
        ၄   

 ( ဂ ) ပြည်နယ်မ  ျားတငွ ် ထှိိုပြညန်ယ်ရရ ှိပြ ျားသ    ှိိုို့မဟိုတ ် ထှိို  

  ပြည်နယအ်တငွ်ျား ကှိိုယ်ြှိိုငအ်ိုြ်ခ ျုြ်ခငွ့််ရစ ရင်စို ရရ ှိပြ ျားသ    

  တှိိုင်ျားရင်ျား  ျားလူမ ှိျုျားမ  ျားမ အြ က န်တှိိုင်ျားရင်ျား  ျား လူမ ှိျုျားမ  ျား  

  အနက ်သလ  ်ကန် င့််ပမတ်သ   လူဦျားသရပြစ် ည့််နှိိုင်ငသံတ ်၏  

  လူဦျားသရစိုစိုသြေါင်ျား၏  ိုညဒ မတစ ် ရ ခှိိုငန်ှုန်ျားန င့််အထက်  

  ရ ှိသ က င်ျား  က်ဆှိိုင်ရ က  တ်မ တသ်   တှိိုင်ျားရငျ်ား  ျား  

  လူမ ှိျုျားအ  ျား  ျားက လူမ ှိျုျားတစ်မ ှိျုျားလျှင်တစဦ်ျားက စ  သရ ျားသက က ် 

  တငသ်ပမ  က် ည့်် ပြည်နယလ်ွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၊ 

 (ဃ) ြိုဒ်မခွွဲ(က)န င့်် ြိုဒ်မခွွဲ(ခ)  ှိိုို့မဟိုတ ်ြိုဒ်မခွွဲ(က)န င့်် ြိုဒ်မခွွဲ (ဂ)  

  တှိိုို့အရသရ ျားသက ကတ်င်သပမ  က် ည့်် လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် 

  စိုစိုသြေါင်ျား၏  ံိုျားြံိုတစ်ြံိုန င့််ည မျှသ   တြ်မသတ ်က ကယွသ်ရျား  

  ဦျားစ ျားခ ျုြ်က ဥြသဒန င့််အည  အမညစ် ရင်ျားတင် ငွျ်ား ည့််  

  တြ်မသတ ်  ျား လွှတ်သတ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား။ 

 ကတ်မျ်ား 

၄။ လွှတ်သတ ်၏  ကတ်မ်ျား ည် ပြည် ူူ့လွှတ်သတ ၏်  ကတ်မ်ျား 

န င့််အည ပြစ ်ည်။ ပြည ူ်ူ့လွှတ်သတ ်၏  က်တမ်ျားကိုန်ဆံိုျားသ  သနို့တွင် 

လွှတ်သတ ်၏  ကတ်မ်ျား ည်လည်ျားကိုန်ဆံိုျား ည။် 

အခနျ်ား(၃) 

 ဘ ြတှိ 

၅။ လွှတ်သတ ် က်တမ်ျားတစ်ရြ်၏ ြထမြံိုမ န်အစည်ျားအသ ျား စတင်က င်ျားြ 

 ည့််အခေါ လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည ် လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ် 

တစဦ်ျားအ ျား ဤဥြသဒအရ ထိုတ်ပြနသ်   နည်ျားဥြသဒမ  ျားတငွ ်  တ်မ တ ်

ထ ျား ည့််အတှိိုင်ျား  ဘ ြတှိအပြစ် တငသ်ပမ  က်ရမည်။ 

 

၂၀၁၃ ခိုန စ၊် တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်ပြညန်ယ ်

လွှတသ်တ ဆ်ှိိုငရ် ဥြသဒ 

(၂၀၁၃ ခိုန စ၊် ပြညသ်ထ ငစ်ိုလွှတသ်တ ဥ်ြသဒအမ တ ်- ၂၂။) 

၁၃၇၅ ခိုန စ်၊  ေါဆှိိုလပြည့််သက   ်၁၅ ရက ်

(၂၀၁၃ ခိုန စ်၊   ဂိုတ်လ ၆ ရက)်  

 ပြည်သထ င်စိုလွှတသ်တ ် ည ် ပြညသ်ထ င်စို မမတ ပမန်မ နှိိုငင်ံသတ ် 

ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြိုဒ်မ ၉၈ အရ ဤဥြသဒကှိို ပြဋ္ဌ န်ျားလှိိုက ်ည်။ 

အခနျ်ား (၁) 

အမည၊် အ ဏ တညပ်ခငျ်ားန င့်် အဓှိြပ ယသ်ြ ပ်ြခ က ်

၁။ (က) ဤဥြသဒကှိို ၂၀၁၃ ခိုန စ၊် တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြညန်ယ ် 

  လွှတသ်တ ဆ်ှိိုငရ် ဥြသဒ ဟိုသခေါ်တငွ်သစရမည်။ 

 ( ခ ) ဤဥြသဒ ည ် ပြဋ္ဌ န်ျား ည့််သနို့မ စ၍ နှိိုငင်သံတ တ်စ် န်ျားလံိုျား၌  

  အ ဏ တည်ရမည်။ 

၂။ ဤဥြသဒတငွ်ြေါရ ှိသ   သအ က်ြေါစက ျားရြ်မ  ျား ည ် သြ ်ပြြေါအတှိိုင်ျား 

အဓှိြပ ယ် က်သရ ကသ်စရမည ်- 

 (က) ြွွဲွဲ့စညျ်ားြံိုအသပခခဥံြသဒ ဆှိို ည်မ   ပြညသ်ထ င်စို မမတ  

  ပမနမ် နှိိုငင်ံသတ  ်ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒကှိို ဆှိို ည်။ 

 ( ခ ) လွှတသ်တ  ် ဆှိို ည်မ   ဤဥြသဒကှိစစအလှိိုို့င   ြွွဲွဲ့စည်ျားြံို  

  အသပခခဥံြသဒအရ ြွွဲွဲ့စည်ျားသ   တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် 

  ပြည်နယ်လွှတသ်တ ်ကှိို ဆှိို ည်။ 

 ( ဂ )  ဘ ြတှိ ဆှိို ည်မ   လွှတ်သတ ် ကတ်မ်ျားတစ်ရြ်၏  

  ြထမအစည်ျားအသ ျား စတင်က င်ျားြ ည့််အခေါ လွှတသ်တ  ် 

  ဥကကဋ္ဌန င့််  ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ  သရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  ကပ်ြ ျား ည်အထှိ  

  လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားအ ျားကက ျား ကြ်ကွြ်ကွဲရန ် တငသ်ပမ  က်  

  ပခင်ျားခံရသ   လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်ကှိို ဆှိို ည်။ 
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 (ဃ) ဥကကဋ္ဌ ဆှိို ည်မ   လွှတသ်တ ် ကတ်မ်ျား တစ်ရြ်အတွက ် 

  လွှတ်သတ ်ဥကကဋ္ဌအပြစ ် သရ ျားသက က်တငသ်ပမ  ကပ်ခင်ျားခံရသ    

  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်ကှိို ဆှိို ည်။ 

 ( င )  ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ ဆှိို ည်မ   လွှတသ်တ ် ကတ်မ်ျား တစ်ရြ်  

  အတွက ်လွှတသ်တ ဒ်ိုတှိယဥကကဋ္ဌအပြစ ်သရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  က ် 

  ပခင်ျားခံရသ   လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်ကှိိုဆှိို ည်။ 

 ( စ )  လွှတသ်တ က်ှိိုယစ် ျားလ ယ ်ဆှိို ည်မ   ဤဥြသဒြေါတှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  

   ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်လွှတသ်တ  ် သရ ျားသက က်ြွွဲဥြသဒအရ  

  သရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  ကပ်ခင်ျားခရံသ   လွှတသ်တ က်ှိိုယစ် ျားလ ယ်  

  န င့်် တြ်မသတ ်က ကယွသ်ရျားဦျားစ ျားခ ျုြ်က တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  

   ှိိုို့မဟိုတ ်ပြညန်ယ်လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယအ်ပြစ ်ဥြသဒန င့််  

  အည  အမည်စ ရင်ျားတင် ငွ်ျား ည့်် တြ်မသတ ်  ျားလွှတသ်တ  ် 

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယတ်ှိိုို့ကှိိုဆှိို ည်။ 

 (ဆ) လွှတသ်တ အ်ြွွဲွဲ့အစညျ်ားမ  ျား ဆှိို ည်မ   ဤဥြသဒ ြိုဒ်မ ၂၃  

  အရ လွှတ်သတ ်ကြွွဲွဲ့စည်ျားသ   သက ်မတ မ  ျားန င့််အြွွဲွဲ့မ  ျားကှိို  

  ဆှိို ည်။ 

 ( ဇ )  တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြညန်ယအ်ဆင့််အြွွဲွဲ့အစညျ်ား  

  ဆှိို ည်မ   ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒအရ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  

   ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်အစှိိုျားရအြွွဲွဲ့၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ် 

  ပြည်နယတ်ရ ျားလွှတသ်တ ်န င့်် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ်  

  ပြည်နယ် စ ရင်ျားစစ်ခ ျုြ်တှိိုို့ကှိိုလည်ျားသက င်ျား၊  တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  

   ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်လွှတသ်တ ်ကြွွဲွဲ့စည်ျား ည့်် သက ်မတ န င့််  

  အြွွဲွဲ့တှိိုို့ကှိိုလည်ျားသက င်ျား ဆှိို ည်။  

 ( ဈ )  သရ ျားသက ကြ်ွွဲဥြသဒ ဆှိို ည်မ   တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ်  

  ပြည်နယ်လွှတသ်တ  ်သရ ျားသက က်ြွွဲဥြသဒကှိို ဆှိို ည။် 
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 (ည) လွှတသ်တ ရ်ံိုျား ဆှိို ည်မ   တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြညန်ယ်  

  လွှတ်သတ ်၏ ရံိုျားလိုြ်ငန်ျားန င့်် အိုြ်ခ ျုြ်မှုကှိစစ အ  တှိိုို့ကှိို  

  သဆ င်ရ ကရ်န ်ြွွဲွဲ့စည်ျားထ ျားသ   ရံိုျားကှိို ဆှိို ည။် 

 ( ဋ )  လွှတသ်တ က်ှိိုယစ် ျားလ ယရ်ံိုျား ဆှိို ည်မ   လွှတသ်တ  ် 

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၏ လိုြ်ငန်ျားတ  နမ်  ျားကှိို ထမ်ျားသဆ င်နှိိုင ် 

  ရန ်  က်ဆှိိုင်ရ  မွဲဆနဒနယမ်  ျားတွင ် ြွင့််လ စ်ထ ျားသ  ရံိုျားကှိို  

  ဆှိို ည်။ 

အခနျ်ား(၂) 

လွှတသ်တ  ်

ြွွဲွဲ့စညျ်ားပခငျ်ား 

၃။ လွှတ်သတ ်ကှိို လွှတသ်တ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားပြင့်် သအ က်ြေါအတှိိုင်ျား 

ြွွဲွဲ့စည်ျားရမည ်- 

 (က) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်ပြည်နယ်မ  ျားတွင ်ပမှိျုွဲ့နယတ်စ်ပမှိျုွဲ့နယ ် 

  လျှင် န စဦ်ျားက စ  သရ ျားသက က်တင်သပမ  က် ည့်် လွှတသ်တ ်  

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၊ 

 ( ခ ) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားတငွ ် ထှိိုတှိိုင်ျားသဒ ကက ျား ရရ ှိပြ ျားသ    ှိိုို့မဟိုတ်  

  ထှိိုတှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအတငွ်ျား ကှိိုယ်ြှိိုငအ်ိုြ်ခ ျုြ်ခငွ့််ရစ ရင်စို ရရ ှိပြ ျား  

  သ   တှိိုင်ျားရင်ျား  ျားလူမ ှိျုျားမ  ျားမ အြ က နတ်ှိိုင်ျားရင်ျား  ျား လူမ ှိျုျား  

  မ  ျားအနက ် သလ  ်ကန် င့််ပမတသ်   လူဦျားသရပြစ ်ည့််   

  နှိိုင်ငသံတ ်၏  လူဦျားသရစိုစိုသြေါင်ျား၏  ိုညဒ မတစ်ရ ခှိိုင်နှုန်ျား  

  န င့််အထက်ရ ှိသ က င်ျား  က်ဆှိိုင်ရ က  တ်မ တသ်    

  တှိိုင်ျားရင်ျား  ျားလူမ ှိျုျားအ  ျား  ျားက လူမ ှိျုျားတစ်မ ှိျုျားလျှင် တစဦ်ျားက စ   

  သရ ျားသက က ် တင်သပမ  က် ည့်် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား လွှတ်သတ ်  

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၊  

 



၈ 

 ( ဂ ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်အပြစ ် သြျားအြထ် ျား ည့်် တ  န ် 

  န င့််လိုြ်ြှိိုင်ခွင့််မ  ျားကှိို အလွွဲ ံိုျားစ ျားပြျု၍ ကှိိုယက် ှိျုျားရ  မှု၊  

  လ ဘ်သြျားလ ဘ်ယူမှုန င့်် ပခှိမ်ျားသပခ က်မှုတှိိုို့ကှိို သရ  င ်ကဉ်ပခင်ျား၊ 

 (ဃ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၏ ဂိုဏ် ှိကခ န င့်် သလ  ည် စွ   

  ပြျုမူသပြ ဆှိို ဆက်ဆံသနထှိိုင်ပခင်ျား၊ 

 ( င ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၏ တ  နမ်  ျားကှိို သက ြွန်စွ   

  ထမ်ျားသဆ င်ပခင်ျား။ 

ရြှိိုငခ်ငွ့််န င့်် အခငွ့််အသရျားမ  ျား 

၁၂။ လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၏ ရြှိိုငခ်ွင့််န င့်် အခငွ့််အသရျားမ  ျားမ   

သအ က်ြေါအတှိိုင်ျားပြစြ်ေါ ည ်- 

 (က) လွှတ်သတ ်န င့်် လွှတ်သတ ်အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျားတွင် တင်ပြ  

  သဆွျားသနွျားသဆ င်ရ ကခ် က်မ  ျားန င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ ဤဥြသဒမ အြ  

  အပခ ျားဥြသဒအရအသရျားယ ူခရံပခင်ျားမ  ကင်ျားလွတ်ခငွ့််ရ ှိပခင်ျား၊ 

 ( ခ )  တ်မ တ်ထ ျားသ  ခ  ျားပမ င့််သငွ၊ ခရ ျားစရှိတ၊် သနို့တွကစ်ရှိတ်န င့််  

  အပခ ျားစရှိတ်မ  ျားကှိို ခံစ ျားခွင့််ရ ှိပခင်ျား၊ 

 ( ဂ ) လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား တက်သရ က်သနစဉအ်တွင်ျား ဥကကဋ္ဌ၏  

  ကကှိျုတင်ခွင့််ပြျုခ က်မရ ှိြေါက - 

  (၁) ြမ်ျားဆ ျားခံရပခင်ျားမ  ကင်ျားလွတခ်ွင့််ရ ှိပခင်ျား၊ 

  (၂) တရ ျားရံိုျားတစ်ခိုခိုက  ကသ် အပြစ် ဆင့််သခေါ်ခံရပခင်ျားမ   

   ကင်ျားလွတ်ခငွ့််ရ ှိပခင်ျား။ 

 (ဃ) လွှတ်သတ ်အြွွဲွဲ့အစည်ျား တစ်ရြ်ရြ်၏ အစည်ျားအသ ျား  

  တကသ်ရ က်သနစဉအ်တွင်ျား  က်ဆှိိုင်ရ  အြွွဲွဲ့အစည်ျား၏  

  အကက ျားအမ  ျားမ တစဆ်င့်် ဥကကဋ္ဌ၏ ကကှိျုတင်ခွင့််ပြျုခ ကမ်ရ ှိဘွဲ  

  ြမ်ျားဆ ျားခံရပခင်ျားမ  ကင်ျားလွတခ်ွင့််ရ ှိပခင်ျား၊ 

၅ 

၆။  ဘ ြတှိ ည ်  လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယအ်ပြစ ် လည်ျားသက င်ျား၊ 

 ဘ ြတှိအပြစ်လည်ျားသက င်ျား   လွှတ်သတ ်သရ ွဲ့သမ  ကတ်ငွ ်  တ်မ တ်ထ ျား ည့်် 

အတှိိုင်ျား ကတှိ စစ ပြျုပြ ျား လက်မ တသ်ရျားထှိိုျားရမည်။ 

၇။  ဘ ြတှိ ည ် လွှတ်သတ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားထွဲမ  ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယ 

ဥကကဋ္ဌ သရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  က်ပြ ျား ည်အထှိ လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျားကှိို 

ကက ျား ကြ်ကွြ်ကွဲရမည်။ 

အခနျ်ား(၄) 

လွှတသ်တ က်ှိိုယစ် ျားလ ယမ်  ျား 

ကတှိ စစ ပြျုပခငျ်ားန င့်် လကမ် တသ်ရျားထှိိုျားပခငျ်ား 

၈။ (က) လွှတ်သတ  ်  ကတ်မ်ျား၏ ြထမြံိုမ န ် အစည်ျားအသ ျားတွင်  

  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည်  ဘ ြတှိသရ ွဲ့သမ  က်၌  

  ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒ ဇယ ျား ၄တငွ ်သြ ်ပြထ ျား ည့််အတှိိုင်ျား  

  ကတှိ စစ ပြျုပြ ျား လက်မ တသ်ရျားထှိိုျားရမည်။ 

 ( ခ ) ကတှိ စစ  မပြျုရသ ျားသ   လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား  

   ည် စတင်တက်သရ ကသ်   လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျားတွင်  

  ဥကကဋ္ဌသရ ွဲ့သမ  က်၌ ကတှိ စစ ပြျုပြ ျား လက်မ တ်သရျားထှိိုျားရမည်။ 

တ  နမ်  ျား 

၉။ လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၏ တ  နမ်  ျားမ   သအ က်ြေါအတှိိုင်ျား 

ပြစြ်ေါ ည ်- 

 (က) ြွွဲွဲ့စည်ျားြံို အသပခခဥံြသဒန င့်် တည်ဆွဲဥြသဒမ  ျားကှိို က ကွယ ် 

  သစ င့််သရ  က်ပခင်ျား၊ 

 ( ခ )  နှိိုင်ငသံတ ်န င့်် စြ်လ ဉ်ျားသ   လျှှိျုွဲ့  က်ခ က်မ  ျားကှိို ထှိန်ျား ှိမ်ျား  

  သစ င့််သရ  က်ပခင်ျား၊ 
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 ( ဂ )  လွှတ်သတ ် ှိိုို့တင် ငွ်ျားသ   ဥြသဒ ကမ်ျားမ  ျား၊ အဆှိိုမ  ျား  

  န င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ သဆွျားသနွျားရ တွင ် နှိိုင်ငသံတ ်န င့်် နှိိုင်င ံ ျား  

  မ  ျား၏ အက ှိျုျားစ ျားြွ ျားကှိို   အဓှိကထ ျားပခင်ျား၊ 

 (ဃ) နှိိုင်ငံ  ျား၏ မူလအခငွ့််အသရျားမ  ျား ရရ ှိခံစ ျားနှိိုငသ်ရျားကှိို သရ ွဲ့ရှု  

  သဆ င်ရ ကပ်ခင်ျား၊ 

 ( င )  မွဲဆနဒနယ်န င့်် နှိိုငင်သံတ ်ြံွွဲ့ပြှိျုျား တှိိုျားတကသ်ရျားအတွက ် 

  ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒန င့်် မဆန်ို့က ငသ်စဘွဲ  က်ဆှိိုင်ရ   

  အ ဏ ြှိိုင ် အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျားန င့််ပြစသ်စ၊ အ ဏ ြှိိုင်ြိုဂ္ှိျုလ်  

  မ  ျားန င့််ပြစသ်စ သြေါင်ျားစြ်ည ှိနှိှုင်ျားသဆ င်ရ ကသ်ြျားပခင်ျား၊ 

 ( စ )  မွဲဆနဒရ င်မ  ျားအ ျား လွှတသ်တ ်အသတွွဲ့အကကျံု ပြနလ်ည်ရ င်ျားလင်ျား  

  တင်ပြပခင်ျား၊ 

 (ဆ) မွဲဆနဒရ င်မ  ျား၏ တင်ပြခ ကမ်  ျားန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ လွှတသ်တ ် ှိိုို့  

  တင်ပြပခင်ျား၊ 

 ( ဇ )  လွှတ်သတ ်က သြျားအြ ်ည့်် အပခ ျားတ  နမ်  ျားကှိို  

  ထမ်ျားသဆ င်ပခင်ျား။ 

လိုြြ်ှိိုငခ်ငွ့််မ  ျား 

၁၀။ လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၏ လိုြ်ြှိိုင်ခွင့််မ  ျားမ   သအ က်ြေါအတှိိုင်ျား 

ပြစြ်ေါ ည ်- 

 (က) ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒန င့််အည  ဥြသဒ ကမ်ျားမ  ျားတင် ငွ်ျားပခင်ျား၊ 

 ( ခ )  ဥကကဋ္ဌ၏ ခငွ့််ပြျုခ ကပ်ြင့်် အဆှိိုမ  ျားတင် ငွ်ျားပခင်ျားန င့််သများခွနျ်ားမ  ျား  

  သများပမနျ်ားပခင်ျား၊ 

 ( ဂ )  လွှတ်သတ ်တငွ ် တင်ပြသဆွျားသနွျား ည့်် ကှိစစရြ်မ  ျားန င့််  

  စြ်လ ဉျ်ား၍ပြစသ်စ၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယအ်ဆင့််  

  အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျားန င့်် ယင်ျားတှိိုို့ကှိို ကှိိုယစ် ျားပြျုသ   အြွွဲွဲ့အစည်ျား  

   င်မ  ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျား၏ သဆ င်ရ ကခ် က်မ  ျားန င့််  

  စြ်လ ဉျ်ား၍ပြစ်သစ သများပမန်ျားပခငျ်ား၊ သဆွျားသနျွားပခင်ျားန င့် ်အခ ကအ်လက ် 

  ရယူပခင်ျား၊ 
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 (ဃ) ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒန င့်် ဤဥြသဒြေါ ပြဋ္ဌ န်ျားခ က်မ  ျားကှိို  

  မဆန်ို့က င်လျှင ် လွှတသ်တ န် င့်် လွှတ်သတ ်အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျား  

  တွင ်လွတ်လြ်စ ွ သပြ ဆှိိုသဆွျားသနွျားခွင့််န င့်် ဆနဒမွဲသြျားခွင့််ရ ှိပခင်ျား၊ 

 ( င )  လွှတ်သတ ်က တငသ်ပမ  က် ည့််  ဘ ြတှိအပြစ်လည်ျား  

  သက င်ျား၊ လွှတ်သတ က် သရ ျားသက က်တငသ်ပမ  က် ည့်် ဥကကဋ္ဌ  

   ှိိုို့မဟိုတ ် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌအပြစ် လည်ျားသက င်ျား သရ ျားသက က်  

  တငသ်ပမ  က်ခခံွင့််  ှိိုို့မဟိုတ ် ယင်ျား ှိိုို့ သရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  က်  

  ခံရ ူအပြစ်မ  နိုတ်ထွက်ခွင့််ရ ှိပခင်ျား၊ 

 ( စ )  လွှတ်သတ ်အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျားတွင ် အြွွဲွဲ့ င်အပြစ ် ြေါ င်  

  သဆ င်ရ ကခ်ငွ့််  ှိိုို့မဟိုတ ် ယင်ျားအြွွဲွဲ့ ငအ်ပြစမ်  နိုတထွ်က်  

  ခွင့််ရ ှိပခင်ျား၊ 

 (ဆ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်အပြစ်မ  နိုတ်ထွကခ်ွင့််ရ ှိပခင်ျား၊ 

