား ဌာန ထံသ ို   

ဆက်လက်ဒပားပ ို  ရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၄) လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံြှ ဒပားပ ို  ဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ နငှ  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆ (က)   ို  က ို လကခ်ရံရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံမပြု-၇ ြှ  ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်

ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၅) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ နငှ  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို 

သက်ဆ ိုငသ်ြူ ာားအာား ထို ်ဒပားန ိုငရ်န ်မြ ြု ွဲ့နယ်အလ ိုက် စာရငာ်းမပြုစို၍ မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ   ဒကာငစ်  

အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်။ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစ ်သ ်ြှ ်မခငာ်းခရံသကူ ို ဒခေါ်ဒပားရန ်

သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားထံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(၆) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ နငှ  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို 

သက်ဆ ိုငရ်ာမပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့က န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူအမဖစ ်

သ ်ြှ ်မခငာ်းခရံသအူာား ထို ်ဒပားမပ ားသည ်အခါ လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ား ဌာနထံသ ို   

အစ ရငခ်ရံြည်၊ 

(၇) အသက်သံိုားဆယ်နစှ ်မပည ်ဒမြာက်သည ်အ ွက် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆  ွင ်ဓာ ်ပံို ကပ်ဒပားရနန်ငှ  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု-၆ (က) က ို လ လှယဒ်ပားရန ်အဒကကာငာ်းကကာား သည ်အခါ ွငမ်ဖစဒ်စ၊ 

အသက်ဒလားဆယ ်ငါားနစှ ်မပည ်ဒမြာက်သည ်အ ွက် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်

ဓာ ်ပံိုကပ်ဒပားရနန်ငှ  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)က ို လ လှယ် ဒပားရန ်

အဒကကာငာ်းကကာားသည ် အခါ ွငမ်ဖစဒ်စ အဒကကာငာ်းကကာားသနူငှ  ်ပ ်သက်သည ် က ိုယ်ဒရားြှ ်  ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ 

 ွငဒ်ရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် လ ိုအပ်သလ ို ဆက်လက်ဒဆာငရွ်ကဒ်ပားရြည်၊ 

(၈) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်အြညထ်ည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် စဆ်ယ်နစှ ်

မပည ်မပ ားမဖစဒ်သာ်လည်ား  စဆ်ယ ်ရှစန်စှြ်မပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ား အာား အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား 

က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ိုထို ်ဒပားရန ်မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာင ်အဖွ ွဲ့၏ 

သဒ ာထာားြှ ်ခ က်နငှ အ် ူ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက  ငမ်ပသည ်အခါ ပံိုစ ံမပြု-၉ ွင ်ဒရား သငွာ်းရြည်။ 

က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ားနငှ  ်  ိုက်ဆ ိုငစ်စဒ်ဆားရြည်၊ 

(၉) ြှနက်နဒ်ကကာငာ်း စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ပါက အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀နငှ  ်

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားခငွ မ်ပြုရန ်မပည်နယ် 

သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို    အြှု ွ  နငှ အ် ူ ငမ်ပရြည်။ ထို ်ဒပားရန ်

ဆံိုားမဖ ်ပါက အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၁၀နငှ  ်

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို   ွင ်မပည်နယ် သ ို  ြဟို  ်

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ား က ိုယ်  ိုငလ်က်ြှ ် ဒရားထ ိုားရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 

Page 16 of 90 

(၁၀) ပံိုစ ံမပြု-၉ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ 

(က)   ို  က ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်။ လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရား နငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   အစ ရငခ် ံရြည်။ ြ  တ ူက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ် 

အြှုဒဆာင ်အဖွ ွဲ့ထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၁၁) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစ ်သ ်ြှ ်မခငာ်း ခရံသူသည် အဒကကာငာ်း စခ်ိုခိုဒကကာင  ်လက်ခရံရှ  သည ်ဒန  ြှစ၍ 

သံိုားလအ ွငာ်း လာဒရာက်၍ ြထို ်ယူန ိုငသ်ည ်အခါ အက  ြုားအဒကကာငာ်းဒဖာ်မပ ခ က်နငှ အ် ူ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု- ံ ံ

၆၊န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆ (က)   ို  က ို လဝူငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   

မပနလ်ည်ဒပားပ ို  ရြည်။ ပံိုစ ံမပြု-၄ ြှ ်ပံို င ်စာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ 

(၁၂) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းမခငာ်းခရံသည ် အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်

ြမပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားြ ာား၏ စာရငာ်းက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်။ ြ  တ ူက ို 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ်ာမြ ြု ွဲ့နယ် မပည်သူ  ဒကာငစ်  

အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၁၃) န ိုငင်သံာားမပြုခွင လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် စဆ်ယ် 

နစှမ်ပည ်မပ ားမဖစဒ်သာ်လည်ား  စဆ်ယ ်ရှစန်စှြ်မပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားသည်ြ ာားသည် အသက် စ ်

ဆယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ြ်ှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀နငှ  ်န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-

၁၀(က)   ို  က ို က ိုငဒ်ဆာငရ်ြည်မဖစဒ်ကကာငာ်း အခါအာားဒလ ာ်စွာ နှု ားဒဆာ်ရန ်မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ား ဌာနြ ားြ ာားက ို 

ည နက်ကာားရြည်၊ 

(င) ပြည်နယန်ငှ  ်တ ငုြ်ီးပြညသ်ူ  ထ ောငစ်  အလုြ်အမ္ှုထဆောငအ်ဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ်နငှ  ်  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားက န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို မြ ြု ွဲ့နယ်အလ ိုက ်စာရငာ်းမပြုစို၍  ငမ်ပသည ်အခါ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူ

အမဖစ ်သ ်ြှ ်မခငာ်းခရံသြူ ာားက ို ဒခေါ်ယူ၍ ဒပားအပ်ရြည်၊ 

(၂) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို ဒပားအပ်မပ ားဒကကာငာ်း 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   အစ ရငခ်ရံန ်သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ် သ ို  ြဟို  ်

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ား က ိုည နက်ကာားရြည်၊ 

(၃) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀နငှ  ်အသက် စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားခငွ မ်ပြုရန ်မပည်နယ် သ ို  ြ ဟို ် 

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားက  ငမ်ပသည ်အခါ စ စစမ်ပ ားဒနာက်အဆံိုားအမဖ ်ဒပားရြည်။ ဆံိုားမဖ ်ခ က် အ   ိုငာ်း 

ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်ရန ်မပည်နယ ်သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားက ို ည နက်ကာားရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(စ) လူဝငမ်္ှုက  ြီး  ြ်ထရြီးနငှ်  ပြည်သူ  အငအ်ောြီးဦြီးစ ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) န ိုငင်သံာား မပြုခွင် ရသအူမဖစ ်သ ်ြှ ်ဒကကာငာ်း ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို ရရှ သည် အခါ ဒလျှာက်ထာားသကူ ို ဥပဒေပိုေြ် ၄၆၊ 

ပိုေြ်ခွ  (က) သ ို  ြဟို ် ပိုေြ်ခွ  (ခ) ပါအ  ိုငာ်း က  သစစာမပြုဒစရန၊် အခဒကကားဒင ွက ပ်နစှရ်ာ ငါားဆယ်က ို 

ဒပားသငွာ်းဒစရန၊် ၁.၄” × ၁.၂”အရွယ် ဓာ ်ပံိုငါားပံို ဒပားပ ို  ဒစရန၊် ဒလျှာက်ထာားဆ ကာလအ ွငာ်း ဒြွားဖွာားသည်  

အသက် စဆ်ယ် ရှစန်စှ ်ြမပည် ဒသားဒသာ သာားသြ ား၏ အြည်စာရငာ်းက ို ဒပားပ ို  ဒစရန ်သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ ်

သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားက ို ည နက်ကာားရြည်၊ 

(၂) အပ ိုေခ်ွ ငယ် (၁)  ွင ်ဒဖာ်မပထာားဒသာ အဒကကာငာ်းအရာြ ာားက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ ်သ ို  ြဟို ် 

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားထံြှ ရရှ သည် အခါ ပံိုစမံပြု-၃ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၃) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ်  လက်ြှ ်ပံိုစမံပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ်  စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု-၆ (က)   ို   ွင ်

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ်  မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန ည နက်ကာားဒရားြ ားခ ြုပ် က ိုယ်  ိုင ်လက်ြှ ် ဒရားထ ိုားရြည်။ 

ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့က ခငွ် မပြုသည် အခါ အသက် စဆ်ယ် ရှစန်စှ ်ြမပည် ဒသားသည်  သာားသြ ား၏ အြည်က ို 

ြ  အာားထို ်ဒပားြည်  န ိုငင်သံာားမပြုခငွ် လက်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆  ငွ ်ထည် သငွာ်းဒပားရြည်၊ 

(၄) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ်  လက်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆နငှ်  န ိုငင်သံာားမပြုခွင်  စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု-၆ (က)   ို  က ို မပည်နယ ်

သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်း မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့က ထို ်ဒပားန ိုငရ်န ်သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ ်သ ို  ြဟို ် 

  ိုငာ်း ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်။ ပံိုစမံပြု-၇ ြှ ်ပံို င ်စာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၅) အသက်သံိုားဆယ်နစှ ်မပည် ဒမြာက်သည် အ ွက် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ်  လက်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆  ွင ်ဓာ ်ပံိုကပ်ဒပားရနန်ငှ်  

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ်  စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု-၆(က) က ို လ လှယဒ်ပားရနမ်ဖစဒ်စ၊ အသက်ဒလားဆယ် ငါားနစှ ်

မပည် ဒမြာက်သည် အ ွက် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ် လက်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆  ွင ်ဓာ ပံ်ိုကပ်ဒပားရနန်ငှ်  န ိုငင်သံာားမပြုခငွ်  

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု-၆ (က) က ို လ လယှ်ဒပားရနမ်ဖစဒ်စ သက်ဆ ိုငရ်ာမြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက  ငမ်ပသည် အခါ 

စ စစမ်ပ ား ဒဆာငရွ်က်ဒပားရြည။် သက်ဆ ိုငသ်၏ူ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု - ဂ  ွင ်ဓာ ပံ်ိုကပ်ရြည်၊ 

(၆) ဒလျှာက်ထာားခ က်နငှ်  ပ ်သက်၍ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့က မငငာ်းပယ်ဒကကာငာ်း ဆံိုားမဖ ်သည် အခါ ပံိုစမံပြု-၄ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ ထ ိုသ ို   မငငာ်းပယ်ဒကကာငာ်းက ို ဒလျှာက်ထာားသထူံသ ို   မပနက်ကာားရြည်။ 

ြ  တ ူက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ ်သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်း မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာင ်အဖွ ွဲ့ နငှ်  

မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၇) သံိုားလအ ွငာ်း လာဒရာက်ထို ်ယူမခငာ်း ြရှ သမဖင်  လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ်  မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ား ဌာနထံသ ို   

မပည်လည်ဒပားပ ို  သည်  န ိုငင်သံာားမပြုခငွ်  လက်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခွင်  စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစမံပြု-၆ (က) 

  ို  ၏ စာရငာ်းက ို ပံိုစမံပြု-၇ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် လက်ခရံရှ သည် ဒန  ြှစ၍ သံိုားလအထ  

ဆ ိုငာ်းငံ ထာားရြည်။ ထ ိုကာလ ဒက ာ်လွနသ်ည်အထ  ထို ်ယူမခငာ်း ြမပြုသည်  န ိုငင်သံာားမပြုခငွ်  လက်ြှ ်က ို 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ်  မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန ည နက်ကာား ဒရားြ ားခ ြုပ်က ြှ ် ြ်ား ငမ်ပ ားဒနာက် 

သ ြ်ားဆည်ားထာားရြည။် ဒဆာက်ရွက်ခ က်က ို မပည်ထ ဒရား ဝနက်က ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၈) လက်ခရံရှ သည် ဒန  ြှစ၍ ဒမခာက်လဒက ာ်လွနမ်ပ ားြှ လာဒရာက်ထို ်ယူပါက သ ်ြှ ်ထာားဒသာ 

ကိုနက် စရ  ်က ို ဒပားဒဆာငဒ်စမပ ားြှ ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(ဆ) ဗဟ အုဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) ၁၉၄၈ ခိုနစှ၊် မပည်ဒထာငစ်ိုမြနြ်ာန ိုငင်သံာားမဖစြ်ှု အက်ဥပဒေအရ သ ်ြှ ်ခ က်ြ ာား၊ အရည်အခ ငာ်းြ ာားနငှ်  

က ိုက်ည ပါက ဥပဒေပိုေြ် ၆၈ ပိုေြ်ခွ  (ခ) အရ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ် ရသအူမဖစ ်သ ်ြှ ်န ိုငသ်ည်။ 

က ိုက်ည မခငာ်းြရှ ပါက ဒလျှာက်ထာားခ က်က ို မငငာ်းပယ်န ိုငသ်ည်၊ 

(၂) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစ ်သ ်ြှ ်မခငာ်းခရံဒသာ ြ  ၏ဒလျှာက်လ ာ၌ ဒဖာ်မပထာားသည ် အသက် 

 စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်မပ ားဒသာ သာားသြ ားြ ာားက ို န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစ ်သ ်ြှ ်န ိုငသ်ည်၊ 

(၃) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစ ်သ ်ြှ ်မခငာ်းခရံဒသာ ြ  ၏ဒလျှာက်လ ာ၌ ဒဖာ်မပထာားသည ် အသက် 

 စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်ြမပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ား၏ အြည်က ို ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်

ထည ်သငွာ်းဒစန ိုငသ်ည်၊ 

(၄) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူြ  နစှပ်ါားက ဒြွားဖွာားသည ် သာားသြ ား၏အြည်က ို ြ   စပ်ါားပါား၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်ထည ်သငွာ်းဒပားရန ်ဒြွားဖွာားသည ်ဒန  ြှ စ၍  စန်စှအ် ွငာ်း ြ  က 

ဒလျှာက်ထာားသည ်အခါ ထည ်သငွာ်း ဒစန ိုငသ်ည်၊ 

(၅) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြညထ်ည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် 

အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း က  သစစာ ပ မပြုန ိုငဒ်ကကာငာ်း ဒလျှာက်ထာား 

ခ က်နငှ ပ် ်သက်၍ အဆံိုားအမဖ ်ဒပားန ိုငသ်ည်။ က  သစစာမပြုခငွ ဒ်ပားဒကကာငာ်း ဆံိုားမဖ ်သည ်အခါ 

က  သစစာမပြုမပ ားဒကကာငာ်းက ို မပနလ်ည်  ငမ်ပဒစရြည်၊ 

(၆) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် ခ ိုင ်

လံိုဒသာအဒကကာငာ်းြရှ ပ  က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်ပါက အသက်နစှဆ်ယ ်နစှန်စှ ်မပည ်ဒမြာက်မပ ား သည်မဖစဒ်စ၊ 

အသက်နစှဆ်ယ ်နစှန်စှ ်မပည ်ဒမြာက်မပ ားြှ က  သစစာမပြုသည်မဖစဒ်စ န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ် သ ူအမဖစဆ်ံိုားရှု ံားဒကကာငာ်း 

သ ်ြှ ်ရြည်။ ယငာ်း၏ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို င ်က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ နငှ  ်

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀ (က)   ို  က ို သ ြ်ားဆည်ား၍ 

ပယ်ဖ က်ဒစရြည်၊ 

(၇) ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ  (က)အရမဖစဒ်စ၊ ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ  (ခ)အရမဖစဒ်စ၊ ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ  (ဂ) အရ 

မဖစဒ်စ၊ ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ  (ဃ) အရမဖစဒ်စ လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အင ်အာားဦားစ ားဌာနက 

 ငမ်ပသည ်အခါ လ ိုအပ်သလ ို အဆံိုားအမဖ ်ဒပားန ိုငသ်ည်။ 

၁၁။ ဥပဒေပိုေြ် ၄၇ အရ ြ  ၏န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်း ခရံ သည ် 

သာားသြ ားသည် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သူမဖစသ်ည်။ ထ ိုသ ို  အြညထ်ည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် 

အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်မပ ားသမူဖစပ်ါက ြ  နငှ အ် ူ ဥပဒေပိုေြ် ၄၆ ပိုေြ်ခွ  (က) ပါအ  ိုငာ်း 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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က  သစစာမပြုသည ်အခါ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူမဖစသ်ည်။ ြ  နငှ  ်အ ူက  သစစာြမပြုန ိုငပ်ါ က 

ခ ိုငလ်ံိုဒသာအဒကကာငာ်းမပခ က်က ို ဒဖာ်မပ၍ ြ  မဖစသ် ူန ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ရရှ သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း 

ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို   ဒလျှာက်ထာားရြည်။ ခငွ မ်ပြုသည ်ကာလအ ွငာ်း ြ  နငှ အ် ူ သာွားဒရာက်၍ မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  

အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ဒရှ ွဲ့ ွင ်က  သစစာမပြုရြည်။ 

န ငုင်ထံတော် အတ ငြ်ီး ထန  ငုထ်သော မ္ ဘ၏ န ငုင်သံောြီးပြြုခ င လ် မှ်္တတ် င ်အမ္ည်ြါဝငသ်၊ူ န ငုင်သံောြီး ပြြုခ င  ်လ မှ်္တ ်

  ုငထ်ဆောငသ်နူငှ  ်အဖ  ွဲ့အစညြ်ီးအဆင ဆ်င တ် ု    လ ု ်နောထဆောငရ်  ်ပခငြ်ီး 

၁၂။ အပ ိုေ ်၁၁ ပါ န ိုငင်ဒံ ာ်အ ွငာ်းဒနထ ိုငဒ်သာ ြ  ၏န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြညပ်ါဝငဒ်သာ 

သာားသြ ားြ ာားသည်လည်ားဒကာငာ်း၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် က ိုငဒ်ဆာငသ်သူည် လည်ားဒကာငာ်း၊ အဖွ ွဲ့အစည်ား 

အဆင ဆ်င သ်ည်လည်ားဒကာငာ်း၊ ဥပဒေပိုေြ် ၄၉ ပိုေြ်ခွ (က)နငှ  ်အည  ဒအာကပ်ါ အ  ိုငာ်းလ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်- 

(က) န ငုင်သံောြီးပြြုခ င  ်လ မှ်္တတ် င ်အမ္ည် ည ်သ ငြ်ီးထြြီးပခငြ်ီးခံရသည  ်သောြီးသမ္ ြီး အသ ်တစဆ်ယ  ်

ရှစန်စှပ်ြည ်သည ်အခါ လ ု ်နောရန ်

(၁) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်ြမပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားသည် အသက် စဆ်ယ ်ရစှန်စှ ်မပည ်သည  ်ဒန  ြှ စ၍ 

 စန်စှအ် ွငာ်း မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ဒရှွဲ့သ ို   ြ  နငှ အ် ူက ိုယ်  ိုင ်သာွား 

ဒရာက်မပ ားဒနာက် ဥပဒေပိုေြ် ၄၈ ပါအ  ိုငာ်း ပံိုစမံပြု-၅မဖင  ်က  သစစာမပြုရြည်၊ 

(၂) က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ သံိုားဒစာငအ် ွက် ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်က ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ 

ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်မြ ြု ွဲ့နယ်မြနြ်ာ စ ားပွာားဒရား ဏသ် ို   ဒပားသငွာ်းရြည်၊ 

(၃) က  သစစာမပြုလ ာ ပံိုစ ံမပြု-၅၊ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ သံိုားဒစာင၊် ဒငသွငွာ်းခ လံြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူ နစှဒ်စာင၊် 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ အသက် စ ်ဆယ်နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)၊ ၁.၄” × ၁.၂” အရွယ် ဓာ ်ပံိုငါားပံို  ို  က ို 

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားအပ်ရြည်။ လက်ခ ံရရှ ဒကကာငာ်း ဒမပစာက ို ဒ ာငာ်းခ ံရြည်၊ 

(၄) က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ားပံိုစ ံမပြု-၈ ွင ်ဒရားသငွာ်းရန ်မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက ဒခေါ်ယူသည ်အခါ က ိုယ်  ိုင ်

သာွားဒရာက်ရြည်။ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု-၈  ွင ်ဒရားသငွာ်းန ိုငဒ်ရားအ ွက် ဒြား မြနာ်းခ က်ြ ာားက ို ြှန ်

ကနမ်ပည ်စံိုစွာ ဒမဖဆ ိုရြည်။ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ငွ ်လက်ဒဗွပံိုစြံ ာား နငှ  ်ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်ရြည်၊ 

(၅)  စန်စှအ် ွငာ်း က  သစစာြမပြုန ိုငသ်ည ်အခါ ခ ိုငလ်ံိုဒသာအဒကကာငာ်းမပ၍ သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦား 

စ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒလျှာက်ထာားရြည်၊ 

(၆) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ငွာ်းက  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်သည ် အ ခါ 

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ် စန်စှလ်ျှင ်ေဏ ်ဒင ွက ပ် ငါားဆယ်က ပ်က ို 

သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ် မြနြ်ာ စ ားပွာားဒရား ဏသ် ို   ဒပားသငွာ်းမပ ား ြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူ ခ  လံနစှဒ်စာငက် ို 

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားအပ်ရြည်။ လက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း ဒမပစာက ို ဒ ာငာ်းခရံ ြည်။ က  သစစာမပြုလ ာက ို 

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားအပ်ရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၇) န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် ခ ိုင ်လံိုဒသာ 

အဒကကာငာ်းြရှ ပ  က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်ပါက အသက်နစှဆ်ယ ်နစှန်စှ ်မပည ်ဒမြာက်မပ ား သည် မဖစဒ်စ၊ 

အသက်နစှဆ်ယ ်နစှန်စှ ်မပည ်ဒမြာက်မပ ားြှ က  သစစာမပြုသည်မဖစဒ်စ န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်ရသ ူအမဖစ ်ဆံိုားရှု ံားသည်၊ 

(ခ) မ္ ဘ၏ထလ ော ်လ ော၌ အမ္ည်ြါရှ သည အ်ပြင ်မ္ ဘ   ုန ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်သအူပဖစ ်သတမှ်္တသ်ည ထ်န   တ င ်

အသ တ်စဆ်ယ ရှ်စန်စှပ်ြည မ်ြ ြီးထသော သောြီးသမ္ ြီးမ္ ောြီး လ  ု်နောရန် 

(၁) မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ဒရှွဲ့သ ို   ြ  နငှ အ် ူက ိုယ်  ိုငလ်ာဒရာက်မပ ားဒနာက် ဥပဒေပိုေြ် 

၄၈ ပါ အ  ိုငာ်း ပံိုစမံပြု-၅ မဖင  ်က  သစစာမပြုရြည်၊ 

(၂) က  သစစာမပြုမပ ားပါက အပ ိုေခ်ွ (က) အပ ိုေခ်ွ ငယ်(၁)၊ (၂)၊ (၃) နငှ  ်(၄)ပါအ  ိုငာ်း လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က် ရြည်၊ 

(၃) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ်မပ ား  စန်စှ ်ွငာ်း က  သစစာြမပြုန ိုငပ်ါက အပ ိုေခ်ွ  (က) အပ ိုေခ်ွ ငယ် (၅) နငှ  ်(၆) 

ပါအ  ိုငာ်းလ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(၄) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် 

ခ ိုငလ်ံိုဒသာအဒကကာငာ်းြရှ ပ  က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်ပါက အသက်နစှဆ်ယ ်နစှန်စှ ်မပည ်ဒမြာက်မပ ား 

သည်မဖစဒ်စ၊ အသက်နစှဆ်ယ ်နစှန်စှ ်မပည ်ဒမြာက်မပ ားြှ က  သစစာမပြုသည်မဖစဒ်စ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူ

အမဖစဆ်ံိုားရှု ံားသည်၊ 

(ဂ) မမ္ ြု ွဲ့နယဦ်ြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားြ ာားသည် အသက် 

 စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်ဒမြာက်မပ ားဒနာက်  စဆ်ယ က် ိုားနစှ ်ြဒက ာ်ြ  က  သစစာမပြုရန ်အဒကကာငာ်း ကကာားရြည်၊ 

(၂) က  သစစာမပြုမပ ားပါက က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ သံိုားဒစာငအ် ွက် ဒငကွ ပ် သံိုားဆယ်က ို မြ ြု ွဲ့နယ် ဦားစ ားဌာနြ ား 

ရံိုား၏သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်မြ ြု ွဲ့နယ် မြနြ်ာ စ ားပွာားဒရား  ဏသ် ို   ဒပား သငွာ်းဒစရြည်၊ 

(၃) ဒငဒွပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ြူရငာ်းနငှ ြ်  တ ူခ လံနစှဒ်စာင ် ငမ်ပသည ်အခါ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ားပံိုစ ံမပြု-၈ 

သံိုားဒစာင ်ွင ်ဒရားသွငာ်းဒပားရြည်။ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်ထ ိုသအူာား လက်ြှ ်ဒရားထ ိုား ဒစရြည်။ 

လက်ဒဗွပံိုစြံ ာားနငှ  ်ဒမခဒဗွပံိုစ ံြ ာားက ို နှ ပ်ဒစရြည်၊ 

(၄) က  သစစာမပြုလ ာ ပံိုစ ံမပြု-၅၊ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ သံိုားဒစာင၊် အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု -၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)၊ 

၁.၄” × ၁.၂”အရွယ် ဓာ ်ပံိုငါားပံို  ို  က ို ရရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံမပြု-၉ ြှ ်ပံို  ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ လက်ခ ံ

ရရှ ဒကကာငာ်းဒမပစာက ို ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(၅) ဓာ ်ပံို စပံ်ိုကပ်ထာားဒသာ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  စဒ်စာင၊် ဒငသွငွာ်းခ လံြူရငာ်း  ို  က ို သ ြ်ား 

ဆည်ားထာားရြည်။ က  သစစာမပြုလ ာ ပံိုစမံပြု-၁၊ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု-၈ နစှဒ်စာင၊် အသက် 

 စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင် ံသာားမပြုခငွ  ်



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)၊ ၁.၄” × ၁.၂” အရွယ်ဓာ ပံ်ိုဒလားပံို  ို  က ို မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ား ဌာနြ ား 

ရံိုားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၆) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် စ ်ဆယ  ်

ရှစန်စှြ်မပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားြ ာားသည် အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ်မပ ားသည ် ဒန  ြှစ၍  စန်စှ ်အ ွငာ်း 

က  သစစာြမပြုန ိုငမ်ခငာ်းက ို ခ ိုငလ်ံိုဒသာ အဒကကာငာ်းမပခ က်မဖင  ်ဒလျှာက်ထာားသည ်အခါ ပံိုစ ံမပြု-၁၂ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ ဒလျှာက်လ ာ လက်ခရံရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ ခိုနစရ်က်အ ွငာ်း 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန ထံသ ို  အစ ရငခ်ရံြည်။ ြ  တ ူက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ် 

သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား ထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၇) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ငွာ်း က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်သည ် အခါ 

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ် စန်စှလ်ျှင ်ေဏဒ်င ွက ပ် ငါားဆယက် စ က ို 

သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်မြနြ်ာ စ ားပာွားဒရား ဏသ် ို   ဒပားသငွာ်းဒစရြည်။ ေဏဒ်င ွဒပား သငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း 

ခ လံြ ာားဒပားအပ်ပါက ပံိုစ ံမပြု-၁၃ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ သက်ဆ ိုင ်ရာ  မပည်နယ ်သ ို  ြဟို ် 

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ား ရံိုားနငှ  ်မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို   အစ ရငခ်ရံြည်၊ 

(၈) က  သစစာမပြုလ ာက ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၉) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် အသက် 

 စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်ဒမြာက်၍ က  သစစာမပြုမပ ားသည ်အ ွက် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ 

ထို ်ဒပားမပ ားသြူ ာား၏ စာရငာ်းက ို ပံိုစ ံမပြု-၇ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွငဒ်ရားသငွာ်းရြည်၊ 

(ဃ) မမ္ ြု ွဲ့နယပ်ြည်သူ  ထ ောငစ်  အလုြ်အမ္ှုထဆောငအ်ဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ် အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားြ ာား 

အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်ဒမြာက်သည ်အ ွက် ဥပဒေပိုေြ် ၄၈ ပါအ  ိုငာ်း ပံိုစ ံမပြု-၅မဖင  ်က  သစစာ 

မပြုမခငာ်းက ို ဒဆာငရွ်က်ဒပားရြည်၊ 

(၂) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် ခ ိုငလ်ံို 

ဒသာအဒကကာငာ်းြရှ ပ  က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်ခ  မပ ားဒနာက် အသက်နစှဆ်ယ ်နစှန်စှ ်အထ  က  သစစာ ြမပြုပ  

အသက်နစှဆ်ယ ်နစှန်စှဒ်က ာ်လွနသ်ည ်အခါြှ က  သစစာ မပြုမခငာ်းက ို ဒဆာငရွ်က်ဒပား မခငာ်း ြမပြုရ၊ 

(င) ပြည်နယန်ငှ တ် ငုြ်ီး ဦြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်မပ ားဒသာ သာားသြ ား၏ က  သစစာမပြုလ ာ ပံိုစ ံမပြု-၅၊ က ိုယ်ဒရားြှ ်  ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ 

နစှဒ်စာင၊် အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)၊ ၁.၄” × ၁.၂”အရွယ် ဓာ ်ပံို ဒလားပံို  ို  က ို 

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားထံြှ ဒပားပ ို  သည ်အခါ ပံိုစ ံမပြု-၉ ြှ ပံ်ို  ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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ဓာ ်ပံို စပံ်ိုကပ်ထာားဒသာ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား  စဒ်စာငက် ို သ ြ်ား ဆည်ားထာားမပ ားဒနာက်  

က နစ်ာရွက်စာ ြ်ားြ ာားက ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ား ဌာနထံသ ို   ဆက် လက ် ငမ်ပရြည်၊ 

(၂) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ား အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်

မပည ်ဒမြာက်သမဖင  ်က  သစစာမပြုမပ ားသည ်အ ွက် ထို ်ဒပားြည ် န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆၊ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆ (က)   ို  က ို မြ ြု ွဲ့နယ် ဦားစ ားဌာန ြ ားရံို ားထံြှ လက်ခရံရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံမပြု-

၇ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၃) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ စ် စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)  ို  က ို သက်ဆ ိုငသ်အူာား 

ထို ်ဒပားန ိုငရ်န ်မြ ြု ွဲ့နယ်အလ ိုက် စာရငာ်းမပြုစို၍ သက်ဆ ိုငရ်ာမပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  

အလိုပ်အြှုဒဆာင ်အဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၄) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို သက်ဆ ိုငရ်ာ 

မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့က ထို ်ဒပားမပ ားသည ် အခါ 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   အစ ရငခ်ရံြည်၊ 

(၅) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က) 

ထို ်ဒပားမပ ားသြူ ာား၏စာရငာ်းက ို မြ ြု ွဲ့နယ်အလ ိုက် ပံိုစ ံမပြု-၇ ြ ှ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်မပြုစို၍ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ား 

ဌာနြ ားရံို ားြ ာား ထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၆) သံိုားလအ ွငာ်း လာဒရာက်ထို ်ယူမခငာ်းြရှ ဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင် ံသာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု -၆ (က)   ို  က ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ား ဌာနထံသ ို   

မပနလ်ည်ဒပားပ ို  ရြည်။ ပံိုစ ံမပြု-၄ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၇) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ငွာ်း က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်သမဖင  ် စန်စှလ်ျှင ်

ေဏဒ်င ွက ပ်ငါားဆယ်က စ  ဒပားသငွာ်းမပ ားသြူ ာား၏ စာရငာ်းက ို ပံိုစ ံမပြု-၁၃ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် မဖင  ်မပြုစိုထာားရှ ရြည်၊ 

(စ) ပြည်နယန်ငှ  ်တ ငုြ်ီး ပြည်သူ  ထ ောငစ်  အလုြ်အမ္ှုထဆောငအ်ဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) သက်ဆ ိုငရ်ာမပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားက န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို မြ ြု ွဲ့နယ်အလ ိုက်စာရငာ်းမပြုစို၍  ငမ်ပသည ်အခါ ယငာ်း 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ်နငှ  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ စ် စစဒ်ရား က ်မပာား  ို  က ို န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစ ်

သ ်ြှ ်မခငာ်းခရံသအူာား ဒပားအပ်ရြည်၊ 

(၂) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ိုဒပား  အပ်မပ ား 

ဒကကာငာ်းက ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   အစ ရငခ်ရံန ်သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ ်

သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားက ို ည နက်ကာားရြည်၊ 

(ဆ) လူဝငမ်္ှုက  ြီး  ြ်ထရြီးနငှ  ်ပြညသ်ူ  အငအ်ောြီးဦြီးစ ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန် 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၁) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစမံပြု -၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် 

အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်ဒမြာက်သမဖင  ်မပြုလိုပ်ဒသာ က  သစစာမပြုလ ာ ပံိုစမံပြု-၁ က ို မပညထ် ဒရား 

ဝနက်က ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၂) မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနက အ ည်မပြုသည ်အခါ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားရန ်ဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(၃) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု-၆(က)   ို   ွင ်

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာန၊ ည နက်ကာားဒရားြ ားခ ြုပ် က ိုယ်  ိုင ်လက်ြှ ်ဒရား ထ ိုား ရြည်၊ 

(၄) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ စ် စစဒ်ရား က ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က)  ို  က ို သက်ဆ ိုငသ်အူာား 

မပည်နယ်သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့က ထို ်ဒပားဒရားအ  ွက် သက်ဆ ိုငရ်ာ 

မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်။ ပံိုစ ံမပြု-၇ ြှ ်ပံို င ်စာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၅) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် 

အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း က  သစစာ မပြုမပ ားဒကကာငာ်း  ငမ်ပသည် အခါ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ်  လက်ြှ ်က ို ထို ်ဒပားရန ်ဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(၆) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည် သငွာ်းဒပားမခငာ်း ခရံသည်  သာားသြ ားသည် 

အသက် စဆ်ယ် ရှစန်စှ ်မပည် သည် ဒန  ြှစ၍   စန်စှအ် ွငာ်း က  သစစာ ြမပြုန ိုငဒ်ကကာငာ်း ဒလျှာက်ထာား ခ က်က ို 

လက်ခရံရှ သည် အခါ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၇) အပ ိုေခ်ွ ငယ် (၆) အရ က  သစစာမပြုမပ ားပါက က  သစစာ မပြုလ ာပံိုစ ံမပြု-၅ က ိုဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပ ရြည်။ အ ည် 

မပြုခ က်ရရှ သည ်အခါ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က) 

  ို  က ို သက်ဆ ိုငသ်အူာား ထို ်ဒပားရန ်လ ိုအပ်သလ ိုဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(၈) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ငွာ်းက  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်သမဖင  ် စန်စှလ်ျှင ်

ေဏဒ်င ွက ပ်ငါားဆယ်က စ ဒပားသငွာ်းမပ ားသြူ ာား၏ စာရငာ်းက ို ပံိုစ ံမပြု-၁၃ ြှ ်ပံို င ်စာအိုပ်မဖင  ်မပြုစိုထာားရှ ရြည်၊ 

(၉) ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ  (က) သ ို  ြဟို ် ဥပဒေ ပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ (ခ) သ ို  ြဟို ် ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ  (ဂ) သ ို  ြဟို ် 

ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ  (ဃ) အရ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူအမဖစြ်ှရပ်စ သည ် သာားသြ ားြ ာား နငှ ပ် ်သက်၍ 

ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၁၀) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု-၆(က)   ို  က ို က ိုင ်

ဒဆာငသ်မူဖစဒ်စ၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ အသက် 

 စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ိုက ိုင ်ဒဆာငသ်မူဖစဒ်စ ဒသ 

ဆံိုားသည ်အခါ ထ ိုသကူ ိုငဒ်ဆာငဒ်သာ လက်ြှ ်နငှ  ်က ်မပာားြ ာားက ို မပနလ်ည် အပ်နှဒံစရြည်။ သက်ဆ ိုင ်သ၏ူ 

က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၁၁) သံိုားလအ ွငာ်း လာဒရာက်ထို ်ယူမခငာ်းြရှ သမဖင  ်မပနလ်ည်ဒပားပ ို  ဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခွင လ်က်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆၊ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို လကခ်ရံရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ သံိုားလအထ  ဆ ိုငာ်းငံ ထာားရြည။် 

ထ ိုကာလဒက ာ်လွနသ်ည်အထ  ထို ်ယူမခငာ်းြမပြုသည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်က ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန ည နက်ကာားဒရားြ ားခ ြုပ်က ြှ ် ြ်ား ငမ်ပ ားဒနာက် သ ြ်ားဆည်ားထာားရြည။် 

ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ို မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၁၂) လက်ခရံရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ ဒမခာက်လဒက ာ်လွနမ်ပ ားြှ လာဒရာက်ထို ်ယူသည ်အခါ သ ်ြှ ထ်ာား ဒသာ 

ကိုနက် စရ  ်က ို ဒပားဒဆာငဒ်စမပ ားြှ ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(ဇ) ဗဟ အုဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် 

အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း က  သစစာြမပြုန ိုငဒ်ကကာငာ်း ဒလျှာက်ထာား သည ်အခါ 

အဆံိုားအမဖ ် ဒပားန ိုငသ်ည်။ က  သစစာမပြုခငွ ဒ်ပားဒကကာငာ်း ဆံိုားမဖ ်ခ က်နငှ ပ် ်သက်၍ က  သစစာ 

မပြုမပ ားဒကကာငာ်းက ို မပနလ်ည် ငမ်ပဒစရြည်၊ 

(၂) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် ခ ိုငလ်ံို 

ဒသာအဒကကာငာ်းြရှ ပ  က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်ပါက အသက်နစှဆ်ယ် နစှမ်ပည ်ဒမြာက် မပ ားသည်မဖစဒ်စ၊ 

အသက်နစှဆ်ယ ်နစှန်စှ ်မပည ်ဒမြာက်မပ ားြှ က  သစစာမပြုသည်မဖစဒ်စ န ိုငင်သံာား မပြုခငွ ရ်သအူမဖစက် ို ဆံိုားရှု ံား 

ဒကကာငာ်း သ ်ြှ ်ရြည်။ ထ ိုသ၏ူ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို င ်က ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀ 

နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ စ် စစဒ်ရား က ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို သ ြ်ားဆည်ားမပ ားဒနာက် 

ပယ်ဖ က်ဒစရြည်၊ 

(၃) ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ  (က)အရမဖစဒ်စ၊ ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ (ခ) အရမဖစဒ်စ၊ ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ  (ဂ) 

အရမဖစဒ်စ၊ ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ  (ဃ) အရမဖစဒ်စ လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အင ်အာား ဦားစ ားဌာနက 

 ငမ်ပသည ်အခါ လ ိုအပ်သလ ိုအဆံိုားအမဖ ်ဒပားန ိုငသ်ည်။ 

န ငုင်ထံတော်ပြငြ်တ င ်ထန  ငုထ်သော မ္ ဘ၏ န ငုင်သံောြီးပြြုခ င လ် ်မှ္တတ် င ်အမ္ည်ြါဝငသ်၊ူ န ငုင်သံောြီး ပြြုခ င  ်

လ ်မှ္တ ် ုင ်ထဆောငသ်နူငှ  ်အဖ  ွဲ့အစညြ်ီးအဆင ဆ်င တ် ု    လ  ု်နောထဆောငရ်  ပ်ခငြ်ီး 

၁၃။ န ိုငင်ဒံ ာ်မပငပ် ွင ်ဒနထ ိုငဒ်သာ အပ ိုေ ်၁၁ ပါ ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆  ွင ်အြညပ်ါဝငဒ်သာ 

သာားသြ ားြ ာားသည် လည်ားဒကာငာ်း၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်က ိုငဒ်ဆာငသ်သူည် လည်ားဒကာငာ်း၊ 