 ( ဇ )  လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား က င်ျားြ ည့်် သနို့ရ  ှိိုို့ တကသ်ရ က်  

  သလ့်လ ရန ် သလ့်လ  ူအပြစ ် ပြည် ူမ  ျားကှိို လွှတသ်တ  ် 

  ဥကကဋ္ဌ၏  သဘ တူည ခ က်ပြင့်် ြှိတ ်က ျားပခင်ျား။ 

က င့်် တန် င့််စညျ်ားကမျ်ားမ  ျား 

၁၁။ လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည် သအ က်ြေါက င့်် တန် င့်် စည်ျားကမ်ျား 

မ  ျားကှိို  လှိိုကန်ာရမည ်- 

 (က) ပြည်သထ င်စိုမပြှိျုကွွဲသရျား၊ တှိိုင်ျားရင်ျား  ျားစည်ျားလံိုျား ည ညွတ်မှု  

  မပြှိျုကွွဲသရျား၊ အခ ျုြ်အပခ အ ဏ  တည်တံ့်ခှိိုင်ပမွဲသရျားတှိိုို့ကှိို  

  လှိိုကန်ာသစ င့််ထှိန်ျားပခင်ျား၊ 

 ( ခ ) ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒ၊ ဤဥြသဒန င့်် တည်ဆွဲဥြသဒမ  ျားြေါ  

  ပြဋ္ဌ န်ျားခ က်မ  ျားကှိို လှိိုက်နာသစ င့််ထှိန်ျားပခင်ျား၊ 

 



၁၂ 

အခနျ်ား (၇) 

လွှတသ်တ အ်ြွွဲွဲ့အစညျ်ားမ  ျား 

ြွွဲွဲ့စညျ်ားပခငျ်ား 

၂၃။ လွှတ်သတ ် ည ် ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒအရ အြန် င်ျားထ ျား ည့်် ဥြသဒ 

ပြျုသရျား၊ တှိိုင်ျားရင်ျား  ျားလူမ ှိျုျားမ  ျားအသရျားတှိိုို့အပြင် လှိိုအြ်ြေါက အပခ ျားသရျားရ  

ကှိစစမ  ျားကှိို သလ့်လ တင်ပြနှိိုင်သစသရျားအတွက ်  လွှတသ်တ သ်က ်မတ မ  ျားကှိို 

 က်ဆှိိုင်ရ  လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားပြင့်် က လ တ်မ တ်၍ ြွွဲွဲ့စည်ျား 

နှိိုင် ည်။ လွှတသ်တ အ်စညျ်ားအသ ျား တစ်ရြ်န င့််တစ်ရြ်အ က ျား သဆ င်ရ ကရ်န ်

လှိိုအြ် ည့််အခေါ ဥကကဋ္ဌ ည ် သက ်မတ တွင်ြေါ င်ရမည့်် လွှတသ်တ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားကှိို သရ ျားခ ယ်တ  န ် သြျားအြပ်ြ ျား အန ျားကြ်ဆံိုျားက င်ျားြ ည့်် 

လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား၌ တင်ပြ အတည်ပြျုခ က်ရယူရမည်။ 

၂၄။ လွှတ်သတ ် ည ်လွှတ်သတ သ်က ်မတ မ  ျားက   သလ့်လ ရန ်ပြစသ်   

အသ က င်ျားကှိစစရြ်မ  ျားအြ က န်အသ က င်ျားကှိစစမ  ျားကှိို သလ့်လ ရန ်လှိိုအြ်ြေါက 

အြွွဲွဲ့မ  ျားကှိို လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားပြင့်် လည်ျားသက င်ျား၊  င့််သလ  ် ည့်် 

နှိိုင်ငံ  ျားမ  ျား ထည့်် ွင်ျား၍လည်ျားသက င်ျား ြွွဲွဲ့စည်ျားနှိိုင် ည်။ လွှတသ်တ အ်စညျ်ား 

အသ ျား တစ်ရြ်န င့််တစ်ရြ်အ က ျား သဆ င်ရ က်ရန်လှိိုအြ် ည့််အခေါ ဥကကဋ္ဌ ည် 

အြွွဲွဲ့မ  ျားကှိို လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားပြင့််လည်ျားသက င်ျား၊  င့််သလ  ် ည့်် 

နှိိုင်ငံ  ျားမ  ျားကှိို ထည့်် ွင်ျား၍လည်ျားသက င်ျား ြွွဲွဲ့စညျ်ားနှိိုင် ည်။ ယင်ျား ှိိုို့ 

ြွွဲွဲ့စည်ျားပခင်ျားကှိို အန ျားကြ်ဆံိုျားက င်ျားြ ည့်် လွှတသ်တ  ် အစည်ျားအသ ျား၌ 

တင်ပြအတည်ပြျုခ က ်ရယူရမည်။ 

အြွွဲွဲ့ ငဦ်ျားသရ၊ တ  န၊် လိုြြ်ှိိုငခ်ငွ့််၊ ရြှိိုငခ်ငွ့််န င့််  ကတ်မျ်ား တမ် တပ်ခငျ်ား၊ 

၂၅။ လွှတ်သတ ် ညသ်က ်မတ န င့််အြွွဲွဲ့မ  ျားကှိို ြွွဲွဲ့စည်ျား ည့််အခေါ ယင်ျား 

သက ်မတ   ှိိုို့မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့မ  ျား၏ အြွွဲွဲ့ ငဦ်ျားသရ၊ တ  န၊် လိုြ်ြှိိုင်ခွင့််န င့်် 

 က်တမ်ျားကှိိုြေါ  တ်မ တသ်ြျားရမည်။ 

၉ 

 ( င ) ပြစမ်ှုတစ်ရြ်ရြ်ပြင့်် ြမ်ျားဆ ျားပခင်ျားခံရြေါက ပြစဒ်ဏစ် ရငပ်ခင်ျား  

  မခံရမ  ဥကကဋ္ဌ၏ ခွင့််ပြျုခ ကပ်ြင့်် လွှတသ်တ ်န င့်် လွှတ်သတ  ် 

  အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျား၏ အစညျ်ားအသ ျားမ  ျား ှိိုို့ တကသ်ရ က်ခငွ့််  

  ရ ှိပခင်ျား၊ 

 ( စ ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်တစ်ဦျား ည် မှိမှိမွဲဆနဒ နယသ်ပမရ ှိ  

  မွဲဆနဒရ င်မ  ျားန င့််သတွွဲ့ဆံိုရ တွင ်သနရ ထှိိုင်ခင်ျားန င့်် လှိိုအြ်ခ က်  

  မ  ျားကှိို မှိမှိအစ အစဉ်ပြင့်် သဆ င်ရ ကရ် ၌ လှိိုအြ်ြေါက  

   က်ဆှိိုင်ရ  အ ဏ ြှိိုင ် အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျားန င့််ပြစသ်စ၊ အ ဏ   

  ြှိိုင်ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျားန င့််ပြစသ်စ ည ှိနှိှုင်ျားသဆ င်ရ ကန်ှိိုင်ပခင်ျား၊ လံိုခခံျုသရျား  

  ဆှိိုင်ရ  ကှိစစရြ်မ  ျားန င့််စြလ် ဉ်ျား၍  က်ဆှိိုင်ရ  အ ဏ ြှိိုင်  

  အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျားထံပြစသ်စ၊ အ ဏ ြှိိုင ် ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျားထံပြစ်သစ၊  

  သတ င်ျားခရံယူခငွ့််ရ ှိပခင်ျား။ 

ြွွံဲ့ပြှိျုျားသရျားရနြ်ံိုသင ံွိုျားစွွဲပခငျ်ား 

၁၃။  က်ဆှိိုင်ရ  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ် ည ် န စစ်ဉပ်ြည်သထ င်စို၏ 

အရအ ံိုျား ခန်ို့မ န်ျားသပခသငွစ ရင်ျားတငွ ် လွှတသ်တ ်မွဲဆနဒနယ်သပမအလှိိုက ် ခွွဲသ  

 တ်မ တ် ည့်် ြံွွဲ့ပြှိျုျားသရျားရနြံ်ိုသငွကှိို နယ်သပမသဒ ခံပြည ူ်မ  ျားန င့်် ည ှိနှိှုင်ျားပြ ျား 

 တ်မ တ်ခ က်မ  ျားန င့််အည   ံိုျားစွွဲခွင့််ရ ှိ ည်။ 

အခနျ်ား(၅) 

လွှတသ်တ ဥ်ကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ 

သရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  ကပ်ခငျ်ား 

၁၄။ လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည ် ဥကကဋ္ဌတစဦ်ျားန င့်် ဒိုတှိယ ဥကကဋ္ဌ 

တစဦ်ျားကှိို လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားထွဲမ  သရ ျားသက က ်တင်သပမ  က်ရမည။် 

၁၅။ ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ သနရ လစ်လြ်လျှင ် အန ျားကြ်ဆံိုျား 

က င်ျားြသ   လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျားတွင် အစ ျားထှိိုျားသရ ျားသက က ် တင်သပမ  က ်

ရမည်။ 
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တ  နထ်မျ်ားသဆ ငပ်ခငျ်ား 

၁၆။ ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌတှိိုို့ ည ် သနာကတ်စ်ကကှိမ်လွှတ်သတ ် ကတ်မ်ျား 

ြထမြံိုမ န်အစည်ျားအသ ျား စတင်မက င်ျားြမ အခ ှိန်ထှိ ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ 

တ  နက်ှိို ထမ်ျားသဆ င်ရမည။် 

၁၇။ ဥကကဋ္ဌ ည ် ယင်ျား၏တ  န်ကှိို ထမ်ျားသဆ င်နှိိုငစ်ွမ်ျားမရ ှိလျှင်သ   ်

လည်ျားသက င်ျား၊ ဥကကဋ္ဌအ ျား ဥြသဒန င့််အည  တ  နမ် ရိုြ ်ှိမ်ျားရန် ကှိစစပြစသ်ြေါ် 

လ လျှင်သ  ်လည်ျားသက င်ျား၊ ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌက ဥကကဋ္ဌတ  နက်ှိို ယ ယ ထမ်ျား 

သဆ င်ရမည်။ 

၁၈။ ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ ည ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ် 

ပြည်နယအ်ဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျားတစ်ရြ်ရြ်တွင ်တ  နသ်ြျားအြပ်ခင်ျားခံရြေါက ဥကကဋ္ဌ 

 ှိိုို့မဟိုတ ်ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌအပြစ်မ  နိုတ်ထွက်ပြ ျားပြစ ်ည်ဟို မ တ်ယူရမည်။ 

တ  နမ် ရြစ်ွဲပခငျ်ား 

၁၉။ ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ်ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ ည ်နိုတ်ထွက်လျှင်ပြစသ်စ၊ လွှတ်သတ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယအ်ပြစမ်  ရြ်စွဲပခင်ျားခံရလျှင်ပြစသ်စ လွှတသ်တ  ် ကှိိုယ်စ ျားလ ယ် 

အပြစ ်ဆက်လက်ရြ်တည်ြှိိုင်ခွင့််မရ ှိလျှင်ပြစသ်စ၊ ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ်ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ 

တ  နမ်  လွှတသ်တ ်၏ရိုြ် ှိမ်ျားပခင်ျားကှိိုခရံလျှင ် ပြစသ်စ၊ ကွယ်လနွ်လျှင်ပြစ်သစ၊ 

ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ်ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌအပြစ်မ  ရြ်စွဲပြ ျားပြစသ်စရမည်။ 

၂၀။ ဥကကဋ္ဌကှိိုပြစသ်စ၊ ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌကှိိုပြစသ်စ၊ ဥကကဋ္ဌ န င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ 

န စ်ဦျားလံိုျားကှိိုပြစသ်စ လွှတသ်တ ်က သအ က်ြေါအသ က င်ျား တစ်ရြ်ရြ်ပြင့်် 

 တ်မ တ် ည့်် နည်ျားလမ်ျားန င့််အည  တ  နမ်  ရိုြ် ှိမ်ျားနှိိုင ်ည ်- 

 (က) နှိိုင်ငသံတ ်၏သက ျားဇူျား စစ သတ ်ကှိို သြ က်ြ ကပ်ခင်ျား၊ 

 ( ခ ) ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြေါပြဋ္ဌ န်ျားခ က်မ  ျားကှိို သြ ကြ် က်  

  က  ျားလွန်ပခင်ျား၊ 

 ( ဂ ) အက င့်် ှိကခ ြ ကပ်ြ ျားပခင်ျား၊ 

  

၁၁ 

 (ဃ) ဥြသဒအရ သြျားအြသ်  တ  နမ်  ျားကှိို သက ြွန်စွ   

  မသဆ င်ရ ကပ်ခင်ျား။ 

၂၁။ ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ်ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ ည ်ြိုဒ်မ ၂၀ ြေါ အသ က င်ျား တစ်ရြ်ရြ် 

သ က င့်် ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌတ  နမ်  ရိုြ် ှိမ်ျားခံရလျှင် လွှတသ်တ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယအ်ပြစမ်  ရြ်စွဲပြ ျားပြစသ်စရမည။် 

အခနျ်ား(၆) 

လွှတသ်တ က်ှိိုယစ် ျားလ ယအ်ပြစမ်  ရြစ်ွဲပခငျ်ား 

၂၂။ လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်တစ်ဦျား ည် သအ က်ြေါအသ က င်ျားတစ်ရြ်ရြ် 

ပြစသ်ြေါ်လျှင ် လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်အပြစ်မ  ရြ်စွဲပြ ျားပြစ ်ည်ဟို မ တယ်ူ 

ရမည ်- 

 (က) ဥြသဒန င့််အည  နိုတ်ထကွ်ပခငျ်ား၊ 

 ( ခ ) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်လွှတသ်တ  ်သရ ျားသက က်ြွွဲ  

  ဥြသဒအရ လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်အပြစ ် ဆကလ်က်  

  ရြ်တည်ြှိိုငခ်ွင့််ကှိို ဆံိုျားရံှုျားပခင်ျား၊ 

 ( ဂ ) တြ်မသတ ်  ျား လွှတသ်တ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယအ်ပြစမ်  ပြနလ်ည်  

  ရိုြ် ှိမ်ျားခံရပခင်ျား၊ 

 (ဃ) ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြိုဒ်မ ၃၉၆၊ ြိုဒ်မခွွဲ(က)တငွ ် ပြဋ္ဌ န်ျား  

  ထ ျားသ   အသ က င်ျားတစရ်ြ်ရြ်သ က င့်် ဥြသဒန င့််အည   

  တ  နမ်  ပြနလ်ညရ်ိုြ် ှိမ်ျားခံရပခင်ျား၊ 

 ( င ) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်လွှတသ်တ ်ဆှိိုင်ရ  ဥြသဒ၊  

  နည်ျားဥြသဒမ  ျားအရ လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယအ်ပြစမ်  ရြ်စွဲ  

  ခံရပခင်ျား၊ 

 ( စ ) ကွယ်လနွ်ပခင်ျား။ 

 

 



၁၆ 

 ( င ) ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြေါ ပြဋ္ဌ န်ျားခ က်မ  ျားအရ လည်ျားသက င်ျား၊  

  တည်ဆွဲဥြသဒတစ်ရြ်ရြ်ြေါ ပြဋ္ဌ န်ျားခ က်မ  ျားအရ လည်ျားသက င်ျား၊  

  လွှတ်သတ ်က သဆ င်ရ ကရ်မည့်် ကှိစစရြ်မ  ျားန င့််စြလ် ဉ်ျား၍  

  သဆွျားသနွျားပခင်ျားန င့်် ဆံိုျားပြတ်ပခငျ်ား၊  

 ( စ ) လွှတ်သတ ် ှိိုို့တင် ငွ်ျားမည့်် အစ ရင်ခစံ မ  ျားကှိို သဆွျားသနွျားပခင်ျား၊  

  ဆံိုျားပြတ်ပခင်ျားန င့်် မ တ်တမ်ျားတင်ပခင်ျား၊  

 (ဆ) အဆှိိုတင် ငွ်ျားပခင်ျား၊ သဆွျားသနွျားပခင်ျားန င့်် ဆံိုျားပြတ်ပခင်ျား၊ 

 ( ဇ ) သများခွနျ်ားသများပမနျ်ားပခင်ျားန င့်် သပြ က ျားပခင်ျား၊ 

 ( ဈ ) ဥကကဋ္ဌကခွင့််ပြျု ည့်် ကှိစစရြ်မ  ျားန င့််စြ်လ ဉျ်ား၍ သဆ င်ရ ကပ်ခင်ျား၊ 

၃၉။ လွှတ်သတ ်၏အဆံိုျားအပြတ်ရယူမည့်် ကှိစစရြ်မ  ျား၊  သဘ တညူ ခ က ်

ရယူမည့််ကှိစစရြ်မ  ျားန င့်် အတည်ပြျုခ က်ရယူမည့်် ကှိစစရြ်မ  ျားကှိို သအ က်ြေါ 

အတှိိုင်ျား သဆ င်ရ က်ရမည ်- 

 (က) လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား က င်ျားြဆွဲက လပြစ်လျှင် ယင်ျား  

  အစည်ျားအသ ျား၌ သဆွျားသနွျားဆံိုျားပြတ်ရမည်။ 

 ( ခ )  လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား က င်ျားြဆွဲက လ မဟိုတလ်ျှင်  

  အန ျားကြ်ဆံိုျား လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျား၌ သဆွျားသနွျားဆံိုျားပြတ ် 

  ရမည်။ 

 ( ဂ )  အမ  ျားပြည် ူအက ှိျုျားင   အလျှင်အပမန ် သဆ င်ရ ကရ်မည့််  

  ကှိစစရြ်မ  ျားကှိို အထူျားအစည်ျားအသ ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် အသရျားသြေါ် 

  အစည်ျားအသ ျား သခေါ်ယကူ င်ျားြ၍ သဆွျားသနွျားဆံိုျားပြတ်ရမည်။ 

မွဲခွွဲဆံိုျားပြတပ်ခငျ်ား 

၄၀။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားမ  ျားတွင ် အဆံိုျားအပြတ်ပြျုရမည့်် အသ က င်ျား 

အရ  တစ်ရြ်န င့်် စြ်လ ဉျ်ား၍ မွဲခွွဲဆံိုျားပြတရ် ၌ ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒတွင် 

အပခ ျားနည်ျားပြဌ န်ျားထ ျားပခင်ျားမရ ှိလျှင ် အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တကသ်ရ က်၍ ဆနဒမွဲ 

သြျား ည့်် လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၏ မ  ျားရ  ဆနဒမွဲပြင့်် ဆံိုျားပြတ်ရမည်။ 

၁၃ 

၂၆။ လွှတ်သတ ်အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျား ည ် လွှတ်သတ က်ှိို တ  နခ်ံရမည်။ 

လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား က င်ျားြခ ှိန ်မဟိုတ်လျှင ်ဥကကဋ္ဌကှိို တ  နခ်ံရမည။် 

အခနျ်ား(၈) 

လွှတသ်တ အ်စညျ်ားအသ ျားမ  ျား 

ြံိုမ နအ်စညျ်ားအသ ျားမ  ျား 

၂၇။ (က) လွှတ်သတ ် ကတ်မ်ျား စတင် ည့််သနို့ရက် ည ် ပြည် ူူ့  

  လွှတ်သတ  ် ကတ်မ်ျား စတင ်ည့််သနို့ရက ်ပြစ ်ည်။ 

 ( ခ )  လွှတ်သတ ်၏ ြထမြံိုမ န်အစည်ျားအသ ျားကှိို ယင်ျားလွှတ်သတ ်၏  

   က်တမ်ျားစတင် ည့််သနို့မ  ၁၅ရက်အတငွ်ျား က င်ျားြရမည်။   

၂၈။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားမ  ျားကှိို ဥကကဋ္ဌက သခေါ်ယကူ င်ျားြရမည်။ 

လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားမ  ျား က င်ျားြရနလ်ှိိုအြ် ည့်် အစ အစဉ်မ  ျားကှိို ဥကကဋ္ဌက 

စ စဉ်သဆ င်ရ ကရ်မည်။ 

၂၉။ လွှတ်သတ ်၏ သနာက် ကတ်မ်ျားမ  ျားအတွက ် ြထမြံိုမ နအ်စည်ျားအသ ျား 

မ  ျားကှိို ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြေါ ပြဌ န်ျားခ ကန် င့််အည  တ  န ် ဆက်လက် 

ထမ်ျားသဆ င်လျှက်ရ ှိသ   ဥကကဋ္ဌက သခေါ်ယကူ င်ျားြရမည။် 

၃၀။ လွှတ်သတ ်ြံိုမ န်အစည်ျားအသ ျားကှိို ဥကကဋ္ဌက တစ်န စလ်ျှင ် အနည်ျားဆံိုျား 

တစ်ကကှိမ် သခေါ်ယကူ င်ျားြရမည်။ ြံိုမ န်အစည်ျားအသ ျား တစ်ကကှိမ်န င့််တစ်ကကှိမ် 

အ က ျား အရ ည ်က ဆံိုျားက လ ည ်၁၂ လထက ်မြှိိုသစရ။ 

၃၁။ (က) ဥကကဋ္ဌ ည ် လွှတသ်တ ် က်တမ်ျားတစ်ရြ်၏ ြထမြံိုမ န ် 

  အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တကသ်ရ က်လ သ   လွှတသ်တ  ် 

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားအ ျား စှိစစ်ရန ်  င့််သလ  သ်   ြိုဂ္ှိျုလ်  

  မ  ျားပြင့်် လွှတ်သတ က်ှိိုယစ် ျားလ ယ်မ  ျား စှိစစသ်ရျားသက ်မတ ကှိို  

  ြွွဲွဲ့စည်ျားတ  နသ်ြျားအြရ်မည်။ 

 



၁၄ 

 ( ခ ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား စှိစစသ်ရျား သက ်မတ  ည်  

  လွှတ်သတ ် ကတ်မ်ျားတစ်ရြ်၏ ြထမြံိုမ န်အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ 

  တကသ်ရ က်လ သ   လွှတ်သတ  ် ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားကှိို  

  ပြည်သထ င်စိုသရ ျားသက က်ြွွဲ သက ်မရ င်က ထိုတသ်ြျား ည့်် 

  အ ှိအမ တ်ပြျုလွှ ပြင့်် စှိစစ်အတည်ပြျုရမည။်  ကတ်မ်ျား  

  အတငွ်ျား ဆက်လက်က င်ျားြ ည့်် လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျား  

  မ  ျား ှိိုို့ တက်သရ က်လ သ   လွှတသ်တ က်ှိိုယစ် ျားလ ယ်  

  မ  ျားကှိို လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ်စှိစစသ်ရျားလက်မ တပ်ြင့်် စှိစစ ် 

  အတည်ပြျုရမည။် 

( ဂ ) လွှတ်သတ ် ည ် ဒိုတှိယြံိုမ န်အစည်ျားအသ ျားမ စ၍ လွှတသ်တ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားအ ျား စှိစစရ်န ်  င့််သလ  သ်   လွှတသ်တ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားပြင့်် လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားစှိစစသ်ရျား 

သက ်မတ ကှိို ြွွဲွဲ့စည်ျားတ  န ်သြျားအြရ်မည်။ 

အထူျားအစညျ်ားအသ ျားန င့်် အသရျားသြေါ်အစညျ်ားအသ ျားမ  ျား 

၃၂။ လွှတ်သတ ်အထူျားအစည်ျားအသ ျားကှိိုပြစ်သစ၊ အသရျားသြေါ် အစည်ျားအသ ျားကှိို 

ပြစသ်စ က င်ျားြရနလ်ှိိုအြလ်ျှင ်ဥကကဋ္ဌက သခေါ်ယူက င်ျားြနှိိုင ်ည်။ 

၃၃။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားကှိို သခေါ်ယူက င်ျားြသြျားရန ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား 

 ှိိုို့မဟိုတ ်ပြည်နယ် န်ကက ျားခ ျုြက် အသ က င်ျား က ျားလျှင ်ဥကကဋ္ဌ ည ်လွှတသ်တ ် 

အထူျားအစည်ျားအသ ျားကှိိုပြစသ်စ၊ အသရျားသြေါ်အစည်ျားအသ ျားကှိိုပြစ်သစ အပမနဆံ်ိုျား 

သခေါ်ယူက င်ျားြရမည်။ 

၃၄။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားကှိို သခေါ်ယူက င်ျားြသြျားရန ် လွှတ်သတ  ်

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်စိုစိုသြေါင်ျားဦျားသရအနက်အနည်ျားဆံိုျားသလျားြံိုတစြံ်ိုက သတ င်ျားဆှိိုလျှင် 

ဥကကဋ္ဌက အထူျားအစည်ျားအသ ျားကှိို အပမနဆံ်ိုျား သခေါ်ယကူ င်ျားြရမည်။ 

 

၁၅ 

အစညျ်ားအသ ျားသနို့ရက၊် အခ ှိန ်တမ် တခ် ကန် င့်် အထသပမ ကပ်ခငျ်ား 

၃၅။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားမ  ျားကှိို ဥကကဋ္ဌက  တ်မ တ် ည့်် သနို့ရကန် င့်် 

အခ ှိန်တှိိုို့တငွ ်က င်ျားြရမည်။ 

၃၆။ လွှတ်သတ  ်  ကတ်မ်ျားတစ်ခိုအတငွ်ျား က င်ျားြသ   လွှတသ်တ ် 

အစည်ျားအသ ျားတစ်ရြ်ရြ်၏ ြထမသနို့တှိိုင်ျား၌ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့  

တကသ်ရ က်ခငွ့််ရ ှိ ည့်် လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်စိုစိုသြေါင်ျားဦျားသရ၏ ထက် က် 

သက  ်ဦျားသရတက်သရ က်လျှင ်ယင်ျားအစည်ျားအသ ျားအထသပမ က် ည။် အကယ်၍ 

အထမသပမ က်ြေါက အစည်ျားအသ ျားကှိို သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျားက င်ျားြရမည်။ 

၃၇။ ြိုဒ်မ ၃၆ အရ အစည်ျားအသ ျားအထမသပမ က် ည့််အတကွ် သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျား 

က င်ျားြသ   အစည်ျားအသ ျားမ  ျားန င့်် အစည်ျားအသ ျားအထသပမ က ် ပြ ျားသနာက ်

ဆက်လက်က င်ျားြသ   အစည်ျားအသ ျားမ  ျားတငွ ် လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ 

တကသ်ရ က်ခငွ့််ရ ှိ ည့်် လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် စိုစိုသြေါင်ျားဦျားသရအနက် 

အနည်ျားဆံိုျား ံိုျားြံိုတစ်ြံို တကသ်ရ က်လျှင ် ယင်ျားအစည်ျားအသ ျားမ  ျား အထသပမ က် 

 ည်။ 

အစညျ်ားအသ ျား၌ သဆ ငရ် ကရ်မည့််ကှိစစရြမ်  ျား 

၃၈။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား၌ သအ က်ြေါကှိစစရြ်မ  ျားကှိို သဆ င်ရ က ်ည ်- 

 (က) နှိိုင်ငသံတ ် မမတကသပြ  က ျား ည့်် မှိန်ို့ခွနျ်ားကှိို မ တတ်မ်ျား 

  တင်ပခင်ျား၊ 

 ( ခ ) နှိိုင်ငသံတ ် မမတသြျားြှိိုို့သ     ဏ်လွှ န င့်် ဥကကဋ္ဌက  

  ခွင့််ပြျုသ   အပခ ျား  ဏ်လွှ မ  ျားကှိို ြတ် က ျားပခင်ျားန င့််  

  မ တ်တမ်ျားတင်ပခင်ျား၊ 

 ( ဂ ) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ် န်ကက ျားခ ျုြ် သပြ  က ျား  

   ည့်် မှိန်ို့ခွနျ်ားကှိို မ တတ်မ်ျားတင်ပခင်ျား၊ 

 (ဃ) ဥြသဒ ကမ်ျားတင် ငွ်ျားပခင်ျား၊ သဆွျားသနွျားပခင်ျားန င့်် ဆံိုျားပြတ်ပခင်ျား၊ 

 



၂၀ 

တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်ပြညန်ယအ်ဆင့်် အြွွဲွဲ့အစညျ်ား င ်ခန်ို့အြတ်  န ်သြျားရန ်

 သဘ တညူ ခ ကရ်ယပူခငျ်ား 

၅၀။ ဥကကဋ္ဌ ည ် နှိိုင်ငသံတ ် မမတက တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ် 

 နက်က ျားခ ျုြ်အပြစ် ခန်ို့အြတ်  နသ်ြျားနှိိုငသ်ရျားအတွက ် ြွွဲွဲ့စည်ျားြံို အသပခခံဥြသဒ 

ြိုဒ်မ ၂၆၁၊ ြိုဒ်မခွွဲ(ခ)န င့််အည  အမညစ် ရင်ျားအဆှိိုပြျုခ က်န င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ 

လွှတ်သတ ်၏  သဘ တူည ခ က်ရယူရမည်။ 

၅၁။ ဥကကဋ္ဌ ည ် နှိိုင်ငသံတ ် မမတက တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ် 

တရ ျားလွှတ်သတ  ် တရ ျား ူကက ျားခ ျုြ်အပြစ် ခန်ို့အြတ်  န ် သြျားနှိိုင်သရျားအတကွ်     

ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒ ြိုဒ်မ၃၀၈၊   ြိုဒ်မခွွဲ(ခ)၊ ြိုဒ်မခွွဲ ငယ(်၁)န င့််အည  အမည ်

စ ရင်ျား အဆှိိုပြျုခ က်န င့််စြလ် ဉ်ျား၍ လွှတ်သတ ်၏  သဘ တူည ခ က်ရယူရမည်။ 

၅၂။ ဥကကဋ္ဌ ည ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ် န်ကက ျားခ ျုြ်က 

သအ က်ြေါ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်အဆင့်် ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျားကှိို ခန်ို့အြ ်

တ  နသ်ြျားနှိိုငသ်ရျားအတွက ် ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြိုဒ်မ ၂၆၂၊ ြိုဒ်မခွွဲ(ခ)၊ ြိုဒ်မ 

၂၆၆၊ ြိုဒ်မခွွဲ(က)၊ ြိုဒ်မ ၂၇၁၊ ြိုဒ်မခွွဲ(က)၊ ြိုဒ်မ ၃၀၈၊ ြိုဒ်မခွွဲ(ခ)၊ ြိုဒ်မခွွဲငယ် 

(၁)တှိိုို့န င့််အည  အမည်စ ရင်ျားအဆှိိုပြျုခ ကန် င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ လွှတသ်တ ်၏ 

 သဘ တူည ခ က်ရယူရမည ်- 

 (က) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်ပြည်နယ် နက်က ျားမ  ျား၊ 

 ( ခ )  တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယတ်ရ ျားလွှတသ်တ  ် တရ ျား  

   ူကက ျားမ  ျား၊ 

 ( ဂ )  တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်ပြည်နယဥ်ြသဒခ ျုြ်၊ 

 (ဃ) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်ပြည်နယ်စ ရင်ျားစစ်ခ ျုြ်။ 

၅၃။ လွှတ်သတ ် ည ် နှိိုင်ငသံတ  ်မမတက ြိုဒ်မ ၅၀ န င့်် ၅၁ တှိိုို့အရ 

အဆှိိုပြျုသ   အမညစ် ရင်ျားြေါ ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျားအ ျားလည်ျားသက င်ျား၊ တှိိုင်ျား သဒ ကက ျား 

 ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ် နက်က ျားခ ျုြက် ြိုဒ်မ ၅၂ အရ အဆှိိုပြျုသ   အမညစ် ရင်ျားြေါ 

ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျားအ ျားလည်ျားသက င်ျား၊ ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြေါ  တ်မ တ်ထ ျားသ   

အရည်အခ င်ျားမ  ျားန င့်် မပြည့််စံိုသ က င်ျား အထငအ်ရ  ျား မပြနှိိုင်ြေါက  က်ဆှိိုင်ရ  

ြိုဂ္ှိျုလ်အ ျား ခန်ို့အြတ်  နသ်ြျားရန ်ပငင်ျားြယ်ခငွ့်် မရ ှိသစရ။ 

၁၇ 

၄၁။ ြိုဒ်မ ၄၀ အရ သဆ င်ရ ကရ် တငွ ် ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ် ဥကကဋ္ဌတ  န် 

ထမ်ျားသဆ င် ည့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ ည ် ဆနဒမွဲမသြျားရ။ သထ က်ခဆံနဒမွဲန င့်် 

ကန်ို့ကွကဆ်နဒမွဲ အသရအတကွ်ခ င်ျားတညူ သန ည့်် ကှိစစရြ်တွင်   အနှိိုငသ်ြျား 

ရမည်။ 

၄၂။ ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ သရ ျားခ ယတ်င်သပမ  က်ရ တငွ ်  တ်မ တ် 

ထ ျား ည့်် နည်ျားလမ်ျားမ  ျားန င့််အည  လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျားတွင ်  ဘ ြတှိ 

အြေါအ င ်လွှတ်သတ က်ှိိုယစ် ျားလ ယ်အ ျားလံိုျားက မွဲခွွဲဆံိုျားပြတ်ရမည်။  ဘ ြတှိ 

 ည ်အနှိိုင်မွဲသြျားပြ ျား ဆံိုျားပြတြ်ှိိုင်ခွင့်် မရ ှိသစရ။ 

လွတလ်ြစ် ွသပြ ဆှိိုခငွ့််န င့်် ဆနဒမွဲသြျားြှိိုငခ်ငွ့််  

၄၃။ လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည် လွှတသ်တ ်  ှိိုို့မဟိုတ် လွှတ်သတ ်က 

ြွွဲွဲ့စည်ျား ည့််သက ်မတ န င့်် အြွွဲွဲ့မ  ျားတွင ် သဆွျားသနွျားသပြ ဆှိိုရ ၌ ပြညသ်ထ င်စို 

မပြှိျုကွွဲသရျား၊ တှိိုင်ျားရင်ျား  ျားစည်ျားလံိုျားည ညတွ်မှု မပြှိျုကွွဲသရျားန င့်် အခ ျုြ်အပခ  

အ ဏ တညတ်ံ့်ခှိိုင်ပမွဲသရျားတှိိုို့ကှိို ထှိခှိိုက်ပခင်ျား၊ အပခ ျား ဘ      နာကှိို 

ြိုတ်ခတသ်ပြ ဆှိိုပခင်ျား၊ အပခ ျားြေါတ တစ်ခိုခိုကှိို ထှိခှိိုက်ြိုတ်ခတ်သပြ ဆှိိုပခင်ျား၊ 

နှိိုင်ငသံတ ်န င့်် နှိိုင်ငံ  ျားမ  ျား၏ အက ှိျုျားစ ျားြွ ျားကှိို ထှိခှိိုကသ်စပခင်ျား၊ နှိိုင်ငသံတ ်၏ 

သက ျားဇူျား စစ ကှိို သြ က်ြ က်ပခင်ျား၊ နှိိုင်ငသံတ ်၏လံိုခချံုသရျားန င့််လျှ ှိျုွဲ့  က်ခ က်ကှိို 

တှိိုကရ်ှိိုကသ်  ်လည်ျားသက င်ျား၊  ွယ် ှိိုက၍်သ  ်လည်ျားသက င်ျား  သြေါက် က ျားသစ 

ပခင်ျား၊ ြိုဂ္ှိျုလ်တစ်ဦျားဦျား၏ အက င့််စ ရှိတတ  ှိိုို့မဟိုတ ် အပြျုအမူန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ 

သပြ ဆှိိုပခင်ျား၊ ြွွဲွဲ့စည်ျားြံို အသပခခဥံြသဒြေါ ပြဌ န်ျားခ က်မ  ျားကှိို သြ က်ြ က်ပခင်ျား 

စ ည့်် သဆွျားသနွျား သပြ ဆှိိုပခင်ျားမ အြ လွတ်လြ်စ ွ သပြ ဆှိိုခွင့််န င့်် ဆနဒမွဲသြျားခွင့်် 

ရ ှိ ည်။ ထှိို ှိိုို့ လွှတ်သတ  ် ှိိုို့မဟိုတ ်လွှတသ်တ ်ကြွွဲွဲ့စည်ျား ည့််  သက ်မတ န င့််     

အြွွဲွဲ့တှိိုို့တငွ ် တငပ်ြသဆွျားသနွျားပခင်ျား၊ သများခွနျ်ားမ  ျား သများပမနျ်ားပခင်ျားတှိိုို့န င့််စြလ် ဉ်ျား၍ 

လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်တစ်ဦျားအ ျား ဤဥြသဒမ အြ အပခ ျားဥြသဒအရ 

အသရျားယူပခင်ျားမပြျုရ။ 

 



၁၈ 

၄၄။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တကသ်ရ က်ရန ် ြှိတ ်က ျားပခင်ျားခံရသ   

ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒအရ ြွွဲွဲ့စည်ျား ည့်် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ် 

အဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျားတစ်ရြ်ရြ်ကှိို ကှိိုယစ် ျားပြျုသ   အြွွဲွဲ့အစည်ျား င်မ  ျား 

 ှိိုို့မဟိုတ ် ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျား ည ် လွှတ်သတ  ်  ှိိုို့မဟိုတ ် လွှတ်သတ ်ကြွွဲွဲ့စည်ျား ည့််     

သက ်မတ န င့်် အြွွဲွဲ့မ  ျားတငွ ် သဆွျားသနွျားသပြ ဆှိိုရ ၌ ပြည်သထ င်စိုမပြှိျုကွွဲသရျား၊ 

တှိိုင်ျားရင်ျား  ျား စည်ျားလံိုျားည ညတွ်မှု မပြှိျုကွွဲသရျားန င့်် အခ ျုြ်အပခ အ ဏ  တညတ်ံ့် 

ခှိိုင်ပမွဲသရျားတှိိုို့ကှိို ထှိခှိိုက်ပခင်ျား၊ အပခ ျားဘ       နာကှိို ြိုတ်ခတသ်ပြ ဆှိိုပခင်ျား၊ 

နှိိုင်ငသံတ ်န င့်် နှိိုင်ငံ  ျားမ  ျား၏ အက ှိျုျားစ ျားြွ ျားကှိို ထှိခှိိုကသ်စပခင်ျား၊ နှိိုင်ငသံတ ်၏ 

သက ျားဇူျား စစ ကှိို သြ က်ြ ကပ်ခင်ျား၊ နှိိုင်ငသံတ ်၏ လံိုခချံုသရျားန င့်် လျှှိျုွဲ့  က်ခ က်ကှိို 

တှိိုကရ်ှိိုကသ်  ်လည်ျားသက င်ျား၊  ွယ် ှိိုက၍်သ  ်လည်ျားသက င်ျား သြေါက် က ျားသစ 

ပခင်ျား၊ ြိုဂ္ှိျုလ်တစ်ဦျားဦျား၏ အက င့််စ ရှိတတ  ှိိုို့မဟိုတ ် အပြျုအမူန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ 

သပြ ဆှိိုပခင်ျား၊ ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြေါ ပြဌ န်ျားခ က်မ  ျားကှိို သြ က်ြ ကပ်ခင်ျား 

စ ည့််သဆွျားသနွျားပခင်ျားမ အြ  လွတ်လြ်စွ  သပြ ဆှိိုခငွ့််ရ ှိ ည်။  ထှိို ှိိုို့ လွှတသ်တ ် 

 ှိိုို့မဟိုတ ် လွှတ်သတ သ်က ်မတ မ  ျားတငွ် တင်ပြသပြ ဆှိိုမှုမ  ျားန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ 

ယင်ျားအြွွဲွဲ့အစည်ျား င်မ  ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျားအ ျား ဤဥြသဒမ အြ အပခ ျား 

ဥြသဒအရ အသရျားယူပခင်ျားမပြျုရ။ 

၄၅။ ြိုဒ်မ ၄၃န င့်် ၄၄ တှိိုို့တငွ်ြေါရ ှိသ   ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျား ည ် အထက်ြေါ 

အခွင့််အသရျားမ  ျားကှိို က င့်် ံိုျား ကရ တွင ် ကှိိုယ်ထှိလကသ်ရ က ် က  ျားလွန်မှုမ  ျား 

ရ ှိခွဲ့်ြေါက ယင်ျားတှိိုို့ ည ် လွှတ်သတ ်၏ စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျားကမ်ျား၊ လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျား 

မ  ျားအရလည်ျားသက င်ျား၊ တည်ဆွဲဥြသဒမ  ျားအရလည်ျားသက င်ျား အသရျားယူပခင်ျား 

ခံရမည်။ 

တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်ပြညန်ယအ်ဆင့်် အြွွဲွဲ့အစညျ်ား ငမ်  ျား၏ တငပ်ြခငွ့််  

၄၆။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယအ်ဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျားတစ်ရြ်ရြ်ကှိို 

ကှိိုယ်စ ျားပြျုသ  အြွွဲွဲ့အစည်ျား င်မ  ျားအနက ်လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်ပြစသ်   

အြွွဲွဲ့အစည်ျား င်မ  ျား ည ် လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားမ  ျားတငွ်    မှိမှိအြွွဲွဲ့အစည်ျား 

န င့်် က်ဆှိိုငသ်   ဥြသဒ ကမ်ျားမ  ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ကှိစစရြ်မ  ျားန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ 

ရ င်ျားလင်ျား သပြ ဆှိိုသဆွျားသနွျားခငွ့််န င့်် ဆနဒမွဲသြျားြှိိုင်ခွင့််ရ ှိ ည်။ 

၁၉ 

၄၇။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယအ်ဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျားတစ်ရြ်ရြ်ကှိို 

ကှိိုယ်စ ျားပြျုသ   အြွွဲွဲ့အစည်ျား င်မ  ျားအနက ်လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ်မဟိုတ်  

သ   အြွွဲွဲ့အစည်ျား င်မ  ျား ည ် ဥကကဋ္ဌ၏ခွင့််ပြျုခ ကပ်ြင့်် လွှတ်သတ  ် အစည်ျား 

အသ ျား ှိိုို့ တက်သရ က် ည့််အခေါ မှိမှိအြွွဲွဲ့အစည်ျားန င့််  က်ဆှိိုင်သ   ဥြသဒ 

 ကမ်ျားမ  ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ကှိစစရြ်မ  ျားန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ ရ င်ျားလငျ်ားသပြ ဆှိို သဆွျားသနွျားခွင့်် 

ရ ှိ ည်။ 

အခနျ်ား(၉) 

တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်ပြညန်ယအ်ဆင့််အြွွဲွဲ့အစညျ်ား ငမ်  ျား 

တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြညန်ယအ်ဆင့်် နက်က ျားဌ န အသရအတကွန် င့်် 

အြွွဲွဲ့အစညျ်ား ငဦ်ျားသရကှိို အဆံိုျားအပြတသ်ြျားပခငျ်ား 

၄၈။ လွှတ်သတ ် ည ်ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြိုဒ်မ ၂၄၈၊  ြိုဒ်မခွွဲ( ဂ )၊ ြိုဒ်မခွွဲ 

ငယ(်၁)န င့််အည  တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်အစှိိုျားရ  နက်က ျားဌ န 

အသရအတွကက်ှိို လည်ျားသက င်ျား၊ ြိုဒ်မ၂၄၈၊  ြိုဒ်မခွွဲ (ဂ) ၊ ြိုဒ်မခွွဲငယ(်၂)န င့်် အည  

တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယအ်စှိိုျားရ  နက်က ျားဦျားသရကှိိုလည်ျားသက င်ျား၊ ြိုဒ်မ 

၃၀၈၊ ြိုဒ်မခွွဲ(က)၊  ြိုဒ်မခွွဲငယ(်၂)ြေါ  တ်မ တခ် က်အတွင်ျား ခန်ို့ထ ျားရမည့်် 

တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ ် တရ ျားလွှတသ်တ  ် တရ ျား ူကက ျားဦျားသရကှိို 

လည်ျားသက င်ျား  တ်မ တ်သရျားအတွက ် နှိိုငင်ံသတ ် မမတ၏ အဆှိိုပြျုခ က်န င့်် 

စြ်လ ဉ်ျား၍ အဆံိုျားအပြတသ်ြျားရမည်။ 

၄၉။ လွှတ်သတ ် ည ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်အစှိိုျားရ  နက်က ျား 

ဌ နအသရအတကွ်န င့်် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ် နက်က ျားဦျားသရကှိို   

လည်ျားသက င်ျား၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်တရ ျားလွှတသ်တ  ် တရ ျား 

 ူကက ျား ဦျားသရကှိိုလည်ျားသက င်ျား၊ အခေါအ ျားသလ  စ်ွ  ပြငဆ်င်ပခင်ျား၊ ပြည့််စွက်ပခင်ျား၊ 

ဦျားသရကှိိုတှိိုျားပခင်ျား၊ သလျှ ့်ပခင်ျားပြျုလိုြ်လှိိုသ က င်ျား နှိိုင်ငသံတ ် မမတ၏ အဆှိိုပြျု 

ခ က်န င့််စြလ် ဉ်ျား၍ အဆံိုျားအပြတ်သြျားရမည။်  

 



၂၄ 

အခနျ်ား(၁၁) 

နယန်ှိမှိတပ်ြငဆ်င ်တမ် တပ်ခငျ်ား 

၆၅။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယတ်စ်နယ်၏ နယ်နှိမှိတ ် ပြင်ဆင် 

 တ်မ တ်ရန်       အသ က င်ျားသြေါ်သြေါက် ပြင့််       ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခ ံဥြသဒြိုဒ်မ 

၅၃၊ ြိုဒ်မခွွဲ(က)န င့်် (ဂ)တှိိုို့အရ သဆ င်ရ က် ည့််အခေါ ယင်ျားနယ်နှိမှိတ်န င့်် 

အက ံျုျား င် ည့်် ပမှိျုွဲ့နယ်မ  ျားအတွင်ျား သနထှိိုင် က ည့်် ဆနဒမွဲသြျားြှိိုင်ခငွ့််ရ ှိ ူ 

ဦျားသရစိုစိုသြေါင်ျား၏ ထက် က်သက  ်က နယ်နှိမှိတ်ပြင်ဆင် င့််သ က င်ျား သထ က်ခ ံ

ဆနဒမွဲသြျားလျှင ် ယင်ျားနယ်နှိမှိတ်န င့်် အက ံျုျား င် ည့််  က်ဆှိိုင်ရ  လွှတသ်တ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၏ ဆနဒရယူရမည။် 

၆၆။  က်ဆှိိုင်ရ  လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်စိုစိုသြေါင်ျား၏ သလျားြံို ံိုျားြံိုန င့်် 

အထက ် သထ က်ခဆံနဒမွဲရရ ှိလျှင်သ  ်လည်ျားသက င်ျား၊  က်ဆှိိုင်ရ  လွှတသ်တ  ်

တစ်ရြ်ရြ်က  နယ်နှိမှိတပ်ြင်ဆင်ရန ်  သဘ မတူသ က င်ျား ဆံိုျားပြတ်လျှင်သ  ် 

လည်ျားသက င်ျား ပြညသ်ထ င်စိုလွှတသ်တ ်၏ အဆံိုျားအပြတ်ကှိို ရယူနှိိုင်ရန် 

ပြည်သထ င်စိုလွှတသ်တ ် ှိိုို့ တင်ပြရမည်။ 

အခနျ်ား(၁၂) 