အဖွ ွဲ့အစည်ားအဆင ဆ်င သ်ည်လည်ားဒကာငာ်း ဥပဒေပိုေြ် ၄၉ ပိုေြ်ခွ  (က) နငှ  ်အည  ဒအာကပ်ါအ  ိုငာ်းလ ိုက်နာ 

ဒဆာငရွ်က်ရြည်- 

(က) န ငုင်သံောြီးပြြုခ င လ် ်မှ္တတ် င ်အမ္ည် ည သ် ငြ်ီးထြြီးပခငြ်ီးခံရသည  ်သောြီးသမ္ ြီး  အသ ်တစ ်ဆယ  ်

ရှစန်စှပ်ြည ်သည ်အခါ လ ု ်နောရန ်



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၁) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ငွာ်း သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို ် 

ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားအကက ားအက ဒရှွဲ့သ ို   ြ  နငှ အ် ူ က ိုယ်  ိုငသ်ွာားဒရာက်၍ ဥပဒေပိုေြ် ၄၈ ပါအ  ိုငာ်းပံိုစ ံမပြု-၅ မဖင  ်

က  သစစာမပြုရြည်၊ 

(၂) မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ြရှ ဒသာ န ိုငင်မံဖစပ်ါက န ားရာမြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် 

ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား အကက ားအက ဒရှွဲ့သ ို   ြ  နငှ အ် ူ က ိုယ်  ိုငသ်ာွားဒရာက်၍ ဥပဒေပိုေြ် ၄၈ ပါ အ  ိုငာ်း ပံိုစ ံမပြု -၅ 

မဖင  ်က  သစစာမပြုရြည်၊ 

(၃) က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ သံိုားဒစာငအ် ွက် ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်နငှ ည် ြျှဒသာ န ိုငင်မံခာားဒငကွ ို 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်သက်ဆ ိုငရ်ာ 

မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို  မဖစဒ်စ၊ န ားရာမြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   

မဖစဒ်စ ဒပားသငွာ်းရြည်၊ 

(၄) က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ သံိုားဒစာင ်ွင ်ြှနက်နမ်ပည ်စံိုစွာဒရားသငွာ်းရြည်။ လက်ြှ ်ဒရား ထ ိုား၍ 

လက်ဒဗွပံိုစြံ ာားနငှ  ်ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်မပ ားဒနာက် ဒငရွဒမပစာ၊ က  သစစာမပြုလ ာ ပံိုစ ံမပြု-၅၊ 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)၊ ၁.၄” × ၁.၂”အရွယ် ဓာ ်ပံိုငါားပံို  ို  က ို မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား 

သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   မဖစဒ်စ၊ န ားရာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စ ်ဝနရံ်ိုားထံသ ို  မဖစဒ်စ 

ဒပားအပ်ရြည်၊ 

(၅)  စန်စှအ် ွငာ်း က  သစစာ ြမပြုန ိုငပ်ါက ခ ိုငလ်ံိုဒသာ အဒကကာငာ်းမပ၍ သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား  သ ို  ြဟို  ်

ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   မဖစဒ်စ၊ န ားရာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ထံသ ို  မဖစဒ်စ 

ဒလျှာက်ထာားရြည်၊ 

(၆) လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာန၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်း ဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ် စန်စှလ်ျှင ်

ေဏဒ်ငကွ ပ်ငါားဆယ်နငှ  ်ည ြျှဒသာ န ိုငင်မံခာားဒငကွ ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား 

ထံသ ို  မဖစဒ်စ၊ န ားရာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား  သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စ ်ဝနရံ်ိုားထံသ ို  မဖစဒ်စ ဒပားသငွာ်းရြည်။ 

က  သစစာမပြုလ ာက ို က  သစစာမပြုသည ် မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြ ဟို ် ဒကာငစ်စဝ်န ်ရံိုားထံသ ို   ဒပားအပ်ရြည်၊ 

(၇) န ိုငင်သံာားမပြုခွင လ်က်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆  ွငအ်ြညထ်ည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် ခ ိုငလ်ံို 

ဒသာအဒကကာငာ်းြရှ ပ  က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်ပါက အသက်နစှဆ်ယ ်နစှန်စှမ်ပည ်မပ ားသည်မဖစဒ်စ၊ 

အသက်နစှဆ်ယ ်နစှန်စှမ်ပည ်ဒမြာက်မပ ားြှ က  သစစာမပြုသည်မဖစဒ်စ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစ ်ဆံိုားရှု ံား သည်၊ 

(၈) အသက်သံိုားဆယ်နစှမ်ပည ်ဒမြာက်သည ်အခါ န ိုငင်သံာားမပြုခွင လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်ဓာ ပံ်ိုကပ် ရန ်နငှ  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) လ လယှ်ရန ်ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်နငှ  ်ည ြျှဒသာ န ိုငင်မံခာားဒငကွ ို 

သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ွင ်ဒပားသငွာ်းရြည်။ န ိုငင် ံသာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစမံပြု-

၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု-၆(က)   ို  နငှ အ် ူ ဓါ ်ပံိုငါား ပံိုက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   က ိုယ်  ိုငလ်ာဒရာက်၍ ဒပားအပ်ရ ြည။် လက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း ဒမပစာက ို 

ဒ ာငာ်းခရံြည်၊ 

(၉) အသက်ဒလားဆယ ်ငါားနစှ ်မပည ်ဒမြာက်သည ်အခါ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆  ွင ်ဓာ ပံ်ို ကပ်ရန ်နငှ  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု-၆(က) လ လှယ်ရန ်ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်နငှ ည် ြျှ ဒသာ န ိုငင်မံခာားဒငကွ ို 

သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ်  ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ငွ ်ဒပားသငွာ်းရြည်။ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-

၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ စ် စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆ (က)   ို  နငှ အ် ူ ဓာ ်ပံိုငါားပံိုက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား 

သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   က ိုယ်  ိုငလ်ာဒရာက်၍ ဒပားအပ်ရြည်။ လက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း ဒမပစာက ို 

ဒ ာငာ်းခရံြည်၊ 

(၁၀) သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံိုားထံြှ အဒကကာငာ်းကကာားစာက ို ရရှ သည ် အခါ 

မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားသ ို   သာွားဒရာက်မပ ားဒနာက် န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ နငှ  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို လကြ်ှ ်ဒရားထ ိုား၍ ထို ်ယူရြည်၊ 

(၁၁) မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ားြရှ ဒသာ န ိုငင်မံဖစသ်မဖင  ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနက   ိုက်ရ ိုက်ဒပားပ ို  ဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆နငှ  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု-၆(က)   ို  က ို ရရှ သည ်အခါ လက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း အဒကကာငာ်း မပနက်ကာားရြည်၊ 

(ခ) မ္ ဘ၏ထလ ော ်လ ော၌ အမ္ည်ြါရှ သည အ်ပြင ်မ္ ဘ   ုန ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်သအူပဖစ ်သတမှ်္တသ်ည  ်ထန  တ င ်

အသ တ်စဆ်ယ ရှ်စန်စှပ်ြည မ်ြ ြီးထသော သောြီးသမ္ ြီး  လ ု ်နောရန် 

(၁) သက်ဆ ိုငရ်ာမြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား အကက ားအက ဒရှွဲ့သ ို   ြ  နငှ အ် ူ က ိုယ် 

  ိုငသ်ာွားဒရာက်မပ ားဒနာက် ဥပဒေပိုေြ် ၄၈ ပါအ  ိုငာ်း ပံိုစ ံမပြု-၅ မဖင က်  သစစာမပြုရြည်၊ 

(၂) မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ားြရှ ဒသာ န ိုငင်မံဖစပ်ါက န ားရာမြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြ ဟို ် 

ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားအကက ားအက ဒရှွဲ့သ ို   ြ  နငှ အ် ူ က ိုယ်  ိုငသ်ွာားဒရာက်မပ ားဒနာက် ဥပဒေပိုေြ် ၄၈ ပါအ  ိုငာ်း ပံိုစ ံ

မပြု-၅မဖင  ်က  သစစာမပြုရြည်၊ 

(၃) က  သစစာမပြုမပ ားပါက အပ ိုေခ်ွ  (က) အပ ိုေခ်ွ ငယ် (၃)နငှ  ်(၄)ပါအ  ိုငာ်း လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(၄) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ်မပ ား  စန်စှအ် ွငာ်း က  သစစာြမပြုန ိုငပ်ါက အပ ိုေခ်ွ  (က) အပ ိုေခ်ွ ငယ် (၅) နငှ  ်(၆)ပါ 

အ  ိုငာ်းလ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(၅) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်အြညထ်ည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် ခ ိုငလ်ံို 

ဒသာအဒကကာငာ်းြရှ ပ  က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်ပါက အသက်နစှဆ်ယ ်နစှန်စှမ်ပည ်ဒမြာက်မပ ား သည ်မဖစဒ်စ၊  

အသက်နစှဆ်ယ ်နစှန်စှမ်ပည ်ဒမြာက်မပ ားြှ က  သစစာမပြုသည်မဖစဒ်စ န ိုငင်သံာား မပြုခငွ ရ်သ ူအမဖစ ်ဆံိုားရှု ံားသည်၊ 

(ဂ) ပမ္န်မ္ောန ငုင်သံရုံံြီးနငှ  ်ထ ောငစ်စဝ်န်ရုံြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် အသက် 

 စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ်ဒမြာက်မပ ား  စဆ်ယ ်က ိုားနစှ ်ြဒက ာ်ြ  က  သစစာမပြုရန ်အဒကကာငာ်းကကာား ရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၂) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ်သာားသြ ား အသက်  စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်

မပည ်သည ်အ ွက် ဥပဒေပိုေြ် ၄၈ ပါအ  ိုငာ်း ပံိုစ ံမပြု-၁ မဖင  ်က  သစစာမပြုမခငာ်းက ို ဒဆာငရွ်က်ဒပားရြည်၊ 

(၃) က  သစစာမပြုမပ ားပါက က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ သံိုားဒစာငအ် ွက် ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်နငှ ည် ြျှ ဒသာ 

န ိုငင်မံခာားဒငကွ ို ဒပားသငွာ်းသည ်အခါ ဒငရွဒမပစာနငှ  ်က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ားပံိုစ ံမပြု-၈ သံိုားဒစာငက် ို ထို ်ဒပားရြည်။ 

က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု -၈  ွင ်လက်ဒဗွပံိုစြံ ာားနငှ  ်ဒမခဒဗွ ပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်ရြည်၊ 

(၄) က  သစစာမပြုလ ာ ပံိုစ ံမပြု-၅၊ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ားပံိုစမံပြု -၈ သံိုားဒစာင၊် အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု -၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစမံပြု -၁၀ (က)၊ 

၁.၄” × ၁.၂”အရွယ် ဓာ ်ပံိုငါားပံို  ို  က ို ရရှ သည ်အခါ ပံိုစမံပြု-၃ ြှ ်ပံို င ်စာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ 

လက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း ဒမပစာက ို ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(၅) ဓာ ်ပံို စပံ်ိုကပ်ထာားဒသာ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  စဒ်စာငက် ို သ ြ်ားဆည်ားထာားရြည်။ 

က  သစစာမပြုလ ာ ပံိုစ ံမပြု-၁၊ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ နစှဒ်စာင၊် အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀ (က)၊ 

ဓာ ်ပံိုဒလားပံို  ို  က ို န ိုငင်မံခာားဒရားဝနက်က ားဌာနြှ ဆင  ်လူဝငြ်ှုကက ား ကကပ်ဒရား နငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   

ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၆) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် စဆ်ယ ်ရှစ ်နစှ ်

ြမပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားသည် အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း က   

သစစာြမပြုန ိုငမ်ခငာ်းက ို ခ ိုငလ်ံိုဒသာ အဒကကာငာ်းမပခ က်မဖင  ်ဒလျှာက်ထာားသည ်အခါ ပံိုစ ံမပြု-၁၂ ြှ ်ပံို င ်

စာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ ဒလျှာက်လ ာက ို ရရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ ခိုနစရ်က်အ ွငာ်း လူဝငြ်ှုကက ားကကပ် ဒရားနငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၇) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ငွာ်း က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်သည ်အခါ 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ် စန်စှလ်ျှင ်

ေဏဒ်ငကွ ပ်ငါားဆယ်နငှ ည် ြျှဒသာ န ိုငင်မံခာားဒငကွ ို ဒပားသငွာ်းဒစရြည်။ ပံိုစ ံမပြု-၁၃ ြှ ်ပံို  ငစ်ာအိုပ် ွင ်

ဒရားသငွာ်းရြည်။ န ိုငင်မံခာားဒရား ဝနက်က ားဌာနြှ ဆင  ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ   အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   

အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(၈) က  သစစာမပြုလ ာက ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၉) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားအာား အသက် 

 စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ်ဒမြာက်သမဖင  ်က  သစစာမပြုမပ ားသည ်အ ွက် ထို ်ဒပားရန ်လူဝငြ်ှုကက ား ကကပ်ဒရားနငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနက ဒပားပ ို  ဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်က ို လက်ခရံရှ ပါက  ပံိုစ ံမပြု-၇ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ လက်ခရံရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ ဒမခာက်လအ ွငာ်း ထို ်ဒပား ရြည်။ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ထို ်ဒပားမပ ားပါက ပံိုစမံပြု-၇ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်း၍ လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(၁၀) အသက်သံိုားဆယ်နစှမ်ပည ်ဒမြာက်သည ်အ ွက် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်ဓာ ်ပံို ကပ် ဒပားရနန်ငှ  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစမံပြု -၆(က) လ လှယ်ဒပားရနမ်ဖစဒ်စ၊ အသက်ဒလား ဆယ ် ငါားနစှ ်

မပည ်ဒမြာက်သည ်အ ွက် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆ ွင ်ဓာ ်ပံိုကပ်ဒပားရန ်နငှ  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က) လ လှယ်ဒပားရနမ်ဖစဒ်စ သက်ဆ ိုငသ်ကူ အဒကကာငာ်း ကကာားသည ်အခါ 

ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်နငှ ည် ြျှဒသာ န ိုငင်မံခာားဒငကွ ို ဒပားသွငာ်းဒစရြည်။ ဒငလွက်ခရံရှ  ဒကကာငာ်း ဒမပစာနစှဒ်စာငက် ို 

ထို ်ဒပားရြည်။ ပံိုစမံပြု-၁၃ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၁၁) သက်ဆ ိုငသ်ကူ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆ (က)၊ 

ဒငဒွပားသွငာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ဒမပစာ၊ ဓာ ်ပံိုငါားပံို  ို  က ို လာဒရာက်ဒပားအပ်သည ်အခါ က ိုယ်ဒရားြှ ်  ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ 

သံိုားဒစာင ်ွင ်မပည ်စံိုစွာ ဒရားသငွာ်းဒစရြည်။ ထ ိုသကူ ိုလက်ြ ှ်ဒရားထ ိုား ဒစရြည်။ လက်ဒဗွပံိုစြံ ာားနငှ  ်

ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်ဒစ ရြည်၊ 

(၁၂) က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ားပံိုစ ံမပြု-၈  စဒ်စာင ်ွင ်ဓာ ်ပံို စပံ်ိုကပ်မပ ား ရံိုားလက်ခအံမဖစ ်သ ြ်ားဆည်ား ထာားရြည။် 

သက်ဆ ိုငသ်၏ူ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)၊ 

ဒငဒွပားသွငာ်းမပ ားဒကကာငာ်းဒမပစာ၊ ဓာ ်ပံိုဒလားပံို၊ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား  ပံိုစမံပြု-၈ နစှဒ်စာင ်  ို  က ို  စလ်အ ွငာ်း 

န ိုငင်မံခာားဒရားဝနက်က ားဌာနြှ ဆင  ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အင ်အာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၁၃) န ိုငင်သံာားမပြုခွင လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု-၆(က)   ို  က ို ရရှ သည ်အခါ 

သက်ဆ ိုငသ်အူာား ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(၁၄) လက်ခရံရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ ဒမခာက်လဒက ာ်လွနမ်ပ ားသည်အထ  လာဒရာကထ်ို ်ယူမခငာ်းြရှ ဒသာ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆ (က)   ို  က ို လူဝငြ်ှု 

ကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   မပနလ်ည်ဒပားပ ို  ရြည်။ ပံိုစ ံမပြု - ၄ြှ ်ပံို င ်စာအိုပ်  ွင ်

ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(ဃ) လူဝငမ်္ှုက  ြီး  ြ်ထရြီးနငှ  ်ပြည်သူ  အငအ်ောြီး ဦြီးစ ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် အသက် 

 စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ်သမဖင  ်မပြုလိုပ်ဒသာ က  သစစာမပြုလ ာ ပံိုစ ံမပြု-၅က ို မပညထ် ဒရား ဝနက်က ားဌာနထံသ ို   

 ငမ်ပရြည်၊ 

(၂) မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံြှ အ ည်မပြုခ က်က ို ရရှ သည ်အခါ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားရန ်ဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(၃) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို   ွင ်

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန ည နက်ကာားဒရားြ ားခ ြုပ် က ိုယ်  ိုင ်လက်ြှ ် ဒရားထ ိုား ရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၄) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)  ို  က ို န ိုငင် ံ

မခာားဒရားဝနက်က ားဌာနြှ  ဆင  ်သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   ဒပားပ ို   ရြည်။ ပံိုစ ံ

မပြု-၇ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၅) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစမံပြု-၆  ွင ်အြညထ်ည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် အသက် 

 စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း က  သစစာမပြုမပ ားဒကကာငာ်းက ို  ငမ်ပသည ် အခါ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု ၆(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားရန ်

ဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(၆) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် အသက် 

 စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း က  သစစာြမပြုန ိုငဒ်ကကာငာ်း ဒလျှာက်ထာား ခ က်က ို 

လက်ခရံရှ သည ်အခါ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၇) အပ ိုေခ်ွ ငယ် (၆) အရ က  သစစာမပြုမပ ားပါက က  သစစာမပြုလ ာ ပံိုစ ံမပြု-၅ က ို ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို   မပနလ်ည် 

 ငမ်ပရြည်။ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ အ ည်မပြုခ က်က ို ရရှ သည ်အခါ သက်ဆ ိုငသ်အူာား န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်လက်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆ 

က ိုထို ်ဒပားရန ်လ ိုအပ်သလ ို ဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(၈) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ငွာ်း က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက် သမဖင  ် စန်စှလ်ျှင ်

ေဏဒ်င ွက ပ်ငါားဆယ်နငှ  ်ည ြျှဒသာ န ိုငင်မံခာားဒငဒွပားသငွာ်းမပ ားသြူ ာား၏ စာရငာ်းက ို ပံိုစ ံမပြု-၁၃ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်မပြုစိုထာားရှ ရြည်၊ 

(၉) အသက်သံိုားဆယ်နစှ ်မပည ်ဒမြာက်သည ်အ ွက် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆  ွင ်ဓာ ်ပံို ကပ်ဒပားရနန်ငှ  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု-၆(က) လ လှယ်ဒပားရနမ်ဖစဒ်စ၊ အသက်ဒလား ဆယ ်ငါားနစှ ်

မပည ်ဒမြာက်သည ်အ ွက် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်ဓာ ်ပံိုကပ်ဒပားရနန်ငှ  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က) လ လှယ်ဒပားရနမ်ဖစဒ်စ ဓာ ်ပံိုဒလားပံို၊ ဒငဒွပားသငွာ်း မပ ားဒကကာငာ်း 

ဒမပစာ  ို  နငှ အ် ူ အဒကကာငာ်းကကာားခ က်က ို လက်ခရံရှ သည ်အခါ လ ိုအပ်သလ ို ဆက်လက် ဒဆာငရွ်က်ဒပားရြည်၊ 

(၁၀) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်ဓာ ်ပံိုကပ်ဒပားရြည်။ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ် မပာား ပံိုစ ံမပြု-

၆(က) က ို လ လှယ်ဒပားရြည်။ ဓာ ပံ်ိုဒလားပံိုအနက်  စပံ်ိုစ က ို န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု၆(က) နငှ  ်က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ ွင ်ကပ်ရြည။်  စပံ်ိုက ို 

ထ ိုသမူပည်ပသ ို   ထွက်ခာွြသာွားြ က ဒနာက်ဆံိုားဒနထ ိုငခ်  ဒသာ လ ပ်စာရှ ရာ မပည်နယ် သ ို  ြဟို  ်

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားရှ  ထ ိုသ၏ူ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်ကပ်ရန ်ဒပားပ ို   ရြည်၊ 

(၁၁) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ နငှ  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု -၆(က)   ို  က ို သက်ဆ ိုငရ်ာ 

မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည။်   ိုက်ရ ိုက် ဒလျှာကထ်ာား မခငာ်းမဖစပ်ါက 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆နငှ  ်န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆ (က)   ို  က ို သက်ဆ ိုငသ်ထူံသ ို   

ဒပားပ ို  ရြည်။ ပံိုစ ံမပြု-၇ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၁၂) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစမံပြု-၈ ွင ်ဓာ ်ပံိုကပ်ဒပားမခငာ်း၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က) 

လ လှယ်ဒပားမခငာ်း  ို  နငှ ပ် ်သက်၍ န ိုငင်အံလ ိုက် ပံိုစ ံမပြု-၇ ြ ှ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်မပြုစို ထာားရှ ရြည်။ ထ ိုစာရငာ်းက ို 

 စလ်လျှင ် စက်က ြ် မပညထ် ဒရားဝနက်က ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၁၃) ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ  (က) သ ို  ြဟို ် ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ  (ခ) သ ို  ြဟို ် ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ  (ဂ) သ ို  ြဟို ် 

ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ  (ဃ) အရ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူအမဖစြ်ှ ရပ်စ သည ် သာားသြ ား ြ ာားနငှ  ်ပ ်သက်၍ 

ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၁၄) န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို 

က ိုငဒ်ဆာငသ်မူဖစဒ်စ၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ စ် စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို က ိုငဒ်ဆာငသ် ူမဖစဒ်စ 

ဒသဆံိုားသည ်အခါ ထ ိုသကူ ိုငဒ်ဆာငဒ်သာ လက်ြှ ်နငှ  ်က မ်ပာားြ ာားက ို မပနလ်ည်အပ်နှဒံစရ ြည်၊ 

(၁၅) လက်ခရံရှ သည ် ဒန  ြှစ၍ ဒမခာက်လအ ွငာ်း လာဒရာက်ထို ်ယူမခငာ်း ြရှ သမဖင  ်မပနလ်ည်ဒပားပ ို   ဒသာ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာန ည နက်ကာားဒရားြ ားခ ြုပ်က ြှ ် ြ်ား ငမ်ပ ားဒနာက် 

သ ြ်ားဆည်ားထာားရြည။် ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ို မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၁၆) လက်ခရံရှ သည ် ဒန  ြှစ၍ ဒမခာက်လ ဒက ာ်လွနမ်ပ ားြှ လာဒရာက်ထို ်ယူသည ်အခါ သ ်ြှ ် ထာား ဒသာ 

ကိုနက်  စရ  ်က ို ဒပားဒဆာငဒ်စမပ ားြှ ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(င) ဗဟ အုဖ  ွဲ့ ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် အသက် 

 စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ်သည  ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း က  သစစာြမပြုန ိုငသ်ည ်အဒကကာငာ်း ဒလျှာက်ထာားခ က်နငှ  ်

ပ ်သက်၍ အဆံိုားအမဖ ်  ဒပားန ိုငသ်ည်။ က  သစစာ မပြုခငွ ဒ်ပားဒကကာငာ်း ဆံိုားမဖ ် သည ်အခါ 

က  သစစာမပြုမပ ားဒကကာငာ်းက ို မပနလ်ည်  ငမ်ပဒစရြည်၊ 

(၂) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်း ဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားသည် ခ ိုင ်

လံိုဒသာအဒကကာငာ်းြရှ    က  သစစာ မပြုရနပ် က်ကွက်ပါက အသက်နစှဆ်ယ ် နစှန်စှမ်ပည ်ဒမြာက်မပ ား သည် 

မဖစဒ်စ၊ အသက်နစှဆ်ယ ်နစှန်စှ ်မပည ်ဒမြာက်မပ ားြှ က  သစစာမပြုသည်မဖစဒ်စ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ရသ ူအမဖစက် ို 

ဆံိုားရှု ံားဒကကာငာ်း သ ်ြှ ်ရြည်။ ထ ိုသ၏ူ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို  ငက် ်မပာား ပံိုစ ံ

မပြု-၁၀နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို သ ြ်ားဆည်ား၍ 

ပယ်ဖ က်ဒစရြည်၊ 

(၃) ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ  (က) အရမဖစဒ်စ၊ ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ  (ခ) အရမဖစဒ်စ၊ ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ  (ဂ) အရ 

မဖစဒ်စ၊ ဥပဒေပိုေြ် ၅၁ ပိုေြ်ခွ  (ဃ)အရမဖစဒ်စ လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အင ်အာား ဦားစ ားဌာနက 

 ငမ်ပသည ် အခါ လ ိုအပ်သလ ို အဆံိုားအမဖ ် ဒပားန ိုငသ်ည်။ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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မ္ ဘ၏ န ငုင်သံောြီး ပြြုခ င  ်လ ်မှ္တ ်တ င ်အမ္ည် ည ်သ ငြ်ီးထြြီးပခငြ်ီးခံရသည  ်န ငုင်ထံတော်အတ ငြ်ီး ထန  ငုထ်သော သောြီး သမ္ ြီး   

 တ သစစောပြြုရန ်ြ  ်   သ်ပဖင  ်ေဏ်ထင ထြြီးထဆောငပ်ခငြ်ီး 

၁၄။ ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် န ိုငင်ဒံ ာ်အ ွငာ်း ဒနထ ိုငဒ်သာ သာား 

သြ ားသည် အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း က  သစစာ မပြုရန ်ပ က်ကွက်သည ်အခါ ဥပဒေ 

ပိုေြ် ၄၉ ပိုေြ်ခွ  (ခ) အရ သ ်ြှ ်ထာားသည ် ေဏဒ်ငကွ ို ဒအာက်ပါ နည်ားလြ်ားအ  ိုငာ်း ဒပားဒဆာငရ်ြည်- 

(က)  တ သစစောပြြုရန် ြ   ်  သ် ူ လ ု ်နောရန ်

(၁) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ငွာ်း က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်သည ် အခါ 

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ် စန်စှလ်ျှင ်ေဏဒ်င ွက ပ်ငါားဆယ်က စ က ို 

မြ ြု ွဲ့နယ် မြနြ်ာ စ ားပာွားဒရား ဏသ် ို   ဒပားသွငာ်းရြည်။ ြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူ ခ လံနစှဒ်စာင ်က ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား ရံိုားထံသ ို   

ဒပားအပ်ရြည်၊ 

(၂) ေဏဒ်င ွဒပားဒဆာငရ်ာ ွင ်အသက်  စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည သ်ည ်ဒန  ြှစ၍ အသက်နစှဆ်ယ ်နစှန်စှ ်မပည ် 

သည ်ဒန  အထ  ပ က်ကွက်သည ် နစှအ်လ ိုက်ဒပားဒဆာငရ်ြည်၊ 

(ခ) မမ္ ြု ွဲ့နယဦ်ြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) ေဏဒ်ငဒွပားဒဆာငမ်ပ ားသြူ ာား၏ ြူရငာ်းခ လံက ို သ ြ်ားဆည်ားထာားမပ ားဒနာက် ြ  တ ူခ လံ  စဒ်စာငက် ို  စလ်လျှင ်

 စက်က ြ်  သက်ဆ ိုငရ်ာမပည်နယ ်သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ား ရံိုားထံသ ို   ဒပားအပ်ရြည်။ ြ  တ ူ စဒ်စာငက် ို 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၂) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ငွာ်း က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်သမဖင  ် စန်စှလ်ျှင ်

ေဏဒ်င ွက ပ် ငါားဆယ ်က စ  ဒပားဒဆာငမ်ပ ားသြူ ာား၏ စာရငာ်းနငှ  ်ေဏဒ်ငစွာရငာ်းက ို ပံိုစ ံမပြု- ၁၃ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်မပြုစိုထာားရှ ရြည်၊ 

(၃) ေဏဒ်ငစွာရငာ်းက ို အြ  ြုားအစာားအလ ိုက်မပြုစို၍  စလ်လျှင ် စက်က ြ်သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ ်သ ို  ြဟို ် 

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်။ ြ  တ ူက ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနနငှ  ်

မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၄) က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်သြူ ာားနငှ  ်ေဏဒ်ငဒွပားဒဆာငရ်န ်က နရ်ှ သြူ ာားက ို ရံိုားြှ ် ြ်ား ြ ာားနငှ  ်

  ိုက်ဆ ိုငစ်စဒ်ဆား၍ အခါအာားဒလ ာ်စာွ မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ် အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ နငှ  ်သက်ဆ ိုငရ်ာ 

မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ား ဌာနြ ားရံို ားထံသ ို    ငမ်ပရြည်။ ေဏဒ်င ွဒပားဒဆာငရ်န ်က နရ်ှ သြူ ာားက ို 

နှု ားဒဆာ်ရြည်၊ 

(ဂ) မမ္ ြု ွဲ့နယပ်ြညသ်ူ  ထ ောငစ်  အလြ်ုအမ္ှုထဆောင ်အဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) ေဏဒ်ငရွရှ ြှု အဒမခအဒနနငှ  ်ပ ်သက်၍ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားြ ာားက ို အခါအာားဒလ ာ်စွာ စစဒ်ဆားရြည်၊ 

(၂) ေဏဒ်ငဒွပားဒဆာငရ်န ်က နရ်ှ သြူ ာားက ေဏဒ်ငဒွပားဒဆာငဒ်ရားအ ွက် နှု ားဒဆာ်ရနရ်ပ်ကွက် သ ို  ြဟို ် 

ဒက ားရွာအိုပ်စို မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ြ ာားက ို ပ ကကပ်ြ ်ရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(ဃ) ပြည်နယန်ငှ  ်တ ငုြ်ီးဦြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ငွာ်း က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်သမဖင  ်

ေဏဒ်ငဒွပားဒဆာငမ်ခငာ်းနငှ  ်ပ ်သက်သည ် လိုပ်ငနာ်းြ ာားက ို ကက ားကကပ်ရြည်၊ 

(၂) မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားြ ာား၏ ေဏဒ်ငရွရှ ြှုအဒမခအဒနက ို အခါအာားဒလ ာ်စွာ စစဒ်ဆားရြည်။ စစဒ်ဆား 

ဒ ွွဲ့ ရှ ခ က်က ို သံိုားလလျှင ် စက်က ြ် လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၃) ေဏဒ်ငဒွပားဒဆာငသ်ြူ ာား၏ စာရငာ်းနငှ  ်ေဏဒ်ငစွာရငာ်းက ို ပံိုစ ံမပြု-၁၃ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်မပြုစို ထာားရှ ရြည၊် 

(၄) ေဏဒ်ငဒွပားဒဆာငရ်န ်က နရ်ှ သြူ ာားက အခ  နြ်ှ  ဒပားဒဆာငဒ်ရားအ ွက် နှု ားဒဆာ်ရန ်မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ား ဌာန ြ ားြ ာားက ို 

ကကပ်ြ ်ရြည်၊ 

(င) ပြည်နယန်ငှ  ်တ ငုြ်ီးပြည်သူ  ထ ောငစ်  အလုြ်အမ္ှုထဆောငအ်ဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) ေဏဒ်ငရွရှ ြှု အဒမခအဒနနငှ  ်ပ ်သက်၍ မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားြ ာားက ို အခါအာား ဒလ ာ်စွာ 

စစဒ်ဆားရြည်၊ 

(၂) ေဏဒ်ငဒွပားဒဆာငရ်နက် နရ်ှ သြူ ာားက ေဏဒ်ငဒွပားဒဆာငဒ်ရားအ ွက် နှု ားဒဆာ်ရန ်မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ   ဒကာငစ်  

အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ြ ာားက ို ကကပ်ြ ်ရြည်၊ 

(စ) လူဝငမ်္ှုက  ြီး  ြ်ထရြီးနငှ  ်ပြညသ်ူ  အငအ်ောြီးဦြီးစ ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ငွာ်း က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်သမဖင  ်

ေဏဒ်ငဒွပားဒဆာငမ်ခငာ်းနငှ  ်ပ ်သက်သည ်လိုပ်ငနာ်းြ ာားက ို ကက ားကကပ်ရြည်၊ 

(၂) ေဏဒ်ငရွရှ ြှု အဒမခအဒနက ို မြ ြု ွဲ့နယ်အလ ိုက်၊ မပည်နယ်အလ ိုက် ၊   ိုငာ်းအလ ိုက် ၊အခ  ြုားအစာား အလ ိုက ်စာရငာ်းက ို 

ပံိုစ ံမပြု-၁၃ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်မပြုစိုထာားရှ ရြည်၊ 

(၃) ေဏဒ်ငရွရှ ြှုအဒမခအဒန၊ က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်သြူ ာား၏စာရငာ်း၊ ေဏဒ်ငဒွပားဒဆာင ်ရနပ် က် 

ကွက်သြူ ာား၏ စာရငာ်း  ို  က ို သံိုားလလျှင ် စက်က ြ် မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

မ္ ဘ၏ န ငုင်သံောြီးပြြုခ င  ်လ မှ်္တတ် င ်အမ္ည် ည ်သ ငြ်ီးထြြီးပခငြ်ီးခံရသည ် န ငုင်ထံတော်ပြငြ်တ င ်ထန  ငုထ်သော သောြီးသမ္ ြီး  

 တ သစစောပြြုရန ်ြ  ်   သ်ပဖင  ်ေဏ်ထင ထြြီးထဆောငပ်ခငြ်ီး 

၁၅။ ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် န ိုငင်ဒံ ာ်မပငပ် ွင ်ဒနထ ိုငဒ်သာ 

သာားသြ ားသည် အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း က  သစစာ မပြုရန ်ပ က်ကွက်သည ်အခါ 

ဥပဒေပိုေြ် ၄၉ ပိုေြ်ခွ  (ခ)အရ သ ်ြှ ်ထာားသည ် ေဏဒ်ငကွ ို ဒအာက်ပါ နည်ားလြ်ားအ  ိုငာ်း ဒပားဒဆာငရ်ြည် - 

(က)  တ သစစောပြြုရန် ြ   ်  သ် ူ လ ု ်နောရန ်

(၁) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ငွာ်း က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်သည ် အခါ 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာန၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်း စဉ်မဖင  ် စန်စှလ်ျှင ်

ေဏဒ်င ွက ပ်ငါားဆယ်နငှ ည် ြျှဒသာ န ိုငင်မံခာားဒငကွ ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား 

ထံသ ို   ဒပားသငွာ်းရြည်။ ဒငသွငွာ်း ဒမပစာြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူ စဒ်စာငက် ို ဒ ာငာ်း ခရံြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၂) မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ြရှ ဒသာန ိုငင်မံဖစပ်ါက န ားရာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် 

ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   ဒပားသငွာ်းရြည်။ ဒငသွငွာ်းဒမပစာြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူ စဒ်စာငက် ို ဒ ာငာ်းခရံြည်၊ 

(၃) ေဏဒ်ငဒွပားဒဆာငရ်ာ ွင ်အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည  ်သည ်ဒန  ြှစ၍ အသက်နစှဆ်ယ ်နစှန်စှ ်မပည ် 

သည ်ဒန  အထ  ပ က်ကွက်သည ်နစှအ်လ ိုက် ဒပားဒဆာငရ်ြည်၊ 

(ခ) ပမ္န်မ္ောန ငုင် ံသရုံံြီးနငှ  ်ထ ောငစ်စဝ်န်ရုံြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) ေဏဒ်င ွဒပားသငွာ်းသည ်အခါ ဒငသွငွာ်းဒမပစာ ြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူ စဒ်စာငက် ို ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(၂) ေဏဒ်ငဒွပားဒဆာငမ်ပ ားသြူ ာား၏ လက်ခဒံမပစာက ို သ ြ်ားဆည်ားထာားမပ ားဒနာက် ြ  တ ူဒမပစာ  စဒ်စာင ်

က ို စလ်လျှင ် စက်က ြ် န ိုငင်မံခာားဒရားဝနက်က ားဌာနြှ ဆင  ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ   အငအ်ာား 

ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၃) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ငွာ်း က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်သမဖင  ် စန်စှလ်ျှင ်

ေဏဒ်င ွက ပ် ငါားဆယ်နငှ ည် ြျှဒသာ န ိုငင်မံခာားဒင ွဒပားဒဆာငမ်ပ ား သြူ ာား၏စာရငာ်းနငှ  ်ေဏဒ်ငစွာရငာ်းက ို ပံိုစ ံမပြု-၁၃ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်မပြုစိုထာားရှ ရြည်၊ 

(၄) ေဏဒ်ငစွာရငာ်းက ို အြ  ြုားအစာားအလ ိုက် မပြုစို၍  စလ်လျှင ်စက်က ြ် န ိုငင်မံခာားဒရားဝနက်က ားဌာနြှ  ဆင  ်

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၅) က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်သြူ ာားနငှ  ်ေဏဒ်ငဒွပားဒဆာငရ်န ်က နရ်ှ သြူ ာားက ို ရံိုားြှ ် ြ်ား ြ ာားနငှ  ်

  ိုက်ဆ ိုငစ်စဒ်ဆား၍ အခါအာားဒလ ာ်စာွ နှု ားဒဆာ်ရြည်၊ 

(ဂ) လူဝငမ်္ှုက  ြီး  ြ်ထရြီးနငှ  ်ပြညသ်ူ  အငအ်ောြီး ဦြီးစ ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ငွာ်း က  သစစာမပြုရန ်ပ က်ကွက်သမဖင  ်န ိုငင်မံခာားဒငမွဖင  ်

ေဏဒ်ငဒွပားဒဆာငမ်ခငာ်းနငှ  ်ပ ်သက်သည ် လိုပ်ငနာ်းြ ာားက ို ကက ားကကပ်ရြည်၊ 

(၂) န ိုငင်မံခာားဒငမွဖင  ်ေဏဒ်ငရွရှ ြှုအဒမခအဒနက ို န ိုငင်အံလ ိုက်၊ အြ  ြုားအစာားအလ ိုက် စာရငာ်းက ို ပံိုစ ံမပြု-၁၃ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်မပြုစိုထာားရှ ရြည်၊ 

(၃) န ိုငင်မံခာားဒငမွဖင  ်ေဏဒ်ငရွရှ ြှုအဒမခအဒန၊ က  သစစာမပြုရနပ် က်ကွက်သြူ ာားစာရငာ်း၊ ေဏဒ်ငဒွပား 

ဒဆာငရ်နပ် က်ကွက်သြူ ာား၏ စာရငာ်း  ို  က ို သံိုားလလျှင ် စက်က ြ် မပည်ထ ဒရား ဝနက်က ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပ ရြည်။ 

န ငုင်ထံတော်အတ ငြ်ီးထန  ငုထ်သော မ္ ဘ၏ န ငုင်သံောြီးပြြုခ င  ်လ မှ်္တတ် င ်အမ္ည် ည ်သ ငြ်ီးထြြီး ပခငြ်ီး ခံရသည ် 

အသ တ်စဆ်ယန်စှပ်ြည ်မြ ြီး ပဖစထ်သောလ်ည်ြီး အသ ်တစဆ်ယ  ်ရှစန်စှ ်မ္ပြည ်ထသြီးထသော သောြီးသမ္ ြီးမ္ ောြီးအတ   ်

လ ု ်နောထဆောငရ်  ်ပခငြ်ီး 

၁၆။ ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် စဆ်ယ်နစှ ်

မပည ်မပ ားမဖစဒ်သာ်လည်ား  စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်ြမပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားြ ာားအ ွက် အသက် စဆ်ယ်နစှ ်မပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား၊ အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား 

ထို ်ဒပားမခငာ်းနငှ ပ် ်သက်၍ န ိုငင်ဒံ ာ်အ ွငာ်းမဖစပ်ါက ဒအာက်ပါအ  ိုငာ်း လ ိုက်နာ ဒဆာငရွ်က်ရြည်- 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(က) မ္ ဘ သ ု  မ္ဟတု ်အြ်ု  န်ြီးသ ူ လ ု ်နောရန ်

(၁) ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြညထ်ည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် စ ်

ဆယ်နစှမ်ပည ်မပ ားမဖစဒ်သာ်လည်ား  စဆ်ယ ်ရစှန်စှ ်ြမပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားအာား အသက် စဆ်ယ် နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား 

ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားရန ်ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်က ို ြ  မဖစသ် ူန ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ရရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ 

 စန်စှအ် ွငာ်း မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်း ဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်မြ ြု ွဲ့နယ် 

မြနြ်ာ စ ားပွာားဒရား ဏသ် ို   ဒပားသငွာ်းရြည်။ ြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူခ လံနစှဒ်စာငက် ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   

ဒပားအပ်ရြည်။ လက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း ဒမပစာက ို ဒ ာငာ်းခရံြည၊် 

(၂) က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်ဒရားသငွာ်းရန ်မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား၏ ဒြားမြနာ်းခ က်ြ ာားက ို ြှနက်နမ်ပည ်စံိုစွာ 

ဒမဖဆ ိုရြည်။ ြှနက်နဒ်ကကာငာ်း လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားရြည။် ကဒလား၏ လက်ဒဗွပံိုစြံ ာား နငှ  ်ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို 

နှ ပ်ရြည်၊ 

(၃) ကဒလား၏ ၁.၄” × ၁.၂”အရွယ် ဓာ ်ပံိုငါားပံို၊ အ ြ်ဒထာငစ်ိုစာရငာ်းြ  တ ူ၊ ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ 

  ို  နငှ အ် ူ ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသဒူနထ ိုငလ် က်ရှ ဒသာ မြ ြု ွဲ့ နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို  ဒလျှာက်ထာားရြည်၊ 

(၄) မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက အဒကကာငာ်းကကာားသည ်အခါ ထ ိုကဒလားအ ွက် အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-

၁၀(က)  ို  က ို ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသ ူက ိုယ်  ိုင ်သာွားဒရာက်မပ ား လက်ြှ ်ဒရား ထ ိုား၍ ထို ်ယူရြည်၊ 

(၅) ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်း ခရံဒသာအပ ိုေခ်ွ ငယ် (၁) ပါ သာား 

သြ ားက ို ြ  မဖစသ် ူန ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ်ရရှ သည ် ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း  ြှ ်ပံို ြ ငန် ိုငသ်ည ်အခါ ြ   

သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ပ က်ကွက်ြှုအ ကွ် က သင ဒ်သာကိုနက် စရ  ်က ို ဒပားဒဆာင၍် 

အက  ြုားအဒကကာငာ်းဒဖာ်မပမပ ား ြ ြ ဒနထ ိုငလ် က်ရှ ဒသာ မြ ြု ွဲ့နယ်၏ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံ သ ို  ဒလျှာက်ထာားရြည်၊ 

(ခ) မမ္ ြု ွဲ့နယဦ်ြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် စ ်

ဆယ်နစှမ်ပည ်မပ ားမဖစဒ်သာ်လည်ား  စဆ်ယ ်ရစှန်စှ ်ြမပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားြ ာား၏ စာရငာ်းက ို မပြုစို 

ထာားရှ ရြည်၊ 

(၂) အပ ိုေခ်ွ ငယ် (၁)ပါ သာားသြ ားသည် ြ  အာား န ိုငင်သံာားမပြုခွင လ်က်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ က ို ထို ်ဒပား သည ်ဒန  ြှစ၍ 

 စန်စှအ် ွငာ်း  အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို င ်က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀နငှ  ်

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို က ိုငဒ်ဆာင ်

ရြည်မဖစဒ်ကကာငာ်း စာမဖင န် ှု ားဒဆာ်ရြည်၊ 

(၃) အပ ိုေခ်ွ  ငယ် (၁) ပါ သာားသြ ားအာား အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ် မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀နငှ  ်

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားရန ်ြ   သ ို  ြဟို ် 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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အိုပ်ထ နာ်းသကူ ဒလျှာက်ထာားသည ်အခါ ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်က ို မြ ြု ွဲ့နယ် ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ 

ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်မြ ြု ွဲ့နယ် မြနြ်ာ စ ားပွာားဒရား ဏသ် ို   ဒပားသငွာ်းဒစရြည်၊ 

(၄) ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ် ဒပားသငွာ်းမပ ား၍ ြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူခ လံနစှဒ်စာင ်ဒပား အပ်သည ်အခါ 

က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ သံိုားဒစာင ်ွင ်ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ို ဒြားမြနာ်း၍ မပည ်စံိုစွာ 

ဒရားသငွာ်းဒပားရြည်။ ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ို လက်ြ ှ် ဒရားထ ိုားဒစရြည်။ ကဒလား၏ လက်ဒဗွပံိုစြံ ာားနငှ  ်

ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်ဒစရြည်၊ 

(၅) က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု -၈ သံိုားဒစာင၊် ကဒလား၏ ၁.၄”×၁.၂”အရွယ် ဓာ ်ပံိုငါားပံို၊ အ ြ်ဒထာငစ်ိုစာရငာ်းြ  တ ူ၊ 

ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆   ို  က ို မပည ်စံိုစွာ ရရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံမပြု-၉ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်

ဒရားသငွာ်းရြည်။ ကဒလားအာား အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ြ်ှ ်ပံို င ်က ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၁၀နငှ  ်

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားခငွ မ်ပြုရန ်

မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာင ်အဖွ ွဲ့ ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၆) က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု-၈ သံိုားဒစာင ်အနက် စဒ်စာငက် ို သ ြ်ားဆည်ားထာားရြည်။  စဒ်စာငက် ို 

မပည်နယ်သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်။  စဒ်စာငက် ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၇) မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့က အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို 

 ငက် ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၁၀နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ (က)   ို  က ို 

ထို ်ဒပားသင ဒ်ကကာငာ်း သဒ ာထာားြှ ်ခ က်ဒပားပါက ယငာ်းသဒ ာထာား ြှ ်ခ က် နငှ အ် ူ အြှု ွ က ို 

သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ်သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၈) သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ် သ ို  ြဟို  ်  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားက အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) 

  ို  က ို ဒပားပ ို  ၍ ရရှ သည ်အခါ ပံိုစမံပြု-၉ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ လက်ခရံရှ သည ် ဒန  ြှစ၍ 

 စလ်အ ွငာ်း အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ြ   သ ို  ြဟို  ်

အိုပ်ထ နာ်းသအူာား ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(၉) ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ို သက်ဆ ိုငရ်ာမပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားနငှ  ်မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  

အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို   အစ ရငခ်ရံြည်၊ 

(ဂ) မမ္ ြု ွဲ့နယပ်ြညသ်ူ  ထ ောငစ်  အလြ်ုအမ္ှုထဆောငအ်ဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြညထ်ည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် 

 စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်မပ ားမဖစဒ်သာ်လည်ား  စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်ြမပည ဒ်သားဒသာ သာားသြ ားအာား အသက် 

 စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ ၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားခငွ မ်ပြုရန ်မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား၏  ငမ်ပခ က်နငှ  ်ပ ်သက်၍ 

သဒ ာထာားြှ ်ခ က်ဒပားရြည်၊ 

(၂) ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံဒသာ အသက် 

 စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်မပ ားမဖစဒ်သာ်လည်ား အသက် စဆ်ယ ်ရစှန်စှြ်မပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားအ ွက် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ရရှ သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း ြ ှ်ပံိုြ ငန် ိုငသ်မဖင  ်ပ က်ကွက်ြှုအ ွက် 

က သင ဒ်သာ ကိုနက် စရ  ်က ို ဒပားဒဆာင၍် အက  ြုားအဒကကာငာ်း ဒဖာ်မပပါရှ ဒသာ ဒလျှာက်ထာားခ က်က ို 

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက  ငမ်ပသည ်အခါ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ် မပာား ပံိုစ ံမပြု-

၁၀ နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားဒရားနငှ  ်

ပ ်သက်၍ သဒ ာထာားြှ ်ခ က် ဒပားရြည်၊ 

(ဃ) ပြည်နယန်ငှ တ် ငုြ်ီး ဦြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် 

 စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်မပ ားမဖစဒ်သာ်လည်ား   စဆ်ယ ်ရှစန်စှြ်မပည ဒ်သားဒသာ သာားသြ ားအ ွက်  အသက် 

 စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှ ်မပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)  ို  က ို ထို ်ဒပားန ိုငရ်န ်မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ 

သဒ ာထာားြှ ်ခ က်ပါရှ ဒသာ အြှု ွ က ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက  ငမ်ပသည ် အခါ ပံိုစ ံမပြု-၉ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  စဒ်စာငက် ို သ ြ်ားဆည်ားထာားရြည်၊ 

(၂) စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ခ က်နငှ အ် ူ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ နငှ  ်

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပား ခငွ  ်မပြုရန ်

မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်။ ထို ်ဒပား 

ရနဆ်ံိုားမဖ ်ခ က်က ို ရရှ ပါက အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ြ်ှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ နငှ  ်

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို   ွင ်မပည်နယ် သ ို   ြဟို ် 

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားက ိုယ်  ိုငလ်က်ြှ ်ဒရားထ ိုား ရြည်။ ပံိုစမံပြု -၉ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်  ွင ်ဒရား သငွာ်းရြည်၊ 

(၃) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ နငှ  ်အသက် စဆ်ယ် နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)  ို  က ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား ထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၄) ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြညထ်ည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်ရသ ူ ိုငာ်း 

အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း အသက်  စဆ်ယ် နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ် 

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) 

  ို  က ို န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  နငှ  ်

လ လှယ်က ိုငဒ်ဆာငဒ်ရားအ ွက် က  သစစာမပြု ရြည်မဖစ ်ဒကကာငာ်း  အခါအာားဒလ ာ်စာွ နှု ားဒဆာ်ရန ်

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားြ ာားက ို ည နက်ကာားရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၅) ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   အစ ရငခ်ရံြည်။ ြ  တ ူ က ို 

မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(င) ပြည်နယန်ငှ တ် ငုြ်ီး ပြည်သူ  ထ ောငစ် အလြ်ုအမ္ှုထဆောငအ်ဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန်။ ြ  ၏ န ိုငင်သံာား မပြုခငွ လ်က်ြှ ် 

ပံိုစမံပြု-၆  ွင ်အြညထ်ည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားြ ာားက ို အသက်  စဆ်ယ် နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှ ်မပည ် န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-

၁၀(က)  ို  က ို ထို ်ဒပားခငွ မ်ပြုရန ်မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ား ဌာနြ ားက  ငမ်ပသည ်အခါ စ စစမ်ပ ားဒနာက် 

အဆံိုားအမဖ ်ဒပားရြည်။ ဆံိုားမဖ ်ခ က်အ  ိုငာ်း ဆက်လက ်ဒဆာငရွ်က်ရန ်မပည်နယ ်သ ို  ြဟို ်    ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားက ို 

ည နက်ကာားရြည်၊ 

(စ) လူဝငမ်္ှုက  ြီး  ြ်ထရြီးနငှ  ်ပြညသ်ူ  အငအ်ောြီးဦြီးစ ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ ြ ာားက ို မြ ြု ွဲ့နယ်အလ ိုက်မပြုစိုသ ြ်ားဆည်ားထာားရြည်၊ 

(၂) ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွငအ်ြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်ရသ ူ ိုငာ်း 

အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစမံပြု -၁၀ (က) 

  ို  က ို န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ် မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  နငှ  ်

လ လှယ်က ိုငဒ်ဆာငဒ်ရားအ ွက် က  သစစာမပြုရြည်မဖစဒ်ကကာငာ်းက ို အခါအာား ဒလ ာ်စာွ နှု ားဒဆာ်ရန ်မပည်နယ်နငှ  ်

  ိုငာ်း ဦားစ ားဌာနြ ားြ ာားက ိုည နက်ကာားရြည်၊ 

(၃) ဒဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာားက ို မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာန ထံသ ို    ငမ်ပရြည်။ 

န ငုင်ထံတော်ပြငြ်တ င ်ထန  ငုထ်သော မ္ ဘ၏ န ငုင်သံောြီးပြြုခ င  ်လ ်မှ္တတ် င ်အမ္ည် ည သ် ငြ်ီး ထြြီးပခငြ်ီးခံရသည အ်သ ် 

တစဆ်ယန်စှပ်ြည ်မြ ြီး ပဖစထ်သော်လည်ြီး အသ ်တစဆ်ယ ရှ်စန်စှ ်မ္ပြည ်ထသြီး ထသော သောြီးသမ္ ြီးမ္ ောြီးအတ  ် 

လ ု ်နောထဆောငရ်  ်ပခငြ်ီး 

၁၇။ ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် စဆ်ယ်နစှ ်

မပည ်မပ ားမဖစဒ်သာ်လည်ား  စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်ြမပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားြ ာားအာား အသက် စဆ်ယ်နစှ ်မပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား  ို  က ို 

ထို ်ဒပားမခငာ်းနငှ ပ် ်သက်၍ န ိုငင်ဒံ ာ်မပငပ် ွင ်မဖစပ်ါက ဒအာက်ပါအ  ိုငာ်း လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်- 

( ) မ္ ဘ သ ု  မ္ဟတု ်အြ်ု  န်ြီးသ ူလ ု ်နောရန ်

(၁) ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြညထ်ည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် 

မပ ားမဖစဒ်သာ်လည်ား  စဆ်ယ ်ရှစန်စှြ်မပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားအာား အသက် စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) 

  ို  က ို ထို ်ဒပားရန ်ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်နငှ  ်ည ြျှ ဒသာ န ိုငင်မံခာားဒင ွက ို ြ  မဖစသ် ူန ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်

လက်ြှ ်ရရှ သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း လဝူငြ်ှုကက ား ကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာန၏ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   

ဒပားသငွာ်းရြည်။ ဒငလွက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း ဒမပစာနငှ  ်က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ သံိုားဒစာငက် ို ဒ ာငာ်းခရံြည်။ 

က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်ကဒလား ၏ လက်ဒဗွပံိုစြံ ာားနငှ  ်ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်ရြည်၊ 

(၂) မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ြရှ ဒသာန ိုငင်မံဖစပ်ါက န ားရာမြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား၊ သ ို  ြဟို ် 

ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်။ ဒငလွက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း ဒမပစာနငှ  ်က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု -၈  သံိုားဒစာငက် ို 

ဒ ာငာ်းခရံြည်။ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွငက်ဒလား၏ လက်ဒဗွပံိုစ ံြ ာားနငှ  ်ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်ရြည်၊ 

(၃) မဖည ်စွက်ထာားသည ် က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု -၈ သံိုားဒစာငက် ို ကဒလား၏ ၁.၄” × ၁.၂” အရွယ်ဓာ ်ပံို ငါားပံို၊ 

ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ို  နငှ အ် ူ သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို  ်

ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   မဖစဒ်စ၊ န ားရာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စ ်ဝန ်ရံိုား သ ို  ြဟို  ်

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   မဖစ်ဒစ ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၄) မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ားက အဒကကာငာ်းကကာားသည ်အခါ ထ ိုကဒလားအ ွက် အသက် 

 စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှ ်မပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု -၁၀ (က)   ို  က ို ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသ ူက ိုယ်  ိုင ်သာွားဒရာက်မပ ား လက်ြှ  ်

ဒရားထ ိုား၍ ထို ်ယူရြည်၊ 

(၅) ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အပ ိုေခ်ွ ငယ် (၁)ပါ 

သာားသြ ားက ို ြ  မဖစသ် ူန ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ရရှ သည ်ဒန  ြှ စ၍  စန်စှအ် ွငာ်း ြှ ်ပံို ြ ငန် ိုငသ်ည ်အခါ 

ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ပ က်ကွက်ြှုအ ွက်က သင ဒ်သာ ကိုနက် စရ  ်က ို ဒပား ဒဆာင၍် 

အက  ြုားအဒကကာငာ်း ဒဖာ်မပမပ ား သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   ဒလျှာက်ထာားရြည်၊ 

(၆) မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ြရှ ဒသာ န ိုငင်မံဖစပ်ါက န ားရာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် 

ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   ဒလျှာက်ထာားရြည်၊ 

(ခ) ပမ္န်မ္ောန ငုင်သံရုံံြီးနငှ ထ် ောငစ်စဝ်န်ရုံြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် 

 စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်မပ ားမဖစဒ်သာ်လည်ား  စဆ်ယ ်ရှစန်စှြ်မပည ဒ်သားဒသာ သာားသြ ားြ ာား၏ စာရငာ်း 

က ိုမပြုစိုထာားရှ ရြည်၊ 

(၂) အပ ိုေခ်ွ ငယ် (၁) ပါ သာားသြ ားအ ွက် အသက် စဆ်ယ ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို င ်က ် မပာား ပံိုစ ံမပြု-

၁၀နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို   က ိုထို ်ဒပားရန ်ြ   

သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ အဒကကာငာ်းကကာားပါက ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်နငှ  ်ည ြျှဒသာ န ိုငင်မံခာားဒငကွ ို 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာန၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်း ဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်

ဒပားသငွာ်းဒစရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၃) ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ဒငဒွပားသငွာ်းမပ ားပါက ဒငလွက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း ဒမပစာနငှ  ်က ိုယ်ဒရား ြှ ်  ြ်ား ပံိုစ ံ

မပြု-၈ သံိုားဒစာငက် ို ထို ်ဒပားရြည်။ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်ကဒလား၏ လက်ဒဗွ ပံိုစြံ ာားနငှ  ်ဒမခဒဗွပံိုစ ံ

ြ ာားက ို နှ ပ်ဒစရြည်၊ 

(၄) မဖည ်စွက်ထာားသည ် က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု -၈ သံိုားဒစာငက် ို ထ ိုကဒလား၏ ၁.၄” × ၁.၂”အရွယ် ဓာ ်ပံိုငါားပံို၊ 

ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆နငှ အ် ူ ဒပားပ ို  ၍ လက်ခရံရှ  သည ်အခါ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ နငှ  ်အသက် စ ်ဆယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားခငွ မ်ပြုရန ်န ိုငင်မံခာား ဒရားဝနက်က ား ဌာနြှ ဆင  ်လူဝငြ်ှု 

ကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာား ရြည။် က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ 

 စဒ်စာငက် ို ရံိုားလက်ခအံမဖစ ်သ ြ်ားဆည်ားထာားရြည်၊ 

(၅) လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနက အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ (က) 

  ို  က ို ထို ်ဒပားခငွ မ်ပြုဒကကာငာ်း မပနက်ကာားသည ်အခါ ပံိုစ ံမပြု-၉ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်း ရြည်၊ 

(၆) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှ ်မပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို   ွင ်သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် 

ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား အကက ားအက က လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားရြည။် ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ိုယ်   ိုငလ်ာဒရာက်၍ 

ထို ်ယူဒစရြည်၊ 

(၇) ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ို န ိုငင်မံခာားဒရားဝနက်က ားဌာနြှ  ဆင  ်လဝူငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   

အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(ဂ) လူဝငမ်္ှုက  ြီး  ြ်ထရြီးနငှ  ်ပြညသ်ူ  အငအ်ောြီး ဦြီးစ ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် စ ်ဆယ်နစှမ်ပည ်မပ ား 

မဖစဒ်သာ်လည်ား  စဆ်ယ ်ရှစန်စှြ်မပည ်ဒသားဒသာ သာားသြ ားအ ွက် ြ  မဖစသ် ူအသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား 

ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)  ို  က ို ထို ်ဒပားခငွ မ်ပြုရန ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ရရှ သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း 

သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ားက အဒကကာငာ်းကကာားသည ် အခါ ွငမ်ဖစဒ်စ၊ ြ ြ ဌာနသ ို   

  ိုက်ရ ိုက်ဒလျှာက်ထာားသည ်အခါ ွင ်မဖစဒ်စ ပံိုစ ံမပြု-၉ ြှ ပံ်ို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် 

ြှ ် ြ်ားြ ာားနငှ  ်  ိုက်ဆ ိုငစ်စဒ်ဆားရြည်၊ 

(၂) ြှနက်နဒ်ကကာငာ်း စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ပါက အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ိုထို ် ဒပားခငွ မ်ပြုဒကကာငာ်း 

သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထသံ ို   မပနက်ကာား ရြည်။ ပံိုစ ံမပြု-၉ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်

ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၃)   ိုက်ရ ိုက်ဒလျှာက်ထာားမခငာ်းမဖစပ်ါက အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို င ်က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-

၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို   ွင ်

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာန ည နက်ကာားဒရားြ ားခ ြုပ် က ိုယ်  ိုင ်လက်ြှ ် ဒရားထ ိုားမပ ားဒနာက် 

ဒလျှာက်ထာားသထူံသ ို     ိုက်ရ ိုက်ဒပားပ ို  ရြည်။ ပံိုစ ံမပြု-၉ ြှ ပံ်ို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၄) က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား မပြု-၈  စဒ်စာငက် ို သ ြ်ားဆည်ားထာားရြည်။  စဒ်စာငက် ို ထ ိုသဒူနာက်ဆံိုားဒန ထ ိုငခ်  သည ် 

လ ပ်စာရှ ရာ မပည်နယ် သ ို  ြဟို  ်  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၅) ဒဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာားက ို မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပရြည်။ 

န ငုင်ထံတော် အတ ငြ်ီး ထမ္ ြီးဖ ောြီး ထသော  ထလြီးအတ   ်ထမ္ ြီးဖ ောြီးထ  ောငြ်ီး မှ္တြုံ်တငပ်ခငြ်ီး၊ မ္ ဘ  ုငထ်ဆောင ်ထသော လ ်မှ္တတ် င ်

အမ္ည ် ည ်သ ငြ်ီးပခငြ်ီး၊ ထသဆံြုီးထ  ောငြ်ီး အထ  ောငြ်ီး  ောြီးပခငြ်ီး၊ အသ  ်တစဆ်ယန်စှပ်ြည ် န ငုင်သံောြီးပြြုခ င  ်

မှ္တြုံ်တင ်တပ်ြောြီး၊ အသ ်တစဆ်ယန်စှပ်ြည  ်န ငုင်သံောြီးပြြုခ င  ်စ စစထ်ရြီး တပ်ြောြီး တုထ်ြြီးပခငြ်ီး 

၁၈။ န ိုငင်ဒံ ာ်အ ွငာ်း ွင ်န ိုငင်သံာားနငှ  ်န ိုငင်မံခာားသာား ြ  နစှပ်ါားြှ ဒြွားဖာွားဒသာ ကဒလားြ ာား၊ ဧည  ်န ိုငင်သံာားနငှ  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူြ  နစှပ်ါားြှ ဒြွားဖွာားဒသာကဒလားြ ာား၊ ဧည ်န ိုငင်သံာားနငှ  ်န ိုငင်မံခာား သာား ြ  နစှပ်ါားြှ 

ဒြွားဖွာားဒသာကဒလားြ ာား၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူြ  နစှပ်ါားြှ ဒြွားဖွာားဒသာ ကဒလား ြ ာား၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သနူငှ  ်

န ိုငင်မံခာားသာား ြ  နစှပ်ါားြှ ဒြွားဖွာားဒသာ ကဒလားြ ာားက ို န ိုငင်သံာား  စဦ်ား နည်ား ူ ြ   သ ို  ြဟို  ်အိုပ်ထ နာ်းသကူ 

ကဒလားဒြွားဖွာားဒကကာငာ်း ြှ ်ပံို ငမ်ခငာ်း၊ ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ွင ်အြညထ်ည ်သငွာ်းမခငာ်း၊ ဒသဆံိုားဒကကာငာ်း 

အဒကကာငာ်းကကာားမခငာ်း၊ အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်သမဖင  ်ြှ ်ပံို ငမ်ခငာ်း၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ် မပာား ၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား  ို  က ို ထို ်ဒပားမခငာ်းနငှ  ်ပ ်သက် 

၍ ဒအာက်ပါအ  ိုငာ်း လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်- 

( ) ထမ္ ြီးဖ ောြီးထ  ောငြ်ီး မှ္တြုံ်တငပ်ခငြ်ီး၊ မ္ ဘ၏ န ငုင်သံောြီးပြြုခ င  ်လ မှ်္တတ် င ်အမ္ည် ည ်သ ငြ်ီးပခငြ်ီး၊ ထသဆံြုီးထ  ောငြ်ီး 

အထ  ောငြ်ီး  ောြီးပခငြ်ီး 

(ခ) မ္ ဘ သ ု  မ္ဟတု ်အြ်ု  န်ြီးသ ူ လ  ု်နောရန ်

(ကက) ကဒလားဒြွားဖွာားသည ်အခါ ဒြွားဖွာားသည ်ဒန  ြှစ၍ ခိုနစရ်က်အ ွငာ်း ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်း သသူည် 

သက်ဆ ိုငရ်ာရပ်ကွက် သ ို  ြဟို ် ဒက ားရွာ အိုပ်စို မပည်သူ  ဒကာငစ် ရံို ားထံသ ို   ဒြွားစာရငာ်းနငှ အ် ူ စာမဖင မ်ဖစဒ်စ၊ 

က ိုယ်  ိုငသ်ာွားဒရာက်၍မဖစဒ်စ အဒကကာငာ်းကကာားရြည်။ ဒြွားစာရငာ်းြရှ ပါက ြည်သကူ ဒြွားဖွာားဒပားဒကကာငာ်း 

ဒဖာ်မပ၍ စာမဖင မ်ဖစဒ်စ၊ က ိုယ်  ိုင ်သာွားဒရာက်၍ မဖစဒ်စ အဒကကာငာ်း ကကာား ရြည်၊ 

(ခခ) ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသသူည် ဒငကွ ပ် သံိုားဆယ် က ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား၏ 

သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်မြ ြု ွဲ့နယ် မြနြ်ာ စ ားပွာားဒရား ဏ ်ွင ်ဒပားသငွာ်းရြည်၊ 

(ဂဂ) ြ  နစှပ်ါား၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ဒြွားဖွာားဒကကာငာ်း အဒထာက်အထာား လက် ြှ ် ပံိုစဒံထွ-

၁(က)၊ အ ြ်ဒထာငစ်ိုစာရငာ်း၊ ဒငဒွပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူခ လံ နစှဒ်စာင ်  ို  က ို ပူား ွ ၍ 

ြ ြ ဒနထ ိုငလ် က်ရှ ဒသာ မြ ြု ွဲ့နယ်၏ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား ထံသ ို  ဒလျှာက်ထာားရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(ဃဃ) ကဒလား၏အြည်က ို ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်ထည ်သငွာ်းဒပားရန ်ဒလျှာက်လ ာ၌ 

ဒဖာ်မပရြည်၊ 

(ငင) မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက အဒကကာငာ်းကကာားသည ်အခါ ကဒလားအြည် ထည ်သငွာ်းထာားသည ် န ိုငင် ံသာား မပြုခငွ  ်

လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ အ ြ်ဒထာငစ်ို စာရငာ်း  ို  က ို ြ   သ ို  ြဟို  ်အိုပ်ထ နာ်းသ ူက ိုယ်  ိုင ်သာွား ဒရာက်၍ 

လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားထို ်ယူရြည်၊ 

(စစ) အသက် စဆ်ယ်နစှ ်ြမပည ်ြ  ကဒလား စဦ်ားဒသဆံိုားသည ်အခါ ဒသဆံိုားသည ်ဒန  ြှစ၍ ခိုနစရ်က် အ ွငာ်း 

ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသသူည် သက်ဆ ိုငရ်ာရပ်ကွက် သ ို  ြဟို ် ဒက ားရွာအိုပ်စို မပည်သူ   ဒကာငစ် ရံို ားထံသ ို   

စာမဖင မ်ဖစဒ်စ၊ က ိုယ်  ိုငသ်ာွားဒရာက်၍ မဖစဒ်စ အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(ဆဆ) ကဒလားဒြွားဖွာားသည ်အခါ သ ို  ြဟို ် ဒသဆံိုားသည ်အခါ ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသသူည် 

ဒြွားဖွာားဒကကာငာ်း အဒထာက်အထာား လက်ြှ ပံ်ိုစ ံဒထွ-၁(က) သ ို  ြဟို ်  ဒသဆံိုားဒကကာငာ်းအဒထာက် အထာား 

လက်ြှ ် ပံိုစ ံဒထွ-၂(က) အ ွက် ဒင ွစက် ပ်က ို ရပ်ကွက ်သ ို  ြဟို ် ဒက ားရွာအိုပ်စို မပည်သူ   ဒကာငစ် ရံို ား ွင ်

ဒပားသငွာ်း၍ ဒမပစာက ို ဒ ာငာ်းခရံြည်။ ဒြွားဖွာားဒကကာငာ်း အဒထာက်အထာား လက်ြှ  ်ပံိုစ ံဒထွ-၁(က) ွင ်

ကဒလား၏ လက်ဒဗွပံိုစြံ ာားနငှ  ်ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်ရြည်၊ 

(၂) ရြ်   ်နငှ  ်ထ  ြီးရ ောအြ်ုစ ုပြည်သူ  ထ ောငစ်  အလုြ်အမ္ှုထဆောငအ်ဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(ကက) ကဒလားဒြွားဖွာားဒကကာငာ်း ြှ ်ပံို ငရ်န ်အဒကကာငာ်းကကာားခ က်က ို ရရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံဒထွ-၁ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်လည်ားဒကာငာ်း၊ ဒသဆံိုားဒကကာငာ်း အဒကကာငာ်းကကာားခ က်က ို ရရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံဒထွ-၂ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွငလ်ည်ားဒကာငာ်း ဒရားသငွာ်းရြည်။ ဒြွားဖွာားမခငာ်း မဖစပ်ါက ဒြွားဖွာားဒကကာငာ်း 

အဒထာက်အထာား လက်ြှ ်ပံိုစ ံဒထွ-၁(က) အ ွက်လည်ားဒကာငာ်း၊ ဒသဆံိုားမခငာ်းမဖစပ်ါက ဒသဆံိုားဒကကာငာ်း 

အဒထာက်အထာား လက်ြှ ် ပံိုစ ံဒထွ-၂ (က)အ ွက်လည်ားဒကာငာ်း ဒင ွစက် ပ် ဒပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း 

ဒမပစာက ို ငမ်ပဒစရြည်။ ဒမပစာက ို  ငမ်ပန ိုငြ်ှသာ ဒြွားဖွာားဒကကာငာ်း အဒထာက် အထာား လက်ြှ ် ပံိုစ ံဒထွ-

၁(က) က ိုမဖစဒ်စ၊ ဒသဆံိုားဒကကာငာ်း အဒထာက်အထာား လကြ် ှ် ပံိုစ ံဒထွ-၂(က) က ိုမဖစဒ်စ ြ   သ ို  ြဟို ် 

အိုပ်ထ နာ်းသအူာား ထို ်ဒပားရြည။် ဒြွားဖွာားဒကကာငာ်း အဒထာက်အထာား လက်ြှ  ်ပံိုစ ံဒထွ-၁ (က)  ွင ်

ကဒလား၏လက်ဒဗွပံိုစ ံြ ာားနငှ  ်ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်ဒစရြည်၊ 

(ခခ) အသက် စဆ်ယ်နစှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း န ိုငင်သံာား စဦ်ားနည်ား ူ ြှ ်ပံို င ်ဒပားရန ်

ဒလျှာက်ထာားရြည်မဖစဒ်ကကာငာ်း၊ လ ိုက်နာရနပ် က်ကွက်ပါက  စန်စှလ်ျှင ်ကိုနက် စရ  ် ဒငကွ ပ် 

ငါားဆယ်က စ  ဒပားဒဆာငရ်ြည်မဖစဒ်ကကာငာ်း၊ ငါားနစှဆ်က်  ိုက် ပ က်ကွက်ပါက ကိုနက် စရ   ်ဒငကွ ပ် 

 စဒ်ထာငဒ်ပားဒဆာငရ်ြည်မဖစဒ်ကကာငာ်း ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ို ကက ြု င ် အသ ဒပား ရြည်၊ 

(ဂဂ) ကဒလားဒြွားဖွာားမခငာ်း၊ ဒသဆံိုားမခငာ်း   ို  က ိုအဒထာက်အထာား လက်ြှ ြ် ာားနငှ  ်အ ူ စလ်လျှင ် စက်က ြ် 

ပံိုစ ံဒထွ-၃ က ို သက်ဆ ိုငသ်ည ်အဒထာက်အထာားြ ာား ပူား ွ ၍ မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ် 

အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၃) မမ္ ြု ွဲ့နယဦ်ြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(ကက) မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထြံှ ဒပားပ ို  ဒသာ ပံိုစ ံဒထွ-၃နငှ အ် ူ သက်ဆ ိုင ်

သည ်အဒထာက်အထာားြ ာားက ို လက်ခရံရှ သည ်အခါ ဒြွားဖွာားမခငာ်းမဖစပ်ါက ပံိုစဒံထွ-၁ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် 

 ွငလ်ည်ားဒကာငာ်း၊ ဒသဆံိုားမခငာ်းမဖစပ်ါက ပံိုစဒံထွ-၂ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွငလ်ည်ားဒကာငာ်း ဒရားသငွာ်းရ ြည်၊ 

(ခခ) ဒြွားဖွာားဒကကာငာ်း အဒထာက်အထာား လက်ြှ ်ြ  တ ူ၊ အ ြ်ဒထာငစ်ိုစာရငာ်း ြ  တ ူ၊ ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆   ို  က ို ယူဒဆာင၍် လာဒရာက် ငမ်ပရန ်ြ  သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသထူံသ ို   

အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(ဂဂ) ကဒလားဒြွားဖွာားမခငာ်း၊ ဒသဆံိုားမခငာ်း  ို  က ို ြ  ၏ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွငဒ်ရားသငွာ်း ရြည်။ 

ဒသဆံိုားမခငာ်းမဖစပ်ါက ကဒလား၏အြည်က ို ြ  ၏ အ ြ်ဒထာငစ်ိုစာရငာ်းြှ ပယ်ဖ က်ရြည်။ ဒြွားဖွာားဒကကာငာ်း 

သ ို  ြဟို ် ဒသဆံိုားဒကကာငာ်း အဒထာက်အထာား လက်ြှ  ်ြ  တ ူက ို ြ  ၏ က ိုယ်ဒရား ြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်

ပူား ွ ထာားရြည်၊ 

(ဃဃ) ြ  က ကဒလား၏အြည်က ို ထည ်သငွာ်းဒပားရန ်ဒလျှာက်ထာားသည ်အခါ ြ  ၏ န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်

လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ ဒြွားဖွာားဒကကာငာ်း အဒထာက်အထာားလက်ြှ ်ပံိုစ ံဒထွ-၁(က) ၊ အ ြ်ဒထာငစ်ို စာရငာ်း  ို  ပါ 

ြပါ စ စစမ်ပ ားဒနာက် အြှု ွ က ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ား ဌာနထံသ ို    ငမ်ပရြည်။ 

ြ  တ ူက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ ်သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရ ြည်၊ 

(ငင) လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရား နငှ် မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနက ကဒလား၏အြည်က ို ထည ်သငွာ်းထာား ဒသာ ြ  ၏ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစမံပြု-၆ က ိုမပနလ်ည်ဒပားပ ို  သည ်အခါ ြ  က ို ဒခေါ်ယူ၍ လက်ြှ ် 

ဒရားထ ိုားဒစမပ ားဒနာက် ထို ်ဒပားရြည်။ ကဒလား၏အြည်က ို ြ  ၏ အ ြ်ဒထာငစ်ို စာရငာ်း ွင ်

ဒရားသငွာ်းဒပားရြည်၊ 

(စစ) ကဒလားဒြွားဖွာားသည ်အခါ ဒြွားဖွာားသည ်ဒန  ြှစ၍ ခိုနစရ်က်အ ွငာ်း ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသ ူက 

သက်ဆ ိုငရ်ာ ရပ်ကွက် သ ို  ြဟို  ်ဒက ားရွာအိုပ်စို မပည်သူ  ဒကာငစ်  ရံိုားထံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရြည် 

မဖစဒ်ကကာငာ်း ကက ြု ငအ်သ ဒပားရြည်၊ 

(ဆဆ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်လာြည ် ကဒလားြ ာား အ ကွ် အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်သည  ်ဒန   ြှစ၍ 

 စန်စှအ် ွငာ်း ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ြှ ်ပံို ငရ်ြည်မဖစဒ်ကကာငာ်း ကက ြု င ်အသ ဒပားရ ြည်၊ 

(ဇဇ) ဒြွားဖွာားသ၊ူ ဒသဆံိုားသြူ ာား၏စာရငာ်းက ိုလည်ားဒကာငာ်း၊ ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်

အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမပ ားသည ် ကဒလားြ ာား၏ စာရငာ်းက ိုလညာ်းဒကာငာ်း  စလ်လျှင ် စက်က ြ် 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်။ ြ  တ ူက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ် 

သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာန ြ ားရံိုားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၄) မမ္ ြု ွဲ့နယ ်ပြညသ်ူ  ထ ောငစ်  အလုြ်အမ္ှုထဆောငအ်ဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန် 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(ကက) ရပ်ကွက်သ ို  ြဟို ် ဒက ားရွာအိုပ်စို မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ြ ာားက ဒပားပ ို  ဒသာ ပံိုစဒံထွ-၃ 

နငှ အ် ူ သက်ဆ ိုငသ်ည ် အဒထာက်အထာားြ ာားက ို လက်ခရံရှ သည ်အခါ ဆက်လက်ဒဆာင ်ရွက်ရန ်

သဒ ာထာားြှ ်ခ က်နငှ အ် ူ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(ခခ) ကဒလားဒြွားဖွာားသည ် အခါ ွငမ်ဖစဒ်စ၊ အသက် စဆ်ယ်နစှြ်မပည ်ြ  ကဒလားဒသဆံိုားသည ် အခါ ွငမ်ဖစဒ်စ 

ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ အဒကကာငာ်းကကာားဒရား က စစနငှ  ်ပ ်သက်၍ နှု ားဒဆာ်ရန ်ရပ်ကွက ်သ ို  ြဟို ် 

ဒက ားရွာအိုပ်စို မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ြ ာားက ို ည နက်ကာားရြည်။ ဒြွားဖွာားသ၊ူ ဒသဆံိုားသြူ ာား၏ 

စာရငာ်းမပြုစိုထာားရှ မခငာ်းက ို ကကပ်ြ ်ရြည်၊ 

(ဂဂ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်သည  ်ကဒလား  ိုငာ်းက ို န ိုငင်သံာား စဦ်ားနည်ား ူ အသက် စဆ်ယ်နစှ ်

မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း ြှ ပံ်ို ငရ်ြည်မဖစဒ်ကကာငာ်း၊ လ ိုက်နာရန ်ပ က်ကွကပ်ါက  စန်စှ ်လျှင ်

ကိုနက် စရ  ်ဒင ွက ပ် ငါားဆယ ်က စ ဒပားဒဆာငရ်ြည ်မဖစဒ်ကကာငာ်း၊ ငါားနစှ ်ဆက်  ိုက် ပ က်ကွက် ပါက 

ကိုနက် စရ  ်ဒင ွက ပ် စဒ်ထာင ်ဒပားဒဆာငရ်ြည်မဖစဒ်ကကာငာ်းက ို အခါအာားဒလ ာ်စွာ အသ ဒပား 