နှိိုငင်သံတ  ်မမတ၊ တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်ပြညန်ယ ်နက်က ျားခ ျုြန် င့််  

လွှတသ်တ ဆ်က ွ်ယသ်ရျား 

၆၇။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တကသ်ရ က်၍ မှိန်ို့ခွနျ်ားသပြ  က ျား 

လှိိုသ က င်ျား နှိိုငင်ံသတ ် မမတက အသ က င်ျားအ က ျားလျှင ်ဥကကဋ္ဌ ည ်နှိိုငင်သံတ ် 

 မမတအ ျား ြှိတ် က ျား၍ လှိိုအြ ်ည်မ  ျားကှိို စ စဉ်သဆ ငရ် က ်သြျားရမည။် 

၆၈။ လွှတ်သတ ် ည ် နှိိုငင်ံသတ ် မမတအ ျား အသ က င်ျား က ျားရန်ရ ှိသ   

အခေါ သအ ကသ်ြ ပ်ြြေါ နည်ျားလမ်ျားတစ်ရြ်ရြ်ပြင့်် အသ က င်ျား က ျား နှိိုင် ည ်- 

 (က) လွှတ်သတ ် ည ် အဆှိိုတစ်ရြ် တင် ငွ်ျားအတည်ပြျုပြ ျားသနာက်  

    ဏ်လွှ အပြစ်ပြင့်် ဥကကဋ္ဌထံမ တစ်ဆင့်် နှိိုငင်သံတ ်  

   မမတထံ သြျားြှိိုို့ပခင်ျား၊ 

၂၁ 

၅၄။ ြိုဒ်မ ၅၀၊ ၅၁န င့််၅၂ တှိိုို့အရအဆှိိုပြျုသ   အမညစ် ရင်ျားြေါ ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျား 

အနက ်လွှတသ်တ ်၏  သဘ တညူ ခ က ်မရရ ှိ ည့််ြိုဂ္ှိျုလ်အစ ျား အမညစ် ရင်ျား 

 စ်ကှိို နှိိုငင်ံသတ  ်မမတန င့်် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်ပြည်နယ ်န်ကက ျားခ ျုြ်တှိိုို့က 

လွှတ်သတ ် ှိိုို့ထြ်မံတငပ်ြခွင့််ရ ှိ ည်။ 

ကတှိ စစ ပြျုပခငျ်ား 

၅၅။ လွှတ်သတ ် ည ်ြိုဒ်မ ၅၀၊ ြိုဒ်မ ၅၁န င့်် ြိုဒ်မ ၅၂ တှိိုို့အရ လွှတ်သတ ်၏ 

 သဘ တူည ခ က်ပြင့်် ခန်ို့အြတ်  နသ်ြျားပခင်ျားခရံသ   တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား 

 ှိိုို့မဟိုတ ် ပြညန်ယ် နက်က ျားခ ျုြ်န င့််  နက်က ျားမ  ျား၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ် 

ပြည်နယတ်ရ ျားလွှတသ်တ  ် တရ ျား ူကက ျားခ ျုြ်န င့်် တရ ျား ူကက ျားမ  ျား၊ တှိိုင်ျား 

သဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်ပြညန်ယ်ဥြသဒခ ျုြ်န င့််တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်ပြည်နယ် 

စ ရင်ျားစစ်ခ ျုြတ်ှိိုို့အ ျား လွှတသ်တ အ်စည်ျားအသ ျားတွင ်ဥကကဋ္ဌ၏သရ ွဲ့သမ  က၌် ကတှိ 

 စစ ပြျုသစရမည်။ 

အခနျ်ား(၁၀) 

ဥြသဒပြျုပခငျ်ား 

ဥြသဒပြျုခငွ့်် 

၅၆။ လွှတ်သတ ် ည ်ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒဇယ ျား ၂ တငွ ်သြ ်ပြထ ျား သ   

တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်ပြည်နယဥ်ြသဒပြျုစ ရင်ျားြေါ ကှိစစရြ်မ  ျားန င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ 

တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ ် တစ် န်ျားလံိုျားအတကွ်သ   ် လည်ျားသက င်ျား၊ 

တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယတ်စ်စှိတ ် တစသ်ဒ အတွကသ်  ် 

လည်ျားသက င်ျား အ ဏ  ကသ်ရ ကသ်စရန ်ဥြသဒပြျုခွင့််ရ ှိ ည်။ 

၅၇။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယအ်ဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျား ည ်

ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒ ဇယ ျား ၂တငွ ်သြ ်ပြထ ျားသ   တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်

ပြည်နယဥ်ြသဒပြျုစ ရင်ျားြေါ ကှိစစရြ်မ  ျားအနက ် မှိမှိတှိိုို့စ မံခန်ို့ခွွဲ ည့်် ကှိစစရြ် 

မ  ျားန င့်် စြ်လ ဉ်ျားသ   ဥြသဒ ကမ်ျားမ  ျားကှိို  တ်မ တ်ထ ျား ည့်် နည်ျားလမ်ျားမ  ျား 

န င့််အည  လွှတသ်တ ် ှိိုို့တင ွ်င်ျားခွင့််ရ ှိ ည။် 



၂၂ 

၅၈။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်အစှိိုျားရအြွွဲွဲ့ ည ် ယင်ျားက   

တင် ငွ်ျားခငွ့််ရ ှိသ   တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်သဒ နတရ စ မံကှိန်ျား၊ 

န စ်စဉ်အရအ ံိုျားခန်ို့မ န်ျားသပခ သငွစ ရင်ျားန င့််   အခွနအ်သက က်ဆှိိုင်ရ  ဥြသဒ ကမ်ျား 

မ  ျားကှိို  တ်မ တ်ထ ျား ည့်် နည်ျားလမ်ျားမ  ျားန င့််အည  လွှတ်သတ ် ှိိုို့ တင် ငွ်ျား 

ရမည်။ 

၅၉။ လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည် ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒ ဇယ ျား 

(၂)တငွ ်သြ ်ပြထ ျားသ   တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်ပြညန်ယဥ်ြသဒပြျု စ ရင်ျားြေါ 

ကှိစစရြ်မ  ျားအနက ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်အစှိိုျားရအြွွဲွဲ့ က   

ဥြသဒ ကမ်ျားတင် ငွ်ျားရမညဟ်ို ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခံဥြသဒ၌  တ်မ တ ် ထ ျားသ    

ကှိစစမ  ျားမ အြ  က န်ကှိစစရြ်မ  ျားန င့််စြ်လ ဉျ်ားသ   ဥြသဒ ကမ်ျား မ  ျားကှိို 

 တ်မ တ်ထ ျား ည့်် နည်ျားလမ်ျားမ  ျားန င့််အည  လွှတသ်တ ် ှိိုို့ တင် ငွ်ျားခငွ့်် ရ ှိ ည်။ 

နညျ်ားဥြသဒ၊ စညျ်ားမ ဉျ်ား၊ စညျ်ားကမျ်ား၊ အမှိန်ို့သ က ပ်င စ ၊ အမှိန်ို့ညွှန ်က ျားခ ကန် င့်် 

လိုြထံ်ိုျားလိုြန်ညျ်ားမ  ျား ထိုတပ်ြနခ်ငွ့်် 

၆၀။ လွှတ်သတ ်တငွ ်ဥြသဒတစ်ရြ်ပြဋ္ဌ န်ျား ည့််အခေါ - 

 (က) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်ပြည်နယအ်ဆင့််အြွွဲွဲ့အစည်ျားတစ်ရြ်  

  ရြ်အ ျား ယင်ျားဥြသဒန င့််  ကဆ်ှိိုင် ည့်် နည်ျားဥြသဒ၊ စည်ျားမ ဉ်ျား  

  န င့်် စည်ျားကမ်ျားမ  ျား ထိုတ်ပြနခ်ွင့််ကှိို အြန် င်ျားနှိိုင် ည်။ 

 ( ခ )   က်ဆှိိုင်ရ အြွွဲွဲ့အစည်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် အ ဏ ြှိိုငအ် ျား ယင်ျား  

  ဥြသဒန င့််  က်ဆှိိုင် ည့်် အမှိန်ို့သ က ်ပင စ ၊ အမှိန်ို့ညွှန် က ျား  

  ခ က်န င့်် လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျားမ  ျား ထိုတ်ပြန်ခငွ့်် အြန် င်ျားနှိိုင် ည်။ 

 ( ဂ )  အထက်အြှိိုဒ်ခွွဲ(က)န င့်် (ခ)အရ ထိုတ်ပြန်ခငွ့််ရ ှိ ည့်် နည်ျား  

  ဥြသဒ၊ စည်ျားမ ဉ်ျား၊ စည်ျားကမ်ျားမ  ျား၊ အမှိန်ို့သ က ်ပင စ မ  ျား၊  

  အမှိန်ို့ညွှန် က ျားခ ကန် င့်် လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျားမ  ျားကှိို ထိုတ်ပြန်  

  ရ တငွ ်တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်ပြည်နယ်အဆင့််အြွွဲွဲ့အစည်ျား  
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  မ  ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် အ ဏ ြှိိုငမ်  ျား ည ် နည်ျားဥြသဒ၊ စည်ျားမ ဉ်ျား၊  

  စည်ျားကမ်ျားမ  ျား၊ အမှိန်ို့သ က ်ပင စ ၊ ညွှန် က ျားခ ကန် င့်် လိုြ်ထံိုျား  

  လိုြ်နည်ျားမ  ျားကှိို ထိုတ်ပြန် ည့််သနို့မ စ၍  တ်မ တ်ရက်  

  အတငွ်ျား လွှတ်သတ ် ှိိုို့ သြျားြှိိုို့နှိိုင်သရျားအတကွ ်ဆက် ွယည် ှိနှိှုင်ျား  

  သဆ င်ရ ကရ်မည။် 

၆၁။ ဥြသဒတစ်ရြ်က အြန် င်ျား ည့်် လိုြ်ြှိိုင်ခငွ့််အရ ပြျုလိုြ်သ   

နည်ျားဥြသဒ၊ စည်ျားမ ဉ်ျား၊ စည်ျားကမ်ျား၊ အမှိန်ို့သ က ်ပင စ ၊ အမှိန်ို့ညွှန် က ျားခ က်န င့်် 

လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျားမ  ျား ည ် ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြေါ ပြဋ္ဌ န်ျားခ က်မ  ျားန င့််လည်ျား 

သက င်ျား၊  က်ဆှိိုင်ရ ဥြသဒြေါ ပြဋ္ဌ န်ျားခ က်မ  ျားန င့််လည်ျားသက င်ျား ည ညတွ်မှု 

ရ ှိရမည်။ 

၆၂။ လွှတ်သတ ်က ပြဋ္ဌ န်ျား ည့်် ဥြသဒအရပြျု ည့်် နည်ျားဥြသဒ၊ စည်ျားမ ဉ်ျား 

 ှိိုို့မဟိုတ ် စည်ျားကမ်ျားတစရ်ြ်ရြ်ကှိို ထိုတ်ပြနပ်ြ ျား ည့််အခေါ  က်ဆှိိုင်ရ  

အြွွဲွဲ့အစည်ျား ည ် မှိမှိထိုတ်ပြန် ည့်် နည်ျားဥြသဒ၊ စည်ျားမ ဉ်ျား  ှိိုို့မဟိုတ် 

စည်ျားကမ်ျားကှိို  အန ျားကြ်ဆံိုျားက င်ျားြသ    လွှတ်သတ ်ြံိုမ န ်အစည်ျားအသ ျားက လ 

တွင ် ဥကကဋ္ဌက ခငွ့််ပြျု ည့််အစ အစဉ်ပြင့်် လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားထံ 

ပြနိ်ု့သ တင်ပြရမည်။ 

၆၃။ နည်ျားဥြသဒ၊ စည်ျားမ ဉ်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် စည်ျားကမ်ျားတစ်ရြ်ရြ် ည် 

 က်ဆှိိုင်ရ  ဥြသဒြေါပြဋ္ဌ န်ျားခ က်မ  ျားန င့်် ည ညတွ်မှုမရ ှိသ က င်ျား သတွွဲ့ရ ှိြေါက 

ယင်ျားနည်ျားဥြသဒ၊ စည်ျားမ ဉ်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် စည်ျားကမ်ျားကှိို ြယ်ြ က်ရန ်  ှိိုို့မဟိုတ် 

ပြင်ဆငသ်စရန ် နည်ျားဥြသဒ၊ စည်ျားမ ဉ်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် စည်ျားကမ်ျားပြနိ်ု့သ တင်ပြသ   

သနို့ရကမ်  ရက်သြေါင်ျား ၉၀ အတွင်ျား လွှတသ်တ  ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားက လွှတသ်တ ် 

တွင ်အဆှိိုတင် ငွ်ျားနှိိုင် ည။် 

၆၄။ နည်ျားဥြသဒ၊ စည်ျားမ ဉ်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် စည်ျားကမ်ျားတစ်ရြ်ရြ် ြယ်ြ က်ရန် 

 ှိိုို့မဟိုတ ် ပြင်ဆငသ်စရန ် လွှတ်သတ ်က ဆံိုျားပြတ်ြေါက ထှိို ှိိုို့ြယ်ြ က်ပခင်ျား 

 ှိိုို့မဟိုတ ်ပြင်ဆငသ်စပခင်ျားမပြျုမ နည်ျားဥြသဒ၊ စည်ျားမ ဉ်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်စည်ျားကမ်ျားအရ 

သဆ င်ရ ကခ်ွဲ့်ပြ ျားသ   အမှုကှိစစမ  ျားကှိို ထှိခှိိုကပ်ခင်ျား မရ ှိသစရ။ 



၂၈ 

၇၅။ လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်တစ်ဦျား ည ် ဤဥြသဒြိုဒ်မ ၁၁၊ ြိုဒ်မခွွဲ(က)၊ 

ြိုဒ်မခွွဲ(ခ) န င့်် ြိုဒ်မခွွဲ(ဂ) တှိိုို့မ အြ ြိုဒ်မ ၁၁ ြေါ က င့်် တ်န င့်် စည်ျားကမ်ျားမ  ျား 

ဆှိိုင်ရ  အခ ကတ်စ်ခိုခိုကှိို မလှိိုကန်ာသ က င်ျား သတွွဲ့ရ ှိြေါက ဥကကဋ္ဌ ည ်သအ က်ြေါ 

နည်ျားလမ်ျားမ  ျားပြင့်် အသရျားယူနှိိုင် ည ်- 

 (က)  တှိသြျားပခင်ျား၊ 

 ( ခ )  လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တက်သရ က်ခငွ့််အ ျား ယ ယ   

  ရြ်စွဲပခင်ျား။ 

၇၆။ ဤအခန်ျားြေါ ြိုဒ်မ ၇၂ န င့်် ြိုဒမ် ၇၃ တှိိုို့ြေါ ပြစမ်ှုမ  ျားကှိို ရွဲအသရျားယူြှိိုင်ခွင့်် 

ရ ှိသ   ပြစမ်ှုမ  ျားအပြစ ် တမ် တ် ည်။ 

အခနျ်ား (၁၅) 

အသထွသထွ 

၇၇။ ဤဥြသဒ၊ နည်ျားဥြသဒမ  ျားအရ သဆ င်ရ က်ခ က်မ  ျားန င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ 

မည် ည့််တရ ျားရံိုျားတွင်မျှ တရ ျားစွွဲဆှိိုြှိိုင်ခွင့််မရ ှိသစရ။  

၇၈။ လွှတ်သတ ် ည ် ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒဇယ ျား ၂ ဥြသဒပြျု စ ရင်ျားြေါ 

ဥြသဒပြျုသရျားကှိို အသထ ကအ်ကူပြျုရန်န င့်် လွှတသ်တ လ်ိုြ်ငန်ျားဆှိိုင်ရ  ကှိစစရြ် 

မ  ျား သအ ငပ်မင်စ ွ အသက င်အထညသ်ြ ်နှိိုင်ရန ် လှိိုအြသ်   ြွွဲွဲ့စည်ျားမှုမ  ျားကှိို 

သရျားဆွွဲြွွဲွဲ့စည်ျားတညသ်ထ င်နှိိုင် ည်။ 

၇၉။ လွှတ်သတ ် ည ် လွှတ်သတ ်၏ဥြသဒပြျုသရျား၊ အိုြ်ခ ျုြ်သရျားန င့်် တရ ျား 

စ ရင်သရျားဆှိိုင်ရ  ကှိစစရြ်မ  ျားကှိို အခ င်ျားခ င်ျားအပြနအ်လ န ် ထှိန်ျားသက  င်ျားကူည  

သဆ င်ရ ကသ်ရျားန င့်် လှိိုက်သလ  ည သထွမှုရ ှိသ   လွှတသ်တ ်ရံိုျားကှိို ြွွဲွဲ့စည်ျား 

ထူသထ ငရ်မည်။ 

၈၀။ လွှတ်သတ ် ည ် လွှတသ်တ ်ရံိုျား၊ လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်ရံိုျားမ  ျားန င့်် 

လွှတ်သတ ်လိုြ်ငန်ျားဆှိိုင်ရ  ကှိစစရြ်မ  ျားအတွက ်  ံိုျားစွွဲရန်ကိုန်က မည့်် န စ်စဉ် 

ဘဏ္ဍ သငွအရအ ံိုျားခန်ို့မ န်ျားသပခ သငွစ ရင်ျားလ  ထ ျားခ က်ကှိို သရျားဆွွဲပြျုစိုပြ ျား တှိိုင်ျား 

သဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်ပြည်နယ်အစှိိုျားရအြွွဲွဲ့မ တစ်ဆင့်် ကဆ်ှိိုင်ရ  ှိိုို့ သြျားြှိိုို့ရမည်။ 
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 ( ခ ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျား ဥကကဋ္ဌက နှိိုင်ငသံတ ် မမတထံ  ဏ်လွှ   

  သြျားြှိိုို့ပခင်ျား၊ 

၆၉။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားတငွ် မှိန်ို့ခနွ်ျားသပြ  က ျားလှိိုသ က င်ျား တှိိုင်ျား 

သဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ် န်ကက ျားခ ျုြ်က အဆှိိုပြျုလျှင် ဥကကဋ္ဌက လှိိုအြ် 

 ည်မ  ျား စ စဉ်သဆ င်ရ ကသ်ြျားရမည်။ 

အခနျ်ား(၁၃) 

အသရျားသြေါ်က လဆှိိုငရ်  ပြဋ္ဌ နျ်ားခ ကန် င့်် လွှတသ်တ  ်

၇၀။ ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒ ြိုဒမ် ၄၁၈ အရ နှိိုင်ငသံတ ် မမတ ည ်

တြ်မသတ က် ကယွသ်ရျားဦျားစ ျားခ ျုြ်အ ျား နှိိုငင်ံသတ ်၏ ဥြသဒပြျုသရျား၊ အိုြ်ခ ျုြ်သရျား 

န င့်် တရ ျားစ ရငသ်ရျားအ ဏ မ  ျားကှိို လွှွဲအြ်သ က င်ျား သ ကည  ည့််သနို့မ စ၍ 

လွှတ်သတ ်၏ ဥြသဒပြျုသရျားဆှိိုင်ရ  လိုြ်ငန်ျားမ  ျားကှိို ရြ်ဆှိိုင်ျားထ ျား ည်ဟို 

မ တ်ယူရမည်။ လွှတသ်တ  ်က်တမ်ျား ကိုန်ဆံိုျား ည့််အခေါ လွှတသ်တ ် ည ်

အလှိိုအသလ  က ်ြ က် ှိမ်ျားပြ ျားပြစ ်ည်ဟို မ တယ်ူရမည်။ 

၇၁။ မှိမှိအ ျားသြျားအြထ် ျားသ  တ  နက်ှိို ပြ ျားသပမ က်သအ င ် သဆ င်ရ က ်

ပြ ျားစ ျားသ က င်ျား တြ်မသတ က် ကယွ်သရျားဦျားစ ျားခ ျုြ်ထံမ  အစ ရင်ခံစ ရရ ှိ ည့််အခေါ 

လွှတ်သတ ် ကတ်မ်ျား ကိုန်ဆံိုျားပခင်ျားမရ ှိသ ျား ပြင့်် နှိိုငင်ံသတ ် မမတက 

ပြည်သထ ငစ်ိုလွှတသ်တ ်၊ ပြည် ူူ့လွှတ်သတ ်၊ အမ ှိျုျား  ျားလွှတ်သတ ်၊ လွှတ်သတ  ်

အ ျားလံိုျားန င့််  က်ဆှိိုင်ရ ဦျားစ ျားအြွွဲွဲ့မ  ျား၏ ဥြသဒပြျုသရျားဆှိိုင်ရ  လိုြ်ငန်ျားမ  ျား 

ယ ယ ရြ်ဆှိိုင်ျားထ ျားပခင်ျားကှိို ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခ ံ ဥြသဒြိုဒ်မ ၄၂၃ အရ ြယ်ြ က် 

လျှင ် လွှတသ်တ ် ည ် က နရ် ှိသ   လွှတသ်တ ် ကတ်မ်ျားအတွက ် ဆက်လက ်

တ  နထ်မ်ျားသဆ င်ရမည်။ 
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အခနျ်ား(၁၄) 

တ ျားပမစခ် ကန် င့်် ပြစဒ်ဏ်မ  ျား 

၇၂။ မည် ူမဆှိို သအ ကသ်ြ ်ပြြေါ တ ျားပမစခ် ကတ်စ်ရြ်ရြ်ကှိို သြ က်ြ က် 

က  ျားလွန်သ က င်ျား ပြစ်မှုထင်ရ  ျား စ ရင်ပခင်ျားခံရလျှင ် ထှိို ူကှိို တစ်န စ်ထက ်

မြှိိုသ   သထ င်ဒဏ်ပြစသ်စ၊ က ြ်တစ် ှိန်ျားထက်မြှိိုသ   သငွဒဏ်ကှိိုပြစသ်စ၊ 

ဒဏန် စ်ရြ်လံိုျားပြစသ်စ ခ မ တရ်မည ်- 

 (က) လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား က င်ျားြသနစဉ ် အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့  

  တကသ်ရ က်ခငွ့််ရ ှိသ   လွှတ်သတ  ် ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားမ အြ  

  အပခ ျားမည် ူမျှ ဥကကဋ္ဌ၏ ခွင့််ပြျုခ က်မရရ ှိဘွဲ လွှတ်သတ ်  

  အစည်ျားအသ ျားခန်ျားမအတွင်ျား ှိိုို့မ င်ရ။ 

 ( ခ )  လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားက ငျ်ားြသနစဉ ်လွှတ်သတ အ်စည်ျားအသ ျား  

  ခန်ျားမအတွင်ျား ှိိုို့ လှိမ်လညသ်ပြ ဆှိို၍  ှိိုို့မဟိုတ ်  ူတစ်ြေါျား  

  အသယ င်သဆ င်၍  ငသ်ရ က်ပခင်ျားမပြျုရ။ 

 ( ဂ )  လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား က င်ျားြခ ှိန်၌ပြစသ်စ၊ အစည်ျားအသ ျား  