နှု ားဒဆာ်ဒစရန ်ရပ်ကွက်နငှ  ်ဒက ားရွာအိုပ်စို မပည်သူ  ဒကာငစ် အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ြ ာားက ို ည နက်ကာား ရြည်၊ 

(၅) ပြည်နယန်ငှ တ် ငုြ်ီး ဦြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(ကက) ဒြွားဖွာားသ၊ူ ဒသဆံိုားသြူ ာား၏ စာရငာ်းက ို မြ ြု ွဲ့နယ်အလ ိုက် မပြုစိုထာားရှ ရြည။် မြ ြု ွဲ့နယ ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား ြ ာား ွင ်

ဒြွားဖွာားသ၊ူ ဒသဆံိုားသြူ ာား၏ စာရငာ်းမပြုစိုထာားရှ မခငာ်းက ို ကကပ်ြ ်ရြည်၊ 

(ခခ) ကဒလားဒြွားဖွာားမခငာ်း၊ ဒသဆံိုားမခငာ်းနငှ  ်ပ ်သက်၍ ြ  ၏ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်

ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(ဂဂ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်လာြည  ်ကဒလားြ ာားအ ွက် အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စ ်

နစှအ် ွငာ်း ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ြှ ်ပံို ငရ်ြည်မဖစဒ်ကကာငာ်း ကက ြု ငအ်သ ဒပားရန ်မြ ြု ွဲ့နယ် 

ဦားစ ားဌာနြ ားြ ာားက ို ည နက်ကာားရြည်၊ 

(ဃဃ) ဒြွားဖွာားသ၊ူ ဒသဆံိုားသြူ ာား၏စာရငာ်းက ို  စလ်လျှင ် စက်က ြ် လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ   

အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၆) မပည်နယ်နငှ  ် ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့က ဒဆာငရွ်က်ရန၊် ဒြွားဖွာားသ၊ူ ဒသဆံိုား သြူ ာား၏ 

စာရငာ်းမပြုစိုထာားရှ မခငာ်းက ို ကကပ်ြ ်ရြည်၊ 

(၇) လူဝငမ်္ှုက  ြီး  ြ်ထရြီးနငှ  ်ပြညသ်ူ  အငအ်ောြီး ဦြီးစ ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(ကက) ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်ကဒလား၏အြည်က ို ထည ်သငွာ်းဒပားရန ်

ဒလျှာက်ထာားခ က်က ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားထံြှ ရရှ သည ် အခါ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ပံိုစ ံဒထွ-၁  ွင ်ဒရားသငွာ်း 

ရြည်။ ရံိုားလက်ခ ံြှ ် ြ်ားြ ာားနငှ  ်  ိုကဆ် ိုငစ် စစရ်ြည်၊ 

(ခခ) ဒလျှာက်ထာားခ က်က ို စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ခ က်နငှ အ် ူ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(ဂဂ) ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့က ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်ကဒလား၏အြည်က ို ထည ်သငွာ်း ခငွ မ်ပြုဒကကာငာ်း 

ဆံိုားမဖ ်သည ်အခါ ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်ထည ်သငွာ်း ဒပားရြည်။ 

ြ  ၏က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်ဒရားသငွာ်းဒပားရြည်၊ 

(ဃဃ) ကဒလား၏အြည်က ို ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခွင လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်ထည ်သငွာ်းမပ ားပါက ထ ိုလက်ြှ ်က ို 

သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   မပနလ်ည်ဒပားပ ို  ရြည၊် ြ  တ ူက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ် သ ို  ြဟို ် 

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(ငင) ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခွင လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြညထ်ည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် 

 စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်ြမပည ်ဒသားဒသာ ကဒလားြ ာား၏ စာရငာ်းက ို မပြုစိုထာားရှ ရြည်၊ 

(စစ) ဒြွားဖွာားသ၊ူ ဒသဆံိုားသြူ ာား၏စာရငာ်းက ို မပည်နယ်အလ ိုက် ၊  ိုငာ်းအလ ိုက် မပြုစိုထာားရှ ရြည်။ မြ ြု ွဲ့နယ်၊ 

မပည်နယ်နငှ  ်  ိုငာ်း ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား ြ ာား ွင ်ဒြွားဖွာားသ၊ူ ဒသဆံိုားသြူ ာား၏စာရငာ်း မပြုစိုထာားရှ  မခငာ်းက ို 

ကကပ်ြ ်ရြည်၊ 

(ဆဆ) ကဒလားဒြွားဖွာား ဒသဆံိုားမခငာ်းနငှ  ်ပ ်သက်၍ ြ  ၏က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်ဒရား သငွာ်းရြည်၊ 

(ဇဇ) ဒြွားဖွာားသ၊ူ ဒသဆံိုားသြူ ာား၏ စာရငာ်း  ို  နငှ  ်ပ ်သက်၍ ဒလားလပ ် လိုပ်ငနာ်းည  နှု ငာ်းအစည်ား အဒဝား ွင ်

ည  နှု ငာ်းရြည်၊ 

(ခ) အသ ်တစဆ်ယန်စှပ်ြည ်သပဖင  ်မှ္တြုံ်တငပ်ခငြ်ီး 

(၁) မ္ ဘသ ု  မ္ဟတု ်အြ်ု  နြ်ီးသ ူ လ  ု်နောရန ်

(ကက) ြ ြ အိုပ်ထ နာ်းြှုဒအာက် ွငရ်ှ ဒသာ ကဒလား စဦ်ားအ ွက် ြှ ်ပံို ငဒ်ပားရန ်န ိုငင်သံာား  စ ်ဦား နည်ား ူ 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း ြ ြ ဒနထ ိုငလ် က်ရှ ဒသာ မြ ြု ွဲ့နယ်၏ 

ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(ခခ) ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်က ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်

မြ ြု ွဲ့နယ်မြနြ်ာ စ ားပွာားဒရား ဏသ် ို   ဒပားသငွာ်းရြည်။ ြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူခ လံနစှဒ်စာငက် ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ား ဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   

ဒပားအပ်ရြည်၊ 

(ဂဂ) ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသသူည် က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု-၈ က ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားက 

ဒရားသငွာ်းန ိုငဒ်ရားအ ွက် ဒြားမြနာ်းခ က်ြ ာားက ို ြှနက်နမ်ပည ်စံိုစွာ ဒမဖဆ ိုရြည်၊ 

(ဃဃ) က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု-၈  ွင ်ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသ ူက ိုယ်  ိုင ်လက်ြှ ်ဒရားထ ိုား ရြည်။ 

ကဒလား၏ လက်ဒဗွပံိုစြံ ာားနငှ  ်ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်ဒစရြည်၊ 

(ငင) ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသသူည် ကဒလား၏ ၁.၄” × ၁.၂” အရွယ်ဓာ ်ပံိုငါားပံို၊ ြ  ၏ အ ြ်ဒထာငစ်ိုစာရငာ်းနငှ  ်

ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆   ို  က ိုမြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား ရံိုားထံသ ို   ဒပားအပ်ရြည။် 

လက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း ဒမပစာက ို ဒ ာငာ်းခရံြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(စစ) ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသသူည် မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံြှ အဒကကာငာ်းကကာားစာက ို ရရှ  သည ်အခါ 

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားသ ို   သာွားဒရာက်မပ ားဒနာက် ဒမပစာမပသ၍ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစ ်ဒရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-

၁၀(က)   ို  က ို လက်ြှ ်ဒရားထ ိုား၍ ထို ်ယူရြည်၊ 

(ဆဆ) ကဒလား စဦ်ားအ ွက် အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း ြှ ်ပံိုြ င ်န ိုငပ်ါက 

ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသသူည် ပ က်ကွကြ်ှုအ ွက် က သင ဒ်သာ ကိုနက် စရ  ်ဒငကွ ို ဒပား 

ဒဆာငြ်ည်မဖစဒ်ကကာငာ်း အက  ြုားအဒကကာငာ်းဒဖာ်မပမပ ား ြ ြ ဒနထ ိုငလ် က်ရှ ဒသာ မြ ြု ွဲ့နယ်၏ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ား 

ဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒလျှာက်ထာားရြည်၊ 

(ဇဇ) မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားက အဒကကာငာ်းကကာားသည ်အခါက သင ဒ်သာ ကိုနက် စရ  ်ဒငကွ ို သ ်ြှ ် ထာားဒသာ 

ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်မြ ြု ွဲ့နယ် မြနြ်ာ စ ားပွာားဒရား ဏသ် ို   ဒပားသငွာ်းမပ ား ြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူခ လံနစှဒ်စာငန်ငှ အ် ူ 

သ ်ြှ ်ဒပားသည ် ကာလအ ွငာ်း မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒလျှာက် ထာားရြည်။ 

ြှ ်ပံို ငခ်ငွ မ်ပြုဒကကာငာ်း အဒကကာငာ်းမပနက်ကာားခ က်က ို ရရှ သည ်အခါ အပ ိုေခ်ွ ငယ်စ   ်     (ကက)ြှ (စစ) အထ  

ဒဖာ်မပခ က်ြ ာားအ  ိုငာ်း လ ိုက်နာရြည်၊ 

(ဈဈ) ကဒလား စဦ်ား ဒသဆံိုားသည ်အခါ ဒသဆံိုားသည ်ဒန  ြှစ၍ ခိုနစရ်က်အ ွငာ်း ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ် 

ထ နာ်းသသူည် သက်ဆ ိုငရ်ာ ရပ်ကွက ်သ ို  ြဟို ် ဒက ားရွာမပညသ်ူ  ဒကာငစ် ရံို ားထံသ ို   စာမဖင မ်ဖစဒ်စ၊ က ိုယ်  ိုင ်

သာွားဒရာက်၍မဖစဒ်စ အဒကကာငာ်းကကာားရြည်။ ဒသဆံိုားဒကကာငာ်း အဒထာက်အထာားလက်ြှ  ်ပံိုစဒံထွ-၂ (က) 

အ ွက် ဒင ွစက် ပ်ဒပားသငွာ်းရြည်။ ဒမပစာက ို ဒ ာငာ်းခရံြည်၊ 

(ညည) ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသသူည် မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံြှ အဒကကာငာ်းကကာားစာရရှ သည ် အခါ ဒသဆံိုားသ ူ

က ိုငဒ်ဆာငဒ်သာ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀(က) နငှ  ်သက်ဆ ိုင ်သ၏ူ 

အ ြ်ဒထာငစ်ို စာရငာ်း  ို  က ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားအပ်ရြည်၊ 

(၂) ရပ်ကွက်နငှ  ်ဒက ားရွာအိုပ်စို မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့က ဒဆာငရွ်က်ရန၊် အသက် 

 စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်မပ ားသည ် ကဒလား စဦ်ားသည် အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်ြမပည ်ြ  ဒသဆံိုားသည ်အခါ 

ဒသဆံိုားဒကကာငာ်း အဒကကာငာ်းကကာားခ က်က ို ရရှ ပါက ပံိုစဒံထွ-၂ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ 

ဒသဆံိုားဒကကာငာ်း အဒထာက်အထာား လက်ြှ ် ပံိုစဒံထွ-၂(က) အ ွက် ဒင ွစက် ပ် က ိုဒပားသငွာ်းမပ ား ဒကကာငာ်း 

ဒမပစာ ငမ်ပဒစရြည်။ ဒမပစာက ို  ငမ်ပန ိုငြ်ှသာ  ဒသဆံိုားဒကကာငာ်း အဒထာက်အထာား လက်ြှ  ်ပံိုစ ံဒထွ-၂(က) 

က ို ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသအူာား ထို ်ဒပားရြည်။ ဒသဆံိုားသြူ ာား၏ စာရငာ်းက ို 

သက်ဆ ိုငသ်ည ်အဒထာက်အထာား ြ ာားနငှ အ် ူ  စလ်လျှင ် စက်က ြ် ပံိုစ ံဒထွ-၃မဖင  ်မြ ြု ွဲ့နယ် မပည်သူ  ဒကာငစ်  

အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၃) မမ္ ြု ွဲ့နယ ်ဦြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(ကက) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြညထ်ည သ်ငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံဒသာ ကဒလား စဦ်ား အသက် 

 စဆ်ယ်နစှ ်မပည ်သမဖင  ်ြှ ်ပံို ငဒ်ပားရနန်ငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-

၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားရန ်ြ   သ ို  ြဟို  ်အိုပ်ထ နာ်းသကူ ဒလျှာက်ထာားသည ်အခါ ဒငကွ ပ် သံိုားဆယ်က ို 

မြ ြု ွဲ့နယ် ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်မြ ြု ွဲ့နယ်မြနြ်ာ  စ ားပွာားဒရား ဏသ် ို   

ဒပားသငွာ်းဒစရြည်၊ 

(ခခ) ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်ဒပားသငွာ်းမပ ား၍ ြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူခ လံနစှဒ်စာင ်

ဒပားအပ်သည ်အခါ ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသအူာား ဒခေါ်ယူဒြားမြနာ်း၍ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ားပံိုစ ံမပြု-၈ သံိုား 

ဒစာင ်ွင ်မပည ်စံိုစွာဒရားသငွာ်းဒပားရြည်။ ြ   သ ို  ြဟို  ်အိုပ်ထ နာ်းသကူ ို လက်ြှ ်ဒရားထ ိုား ဒစရြည်။ 

ကဒလား၏ လက်ဒဗွပံိုစြံ ာားနငှ ဒ်မခဒဗွပံိုစ ံြ ာားက ိုနှ ပ်ဒစရြည်၊ 

(ဂဂ) က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ သံိုားဒစာင၊် ကဒလား၏ ၁.၄” × ၁.၂” အရွယ ်ဓာ ပံ်ိုငါားပံို၊ 

အ ြ်ဒထာငစ်ိုစာရငာ်းြ  တ ူ၊ ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆   ို  က ို မပည ်စံိုစွာ ရရှ သည ် အခါ ပံိုစ ံမပြု-

၇ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ ထ ိုကဒလားအာား အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀ နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစမံပြု-

၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားဒရားနငှ  ်ပ ်သက်၍ သဒ ာထာားြှ ်ခ က်ဒပားရန ်မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  

အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(ဃဃ) က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု-၈ သံိုားဒစာငအ်နက်  စဒ်စာငက် ို သ ြ်ားဆည်ားထာားရြည်။  စဒ်စာင ်က ို 

မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်။  စဒ်စာငက် ို လူဝငြ်ှုကက ား ကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ   

အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(ငင) မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့က အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-

၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားသင ဒ်ကကာငာ်း သဒ ာထာားြှ ်ခ က်ဒပားသည ်အခါ ယငာ်းသဒ ာထာား 

ြှ ်ခ က်နငှ အ် ူ သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ် သ ို  ြဟို  ်  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(စစ) သက်ဆ ိုငရ်ာမပည်နယ် သ ို  ြဟို  ်  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားက အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-

၁၀(က)  ို  က ို ဒပားပ ို  ၍ လက်ခရံရှ သည ်အခါ ပံိုစမံပြု-၉ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်  ွင ်ဒရားသငွာ်း ရြည်။ 

လက်ခရံရှ သည ်ဒန  ြှစ၍  စလ်အ ွငာ်း အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို င ်က ်မပာား ပံိုစ ံ

မပြု-၁၀နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)  ို  က ို ြ   သ ို  ြဟို ် 

အိုပ်ထ နာ်းသ ူအာားဒခေါ်ယူ၍ ထို ်ဒပားရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(ဆဆ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ြ်ှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀နငှ  ်အသက် စ ်ဆယ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု -၁၀(က) ထို ်ဒပားမပ ားသြူ ာား၏ စာရငာ်းက ို ပံိုစ ံမပြု-၉ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်မပြုစိုထာားရှ ရြည်။  စလ်လျှင ် စက်က ြ် ပံိုစမံပြု-၉  စဒ်စာငက် ို လူဝငြ်ှု 

ကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို  လည်ားဒကာငာ်း၊  စဒ်စာငက် ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ် 

သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ား ရံိုားထံသ ို  လည်ားဒကာငာ်း ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(ဇဇ) မြ ြု ွဲ့နယ်အ ွငာ်းရှ  အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ် လာြည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သြူ ာား၏ စာရငာ်းက ို ပံိုစ ံမပြု-၉ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်မပြုစိုထာားရှ ရြည်၊ 

(ဈဈ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ြ်ှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ နငှ  ်အသက် စဆ်ယ် နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို က ိုငဒ်ဆာငထ်ာားသ ူ ိုငာ်းသည် အသက် 

 စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း က  သစစာမပြုရြည်မဖစဒ်ကကာငာ်း ကက ြု င ်

အသ ဒပားရြည်၊ 

(ညည) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူကဒလား စဦ်ား အသက် စဆ်ယ်နစှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း 

ြှ ်ပံိုြ ငန် ိုငသ်မဖင  ်ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ အက  ြုားအဒကကာငာ်း ဒဖာ်မပ၍ ဒလျှာက်ထာား သည ်အခါ 

အပ ိုေခ်ွ ငယ်စ  ် (ကက) ြှ (ဃဃ) အထ  ဒဖာ်မပခ က်ြ ာားအ  ိုငာ်း ဒဆာငရွ်က် ဒပားရြည်၊ 

(ဋဋ) လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနက ြှ ်ပံို ငခ်ငွ မ်ပြုဒကကာငာ်း မပနက်ကာားခ က် က ို အပ ိုေခ်ွ  

ငယ်စ  ် (ငင) နငှ  ်(စစ) ပါအ  ိုငာ်းဒဆာငရွ်က်ဒပားရြည်၊ 

(ဌဌ) အမခာားမြ ြု ွဲ့နယ် ွငဒ်ြွားဖွာားဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူကဒလား စဦ်ားအ ွက် အသက် စဆ်ယ် နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားရန ်အဒကကာငာ်းဒပေါ်ဒပါက်သည ်အခါ ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်က ို 

မြ ြု ွဲ့နယ် ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်မြ ြု ွဲ့နယ် မြနြ်ာ စ ားပွာားဒရား ဏသ် ို   

ဒပားသငွာ်းဒစရြည်၊ 

(ဍဍ) ဒငဒွပားသွငာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူခ လံနစှဒ်စာငက် ို ဒပားအပ်သည ်အခါ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ 

သံိုားဒစာင ်ွင ်မပည ်စံိုစွာဒရားသငွာ်းဒပားရြည်။ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု-၈  ွင ်ကဒလား၏ 

လက်ဒဗွပံိုစြံ ာားနငှ  ်ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်ဒစရြည်။ စ စစမ်ပ ား မပနလ်ည်ဒပားပ ို  န ိုငရ်န ်က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံ

မပြု-၈  စဒ်စာငက် ို ထ ိုကဒလားဒြွားဖွာားစဉ်က ြှ ်ပံို ငခ်  ဒသာ မြ ြု ွဲ့နယ်၏ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား ရံိုား ထံသ ို   

ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(ဎဎ) အမခာားမြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားက က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ ြ ာားဒပားပ ို  သမဖင  ်လက်ခရံရှ  သည ်အခါ ြ ြ ရံို ားရှ  

ြှ ် ြ်ားနငှ  ်  ိုက်ဆ ိုငစ် စစမ်ပ ားဒနာက် ဒ ွွဲ့ ရှ ခ က်နငှ အ် ူ ပံိုစ ံမပြု-၈ ဒပားပ ို  သည  ်မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   

မပနလ်ည်ဒပားပ ို   ရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(ဏဏ) ကဒလား စဦ်ားဒသဆံိုားဒကကာငာ်းက ို ဒသဆံိုားသ၏ူ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-

၁၀(က)၊ ဒသဆံိုားဒကကာငာ်း အဒထာက်အထာားလက်ြှ  ်ပံိုစ ံဒထွ-၂(က)   ို  နငှ အ်  ူအဒကကာငာ်းကကာား သည ်အခါ 

ပံိုစဒံထွ-၂ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(  ) ဒသဆံိုားသ၏ူ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀၊ 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀(က)   ို  က ို ပယ်ဖ က်ခငွ  ်မပြုရန ်

အဒကကာငာ်းကကာားသည ်ဒန  ြှစ၍ ခိုနစရ်က်အ ွငာ်း မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာင ်အဖွ ွဲ့ထံသ ို   

 ငမ်ပရြည်၊ 

(ထထ) မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို ရရှ သည ်အခါ ထ ိုကဒလား ၏ 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀ နငှ  ်အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ပယဖ် က်ရြည်။ အ ြ် ဒထာငစ်ိုစာရငာ်းြှ 

ထ ိုကဒလား၏ အြည်က ို ပယ်ဖ က်ရြည်။ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွငလ်ည်ား ဒကာငာ်း၊ 

ြ  ၏က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ ွငလ်ည်ားဒကာငာ်း ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(ေေ) ပယ်ဖ က်ထာားဒသာ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ဖ က်ဆ ားဒရား အ ွက ်

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်။ ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ို သက်ဆ ိုငရ်ာ 

မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   အစ ရငခ်ရံြည်၊ 

(၄) မမ္ ြု ွဲ့နယပ်ြည်သူ   ထ ောငစ်  အလုြ်အမ္ှုထဆောငအ်ဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(ကက) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်သည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သူကဒလားက ို အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား 

က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားခငွ မ်ပြုရန ်မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက  ငမ်ပသည ်အခါ စ စစမ်ပ ား ဒနာက် 

သဒ ာထာား ြှ ်ခ က်ဒပားရြည်။ သဒ ာထာားြှ ်ခ က်အ  ိုငာ်း လ ိုအပ်သလ ို ဒဆာငရွ်က်ရန ်

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက ို ည နက်ကာားရြည်၊ 

(ခခ) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူကဒလား စဦ်ား အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း 

ြှ ်ပံိုြ ငန် ိုငမ်ခငာ်းဒကကာင်  က သင ဒ်သာကိုနက် စရ  ်ဒင ွဒပားဒဆာငမ်ပ ားဒကကာငာ်း ခ လံနငှ အ် ူ 

ဒလျှာက်လ ာက ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက သဒ ာထာားြှ ်ခ က်မဖင  ် ငမ်ပသည ်အခါ အသက် စဆ်ယ် 

နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀ နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားဒရားနငှ  ်ပ ်သက်၍ သဒ ာထာား ြှ ်ခ က် ဒပားရ ြည်၊ 

(ဂဂ) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူ ိုငာ်း အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ်သည ် ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာား 

မပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆ (က)နငှ  ်လ လှယ် က ိုငဒ်ဆာငဒ်ရားအ ွက် က  သစစာမပြု မပြုရြည် 

မဖစဒ်ကကာငာ်းက ို အခါအာားဒလ ာ်စွာ နှု ားဒဆာ်ဒစရန ်မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက ို ည နက်ကာားရြည်၊ 

(ဃဃ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်မပ ားမဖစဒ်သာ်လည်ား အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်ြမပည ်ဒသားဒသာ 

ကဒလား စဦ်ားဒသဆံိုားဒကကာငာ်း မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ား ဌာနြ ားက  ငမ်ပသည ်အခါ ထ ိုကဒလား က ိုငဒ်ဆာငခ်   ဒသာ 

က ်မပာားြ ာားက ို ပယ်ဖ က်ရနန်ငှ  ်ထ ိုကဒလား၏အြည်က ို သက်ဆ ိုငရ်ာအ ြ်ဒထာငစ်ို စာရငာ်းြ ှပယ်ဖ က်ရန ်

အဆံိုားအမဖ ် ဒပားရြည်။ ဆံိုားမဖ ်ခ က်ပါအ  ိုငာ်း လ ိုအပ်သလ ို ဒဆာငရွ်က်ရန ်မြ ြု ွဲ့နယ ်ဦားစ ား ဌာနြ ားက ို 

ည နက်ကာားရြည်၊ 

(၅) ပြည်နယန်ငှ  ်တ ငုြ်ီးဦြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(ကက) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်အြညထ်ည သ်ငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် 

 စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်မပ ားဒသာ ကဒလား စဦ်ားအ ွက် အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို 

 ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) 

  ို  က ို ထို ်ဒပားန ိုငရ်န ်မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ သဒ ာထာားြှ ် ခ က်ပါရှ ဒသာ 

အြှု ွ က ို မြ ြု ွဲ့နယ် ဦားစ ားဌာနြ ားက  ငမ်ပသည ်အခါ ပံိုစ ံမပြု-၉ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ 

က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ားပံိုစ ံမပြု-၈ စဒ်စာငက် ို သ ြ်ားဆည်ားထာားရြည်၊ 

(ခခ) စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ခ က်နငှ အ် ူ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်ြှ ်ပံို  ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀နငှ  ်

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားခငွ မ်ပြုရန ်

မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာင ်အဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်။ ထို ်ဒပားရန ်

ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို ရရှ သည ်အခါ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်ြှ ်ပံို  ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀နငှ  ်

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို   ွင ်မပည်နယ် သ ို  ြဟို  ်

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ား က ိုယ်  ိုင ်လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားရြည်။ ပံိုစ ံမပြု-၉ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(ဂဂ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို  ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀နငှ  ်အသက် စ ်ဆယ်နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ား ဌာနြ ား ရံိုားထံသ ို   

ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(ဃဃ) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူကဒလား စဦ်ား အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း 

ြှ ်ပံိုြ ငန် ိုငမ်ခငာ်းဒကကာင  ်က သင ဒ်သာ ကိုနက် စရ  ် ဒငဒွပားဒဆာငမ်ပ ားမဖစသ်မဖင  ်အသက် စဆ်ယ် 

နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို  ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀နငှ  ်အသက် စဆ်ယ် နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားဒရားနငှ ပ် ်သက်၍ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား၏  ငမ်ပခ က်က ို 

ရရှ သည ်အခါ မပည်နယ် သ ို  ြဟို  ်  ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(ငင) မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ သဒ ာထာားြှ ်ခ က်က ို 

ရရှ သည ်အခါ လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဆက်လက် ငမ်ပရြည်၊ 

(စစ) လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန၏ အဒကကာငာ်းမပနက်ကာားခ က်က ို ရရှ သည ် အခါ 

အပ ိုေခ်ွ ငယ် စ  ်(ခခ)နငှ  ်(ဂဂ) ပါအ  ိုငာ်းဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(ဆဆ) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစမံပြု၆  ွင ်အြည်ထည သ်ငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ် သ ူ ိုငာ်း 

အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို  ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-

၁၀(က)   ို  က ို န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစမံပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆ (က)   ို  နငှ  ်

လ လှယ်က ိုငဒ်ဆာငဒ်ရားအ ွက် က  သစစာမပြုရြည်မဖစ ်ဒကကာငာ်း အခါအာားဒလ ာ်စွာ နှု ားဒဆာ်ရန ်

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားြ ာားက ို ည နက်ကာားရြည်၊ 

(ဇဇ) ဒဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာားက ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   အစ ရငခ်ရံ ြည်။ ြ  တ ူက ို 

မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၆) ပြည်နယန်ငှ တ် ငုြ်ီး ပြည်သူ  ထ ောငစ်  အလြ်ုအမ္ှုထဆောင ်အဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(ကက) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည သ်ငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် သာားသြ ားြ ာား အ ွက် 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို  ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀နငှ  ်အသက် စ ်ဆယ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားခငွ မ်ပြုရန ်မပည်နယ် သ ို  ြဟို ် 

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားက  ငမ်ပသည ်အခါ စ စစမ်ပ ားဒနာက် အဆံိုားအမဖ ်ဒပားရြည်။ ဆံိုားမဖ ် ခ က်အ  ိုငာ်း 

ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်ရန ်မပည်နယ ်သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားက ို ည နက်ကာားရြည်၊ 

(ခခ) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူကဒလား စဦ်ား အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်သည် ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း ြှ ်ပံို 

ြ ငန် ိုငမ်ခငာ်းဒကကာင  ်က သင ဒ်သာကိုနက် စရ  ်ဒင ွဒပားဒဆာငမ်ပ ားသမဖင  ်အသက် စဆ်ယ် နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားဒရားနငှ ပ် ်သက်၍ မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ား 

ဌာနြ ားက  ငမ်ပသည ်အခါ သဒ ာထာားြှ ်ခ က် ဒပားရြည်၊ 

(၇) လူဝငမ်္ှုက  ြီး  ြ်ထရြီးနငှ  ်ပြညသ်ူ  အငအ်ောြီး ဦြီးစ ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(ကက) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စ ်ဆယ် နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ထို ်ဒပားမပ ားသြူ ာား၏ က ိုယ်ဒရား ြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ 

ြ ာားက ို မြ ြု ွဲ့နယ်အလ ိုက်မပြုစိုထာားရှ ရြည်၊ 

(ခခ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားမခငာ်းနငှ  ်ပ ်သက်၍ 

မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(ဂဂ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း ြှ ်ပံိုြ ငန် ိုငမ်ခငာ်းက ို အက  ြုား အဒကကာငာ်း 

ဒဖာ်မပ၍ ဒလျှာက်ထာားသည ်အခါ သဒ ာထာားြှ ်ခ က်နငှ အ် ူ မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံ သ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(ဃဃ) မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာန၏ ခငွ မ်ပြုခ က်က ို ရရှ သည ်အခါ ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်န ်မပည်နယ ်သ ို  ြဟို  ်

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားထံသ ို   မပနက်ကာားရြည်။ လ ိုအပ်သလ ို ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က် ရြည်၊ 

(ငင) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စ ်ဆယ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) က ိုငဒ်ဆာငသ် ူစဦ်ား ဒသဆံိုားသမဖင  ်ထ ိုသ ူ

က ိုငဒ်ဆာငခ်  ဒသာ ပယ်ဖ က်ထာားသည ် က ်မပာားြ ာားက ို  ငမ်ပသည ်အခါ ဖ က်ဆ ားရြည်၊ 

(စစ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်မပ ား မဖစဒ်သာ်လည်ား  စဆ်ယ ရ်ှစန်စှ ်ြဒက ာ်လွနြ်  ဒသဆံိုားသြူ ာား၏ စာရငာ်းက ို 

မပည်နယ်အလ ိုက်၊   ိုငာ်းအလ ိုက် ပံိုစ ံဒထွ-၂ မဖင  ်မပြုစိုထာားရှ ရြည်။ မြ ြု ွဲ့နယ်၊ မပည်နယ်၊   ိုငာ်း 

ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားြ ာား ွင ်ဒသဆံိုားသြူ ာား၏ စာရငာ်းမပြုစိုထာားရှ မခငာ်းက ို ကကပ်ြ ်ရြည်၊ 

(ဆဆ) ြှ ်ပံို ငဒ်ပားမပ ားသြူ ာား၏စာရငာ်း၊ ဒသဆံိုားသြူ ာား၏ စာရငာ်း  ို  နငှ ပ် ်သက်၍ ဒလားလပ ် 

လိုပ်ငနာ်းည  နှု ငာ်းအစည်ားအဒဝား ွင ်ည  နှု ငာ်းရြည်။ 

န ငုင်ထံတော်ပြငြ်တ င ်ထမ္ ြီးဖ ောြီးထသော  ထလြီးအတ   ်ထမ္ ြီးဖ ောြီးထ  ောငြ်ီး မှ္တြုံ်တငပ်ခငြ်ီး၊ မ္ ဘ  ုငထ်ဆောင ်ထသောလ မှ်္တတ် င ်

အမ္ည် ည သ် ငြ်ီးပခငြ်ီး၊ ထသဆံြုီး ထ  ောငြ်ီး အထ  ောငြ်ီး  ောြီးပခငြ်ီး၊ အသ တ်စဆ်ယ ်နစှပ်ြည ် န ငုင်သံောြီးပြြုခ င  ်

မှ္တြုံ်တင ်တပ်ြောြီး၊ အသ ်တစဆ်ယန်စှပ်ြည  ်န ငုင်သံောြီးပြြုခ င  ်စ စစထ်ရြီး တပ်ြောြီး  တုထ်ြြီးပခငြ်ီး 

၁၉။ န ိုငင်ဒံ ာ်မပငပ် ွင ်န ိုငင်သံာားနငှ န်  ိုငင်မံခာားသာားြ  နစှပ်ါားြှ ဒြွားဖွာားဒသာကဒလားြ ာား၊ ဧည ်န ိုငင် ံသာားနငှ  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူြ  နစှပ်ါားြှ ဒြွားဖွာားဒသာကဒလားြ ာား၊ ဧည ်န ိုငင်သံာားနငှ  ်န ိုငင်မံခာားသာား ြ  နစှပ်ါားြှ 

ဒြွားဖွာားဒသာကဒလားြ ာား၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူြ  နစှပ်ါားြှ ဒြွားဖွာားဒသာ ကဒလားြ ာား နငှ  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သနူငှ  ်

န ိုငင်မံခာားသာား ြ  နစှပ်ါားြှ ဒြွားဖွာားဒသာကဒလားြ ာားက ို န ိုငင်သံာား စဦ်ား နည်ား ူ ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ 

ဒြွားဖွာားဒကကာငာ်း ြှ ်ပံို ငမ်ခငာ်း၊ ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ွင ်အြညထ်ည ်သငွာ်းမခငာ်း၊ ဒသဆံိုားဒကကာငာ်း 

အဒကကာငာ်းကကာားမခငာ်း၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် သမဖင  ်ြှ ်ပံို ငမ်ခငာ်း၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား၊ အသက် စ ်ဆယ် နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား  ို  က ို ထို ်ဒပားမခငာ်းနငှ ပ် ်သက်၍ 

ဒအာက်ပါ အ  ိုငာ်း လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည ်- 

(က) ထမ္ ြီးဖ ောြီးထ  ောငြ်ီး မှ္တြုံ်တငရ်န်ထလ ော ် ောြီးပခငြ်ီး၊ မ္ ဘ၏ န ငုင်သံောြီးပြြုခ င လ် မှ်္တတ် င ်အမ္ည် ည ်သ ငြ်ီးပခငြ်ီး၊ 

ထသဆံြုီးထ  ောငြ်ီး အထ  ောငြ်ီး  ောြီးပခငြ်ီး 

(၁) မ္ ဘ သ ု  မ္ဟတု ်အြ်ု  န်ြီးသ ူ လ ု ်နောရန ်

(ကက) ကဒလားဒြွားဖွာားဒကကာငာ်းက ို ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသသူည် ကဒလားဒြွားစာရငာ်း ြ  တ ူနငှ  ်အ ူ 

ဒြွားဖွာားသည ် ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း သက်ဆ ိုငရ်ာ  မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စ ်ဝနရ်ံို ား ထံသ ို   

ြှ ်ပံို ငဒ်ပားရန ်ဒလျှာက်ထာားရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(ခခ) မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ြရှ ဒသာန ိုငင် ံွင ်ဒြွားဖွာားမခငာ်းမဖစပ်ါက ြှ ်ပံို  ငဒ်ခ ာစာမဖင  ်

န ားရာ မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား သ ို  ြဟို ် လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား 

ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ြှ ်ပံို ငဒ်ပားရန ်ဒလျှာက်ထာားရြည်၊ 

(ဂဂ) ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်နငှ ည် ြျှဒသာ န ိုငင်မံခာားဒငကွ ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ား ဌာန၏ 

သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား သ ို   ဒပားသငွာ်းရြည်။ 

မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ားြရှ ဒသာ န ိုငင်မံဖစပ်ါက န ားရာ မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို  ်

ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား သ ို  ြဟို ် လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားသငွာ်းရြည်၊ 

(ဃဃ) ြ  ၏န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်ကဒလား၏အြည်က ို ထည ်သငွာ်းဒပားရန ်သက်ဆ ိုငရ်ာ 

မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   ဒလျှာက်ထာားရြည်။ ဒလျှာက်လ ာနငှ  ်အ ူ ြ  နစှပ်ါား၏ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ ဒြွားစာရငာ်းြ  တ ူ၊ ဒငဒွပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ြူရငာ်းနငှ  ်ြ  တ ူဒမပစာ  ို  က ို 

ဒပားအပ်ရြည်၊ 

(ငင) မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ြရှ ဒသာန ိုငင်မံဖစပ်ါက န ားရာမြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို   ြဟို  ်

ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား သ ို  ြဟို ် လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒလျှာက် ထာားရြည်၊ 

(စစ) မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ားက အဒကကာငာ်းကကာားသည ်အခါ ကဒလားအြည် ထည  ်

သငွာ်းထာားဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆က ို က ိုယ ် ိုငသ်ာွားဒရာက်မပ ားဒနာက် လက်ြှ ် ဒရားထ ိုား၍ 

ထို ်ယူရြည်၊ 

(ဆဆ) ကဒလားဒြွားဖွာားသည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း ြှ ပံ်ိုြ ငန် ိုငပ်ါက အက  ြုားအဒကကာငာ်းဒဖာ်မပ ၍ 

ပ က်ကွက်ြှုအ ွက် က သင ဒ်သာ ကိုနက် စရ  ်က ို ဒပားသငွာ်းမပ ားဒနာက် မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် 

ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   ဒလျှာက်ထာားရြည်၊ 

(ဇဇ) အသက် စဆ်ယ်နစှ ်ြမပည ်ြ  ကဒလား စဦ်ား ဒသဆံိုားသည ်အခါ ဒသဆံိုားသည ်ဒန  ြှစ၍  စလ်အ ွငာ်း 

မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရြည်။ မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို ် 

ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ားြရှ ဒသာန ိုငင် ံွင ်ဒသဆံိုားမခငာ်းမဖစပ်ါက ဒသဆံိုားသည ်ဒန  ြှစ၍  စလ် အ ွငာ်း 

န ားရာမြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား သ ို  ြဟို ် လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(၂) ပမ္န်မ္ောန ငုင်သံရုံံြီးနငှ  ်ထ ောငစ်စဝ်န်ရုံြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(ကက) ကဒလားဒြွားဖွာားဒကကာငာ်း ဒြွားဖွာားသည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း ဒလျှာက်ထာားသည ်အခါ ပံိုစ ံဒထွ-၁ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(ခခ) ြှ ်ပံို ငမ်ပ ားသည ်အခါ ြ  ၏န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်ကဒလား၏အြည်က ို 

ထည ်သငွာ်းဒပားဒရားအ ွက် ကဒလားနငှ ပ် ်သက်သည ်အဒကကာငာ်းအရာ အမပည ်အစံိုက ို ဒဖာ်မပမပ ား န ိုငင်မံခာား 

ဒရားဝနက်က ားဌာနြှ ဆင  ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရ ြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(ဂဂ) လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန၏ အဒကကာငာ်းမပနက်ကာားခ က်က ို ရရှ သည ် ြ  ၏ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်ကဒလား၏အြည်က ို မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား 

အကက ားအက က ထည ်သငွာ်းဒပားရြည်၊ 

(ဃဃ) ကဒလားဒြွားဖွာားသည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း ြှ ်ပံိုြ ငန် ိုငသ်ည ်အခါ အက  ြုားအဒကကာငာ်း ဒဖာ်မပ၍ 

ဒြွားစာရငာ်းြ  တ ူ၊ အဒထာက်အထာားြ ာားနငှ အ်  ူြ  သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသ၏ူ ဒလျှာက်ထာား ခ က်က ို 

န ိုငင်မံခာားဒရားဝနက်က ားဌာနြှ  ဆင  ်လဝူငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(ငင) လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံြှ  ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ ခငွ မ်ပြုဒကကာငာ်း မပနက်ကာားခ က်က ို 

ရရှ သည ်အခါ ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်ကဒလား၏အြည်က ို မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား 

သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား၏ အကက ားအက က ထည ်သငွာ်းဒပားရြည်၊ 

(စစ) ကဒလား စဦ်ား ဒသဆံိုားဒကကာငာ်း အဒကကာငာ်းကကာားသည ်အခါ ပံိုစ ံဒထွ-၂ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရား 

သငွာ်းရြည်။ န ိုငင်မံခာားဒရား ဝနက်က ားဌာနြှ  ဆင  ်လဝူငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ား ဌာန ထံသ ို   

အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(ဆဆ) ဒြွားဖွာားသ၊ူ ဒသဆံိုားသြူ ာား၏စာရငာ်းက ို သက်ဆ ိုငသ်ည ် အဒထာက်အထာားြ ာားနငှ အ် ူ ပံိုစ ံဒထွ-၃ မဖင  ်

 စလ်လျှင ်စက်က ြ် န ိုငင်မံခာားဒရားဝနက်က ားဌာနြှ ဆင  ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ   

အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(ဇဇ) ဒြွားဖွာားမခငာ်းမဖစပ်ါက ပံိုစ ံဒထွ-၁ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွငလ်ည်ားဒကာငာ်း၊ ဒသဆံိုားမခငာ်းမဖစပ်ါက ပံိုစ ံဒထွ-၂ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွငလ်ည်ားဒကာငာ်း ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၃) လူဝငမ်္ှုက  ြီး  ြ်ထရြီးနငှ  ်ပြည်သူ  အငအ်ောြီးဦြီးစ ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(ကက) န ိုငင်ဒံ ာ်မပငပ် ွင ်ဒြွားဖွာားမပ ား သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ်  ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား  ွင ်

ြှ ်ပံို ငထ်ာားဒသာ ကဒလားြ ာား၏စာရငာ်းက ို ပံိုစ ံဒထွ-၁ မဖင မ်ပြုစိုထာားရှ ရြည်၊ 

(ခခ) ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်အြညထ်ည ်သငွာ်းဒပားရန ်ဒလျှာက်ထာားခ က်က ို 

လက်ခရံရှ သည ်အခါ ရံိုားလက်ခြံှ ် ြ်ားြ ာားနငှ  ်  ိုက်ဆ ိုင ်စ စစရ်ြည်၊ 

(ဂဂ) ဒလျှာက်ထာားခ က်က ို စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ခ က်နငှ အ် ူ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(ဃဃ) ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်ကဒလား၏အြည်က ို ထည ်သငွာ်းဒပားရန ်ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့က 

ဆံိုားမဖ ်သည ်အခါ ထည ်သငွာ်းဒပားန ိုငဒ်ရားအ ွက် သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် 

ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရြည်။ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ြရှ ဒသာ 

န ိုငင်မံဖစပ်ါက န ားရာ မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(ငင) ကဒလားဒြွားဖွာားသည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း ြှ ်ပံိုြ ငန် ိုငမ်ခငာ်းနငှ  ်ပ ်သက်သည ်  ငမ်ပ ခ က် က ို 

ရရှ သည ်အခါ စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ခ က်နငှ အ် ူ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 
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(စစ) ြ  ၏န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ ွင ်ကဒလား၏အြည်က ို ထည ်သငွာ်းဒပားရန ်ဗဟ ို အဖွ ွဲ့ 

ကဆံိုားမဖ ်သည ်အခါ ထည ်သငွာ်းဒပားန ိုငဒ်ရားအ ွက် သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် 

ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ထံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရြည်။ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ားြရှ ဒသာ 

န ိုငင်မံဖစပ်ါက န ားရာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရြည်။ ြ ြ ဌာန ထံသ ို   

  ိုက်ရ ိုက် ဒလျှာက်ထာားမခငာ်းမဖစပ်ါက လ ိုအပ်သလ ို ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(ဆဆ) ြ  ၏န ိုငင်သံာားမပြုခွင လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်သငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် အသက် စဆ်ယ်နစှ ်

ြမပည ်ဒသားဒသာ ကဒလားြ ာား၏ အြည်စာရငာ်းက ို မပြုစိုထာားရှ ရြည်၊ 

(ဇဇ) န ိုငင်ဒံ ာ်မပငပ် ွင ်ဒြွားဖွာားဒသာ ကဒလားြ ာား၏အြည်စာရငာ်းက ို ပံိုစ ံဒထွ-၁ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် 

 ွငလ်ည်ားဒကာငာ်း၊ ဒသဆံိုားဒသာ ကဒလားြ ာား၏အြည်စာရငာ်းက ို ပံိုစ ံဒထွ-၂ ြှ ပံ်ို ငစ်ာအိုပ် ွင ်

လည်ားဒကာငာ်း ဒရားသငွာ်းထာားရှ ရြည်၊ 

(ဈဈ) ဒြွားဖွာားသ၊ူ ဒသဆံိုားသြူ ာား၏ စာရငာ်း  ို  နငှ  ်ပ ်သက်၍ ဒလားလပ ် လိုပ်ငနာ်းည  နှု ငာ်းအစည်ား အဒဝား ွင ်

ည  နှု ငာ်းရြည်၊ 

(ခ) အသ ်တစဆ်ယန်စှပ်ြည ်သပဖင  ်မှ္တြုံ်တငပ်ခငြ်ီး 

(၁) မ္ ဘ သ ု  မ္ဟတု ်အြ်ု  န်ြီးသ ူ လ ု ်နောရန ်

(ကက) ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆  ွင ်အြည်ထည ်ဒပားမခငာ်းခရံသည ် ကဒလား  စဦ်ား 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်သည ်အခါ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀နငှ  ်အသက် စဆ်ယ ်နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)    ို  က ို ထို ်ဒပားရန ်ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ် နငှ  ်ည ြျှဒသာ 

န ိုငင်မံခာားဒငကွ ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ 

ဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားသ ို   ဒပားသငွာ်းရြည်။ 

ဒငဒွပားသွငာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ဒမပစာနငှ  ်က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ သံိုားဒစာငက် ို ဒ ာငာ်းခရံြည်။ က ိုယ်ဒရား 

ြှ ် ြ်ားပံိုစ ံမပြု-၈  ွငက်ဒလား၏ လက်ဒဗွပံိုစြံ ာားနငှ  ်ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်ဒစရြည်၊ 

(ခခ) မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ြရှ ဒသာန ိုငင်မံဖစပ်ါက န ားရာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို   ြဟို ် 

ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားသ ို   ဒပားသငွာ်းရြည်။ ဒငဒွပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ဒမပစာနငှ  ်က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ 

သံိုားဒစာငက် ို ဒ ာငာ်းခရံြည်။ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်ကဒလား၏ လက်ဒဗွပံိုစြံ ာားနငှ  ်

ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်ဒစရြည်၊ 

(ဂဂ) ဒရားသငွာ်းမပ ားသည ် က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ သံိုားဒစာငက် ို ထ ိုကဒလား၏ ဒြွားစာရငာ်းြ  တ ူ၊ ၁.၄” × ၁.၂” 

အရွယ် ဓာ ်ပံိုငါားပံို၊ ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်  ို  နငှ အ် ူ သက်ဆ ိုင ်ရာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် 

ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   မဖစဒ်စ၊ န ားရာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာင ်စစဝ်နရ်ံို ား သ ို  ြဟို ် 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   မဖစ်ဒစ ဒပားပ ို  ရြည်၊ 
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(ဃဃ) မြနြ်ာန ိုငင်သံံရံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ားက အဒကကာငာ်းကကာားသည ်အခါ ထ ိုကဒလားအ ွက် 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀နငှ  ်အသက် စဆ်ယ ်နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)  ို  က ို ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ိုယ်   ိုင ်

သာွားဒရာက်မပ ား လက်ြှ ်ဒရားထ ိုား၍ ထို ်ယူရြည်၊ 

(ငင) အသက် စဆ်ယ်နစှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း ြှ ်ပံိုြ ငန် ိုငသ်ည ်အခါ ြ   သ ို  ြဟို ် 

အိုပ်ထ နာ်းသကူ ပ က်ကွက်ြှုအ ွက ်က သင ဒ်သာ ကိုနက် စရ  ်က ို ဒပားဒဆာင၍် အက  ြုား အဒကကာငာ်း 

ဒဖာ်မပမပ ား သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   ဒလျှာက်ထာား ရြည်၊ 

(စစ) မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ားြရှ ဒသာ န ိုငင်မံဖစပ်ါက အက  ြုားအဒကကာငာ်းဒဖာ်မပ ၍ 

ြှ ်ပံို ငဒ်ခ ာစာမဖင  ်န ားရာ မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား သ ို  ြဟို ် လူဝငြ်ှုကက ားကကပ် ဒရားနငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒလျှာက်ထာားရြည်၊ 

(ဆဆ) ကဒလား စဦ်ားဒသဆံိုားသည ်အခါ ကဒလားဒသဆံိုားသည ်ဒန  ြှစ၍  စလ်အ ွငာ်း ြ   သ ို  ြဟို ် 

အိုပ်ထ နာ်းသသူည် သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   အဒကကာငာ်း ကကာားရြည်။ 

အဒကကာငာ်းကကာားစာနငှ အ် ူ ဒသဆံိုားသူ၏ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား 

ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို 

ပူား ွ ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(ဇဇ) မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ြရှ ဒသာန ိုငင် ံွင ်ကဒလား စဦ်ားဒသဆံိုားသည ် အခါ 

ကဒလားဒသဆံိုားသည ်ဒန  ြှစ၍  စလ်အ ွငာ်း ြ   သ ို  ြဟို  ် အိုပ်ထ နာ်းသသူည် န ားရာ မြနြ်ာ န ိုငင် ံသရံံိုား 

သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား သ ို  ြဟို ် လဝူငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ား ဌာနထံသ ို   

အဒကကာငာ်းကကာားရြည်။ အဒကကာငာ်းကကာားစာနငှ အ် ူ ဒသဆံိုားသ၏ူ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-

၁၀(က)   ို  က ို ပူား ွ ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၂) ပမ္န်မ္ောန ငုင်သံရုံံြီး နငှ  ်ထ ောငစ်စဝ်န်ရုံြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(ကက) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစမံပြု-၆  ွင ်အြညထ်ည သ်ငွာ်းဒပားမခငာ်းခရံသည ် ကဒလား စဦ်ား 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်သမဖင  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-

၁၀နငှ  ်အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားရန ်ြ   

သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ အဒကကာငာ်းကကာားသည ်အခါ ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်နငှ  ်ည ြျှဒသာ န ိုငင်မံခာားဒငကွ ို 

ဒပားသငွာ်းဒစရြည်၊ 

(ခခ) မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ြရှ ဒသာ န ိုငင်မံဖစပ်ါက န ားရာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် 

ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားသ ို   ဒပားသငွာ်းဒစရြည်၊ 
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(ဂဂ) ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ဒငဒွပားသငွာ်းမပ ားပါက ဒငလွက်ခ ံရရှ ဒကကာငာ်း ဒမပစာနငှ  ်က ိုယ်ဒရား 

ြှ ် ြ်ားပံိုစ ံမပြု-၈ သံိုားဒစာငက် ို ထို ်ဒပားရြည်။ က ိုယ်ဒရားြ ှ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်ကဒလား၏ လက်ဒဗွ 

ပံိုစြံ ာားနငှ  ်ဒမခဒဗွပံိုစြံ ာားက ို နှ ပ်ဒစရြည်၊ 

(ဃဃ) ဒရားသငွာ်းမပ ားဒသာ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ားပံိုစ ံမပြု-၈နစှဒ်စာင၊် ကဒလား၏ ၁.၄” × ၁.၂” အရွယ ်ဓာ ပံ်ိုငါားပံို၊ 

ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆   ို  က ို မပည ်စံိုစွာရရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံမပြု-၉ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်

ဒရားသငွာ်းရြည်။ ကဒလားအာား အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀နငှ  ်

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားခငွ မ်ပြုရန ်

န ိုငင်မံခာားဒရားဝနက်က ားဌာနြှ  ဆင  ်လဝူငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်။ 

က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ားပံိုစ ံမပြု-၈  စဒ်စာငက် ို ရံိုားလက်ခ ံအမဖစ ်သ ြ်ားဆည်ားထာားရြည်၊ 

(ငင) လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံြှ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-

၁၀(က)  ို  က ို ထို ်ဒပားခငွ မ်ပြုဒကကာငာ်း မပနက်ကာားခ က်က ို လက်ခရံရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံမပြု-၉ ြှ ပံ်ို  ငစ်ာအိုပ် ွင ်

ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(စစ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စ ်ဆယ် နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို   ွင ်သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို   ြဟို  ်

ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား အကက ားအက က လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားရြည။် ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ိုယ်  ိုင ်

လာဒရာက်၍ ထို ်ယူဒစရြည၊် 

(ဆဆ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)  ို  က ို က ိုငဒ်ဆာငထ်ာားသ ူ ိုငာ်းသည် 

အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း က  သစစာမပြုရြည်မဖစဒ်ကကာငာ်း ကက ြု င ်

အသ ဒပားရြည်၊ 

(ဇဇ) န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သ ူကဒလား စဦ်ား အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း 

ြှ ်ပံိုြ ငန် ိုငသ်မဖင  ်ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ အက  ြုားအဒကကာငာ်းဒဖာ်မပ၍ ဒလျှာက်ထာားသည ် အခါ 

အပ ိုေခ်ွ ငယ်စ  ် (ကက) ြှ (ဃဃ) အထ  ဒဖာ်မပခ က်ြ ာားအ  ိုငာ်း ဒဆာငရွ်က်ဒပားရြည်၊ 

(ဈဈ) လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံြှ ြှ ်ပံို ငခ်ငွ မ်ပြုဒကကာငာ်း မပနက်ကာား ခ က်က ို 

ရရှ သည ်အခါ ခငွ မ်ပြုဒသာကာလ ြကိုနဆ်ံိုားြ  အပ ိုေခ်ွ ငယ်စ  ် (ငင) နငှ  ်(စစ) ပါအ  ိုငာ်း ဒဆာငရွ်က်ဒပား ရြည်၊ 

(ညည) ကဒလား စဦ်ား ဒသဆံိုားဒကကာငာ်းက ို ဒသဆံိုားသ၏ူ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) 

  ို  နငှ အ် ူ အဒကကာငာ်းကကာားခ က်က ို ရရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံဒထွ-၂ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရား သငွာ်းရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(ဋဋ) ဒသဆံိုားသ၏ူ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် 

 စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ပယ်ဖ က်ရြည်။  

က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ ြ  ၏ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု - ၈ ွင ်ကဒလား 

ဒသဆံိုားဒကကာငာ်းက ို ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(ဌဌ) ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ို န ိုငင်မံခာားဒရားဝနက်က ားဌာနြှ  ဆင  ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အင ်အာား 

ဦားစ ားဌာနထံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(၃) လူဝငမ်္ှုက  ြီး  ြ်ထရြီးနငှ  ်ပြည်သူ  အငအ်ောြီး ဦြီးစ ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(ကက) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက် စဆ်ယ် နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ထို ်ဒပားမပ ားသြူ ာား၏ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈   ို  က ို 

သ ြ်ားဆည်ားထာားရြည်၊ 

(ခခ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက် စဆ်ယ် နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)   ို  က ို ထို ်ဒပားမခငာ်းနငှ ပ် ်သက်၍ 

မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာန ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(ဂဂ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူကဒလား စဦ်ားအာား အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား 

က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ထို ်ဒပားရန ်ြ ြ ဌာနထံသ ို     ိုက်ရ ိုက် ဒလျှာက်ထာားသည ်အခါ လ ိုအပ်သလ ို 

ဒဆာငရွ်က်ဒပားရြည်၊ 

(ဃဃ) အသက် စဆ်ယ်နစှ ်မပည ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်းြှ ်ပံိုြ ငန် ိုငခ်  သမဖင  ်အက  ြုား အဒကကာငာ်း 

ဒဖာ်မပ၍ ဒလျှာက်ထာားသည ်အခါ သဒ ာထာားြှ ်ခ က်နငှ အ် ူ မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံ သ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(ငင) မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံြှ ြှ ်ပံို ငမ်ခငာ်းနငှ  ်ပ ်သက်ဒသာ ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို ရရှ သည ်အခါ 

ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်န ်သက်ဆ ိုငရ်ာမြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   မပနက်ကာား ရြည်၊ 

(စစ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက် စဆ်ယ် နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) က ိုငဒ်ဆာငသ် ူ စဦ်ားဒသဆံိုားသမဖင  ်ထ ိုသ ူ

က ိုငဒ်ဆာငခ်  ဒသာ ပယ်ဖ က်ထာားသည ် က ်မပာားြ ာားက ို ဒပားပ ို  သည ်အခါ ဖ က်ဆ ားရြည်၊ 

(ဆဆ) ဒသဆံိုားသြူ ာား၏စာရငာ်းက ို န ိုငင်အံလ ိုက် ပံိုစ ံဒထွ-၂ ြ ှ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်မပြုစိုထာားရှ ရြည်၊ 

(ဇဇ) ြှ ်ပံို ငဒ်ပားမပ ားသြူ ာား၏ စာရငာ်း၊ ဒသဆံိုားသြူ ာား၏စာရငာ်း  ို  နငှ  ်ပ ်သက်၍ ဒလားလပ ် လိုပ်ငနာ်းည  နှု ငာ်း 

အစည်ားအဒဝား ွင ်ည  နှု ငာ်းရြည်၊ 

၂၀။ နစှ ်စန်စှက် ို ဒရ ွက်ရာ ွင ်အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ မပကခေ နအ်ရ ဒရ ွက်ရြည်။ 

၂၁။ န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သနူငှ  ်အ ြ်ဒထာငက် ခ  ၍ န ိုငင်သံာား မပြုခငွ ရ်ရန ်

ဒလျှာက်ထာားမပ ားဒနာက် န ိုငင်သံာား မပြုခငွ ြ်ရြ ကာလအ ွငာ်း ယငာ်း၏ဇန ား သ ို  ြဟို ် ခငပ်ွနာ်း ဒသဆံိုားလျှငမ်ဖစဒ်စ၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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ကွာရှငာ်းမပ ်စ လျှငမ်ဖစဒ်စ ထ ိုသ၏ူ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်ရန ်ဒလျှာက်ထာားမခငာ်းသည် ဥပဒေပိုေြ် ၅၂ အရ ပ က်မပယ်သည်။ 

ထ ိုသသူည်  ဥပဒေပိုေြ် ၇၂ ပါ မပဋ္ဌာနာ်းခ က်ဒကကာင  ်န ိုငင်သံာား မပြုခငွ ရ်ရန ်ဒလျှာက်ထာားခငွ ြ်ရှ ပါ။ 

အသ တ်စဆ်ယန်စှပ်ြည  ်န ငုင်သံောြီးပြြုခ င  ်မှ္တြုံ်တင ်တပ်ြောြီး ၊ အသ ်တစဆ်ယန်စှပ်ြည ် န ငုင်သံောြီး ပြြုခ င  ်

စ စစထ်ရြီး တပ်ြောြီး ၊ န ငုင်သံောြီးပြြုခ င လ် ်မှ္တ၊် န ငုင်သံောြီး ပြြုခ င  ်စ စစထ်ရြီး  တပ်ြောြီး   ုငထ်ဆောငသ်မူ္ ောြီး လ ု ်နောရန ်

စည်ြီး မ်္ြီးမ္ ောြီး 

၂၂။ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား က ိုက ိုငဒ်ဆာငသ်သူည်လည်ားဒကာငာ်း၊ န ိုငင်သံာားမပြုခွင လ်က်ြှ ်၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားက ို က ိုငဒ်ဆာငသ်သူည်လည်ားဒကာငာ်း ဒအာက်ပါအ  ိုငာ်းလ ိုက်နာ ရြည်- 

(က) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)က ိုမဖစဒ်စ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ စ် စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က) က ို မဖစဒ်စ စနစ ်က  က ိုငဒ်ဆာင ်ထ နာ်းသ ြ်ားရြည်၊ 

(ခ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက်  စဆ်ယ် နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)  ို   ွငလ်ည်ားဒကာငာ်း၊ န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို   ွငလ်ည်ားဒကာငာ်း  စံို ရာ ဒရားသငွာ်းမခငာ်း၊ ဖ က်မခငာ်း၊ 

မပြုမပငဒ်မပာငာ်းလ မခငာ်း၊ ြထငြ်ရှာား မဖစဒ်အာင ်မပြုလိုပ်မခငာ်းက ို ြမပြု လိုပ်ရ၊ 

(ဂ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀ သ ို  ြဟို ် အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)က ိုလည်ားဒကာငာ်း၊ န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ သ ို  ြဟို  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က) က ိုလည်ား ဒကာငာ်း အမခာားသ ူစဦ်ားအာား လ  ဒမပာငာ်းဒပားမခငာ်း 

ြမပြုလိုပ်ရ၊ 

(ဃ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက်  စဆ်ယ် နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ဒပ ာက်ဆံိုားသည ်အခါ ွငမ်ဖစဒ်စ၊ ပ က်စ ားသည ် အခါ ွငမ်ဖစဒ်စ 

သက်ဆ ိုငရ်ာရပ်ကွက် သ ို  ြဟို ် ဒက ားရွာအိုပ်စို မပည်သူ  ဒကာငစ်  ရံိုားနငှ  ်မပည်သူ  ရ စခနာ်း ထံသ ို   

အက  ြုားအဒကကာငာ်းဒဖာ်မပ၍ က ိုယ်   ိုငသ် ို  ြဟို ် စာမဖင  ်အမြနဆ်ံိုား  ိုငက်ကာားရြည်၊ 

(င) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက်  စဆ်ယ် နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) မဖစဒ်စ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က် ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က)မဖစဒ်စ ဒဟာငာ်းနြွ်ားဒဆွားမြည ်ြထငြ် ရှာားမဖစလ်ျှင ်သက်ဆ ိုငရ်ာ 

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   အက  ြုားအဒကကာငာ်း ဒဖာ်မပ၍ က ိုယ်  ိုင ်သ ို  ြဟို ် စာမဖင  ်အမြနဆ်ံိုား 

အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(စ) သ ူစဦ်ားသည် အမခာားသ ူစဦ်ား၏ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ် မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀ 

သ ို  ြဟို ် အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) က ိုမဖစဒ်စ၊ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က် ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်စ စစဒ်ရားက ် မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) က ိုမဖစဒ်စ 

ဒကာက်ယူရရှ သည ်အခါ န ားရာရပ်ကွက် သ ို  ြဟို  ်ဒက ားရွာအိုပ်စို မပည်သူ   ဒကာငစ်  ရံိုား သ ို  ြဟို ် န ားရာ 

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   အမြနဆ်ံိုား ဒပားအပ်ရြည်၊ 

(ဆ) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက်  စဆ်ယ် နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က် ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို က ိုငဒ်ဆာငသ် ူစဦ်ား ဒသဆံိုား သည ်အခါ ဒသဆံိုားသည ်ဒန  ြှစ၍ 

 စလ်အ ွငာ်း သက်ဆ ိုငသ်ကူ ဒသဆံိုားသကူ ိုငဒ်ဆာငခ်  ဒသာ လက်ြှ ်နငှ  ်က ်မပာား  ို  က ို သက်ဆ ိုငရ်ာ 

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား ထံသ ို   ဒပားအပ်ရြည်၊ 

(ဇ) ဒနရပ်လ ပ်စာ ဒမပာငာ်းလ သည ်အခါ  ိုငာ်း  စလ်အ ွငာ်း သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားထံသ ို    

အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(ဈ) ြ ြ ဒနထ ိုငရ်ာမြ ြု ွဲ့နယ်ြှ အမခာားမြ ြု ွဲ့နယ် စခ်ိုသ ို   ခရ ားထွက်ခာွသည ်အခါ အသက် စဆ်ယ် ရစှန်စှ ် ြမပည ်ဒသားသသူည် 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀ သ ို  ြ ဟို  ်အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) က ို ယူဒဆာင ်သာွား ရြည။် အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှ ်

မပည ်မပ ားသသူည် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)က ို 

ယူဒဆာငသ်ာွားရြည်။  ာဝနရ်ှ သကူ စစဒ်ဆားရန ်ဒ ာငာ်းခသံည ် အခါ သကဆ် ိုငရ်ာ လက်ြှ  ်သ ို  ြဟို ် 

က ်မပာားက ို မပသရြည်၊ 

(ည)  ာဝနရ်ှ သြူ ာားက စစဒ်ဆားရနဒ် ာငာ်းခသံည ်အခါ ြ ြ ဒနထ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်အ ွငာ်းမဖစပ်ါက သက်ဆ ိုငရ်ာ 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က် ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ိုမပသရြည်။ 

န ငုင်ထံတော်အတ ငြ်ီး ထန  ငုထ်သော န ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်သတူစဦ်ြီး၏  တပ်ြောြီးပဖစထ်စ၊ လ မှ်္တပ်ဖစထ်စ ထြ ော ်ဆံြုီး 

ြ  ်စ ြီးသည  ်အခါ မ္ တတ ူ  တုထ်ြြီးရန် ထဆောငရ်  ်ပခငြ်ီး 

၂၃။ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ၊အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ၊န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ဒပ ာက်ဆံိုားပ ကစ် ားသမဖင  ်

ြ  တ ူက ိုထို ်ဒပားဒရားအ ွက် န ိုငင်ဒံ ာ်အ ွငာ်းမဖစပ်ါက ဒအာက်ပါအ  ိုငာ်း လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည ်- 

(က) မ္ ဘ သ ု  မ္ဟတု ်အြ်ု  န်ြီးသ ူသ ု  မ္ဟတု ်အသ ်တစဆ်ယ ရှ်စန်စှ ်ပြည ်မြ ြီးသ ူ လ  ု်နောရန ်

(၁) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)  စခ်ိုခို သ ို  ြဟို ်  န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က)  စခ်ိုခိုဒပ ာက် ဆံိုားသည ်အခါ  ွင ်မဖစဒ်စ၊ 

ပ က်စ ားသည ်အခါ ွငမ်ဖစဒ်စ သက်ဆ ိုငရ်ာ ရပ်ကွက ်သ ို  ြဟို ် ဒက ားရွာအိုပ်စို မပည်သူ   ဒကာငစ် ရံို ား၊ 

မပည်သူ  ရ စခနာ်းနငှ  ်မြ ြု ွဲ့နယ် ဦားစ ားဌာနြ ား ရံိုားထံသ ို   အက  ြုားအဒကကာငာ်း ဒဖာ်မပ၍ က ိုယ်  ိုင ်သ ို  ြဟို ် စာမဖင  ်

အမြနဆ်ံိုား   ိုငက်ကာားရြည်၊ 

(၂) မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား က အဒကကာငာ်းကကာားသည ်အခါ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) 

ြ  တ ူက ို မဖစဒ်စ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) 

ြ  တ ူက ိုမဖစဒ်စ ထို ်ဒပားန ိုငဒ်ရားအ ွက် ဒငကွ ပ်  စဆ်ယက် ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား ွင ်ဒပားသငွာ်း ရြည်။ 

ဒငဒွပားသွငာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ဒမပစာက ို ဒ ာငာ်းခရံြည်၊ 

(၃) ဒငဒွပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ဒမပစာက ိုမပသ၍ ြှ ် ြ်ားလ ာပံိုစ ံဒထွ-၄ က ိုမြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား ွင ်ဒ ာငာ်းခရံြည်။ 

ပံိုစ ံဒထွ-၄  ွင ်ြှနက်နမ်ပည စ်ံိုစွာ ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် သက်ဆ ိုငရ်ာ ရပ်ကွက် သ ို  ြဟို  ်ဒက ားရွာအိုပ်စို 

မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပ၍ သဒ ာထာားြှ ်ခ က် က ိုဒ ာငာ်းခရံြည်၊ 

(၄) ပံိုစ ံဒထွ-၄ က ို ၁.၄” × ၁.၂” အရွယ် ဓာ ်ပံိုနစှပံ်ိုနငှ အ်  ူမြ ြု ွဲ့နယ် ဦားစ ားဌာနြ ား ရံိုားထံ သ ို   ဒပားအပ်ရြည်၊ 

(၅) က ိုငဒ်ဆာငခ်ငွ မ်ပြုထာားဒသာ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)  စခ်ိုခိုမဖစ ်ဒစ၊ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က် ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က)  စခ်ိုခို မဖစဒ်စ 

ဒပ ာက်ဆံိုားပ က်စ ားသည ်အခါ ဒပ ာကဆ်ံိုားပ က်စ ားမပ ားြှ ရ ိုက်ကာူးသည ် ဓာ ်ပံိုနစှပံ်ိုက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ် 

ဦားစ ားဌာနြ ား ရံိုားထံသ ို   ဒပားအပ်ရြည်၊ 

(၆) မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားက အဒကကာငာ်းကကာားသည ်အခါ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) 

ြ  တ ူက ို ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသ ူက ိုယ်  ိုင ်မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား  ွင ်လက်ြှ ်ဒရားထ ိုား ၍ ထို ်ယူရြည်။  

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က် ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူက ို 

သက်ဆ ိုငသ်ကူ ိုယ်  ိုင ်မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား ွင ်လက်ြှ ်ဒရားထ ိုား၍ ထို ်ယူရြည်၊ 

(ခ) ရြ်   ်နငှ  ်ထ  ြီးရ ောအြ်ုစ ုပြည်သူ  ထ ောငစ်  အလြ်ုအမ္ှုထဆောင ်အဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ဒပ ာက်ဆံိုားပ က်စ ားသမဖင  ်ြ ှ် ြ်ားလ ာ ပံိုစ ံဒထွ-၄ က ို ငမ်ပသည ်အခါ 

သဒ ာထာားြှ ်ခ က်က ို ဒပားရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၂) ဒပ ာက်ဆံိုားပ က်စ ားဒကကာငာ်း   ိုငက်ကာားခ က်နငှ  ်ပ ်သက်၍ စံိုစြ်ားစစဒ်ဆား ငမ်ပရန ်မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ   ဒကာငစ်  

အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့က ည နက်ကာားသည ်အခါ လ ိုအပ်သလ ို စံိုစြ်ားစစဒ်ဆားမပ ားဒနာက် ဒ ွွဲ့ ရှ  ခ က်က ို 

မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို   မပနလ်ည် ငမ်ပရြည်၊ 

(ဂ) ပြည်သူ  ရ စခန်ြီး  ထဆောငရ်  ်ရန်။ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-

၁၀၊အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-

၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ဒပ ာက်ဆံိုားပ က် စ ားဒကကာငာ်း ြ   သ ို  ြဟို ် 

အိုပ်ထ နာ်းသထူံြှမဖစဒ်စ၊ သက်ဆ ိုငသ်ထူံြှမဖစဒ်စ   ိုငက်ကာားခ က်က ို ရရှ သည ်အခါ လ ိုအပ်ဒသာ 

စံိုစြ်ားစစဒ်ဆားမခငာ်းြ ာားက ို မပြုလိုပ်မပ ားဒနာက် ဒ ွွဲ့ ရှ ခ က်က ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့ နယ ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  

အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို   အမြနဆ်ံိုား ဒပားပ ို  ရြည။် ြ  တ ူက ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ား ဌာနြ ား ရံိုားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(ဃ) မမ္ ြု ွဲ့နယဦ်ြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ၊န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ဒပ ာက်ဆံိုားပ က်စ ားသမဖင  ်ြ  တ ူထို ်ဒပားဒရား နငှ  ်ပ ်သက်သည ် 

  ိုငက်ကာားခ က်က ို ရရှ ပါက သက်ဆ ိုငသ်ကူ ို ဒခေါ်ယူဒြားမြနာ်းရြည်။ ဒငကွ ပ်  စဆ်ယ် က ိုလည်ား 

ဒပားသငွာ်းဒစရြည်။ ဒငလွက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း ဒမပစာက ို ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(၂) ဒငဒွပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ဒမပစာက ို  ငမ်ပသည ်အခါ ြှ  ်ြ်ားလ ာ ပံိုစ ံဒထွ-၄က ို ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(၃) ြှ ် ြ်ားလ ာ ပံိုစ ံဒထွ-၄ နငှ  ်အ ူ သက်ဆ ိုငသ်၏ူ ၁.၄” × ၁.၂” အရွယ် ဓာ ်ပံိုနစှပံ်ိုက ို ဒပား အပ်သမဖင  ်

ရရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံဒထွ-၅ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ ရရှ ဒကကာငာ်း ဒမပစာက ို ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(၄) မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံြ ှမပညသ်ူ  ရ စခနာ်း၏ စံိုစြ်ားစစဒ်ဆားဒ ွွဲ့ ရှ ခ က် က ို 

ရရှ သည ်အခါ အြှု ွ  အမပည အ်စံိုက ို စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ခ က်နငှ အ် ူ မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ   ဒကာငစ် အလိုပ်အြှု 

ဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်။ မပည်သူ  ရ စခနာ်း၏ စံိုစြ်ားစစဒ်ဆားဒ ွွဲ့ ရှ ခ က်က ို ြရရှ ဒသားပါက ရရှ သည်အထ  

ဒစာင ဆ် ိုငာ်းမပ ားြှ အြှု ွ က ို  ငမ်ပရြည။် သ ို  ရာ ွင ်ဒနာှင ဒ်နာှးကကန  က်ကာြှုြရှ ဒစရန ်ဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(၅) မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ိုရရှ သည ်အခါ အသက် စ ်ဆယ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား 

ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ြ  တ ူက ို ထို ်ဒပားဒရားအ ွက် ဆက်လက်ဒဆာင ်ရွက်ရြည်၊ 

(၆) မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ သဒ ာထာားြှ ်ခ က်က ို ရရှ သည ်အခါ 

ယငာ်းသဒ ာထာားြှ ်ခ က်နငှ အ် ူ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံ

မပြု-၆(က) ြ  တ ူက ို ထို ်ဒပားဒရားအ ွက် လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အင ်အာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၇) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ြ  တ ူက ို  မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား က ိုယ်  ိုင ်



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားရြည်။ ပံိုစ ံဒထွ-၅ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်း 

သအူာားလက်ြှ ်ဒရားထ ိုားဒစ၍ ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(၈) လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံြှ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူက ို ရရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံဒထွ-၅ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်  ွင ်ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် 

သက်ဆ ိုငသ်အူာား လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားဒစ၍ ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(၉) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ြ  တ ူသ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူထို ်ဒပားမခငာ်းအ ွက် ဒငရွရှ ြှု အဒမခ အဒနက ို ပံိုစ ံမပြု-၁၃ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ ဒငရွရှ ြှု အဒမခအဒနက ို  စလ်လျှင ် စက်က ြ ်သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ ်

သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်း ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   အစ ရငခ်ရံြည်။ က ိုယ်ဒရား ြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်လ ိုအပ်သလ ို 

ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၁၀) ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ် သ ို  ြဟို  ်  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   အစ ရငခ်ရံြည်၊ 

(၁၁) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ြ  တ ူက ို မဖစဒ်စ ၊န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူက ိုမဖစဒ်စ ထို ်ဒပားမခငာ်းနငှ  ်ပ ်သက်၍ 

 စလ်လျှင ်စက်က ြ် လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   အစ ရငခ် ံရြည်။ ြ  တ ူက ို 

သက်ဆ ိုငရ်ာမပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(င) မမ္ ြု ွဲ့နယပ်ြည်သူ  ထ ောငစ်  အလုြ်အမ္ှုထဆောငအ်ဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ဒပ ာက်ဆံိုား ပ က်စ ားဒကကာငာ်း   ိုငက်ကာားခ က် နငှ ပ် ်သက်၍ 

မပည်သူ  ရ စခနာ်းထံြှ စံိုစြ်ားစစဒ်ဆားဒ ွွဲ့ ရှ ခ က်က ို ရရှ သည ်အခါ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား ထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၂) မပည ်စံိုမခငာ်းြရှ ပါက စံိုစြ်ားစစဒ်ဆားဒရားအဖွ ွဲ့က ို ဖွ ွဲ့၍မဖစဒ်စ၊ သက်ဆ ိုငရ်ာ ရပ်ကွက် သ ို  ြဟို  ်ဒက ားရွာ အိုပ်စို 

မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့က ိုမဖစဒ်စ စံိုစြ်ားစစဒ်ဆား၍  ငမ်ပရန ်ည နက်ကာား န ိုငသ်ည်၊ 

(၃) မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက အြှု ွ အမပည ်အစံိုက ို  ငမ်ပသည ်အခါ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) 

၊န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူ ထို ်ဒပားဒရားနငှ  ်

ပ ်သက်၍ သဒ ာထာားြှ ်ခ က်ဒပားရြည်၊ 

(စ) ပြည်နယန်ငှ  ်တ ငုြ်ီးဦြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၁) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ြ  တ ူထို ်ဒပားဒရားနငှ  ်ပ ်သက်သည ် အြှု ွ က ို 

ရရှ သည ်အခါ ြှ ် ြ်ားြ ာားနငှ  ်  ိုကဆ် ိုငစ်စဒ်ဆားရြည်၊ 

(၂) အြှု ွ အမပည ်အစံိုက ို စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ခ က်နငှ အ် ူ မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ် 

အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ ထံသ ို   ငမ်ပရြည်၊ 

(၃) မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ ြ  တ ူထို ်ဒပားရန ်ဆံိုားမဖ ် 

ခ က်က ိုရရှ သည ်အခါ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် 

 စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ြ  တ ူက ို  မပည်နယ် သ ို  ြဟို  ်

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ား က ိုယ်  ိုင ်လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားရြည်။ ပံိုစ ံဒထ-ွ၅ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် 

သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၄) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ြ  တ ူ ွင ်ြူလက ်မပာား၌ ဒဖာ်မပခ က် အ  ိုငာ်း 

မဖည ်စွက်ဒရားသာားရြည်။ ြ ြ သဒ ာအဒလ ာက် ြည်သည အ်ခ က်က ိုြျှ မပငဆ်ငမ်ဖည ်စွက် မခငာ်းြမပြုရ၊ 

(၅) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူ ထို ်ဒပားရန ်

အြှု ွ က ို ရရှ သည ်အခါ စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ခ က်နငှ အ် ူ မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ   ဒကာငစ်  

အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၆) မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ သဒ ာထာားြှ ်ခ က်နငှ  ်အ ူ အြှု ွ က ို 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန ထံသ ို   ဆက်လက် ငမ်ပရြည်၊ 

(၇) န ိုငင်သံာားမပြုခွင လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူက ို 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံြှ ရရှ သည ် အခါ ပံိုစ ံဒထွ-၅ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်  ွင ်

ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၈) ြ  တ ူထို ်ဒပားသည ် က စစ  ိုငာ်း ွင ်သက်ဆ ိုငသ်၏ူ က ိုယဒ်ရားြှ ် ြ်ားပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်ဒရားသငွာ်းရ ြည်၊ 

(၉) ြ  တ ူ ထို ်ဒပားမခငာ်းအ ွက် ကိုနက် စရ  ်ဒငရွရှ ြှု အဒမခအဒနက ို မြ ြု ွဲ့နယ်အလ ိုက် ပံိုစ ံမပြု-၁၃ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်မပြုစိုထာားရှ ရြည်၊ 

(၁၀) ြ  တ ူထို ်ဒပားမခငာ်းနငှ ပ် ်သက်၍ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား ရံိုားြ ာား၏ ဒဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာားက ို ကက ားကကပ်ရြည်၊ 

(၁၁) ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ို  စလ်လျှင ်စက်က ြ် လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံ သ ို   

အစ ရငခ်ရံြည်၊ 

(ဆ) ပြည်နယန်ငှ တ် ငုြ်ီး ပြည်သူ  ထ ောငစ်  အလုြ်အမ္ှုထဆောငအ်ဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန ်
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(၁) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ြ  တ ူ ထို ်ဒပားရန ်မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားက 

အြှု ွ က ို  ငမ်ပသည ်အခါ အဆံိုားအမဖ ်ဒပားရြည်၊ 

(၂) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူထို ် ဒပားရန ်မပည်နယ် 

သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားက အြှု ွ က ို  ငမ်ပသည ်အခါ ြ  တ ူထို ်ဒပားဒရားနငှ  ်ပ ်သက်၍ 