  က င်ျားြခ ှိန ်အြ၌ပြစသ်စ၊ ဥကကဋ္ဌ၏ ခငွ့််ပြျုခ က်မရ ှိဘွဲ  တ်မ တ ် 

  ထ ျားသ   လွှတသ်တ ်ြရ ဏ်အတွင်ျား ညဉ့််အှိြ်ညဉ့််သနမပြျုရ။ 

၇၃။ မည် ူမဆှိို သအ ကသ်ြ ်ပြြေါ တ ျားပမစခ် ကတ်စ်ရြ်ရြ်ကှိို သြ က်ြ က် 

က  ျားလွန်သ က င်ျား ပြစ်မှုထငရ်  ျားစ ရင်ပခင်ျားခရံလျှင ်ထှိို ူကှိို န စ်န စ်ထက်မြှိိုသ   

သထ င်ဒဏ်ပြစသ်စ၊ က ြ်န စ် ှိန်ျားထက်မြှိိုသ   သငဒွဏ်ပြစ်သစ၊ ဒဏန် စ ်

ရြ်လံိုျားပြစသ်စ ခ မ တ်ရမည ်- 

 (က)  တ်မ တ်ထ ျားသ   လွှတသ်တ ်ြရ ဏ်အတငွ်ျား ဆနဒပြပခင်ျား  

   ှိိုို့မဟိုတ ်တစ်နည်ျားနည်ျားပြင့်် ဆူြူသန ာင့််ယ က်ပခင်ျားမပြျုရ။ 

 ( ခ ) လွှတ်သတ  ်  ှိိုို့မဟိုတ ် လွှတသ်တ ်အြွွဲွဲ့အစည်ျားတစ်ရြ်မ   

  သဆွျားသနွျားသများပမနျ်ားရန ် ြှိတသ်ခေါ်ပခင်ျား ခံရ ူတစ်ဦျားအ ျား မတရ ျား  

    ဇ လွှမ်ျားမှိိုျားပခင်ျား၊ သ ွျားသဆ င်ပခင်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပခှိမ်ျားသပခ ကပ်ခင်ျား  

  မပြျုရ။ 

27 

 ( ဂ ) လွှတ်သတ  ် အစည်ျားအသ ျားခန်ျားမ၌ပြစ်သစ၊ လွှတ်သတ ်ြရ ဏ်    

  အတငွ်ျား၌ပြစသ်စ၊ လွှတသ်တ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယတ်စ်ဦျားအ ျား ကှိိုယ်ထှိ  

  လက်သရ က်ပြျုပခင်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် အသန ာက်အယ ကသ်ြျားပခင်ျား  

  မပြျုရ။ 

 (ဃ) လွှတ်သတ ်ကှိစစရြ်မ  ျား သဆ င်ရ ကရ်န ် တ  နသ်ြျားထ ျားသ    

   နထ်မ်ျားတစ်ဦျား  ှိိုို့မဟိုတ ် လွှတ်သတ ်လံိုခချံုသရျား တ  နရ် ှိ ူ  

  တစဦ်ျားအ ျား ယင်ျား၏ တ  န ်တတရ ျားမ  ျား သဆ င်ရ ကရ် ၌  

  သန ာင့််ယ က်ပခင်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်ဟန်ို့တ ျားပခင်ျားမပြျုရ။ 

 ( င ) လွှတ်သတ  ်  ှိိုို့မဟိုတ ် လွှတသ်တ ်အြွွဲွဲ့အစည်ျား တစ်ရြ်ရြ်ကှိို  

  လှိမ်လည်လ ည့််ပြ ျားရန ် အကကံပြင့်် အတိုပြျုလိုြ်ထ ျား ည့််  

  စ ရ က်စ တမ်ျား၊ အသထ ကအ်ထ ျားမ  ျားကှိို တင်ပြပခင်ျားမပြျုရ။ 

 ( စ ) လျှှိျုွဲ့  က်စွ  ထှိန်ျား ှိမ်ျားထ ျားရ ှိရမည့်် လွှတ်သတ ဆ်ှိိုင်ရ  စ ရ က်  

  စ တမ်ျားမ  ျား၊ အသ က င်ျားအရ မ  ျား၊ အခ က်အလက်မ  ျား၊ ကှိန်ျား  

  ဂဏန်ျားမ  ျား၊ ရိုြ်ြံိုက ျားခ ြ်မ  ျားန င့်် အပခ ျားအသထ က်အထ ျား  

  မ  ျားကှိို ပြင်ြ ှိိုို့ သြေါက် က ျားသစရန ်သပြ ဆှိိုပခင်ျား၊ သရျား  ျားပခင်ျား၊  

  ြံိုန ှိြ်ပခင်ျား၊ ပြနိ်ု့ခ ှိပခင်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်တစ်နည်ျားနည်ျားပြင့်် ဆက ွ်ယ်  

  သြျားြှိိုို့ပခင်ျားမပြျုရ။ 

 (ဆ) လွှတ်သတ  ် အစည်ျားအသ ျားခန်ျားမ၌ပြစ်သစ၊ လွှတ်သတ ်ြရ ဏ်  

  အတငွ်ျား၌ပြစ်သစ ခွင့််ပြျုထ ျား ူမ အြ လက်နကယ်သူဆ င်  

  လ ပခင်ျားမပြျုရ။  

၇၄။ (က) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်တစ်ဦျား ည် ြိုဒ်မ ၇၂ န င့်် ြိုဒ်မ ၇၃  

  တှိိုို့ြေါ တ ျားပမစခ် ကတ်စ်ရြ်ရြ်ကှိို သြ က်ြ ကက်  ျားလွနလ်ျှင်  

  လွှတ်သတ ်ရံိုျားက ဥကကဋ္ဌ၏ ခွင့််ပြျုခ က်ရယူပြ ျား  က်ဆှိိုင်ရ   

  တရ ျားရံိုျားတငွ ်တရ ျားစွွဲဆှိိုနှိိုင်ရန် သဆ င်ရ ကရ်မည်။ 

 ( ခ ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် မဟိုတသ်   ြိုဂ္ှိျုလ်တစ်ဦျား ည်  

  ြိုဒ်မ ၇၂ န င့်် ြိုဒ်မ ၇၃ တှိိုို့ြေါ တ ျားပမစခ် က ် တစ်ရြ်ရြ်ကှိို  

  သြ က်ြ က်က  ျားလွန်လျှင ် လွှတသ်တ ရ်ံိုျားက  ကဆ်ှိိုင်ရ   

  တရ ျားရံိုျားတငွ ်တရ ျားစွွဲဆှိိုနှိိုင်ရန် သဆ င်ရ ကရ်မည်။ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၉ 

၈၁။ လွှတ်သတ ် ည ် လှိိုအြသ်  ပမှိျုွဲ့နယ်မ  ျားတွင် ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်ရံိုျားမ  ျားကှိို 

ြွင့််လ စ်တည်သထ င်ခငွ့်် သြျားနှိိုင် ည်။  

၈၂။ လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်ရံိုျားမ  ျားကှိို လွှတ်သတ ်က တ  န်ယ ူ ြွင့််လ စ် 

သြျားနှိိုင်ပခင်ျားမရ ှိသ ျားမ  လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည် မှိမှိ အစ အစဉပ်ြင့်် 

ြွင့််လ စ်လှိိုြေါက သနရ ထှိိုငခ်င်ျား၊ ရံိုျားလိုြ်ငန်ျားဆှိိုင်ရ  ကိုန်က စရှိတ်မ  ျားက ခံ၍ 

ြွင့််လ စ်နှိိုင် ည်။  

၈၃။ လွှတ်သတ ်၏ ရံိုျားလိုြ်ငန်ျားန င့်် အိုြ်ခ ျုြ်မှုကှိစစအ  ကှိို လွှတ်သတ ်ရံိုျားက 

တ  နယ်သူဆ င်ရ ကရ်မည။် 

၈၄။ ပြည် ူက သရ ျားခ ယသ်ြျားသ   လွှတသ်တ  ် ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည ်

မှိမှိအ ျား သရ ျားခ ယသ်ြျား ည့််မွဲဆနဒနယ်ကှိို ကှိိုယ်စ ျားပြျုပြ ျား ဂိုဏ်ထူျား ှိသ  န င့်် 

ပြည့််စံိုသ   အမ  ျားကသလျားစ ျားထှိိုက ်ည့်် ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျားပြစ် ည့်် အသလ  က် 

 က်ဆှိိုင်ရ  မွဲဆနဒနယ်၌ သဒ ြံွွဲ့ပြှိျုျားသရျားစ မံကှိန်ျားမ  ျား သရျားဆွွဲရ တွင်လည်ျား 

သက င်ျား၊ အိုြ်ခ ျုြ်သရျား၊ လူမှုစ ျားြွ ျားသရျား ကဏ္ဍတှိိုို့ န င့််စြလ် ဉ်ျား၍ ပြည် ူမ  ျား၏ 

 သဘ ထ ျားဆနဒ သြ သ်ဆ င်ရ တွင်လည်ျားသက င်ျား၊  က်ဆှိိုင်ရ  အ ဏ ြှိိုင် 

အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျားကပြစသ်စ၊ အ ဏ ြှိိုင်ြိုဂ္ှိျုလ်ကပြစ်သစ အသလျားထ ျားတှိိုင်ြင ်

အြသ်   ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျားပြစ ်ည်ဟို မ တယ်ူရမည်။ 

၈၅။ လွှတ်သတ ်ကသ  ်လည်ျားသက င်ျား၊ လွှတ်သတ ၏် အခွင့််အ ဏ အရ 

သ  ်လည်ျားသက င်ျား ပြနိ်ု့ခ ှိထိုတ်သ  ည့်် အစ ရင်ခစံ မ  ျား၊ စ ရ က ်စ တမ်ျားမ  ျား၊ 

လွှတ်သတ ်မ တတ်မ်ျားမ  ျားန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ တရ ျားစွွဲဆှိိုြှိိုင်ခွင့်် မရ ှိသစရ။ 

၈၆။ ဤဥြသဒြေါပြဌ န်ျားခ က်မ  ျားကှိို အသက ငအ်ထညသ်ြ  ် သဆ ငရ် က ်

ရ တငွ ်လွှတသ်တ ် ည ်နည်ျားဥြသဒမ  ျား၊ စည်ျားမ ဉ်ျား၊ စည်ျားကမ်ျား၊ အမှိန်ို့သ က ပ်င  

စ ၊ အမှိန်ို့၊ ညွှန် က ျားခ က်န င့်် လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျားမ  ျားကှိို ထိုတ်ပြန်နှိိုင် ည်။ 

၈၇။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်လွှတ်သတ ဆ်ှိိုင်ရ ဥြသဒ 

(နှိိုင်ငသံတ သ်အျားခ မ်ျား  ယ သရျားန င့်် ြံွွဲ့ပြှိျုျားသရျားသက င်စ  ဥြသဒအမ တ၊် 

၁၄/၂၀၁၀) ကှိို ဤဥြသဒပြင့်် ရိုြ် ှိမ်ျားလှိိုက ်ည်။ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပြည်သထ ငစ်ို မမတပမနမ် နှိိုငင်သံတ  ်
 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၃ ခိုန စ၊် 

 မသကွျားတှိိုင်ျားသဒ ကက ျား လွှတ်သတ ဆ်ှိိုင်ရ  

နည်ျားဥြသဒမ  ျား 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၃ ခိုန စ၊်  သအ က်တှိိုဘ လ    ၃   ရက် 

 



၃၄ 

 (ဃ) နည်ျားဥြသဒခွွဲ(ဂ)အရ သဆ င်ရ ကပ်ြ ျားသနာက ် အစည်ျားအသ ျား  

  မူလအစ အစဉမ်  ျားကှိို ဆကလ်က်သဆ င်ရ ကရ်မည်။ 

အခနျ်ား (၃) 

လွှတသ်တ က်ှိိုယစ် ျားလ ယ ်ပြစသ်ပမ ကပ်ခငျ်ား 

၅။ လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် ပြစသ်ပမ က်ရန ် သအ က်ြေါလှိိုအြ်ခ က ်

မ  ျားန င့်် ကှိိုက်ည ရမည ်- 

 (က)  က်ဆှိိုင်ရ မွဲဆနဒနယ်ရ ှိ ဆနဒမွဲသြျားြှိိုင်ခွင့််ရ ှိ ူမ  ျားက ြွွဲွဲ့စည်ျားြံို  

  အသပခခဥံြသဒန င့်် သရ ျားသက က်ြွွဲဥြသဒမ  ျားအရ လွှတသ်တ  ် 

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယအ်ပြစ ် တရ ျား င ် သရ ျားသက က်တင်သပမ  က် 

  လှိိုကသ် က င်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် တြ်မသတ ်  ျားလွှတ်သတ  ်      

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားအတွက ်တြ်မသတ ်က ကယွ်သရျားဦျားစ ျားခ ျုြ်က  

  ဥြသဒန င့််အည  တြ်မသတ  ် ျား လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် 

  အပြစ ်အမည်စ ရင်ျား တင် ငွ်ျားခံရ ူပြစ်သ က င်ျား ပြည်သထ င်စို  

  သရ ျားသက က်ြွွဲ သက ်မရ ငက် အ ှိအမ တ်ပြျုခံရ ူပြစ်ပခင်ျား၊ 

 ( ခ ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားအ ျား စှိစစ်ရန ် ြွွဲွဲ့စည်ျားထ ျားသ    

  သက ်မတ က စှိစစအ်တည်ပြျုပြ ျားပခင်ျား၊ 

 ( ဂ ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည ် ဥကကဋ္ဌ သရ ျားသက က ် 

  တငသ်ပမ  က်ပခင်ျား မပြျုရသ ျားြေါက  ဘ ြတှိ၏သရ ွဲ့သမ  က်၌  

  လည်ျားသက င်ျား၊ ဥကကဋ္ဌသရ ျားသက က်တငသ်ပမ  ကပ်ြ ျားြေါက ဥကကဋ္ဌ၏  

  သရ ွဲ့သမ  က၌်လည်ျားသက င်ျား သနာက်ဆကတ်ွွဲ (က)ြေါအတှိိုင်ျား  

  ကတှိ စစ ပြျု၍ လက်မ တသ်ရျားထှိိုျားပြ ျားပခင်ျား။ 

  

 

ပြညသ်ထ ငစ်ို မမတပမနမ် နှိိုငင်သံတ  ်

၂၀၁၃ ခိုန စ၊် မသကျွားတှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား လွှတသ်တ ဆ်ှိိုငရ်  

နညျ်ားဥြသဒမ  ျား 

(၁၃၇၅ ခို၊ သတ  ်လငျ်ားလပြည့််သက  ် ၁၄ ရက)် 

(၂၀၁၃ ခိုန စ၊် သအ ကတ်ှိိုဘ လ ၃ ရက)် 

 မသကွျားတှိိုင်ျားသဒ ကက ျား လွှတသ်တ ် ည ် ၂၀၁၃ ခိုန စ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား 

 ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်လွှတ်သတ ်ဆှိိုင်ရ ဥြသဒ ြိုဒ်မ ၈၆ အရ အြန် င်ျားထ ျား ည့်် 

လိုြ်ြှိိုင်ခွင့််မ  ျားကှိို က င့်် ံိုျားလျှက် ဤနည်ျားဥြသဒမ  ျားကှိို ထိုတ်ပြန်လှိိုက ်ည်။ 

အခနျ်ား (၁) 

အမည ်န င့်် အဓှိြပ ယသ်ြ ပ်ြခ က ်

၁။ ဤနည်ျားဥြသဒမ  ျားကှိို ၂၀၁၃ ခိုန စ၊် မသကျွားတှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား လွှတသ်တ  ်

ဆှိိုငရ် နညျ်ားဥြသဒမ  ျား ဟို သခေါ်တငွ်သစရမည်။ 

၂။ ဤနည်ျားဥြသဒမ  ျားတငွ်ြေါရ ှိသ   စက ျားရြ်မ  ျား ည ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား 

 ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်လွှတသ်တ ်ဆှိိုင်ရ  ဥြသဒတငွ်ြေါရ ှိသ   စက ျားရြ်မ  ျား 

အတှိိုင်ျား အဓှိြပ ယ် က်သရ က်သစရမည်။ ထှိိုို့ပြင ်သအ ကြ်ေါ စက ျားရြ်မ  ျား ည် 

သြ ်ပြြေါအတှိိုင်ျား အဓှိြပ ယ် က်သရ က်သစရမည ်- 

 (က) ကက ျား ကြ ူ်အရ ရ ှိ ဆှိို ညမ်   လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားတွင ် 

  ဆနဒမွဲသြျား ည့််ကှိစစအလှိိုို့င   လွှတ်သတ ်ရံိုျား န်ထမ်ျားအကက ျားအမ  ျားက  

  တ  နသ်ြျားသ   လွှတသ်တ ရ်ံိုျားမ အရ ရ ှိကှိို ဆှိို ည။် 

 ( ခ ) အစညျ်ားအသ ျား ှိိုို့ တကသ်ရ က၍် ဆနဒမွဲသြျား ည့််လွှတသ်တ ်  

  ကှိိုယစ် ျားလ ယ ် ဆှိို ည်မ   လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားတစ်ရြ်  

  တွင ်  သထ က်ခဆံနဒမွဲသြျား ူ၊ ကန်ို့ကွကဆ်နဒမွဲသြျား ူ၊  က ျားသန  

  ဆနဒမွဲသြျား ူန င့်် ဆနဒမွဲမသြျား ူအ ျားလံိုျားကှိို ဆှိို ည။် 
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 ( ဂ ) အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တကသ်ရ ကခ်ွင့််ရ ှိ ည့်် လွှတသ်တ ်  

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် ဆှိို ည်မ    က်ဆှိိုင်ရ မွဲဆနဒနယ်ရ ှိ ဆနဒမွဲ  

  သြျားြှိိုင်ခွင့််ရ ှိ ူမ  ျားက ြွွဲွဲ့စညျ်ားြံိုအသပခခဥံြသဒန င့််သရ ျားသက က်ြွွဲ

  ဥြသဒမ  ျားအရ လွှတသ်တ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယအ်ပြစ ် တရ ျား င်  

  သရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  က်လှိိုက်သ က င်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် တြ်မသတ ်  

    ျား လွှတ်သတ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားအတွက ် တြ်မသတ  ် 

  က ကယွသ်ရျားဦျားစ ျားခ ျုြ်က ဥြသဒန င့််အည  တြ်မသတ  ် ျား  

  လွှတ်သတ  ် ကှိိုယ်စ ျားလ ယအ်ပြစ ် အမည်စ ရင်ျား တင ွ်င်ျားခံရ  

   ူပြစ်သ က င်ျား ပြညသ်ထ ငစ်ိုသရ ျားသက က်ြွွဲသက ်မရ င်က အ ှိ  

  အမ တ်ပြျုခံရ ူကှိိုဆှိို ည်။ ယင်ျားစက ျားရြ်တွင ် နည်ျားဥြသဒ  

  ၃၁၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ(စ ) န င့်် နည်ျားဥြသဒ ၄၃၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ (ဂ)၊  

  နည်ျားဥြသဒခွွဲငယ ် (၃)၊ (၄) တှိိုို့အရ အစည်ျားအသ ျား  

  တကသ်ရ က်ခငွ့်် ယ ယ ရိုြ် ှိမ်ျားထ ျားပခင်ျားခံရသ   လွှတသ်တ  ် 

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား မြေါ ငသ်စရ။ 

အခနျ်ား (၂) 

လွှတသ်တ အ်စညျ်ားအသ ျားမ  ျား သခေါ်ယပူခငျ်ား 

အစညျ်ားအသ ျားမ  ျား 

၃။ အစညျ်ားအသ ျားသခေါ်ယပူခငျ်ား။     လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျားမ  ျားကှိို သခေါ်ယူ 

က င်ျားြရ တွင ်- 

 (က) ဥကကဋ္ဌ ည ်-  

  (၁) လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားမ  ျားကှိို သခေါ်ယူက င်ျားြရမည်။ 

  (၂) လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားမ  ျားက င်ျားြရန ် လှိိုအြ ်ည့််  

   အစ အစဉမ်  ျားကှိို စ စဉ်သဆ ငရ် က်ရမည်။ 

 ( ခ ) နည်ျားဥြသဒခွွဲ (က)အရ သခေါ်ယူက င်ျားြသ   လွှတသ်တ ်  

  ြံိုမ န်အစည်ျားအသ ျားမ  ျားကှိို အစည်ျားအသ ျားမစတင်မ  အနည်ျားဆံိုျား  

  ၂၁ ရက ်ကကှိျုတင်၍ ြှိတ် က ျားရမည်။ 

၃၃ 

 ( ဂ ) လွှတ်သတ ်အထူျားအစည်ျားအသ ျား သခေါ်ယူရန်ရ ှိြေါက ဥကကဋ္ဌက  

  အနည်ျားဆံိုျား ၁၅ ရကက်ကှိျုတင၍် ြှိတ် က ျားရမည်။ 

 (ဃ) လွှတ်သတ ်အသရျားသြေါ်အစည်ျားအသ ျား သခေါ်ယူရန်ရ ှိြေါက ဥကကဋ္ဌက  

  အနည်ျားဆံိုျား ၃ ရက ်ကကှိျုတင်ြှိတ် က ျားရမည်။ 

၄။ အစညျ်ားအသ ျားအစ အစဉ။်  လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားတစ်ရြ်တွင ်- 

 (က) သနာကတ်စ်ကကှိမ် လွှတသ်တ  ်က်တမ်ျား ြထမြံိုမ န်အစည်ျားအသ ျား  

  တွင ် ဥကကဋ္ဌသရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  က်ပခင်ျား မပြျုရသ ျားမ  တ  န ် 

  ထမ်ျားသဆ င်လျှက်ရ ှိသ   လွှတ်သတ ်ဥကကဋ္ဌ၏ ခွင့််ပြျုခ က်ပြင့််  

  လွှတ်သတ ်ရံိုျားက အစည်ျားအသ ျားသနို့စဉအ်စ အစဉ်မ  ျားကှိို ပြျုစို၍  

  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားထံ ပြနိ်ု့သ ရမည။် 

 ( ခ ) ဥကကဋ္ဌ သရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  က်ပြ ျားသနာက ် ဥကကဋ္ဌ၏ခငွ့််ပြျုခ က်  

  ပြင့်် လွှတသ်တ ်ရံိုျားက အစည်ျားအသ ျားသနို့စဉ ် အစ အစဉ်မ  ျားကှိို  

  ပြျုစို၍ လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားထံ ပြနိ်ု့သ ရမည။် 

 ( ဂ ) အစည်ျားအသ ျားအထသပမ ကသ် က င်ျား သ ကပင ပြ ျားသနာက ်- 

  (၁) ခွင့််ြန် က ျား လှိို ူ ည ် မှိမှိကှိိုယတ်ှိိုငသ်  ်လည်ျား  

   သက င်ျား၊ မှိမှိအတကွ်အပခ ျားလွှတ်သတ က်ှိိုယစ် ျားလ ယ်  

   တစဦ်ျားကသ  ်လည်ျားသက င်ျား လွှတသ်တ ် ှိိုို့ တင်ပြ၍  

   အဆံိုျားအပြတ်ရယူရမည။် 

  (၂) ဥကကဋ္ဌ ည ် အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တကသ်ရ ကခ်ွင့််ရ ှိ ည့််  

   လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယဦ်ျားသရ၊ ယခငက်ခငွ့််ြန် က ျား၍  

   လွှတ်သတ ်ကခွင့််ပြျုထ ျား ူဦျားသရ၊ ယသနို့ခငွ့််ြန် က ျား ပြင့််  

   လွှတ်သတ ်က ခွင့််ပြျုထ ျား ူဦျားသရန င့်် ခွင့််ြန် က ျား၍  

   ခွင့််ပြျုထ ျား ူ စိုစိုသြေါင်ျားဦျားသရကှိိုလည်ျားသက င်ျား၊ ခွင့််မွဲ့်  

   ြ က်ကကွ် ူဦျားသရန င့်် အမည်စ ရင်ျားကှိို လည်ျားသက င်ျား  

   လွှတ်သတ ် ှိိုို့တင်ပြ၍ အတည်ပြျုခ ကရ်ယ ူမ တတ်မ်ျားတင ်

   ထ ျားရမည်။ 



၃၈ 

  နှိိုင် ည်။ ထှိို ှိိုို့ လွဲလ ယ ်ည့်် သနရ ၌ြင ် လွှတသ်တ ်  

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယက်ှိိုယတ်ှိိုင ် အခမ်ျားအနာျားမ  ျား သရ ွဲ့သမ  က်တငွ်  

  ဆနဒမွဲလက်မ တ်အသဟ င်ျားကှိို ြ က်ဆ ျားြစ်ရမည။် ြ က်ဆ ျား  

   ည့််ဆနဒမွဲ  လက်မ တ်အသရအတွကက်ှိို  ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိက  

  ြံိုစ(ံ၇)တွင ် ပြည့်် ွင်ျားပြျုစို၍ အခမ်ျားအနာျားမ  ျားထံ တင်ပြ  

  အတည်ပြျုခ က်ရယူပြ ျား မ တတ်မ်ျားတင်ထ ျားရမည။်  

 ( ဇ )  ဘ ြတှိသလ င်ျားတစဦ်ျားခ ငျ်ား ရရ ှိသ   ဆနဒမွဲသရတွက်ပခင်ျားကှိို  

  သဆ င်ရ ကရ် တငွ ်- 

  (၁) အခမ်ျားအနာျားမ  ျား ည ် ဆနဒမွဲြံိုျားမ  ျားကှိို လွှတ်သတ ် 

   ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၏ သရ ွဲ့သမ  ကတ်ငွ ် နည်ျားဥြသဒခွွဲ  

   (ခ)အရ ြွွဲွဲ့စည်ျားထ ျား ည့်် တ  နရ် ှိ န်ထမ်ျားအ ျား  

   ြွင့််လ စ်သစ၍ ဆနဒမွဲလကမ် တ်မ  ျားကှိို ထိုတယ်ူသစ  

   ရမည်။ ဆနဒမွဲြံိုျားမ  ျားကှိို   ြွင့််လ စ်ပခင်ျားမပြျုမ  ဆနဒမွဲြံိုျား  

   ပြင်ြတွင်ထ ျားခွဲ့်သ   ဆနဒမွဲလက်မ တ်မ  ျားကှိိုသတွွဲ့ရ ှိြေါက  

   ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိအ ျား အသရအတွကက်ှိို မ တတ်မ်ျားတင ် 

   သစ၍ ြယ်မွဲအပြစ်  တ်မ တသ်စရမည။် 

  (၂) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားအ ျား ြံိုစ ံ(၆)ပြင့််ထိုတသ်ြျား  

   ထ ျား ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ ် အသရအတွကန် င့်် ဆနဒမွဲြံိုျား  

   မ  ျားအတငွ်ျားမ  ထိုတ်ယူရရ ှိ ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ ် အသရ  

   အတွကက်ှိို ကှိိုက်ည ပခင်ျား ရ ှိ/မရ ှိ ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိက  

   စှိစစ်ရမည်။ ြံိုစ(ံ၆)ပြင့်် ထိုတ်သြျားထ ျားသ   ဆနဒမွဲ  

   လက်မ တ ် အသရအတွကထ်က် ဆနဒမွဲြံိုျားအတွင်ျားမ   

   ထိုတ်ယူရရ ှိ ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ ် အသရအတွကက်  

   ြှိိုသနသ က င်ျား ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိက တင်ပြလ လျှင ် 

   အခမ်ျားအနာျားမ  ျား ည ် ဆနဒမွဲသြျားြွွဲ အထမသပမ က ် 

   သ က င်ျားန င့်် ဆနဒမွဲသြျားြွွဲကှိို အ စ်ပြျုလိုြ်မည်  

   ပြစသ် က င်ျား လွှတသ်တ ် ှိိုို့ သ ကည ရမည်။ 

၃၅ 

အခနျ်ား (၄) 

 ဘ ြတှိ 

 ဘ ြတှိတငသ်ပမ  ကပ်ခငျ်ား 

၆။ လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည် လွှတသ်တ ် ကတ်မ်ျားတစ်ရြ်၏ 

ြထမြံိုမ န်လွှတ်သတ အ်စညျ်ားအသ ျား စတငက် င်ျားြ ည့််အခေါ ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယ 

ဥကကဋ္ဌ သရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  က်ပြ ျား ည်အထှိ အစည်ျားအသ ျားကှိို ကက ျား ကြ်ကွြ်ကွဲ 

နှိိုင်ရန ် လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်တစ်ဦျားအ ျား  ဘ ြတှိအပြစ် တငသ်ပမ  က် 

ရမည်။ 

၇။  ဘ ြတှိသလ ငျ်ားအမညစ် ရငျ်ားတင ွ်ငျ်ားပခငျ်ား။ အမ  ျားပြည် ူ 

 ကည်ညှိျုသလျားစ ျားပခင်ျားခံရသ    ဘ ြတှိ တင်သပမ  က်နှိိုင်သရျားအတကွ် 

 ဘ ြတှိသလ င်ျားအမည်စ ရင်ျားတင် ငွ်ျားပခင်ျားကှိိုသဆ င်ရ က်ရ တွင် -  

 (က) လွှတ်သတ ်ရံိုျား  နထ်မ်ျားအကက ျားအမ  ျား ည ် လွှတ်သတ အ်စည်ျား  

  အသ ျားတွင ်အခမ်ျားအနာျားမ  ျားအပြစ ်သဆ င်ရ ကရ်မည။် 

 ( ခ )  ဘ ြတှိသလ င်ျား အမညစ် ရင်ျားတင် ငွ်ျားလှိို ည့််လွှတသ်တ  ် 

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည ်အမည်စ ရင်ျားတင် ငွ်ျားလွှ  ြံိုစ(ံ၁)ကှိို  

  ြံိုစ(ံ၂)တွင ် လက်မ တသ်ရျားထှိိုျား၍ အခမ်ျားအနာျားမ  ျားထံမ ထိုတ်ယ ူ 

  ရမည်။ 

 ( ဂ ) အမညစ် ရင်ျားတင် ငွ်ျား ူက မှိမှိအမည်စ ရင်ျား တင ွ်င်ျား  

  လှိို ူ ည်  ဘ ြတှိအပြစတ်ငသ်ပမ  က်ပခင်ျားခံရလျှင ် လက်ခ ံ 

  သဆ င်ရ ကရ်န ်  သဘ တူသ က င်ျား  သဘ ထ ျားရယူပြ ျား  

  ပြစရ်မည်။ 

 (ဃ) အမညစ် ရင်ျား တင် ငွ်ျား ူ ည ် အမညစ် ရင်ျား တင် ငွ်ျားလွှ   

  တွင ် လှိိုအြ် ည့်် အခ က်အလက်မ  ျားကှိို ပြည့်် ွင်ျားပြ ျား  

  အခမ်ျားအနာျားမ  ျားထံ သြျားအြရ်မည်။ 
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 ( င ) အခမ်ျားအနာျားမ  ျား ည ် အမည်စ ရင်ျား တင် ငွ်ျားလွှ မ  ျားကှိို  

  စိုစည်ျား၍  ဘ ြတှိသလ င်ျားမ  ျား၏ အကခရ စဉအ်လှိိုက ် 

  အမညစ် ရင်ျားကှိို လွှတသ်တ တ်ွင်ြံိုစ(ံ၃)ပြင့်် သ ကည ရမည်။ 

 ( စ )  ဘ ြတှိသလ င်ျားအပြစ ်အမည်စ ရင်ျား တင် ငွ်ျားခရံ ူတစဦ်ျား  

  တည်ျား  ရ ှိလျှင ်ယင်ျားအ ျားဘ ြတှိအပြစတ်ငသ်ပမ  ကသ် က င်ျား  

  အခမ်ျားအနာျားမ  ျားက သ ကည ၍  ဘ ြတှိတ  န ်ထမ်ျားသဆ င ် 

  ရန ်ြှိတသ်ခေါ်ရမည်။ 

၈။ အမညစ် ရငျ်ားတင ွ်ငျ်ားခရံ ူ တစဦ်ျားထကြ်ှိိုပခငျ်ား။  ဘ ြတှိ 

သလ င်ျားအပြစ ် အမညစ် ရငျ်ားတင် ငွ်ျားခရံ ူ တစ်ဦျားထက်ြှိိုလျှင ်  ဘ ြတှိ 

တငသ်ပမ  က်ရန ်ဆနဒမွဲလက်မ တ်အ ံိုျားပြျု၍လျှ ှိျုွဲ့  က်ဆနဒမွဲသြျားပခင်ျားကှိို သအ က်ြေါ 

အတှိိုင်ျား သဆ င်ရ က်ရမည ်- 

 (က) ဆနဒမွဲသြျားြွွဲကှိို လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျား ခန်ျားမအတွင်ျား  

  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား သရ ွဲ့သမ  က်၌ ပြျုလိုြ်ရမည။်  

 ( ခ ) လွှတ်သတ ်ရံိုျား န်ထမ်ျားအကက ျားအမ  ျား ည ် ဆနဒမွဲသြျားြွွဲအတွက ် 

  သဆ င်ရ ကရ်မည့်် လိုြ်ငန်ျားကှိို တ  နယ် ူ   သဆ င်ရ က် ည့််  

  ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိအ ျား အသထ က်အကပူြျုရန ်  နထ်မ်ျားအြွွဲွဲ့  

  ကှိို ြွွဲွဲ့စည်ျားသြျားရမည။် 

 ( ဂ ) လွှတ်သတ ်ရံိုျား န်ထမ်ျားအကက ျားအမ  ျား ည ် ဆနဒမွဲသြျားြွွဲအတွက ် 

  လှိိုအြ်သ   ဆနဒမွဲလက်မ တ်မ  ျား၊ ဆနဒမွဲစ ရင်ျား၊ ဆနဒမွဲသြျား  

  ပခင်ျားန င့်် စြ်လ ဉ်ျား ည့်် စ ရ က်စ တမ်ျားမ  ျား၊ ြံိုစံမ  ျား၊ ဆနဒမွဲ  

  ြံိုျားမ  ျားစ စဉ်ထ ျားရ ှိရမည်။ လျှှိျုွဲ့  က်ဆနဒမွဲသြျားနှိိုင်ရန ်လွှတသ်တ  ် 

  အစည်ျားအသ ျား ခန်ျားမအတငွ်ျား   ျား န်ို့သနရ မ  ျားကှိိုလည်ျား စ စဉ်  

  ထ ျားရ ှိရမည်။ 

  

၃၇ 

 (ဃ) ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိ ည ် ဆနဒမွဲသြျားြွွဲမစတင်မ  ဆနဒမွဲသြျားမည့််  

  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားအတွက ် မှိမှိလက်မ တသ်ရျားထှိိုျား  

  ယူသဆ င်လ သ   ဆနဒမွဲလက်မ တ်ြံိုစ(ံ၄)မ  ျားကှိို လွှတ်သတ  ် 

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားန င့်် အခမ်ျားအနာျားမ  ျားတှိိုို့ သရ ွဲ့သမ  က်၌  

  သရတကွ်၍ ြံိုစ(ံ၅)၌ ပြည့်် ွင်ျားပြျုစိုပြ ျား အခမ်ျားအနာျားမ  ျားထံ 

  တင်ပြအတည်ပြျုခ က ် ရယ၍ူ လက်မ တသ်ရျားထှိိုျား မ တတ်မ်ျား  

  တင်ထ ျားရ ှိရမည်။ 

 ( င ) ဆနဒမွဲသြျားြွွဲမစတင်မ  နည်ျားဥြသဒခွွဲ (ခ) အရ ြွွဲွဲ့စည်ျားထ ျား ည့််  

   နထ်မ်ျားအြွွဲွဲ့၏ တ  နရ် ှိ နထ်မ်ျားမ  ျား ည် လွှတသ်တ ်  

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား သရ ွဲ့သမ  က်တငွ ် ဆနဒမွဲြံိုျားမ  ျားအတွင်ျား  

  မည် ည့််အရ မျှမရ ှိသ က င်ျား ထင်ရ  ျားသအ င်ပြ ပြ ျား ဆနဒမွဲြံိုျား  

  မ  ျားကှိို လွှတ်သတ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ပမင်နှိိုငသ်   သနရ   

  မ  ျားတွင ်ထ ျားရ ှိရမည။် 

 ( စ ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည် ဆနဒမွဲလက်မ တ ်ြံိုစ(ံ၄)ကှိို  

  ဆနဒမွဲလက်မ တ်ထိုတ်ယူရန ်  တ်မ တ်ထ ျားသ   သနရ မ  ျားရ ှိ      

  တ  နရ် ှိ ူ န်ထမ်ျားမ  ျားထံမ  လက်ခရံရ ှိသ က င်ျား ြံိုစ(ံ၆)တငွ်  

  လက်မ တသ်ရျားထှိိုျားရယူ၍  တ်မ တ်ထ ျားသ   သနရ တငွ်  

  လျှှိျုွဲ့  က်ဆနဒပြျုရမည်။ ယင်ျား ှိိုို့ဆနဒပြျုရ တွင် ဆနဒမွဲလက်မ တ်၌  

  သထ က်ခ ူံအ ျား မင်ပြင့််အမ န ် အမ တ်အ  ျား(   ) ကှိိုလည်ျား  

  သက င်ျား၊ ကန်ို့ကွက ူ်အ ျား မင်ပြင့််  ကက်သပခအမ တ်အ  ျား  

  (×)ကှိိုလည်ျားသက င်ျား အထငအ်ရ  ျားပြျုရမည။် ထှိိုို့သနာက ် ဆနဒ  

  မွဲလက်မ တ်ကှိို မှိမှိကှိိုယတ်ှိိုင ်မွဲြံိုျားအတွင်ျား ှိိုို့ ထည့််ရမည်။ 

 (ဆ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် တစဦ်ျား ည ် ဆနဒမွဲလက်မ တ်  

  သြေါ်တွင ် မ  ျားယငွ်ျားသရျား  ျားမှိလျှင် ယင်ျားဆနဒမွဲလက်မ တ်ကှိို  

  ြယ်ြ က်၍ ဆနဒမွဲလက်မ တအ် စ ်လွဲလ ယသ်ြျားရန ် သတ င်ျားခ ံ 



၄၂ 

အခနျ်ား(၅) 

ဥကကဋ္ဌ န င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ 

ဥကကဋ္ဌ သရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  ကပ်ခငျ်ား 

၁၆။ ဥကကဋ္ဌသလ ငျ်ားအမညစ် ရငျ်ား တင ွ်ငျ်ားပခငျ်ား။  ဥကကဋ္ဌသရ ျားသက က် 

တငသ်ပမ  က်နှိိုငသ်ရျားအတွက ် ဥကကဋ္ဌသလ င်ျားအမညစ် ရင်ျား တင် ငွ်ျားပခင်ျားကှိို 

သဆ င်ရ ကရ် တငွ ်- 

 (က) ဥကကဋ္ဌသလ င်ျား အမညစ် ရင်ျား တင် ငွ်ျားလှိို ည့်် လွှတသ်တ  ်

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယသ်လ င်ျားမ  ျား ည ် အမည်စ ရင်ျား တင် ငွ်ျားလွှ   

  ြံိုစ(ံ၁)ကှိိုြံိုစ(ံ၂)တငွ်လက်မ တ်သရျားထှိိုျား၍ အခမ်ျားအနာျားမ  ျားထံမ   

  ထိုတ်ယူရမည်။ 

 ( ခ ) အမညစ် ရင်ျား တင် ငွ်ျား ူ ည ် အမည်စ ရင်ျား တင ွ်င်ျား  

  လွှ တငွ ် လှိိုအြ ်ည့််အခ က်အလက်မ  ျားကှိို ပြည့်် ွင်ျားပြ ျား  

  အခမ်ျားအနာျားမ  ျားမ တစ်ဆင့််  ဘ ြတှိထံ တင် ငွ်ျားရမည။် 

 ( ဂ ) အမညစ် ရင်ျားတင် ငွ်ျား ူက မှိမှိအမည်စ ရင်ျား တင ွ်င်ျား  

  လှိို ူ ည ်ဥကကဋ္ဌအပြစ ်သရ ျားသက က်တငသ်ပမ  ကပ်ခင်ျား ခံရလျှင်  

  လက်ခသံဆ င်ရ ကရ်န ်  သဘ တသူ က င်ျား  သဘ ထ ျား  

  ရယူပြ ျားပြစရ်မည။် 

 (ဃ) အမညစ် ရင်ျား တင် ငွ်ျားခရံသ   လွှတ်သတ က်ှိိုယစ် ျားလ ယ်  

   ည ် ဆနဒမွဲသြျားြွွဲမက င်ျားြမ  ဥကကဋ္ဌသလ င်ျားအပြစ်မ  နိုတထွ်က်  

  နှိိုင် ည်။ 

 ( င )  ဘ ြတှိ ည ် အမညစ် ရင်ျားတင် ွင်ျားလွှ မ  ျားကှိို စိုစည်ျား၍  

  ဥကကဋ္ဌသလ င်ျားမ  ျား၏ အကခရ စဉ်အလှိိုက ် အမည်စ ရင်ျားကှိို  

  လွှတ်သတ ်တငွ ်ြံိုစ(ံ၃)ပြင့်် သ ကည ရမည်။ 

၁၇။ ဥကကဋ္ဌသလ င်ျားအပြစ ် အမညစ် ရင်ျားတင် ငွ်ျားခရံ ူ တစဦ်ျားတည်ျား   

ရ ှိလျှင ် ယင်ျားအ ျား ဥကကဋ္ဌအပြစ ် သရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  က်သ က င်ျား  ဘ ြတှိက 

သ ကည ရမည။် 

၃၉ 

  (၃) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားအ ျား ြံိုစ ံ (၆) ပြင့်် ထိုတ ် 

   သြျားထ ျား ည့်် ဆနဒမွဲလကမ် တ ် အသရအတွက်ထက ် 

   ဆနဒမွဲြံိုျားအတွင်ျားမ  ထိုတယ်ရူရ ှိ ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ် 

   အသရအတွကက် သလ  ့်နည်ျားသနြေါက သလ  ့်နည်ျား ည့််  

   အသရအတွကက်ှိို လည်ျားသက င်ျား၊ သလ  ့်နည်ျား ည့််    

   ဆနဒမွဲလက်မ တ ် မရ ှိြေါကမရ ှိသ က င်ျားကှိိုလည်ျားသက င်ျား  

   ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိက အခမ်ျားအနာျားမ  ျားထံ တငပ်ြလ   

    ည့််အခေါ အခမ်ျားအနာျားမ  ျားက ဆနဒမွဲသြျားြွွဲ အထသပမ က ် 

   သ က င်ျား သ ကည ၍ ဆနဒမွဲလက်မ တ်မ  ျားကှိို ကက ျား ကြ် ူ  

   အရ ရ ှိအ ျား သရတကွ်သစရမည်။ 

၉။ ဆနဒမွဲလက်မ တ်မ  ျားကှိို သရတွက်ရ ၌  ဘ ြတှိသလ င်ျားတစ်ဦျားစ  

ရရ ှိသ   ဆနဒမွဲလက်မ တ်မ  ျားကှိို   ျားပခ ျားစ ခွွဲ၍ သရတွကရ်မည်။ ထှိို ှိိုို့ သရတွက် 

ရ တငွ ် သအ က်ြေါဆနဒမွဲ လက်မ တ်မ  ျားကှိိုသတွွဲ့ရ ှိြေါက ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိက 

အခမ်ျားအနာျားမ  ျားထံ တင်ပြ၍ မ န်ကန်ြေါက အခမ်ျားအနာျားမ  ျား ည ် ြယ်မွဲအပြစ် 

ဆံိုျားပြတ် တ်မ တသ် က င်ျား သ ကည ရမည ်- 

 ( က) ဆနဒမွဲြံိုျားထွဲ ှိိုို့ မထည့််ဘွဲ ဆနဒမွဲြံိုျားပြင်ြတွင်ထ ျားခွဲ့်သ   ဆနဒမွဲ  

  လက်မ တ်၊ 

 ( ခ )   ဘ ြတှိသလ င်ျား တစဦ်ျားထက်ြှိို၍ သထ က်ခဆံနဒပြျုထ ျား  

   ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ်၊  

 ( ဂ )  မည် ူတစဦ်ျားတစ်သယ က်ကှိိုမျှ ဆနဒပြျုထ ျားပခင်ျား မရ ှိသ     

  ဆနဒမွဲလက်မ တ်၊ 

 (ဃ) အမ န်အမ တအ်  ျား (  ) န င့််  ကကသ်ပခအမ တ်အ  ျား (×)  

  မ  ျားမ  အြအပခ ျား အမ တ်အ  ျားပြျုထ ျား ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ်၊ 

 ( င )  မည် ူူ့ကှိို ဆနဒပြျုထ ျားသ က င်ျား မ ှိနှိိုင် ည့်် ဆနဒမွဲလကမ် တ်၊ 
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 ( စ ) ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိကှိိုယ်တှိိုင ် လက်မ တ်သရျားထှိိုျားပခင်ျား မရ ှိ ည့််  

  ဆနဒမွဲလက်မ တ်၊ 

 (ဆ) အတိုပြျုလိုြ်ထ ျားသ   ဆနဒမွဲလက်မ တ်။ 

၁၀။ ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိ ည ် သအ က်ြေါဆနဒမွဲလက်မ တ ် အသရအတွက်မ  ျား 

ကှိို ြံိုစ ံ (၈-က)  န င့််  ြံိုစ ံ  (၈-ခ)   တှိိုို့တငွ ်    ဂဏန်ျားပြင့််လည်ျားသက င်ျား စ ပြင့်် 

လည်ျားသက င်ျား ပြည့််စကွ်၍ အခမ်ျားအနာျားမ  ျားထံတငပ်ြ အတည်ပြျုခ က်ရယူပြ ျား 

လက်မ တသ်ရျားထှိိုျား မ တတ်မ်ျားတင်ထ ျားရ ှိရမည ်- 

 (က) ြံိုစ ံ(၈-က) တငွ ်ြယ်မွဲအပြစ်  တ်မ တသ်   ဆနဒမွဲလကမ် တ်  

  အသရအတွက၊် 

 ( ခ )  ြံိုစ ံ (၈-ခ) တငွ ် ဆနဒမွဲမ  ျား သရတကွ်ရ ၌ ထည့်် ွင်ျားသရတွက ် 

  ခွင့််မရ ှိသ   သအ က်သြ ်ပြြေါ ဆနဒမွဲလက်မ တအ်သရအတကွ ်- 

  (၁) ဆနဒမွဲြံိုျားအတွင်ျားမ  ထိုတယ်ရူရ ှိသ   ဆနဒမွဲလက်မ တ်  

   အသရအတွကက် မူလထိုတ်သြျားထ ျားသ   ဆနဒမွဲ  

   လက်မ တ ် အသရအတွကထ်က ် သလ  ့်နည်ျားသန ည့််  

   အသရအတွက၊် 

  (၂) မ  ျားယငွ်ျားသရျား  ျားမှိ၍ ြ က်ဆ ျားြစ် ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ ် 

   အသရအတွက။် 

၁၁။  ဘ ြတှိသလ င်ျားမ  ျား ရရ ှိ ည့်် သထ က်ခဆံနဒမွဲ အမ  ျားအနည်ျား 

အလှိိုက ် အမညစ် ရင်ျားကှိို ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိက ြံိုစ(ံ၉)တငွ်ပြည့််စွက်၍ 

အခမ်ျားအနာျားမ  ျားထံ တင်ပြအတည်ပြျုခ က်ရယူပြ ျား လက်မ တ်သရျားထှိိုျား မ တတ်မ်ျား 

တင်ထ ျားရ ှိရမည်။ 

၁၂။ အခမ်ျားအနာျားမ  ျား ည ်ြံိုစ ံ(၉)အရ  ဘ ြတှိသလ င်ျားမ  ျား     ရရ ှိ ည့်် 

သထ က်ခဆံနဒမွဲ အမ  ျားအနည်ျားအလှိိုက ် အမည်စ ရငျ်ားြေါသထ က်ခ ံ ဆနဒမွဲ 

အမ  ျားဆံိုျားရရ ှိ ူကှိို  ဘ ြတှိအပြစ် တငသ်ပမ  ကသ် က င်ျား သ ကည ၍ 

 ဘ ြတှိတ  န ်ထမ်ျားသဆ င်ရန ်ြှိတသ်ခေါ်ရမည်။ 
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၁၃။ သထ က်ခဆံနဒမွဲအမ  ျားဆံိုျားသနရ ၌ န စဦ်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် န စဦ်ျားထက ် တူည  

သနလျှင ် ရရ ှိ ည့် ် သထ ကခ်ံဆနဒမွဲနည်ျား ူမ  ျားကှိို ြယ၍် ဆနဒမွဲတူသန ူမ  ျား 

အတွက်   ဆနဒမွဲသြျားြွွဲအ စ်ကှိို နည်ျားဥသဒ ၈၊ ၉၊ ၁၀န င့် ်၁၁ တှိိုို့ြေါ နည်ျားလမ်ျား 

န င့််အည  အခမ်ျားအနာျားမ  ျားက ဒိုတှိယအကကှိမ် ထြ်မံက င်ျားြရမည်။ 

၁၄။ ဒိုတှိယအကကှိမ် ထြ်မံက င်ျားြ ည့်် ဆနဒမွဲသြျားြွွဲတငွ်လည်ျား သထ က်ခံ 

ဆနဒမွဲအမ  ျားဆံိုျားသနရ ၌ န စဦ်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် န စ်ဦျားထက်ြှိို၍ ထြ်မံတူည သနလျှင် 

နည်ျားဥြသဒ ၁၃ န င့််အည  လှိိုက်နာသဆ င်ရ က်၍ ဆနဒမွဲသြျားြွွဲကှိို အခမ်ျားအနာျားမ  ျားက 

တတှိယအကကှိမ်ထြ်မံ က င်ျားြရမည်။ တတှိယအကကှိမ်ပြျုလိုြ် ည့်် ဆနဒမွဲသြျားြွွဲ 

တွင်လည်ျား သထ က်ခဆံနဒမွဲ အမ  ျားဆံိုျားသနရ ၌ န စဦ်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်န စ်ဦျားထက်ြှိို၍ 

တူည သနလျှင ် အခမ်ျားအနာျားမ  ျား ည် မွဲနှိှုက်ပြ ျား မွဲက  ူအ ျား  ဘ ြတှိအပြစ ်

တငသ်ပမ  က်သ က င်ျား သ ကည ၍  ဘ ြတှိတ  န ် ထမ်ျားသဆ င်ရန ် ြှိတသ်ခေါ် 

ရမည်။ 

၁၅။ ကတှိ စစ ပြျုပခငျ်ားန င့်် လကမ် တသ်ရျားထှိိုျားပခငျ်ား။   ဘ ြတှိ ည ်

ကတှိ စစ ပြျုလက်မ တ ်သရျားထှိိုျားပခင်ျားန င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ - 

 (က)  ဘ ြတှိ ည ်  ဘ ြတှိတ  န ် မထမ်ျားသဆ င်မ   

  လွှတ်သတ ်၏ သရ ွဲ့သမ  ကတ်ွင ် လွှတ်သတ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ် 

  အပြစလ်ည်ျားသက င်ျား၊  ဘ ြတှိအပြစ ် လည်ျားသက င်ျား၊  

  သနာက်ဆကတ်ွွဲ (က)ြေါအတှိိုင်ျား ကတှိ စစ ပြျုပြ ျား လက်မ တ ် 

  သရျားထှိိုျားရမည်။ 

 ( ခ ) နည်ျားဥြသဒခွွဲ (က) အရ ကတှိ စစ ပြျု လက်မ တ်သရျားထှိိုျား  

  နှိိုင်သရျားအတကွ်အခမ်ျားအနာျားမ  ျားကသဆ င်ရ ကသ်ြျားရမည်။ 
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 (က) ဆနဒမွဲြံိုျားထွဲ ှိိုို့မထည့််ဘွဲ ဆနဒမွဲြံိုျားပြင်ြတွင ်ထ ျားခွဲ့်သ   ဆနဒမွဲ  

  လက်မ တ်၊ 

( ခ )  ဥကကဋ္ဌသလ င်ျား တစဦ်ျားထကြ်ှိို၍ သထ က်ခဆံနဒပြျုထ ျား ည့်် 

ဆနဒမွဲလက်မ တ်၊  

( ဂ )  မည် ူ တစဦ်ျားတစသ်ယ က်ကှိိုမျှ ဆနဒပြျုထ ျားပခင်ျားမရ ှိသ   

ဆနဒမွဲလက်မ တ်၊  

(ဃ) အမ န်အမ တအ်  ျား(   ) န င့််  ကက်သပခအမ တ်အ  ျား (×)မ  ျားမ  

အြ အပခ ျားအမ တအ်  ျား ပြျုထ ျား ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ်၊ 

 ( င )  မည် ူူ့ကှိိုဆနဒပြျုထ ျားသ က ငျ်ား မ ှိနှိိုင် ည့်် ဆနဒမွဲ လက်မ တ်၊ 

( စ )  ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိကှိိုယ်တှိိုင ် လက်မ တ်သရျားထှိိုျားထ ျားပခင်ျား မရ ှိ 

 ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ်၊ 

 (ဆ) အတိုပြျုလိုြ်ထ ျားသ   ဆနဒမွဲလက်မ တ်။ 

၂၀။ ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိ ည ် သအ က်ြေါဆနဒမွဲ လက်မ တအ်သရအတွက ်

မ  ျားကှိို ြံိုစ ံ (၈-က)န င့်် ြံိုစ ံ (၈-ခ)တှိိုို့တငွ ် ဂဏန်ျားပြင့််လည်ျားသက င်ျား၊ စ ပြင့်် 

လည်ျားသက င်ျား ပြည့််စွက်၍  ဘ ြတှိထံ တငပ်ြအတည်ပြျုခ က ် ရယူပြ ျား 

လက်မ တသ်ရျားထှိိုျား မ တတ်မ်ျားတင်ထ ျားရ ှိရမည ်- 

 (က) ြံိုစ ံ (၈-က)တငွ ်ြယ်မွဲအပြစ ် တ်မ တသ်   ဆနဒမွဲလကမ် တ်  

  အသရအတွက၊် 

 ( ခ ) ြံိုစ ံ (၈-ခ)တငွ ်ဆနဒမွဲမ  ျားသရတွက်ရ ၌ ထည့်် ွင်ျားသရတကွ်ခငွ့််  

  မရ ှိသ   သအ ကသ်ြ ်ပြြေါ ဆနဒမွဲလက်မ တ်အသရအတကွ ်- 

  (၁) ဆနဒမွဲြံိုျားအတွင်ျားမ  ထိုတယ်ရူရ ှိသ   ဆနဒမွဲလက်မ တ်  

   အသရအတွကက် မူလထိုတ်သြျားထ ျားသ   ဆနဒမွဲ  

   လက်မ တ်အသရအတွက်ထက ် သလ  ့်နည်ျားသန ည့််  

   အသရအတွက၊်  

  (၂) မ  ျားယွင်ျားသရျား  ျားမှိ၍ ြ က်ဆ ျားြစ် ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ်  

   အသရအတွက။်  

၄၃ 

၁၈။ အမညစ် ရငျ်ားတင ွ်ငျ်ားခရံ ူတစဦ်ျားထကြ်ှိိုပခငျ်ား။  ဥကကဋ္ဌသလ င်ျား 

အပြစ ် အမညစ် ရင်ျား တင ွ်င်ျားခံရ ူတစဦ်ျားထက်ြှိိုလျှင ် ဥကကဋ္ဌသရ ျားသက က် 

တငသ်ပမ  က်နှိိုင်ရန ် ဆနဒမွဲလက်မ တ်အ ံိုျားပြျုပြ ျား လျှှိျုွဲ့  က်ဆနဒမွဲသြျားပခင်ျားကှိို 

သအ က်ြေါအတှိိုင်ျား သဆ င်ရ က်ရမည ်- 

 (က) ဆနဒမွဲသြျားြွွဲကှိို လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျား ခန်ျားမအတွင်ျား  

  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားသရ ွဲ့သမ  က်၌ ပြျုလိုြ်ရမည။် 

 ( ခ ) လွှတ်သတ ်ရံိုျား န်ထမ်ျား အကက ျားအမ  ျား ည ် ဆနဒမွဲသြျားြွွဲအတွက်  

  သဆ င်ရ ကရ်မည့််လိုြ်ငန်ျားကှိို တ  နယ် ူ သဆ င်ရ က ်ည့််  

  ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိအ ျား အသထ က်အကပူြျုရန် န်ထမ်ျားအြွွဲွဲ့ကှိို  

  ြွွဲွဲ့စည်ျားသြျားရမည။် 

 ( ဂ ) လွှတ်သတ ်ရံိုျား န်ထမ်ျားအကက ျားအမ  ျား ည ် ဆနဒမွဲသြျားြွွဲအတွက ် 

  လှိိုအြ်သ  ဆနဒမွဲလက်မ တမ်  ျား၊ ဆနဒမွဲစ ရင်ျား၊ ဆနဒမွဲသြျားပခင်ျား  

  န င့််စြ်လ ဉ်ျား ည့်် စ ရ ကစ် တမ်ျားမ  ျား၊ ြံိုစံမ  ျား၊ ဆနဒမွဲြံိုျားမ  ျား  

  စ စဉ်ထ ျားရ ှိရမည်။ လျှှိျုွဲ့  ကဆ်နဒမွဲ သြျားနှိိုင်ရန ် လွှတသ်တ  ် 

  အစည်ျားအသ ျားခန်ျားမအတွင်ျား   ျား န်ို့သနရ မ  ျားကှိိုလည်ျား စ စဉ ် 

  ထ ျားရ ှိရမည်။ 

 (ဃ) ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိ ည ် ဆနဒမွဲသြျားြွွဲ မစတင်မ  ဆနဒမွဲသြျားမည့််  

  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားအတွက ် မှိမှိလက်မ တ ် သရျားထှိိုျား  

  ယူသဆ င်လ သ   ဆနဒမွဲလက်မ တ ်ြံိုစ(ံ၄)မ  ျားကှိို  ဘ ြတှိ  

  န င့််  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားသရ ွဲ့သမ  က်၌ သရတွက်၍  

  ြံိုစ(ံ၅)၌ ပြည့်် ွင်ျားပြျုစိုပြ ျား  ဘ ြတှိထံ တငပ်ြအတည်ပြျု  

  ခ က်ရယူ၍    လက်မ တသ်ရျားထှိိုျားမ တ်တမ်ျားတင်ထ ျားရ ှိရမည်။ 

( င ) ဆနဒမွဲသြျားြွွဲမစတင်မ  နည်ျားဥြသဒခွွဲ (ခ) အရ ြွွဲွဲ့စည်ျားထ ျား ည့်် 

 နထ်မ်ျားအြွွဲွဲ့၏ တ  နရ် ှိ နထ်မ်ျားမ  ျား ည် လွှတသ်တ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား သရ ွဲ့သမ  က်တငွ ် ဆနဒမွဲြံိုျားမ  ျားအတွင်ျား 

မည် ည့််အရ မျှမရ ှိသ က င်ျား ထင်ရ  ျားသအ င ် ပြ ပြ ျား ဆနဒမွဲြံိုျား 

မ  ျားကှိို လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ပမင်နှိိုင ်သ  သနရ တငွ် 

ထ ျားရ ှိရမည်။ 
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( စ )  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည် ဆနဒမွဲလက်မ တ်ြံိုစ ံ(၄)ကှိို 

ဆနဒမွဲလက်မ တ်ထိုတ်ယူရန ်  တ်မ တ်ထ ျားသ   သနရ မ  ျားရ ှိ 

တ  နရ် ှိ န်ထမ်ျားမ  ျားထံမ  လက်ခရံရ ှိ သ က င်ျား ြံိုစ(ံ၆)တငွ် 

လက်မ တသ်ရျားထှိိုျားရယူ၍  တမ် တ်ထ ျားသ  သနရ တွင်လျှ ှိျုွဲ့  က် 

ဆနဒပြျုရမည်။ ယင်ျား ှိိုို့ ဆနဒပြျုရ တွင ် ဆနဒမွဲလကမ် တ်၌ 

သထ က်ခ ူံအ ျား မင်ပြင့်် အမ န်အမ တ်အ  ျား (  )ကှိိုလည်ျား 

သက င်ျား၊ ကန်ို့ကွက ူ်အ ျား မင်ပြင့််  ကကသ်ပခအမ တ်အ  ျား (×) 

ကှိို လည်ျားသက င်ျား အထငအ်ရ  ျားပြျုရမည။် ထှိိုို့သနာက ် ဆနဒမွဲ 

လက်မ တ်ကှိို မှိမှိကှိိုယတ်ှိိုင်မွဲြံိုျားအတွင်ျား ှိိုို့ ထည့််ရမည။် 

 (ဆ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် တစဦ်ျား ည ် ဆနဒမွဲလက်မ တ် 

သြေါ်တွင ် မ  ျားယငွ်ျားသရျား  ျားမှိလျှင် ယင်ျားဆနဒမွဲလက်မ တ်ကှိို 

ြယ်ြ က်၍ ဆနဒမွဲလက်မ တအ် စ ် လွဲလ ယ်သြျားရန ်သတ င်ျားခ ံ

နှိိုင် ည်။ ထှိို ှိိုို့လွဲလ ယ ်ည့်် သနရ ၌ြင ် လွှတသ်တ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယက်ှိိုယတ်ှိိုင ်  ဘ ြတှိသရ ွဲ့သမ  က်တငွ ် ဆနဒမွဲ 

လက်မ တသ်ဟ င်ျားကှိို ြ က်ဆ ျားြစ်ရမည်။ ြ က်ဆ ျား ည့်် ဆနဒမွဲ 

လက်မ တ ်အသရအတွကက်ှိို ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိက ြံိုစ(ံ၇)တွင် 

ပြည့်် ွင်ျားပြျုစို၍  ဘ ြတှိထံ တင်ပြအတည်ပြျုခ က ်ရယူပြ ျား 

မ တ်တမ်ျားတင်ထ ျားရမည်။ 

( ဇ )  ဥကကဋ္ဌသလ င်ျား တစ်ဦျားခ င်ျားရရ ှိသ   ဆနဒမွဲသရတွက်ပခင်ျားကှိို 

သဆ င်ရ ကရ် တငွ ်- 

 (၁)  ဘ ြတှိ ည ် ဆနဒမွဲြံိုျားမ  ျားကှိို လွှတသ်တ  ် 

 ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၏ သရ ွဲ့သမ  က်တငွ ် နည်ျားဥြဒခွွဲ(ခ)  

 အရ ြွွဲွဲ့စည်ျားထ ျား ည့််  နထ်မ်ျားအြွွဲွဲ့၏ တ  နရ် ှိ  

  နထ်မ်ျားအ ျား ြွင့််လ စ်သစ၍ ဆနဒမွဲလက်မ တ်မ  ျားကှိို  

 ထိုတ်ယသူစရမည်။ ဆနဒမွဲြံိုျားမ  ျားကှိို ြွင့််လ စ်ပခင်ျားမပြျုမ   

 ဆနဒမွဲြံိုျားပြင်ြတွင်ထ ျားခွဲ့်သ   ဆနဒမွဲလက်မ တ်မ  ျားကှိို  

 သတွွဲ့ရ ှိြေါက ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိအ ျား အသရအတွကက်ှိို 

 မ တ်တမ်ျားတငသ်စ၍ ြယ်မွဲအပြစ် တ်မ တသ်စရမည်။ 
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 (၂) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားအ ျား ြံိုစ ံ (၆) ပြင့်် ထိုတ ် 
 သြျားထ ျား ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ်အသရအတွက်န င့်် ဆနဒ  
 မွဲြံိုျားအတွင်ျားမ  ထိုတယ်ူရရ ှိ ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ ် 
 အသရအတွက ် ကှိိုက်ည ပခင်ျား ရ ှိ/ မရ ှိ ကက ျား ကြ် ူ  
 အရ ရ ှိက စှိစစ်ရမည်။ ြံိုစ ံ(၆) ပြင့်် ထိုတသ်ြျားထ ျားသ    
 ဆနဒမွဲလက်မ တ ် အသရအတကွ်ထက ် ဆနဒမွဲြံိုျားအတွင်ျားမ   
 ထိုတ်ယူရရ ှိ ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ ် အသရအတွကက်  
 ြှိိုသနသ က င်ျား ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိက တင်ပြလ လျှင ် 
  ဘ ြတှိ ည ်ဆနဒမွဲသြျားြွွဲ အထမသပမ ကသ် က င်ျားန င့််  
 ဆနဒမွဲသြျားြွွဲကှိို အ စ်ပြျုလိုြ်မည် ပြစ်သ က င်ျား  
 လွှတ်သတ ် ှိိုို့ သ ကည ရမည။် 

  (၃) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားအ ျား ြံိုစ ံ (၆) ပြင့်် ထိုတ ် 

   သြျားထ ျား ည့်် ဆနဒမွဲလကမ် တ ် အသရအတွက်ထက ် 

   ဆနဒမွဲြံိုျားအတွင်ျားမ  ထိုတ်ယူရရ ှိ ည့််  ဆနဒမွဲလက်မ တ ် 

   အသရအတွကက် သလ  ့်နည်ျားသနြေါက သလ  ့်နည်ျား ည့််  

   အသရအတွကက်ှိိုလည်ျားသက င်ျား၊ သလ  ့်နည်ျား ည့်် ဆနဒမွဲ  

   လက်မ တ ် မရ ှိြေါက မရ ှိသ က င်ျားကှိိုလည်ျားသက င်ျား  

   ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိက  ဘ ြတှိထံ တငပ်ြလ  ည့််  

   အခေါ  ဘ ြတှိက ဆနဒမွဲသြျားြွွဲ အထသပမ က်သ က င်ျား  

   သ ကည ၍ ဆနဒမွဲလက်မ တမ်  ျားကှိို ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိ  

   အ ျား သရတကွ်သစရမည်။ 

၁၉။ ဆနဒမွဲလက်မ တ်မ  ျားကှိို သရတွက်ရ ၌ ဥကကဋ္ဌသလ င်ျားတစ်ဦျားစ  ရရ ှိသ   

ဆနဒမွဲလက်မ တ်မ  ျားကှိို   ျားပခ ျားစ ခွွဲ၍သရတွက်ရမည်။ ထှိို ှိိုို့သရတကွ်ရ တွင် 

သအ က်ြေါဆနဒမွဲလက်မ တ်မ  ျားကှိို သတွွဲ့ရ ှိြေါက ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိက  ဘ ြတှိထံ 

တင်ပြ၍ မ န်ကန်ြေါက  ဘ ြတှိ ည ်ြယ်မွဲအပြစ ်ဆံိုျားပြတ် တ်မ တသ် က င်ျား 

သ ကည ရမည ်- 

  



၅၀ 

(စ ) လွှတ်သတ ်ြရ ိုဏ်အတွင်ျား လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်တစ်ဦျား၏ 

အပြျုအမူန င့်် အသပြ အဆှိို ည ်အလွန ်မြွယ်မရ ပြစသ် က င်ျား 

သတွွဲ့ရ ှိြေါက ယင်ျားလွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်အ ျား လွှတသ်တ ် 

ြရ ိုဏ်အတွင်ျားမ  ခ က်ခ င်ျားထွက်ခွ  ွ ျားရနန် င့်် ထှိိုသနို့ 

အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တက်သရ က်ပခင်ျားမပြျုရန ် ညွှန် က ျားနှိိုငပ်ခင်ျား၊ 

လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားက လတစ်ခိုအတွင်ျား ယင်ျား ှိိုို့ ဒိုတှိယ 

အကကှိမ်ညွှန ်က ျားပခင်ျား ခရံလျှင်မ ူအစည်ျားအသ ျား၏ က န်ရ ှိသ   

ရကမ်  ျားထက်မြှိိုသ   က လအြှိိုင်ျားအပခ ျား၌ ယင်ျားလွှတသ်တ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်အ ျား လွှတ်သတ ် အစည်ျားအသ ျားမ  ျား ှိိုို့ 

လည်ျားသက င်ျား၊ လွှတသ်တ သ်က ်မတ  အစည်ျားအသ ျားမ  ျား ှိိုို့ 

လည်ျားသက င်ျား မတကသ်ရ က်ရန ် ညွှန် က ျားနှိိုင်ပခင်ျား၊ ထှိိုို့ပြင် 

ယင်ျား ှိိုို့ ညွှန် က ျားခံရသ   လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်ကှိို 

လွှတ်သတ  ် ြရ ိုဏ်အတငွ်ျား ှိိုို့ မလ သရ ကသ်စရနလ်ည်ျား 

ညွှန် က ျားနှိိုင်ပခင်ျား၊ 

(ည) လွှတ်သတ ်အတွင်ျားတွင ် ထှိန်ျား ှိမ်ျား၍ မရနှိိုင်သလ ကသ်အ င် 

စည်ျားကမ်ျားသ  ြ်မှု ြ က်ပြ ျားသ   အသပခအသန သြေါ်သြေါက် 

လ လျှင ် လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျားကှိို သခတတရြ်ဆှိိုင်ျားပခင်ျား 

 ှိိုို့မဟိုတ ်သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျားပခင်ျား၊ 

( ဋ ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် တစဦ်ျား၏ သဆွျားသနွျားခ က်မ  ျား ည် 

လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား အစ အစဉ်န င့််  က်ဆှိိုင်ကှိိုကည် ပခင်ျား 

ရ ှိ/မရ ှိ အဆံိုျားအပြတသ်ြျားပခင်ျားန င့်် ယင်ျားအဆံိုျားအပြတ် ည ်အပြ ျား 

အပြတ်ပြစပ်ခင်ျား၊ 

 ( ဌ ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် တစဦ်ျား ည ်  တ်မ တ်ခငွ့််ပြျု 

ထ ျားသ   သဆွျားသနွျားနှိိုင် ည့်် အခ ှိန်ထကသ်က  ်လွန်၍ သပြ ဆှိို 

သနြေါက  တှိသြျား ကြ်မတ်ပခင်ျား၊ 

၄၇ 

၂၁။ ဥကကဋ္ဌသလ င်ျားမ  ျားရရ ှိ ည့်် သထ က်ခဆံနဒမွဲ အမ  ျားအနည်ျား အလှိိုက ်

အမညစ် ရင်ျားကှိို ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိက ြံိုစ ံ (၉) တငွ်ပြည့််စွက်၍  ဘ ြတှိထံ 

တင်ပြအတည်ပြျုခ ကရ်ယူပြ ျား လက်မ တသ်ရျားထှိိုျား မ တတ်မ်ျား တင်ထ ျားရ ှိရမည်။ 

၂၂။  ဘ ြတှိ ည်ြံိုစ(ံ၉)အရ ဥကကဋ္ဌသလ င်ျားမ  ျားရရ ှိ ည့်် သထ က်ခ ံဆနဒ 

မွဲအမ  ျားအနည်ျားအလှိိုက ် အမည်စ ရင်ျားြေါ သထ က်ခဆံနဒမွဲအမ  ျားဆံိုျား ရရ ှိ ူကှိို 

ဥကကဋ္ဌအပြစ ်သရ ျားသက က်တငသ်ပမ  က်သ က င်ျား သ ကည ရမည်။ 

၂၃။ ဥကကဋ္ဌသရ ျားသက က်တငသ်ပမ  က် ည့်် ဆနဒမွဲသြျားြွွဲတငွ ်  ဘ ြတှိ ည ်

လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားန င့််အတ ူဆနဒမွဲသြျားရမည။်  ဘ ြတှိ ည ်အနှိိုင ်

မွဲသြျားပြ ျား ဆံိုျားပြတ်ြှိိုင်ခွင့််မရ ှိသစရ။ သထ က်ခဆံနဒမွဲ အမ  ျားဆံိုျားသနရ ၌ န စဦ်ျား 

 ှိိုို့မဟိုတ ် န စ်ဦျားထက်ြှိို၍ တူည သနလျှင ် ရရ ှိ ည့််သထ က်ခ ံ ဆနဒမွဲနည်ျား ူ 

မ  ျားကှိိုြယ်၍ ဆနဒမွဲတူည သန ူမ  ျားအတကွ်   ဆနဒမွဲ သြျားပခင်ျားကှိို နည်ျားဥြသဒ 

၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀ န င့်် ၂၁ တှိိုို့ြေါ နည်ျားလမ်ျားန င့််အည   ဘ ြတှိက ဒိုတှိယအကကှိမ် 

ထြ်မံက င်ျားြရမည်။ 

၂၄။ ဒိုတှိယအကကှိမ် ထြ်မံက င်ျားြ ည့်် ဆနဒမွဲသြျားြွွဲတငွ်လည်ျား သထ က်ခံ 

ဆနဒမွဲ အမ  ျားဆံိုျားသနရ ၌ န စဦ်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် န စဦ်ျားထက်ြှိို၍ ထြ်မံတူည သနလျှင ်

ဆနဒမွဲသြျားြွွဲကှိို ရံိုျားြှိတ်ရက်မ  ျားမြေါ  ံိုျားရက ်သခတတရြ်နာျားရမည်။ 

၂၅။ ဆနဒမွဲသြျားြွွဲပြန်လည်က င်ျားြ ည့််အခေါ ဆနဒမွဲသြျားြွွဲကှိို နည်ျားဥြသဒ ၂၃ 

န င့််အည  လှိိုက်နာသဆ င်ရ က်၍  ဘ ြတှိက ဥကကဋ္ဌသရ ျားသက က ် တငသ်ပမ  က ်

ရရ ှိ ည်အထှိ ဆက်လက်က င်ျားြသြျားရမည်။ 

၂၆။ နည်ျားဥြသဒ ၂၃၊ ၂၄ န င့်် ၂၅ တှိိုို့န င့််အည  သဆ င်ရ က၍် သထ က်ခံ 

ဆနဒမွဲအမ  ျားဆံိုျားရရ ှိ ူအ ျား ဥကကဋ္ဌအပြစ ် သရ ျားသက က်တငသ်ပမ  ကသ် က င်ျား 

 ဘ ြတှိကသ ကည ရမည်။ 

ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌသရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  ကပ်ခငျ်ား 

၂၇။ ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ သရ ျားသက ကတ်င်သပမ  က်ရ တငွ် - 

 (က) နည်ျားဥြသဒ ၁၆ မ  ၂၆ အထှိ ဥကကဋ္ဌသရ ျားသက က ် တငသ်ပမ  က ် 

   ည့်် ပြဌ န်ျားခ က်မ  ျားန င့််အည  သရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  က်  

  ရမည်။ 
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 ( ခ ) ယင်ျား ှိိုို့ သရ ျားသက ကတ်င်သပမ  က်ပခင်ျားအတကွ ်ြံိုစ(ံ၁)၊ (၂)၊ (၃)၊  

  (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈-က)၊ (၈-ခ)န င့်် (၉) တှိိုို့ကှိို အ ံိုျားပြျု  

  ရမည်။ 

ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌအပြစ ်ကတှိ စစ ပြျုပခငျ်ားန င့်် တ  နလ်ွှွဲအြပ်ခငျ်ား 

၂၈။ သရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  က်ပခင်ျားခံရသ   ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌတှိိုို့ ည် 

 ဘ ြတှိသရ ွဲ့သမ  က်တငွ ် ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌအပြစ ် သနာက်ဆကတ်ွွဲ(ခ)ြေါ 

အတှိိုင်ျား ကတှိ စစ ပြျု၍ လက်မ တသ်ရျားထှိိုျားရမည်။ 

၂၉။  ဘ ြတှိ ည ် ဥကကဋ္ဌန င့််ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌတှိိုို့ကှိို သရ ျားသက က်တင်သပမ  က် 

ပြ ျားြေါက လွှတသ်တ ်သရ ွဲ့သမ  က်တငွ ်ဥကကဋ္ဌအ ျား တ  နလ်ွှွဲအြသ်ြျားရမည်။ 

အပခ ျားတ  နသ်ြျားအြပ်ခငျ်ား 

၃၀။ ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ်ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ ည ် ပြညသ်ထ ငစ်ိုအဆင့််အြွွဲွဲ့ အစည်ျား 

တစ်ရြ်ရြ်တွင ် သ  ်လည်ျားသက င်ျား၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် အိုြ်ခ ျုြ်သရျား 

( ှိိုို့မဟိုတ)် တရ ျားစ ရင်သရျားဆှိိုင်ရ  အြွွဲွဲ့အစည်ျားတစ်ရြ်ရြ်တွငသ်  ်လည်ျား 

သက င်ျား တ  နသ်ြျားအြပ်ခင်ျားခံရြေါက ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌအပြစမ်      

နိုတ်ထကွ်ပြ ျား ညဟ်ို    မ တယ်ူရမည။်    ယင်ျား ှိိုို့ တ  နသ်ြျားအြပ်ခင်ျားခံရ ပြင့်် 

ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ်ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ သနရ လစ်လြ်ြေါက နည်ျားဥြသဒ ၁၆ မ  ၂၇ အထှိြေါ 

ပြဌ န်ျားခ က်မ  ျားန င့််အည  သရ ျားသက က်တငသ်ပမ  ကရ်မည်။ 

ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌတှိိုို့၏ တ  နန် င့််လိုြြ်ှိိုငခ်ငွ့််မ  ျား 

၃၁။ ဥကကဋ္ဌ၏ တ  နန် င့််လိုြြ်ှိိုငခ်ငွ့််မ  ျား။  ဥကကဋ္ဌ၏ တ  နန် င့််လိုြ်ြှိိုင်ခွင့်် 

မ  ျားမ   သအ က်ြေါအတှိိုင်ျားပြစ ်ည ်- 

(က) လွှတ်သတ ်ကှိို စည်ျားကမ်ျားသ  ြ်သစရန ် တ  နယ် ူ ကက ျား ကြ် 

ကွြ်ကွဲပခင်ျားန င့်် ထှိို ှိိုို့ ကက ျား ကြ်ကွြ်ကွဲရ တွင ် မှိမှိခ မ တ်သ   

အမှိန်ို့မ  ျားကှိိုတညသ်စရန ် လှိိုအြသ်   အခွင့််အ ဏ  အပြည့်် 

အ  က င့်် ံိုျားခွင့််ရ ှိပခင်ျား၊ 
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( ခ )  နှိိုင်ငသံတ ် မမတက လွှတသ်တ အ်စည်ျားအသ ျား ှိိုို့တက်သရ က် 

မှိန်ို့ခွနျ်ားသပြ  က ျားလှိိုသ က င်ျား အသ က င်ျား က ျားလျှင ် နှိိုင်ငသံတ ် 

 မမတအ ျား ြှိတ် က ျား၍ လှိိုအြ ်ည်မ  ျားကှိို စ စဉ်သဆ ငရ် က် 

သြျားပခင်ျား၊  

( ဂ )  တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  နက်က ျားခ ျုြ်က မှိန်ို့ခွနျ်ားသပြ  က ျား လှိိုသ က င်ျား 

အဆှိိုပြျုလျှင ်လှိိုအြ် ည်မ  ျားကှိို စ စဉ်သဆ င်ရ က်သြျားပခင်ျား၊ 

(ဃ) လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား၌ သဆွျားသနွျား သဆ ငရ် က်ဆွဲ 

အသ က င်ျားအရ တစ်ရြ် န င့််စြလ် ဉ်ျား၍ လှိိုအြလ်ျှင် တှိိုင်ျား 

သဒ ကက ျား အဆင့််အြွွဲွဲ့အစည်ျားတစ်ရြ်ရြ်  ှိိုို့မဟိုတ ် တှိိုင်ျား 

သဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့အစညျ်ား တစ်ရြ်ရြ်ကှိို ကှိိုယ်စ ျားပြျုသ   

အြွွဲွဲ့အစည်ျား င်မ  ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျားကှိို လွှတသ်တ ် 

အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တကသ်ရ က်ရ င်ျားလင်ျား တင်ပြသစရန် 

ြှိတ် က ျားပခင်ျား၊ 

( င )  လွှတ်သတ ်လိုြ်ငန်ျားမ  ျား ည ် ြွွဲွဲ့စည်ျားြံို အသပခခဥံြသဒ၊ ၂၀၁၃ 

ခိုန စ်၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်လွှတသ်တ ဆ်ှိိုင်ရ   

ဥြသဒ၊ ဤနည်ျားဥြသဒမ  ျားန င့်် ကှိိုက်ည မှုရ ှိသစရန ် ကြ်မတ်ပခင်ျား၊  

( စ )  လွှတ်သတ  ် အစည်ျားအသ ျားမ  ျားကှိို စည်ျားကမ်ျားသ  ြ်သစရန် 

တ  နယ်ူပခင်ျား၊ 

(ဆ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် တစ်ဦျား၏ သဆွျားသနွျားခ က် ည် 

စည်ျားကမ်ျားခ က်မ  ျားန င့်် မကှိိုက်ည သ က င်ျား သတွွဲ့ရ ှိြေါက  တှိ 

သြျားတ ျားပမစပ်ခင်ျား၊ 

( ဇ )  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် တစ်ဦျား၏ သဆွျားသနွျားခ က် ည် 

စည်ျားကမ်ျားခ က်မ  ျားန င့်် မကှိိုက်ည သ က င်ျား အပခ ျားလွှတသ်တ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယတ်စဦ်ျားက တင်ပြလ လျှင ် အဆံိုျားအပြတ်သြျား 

ပခင်ျားန င့်် ယင်ျားအဆံိုျားအပြတ် ည ်အပြ ျားအပြတ်ပြစပ်ခင်ျား၊  



၅၄ 

 ( ခ ) လွှတ်သတ ် ကတ်မ်ျား တစ်ခိုအတငွ်ျား က င်ျားြသ   လွှတသ်တ ်  

  အစည်ျားအသ ျားတစ်ရြ်ရြ်၏ ြထမသနို့တှိိုင်ျား၌ လွှတသ်တ  ် 

  အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တကသ်ရ ကခ်ွင့််ရ ှိ ည့်် လွှတသ်တ ်  

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် စိုစိုသြေါင်ျားဦျားသရ၏ ထက် ကသ်က  ဦ်ျားသရ တက်  

  သရ က်လျှင ်အစည်ျားအသ ျား အထသပမ က် ည။် အစည်ျားအသ ျား  

  အထသပမ က်ပြ ျားသနာက ်ဆကလ်က်က င်ျားြသ   အစည်ျားအသ ျား  

  မ  ျားတွင ် လွှတ်သတ အ်စည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တကသ်ရ က်ခငွ့််ရ ှိ ည့််  

  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် စိုစိုသြေါင်ျားဦျားသရအနက ် အနည်ျားဆံိုျား 

   ံိုျားြံိုတစ်ြံိုတက်သရ က်လျှင ် အစည်ျားအသ ျားမ  ျား အထသပမ က်  

   ည်။ 

 ( ဂ ) အစည်ျားအသ ျားအထသပမ က်ရန ်   လှိိုအြ် ည့််   လွှတသ်တ  ် 

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယဦ်ျားသရ မပြည့််သ က င်ျား ှိရ ှိ ည့််အခေါ ဥကကဋ္ဌ ည်  

  သခေါင်ျားသလ င်ျားကှိို တစ်မှိနစတ် ျား၍ အခ က်သြျားရမည်။ ယင်ျား ှိိုို့  

  အခ ကသ်ြျားသခေါင်ျားသလ င်ျား တ ျားပြ ျားသနာက ် ငေါျားမှိနစ်အတွင်ျား  

  အစည်ျားအသ ျား အထသပမ ကရ်န ် လွှတသ်တ  ် ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် 

  ဦျားသရ မပြည့််သ ျားလျှင ်အစည်ျားအသ ျားကှိို ထှိိုသနို့တွင်ြင ်အခ ှိန်  

   တ်မ တ်၍   သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျားနှိိုင ်ည ်  ှိိုို့မဟိုတ ် ရက ်တ်မ တ်၍  

  သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျားနှိိုင် ည။်ယင်ျား ှိိုို့သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျားက င်ျားြသ   အစည်ျားအသ ျား  

  မ  ျားတွင ်လွှတသ်တ  ်အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တကသ်ရ က်ခငွ့််ရ ှိ ည့််  

  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် စိုစိုသြေါင်ျားဦျားသရအနက ် အနည်ျားဆံိုျား  

   ံိုျားြံိုတစ်ြံိုတက်သရ က်လျှင ် အစည်ျားအသ ျားမ  ျား အထသပမ က်  

   ည်။ 

၃၅။ အစညျ်ားအသ ျားစတငသ် က ငျ်ားသ ကည ပခငျ်ား။  အစည်ျားအသ ျားစတင်ပခင်ျား 

န င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ - 

၅၁ 

( ဍ )  လွှတ်သတ ်တငွ ် သဆွျားသနွျားဆွဲ အသ က င်ျားအရ တစ်ရြ်ကှိို 

သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျားရန ် ှိိုို့မဟိုတ ်ရြ်ဆှိိုင်ျားရန ်လွှတ်သတ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ် 

တစဦ်ျားက က ှိျုျားသ က င်ျားသြ ပ်ြခ က်ပြင့်် တင်ပြလ ြေါက အဆံိုျား 

အပြတသ်ြျားပခင်ျားန င့်် ယင်ျားအဆံိုျားအပြတ် ည ် အပြ ျားအပြတ် 

ပြစပ်ခင်ျား၊ 

( ဎ )  လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားကှိို သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျားရန ် ှိိုို့မဟိုတ ်ရြ်ဆှိိုင်ျားရန် 

လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်တစ်ဦျားက က ှိျုျားသ က င်ျားသြ ်ပြခ က်ပြင့်် 

တင်ပြလ ြေါက အဆံိုျားအပြတ ် သြျားပခင်ျားန င့်် ယင်ျားအဆံိုျားအပြတ ်

 ည ်အပြ ျားအပြတ်ပြစပ်ခင်ျား၊ 

(ဏ) လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားကှိို လှိိုအြ်လျှင ်သခတတရြ်နာျားပခင်ျား၊  

(တ) လွှတ်သတ ်က ဆံိုျားပြတ်ရနလ်ှိိုအြ်သ  ကှိစစကှိို လွှတသ်တ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယတ်စဦ်ျားက အဆှိိုတင် ွင်ျား၍ အပခ ျားလွှတသ်တ  ်

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် တစဦ်ျားက သထ က်ခလံျှင ် ယင်ျားအဆှိို ည် 

လွှတ်သတ ်၏ အဆံိုျားအပြတလ်ှိိုအြ်သ  အဆှိို ဟိုတ/်မဟိုတ ်

လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၏ ဆနဒကှိို ရယူပခင်ျား၊ 

(ထ) လွှတ်သတ ်တငွ ် အသ က င်ျားအရ တစ်ရြ်န င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ 

သအ က်ြေါ နည်ျားလမ်ျားမ  ျားအနက် မည် ည့််နည်ျားလမ်ျားပြင့်် ဆနဒ 

ပြျုရမည်ကှိို ဆံိုျားပြတ် တ်မ တ်ပခင်ျား - 

 (၁) ဆနဒမွဲလက်မ တ ်အ ံိုျားပြျု၍ လျှှိျုွဲ့  က်စွ  ဆနဒမွဲသြျား ည့််  

 နည်ျားလမ်ျား၊ 

 (၂) မတ်တြ်ရြ်၍ ဆနဒပြျု ည့််နည်ျားလမ်ျား။ 

( ဒ )  လွှတ်သတ ်တငွ ် အဆံိုျားအပြတ်ပြျုရမည့်် အသ က င်ျားအရ  

တစ်ရြ်န င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ မွဲခွွဲဆံိုျားပြတ်ရ ၌ ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခ ံ

ဥြသဒန င့််  က်ဆှိိုင်ရ  ဥြသဒမ  ျားတငွ ် အပခ ျားနည်ျား ပြဌ န်ျား 

ထ ျားပခင်ျားမရ ှိလျှင်အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တကသ်ရ က်၍ ဆနဒမွဲသြျား 

 ည့်် လွှတသ်တ က်ှိိုယစ် ျားလ ယ်မ  ျား၏ မ  ျားရ ဆနဒမွဲပြင့်် 

ဆံိုျားပြတ်သစပခင်ျား၊ 
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( ဓ ) လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားမ  ျားတွင ် မွဲခွွဲဆံိုျားပြတ် ည့််ကှိစစမ  ျား၌ 

ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒန င့််  က်ဆှိိုင်ရ ဥြသဒမ  ျားတွင ် အပခ ျား 

နည်ျားပြဌ န်ျားထ ျားပခင်ျားမရ ှိလျှင ် ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ် ဥကကဋ္ဌတ  န ်

ထမ်ျားသဆ ငသ်န ည့်် ဒိုတှိယ ဥကကဋ္ဌ ည ် ဆနဒမွဲသြျားပခင်ျား 

မပြျုရဘွဲ သထ က်ခဆံနဒမွဲန င့်် ကန်ို့ကွကဆ်နဒမွဲအသရအတွကခ် င်ျား 

တူည သန ည့််ကှိစစရြ်တွင်   အနှိိုင်မွဲသြျားပခင်ျား၊ 

 ( န ) က ကယွသ်ရျားန င့်် လံိုခခံျုသရျားကှိစစရြ်မ  ျားကှိို စဉျ်ားစ ျားသဆွျားသနွျားရန ်

ရ ှိလျှင်သ  ်လည်ျားသက င်ျား၊ နှိိုင်ငသံတ  ် လျှှိျုွဲ့  က်ခ က်ကှိစစရြ် 

မ  ျားကှိို စဉျ်ားစ ျားသဆွျားသနွျားရန ် ရ ှိလျှင်သ  ်လည်ျားသက င်ျား 

လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားကှိို တံခေါျားြှိတ ်က င်ျားြရန ်သ ကည ပခင်ျား၊ 

( ြ ) လွှတ်သတ ်၏ဂိုဏ် ှိကခ ကှိို ထှိြေါျားသစသ   သရျား  ျားသပြ ဆှိိုမှု 

န င့်် လွှတသ်တ ်အတငွ်ျား သဆ င်ရ ကခ် က်မ  ျားကှိို အထငအ်ပမင် 

မ  ျားသစသ   သရျား  ျားသပြ ဆှိိုမှုမ  ျားန င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ မည် ှိိုို့ 

မည်ြံို အသရျားယူရမည်ကှိို ဆံိုျားပြတ်ပခင်ျား၊ 

 ( ြ ) ဤနည်ျားဥြသဒမ  ျားတငွ ် ပြဌ န်ျားထ ျားပခင်ျား မရ ှိသ  ကှိစစမ  ျား 

သြေါ်သြေါက်လ လျှင ် သ  လ်ည်ျားသက င်ျား၊ ဤနည်ျားဥြသဒမ  ျား 

အတှိိုင်ျား သဆ င်ရ က်ရ တွင ် အခက်အခွဲတစ်ရြ်န င့်် ကကျံုသတွွဲ့ 

ရလျှင်သ  ်လည်ျားသက င်ျား ယင်ျားအခက်အခွဲမ  ျားကှိို သပြရ င်ျားနှိိုင် 

သရျားအတွက ်လွှတသ်တ ်၏ အဆံိုျားအပြတ်ရယသူဆ င်ရ ကပ်ခင်ျား၊ 

( ဗ ) ြွွဲွဲ့စည်ျားြံို အသပခခဥံြသဒအရသ  ်လည်ျားသက င်ျား၊ ဥြသဒတစ်ရြ် 

ရြ်အရသ  ်လည်ျားသက င်ျား တ်မ တ်ထ ျား ည့်် အပခ ျားတ  န ်

န င့်် လိုြ်ြှိိုင်ခငွ့််မ  ျားကှိို သဆ ငရ် က်ပခင်ျား။ 

၃၂။ ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ၏တ  နန် င့်် လိုြြ်ှိိုငခ်ငွ့််မ  ျား။  ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ၏ တ  နန် င့်် 

လိုြ်ြှိိုင်ခွင့််မ  ျားမ   သအ က်ြေါအတှိိုင်ျားပြစ် ည ်- 

 (က) ဥကကဋ္ဌက သြျားအြသ်  တ  န်မ  ျားကှိို ထမ်ျားသဆ င်ပခင်ျား၊ 
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 ( ခ ) လွှတ်သတ ်လိုြ်ငန်ျားမ  ျားန င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ ဥကကဋ္ဌအ ျား အကကံဉ ဏ်  

  သြျားပခင်ျားန င့်် အကူအည သြျားပခင်ျား၊ 

 ( ဂ ) ဥကကဋ္ဌ ည ် တ  နထ်မ်ျားသဆ င်နှိိုင်စွမျ်ားမရ ှိ ည့််အခေါ ယင်ျား၏  

  တ  နက်ှိို ယ ယ ထမ်ျားသဆ င်ပခင်ျား၊ 

 (ဃ) ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒအရသ  ်လည်ျားသက င်ျား၊ ဥြသဒ တစ်ရြ် 

  ရြ်အရသ  ်လည်ျားသက င်ျား၊  တ်မ တ်ထ ျား ည့််အပခ ျားတ  န ်

  န င့််လိုြ်ြှိိုင်ခွင့််မ  ျားကှိို သဆ ငရ် က်ပခင်ျား၊ 

အခနျ်ား(၆) 

လွှတသ်တ အ်စညျ်ားအသ ျားမ  ျား 

အစညျ်ားအသ ျားမ  ျားက ငျ်ားြပခငျ်ား 

၃၃။ အစညျ်ားအသ ျားသနို့ရကန် င့််အခ ှိန ်တမ် တပ်ခငျ်ား။  အစည်ျားအသ ျား သနို့ရက် 

န င့််အခ ှိန ် တ်မ တ်ပခင်ျားန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ - 

 (က) လွှတ်သတ ် အစည်ျားအသ ျားမ  ျားကှိို   မန်အ ျားပြင့်် စသန၊  

  တနဂဂသနသွနို့န င့်် အစှိိုျားရရံိုျားြှိတ်ရက်မ  ျားမ အြ က နသ်နို့ရက်  

  မ  ျားတွင ်နံနက(်၁၀)နာရ မ  (၄)နာရ အထှိက င်ျားြနှိိုင် ည်။ 

 ( ခ ) လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားကှိို ရံိုျားြှိတ်ရက်မ  ျား အြေါအ င ် 

  တစ်ဆကတ်စ်စြ်တည်ျား က င်ျားြရန ် လှိိုအြ်လျှငသ်  ်လည်ျား  

  သက င်ျား၊  တ်မ တခ် ှိန်