သဒ ာထာားြှ ်ခ က် ဒပားရြည်၊ 

(၃) ြ  တ ူထို ်ဒပားမခငာ်းနငှ ပ် ်သက်၍ သက်ဆ ိုငသ်၏ူ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု-၈  ွငဒ်ရားသငွာ်း မခငာ်း ရှ  ြရှ ၊ 

ကိုနက် စရ  ်ဒငရွရှ ြှုအဒမခအဒနက ို မြ ြု ွဲ့နယ်အလ ိုက် ပံိုစ ံမပြု-၁၃ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်မပြုစိုထာားရှ မခငာ်း ရှ  

ြရှ   ို  က ို အခါအာားဒလ ာ်စွာ စစဒ်ဆားန ိုငသ်ည်၊ 

(၄) မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားြ ာားက ြ  တ ူထို ်ဒပားမခငာ်းက ို မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ား ြ ာားက 

ကကပ်ြ ်ဒဆာငရွ်က်ရန ်ည နက်ကာားန ိုငသ်ည်၊ 

(ဇ) လူဝငမ်္ှုက  ြီး  ြ်ထရြီးနငှ  ်ပြညသ်ူ  အငအ်ောြီးဦြီးစ ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူ ထို  ်ဒပားရန ်

အြှု ွ က ို ရရှ သည ်အခါ ြှ ် ြ်ားြ ာားနငှ  ်  ိုကဆ် ိုငစ်စဒ်ဆားရြည်၊ 

(၂) ြှနက်နဒ်ကကာငာ်း စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ပါက န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာားပံိုစ ံမပြု-

၆(က) ြ  တ ူက ို လဝူငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန ည နက်ကာားဒရားြ ား ခ ြုပ်က လက်ြှ ် 

ဒရားထ ိုားရြည်။ ပံိုစ ံဒထွ-၅ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ ်သ ို  ြဟို ် 

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၃) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူ ွင ်ြူလ လကြ်ှ ်၊ 

က ်မပာား၌ ဒဖာ်မပခ က်ြ ာားအ  ိုငာ်း ဒရားသာားရြည်။ ြ ြ သဒ ာအဒလ ာက် ြည်သည ် အခ က်က ိုြျှ မပငဆ်င ်

မဖည ်စွက်မခငာ်း ြမပြုရ၊ 

(၄) ြ  တ ူထို ်ဒပားသည ် က စစ  ိုငာ်း ွင ်သက်ဆ ိုငသ်၏ူ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု -၈  ွင ်ဒရားသငွာ်းရ ြည်၊ 

(၅) ြ  တ ူထို ်ဒပားမခငာ်းအ ွက် ကိုနက် စရ  ် ဒငရွရှ ြှု အဒမခအဒနက ို မပည်နယ်အလ ိုက် ၊   ိုငာ်း အလ ိုက် ပံိုစ ံမပြု-၁၃ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်မပြုစိုထာားရှ ရြည်၊ 

(၆) ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ို သံိုားလလျှင ် စက်က ြ် မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပရြည်။ 

န ငုင်ထံတော် ပြငြ်တ င ်ထန  ငုထ်သော န ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်သ ူတစဦ်ြီး၏ တပ်ြောြီးပဖစထ်စ၊ လ ်မှ္တပ်ဖစထ်စ ထြ ော ် ဆံြုီး 

ြ  ်စ ြီးသညအ်ခါ မ္ တတ ူ တုထ်ြြီးရန် ထဆောငရ်  ်ပခငြ်ီး 

၂၄။ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား၊ အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ်၊ န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ဒပ ာက်ဆံိုားပ ကစ် ားသမဖင  ်ြ  တ ူက ို 

ထို ်ဒပားဒရားအ ွက် န ိုငင်ဒံ ာ်မပငပ် ွင ်မဖစပ်ါက ဒအာကပ်ါ အ  ိုငာ်းလ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည ်- 
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(က) မ္ ဘ သ ု  မ္ဟတု ်အြ်ု  န်ြီးသ ူသ ု  မ္ဟတု ်အသ ်တစဆ်ယ ရှ်စန်စှပ်ြည ်မြ ြီးသ ူ လ ု ်နောရန ်

(၁) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ်နစှ ်မပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ဒပ ာက်ဆံိုားပ က်စ ားသည ်အခါ ဒပ ာက်ဆံိုားပ က် စ ားသည ်ဒန  ြှစ၍  စလ်အ ွငာ်း 

အက  ြုားအဒကကာငာ်းဒဖာ်မပခ က်က ို ရ စခနာ်းသ ို     ိုငက်ကာားသည ်   ိုငက်ကာား ခ က်ြ  တ ူ၊ ဒငကွ ပ်  စဆ်ယ်နငှ  ်

ည ြျှဒသာ န ိုငင်မံခာားဒငနွငှ အ် ူ သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   

အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(၂) မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ြရှ ဒသာ န ိုငင်မံဖစပ်ါက ဒပ ာက်ဆံိုားပ က်စ ားသည ်အခါ ဒပ ာက်ဆံိုား 

ပ က်စ ားသည ်ဒန  ြှစ၍  စလ်အ ွငာ်း အက  ြုားအဒကကာငာ်း ဒဖာ်မပခ က်က ို ရ စခနာ်းသ ို     ိုငက်ကာား သည ် 

  ိုငက်ကာားခ က် ြ  တ ူ၊ ဒငကွ ပ်  စဆ်ယ်နငှ ည် ြျှဒသာ န ိုငင်မံခာားဒင ွ ို  နငှ အ် ူ န ားရာမြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို  ်

ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(၃) သက်ဆ ိုငရ်ာမြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ားထံြှ ဒပားပ ို  ဒသာ ဒငလွက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း ဒမပ စာနငှ  ်

ြှ ် ြ်ားလ ာ ပံိုစ ံဒထွ-၄က ို ရရှ သည ်အခါ မပည ်စံိုစွာ ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် ၁.၄” × ၁.၂” အရွယ်ဓာ ်ပံိုနစှပံ်ိုနငှ  ်အ ူ 

မပနလ်ည်ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၄) သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ထံြှ အဒကကာငာ်းကကာားခ က်က ို ရရှ သည ် အခါ 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ြ  တ ူက ို ထို ်ယူရနမ်ဖစပ်ါက ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသ ူ

က ိုယ်  ိုင ်မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ွင ်လက်ြှ ်ဒရားထ ိုား၍ ထို ်ယူရြည။် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူက ို 

ထို ်ယူရနမ်ဖစပ်ါက သကဆ် ိုငသ်ကူ ိုယ်  ိုင ်မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ွင ်လက်ြှ ်ဒရားထ ိုား၍ 

ထို ်ယူဒစရြည်၊ 

(ခ) ပမ္န်မ္ောန ငုင် ံသရုံံြီးနငှ  ်ထ ောငစ်စဝ်န်ရုံြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ၊န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ဒပ ာက်ဆံိုားပ က်စ ားသမဖင  ်ြ  တ ူထို ်ဒပားရန ်ဒငကွ ပ်  စဆ်ယ်နငှ ည် ြျှဒသာ 

န ိုငင်မံခာားဒငနွငှ်  အ ူ အဒကကာငာ်းကကာားစာက ို ရရှ သည ်အခါ ဒငရွဒမပစာနငှ  ်ြှ ် ြ်ားလ ာ ပံိုစ ံဒထွ-၄က ို 

သက်ဆ ိုငသ်ထူံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၂) ြှ ် ြ်ားလ ာ ပံိုစ ံဒထွ-၄ နငှ အ် ူ သက်ဆ ိုငသ်၏ူ ၁.၄” × ၁.၂” အရွယ် ဓာ ်ပံို နစှပံ်ို က ို မပနလ်ည်ဒပားပ ို  ၍ 

လက်ခရံရှ သည ်အခါ ပံိုစဒံထွ-၅ ြှ ပံ်ို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 
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(၃) ြှ ် ြ်ားလ ာ ပံိုစဒံထွ-၄ က ိုလက်ခရံရှ သည ်အခါ သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား 

အကက ားအက ၏ စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ခ က်နငှ အ် ူ န ိုငင်မံခာားဒရားဝနက်က ား ဌာနြှ ဆင  ်လဝူငြ်ှု ကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၄) က ်မပာား သ ို  ြဟို ် လက်ြှ ်ြ  တ ူက ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနက ဒပား ပ ို  သည ်အခ 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ြ  တ ူမဖစပ်ါက ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသ ူ

က ိုယ်  ိုငလ်ာဒရာက်၍ ထို ်ယူဒစရြည။် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) မဖစပ်ါက သကဆ် ိုငသ်ကူ ိုယ်  ိုငလ်ာဒရာက်၍ ထို ် ယူဒစရြည်၊ 

(၅) ြ  တ ူထို ်ဒပားဒသာ က စစ  ိုငာ်း ွင ်သက်ဆ ိုငသ်၏ူ က ိုယဒ်ရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်ဒရားသငွာ်း ရြည်၊ 

(၆) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူ ထို ်ဒပားမပ ားသြူ ာား၏ စာရငာ်းက ို ပံိုစ ံဒထွ-၅ ြှ ပံ်ို ငစ်ာအိုပ် ွင ်

ဒရားသငွာ်းရြည်။ ြ  တ ူထို ်ဒပားမခငာ်းနငှ ပ် ်သက်၍  စလ်လျှင ် စက်က ြ် န ိုငင်မံခာားဒရားဝနက်က ားဌာနြှ  ဆင  ်

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   အဒကကာငာ်း ကကာားရြည်၊ 

(၇) ြ  တ ူထို ်ဒပားမခငာ်းအ ွက် ကိုနက် စရ  ်ဒငရွရှ ြှု အဒမခအဒနက ို ပံိုစမံပြု-၁၃ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်  ွင ်

ဒရားသငွာ်းရြည်။ ကိုနက် စရ  ် ဒငရွရှ ြှုအဒမခအဒနက ို  စ်လလျှင ် စက်က ြ် န ိုငင်မံခာားဒရား ဝနက်က ားဌာန ြှ ဆင  ်

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ မ်ပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(ဂ) လူဝငမ်္ှုက  ြီး  ြ်ထရြီးနငှ  ်ပြညသ်ူ  အငအ်ောြီးဦြီးစ ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) ြ  တ ူထို ်ဒပားရန ်အြှု ွ က ို လက်ခရံရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံဒထွ-၅ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်း မပ ား ဒနာက် 

ရံိုားလက်ခ ံြှ ် ြ်ားြ ာားနငှ  ်  ိုက်ဆ ိုင ်စ စစရ်ြည်၊ 

(၂) ြှနက်နဒ်ကကာငာ်း စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ပါက က ်မပာား သ ို  ြဟို  ်လက်ြှ ် ြ  တ ူက ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန ည ံွံ နှက်ကာားဒရားြ ားခ ြုပ်က လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားရြည်။ ပံိုစ ံဒထွ-၅ ြှ ်ပံို င ်စာအိုပ် ွင ်

ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   ဒပားပ ို   ရြည်၊ 

(၃) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူ ွင ်ြူလ လကြ်ှ ် 

သ ို  ြဟို ် က ်မပာား၌ ဒဖာ်မပခ က်ြ ာားအ  ိုငာ်း ဒရားသာားရြည်။ ြ ြ သဒ ာအဒလ ာက် ြည်သည ်အခ က်က ိုြျှ 

မပငဆ်ငမ်ဖည ်စွက်မခငာ်း ြမပြုရ၊ 

(၄) ြ  တ ူထို ်ဒပားမခငာ်းနငှ  ်ပ ်သက်၍ သက်ဆ ိုငသ်ူ၏ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွငဒ်ရား သငွာ်းရြည်၊ 

(၅) ထ ိုသ ူမပည်ပသ ို  ြထွက်ခာွြ က ဒနာက်ဆံိုားဒနထ ိုငခ်  သည ် လ ပ်စာရှ ရာ မပည်နယ်သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦား 

စ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   မပည်ပသ ို  ထွက်ခာွသ၏ူ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈ ွင ်ဒရားသငွာ်းန ိုငရ်န ်အဒကကာငာ်း 

ကကာားရြည်၊ 
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(၆) ြ  တ ူထို ်ဒပားမခငာ်းနငှ  ်ပ ်သက်၍  စလ်လျှင ်စက်က ြ် မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပရ ြည်၊ 

(၇) ြ  တ ူထို ်ဒပားမခငာ်းအ ွက် ကိုနက် စရ  ်ဒင ွရရှ ြှုအဒမခအဒနက ို ပံိုစမံပြု-၁၃ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်

မပြုစိုထာားရှ ရြည်။ ကိုနက် စရ  ်ဒငရွရှ ြှု အဒမခအဒနက ို  စလ်လျှင ် စက်က ြ် မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာန 

ထံသ ို   ငမ်ပရြည်။ 

န ငုင်ထံတော်အတ ငြ်ီး ထန  ငုသ်၏ူ  တပ်ြောြီးပဖစထ်စ၊ လ ်မှ္တပ်ဖစထ်စ ထဟောငြ်ီးန မ်္ြီး ထဆ ြီးပမ္ည ် မ္ ငမ်္ရှောြီးပဖစသ်ည ်အခါ 

မ္ တတ ူ တုထ်ြြီးရန် ထဆောငရ်  ပ်ခငြ်ီး 

၂၅။ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား၊ အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ်၊ န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ဒဟာငာ်းနြွ်ား ဒဆွားမြည  ်

ြထငြ်ရှာားမဖစသ်မဖင  ်ြ  တ ူက ိုထို ်ဒပားဒရားအ ွက် န ိုငင်ဒံ ာ်အ ွငာ်းမဖစပ်ါက ဒအာက်ပါ 

အ  ိုငာ်းလ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်- 

(က) မ္ ဘ သ ု  မ္ဟတု ်အြ်ု  န်ြီးသ ူသ ု  မ္ဟတု ်အသ ်တစဆ်ယ ရှ်စန်စှ ်ပြည ်မြ ြီးသ ူ လ  ု်နောရန ်

(၁) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက်  စဆ်ယ် နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ၊န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) သည် ဒဟာငာ်းနြွ်ားဒဆွားမြည ် ြထငြ်ရှာားမဖစ ်သမဖင  ်ြ  တ ူက ို ထို ်ဒပားရန ်

ယငာ်း၏က ်မပာား နငှ လ်က်ြှ ်ြ ာားက ို ပူား ွ ၍ ြ  က မဖစဒ်စ၊ အိုပ်ထ နာ်း သကူမဖစဒ်စ၊ 

အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ်မပ ားသကူ မဖစဒ်စ သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား ထံသ ို   က ိုယ်  ိုင ်သ ို  ြဟို  ်

စာမဖင အ်မြနဆ်ံိုား အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(၂) မြ ြု ွဲ့နယ် ဦားစ ားဌာနြ ားက အဒကကာငာ်းကကာားသည ်အခါ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား 

ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ြ  တ ူက ိုမဖစဒ်စ၊ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူက ို မဖစဒ်စ 

ထို ်ဒပားန ိုငဒ်ရားအ ွက် ဒငကွ ပ် စဆ်ယ်က ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား ရံိုား ွင ်ဒပားသငွာ်းရြည်။ 

ဒငဒွပားသွငာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ဒမပစာက ို ဒ ာငာ်းခရံြည်၊ 

(၃) ဒငဒွပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ဒမပစာ၊ ဒဟာငာ်းနြွ်ားဒဆွားမြည ် ြထငြ်ရှာားမဖစသ်ည ်လက်ြှ ်၊ က ်မပာား၊ 

ြည်သည ်အ ွက် ဒဟာငာ်းနြွ်ားဒဆွားမြည ် ြထငြ်ရှာားမဖစရ်ဒကကာငာ်းဒဖာ်မပခ က်၊ ၁.၄” × ၁.၂”အရွယ် ဓာ ပံ်ိုနစှပံ်ို 

နငှ အ် ူ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   မပနလ်ည်ဒပားအပ်ရြည်။ လက်ခရံရှ  ဒကကာငာ်း ဒမပစာက ို ဒ ာငာ်းခရံြည်၊ 

(၄) က ိုငဒ်ဆာငခ်ငွ မ်ပြုထာားဒသာ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက် 

 စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)  စခ်ိုခိုမဖစဒ်စ ၊န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် 

ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က)  စခ်ိုခိုမဖစဒ်စ ဒဟာငာ်းနြွ်ားဒဆွားမြည ် 

ြထငြ်ရှာားမဖစသ်ည ်အခါ ဒဟာငာ်းနြွ်ားဒဆွားမြည ် ြထငြ်ရှာား မဖစမ်ပ ားြှ ရ ိုက်ကူားသည ် ဓာ ်ပံိုနစှပံ်ိုက ို 

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားအပ်ရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 

Page 68 of 90 

(၅) မြ ြု ွဲ့နယ် ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားက အဒကကာငာ်းကကာားသည ်အခါ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) 

ြ  တ ူက ို ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ိုယ်  ိုင ် မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား ွင ်လက်ြှ ်ဒရား ထ ိုား၍ ထို ်ယူရြည်၊ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူက ို ဒလျှာကထ်ာားသ ူ

က ိုယ်  ိုင ်မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား ွင ်လက်ြှ ်ဒရားထ ိုား၍ ထို ်ယူရ ြည်၊ 

(ခ) မမ္ ြု ွဲ့နယဦ်ြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီးရုံြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ၊န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) သည် ဒဟာငာ်းနြွ်ားဒဆွားမြည ် ြထငြ်ရှာား မဖစသ်မဖင  ်ြ  တ ူထို ်ဒပားရန ်

အဒကကာငာ်းကကာားခ က် ရရှ သည ်အခါ သက်ဆ ိုငသ်ကူ ိုဒခေါ်ယူ၍ ဒငကွ ပ်  စဆ်ယ်က ို ဒပားသငွာ်းဒစရြည်။ 

ဒငလွက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း ဒမပစာက ို ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(၂) ဒငဒွပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ဒမပစာ၊ ဒဟာငာ်းနြွ်ားဒဆွားမြည ် ြထငြ်ရှာားမဖစသ်ည ် လက်ြှ ်၊ က ်မပာား နငှ  ်၁.၄” × ၁.၂” 

အရွယ် ဓာ ်ပံိုနစှပံ်ိုက ို ဒပားအပ်၍ ရရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံဒထွ-၅ ြ ှ်ပံို ငစ်ာ အိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ 

လက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း ဒမပစာက ို ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(၃) ြည်သည ်အ ွက် ဒဟာငာ်းနြွ်ားဒဆွားမြည ် ြထငြ်ရာှားမဖစရ်ဒကကာငာ်းက ို ဒြားမြနာ်း၍ ြှ ် ြ်ား ငရ် ြည်၊ 

(၄) ရံိုားလက်ခြံှ ် ြ်ားြ ာားနငှ  ်  ိုက်ဆ ိုငစ်စဒ်ဆားမပ ားဒနာက် စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ခ က်နငှ အ် ူ အြှု ွ အမပည ် အစံို က ို 

ဒလျှာက်လ ာလက်ခရံရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ ခိုနစရ်က်အ ွငာ်း မြ ြု ွဲ့နယ် မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှု ဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထံသ ို   

 ငမ်ပရြည်၊ 

(၅) မြ ြု ွဲ့နယ်မပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ ြ  တ ူထို ်ဒပားဒရားက စစနငှ  ်ပ ်သက်သည ် သဒ ာထာား 

ြှ ်ခ က်က ို ရရှ သည ်အခါ ယငာ်းသဒ ာထာားြှ ်ခ က်နငှ  ်အ ူအြှု ွ က ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ် သ ို  ြဟို  ်

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၆) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူက ို ရရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံဒထွ-၅ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်

ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက်  စလ်အ ွငာ်း သက်ဆ ိုငသ်အူာား လက်ြ ှ်ဒရားထ ိုား ဒစ၍ ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(၇) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ြ  တ ူ   ို  က ိုမဖစဒ်စ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူ  ို  က ို မဖစဒ်စ ထို ်ဒပား မခငာ်းအ ွက် 

ဒငရွရှ ြှုအဒမခအဒနက ို ပံိုစ ံမပြု-၁၃ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ ဒငရွရှ ြှု အဒမခအဒနက ို  စလ်လျှင ်

 စက်က ြ် သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ ်သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား ထံသ ို   အစ ရငခ်ရံြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၈) ဒဟာငာ်းနြွ်ားဒဆွားမြည ် ြထငြ်ရှာားမဖစသ်ည ် အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို င ်က ်မပာား 

ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) သ ို  ြဟို ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်။ သက်ဆ ိုငသ်၏ူ က ိုယ်ဒရား ြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု-

၈  ွင ်လ ိုအပ်သလ ိုဒရားသငွာ်းရြည်။ ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ ်သ ို  ြဟို ် 

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   အစ ရငခ်ရံြည်၊ 

(၉) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)  ြ  တ ူက ိုမဖစဒ်စ ၊န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူက ိုမဖစဒ်စ ထို ်ဒပားမခငာ်း နငှ  ်ပ ်သက်၍  စလ်လျှင ်

 စက်က ြ် လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   အစ ရငခ်ရံြည်။ ြ  တ ူက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ 

မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားပ ို   ရြည်၊ 

(ဂ) မမ္ ြု ွဲ့နယပ်ြညသ်ူ  ထ ောငစ်  အလြ်ုအမ္ှုထဆောငအ်ဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန်။ 

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက အြှု ွ  အမပည ်အစံိုက ို  ငမ်ပသည ်အခါ က ်မပာား သ ို  ြဟို  ်လက်ြှ  ်ြ  တ ူ ထို ်ဒပားဒရားနငှ  ်

ပ ်သက်၍ သဒ ာထာား ြှ ်ခ က်ဒပားရြည်၊ 

(ဃ) ပြည်နယန်ငှ တ် ငုြ်ီး ဦြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ြ  တ ူထို ်ဒပားဒရားနငှ  ်ပ ်သက်၍ အြှု ွ က ို 

ရရှ သည ်အခါြှ ် ြ်ားြ ာားနငှ  ်  ိုက်ဆ ိုငစ်စဒ်ဆားရြည်၊ 

(၂) အြှု ွ  အမပည ်အစံိုက ို စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ခ က်နငှ အ် ူ မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  

အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၃) မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ ြ  တ ူထို ်ဒပားရန ်ဆံိုားမဖ ် ခ က်က ို 

ရရှ သည ်အခါ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက် 

 စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ြ  တ ူက ို မပည်နယ ်သ ို  ြဟို ် 

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားက ိုယ်  ိုင ်လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားရြည်။ ပံိုစ ံဒထ-ွ၅ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရား သငွာ်းမပ ားဒနာက် 

သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား ထံသ ို  ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၄) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ြ  တ ူ ွင ်ြူလက ်မပာား၌ ဒဖာ်မပခ က် အ  ိုငာ်း 

မဖည ်စွက်ဒရားသာားရြည်။ ြ ြ သဒ ာအဒလ ာက် ြည်သည အ်ခ က်က ိုြျှ မပငဆ်င ်မဖည ်စွက်မခငာ်း ြမပြုရ၊ 
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(၅) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူထို ် ဒပားရန ်

အြှု ွ က ို ရရှ သည ်အခါ စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ခ က်နငှ အ် ူ မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  

အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့ထ ံသ ို   ငမ်ပရြည်၊ 

(၆) မပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းမပည်သူ  ဒကာငစ်  အလိုပ်အြှုဒဆာငအ်ဖွ ွဲ့၏ သဒ ာထာားြှ ်ခ က်နငှ  ်အ ူ အြှု ွ က ို 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဆက်လက်  ငမ်ပရြည်၊ 

(၇) န ိုငင်သံာားမပြုခွင လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူက ို 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံြှ ရရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံဒထွ-၅ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်

ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၈) ြ  တ ူထို ်ဒပားသည ် က စစ  ိုငာ်း ွင ်သက်ဆ ိုငသ်၏ူ က ိုယဒ်ရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်ဒရားသငွာ်း ရြည်၊ 

(၉) ြ  တ ူထို ်ဒပားမခငာ်းအ ွက် ကိုနက် စရ  ်ဒင ွရရှ ြှုအဒမခအဒနက ို မြ ြု ွဲ့နယ်အလ ိုက် ပံိုစမံပြု-၁၃ ြှ ်ပံို 

 ငစ်ာရငာ်းစာအိုပ်မဖင  ်မပြုစိုထာားရှ ရြည်၊ 

(၁၀) ြ  တ ူထို ်ဒပားမခငာ်းနငှ  ်ပ ်သက်၍ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားြ ာား၏ ဒဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာားက ို ကက ားကကပ်ရြည်၊ 

(၁၁) ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ို  စလ်လျှင ် စက်က ြ် လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံ သ ို   

အစ ရငခ်ရံြည်၊ 

(င) ပြည်နယန်ငှ  ်တ ငုြ်ီး ပြည်သူ  ထ ောငစ်  အလြ်ုအမ္ှုထဆောငအ်ဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ြ  တ ူဒပားရန ်မပည်နယ် သ ို  ြဟို  ်  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားက 

အြှု ွ က ို  ငမ်ပသည ်အခါ အဆံိုားအမဖ ်ဒပားရြည်၊ 

(၂) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူ ထို ်ဒပားရန ်မပည်နယ ်

သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားက အြှု ွ က ို  ငမ်ပသည ်အခါ ြ  တ ူထို ် ဒပားဒရားနငှ  ်ပ ်သက်၍ 

သဒ ာထာားြှ ်ခ က် ဒပားရြည်၊ 

(၃) ြ  တ ူထို ်ဒပားမခငာ်းနငှ ပ် ်သက်၍ သက်ဆ ိုငသ်၏ူ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်ဒရားသငွာ်း မခငာ်း ရှ ြရှ ၊  

ကိုနက် စရ  ် ဒငရွရှ ြှုအဒမခအဒနက ို မြ ြု ွဲ့နယ်အလ ိုက် ပံိုစ ံမပြု-၁၃ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်ထာားရှ မခငာ်းရှ  ြရှ   ို  က ို 

အခါအာားဒလ ာ်စွာ စစဒ်ဆားန ိုငသ်ည်၊ 

(၄) မြ ြု ွဲ့နယ် ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားြ ာားက ြ  တ ူထို ်ဒပားမခငာ်းက ို ကကပ်ြ ်ဒဆာငရွ်က်ရန ်မပည်နယ ်သ ို  ြ ဟို ်   ိုငာ်း 

ဦားစ ားဌာနြ ားြ ာားက ို ည နက်ကာားန ိုငသ်ည်၊ 

(စ) လူဝငမ်္ှုက  ြီး  ြ်ထရြီးနငှ  ်ပြညသ်ူ  အငအ်ောြီးဦြီးစ ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူ ထို  ်ဒပားရန ်

အြှု ွ က ို ရရှ သည ်အခါ ြှ ် ြ်ားြ ာားနငှ  ်  ိုကဆ် ိုငစ်စဒ်ဆားရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၂) ြှနက်နဒ်ကကာငာ်း စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ပါက န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-

၆(က) ြ  တ ူက ို လဝူငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန ည နက်ကာားဒရားြ ား ခ ြုပ်က 

လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားရြည်။ ပံိုစ ံဒထွ-၅ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ် သ ို  ြဟို  ်

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၃) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူ ွင ်ြူလ လကြ်ှ ် 

သ ို  ြဟို ် က ်မပာား၌ ဒဖာ်မပခ က်ြ ာားအ  ိုငာ်း ဒရားသာားရြည်။ ြ ြ သဒ ာအဒလ ာက် ြည်သည  ်အခ က်က ိုြျှ 

မပငဆ်ငမ်ဖည ်စွက်မခငာ်း ြမပြုရ၊ 

(၄) ြ  တ ူ ထို ်ဒပားသည ်က စစ  ိုငာ်း ွင ်သက်ဆ ိုငသ်၏ူ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွငဒ်ရားသငွာ်းရ ြည်၊ 

(၅) ြ  တ ူထို ်ဒပားမခငာ်းအ ွက် ကိုနက် စရ  ်ဒငရွရှ ြှု အဒမခအဒနက ို မပည်နယ်အလ ိုက်၊   ိုငာ်းအလ ိုက် ပံိုစ ံမပြု-၁၃ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်မပြုစိုထာားရှ ရြည်၊ 

(၆) ဒဟာငာ်းနြွ်ားဒဆွားမြည ် ြထငြ်ရှာားမဖစသ်ည ် အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို င ်က ်မပာား 

ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) သ ို  ြဟို ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို လက်ခရံရှ သည ်အခါ 

ပယ်ဖ က်ခငွ မ်ပြုရန ်မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပရြည်။ ခငွ မ်ပြုခ က် ရရှ သည ်အခါ ပယ်ဖ က်ရြည်၊ 

(၇) ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ို သံိုားလလျှင ် စက်က ြ် မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာန ထံသ ို   ငမ်ပရြည်။ 

န ငုင်ထံတော် ပြငြ်တ င ်ထန  ငုသ်၏ူ  တပ်ြောြီးပဖစထ်စ၊ လ မှ်္တပ်ဖစထ်စ ထဟောငြ်ီးန မ်္ြီးထဆ ြီးပမ္ည ် မ္ ငမ်္ရှောြီး ပဖစသ်ည  ်

အခါမ္ တတ ူ တုထ်ြြီးရန ်ထဆောငရ်  ပ်ခငြ်ီး 

၂၆။ အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ၊အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ၊န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ်၊ န ိုငင်သံာားမပြုခွင  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားြ ာား ဒဟာငာ်းနြွ်ား ဒဆွားမြည  ်

ြထငြ်ရှာားမဖစသ်မဖင  ်ြ  တ ူထို ်ဒပားဒရားအ ွက် န ိုငင်ဒံ ာ်မပငပ် ွငမ်ဖစပ်ါက ဒအာက်ပါအ  ိုငာ်း 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည ်- 

(က) မ္ ဘ သ ု  မ္ဟတု ်အြ်ု  န်ြီးသ ူသ ု  မ္ဟတု ်အသ ်တစဆ်ယ ရှ်စန်စှပ်ြည ်မြ ြီးသ ူ လ ု ်နောရန ်

(၁) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  သည် ဒဟာငာ်းနြွ်ား ဒဆွားမြည ် ြထငြ်ရှာား မဖစသ်မဖင  ်ြ  တ ူက ို ထို ်ဒပားရန ်

ယငာ်း၏က ်မပာားနငှ  ်လက်ြှ ်ြ ာားက ို ပူား ွ ၍ ြ  ကမဖစဒ်စ၊ အိုပ်ထ နာ်းသကူမဖစဒ်စ၊ 

အသက် စဆ်ယ ်ရှစန်စှမ်ပည ်မပ ားသကူ မဖစဒ်စ သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား သ ို   

ဒငကွ ပ် စဆ်ယ်နငှ ည် ြျှဒသာ န ိုငင်မံခာားဒငနွငှ အ် ူ အက  ြုားအဒကကာငာ်း ဒဖာ်မပ၍ အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၂) မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ားြရှ ဒသာ န ိုငင်မံဖစပ်ါက န ားရာမြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် 

ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားသ ို   ဒငကွ ပ် စဆ်ယ်နငှ ည် ြျှဒသာ န ိုငင်မံခာားဒငနွငှ အ် ူ အက  ြုားအဒကကာငာ်း ဒဖာ်မပ၍ 

အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(၃) ဒငဒွပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ဒမပစာ၊ ဒဟာငာ်းနြွ်ားဒဆွားမြည ် ြထငြ်ရှာားမဖစသ်ည ် လက်ြှ ်၊ က ်မပာား ၊ 

ြည်သည ်အ ွက် ဒဟာငာ်းနြွ်ားဒဆွားမြည ် ြထငြ်ရှာားမဖစရ်ဒကကာငာ်း ဒဖာ်မပခ က်၊ ၁.၄” × ၁.၂” အရွယ ်ဓာ ပံ်ို 

နစှပံ်ိုနငှ  ်အ ူသက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၄) ြ  တ ူထို ်ဒပားရန ်ဒလျှာက်ထာားသသူည် အသက်သံိုားဆယ်နစှန်ငှ  ်ဒလားဆယ ်ငါားနစှအ် ွငာ်း မဖစပ်ါက 

ဒလျှာက်ထာားခ  န ်ွင ် ရ ိုက်ကူားဒသာ ဓာ ်ပံိုနစှပံ်ို၊ အသက်ဒလားဆယ ်ငါားနစှမ်ပည ်မပ ား မဖစပ်ါက 

ဒလျှာက်ထာားခ  န ်ွင ်ရ ိုက်ကူားဒသာ ဓာ ်ပံိုနစှပံ်ိုက ို ဒပားအပ်ရြည်၊ 

(၅) သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ားက အဒကကာငာ်းကကာားသည ်အခါ 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ြ  တ ူက ို ထို ်ယူရနမ်ဖစပ်ါက ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသ ူ

က ိုယ်  ိုင ်မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား  ွငလ်က်ြှ ်ဒရားထ ိုား၍ ထို ်ယူရြည။် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူက ို ထို ်ယူရန ်

မဖစပ်ါက သက်ဆ ိုငသ် ူက ိုယ်  ိုင ်မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ွင ်လက်ြှ ်ဒရားထ ိုား၍ 

ထို ်ယူရြည်၊ 

(ခ) ပမ္န်မ္ောန ငုင် ံသရုံံြီးနငှ  ်ထ ောငစ်စဝ်န်ရုံြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ၊န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  သည် ဒဟာငာ်းနြွ်ား ဒဆွားမြည ်ြထငြ်ရှာား မဖစသ်မဖင  ်ြ  တ ူက ို ထို ်ဒပားရန ်

ဒငကွ ပ်  စဆ်ယ်နငှ  ်ည ြျှဒသာ န ိုငင်မံခာားဒငနွငှ အ် ူ အဒကကာငာ်း ကကာား စာက ို ရရှ သည ်အခါ 

ဒငဒွပားသွငာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ဒမပစာက ိုသက်ဆ ိုငသ်ထူံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၂) ဒငဒွပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ဒမပစာ၊ ဒဟာငာ်းနြွ်ား ဒဆွားမြည ်ြထငြ်ရှာားမဖစသ်ည ် လက်ြှ ်၊က ်မပာား နငှ  ်၁.၄” × ၁.၂” 

အရွယ် ဓာ ်ပံိုနစှပံ်ို  ို  က ို ဒပားပ ို  ၍ လက်ခရံရှ သည ်အခါ ပံိုစဒံထွ-၅ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်။ 

လက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း ဒမပစာက ို ထို ်ဒပားရြည်၊ 

(၃) ြည်သည ်အ ွက် ဒဟာငာ်းနြွ်ား ဒဆွားမြည ် ြထငြ်ရှာားမဖစရ်ဒကကာငာ်းက ို ဒြားမြနာ်း၍ ြှ ် ြ်ား ငရ် ြည်၊ 

(၄) ရံိုားလက်ခ ံြှ ် ြ်ားြ ာားနငှ  ်  ိုက်ဆ ိုငစ်စဒ်ဆားမပ ားဒနာက် အြှု ွ  အမပည ်အစံိုက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား 

သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား အကက ားအက ၏ စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ခ က်နငှ အ် ူ န ိုငင်မံခာားဒရား ဝနက်က ားဌာန ြှ ဆင  ်

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၅) က ်မပာား သ ို  ြဟို ် လက်ြှ  ်ြ  တ ူက ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံြှ ဒပားပ ို  သည ်အခါ 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) ြ  တ ူ ွင ်မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား 

အကက ားအက က လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားရြည်။ ြ   သ ို  ြဟို ် အိုပ်ထ နာ်းသကူ ိုယ်   ိုင ်လာဒရာက်မပ ား 

လက်ြှ ်ဒရားထ ိုား၍ ထို ်ယူဒစရြည်။ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) မဖစပ်ါက သကဆ် ိုငသ်ကူ ိုယ်  ိုင ်လာဒရာက်မပ ား လက် ြ ှ်ဒရားထ ိုား၍ 

ထို ်ယူဒစရြည်၊ 

(၆) ဒဟာငာ်းနြွ်ားဒဆွားမြည ် ြထငြ်ရှာားမဖစသ်ည ် အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား 

ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)၊ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု ၆(က)   ို  က ို န ိုငင်မံခာားဒရား 

ဝနက်က ားဌာနြှ ဆင  ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို   ရြည်၊ 

(၇) သက်ဆ ိုငသ်၏ူ က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစမံပြု -၈  ွင ်လ ိုအပ်သလ ို ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၈) အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား ပံိုစမံပြု-၁၀၊အသက်  စဆ်ယ ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က)၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု ၆(က) ြ  တ ူထို ်ဒပားမပ ားသြူ ာား၏ စာရငာ်းက ို ပံိုစ ံဒထွ၅ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်

ဒရားသငွာ်းရြည်။ ြ  တ ူထို ်ဒပားမခငာ်းနငှ  ်ပ ်သက်၍  စလ်လ င ် စက်က ြ် န ိုငင်မံခာားဒရားဝနက်က ားဌာနြှ ဆင  ်

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(၉) ြ  တ ူထို ်ဒပားမခငာ်းအ ွက် ကိုနက် စရ  ် ဒငရွရှ ြှုအဒမခအဒနက ို ပံိုစမံပြု-၁၃ ြှ ်ပံို င ်စာအိုပ်  ွင ်

ဒရားသငွာ်းရြည်။ ကိုနက် စရ  ် ဒငရွရှ ြှု အဒမခအဒနက ို  စလ်လျှင ် စက်က ြ် န ိုငင်မံခာားဒရား ဝနက်က ားဌာန ြ ှ ဆင  ်

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန ထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(ဂ) လူဝငမ်္ှုက  ြီး  ြ်ထရြီးနငှ  ်ပြညသ်ူ  အငအ်ောြီး ဦြီးစ ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူထို ် ဒပားရန ်

အြှု ွ က ို လက်ခရံရှ သည ်အခါ ပံိုစဒံထ ွ၅ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းမပ ား ရံိုားလက်ခ ံြှ ်  ြ်ားြ ာားနငှ  ်

  ိုက်ဆ ိုင ်စ စစရ်ြည်၊ 

(၂) ြှနက်နဒ်ကကာငာ်း စ စစဒ် ွွဲ့ ရှ ပါက က ်မပာား သ ို  ြဟို  ်လက်ြှ ် ြ  တ ူ ွင ်လူဝငြ်ှုကက ား ကကပ်ဒရားနငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာန ည နက်ကာားဒရားြ ားခ ြုပ်က လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားရြည်။ ပံိုစ ံဒထွ -၅ ြှ ်ပံို ငစ်ာ အိုပ် ွင ်

ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား ထံသ ို   ဒပားပ ို   ရြည်၊ 

(၃) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က) ြ  တ ူ ွင ်ြူလ လကြ်ှ ် 

သ ို  ြဟို ် က ်မပာား၌ ဒဖာ်မပခ က်ြ ာားအ  ိုငာ်း ဒရားသာားရြည်။ ြ ြ သဒ ာအဒလ ာက် ြည်သည ်အခ က်က ိုြျှ 

မပငဆ်ငမ်ဖည ်စွက်မခငာ်းြမပြုရ၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၄) ြ  တ ူ ထို ်ဒပားသည ် က စစ  ိုငာ်း ွင ်သက်ဆ ိုငသ်၏ူ က ိုယဒ်ရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွငဒ်ရားသငွာ်းရ ြည်၊ 

(၅) ထ ိုသ ူမပည်ပသ ို   ြထွက်ခာွြ က ဒနာကဆ်ံိုားဒနထ ိုငခ်  သည ် လ ပ်စာရှ ရာမပည်နယ ်သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်း ဦားစ ားဌာနြ ား 

ရံိုားထံသ ို   ယငာ်း၏က ိုယ်ဒရားြှ ် ြ်ား ပံိုစ ံမပြု-၈  ွင ်ဒရားသငွာ်းန ိုငရ်န ်အဒကကာငာ်းကကာား ရြည်၊ 

(၆) ဒဟာငာ်းနြွ်ားဒဆွားမြည ် ြထငြ်ရှာားမဖစသ်ည ် အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ြှ ်ပံို င ်က ်မပာား 

ပံိုစမံပြု-၁၀၊ အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) 

၊န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာားပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို လက်ခရံရှ သည ်အခါ  

ပယ်ဖ က်ခငွ မ်ပြုရန ်မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံသ ို     ငမ်ပရြည်။ ခငွ မ်ပြုခ က် ရရှ  သည ်အခါ ပယ်ဖ က်ရြည်၊ 

(၇) ြ  တ ူထို ်ဒပားမခငာ်းအ ွက် ကိုနက် စရ  ် ဒငရွရှ ြှုအဒမခအဒနက ို ပံိုစ ံမပြု-၁၃ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်

မပြုစိုထာားရှ ရြည်။ ကိုနက် စရ  ် ဒငရွရှ ြှုအဒမခအဒနက ို  စလ်လျှင ် စက်က ြ် မပည်ထ ဒရားဝနက်က ား ဌာန ထံသ ို   

 ငမ်ပရြည်။ 

န ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်သ ူတစဦ်ြီး၏တောဝန်နငှ  ်အခ င အ်ထရြီးမ္ ောြီး 

၂၇။ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူ စဦ်ားသည် ဥပဒေပိုေြ် ၅၃ အရ ဒအာက်ပါ  ာဝနန်ငှ  ်အခငွ အ်ဒရားြ ာား ရှ  သည်- 

(က) န ိုငင်ဒံ ာ်၏ ဥပဒေြ ာားက ို ရ ိုဒသလ ိုက်နာရြည်၊ 

(ခ) န ိုငင်ဒံ ာ်၏ ဥပဒေပါ  ာဝနြ် ာားက ို ထြ်ားဒဆာငရ်ြည်၊ 

(ဂ) န ိုငင်ဒံ ာ်ဒကာငစ် က အခါအာားဒလ ာ်စွာ သ ်ြှ ်ဒသာအခငွ အ်ဒရားြ ာားြှအပ န ိုငင်ဒံ ာ်၏ ဥပဒေ ပါ 

န ိုငင်သံာားအခငွ အ်ဒရားြ ာားက ို ခစံာားခငွ ရှ် သည်။ 

န ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်သတူစဦ်ြီးသည် အပခောြီးန ငုင်၏ံ န ငုင်သံောြီးအပဖစ ် ုြါ တခ  န်တညြ်ီးတ င ်ခံယခူ င မ်္ရှ ပခငြ်ီး 

၂၈။ ဥပဒေပိုေြ် ၅၄ အရ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူစဦ်ားသည် အမခာားန ိုငင်၏ံ န ိုငင်သံာားအမဖစက် ိုပါ ခယံူ ခငွ ြ်ရှ ပါ။ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူ စဦ်ားသည် န ိုငင်ဒံ ာ်၏ သစစာက ိုသာခယံူရြည်။ အမခာားန ိုငင်၏ံ  န ိုငင် ံသာားအမဖစက် ို ခယံူမခငာ်းသည် 

ထ ိုန ိုငင်၏ံ သစစာက ိုခယံူမခငာ်း မဖစသ်ည်။ ထ ို  ဒကကာင်  န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ် သ ူ စဦ်ားသည် အမခာားန ိုငင်၏ံ န ိုငင်သံာားအမဖစက် ိုပါ 

 ခ  န ်ည်ား ွင ်ခယံူခငွ ြ်ရှ မခငာ်းမဖစ်သည်။ 

န ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်ရှ သ ူတစဦ်ြီးသည ်န ငုင်ထံတော်ြါဝငထ်နထသော စစမ်္ ် ောလအတ ငြ်ီး န ငုင်သံောြီးပြြု ခ င ရ်သ ူအပဖစ ်  ု

စ န  ်လ တခ် င မ်္ရှ ပခငြ်ီး 

၂၉။ န ိုငင်ဒံ ာ်ပါဝငဒ်နဒသာ စစြ်က်ကာလသည် န ိုငင်ဒံ ာအ်ဓွန  ရှ်ည်ဒရားနငှ  ်အခ ြုပ်အခ ာအာဏာ  ည ်မြ ဒရားအ ွက် 

လွနစ်ွာအဒရားကက ားဒသာ ကာလမဖစသ်ည်။ န ိုငင်သံာားြ ာား၊ ဧည န် ိုငင်သံာားြ ာားသည် န ိုင ်ငဒံ ာ်က ို ကာကွယ်ရန ်

ဒြွားရာပါ ာဝနရ်ှ သည်။ ထ ို  အ  ူန ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သြူ ာားသည်လည်ား န ိုငင် ံဒ ာ်က ို ကာကွယ်ရန ်ဥပဒေအရ 

 ာဝနရ်ှ သည်။ သ ို  မဖစ၍် ဥပဒေပိုေြ် ၅၅ အရ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူ စဦ်ားသည် န ိုငင်ဒံ ာ်ပါဝငဒ်နဒသာ 

စစြ်က်ကာလအ ွငာ်း န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစက် ို ြည်သည ် နည်ားနငှ ြ်ျှ စွန  လ်  ်ခငွ ြ်ရှ ပါ။ 

န ငုင်သံောြီး သ ု  မ္ဟတု ်ဧည ်န ငုင်သံောြီးအပဖစ ်  ုအလ ုအထလ ော  ်မ္ရရှ ပခငြ်ီး 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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၃၀။ ဥပဒေပိုေြ် ၅၆ အရ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူစ်ဦားသည် န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာားနငှ  ်အ ြ် ဒထာငမ်ပြုကာြျှမဖင  ်

န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာား အမဖစက် ို အလ ိုအဒလ ာကရ်ရှ ြည်ြဟို ်ပါ။ န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် 

ဧည ်န ိုငင်သံာားအမဖစက် ိုလည်ား ဒလျှာက်ထာားခငွ ြ်ရှ ပါ။ 

န ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်သအူပဖစမှ်္ ရြ်စ ပခငြ်ီး 

၃၁။ န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သ ူစဦ်ားသည် ဥပဒေပိုေြ် ၅၇အရ ဒအာက်ပါက စစ စရ်ပ်ရပ်က ို မပြုလိုပ်လျှင ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရပ်စ သည် - 

(က) န ိုငင်ဒံ ာ်ြှ အမပ ားအပ ိုင ်ထွက်ခာွမခငာ်း၊ 

(ခ) အမခာားန ိုငင်၏ံ န ိုငင်သံာားအမဖစက် ို ခယံူမခငာ်း သ ို  ြဟို ် ြ ှ်ပံို ငမ်ခငာ်း၊ 

(ဂ) ြည်သြူည်ဝါမဖစဒ်ကကာငာ်း သက်ဒသခလံက်ြှ ်က ို က ိုငဒ်ဆာငမ်ပ ား န ိုငင်ဒံ ာ်ြှ အမပ ားအပ ိုင ်ထွက်ခာွ မခငာ်း၊ 

(ဃ) အမခာားန ိုငင်၏ံ န ိုငင်ကံူားလက်ြှ ် သ ို  ြဟို ် အလာား ူ လက်ြှ ်က ို ထို ်ယူမခငာ်း။ 

ြှ ်ခ က်။ (၁) န ိုငင်ဒံ ာ်ြှ အမပ ားအပ ိုင ်ထွက်ခာွမခငာ်း ဆ ိုရာ ငွ ်ဥပဒေနငှ အ်ည  အမပ ားအပ ိုင ်ထွက်ခာွမခငာ်း အမပင ်ဥပဒေြ   

ခ ိုားထွက်မခငာ်း၊ နယ်စပ်ြှ    ် ဆ  ် ထွက်ခာွမခငာ်း  ို  လည်ား ပါဝငသ်ည်၊ 

(၂) အလာား ူလက်ြှ ်ဆ ိုရာ ွင ်အဒရားဒပေါ်ခရ ားသာွား လက်ြ ှ်၊ အမခာားန ိုငင်ကံ ထို ်ဒပားဒသာ ြည်သ ူြညဝ်ါ 

မဖစဒ်ကကာငာ်း သက်ဒသခ ံလက်ြှ ်  ို  ပါဝငသ်ည်။ 

ဗဟ အုဖ  ွဲ့  န ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်သအူပဖစမှ်္ ရုြ်သ မ်္ြီးပခငြ်ီး 

၃၂။ န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သ ူစဦ်ားသည် ဒအာက်ပါမပဋ္ဌာနာ်းခ က်  စရ်ပ်ရပ်နငှ မ်င စွနာ်းလျှင ်ဥပဒေပိုေြ် ၅၈ အရ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့က ရိုပ်သ ြ်ားန ိုငသ်ည်- 

(က) ရုြ်သ မ်္ြီးန ငုသ်ည ်အထ  ောငြ်ီးအခ  မ်္ ောြီး 

(၁) န ိုငင်ဒံ ာ်ပါဝငဒ်နဒသာ စစြ်က်ကာအ ွငာ်း ရနသ်နူ ိုငင်ြံ ာားနငှ မ်ဖစဒ်စ၊ ရနသ်နူ ိုငင်ကံ ို အဒထာက် အကူမပြုသည ် 

န ိုငင်ြံ ာားနငှ မ်ဖစဒ်စ၊ ထ ိုန ိုငင်ြံ ာား၏ န ိုငင်သံာားြ ာား၊ အဖွ ွဲ့အစည်ားြ ာားနငှ မ်ဖစဒ်စ ကိုနသ်ယွ် မခငာ်း သ ို  ြဟို ် 

ဆက်သယွ်မခငာ်း သ ို  ြဟို ် ထ ိုသ ို  မပြုလိုပ်မခငာ်း စရ်ပ်ရပ်က ို အာားဒပားကူည မခငာ်း၊ 

(၂) န ိုငင်ဒံ ာ်က ို ဆန  က် ငဒ်နသည ် အဖွ ွဲ့အစည်ားနငှ  ်မဖစဒ်စ၊ ထ ိုအဖွ ွဲ့အစည်ား၏အဖွ ွဲ့ဝငန်ငှ  ်မဖစဒ်စ ကိုနသ်ယွ်မခငာ်း 

သ ို  ြဟို ် ဆက်သယွ်မခငာ်း သ ို  ြဟို ် ထ ိုသ ို  မပြုလိုပ်မခငာ်း စရ်ပ်ရပ်က ို အာားဒပားကူည မခငာ်း၊ 

(၃) န ိုငင်ဒံ ာ်၏အခ ြုပ်အခ ာအာဏာနငှ  ်န ိုငင်ဒံ ာ်၏ လံိုမခြံုဒရားက ိုမဖစဒ်စ၊ အြ ာားမပည်သ ူ ို  ၏ 

ဒအားခ ြ်ားသာယာဒရားက ိုမဖစဒ်စ ထ ပါားဒစြည  ်အနတရာယ် စခ်ိုခိုက ို မပြုလိုပ်ဒနသည်၊ မပြုလိုပ်ဒ ာ ြည်ဟို 

ယံိုကကည်ဒလာက်ဒသာ အဒကကာငာ်းရှ မခငာ်း၊ 

(၄) န ိုငင်ဒံ ာ်က ို အကကည်ည ြုြ  ဒကကာငာ်း သ ို  ြဟို ် သစစာြ  ဒကကာငာ်းက ို က ိုယ်အြူအရာမဖင မ်ဖစဒ်စ၊ နှု ် 

အြူအရာမဖင မ်ဖစဒ်စ၊ အမခာားနည်ားမဖင် မဖစ်ဒစ မပသမခငာ်း၊ 

(၅) န ိုငင်ဒံ ာ်၏လျှ ြု ွဲ့ ဝှက်က စစ စရ်ပ်ရပ်က ို သ ူစဦ်ားက ိုမဖစဒ်စ၊ အဖွ ွဲ့အစည်ား စခ်ိုခိုက ိုမဖစဒ်စ၊ အမခာား 

န ိုငင် ံစန် ိုငင်ကံ ို မဖစဒ်စ၊ အမခာားန ိုငင်ြံ ာားက ိုမဖစဒ်စ သ ငာ်းဒပားမခငာ်း၊ ထ ိုသ ို  မပြုလိုပ်မခငာ်းက ို အာားဒပားကူ ည မခငာ်း၊ 
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(၆) အက င် စာရ  တ  ပ က်မပာားမခငာ်းနငှ် စပ်လ ဉ်ားသည်  မပစြ်ှု  စခ်ိုခိုက ို က ူားလွနဒ်သာဒကကာင်  အနည်ား ဆံိုား ဒထာငေ်ဏ ်

 စန်စှ ်သ ို  ြဟို ် အနည်ားဆံိုား ဒငေွဏ ်က ပ် စဒ်ထာင ်အမပစဒ်ပားခရံမခငာ်း၊ 

ရှငြ်ီးလငြ်ီးခ  ်။ အက င် စာရ  တ  ပ က်မပာားမခငာ်းနငှ်  စပ်လ ဉ်ားသည်  မပစြ်ှုဆ ိုသည်ြှာ ဒအာက်ပါ  ို  က ို ဆ ိုသည်- 

(၁) ခ ိုားြှု၊ 

(၂) လိုယက်ြှု၊ 

(၃) ေမြ  ိုက်ြှု၊ 

(၄) လ ြ်လည်ြှု၊ 

(၅) အလွ သံိုားစာားြှု၊ 

(၆) ြယာားခ ိုားြှု၊ 

(၇) ြိုေ နာ်းြှု၊ 

(၈) မပည ် နဆ်ာ အက်ဥပဒေအရမပစြ်ှု၊ 

(၉) အဂ  လ ိုက်စာားြှု၊ 

(၁၀) ၁၉၇၄ ခိုနစှ၊် ြူားယစထ်ံိုထ ိုငာ်း ဒ ားမဖစဒ်စ  ်ဒသာ ဒဆားဝါားြ ာား ဥပဒေအရ မပစြ်ှု၊ 

(၁၁) ဒလာငာ်းကစာား အက်ဥပဒေအရ မပစြ်ှု၊ 

(၁၂) မပည်သပူ ိုငပ်စစည်ား ကာကွယ်ဒရား အက်ဥပဒေအရမပစြ်ှု၊ 

(၁၃) ဒက ာ်နငာ်းြှုနငှ  ်အက ံြုားဝငဒ်သာ မပစြ်ှု၊ 

(၁၄) အြ  ြုားသြ ား ကာယ ဒ္နြေပ က်စ ားဒစရန ်အကကံနငှ လ်က်ဒရာက်ြှု သ ို  ြဟို ် အန ိုငအ်ထက်မပြုြှု၊ 

(၁၂) န ိုငင်ဒံ ာ်ဒကာငစ် က  အခါအာားဒလ ာ်စွာသ ်ြှ ် ဒကကမငာဒသာ မပစြ်ှု၊ 

(ခ) န ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်သအူပဖစမှ်္ ရုြ်သ မ်္ြီးပခငြ်ီးနငှ ြ်တသ် ၍် ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူစဦ်ားသည် အပ ိုေ၃်၂ အပ ိုေခ်ွ  (က) ပါ ဒဖာ်မပခ က် စရ်ပ်ရပ်နငှ  ်မင စွနာ်း ဒကကာငာ်းက ို သ ရှ လျှင ်

မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနသည် လ ိုအပ်ပါက စံိုစြ်ားစစဒ်ဆားဒရားအဖွ ွဲ့က ို ဖွ ွဲ့စည်ား၍ စစဒ်ဆားဒစန ိုငသ်ည်၊ 

(၂) စံိုစြ်ားစစဒ်ဆားဒရားအဖွ ွဲ့သည် စံိုစြ်ားဒ ွွဲ့ ရှ ခ က်က ို မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံသ ို   အစ ရငခ်ရံြည်၊ 

(၃) မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနသည် စံိုစြ်ားစစဒ်ဆားဒရားအဖွ ွဲ့၏ အြှု ွ က ို ြ ြ ၏သဒ ာထာား ြှ ်ခ က် နငှ  ်အ ူ 

ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၄) ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့သည် စ စစမ်ပ ားဒနာက် အပ ိုေ ်၃၂ အပ ိုေခ်ွ  (က)ပါဒဖာ်မပခ က် စရ်ပ်ရပ်နငှ  ်မင စွနာ်းဒကကာငာ်း က ို 

ဒ ွွဲ့ ရှ ခ က်နငှ  ်ပ ်သက်၍ ဒခ ပလ ိုက ဒခ ပန ိုငရ်န ်သက်ဆ ိုငသ်ထူံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(၅) အဒကကာငာ်းကကာားစာရရှ သသူည် ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့က သ ်ြှ ်ဒပားသည ် ကာလအ ွငာ်း ြ ြ က ို ြည်သည ် 

အဒကကာငာ်းဒကကာင  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ြရိုပ်သ ြ်ားသင ဒ်ကကာငာ်း ဒခ ပလ ိုက စာမဖင  ်ရှငာ်းလငာ်းဒခ  ပ ရြည်၊ 

(၆) ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့သည် ရှငာ်းလငာ်းဒခ ပခ က်က ို ရရှ သည်မဖစ်ဒစ၊ သ ်ြှ ်ဒပားထာားဒသာ ကာလအထ  ရှငာ်းလငာ်း 

ဒခ ပခ က်က ို ြရရှ သည်မဖစဒ်စ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရိုပ်သ ြ်ားရန ်သင  ်ြသင  ်ဆံိုားမဖ ်ရြည်၊ 
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(၇) ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့သည် ြ ြ ၏ ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို သက်ဆ ိုငသ်ထူံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရန ်လူဝင ်ြှုကက ားကကပ်ဒရား နငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနက ို ည နက်ကာားရြည်၊ 

(၈) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရိုပ်သ ြ်ားဒကကာငာ်း အဒကကာငာ်းကကာားစာက ို လက်ခရံရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ ရက ်ဒမခာက်ဆယ် 

အ ွငာ်းစာမဖင  ်အက  ြုားအဒကကာငာ်း ဒဖာ်မပမပ ား  သက်ဆ ိုငသ်ကူ ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့ထံသ ို   အယူခ ံန ိုင ်သည်၊ 

(၉) ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့သည် - 

(ကက) လ ိုအပ်သလ ို ဆံိုားမဖ ်န ိုငသ်ည်၊ 

(ခခ) ြ ြ ၏ဆံိုားမဖ ်ခ က်နငှ အ် ူ အြှု ွ က ို ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို   မပနလ်ည်ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၁၀) (ကက) ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရိုပ်သ ြ်ားဒကကာငာ်း ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို ရရှ သည ် ဒန  ြှစ၍ 

ရက်ဒမခာက်ဆယ်အထ  ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့ထံသ ို   အယူခမံခငာ်း ြမပြုပါက ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့သည် န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်ရသအူမဖစြ်ှ 

ရိုပ်သ ြ်ားဒကကာငာ်း ဒကကမငာဒစရနန်ငှ  ်သက်ဆ ိုငသ်ထူံြှ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆၊ 

န ိုငင်သံာားစ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို ရက်ဒမခာက်ဆယ်မပည ်ဒမြာက် သည ်ဒန  ြှစ၍  စလ်အ ွငာ်း 

သ ြ်ားဆည်ားရန ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနက ို ည နက်ကာားရြည်၊ 

(ခခ) ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သအူမဖစြ်ှ ရိုပ်သ ြ်ားဒကကာငာ်း ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို ရရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ 

ရက်ဒမခာက်ဆယ်အ ွငာ်း အယူခဒံသာ်လည်ား အယူခ ံွင ်ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို ဝနက်က ား အဖွ ွဲ့ က 

အ ည်မပြုဒကကာငာ်း ဆံိုားမဖ ်ပါက ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့သည် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရိုပ်သ ြ်ားဒကကာငာ်း ဒကက 

မငာဒစရနန်ငှ  ်သက်ဆ ိုငသ်ထူံြှ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ စ် စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-

၆(က)   ို  က ို ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့က ဆံိုားမဖ ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စလ်အ ွငာ်း သ ြ်ားဆည်ားရန ်လူဝငြ်ှု ကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနက ို ည နက်ကာားရြည်၊ 

(၁၁) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရိုပ်သ ြ်ားမခငာ်းခရံသူ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာား 

မပြုခငွ စ် စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာန 

ည နက်ကာားဒရားြ ားခ ြုပ်က လက်ြှ ်ဒရားထ ိုား၍ ပယ်ဖ က်ရြည်၊ 

(၁၂) ထ ိုသ ို  ပယ်ဖ က်မပ ားဒကကာငာ်းက ို ဓာ ်ပံိုနငှ အ် ူ အြ ာားမပည်သသူ ရှ န ိုငရ်န ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရား နငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနက ဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(၁၃) ပယ်ဖ ကထ်ာားဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ စ် စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို 

ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ ည နက်ကာားခ က်အ  ိုငာ်း သ ြ်ားဆည်ားရန ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ   အငအ်ာားဦားစ ားဌာနက 

သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားအာား ည နက်ကာားရြည်။ ြ  တ ူက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ ်သ ို  ြဟို ် 

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၁၄) မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားသည် ပယ်ဖ က်ထာားဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာား 

မပြုခငွ စ် စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)  ို  က ို က ိုငဒ်ဆာငသ်ူထံြှ သ ြ်ားဆည်ားရြည်။ ထ ိုသ ို   သ ြ်ား 

ဆည်ားမပ ားသည ်ဒန  ြှစ၍ ခိုနစရ်က်အ ွငာ်း လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၁၅) လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနသည် ပယ်ဖ က်ထာားဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-

၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ စ် စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို လက်ခရံရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံဒထွ-၆ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်

ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် ပယ်ဖ က်ရြည်။ ထ ိုသ ို  ပယ်ဖ က်မပ ားဒကကာငာ်း  ံဆ ပ် ရ ိုက်နှ ပ်လက်ြှ ် ဒရားထ ိုား၍ 

သ ြ်ားဆည်ားထာားရြည။် ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ို ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို   ငမ်ပရြည်။ ြ  တ ူက ို မပညထ် ဒရားဝနက်က ားဌာနထံသ ို   

ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၁၆) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်ပံိုစ ံမပြု-၆ ပယ်ဖ က်မခငာ်းခရံသူသည် န ိုငင်မံခာားသာားအမဖစ ်ဒရာက်ရှ  သာွားသမဖင  ်

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနက လ ိုအပ်သလ ို ဆက်လက် ဒဆာငရွ်က်ရ ြည။် 

ဥြေြုေမ်္ ၅၉ ြုေမ်္ ၆၀ ြါပြဋ္ဌောန်ြီးခ   ် ု   ူြီးလ န်သနူငှ  ်ြတသ် ်၍ အထရြီးယထူဆောငရ်  ပ်ခငြ်ီး 

၃၃။ ဥပဒေပိုေြ် ၅၉ အရ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူစဦ်ားသည် ြဟို ်ြြှနဒ်ဖာ်မပမခငာ်း သ ို  ြဟို ် ဖံိုားကွယ် မခငာ်းမဖင  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစက် ို ရရှ ပါက န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရိုပ်သ ြ်ားမခငာ်းခရံြည ်အမပင ်ဒထာငေ်ဏဆ်ယ်နစှ ်နငှ  ်

ဒငေွဏက် ပ်ငါားဒသာငာ်းက ိုလည်ား က ခဒံစရြည်။ ဥပဒေပိုေြ် ၆၀ အရ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူ စဦ်ားသည် 

ြသြာဒသာနည်ားလြ်ားမဖင  ်န ိုငင်သံာားလက်ြှ ် သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင် ံသာား လက်ြှ ် သ ို  ြဟို  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ်က ို သ ူစဦ်ားရရှ ရန ်အာားဒပားကူည  လျှင ်န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သအူမဖစြ်ှ 

ရိုပ်သ ြ်ားမခငာ်းခရံြည ်အမပင ်ဒထာငေ်ဏခ်ိုနစန်စှ ်နငှ  ်ဒငေွဏ ်က ပ်  စဒ်သာငာ်းက ိုလည်ား က ခဒံစရြည်။ 

၃၄။ ဥပဒေပိုေြ် ၅၉ သ ို  ြဟို ် ဥပဒေပိုေြ် ၆၀ပါမပဋ္ဌာနာ်းခ က် က ူားလွနသ်ကူ ို  ရာားစွ ဆ ိုမခငာ်း ၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူအမဖစြ်ှ 

ရိုပ်သ ြ်ားမခငာ်းနငှ  ်ပ ်သက်၍ ဒအာက်ပါအ  ိုငာ်း ဒဆာငရွ်က်ရြည် - 

(က) တရောြီးစ  ဆ ပုခငြ်ီးနငှ  ်ြတသ် ်၍ ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) သ ူစဦ်ားသည် ြဟို ်ြြှနဒ်ဖာ်မပမခငာ်း သ ို  ြဟို ် ဖံိုားကွယ်မခငာ်းမဖင  ်န ိုငင်သံာား မပြုခွင ရ်သအူမဖစက် ို ရရှ ခ  ဒကကာငာ်း 

  ိုငက်ကာားခ က်က ို ရရှ သည ်အခါ ွငမ်ဖစဒ်စ၊ သ ရှ သည ်အခါ ွငမ်ဖစဒ်စ မပည်ထ ဒရား ဝနက်က ား ဌာနသည် 

လ ိုအပ်ပါက စံိုစြ်ားစစဒ်ဆားဒရားအဖွ ွဲ့က ို ဖွ ွဲ့စည်ား၍ စစဒ်ဆားဒစန ိုငသ်ည်၊ 

(၂) စံိုစြ်ားစစဒ်ဆားဒရားအဖွ ွဲ့သည် စံိုစြ်ားဒ ွွဲ့ ရှ ခ က်က ို မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၃)  ရာားစွ ဆ ိုရနမ်ဖစပ်ါက မပစြ်ှုဆ ိုငရ်ာ က င ထ်ံိုားဥပဒေနငှ အ်ည  ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(၄) သက်ဆ ိုငရ်ာမြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားသည် သက်ဆ ိုငရ်ာ  ရာားရံို ား၏ စ ရငခ် က်နငှ  ်အြ န  ြ်  တ ူက ို ရယ ူမပ ားဒနာက် 

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၅) အမပ ားသ ်အြ န  ခ် ြှ ်မပ ားသည ်အခါ ွငမ်ဖစဒ်စ၊ အယူခအံဆင ဆ်င အ် ွက် သ ်ြှ ်ထာားဒသာ 

အယူခခံငွ က်ာလ ကိုနဆ်ံိုားမပ ားသည ်အခါ ွငမ်ဖစဒ်စ လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန သည်  

အြှုအဒကကာငာ်းအရာအက ဉ်ားခ ြုပ်က ို မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံသ ို   သ သာရန ် ငမ်ပရြည်။ အယူခ ံ

ဒနာက်ဆံိုားအဆင  ်ွင ်မပစြ်ှုထငရ်ှာားဒကကာငာ်း အ ည်မပြုြှသာလျှင ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရိုပ်သ ြ်ားန ိုငရ်န ်

ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(ခ) န ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်သအူပဖစမှ်္ ရုြ်သ မ်္ြီးပခငြ်ီးနငှ ြ်တသ် ၍် ထဆောငရ်  ်ရန ်
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(၁) လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနသည် မပစြ်ှုထငရ်ှာားဒကကာငာ်း အမပ ားသ ် အြ န  ခ်  

ြှ ်သည ် ရာားရံို ား၏ စ ရငခ် က်နငှ  ်အြ န  ြ်  တ ူက ို ရရှ သည ်အခါ ယငာ်းစ ရငခ် က်နငှ  ်အြ န  ြ်  တ ူ က ို 

အက  ြုားအဒကကာငာ်း ဒဖာ်မပခ က်နငှ အ် ူ  ရာားရံို ား၏ စ ရငခ် က်နငှ  ်အြ န  ြ်  တ ူ ရရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ ခိုနစရ်က် အ ွငာ်း 

ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၂) ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့သည် လ ိုအပ်သလ ိုဆံိုားမဖ ်န ိုငသ်ည်၊ 

(၃) ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့သည် ြ ြ ၏ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို သက်ဆ ိုငသ်ထူံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရန ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရား နငှ  ် 

မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနက ို ည နက်ကာားရြည်၊ 

(၄) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရိုပ်သ ြ်ားဒကကာငာ်း အဒကကာငာ်းကကာားစာက ို လက်ခရံရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ ရက ်ဒမခာက်ဆယ် 

အ ွငာ်း သက်ဆ ိုငသ်ကူ စာမဖင အ်က  ြုားအဒကကာငာ်း ဒဖာ်မပ၍ ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့ထံသ ို   အယူခ ံန ိုငသ်ည်၊ 

(၅) ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့သည် - 

(ကက) လ ိုအပ်သလ ို ဆံိုားမဖ ်န ိုငသ်ည်၊ 

(ခခ) ြ ြ ၏ဆံိုားမဖ ်ခ က်နငှ အ် ူ အြှု ွ က ို ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို   မပနလ်ည်ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၆) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရိုပ်သ ြ်ားဒကကာငာ်း ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို ရရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ ရက် 

ဒမခာက်ဆယ်အထ  ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့သ ို   အယူခမံခငာ်းြမပြုပါက ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့သည် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ 

ရိုပ်သ ြ်ားဒကကာငာ်း ဒကကမငာဒစရနန်ငှ  ်သက်ဆ ိုငသ်ထူံြှ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို ရက်ဒမခာက်ဆယ်မပည ်ဒမြာက်သည ် ဒန  ြှစ၍  စလ် အ ွငာ်း 

သ ြ်ားဆည်ားရန ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနက ို ည နက်ကာားရြည်၊ 

(၇) ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရိုပ်သ ြ်ားဒကကာငာ်း ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို ရရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ ရက် 

ဒမခာက်ဆယ်အ ွငာ်း အယူခဒံသာ်လည်ား  အယူခ ံွင ်ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့က အ ည် 

မပြုဒကကာငာ်း ဆံိုားမဖ ်ပါက ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့သည် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သူအမဖစြ်ှ ရိုပ်သ ြ်ားဒကကာငာ်း ဒကက မငာဒစရနန်ငှ  ်

သက်ဆ ိုငသ်ထူံြှ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရား က ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို 

ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့က ဆံိုားမဖ ်သည ်ဒန  ြှစ၍  စလ်အ ွငာ်း သ ြ်ားဆည်ားရန ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနက ို ည နက်ကာားရြည်၊ 

(၈) န ိုငင်သံာား မပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရိုပ်သ ြ်ားမခငာ်းခရံသူ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန ည န ်

ကကာားဒရားြ ားခ ြုပ်က လက်ြှ ်ဒရားထ ိုား၍ ပယ်ဖ က်ရြည်၊ 

(၉) ပယ်ဖ က်မပ ားဒကကာငာ်းက ို ဓာ ်ပံိုနငှ အ် ူ အြ ာားမပည်သသူ ရှ ရန ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ   

အငအ်ာားဦားစ ားဌာန ဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(၁၀) ပယ်ဖ က်ထာားဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ နငှ  ်န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က) 

  ို  က ို က ိုငဒ်ဆာငသ်ထူံြှ သ ြ်ားဆည်ားရန ်ည နက်ကာားခ က်က ို ရရှ သည ်ဒန  ြှစ၍  စလ်အ ွငာ်း 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနက သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ား က ို ည နက်ကာား ရြည်။ 

ြ  တ ူက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မပည်နယ ်သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၁၁) မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားသည် ပယ်ဖ က်ထာားဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ နငှ  ်န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ိုက ိုငဒ်ဆာငသ်ထူံြှ သ ြ်ားဆည်ားရြည။် ထ ိုသ ို   သ ြ်ားဆည်ား မပ ားသည ်ဒန  ြှစ၍ 

ခိုနစရ်က်အ ွငာ်း လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာန ထံသ ို   ဒပားပ ို  ရ ြည်၊ 

(၁၂) လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနသည် ပယ်ဖ က်ထာားဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ 

နငှ  ်န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို လက်ခရံရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံဒထွ-၆ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် ပယ်ဖ က်ရြည်။ ထ ိုသ ို  ပယ်ဖ က်မပ ားဒကကာငာ်း  ံဆ ပ်ရ ိုက်နှ ပ် 

လက်ြှ ်ဒရားထ ိုား၍ သ ြ်ားဆည်ားထာားရြည်။ ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ို ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပ ရြည်။ ြ  တ ူက ို 

မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၁၃) န ိုငင်သံာားမပြုခွင လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ပယ်ဖ က်မခငာ်းခရံသူသည် န ိုငင်မံခာားသာားအမဖစ်သ ို   ဒရာက်ရှ သာွားသမဖင  ်

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနက လ ိုအပ်သလ ို ဆက်လက် ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

၃၅။ ဥပဒေပိုေြ် ၆၀ အရ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူစ်ဦားသည် ြသြာဒသာ နည်ားလြ်ားမဖင  ်န ိုငင်သံာား လက်ြှ ် သ ို  ြဟို ် 

ဧည ်န ိုငင်သံာား လက်ြှ ် သ ို  ြဟို  ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်က ို သ ူစဦ်ားရရှ ရန ်အာားဒပားကူည လျှင ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်

ရသအူမဖစြ်ှ ရိုပ်သ ြ်ားမခငာ်းခရံြည ်အမပင ်ဒထာငေ်ဏ ်ခိုနစန်စှန်ငှ  ်ေဏဒ်င ွက ပ် စဒ်သာငာ်းက ိုလည်ား က ခဒံစရြည်။ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူစဦ်ားသည် ြသြာဒသာ နည်ားလြ်ားမဖင  ်န ိုငင်သံာားမပြုြှု လက်ြှ ်က ို သ ူစဦ်ား ရရှ ရန ်

အာားဒပားကူည လျှင ်ဥပဒေပိုေြ် ၆၀ က ို မပစြ်ှုဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေပိုေြ် ၁၀၉ နငှ  ် ွ ဖက်၍ ထ ိုသကူ ို အဒရားယူရနမ်ဖစသ်ည်။ 

န ငုင်ထံတော်အတ ငြ်ီး ထန  ငုထ်သော န ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်သအူပဖစမှ်္ ရြ်စ ခံရသ၊ူ ရုြ်သ မ်္ြီးခံရသ၏ူ န ငုင်သံောြီး ပြြုခ င  ်လ မှ်္တ ်  ု

ြယဖ်  ်ပခငြ်ီး 

၃၆။ န ိုငင်သံာား မပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရပ်စ ခရံသ ူသ ို  ြဟို ် ရိုပ်သ ြ်ားခရံသနူငှ  ်ပ ်သက်၍ ဥပဒေပိုေြ် ၆၂ ပိုေြ်ခွ  (က)အရ 

ထ ိုသ၏ူ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ်က ို ပယ်ဖ က်ဒရားအ ွက် န ိုငင်ဒံ ာ်အ ွငာ်း မဖစပ်ါက ဒအာက်ပါအ  ိုငာ်းလ ိုက်နာ 

ဒဆာငရွ်က်ရြည်- 

(က) ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ည နက်ကာားခ က်က ို ရရှ သည ်အခါ လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန သည်ထ ိုသ၏ူ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ်က ို ပယ်ဖ က်ဒကကာငာ်း အြ ာားမပည်သသူ ရှ ရန ်ဒဆာငရွ်က်ရြည ် အမပင ်

ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ည နက်ကာားခ က်က ို ရရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ ခိုနစရ်က်အ ွငာ်း က ိုငဒ်ဆာငသ်ထူံသ ို   စာမဖင  ်အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(ခ) ပယ်ဖ က်ထာားဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခွင လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ နငှ  ်န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို 

က ိုငဒ်ဆာငသ်ထူံြှ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ ည နက်ကာားခ က်အ  ိုငာ်း သ ြ်ားဆည်ားရန ်လူဝငြ်ှု ကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား 

ဦားစ ားဌာနက သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက ို ည နက်ကာားရြည်။ ြ  တ ူက ို သက်ဆ ိုငရ်ာမပည်နယ် သ ို  ြဟို  ် 

  ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(ဂ) မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားသည် လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံြှ သ ြ်ားဆည်ားရန ်ည နက်ကာားစာက ို 

ရရှ သည ်ဒန  ြှစ၍  စလ် အ ွငာ်း ပယ်ဖ က်ထာားဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ နငှ  ်န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်

စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)  ို  က ို က ိုငဒ်ဆာငသ်ထူံြှ သ ြ်ားဆည်ားရ ြည်။ ထ ိုသ ို   သ ြ်ားဆည်ားမပ ားသည ်ဒန  ြှစ၍ 

ခိုနစရ်က်အ ွငာ်း လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ား ဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(ဃ) လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနသည် ပယ်ဖ က်ထာားဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ 

နငှ  ်န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ိုလက်ခရံရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံဒထွ-၆ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွငဒ်ရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် ပယ်ဖ က်ရြည်။ ထ ိုသ ို  ပယ်ဖ က်မပ ားဒကကာငာ်း  ံဆ ပ် ရ ိုက်နှ ပ် 

လက်ြှ ်ဒရားထ ိုား၍ သ ြ်ားဆည်ားထာားရြည်။ ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ို ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပ ရြည်။ ြ  တ ူက ို 

မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာန ထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(င) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ ပယ်ဖ က်မခငာ်းခရံသူသည် န ိုငင်မံခာားသာားအမဖစ်သ ို   ဒရာက် ရှ သာွားသမဖင  ်

လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနက လ ိုအပ်သလ ို ဆက်လက် ဒဆာငရွ်က်ရ ြည။် 

န ငုင်ထံတော်ပြငြ်တ င ်ထန  ငုထ်သော န ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်သအူပဖစမှ်္ ရြ်စ ခံရသ၊ူ ရုြ်သ မ်္ြီးခံရသ၏ူ န ငုင်သံောြီး ပြြုခ င  ်

လ ်မှ္တ ် ု ြယဖ်  ပ်ခငြ်ီး 

၃၇။ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရပ်စ ခရံသ ူသ ို  ြဟို ် ရိုပ်သ ြ်ားခရံသနူငှ  ်ပ ်သက်၍ ဥပဒေပိုေြ် ၆၂ ပိုေြ်ခွ  (က) အရ 

ထ ိုသ၏ူ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ်က ို ပယ်ဖ က်ဒရားအ ွက် န ိုငင်ဒံ ာ်မပငပ် ွငမ်ဖစပ်ါ က 

ဒအာက်ပါအ  ိုငာ်းလ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည် - 

(က) ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ ည နက်ကာားခ က်က ို ရရှ သည ်အခါ လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန သည် ထ ိုသ၏ူ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ က ို ပယ်ဖ က်မပ ားဒကကာငာ်းက ို အြ ာားမပည်သသူ ရှ ရန ်ဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(ခ) ထ ိုသ၏ူ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ က ို ပယ်ဖ က်မပ ားဒကကာငာ်းက ို န ိုငင်မံခာားဒရားဝနက်က ား ဌာနြှ  ဆင  ်

သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားထသံ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(ဂ) မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ားသည် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရပ်စ ခရံသ ူသ ို   ြဟို ် 

ရိုပ်သ ြ်ားခရံသထူံြှ န ိုငင်သံာားမပြုခွင လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ နငှ  ်န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို 

ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့က ပယ်ဖ က်မပ ားဒကကာငာ်းက ို သက်ဆ ိုငသ်အူာား အသ ဒပား၍ သ ြ်ားဆည်ား ရြည်၊ 

(ဃ) မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ားသည် ပယ်ဖ က်ထာားဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆၊ 

န ိုငင်သံာား မပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)   ို  က ို န ိုငင်မံခာားဒရားဝနက်က ား ဌာနြှ  ဆင  ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(င) လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနသည် ပယ်ဖ က်ထာားဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ နငှ  ်

န ိုငင်သံာား စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က)  ို  က ို လက်ခရံရှ သည ်အခါ ပံိုစ ံဒထွ-၆ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်

ဒရားသငွာ်းမပ ားဒနာက် ပယ်ဖ က်ရြည်။ ထ ိုသ ို  ပယ်ဖ က်မပ ားဒကကာငာ်း  ံဆ ပ် ရ ိုက်နှ ပ်လက်ြှ ်ဒရားထ ိုား၍ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 

Page 82 of 90 

သ ြ်ားဆည်ားထာားရြည။် ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ို ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်။ ြ  တ ူက ို မပညထ် ဒရားဝနက်က ားဌာန ထံသ ို   

ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(စ) န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရပ်စ ခရံသ ူသ ို  ြဟို ် ရိုပ်သ ြ်ားခရံသသူည် န ိုငင်မံခာားသာားအမဖစသ် ို   ဒရာက်ရှ သာွားသမဖင  ်

ထ ိုသအူာား မြနြ်ာန ိုငင်သံ ို   ဝငခ်ငွ ရှ် ဒသာ ြည်သည ်မပည်ဝငဗ် ဇာက ိုြျှ ထို ်ဒပားမခငာ်း ြမပြုရန ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနက န ိုငင်မံခာားဒရား ဝနက်က ားဌာနြှ ဆင  ်မြနြ်ာ န ိုငင် ံသရံံိုား သ ို  ြဟို ် 

ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားအာားလံိုားထံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရြည်။ မြနြ်ာန ိုငင်ကံူား လက်ြှ ်ထို ်ဒပားဒရားအဖွ ွဲ့ထံသ ို  လည်ား 

န ိုငင်ကံူားလက်ြှ ်က ို ပယ်ဖ က်ဒပားရန ်အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(ဆ) လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနသည် န ိုငင်ဒံ ာ်မပငပ် ွင ်ဒရာက်ရှ ဒနထ ိုင ်ဒသာ 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သြူ ာားအနက် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရပ်စ ခရံသ ူသ ို  ြဟို ်  ရိုပ်သ ြ်ား ခရံ သြူ ာား၏ စာရငာ်းက ို 

ပံိုစ ံဒထွ-၆ ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ်မဖင  ်မပြုစိုထာားရှ ရြည။် 

ပြစမ်္ှုနငှ ပ်ြစေ်ဏ်မ္ ောြီး 

၃၈။ (က) ဥပဒေပိုေြ် ၆၂ ပိုေြ်ခွ  (ခ) အရ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သူအမဖစြ်ှ ရပ်စ ခရံသ ူသ ို  ြဟို ် ရိုပ်သ ြ်ား ခရံသသူည် 

ပယ်ဖ က်ထာားဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်က ို မပနလ်ည်အပ်နှရံန ်ပ က်ကွက်လျှငမ်ဖစဒ်စ ၊ ဆက်လက် 

အသံိုားမပြုဒနလျှငမ်ဖစဒ်စ၊ သ ူစဦ်ားအာားြသြာဒသာ နည်ားလြ်ားမဖင  ်လ  ဒမပာငာ်းဒပားအပ်လျှင ်မဖစဒ်စ 

ဒထာငေ်ဏ ်စဆ်ယ်နစှန်ငှ  ်ဒငေွဏ ်က ပ်နစှဒ်သာငာ်းက ို က ခဒံစရြည်၊ 

(ခ) ဥပဒေပိုေြ် ၆၂ ပိုေြ်ခွ  (ဂ) အရ ြည်သြူဆ ိုပယ်ဖ က်ထာားဒသာ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်က ိုမဖစ ်ဒစ၊ ဒသဆံိုားသ ူ

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သူ၏ လက်ြှ ်က ိုမဖစဒ်စ က ိုငဒ်ဆာငအ်သံိုားမပြုလျှင ်ဒထာငေ်ဏ ် စဆ်ယ်နစှန်ငှ  ်

ဒငေွဏက် ပ်နစှဒ်သာငာ်းက ို က ခဒံစရြည်။ 

၃၉။ ဥပဒေပိုေြ် ၆၃ အရ ြည်သြူဆ ို န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် အ ိုမပြုလိုပ်လျှငမ်ဖစဒ်စ၊ ထ ိုသ ို  မပြုလိုပ် ရန ်

အာားဒပားကူည လျှငမ်ဖစဒ်စ ဒထာငေ်ဏ ် စဆ်ယ ်ငါားနစှန်ငှ  ်ဒငေွဏက် ပ်ငါားဒသာငာ်းက ို က ခဒံစရ ြည်။ 

၄၀။ ြည်သြူဆ ို အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က်ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၁၀ သ ို  ြဟို ် အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၁၀(က) သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ လ်က် ြှ ် ပံိုစ ံမပြု-၆ သ ို  ြဟို ် 

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်စ စစဒ်ရားက ်မပာား ပံိုစ ံမပြု-၆(က) အ ိုမပြုလိုပ်လျှင ်မဖစဒ်စ၊ ထ ိုသ ို  မပြုလိုပ်ရန ်အာားဒပားကူည လျှင ်မဖစဒ်စ 

မပစြ်ှုဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေအရ အဒရားယူမခငာ်း ခရံြည်။ 

၄၁။ အပ ိုေ ်၃၈၊ အပ ိုေ ်၃၉နငှ  ်အပ ိုေ ်၄၀ ပါ မပစြ်ှုြ ာားနငှ ပ် ်သက်၍ မပစြ်ှုဆ ိုငရ်ာက င ထ်ံိုား ဥပဒေနငှ  ်အည ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

ပြစမ်္ှု  ူြီးလ န်ထ  ောငြ်ီးထဖော် တုဝ်န်ခထံသော န ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်သ ူ ု လ တမ်င မ်္ြီးခ င ပ်ြြုထရြီးနငှ  ်ြတသ် ် ၍ 

ထဆောငရ်  ်ပခငြ်ီး 

၄၂။ ဥပဒေပိုေြ် ၅၉ အရ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူစဦ်ားသည် ြဟို ်ြြှန ်ဒဖာ်မပမခငာ်း သ ို  ြဟို ် ဖံိုားကွယ် မခငာ်းမဖင  ်

န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစက် ို ရရှ ပါက န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရိုပ်သ ြ်ားမခငာ်းခရံြည ် အမပင ်ဒထာငေ်ဏ ်

 စဆ်ယ်နစှန်ငှ  ်ဒငေွဏ ်က ပ်ငါားဒသာငာ်းက ိုလည်ား က ခဒံစရြည်။ ဥပဒေပိုေြ် ၆၀ အရ ြသြာဒသာနည်ားလြ်ားမဖင  ်



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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န ိုငင်သံာားလက်ြှ ် သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာားလက်ြှ ် သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်လက်ြှ ်က ို သ ူစဦ်ားရရှ ရန ်

အာားဒပားကူည လျှင ်န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရိုပ်သ ြ်ား မခငာ်းခရံြည ်အမပင ်ဒထာငေ်ဏ ်ခိုနစန်စှန်ငှ  ်ဒငေွဏ ်

က ပ် စဒ်သာငာ်းက ိုလည်ား က ခဒံစရြည်။ 

၄၃။ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူစဦ်ားသည် ဥပဒေပိုေြ် ၅၉၊ ပိုေြ် ၆၀ ပါ သ ူစဦ်ားက ူားလွနဒ်သာ အြှုက စစ က ို 

က ိုယ်  ိုငသ် ရှ လျှငမ်ဖစဒ်စ၊ က ိုယ်  ိုငပ်ါဝငက်ူည ဒဆာငရွ်ကခ်  လျှင ်မဖစဒ်စဒဖာ်ထို ်ဝနခ်ပံါက အဆ ိုပါ အြှုက စစ 

နငှ စ်ပ်လ ဉ်ားဒသာ မပစြ်ှု မပစေ်ဏြ်ှ ဥပဒေပိုေြ် ၆၁ အရ လွ ်မင ြ်ားခငွ ရ်ရှ ဒစရြည်။ ထ ိုက စစနငှ  ်ပ ်သက်၍ 

ဒအာက်ပါအ  ိုငာ်းဒဆာငရွ်က်ရြည်- 

(က) ဒဖာ်ထို ်ဝနခ်သံသူည် မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာန၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ အဖွ ွဲ့အစည်ားြ ာား၌ ဥပဒေ အာဏာ ည်သည ် 

၁၉၈၂ ခိုနစှ၊် ဒအာက်  ို ာလ ၁၅ ရက်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ငွာ်း သ ို  ြဟို ် က ူားလွန ်ခ  သည ်ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း 

စာမဖင  ်ဒဖာ်ထို ်ဝနခ်ရံြည်၊ 

(ခ) မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနက သ ်ြှ ်ထာားဒသာ အဖွ ွဲ့အစည်ားသည် ဒဖာ်ထို ်ဝနခ်သံ၏ူစာမဖင  ်ဝနခ် ံခ က်က ို 

မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(ဂ) မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနသည် ဒဖာ်ထို ်ဝနခ်သံ၏ူ ဝနခ်ခံ က်က ို စ စစမ်ပ ားဒနာက် လ ိုအပ်ပါက စံိုစြ်ား 

စစဒ်ဆားဒရားအဖွ ွဲ့က ို ဖွ ွဲ့စည်ား၍ စစဒ်ဆားဒစန ိုငသ်ည်၊ 

(ဃ) စံိုစြ်ားစစဒ်ဆားဒရားအဖွ ွဲ့သည် စံိုစြ်ားဒ ွွဲ့ ရှ ခ က်က ို မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာနထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(င)  ရာားစွ ဆ ိုရနမ်ဖစပ်ါက မပစြ်ှုဆ ိုငရ်ာ က င ထ်ံိုားဥပဒေနငှ အ်ည  ဆက်လက ်ဒဆာငရွ်က်ရြည်၊ 

(စ) ဒဖာ်ထို ်ဝနခ်သံသူည် ယငာ်းအြှုက စစနငှ  ်စပ်လ ဉ်ားဒသာ မပစြ်ှုမပစေ်ဏြ် ှဥပဒေပိုေြ် ၃၀ အရ လွ  ်

မင ြ်ားခငွ ရ်ရှ ဒစရြည်။ 

၄၄။ ဥပဒေပိုေြ် ၆၁ အရ လွ ်မင ြ်ားခ ြ်ားသာခငွ ရ်သသူည် န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သအူမဖစက် ို ဆက်လက်ရရှ  သည်။ 

၄၅။ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရပ်စ ခရံသ ူသ ို  ြဟို ် ရိုပ်သ ြ်ားခရံသသူည် န ိုငင်မံခာားသာားအမဖစသ် ို   

ဒရာက်ရှ သာွားသမဖင ထ် ိုသူသည် န ိုငင်မံခာားသာားြ ာားနငှ  ်သက်ဆ ိုငဒ်သာ ဥပဒေြ ာားပါ မပဋ္ဌာနာ်းခ က်ြ ာား အ  ိုငာ်း 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်။ ပ က်ကွက်လျှင ်ဥပဒေ စရ်ပ်ရပ်အရ မပည်နငှေ်ဏဒ်ပားသည်အထ  အဒရားယူမခငာ်းခရံြည်။ 

ထ ိုသသူည် ဥပဒေပိုေြ် ၆၄ အရ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစက် ို  မပနလ်ည်ဒလျှာက် ထာားခငွ ြ်ရှ ပါ။ 

 

အခန်ြီး (၃) 

န ငုင်သံောြီး၊ ဧည ်န ငုင်သံောြီး၊ န ငုင်သံောြီးပြြုခ င ရ်သ ူဟတု ်မ္ဟတု ်အဆံြုီးအပဖတခ်ံယပူခငြ်ီး၊ အဆံြုီးအပဖတ ်ခံယ ူရန် ဗဟ အုဖ  ွဲ့ သံ ု   

ထလ ော ် ောြီးပခငြ်ီး 

၄၆။ ပိုဂ္ ြုလ် စဦ်ားသည် န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူဟို ် ြဟို ် 

အဆံိုားအမဖ ်ခယံူရန ်အဒကကာငာ်းဒပေါ်ဒပါက်န ိုငပ်ါသည်။ ယငာ်းသ ို   အဒကကာငာ်းဒပေါ်ဒပါက်သည ် အခါ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို   

  ိုက်ရ ိုက်ဒလျှာက်ထာားရြည်။ အဒကကာငာ်းက စစဒပေါ်ဒပါက်သ ူက ိုယ်  ိုငက် မဖစဒ်စ၊ အိုပ်ထ နာ်းသကူ မဖစဒ်စ၊ ထ ိုသ၏ူ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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အခငွ အ်ဒရားြ ာားက ို ဆက်ခသံကူမဖစဒ်စ အာဏာပ ိုငအ်ဖွ ွဲ့အစည်ား စ ်ရပ်ရပ်ကမဖစဒ်စ၊ 

ဝနထ်ြ်ားအဖွ ွဲ့အစည်ား စရ်ပ်ရပ်က မဖစဒ်စ ဥပဒေပိုေြ် ၆၅ အရ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို   ဒလျှာက်ထာားန ိုငသ်ည်။ 

၄၇။ (က) ပိုဂ္ ြုလ် စဦ်ားသည် န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူဟို ် ြဟို ် အဆံိုားအမဖ  ်

ခယံူရန ်အဒကကာငာ်းက စစဒပေါ်ဒပါက်သည ်အခါ က ိုယ်  ိုငမ်ဖစဒ်စ၊ အိုပ်ထ နာ်းသကူ မဖစဒ်စ၊ ထ ိုသ၏ူ အခငွ အ်ဒရားြ ာားက ို 

ဆက်ခသံကူမဖစဒ်စ ဒအာက်ပါအ  ိုငာ်း လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည် - 

(၁) န ိုငင်ဒံ ာ်အ ွငာ်းမဖစပ်ါက သက်ဆ ိုငရ်ာမြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်း ဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်

ဒငကွ ပ် သံိုားဆယ်က ို မြ ြု ွဲ့နယ် မြနြ်ာ စ ားပွာားဒရား ဏသ် ို   ဒပားသွငာ်းရြည်။ ဒငဒွပားသငွာ်းမပ ား ဒကကာငာ်း 

ြူရငာ်းနငှ ြ်  တ ူခ လံနစှဒ်စာငက် ို ပူား ွ ၍ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားြှ  ဆင  ်ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို   ဒလျှာက်ထာားရြည်၊ 

(၂) န ိုငင်ဒံ ာ်မပငပ် ွင ်မဖစပ်ါက ဒငကွ ပ်သံိုားဆယ်နငှ ည် ြျှဒသာ န ိုငင်မံခာားဒငကွ ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရား နငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာန၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာဒငစွာရငာ်းဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်သက်ဆ ိုငရ်ာ မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုား 

သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားသ ို   ဒပားသငွာ်းရြည်။ ဒငဒွပားသငွာ်းမပ ားဒကကာငာ်း ြူရငာ်းနငှ ြ်  တ ူဒမပစာက ို ပူား ွ ၍ 

မြနြ်ာန ိုငင် ံသရံံိုားသ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားြှ ဆင  ်ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို   ဒလျှာက်ထာားရြည်၊ 

(၃) မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ားြရှ ဒသာ န ိုငင်မံဖစပ်ါက ဒငကွ ပ် သံိုားဆယ်နငှ ည် ြျှဒသာ 

န ိုငင်မံခာားဒငကွ ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန၏ သ ်ြှ ်ထာားဒသာ ဒငစွာရငာ်း 

ဒခါငာ်းစဉ်မဖင  ်န ားရာ မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရံ်ိုားသ ို   ဒပားသငွာ်းရြည်။ ဒငဒွပားသငွာ်းမပ ား ဒကကာငာ်း 

ြူရငာ်းနငှ ြ်  တ ူဒမပစာက ို ပူား ွ ၍ ယငာ်း မြနြ်ာန ိုငင်သံရံံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ားြ ှ ဆင  ်ဗဟ ို အဖွ ွဲ့ထံသ ို   

ဒလျှာက်ထာားရြည်၊ 

(ခ) မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားသည် ဒငရွရှ ြှု အဒမခအဒနက ို သံိုားလလျှင ် စက်က ြ် လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာန ထံသ ို  လည်ားဒကာငာ်း၊ မြနြ်ာန ိုငင်သံံရံို ား သ ို  ြဟို ် ဒကာငစ်စဝ်နရ်ံို ား သည ်န ိုငင် ံ

မခာားဒရားဝနက်က ားဌာနြှ ဆင  ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို  လည်ားဒကာငာ်း ဒပားပ ို  ရြည်။ 

၄၈။ အာဏာပ ိုငအ်ဖွ ွဲ့အစည်ား စရ်ပ်ရပ်ကမဖစဒ်စ၊ ဝနထ်ြ်ားအဖွ ွဲ့အစည်ား စရ်ပ်ရပ်ကမဖစဒ်စ ပိုဂ္ ြုလ်  စဦ်ားနငှ  ်ပ ်သက်၍ 

န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူဟို ် ြဟို ်အဆံိုားအမဖ ် ရရှ ဒရားအ ွက် 

ဒလျှာက်ထာားသည ်အခါ အဒကကာငာ်းက စစဒပေါ်ဒပါက်သနူငှ  ်ပ သ်က်သည ် အခ က်ြ ာားက ိုဒဖာ်မပ၍ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို   

ဒလျှာက်ထာားရြည်။ 

စံုစမ်္ြီးစစထ်ဆြီးထရြီးအဖ  ွဲ့  ု ဖ  ွဲ့စညြ်ီးပခငြ်ီး 

၄၉။ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့သည် ပိုဂ္ ြုလ် စဦ်ား န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူဟို ် ြဟို ် 

အဆံိုားအမဖ ်ခ ြှ ်န ိုငဒ်ရားအ ွက် လ ိုအပ်ပါက စံိုစြ်ားစစဒ်ဆားဒရားအဖွ ွဲ့က ို ဖွ ွဲ့စည်ား၍ စံိုစြ်ားစစဒ်ဆားဒစန ိုငသ်ည်။ 

စံိုစြ်ားစစဒ်ဆားဒရားအဖွ ွဲ့သည် ြ ြ ၏စံိုစြ်ားဒ ွွဲ့ ရှ ခ က်က ိုဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရ ြည်။ 

၅၀။ (က) ဗဟ အုဖ  ွဲ့  ထဆောငရ်  ်ရန ်



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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(၁) ပိုဂ္ ြုလ် စဦ်ားသည် န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ  ်ရသ ူဟို ် ြဟို ်နငှ်  

ပ ်သက်၍  ငမ်ပခ က်ြ ာားက ိုမဖစဒ်စ၊ စံိုစြ်ားစစဒ်ဆားဒရားအဖွ ွဲ့၏ အစ ရငခ်စံာက ိုမဖစဒ်စ အြှု ွ  နငှ အ်  ူ

လက်ခရံရှ သည ်အခါ န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာား မပြုခငွ ရ်သ ူဟို ် ြဟို ် 

အဆံိုားအမဖ ်ဒပားန ိုငသ်ည်၊ 

(၂) န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူဟို ဆံိုားမဖ ်သည ်အခါ လ ိုအပ် သလ ို 

ဒဆာငရွ်က်ရန ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနက ို ည နက်ကာားန ိုငသ်ည်။ 

(၃) ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို ဒလျှာက်ထာားသထူံသ ို   အဒကကာငာ်းမပနက်ကာားရြည်၊ 

(ခ) လူဝငမ်္ှုက  ြီး  ြ်ထရြီးနငှ  ်ပြည်သူ  အငအ်ောြီးဦြီးစ ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန်။ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ ဆံိုားမဖ ်ခ က် က ို ရရှ သည ်အခါ 

ဆံိုားမဖ ်ခ က်ပါအ  ိုငာ်း ဆက်လက်၍ ဒဆာငရွ်က်ရြည်။ 

 

အခန်ြီး (၄) 

ဗဟ အုဖ  ွဲ့ 

ဗဟ အုဖ  ွဲ့   ုဖ  ွဲ့စည်ြီးပခငြ်ီး 

၅၁။ ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့သည် အြ န  ဒ်ကကာ်မငာစာထို ်မပန၍် ဥပဒေပိုေြ် ၆၇ အရ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့က ို ဒအာက်ပါအ  ိုငာ်း ဖွ ွဲ့စည်ားဒပားရြည်- 

 

(က) ဝနက်က ား မပညထ် ဒရားဝနက်က ားဌာန ဥကက ဋ္ဌ 

(ခ) ဝနက်က ား ကာကွယ်ဒရားဝနက်က ားဌာန အဖွ ွဲ့ဝင ်

(ဂ) ဝနက်က ား န ိုငင်မံခာားဒရားဝနက်က ားဌာန အဖွ ွဲ့ဝင ်

ဗဟ အုဖ  ွဲ့၏ လုြ်ြ ုငခ် င မ်္ ောြီး 

၅၂။ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့ ွင ်ဥပဒေပိုေြ် ၆၈ အရ ဒအာက်ပါလိုပ်ပ ိုငခ်ငွ ြ် ာား ရှ သည်- 

(က) န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ ူဟို ် ြဟို ် အဆံိုားအမဖ ် ဒပားမခငာ်း၊ 

(ခ) ဧည ်န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်ရန ်ဒလျှာက်ထာားခ က်နငှ ပ် ်သက်၍ အဆံိုားအမဖ ် ဒပားမခငာ်း၊ 

(ဂ) န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရပ်စ မခငာ်း၊ 

(ဃ) န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ်  ဧည ်န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သအူမဖစြ်ှ ရိုပ်သ ြ်ားမခငာ်း၊ 

(င) ြှ ်ပံို ငမ်ခငာ်း၊ က  သစစာမပြုမခငာ်း  ို  နငှ  ်စပ်လ ဉ်ားဒသာ ပ က်ကွက်ြှုအ ွက် ဒလျှာက်ထာားခ က် နငှ  ်ပ ်သက်၍ 

အဆံိုားအမဖ ်ဒပားမခငာ်း။ 

၅၃။ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့သည် အဒရားယူခရံသအူာား ဥပဒေပိုေြ် ၆၉အရ ဒခ ပခငွ ဒ်ပားရြည်။ 

၅၄။ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့သည် ပံိုြှနအ်စည်ားအဒဝား၊ အဒရားဒပေါ် အစည်ားအဒဝားြ ာားက ို လ ိုအပ်သလ ို က ငာ်းပ န ိုငသ်ည်။ 



မြနြ်ာန ိုငင်သံာား ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား (န ိုငင်သံာားမပြုခွင ရ်သူဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားြ ာား) 
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၅၅။ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့သည ်ြ ြ ၏လိုပ်ငနာ်း ာဝနြ် ာားက ို ဒဆာငရွ်ကန် ိုငရ်န ်ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့အ ွငာ်းဒရားြ ားနငှ  ် ွ ဖက် အ ွငာ်းဒရားြ ားြ ာားက ို 

လ ိုအပ်သလ ို ခန  ထ်ာားန ိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ြီး (၅) 

အယခူံပခငြ်ီး 

၅၆။ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို ြဒက နပ်ပါက ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့ထံသ ို   အယူခမံခငာ်းနငှ  ်ပ ်သက်၍ ဒအာက် ပါအ  ိုငာ်း 

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရြည်- 

(က) မ္ထ  နြ်သ ူလ ု ်နောရန ်

(၁) ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို ြဒက နပ်ပါက အက  ြုားအဒကကာငာ်းဒဖာ်မပပါရှ သည ် အယူခဒံလျှာက် လ ာ မဖင မ်ြ ြု ွဲ့နယ် 

ဦားစ ားဌာနြ ား ရံိုားြှ ဆင  ်ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့ထံသ ို   အယူခနံ ိုငသ်ည်၊ 

(၂) ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားက က ိုယ်  ိုငမ်ဖစဒ်စ၊ စာမဖင မ်ဖစဒ်စ အဒကကာငာ်း ကကာားသည ်အခါ 

အဒကကာငာ်းကကာားခ က်က ို လက်ခရံရှ သည ်ဒန  ြှစ၍ ရက်ဒမခာက်ဆယ် အ ွငာ်း အယူခ ံဒလျှာက်လ ာက ို  

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို    ငသ်ငွာ်းရြည်၊ 

(ခ) မမ္ ြု ွဲ့နယဦ်ြီးစ ြီးဌောနမ္ ြီး  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို လက်ခရံရှ သည ်အခါ ရရှ သည ်ရက်စွ က ို ြှ ပံ်ို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်း ရြည်၊ 

(၂) ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို သက်ဆ ိုငသ်ထူံသ ို   အဒကကာငာ်းကကာားရြည်။ အဒကကာငာ်းကကာားစာက ို လက်ခရံရှ ဒကကာငာ်း 

သက်ဆ ိုငသ်ကူ ို လက်ြှ ်ဒရားထ ိုားဒစရြည်။ အဒကကာငာ်းကကာားစာ လက်ခရံရှ  သည ်ရက်စွ  က ို 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၃) ြဒက နပ်သထူံြှ အယူခဒံလျှာက်လ ာက ို လက်ခရံရှ သည ်အခါ လက်ခရံရှ သည ်ရက်စွ က ို ဒဖာ်မပ၍ 

ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ွင ်ဒရားသငွာ်းရြည်၊ 

(၄) အယူခဒံလျှာက်ထာားသကူ ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို လက်ခရံရှ သည ်ရက်ြှ အယူခဒံလျှာက်လ ာ က ို 

မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ား ွင ်လက်ခရံရှ သည ်ရက်စွ   ို  က ို ဒဖာ်မပ၍ အယူခဒံလျှာက်လ ာက ို လူဝငြ်ှု ကက ား 

ကကပ်ဒရားနငှ မ်ပည်သူ  အငအ်ာား ဦားစ ားဌာနထံသ ို     ိုက်ရ ိုက် ဒပားပ ို  ရြည်၊ 

(၅) ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့၏ ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံြှ ရရှ သည ် အခါ 

သက်ဆ ိုငသ် ူထံသ ို  စာမဖင  ်အဒကကာငာ်းကကာားရြည်၊ 

(ဂ) လူဝငမ်္ှုက  ြီး  ြ်ထရြီးနငှ  ်ပြညသ်ူ  အငအ်ောြီးဦြီးစ ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန် 

(၁) မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားထံြှ ဒပားပ ို  ဒသာ အယူခဒံလျှာက်လ ာက ို လက်ခရံရှ သည ်အခါ မပည်ထ ဒရား ဝနက်က ားဌာနထံသ ို   

အမြနဆ်ံိုား  ငမ်ပရြည်၊ 

(၂) ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့၏ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို သက်ဆ ိုငရ်ာ မြ ြု ွဲ့နယ်ဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   အဒကကာငာ်းမပနက်ကာားရ ြည်။ ြ  တ ူက ို 

သက်ဆ ိုငရ်ာမပည်နယ် သ ို  ြဟို ်   ိုငာ်းဦားစ ားဌာနြ ားရံို ားထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်၊ 
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(ဃ) ပြည်  ထရြီးဝန်က  ြီးဌောန  ထဆောငရ်  ်ရန ်

(၁) လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရားနငှ  ်မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံြှ အယူခဒံလျှာက်လ ာနငှ  ်အြှု ွ က ို လက်ခရံရှ သည ်အခါ 

ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့ထံသ ို    ငမ်ပရြည်၊ 

(၂) ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့၏ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို ရရှ သည ်အခါ လ ိုအပ်သလ ို ဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်န ်လူဝငြ်ှုကက ားကကပ်ဒရား နငှ  ်

မပည်သူ  အငအ်ာားဦားစ ားဌာနထံသ ို   ဒပားပ ို  ရြည်။ 

၅၇။ ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့သည် - 

(က) အယူခအံြှု ွ က ို ရရှ သည ်အခါ အြှုနငှ ပ် ်သက်၍ လ ိုအပ်ဒသာ အခ က်ရှ ပါက ထ ိုလ ိုအပ်ခ က် ြ ာား 

က ိုမပည ်စံိုသည်အထ  ဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်၊ 

(ခ) ဒလျှာက်ထာားခ က် သ ို  ြဟို ် စံိုစြ်ားဒ ွွဲ့ ရှ ခ က် ွင ်ပါရှ ဒသာ အခ က်အလက်ြ ာားက ို စ စစ ်မပ ား ဗဟ ိုအဖွ ွဲ့၏ 

ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို မပငဆ်ငန် ိုငသ်ည်။ ပယ်ဖ က်န ိုငသ်ည်။ အ ည်မပြုန ိုငသ်ည်၊ 

(ဂ) ဆံိုားမဖ ်ခ က်က ို သက်ဆ ိုငသ်ထူံသ ို   အဒကကာငာ်းမပနက်ကာားရန ်ည နက်ကာားရြည်၊ 

(ဃ) ဆံိုားမဖ ်ခ က်နငှ အ် ူ အြှု ွ က ို မပည်ထ ဒရားဝနက်က ားဌာန ထံသ ို   မပနလ်ည်ဒပားပ ို  ရြည်။ 

၅၈။ ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့၏အဆံိုားအမဖ ်သည် ဥပဒေပိုေြ် ၇၀ ပိုေြ်ခွ (ခ)အရ အမပ ားအမပ ်မဖစ်သည်။ 

၅၉။ ဥပဒေပိုေြ်၇၁အရ ဥပဒေပါ က စစရပ်ြ ာားက ို လိုပ်ပ ိုငခ်ငွ  ်အပ်နငှာ်းထာားသည ် အဖွ ွဲ့အစည်ားြ ာားက ဒဆာငရွ်က်ရာ ွင ်

 စံို ရာ အဒကကာငာ်းမပရနြ်လ ို။ 

 

အခန်ြီး (၆) 

အထ  ထ   

၆၀။ ဥပဒေပိုေြ် ၇၂ အရ ၁၉၈၂ ခိုနစှ၊် ဒအာက်  ို ာလ ၁၅ ရက်ဒန  ြှစ၍ ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနာ်းခ က်  စရ်ပ်ရပ် ြှအပ 

ြည်သည ်န ိုငင်မံခာားသာားြျှ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်ရန ်ဒလျှာက်ထာားခငွ  ်ြရှ ပါ။ 

၆၁။ ဥပဒေပိုေြ် ၇၃အရ န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြုခငွ ရ်သ၏ူ ဒြွားစာား မခငာ်းခရံဒသာ 

န ိုငင်မံခာားသာား စဦ်ားသည် န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် ဧည ်န ိုငင်သံာား သ ို  ြဟို ် န ိုငင်သံာားမပြု ခငွ ရ်သအူမဖစက် ို ြရရှ ပါ။ ယငာ်းသ ို   

ဒြွားစာားမခငာ်းခရံသသူည် န ိုငင်မံခာားသာားပငမ်ဖစ်သည်။ 

၆၂။ အခနာ်း(၂) ဥပဒေပိုေြ် ၁၈၊ ၁၉ ပိုေြ်၂၀ ပိုေြ်ခွ  (ခ)၊ ပိုေြ် ၂၀ ပိုေြ်ခွ  (ဂ)၊ ပိုေြ်၂၁ အခနာ်း(၃) ဥပဒေ ပိုေြ် ၃၆၊ ၃၇၊ ပိုေြ် ၃၉ 

ပိုေြ်ခွ  (ခ)၊ ပိုေြ် ၃၉ ပိုေြ်ခွ  (ဂ)၊ ပိုေြ် ၄၀၊ အခနာ်း (၄) ဥပဒေပိုေြ် ၅၉၊ ၆၀ ၊ ပိုေြ် ၆၂ ပိုေြ်ခွ  (ခ)၊ ပိုေြ် ၆၂ ပိုေြ်ခွ (ဂ) နငှ  ်ပိုေြ် 

၆၃   ို  ပါ က စစရပ်ြ ာားက ို  ရာားစ ရငဒ်ရား အဖွ ွဲ့အဆင  ်ဆင က် စ ရငပ် ိုငခ်ငွ ရှ် သည်။ ဥပဒေပါ က နက် စစရပ်ြ ာားက ို ဥပဒေအရ 

လိုပ်ပ ိုငခ်ငွ အ်ပ်နငှာ်း ထာားဒသာ အဖွ ွဲ့ အစည်ားြ ာားကသာ ဆံိုားမဖ ်န ိုငသ်ည်။ 

 

အြ န  အ်ရ 

ဒက ာ် င  ်
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အ ွငာ်းဒရားြ ား 

ဝနက်က ားအဖွ ွဲ့ 

 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 1 ] 01 ဇာ ာဒြွားဖွာားမခငာ်းြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ပံိုစ ံဒထွ-၁ 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 2 ] 08 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 3 ] 13 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 4 ] 16 ဒပ ာက်ဆံိုား ပ က်စ ား၊ ဒဟာငာ်းနြွ်ား၊ ဒဆွားမြည်  ြထငြ်ရှာား မဖစမ်ခငာ်းအ ွက် က ်မပာား 

အြှ ် ြ  တ ူထို ်ဒပားသည်  ြှ ပံ်ို ငစ်ာအိုပ် ပံိုစ ံဒထွ-၅ 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 5 ] 18 ပံိုစ ံမပြု-၁ 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 6 ] 20 န ိုငင်သံာားမပြုခငွ် ရရန ်ဒလျှာက်ထာားသည်  ဒလျှာက်လ ာဆက်ခရံရှ သည် ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် 

ပံိုစ ံမပြု-၃ 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 7 ] 22 ပံိုစ ံမပြု-၅ 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 8 ] 23 န ိုငင်သံာားမပြုခငွ် လက်ြှ ်၊ န ိုငင်သံာားမပြုခွင် စ စစဒ်ရားက ်မပာား ဒပားပ ို  မခငာ်း၊ လက်ခရံရှ မခငာ်း၊ 

ထို ်ဒပားမခငာ်း၊ မပနလ်ည်  ငမ်ပမခငာ်း ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ပံိုစ ံဒထွ-၇ 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 9 ] 24 ပံိုစ ံမပြု -၈ 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 10 ] 25 အပ ိုငာ်း (၂) အသက် စဆ်ယ် ရှစန်စှြ်ှ အသက်သံိုားဆယ်နစှအ်ထ  

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 11 ] 26 အပ ိုငာ်း (၃) အသက်သံိုားဆယ်နစှြ်ှ အထက်၏ က ိုယ်ဒရားမဖစစ်ဉ် ဒမပာငာ်းလ ြှုြ ာား 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 12 ] 27 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 13 ] 28 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 14 ] 29 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 15 ] 30 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 16 ] 31 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 17 ] 32 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 18 ] 33 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 19 ] 34 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 20 ] 35 
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[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 21 ] 36 အသက်  စဆ်ယ်နစှမ်ပည်  န ိုငင်သံာားမပြုခငွ် ြှ ်ပံို ငက် ်မပာား၊ 

အသက် စဆ်ယ်နစှမ်ပည်  န ိုငင်သံာားမပြု ခငွ်  စ စစဒ်ရားက ်မပာား ဒပားပ ို  မခငာ်း။ လက်ခရံရှ မခငာ်း၊ ထို ်ဒပားမခငာ်း နငှ်  မပနလ်ည် 

 ငမ်ပမခငာ်းြှ ်ပံို  ငစ်ာအိုပ် ပံိုစ ံမပြု-၉ 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 22 ] 39 ေဏဒ်င၊ွ အခဒငကွိုနက် စရ  ်ဒငရွရှ ြှု ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် (န ိုငင်သံာား မပြုခငွ် ရသူ) ပံိုစ ံမပြု -

၁၃ 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 23 ] 40 န ိုငင်သံာား မပြုခငွ် ရရန ်ဒလျှာက်ထာားသြူ ာားအ ွက် စ စစဒ်ရားပံိုစ ံ(ဒလျှာက်ထာားသည်  

ဥပဒေပိုေြ်က ို ြငန်  မဖင်  ဒဖာ်မပရန)် 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 24 ] 42 န ိုငင်သံာားမပြုခငွ် ရရန ်ဒလျှာက်ထာားသနူငှ် ပ ်သက်သည်  အဒကကာငာ်းအရာ 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 25 ] 43 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 26 ] 44 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 27 ] 45 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 28 ] 46 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 29 ] 47 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 30 ] 48 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 31 ] 49 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 32 ] 50 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 33 ] 51 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 34 ] 52 ဒလျှာက်ထာားသ ူ

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 35 ] 02 ဒြွားဖွာားဒကကာငာ်း အဒထာက်အထာား လက်ြှ  ်အပ ိုငာ်း (၁) 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 36 ] 04 ဒြွားဖွာားဒကကာငာ်း အဒထာက်အထာား လက်ြှ  ်အပ ိုငာ်း (၂) 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 37 ] 03 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 38 ] 05 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 39 ] 06 ပံိုစဒံထ ွ- ၁(က) ဒြွားဖွာားဒကကာငာ်း အဒထာက်အထာား လက်ြှ  ်အပ ိုငာ်း (၃) 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 40 ] 07 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 41 ] 09 ဒသဆံိုားမခငာ်းြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ပံိုစ ံဒထွ-၂ 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 42 ] 10 ဒသဆံိုားဒကကာငာ်း အဒထာက်အထာား လက်ြှ  ်အပ ိုငာ်း (၁) 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 43 ] 11 ဒသဆံိုားဒကကာငာ်း အဒထာက်အထာား လက်ြှ  ်အပ ိုငာ်း (၂) 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 44 ] 12 ပံိုစ ံဒထွ-၂ (က) ဒသဆံိုားဒကကာငာ်း အဒထာက်အထာား လက်ြှ  ်အပ ိုငာ်း (၃) 
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[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 45 ] 14 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 46 ] 15 ပံိုစ ံဒထွ-၄ 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 47 ] 17 ဒပ ာက်ဆံိုား ပ က်စ ား၊ ဒဟာငာ်းနြွ်ား၊ ဒဆွားမြည်  ြထငြ်ရှာား မဖစမ်ခငာ်းအ ွက် က ်မပာား 

အြှ ် ြ  တ ူထို ်ဒပားသည်  ြှ ပံ်ို ငစ်ာအိုပ် ပံိုစ ံဒထွ-၆ 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 48 ] 19 ပံိုစ ံမပြု -၂ 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 49 ] 21 န ိုငင်သံာားမပြုခငွ်  ရသအူမဖစြ်ှ မငငာ်းပယ်မခငာ်း သ ်ြှ ်ခ က်အ ွငာ်း ထို ်ယူမခငာ်းနငှ်  

သ ်ြှ ်ရက်ဒက ာ်လွနမ်ပ ားြှ  ထို ်ယူမခငာ်း ြှ ်ပံို ငစ်ာအိုပ် ပံိုစ ံမပြု-၄ 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 50 ] 37 ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ် လက်ြှ ် ွင ်အြညထ်ည် သငွာ်းမခငာ်းခရံဒသာ သာားသြ ားြ ာား 

 စန်စှအ် ွငာ်း ြှ ်ပံိုြ ငန် ိုငသ်မဖင်    ဒလျှာကထ်ာားခ က် ြ ှ်ပံို င ်စာအိုပ် ပံိုစ ံမပြု - ၁၁ 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 51 ] 38 ြ  ၏ န ိုငင်သံာားမပြုခငွ် လက်ြှ ် ွင ်အြညထ်ည် သငွာ်းမခငာ်းခရံဒသာ သာားသြ ား 

အသက် စဆ်ယ်  ရှစန်စှမ်ပည်  သည် ဒန  ြှစ၍  စန်စှအ် ွငာ်း က  မပရန ်ပ က်ကွက်သမဖင်    ဒလျှာက်ထာားခ က် ြ ှ်ပံို င ်

စာအိုပ် ပံိုစ ံမပြု - ၁၂ 

[ ပူား ွ ဒဖာ်မပဒသာ စာရငာ်း 52 ] 41 ဒန  စဉ် ြှ ် ြ်ား 


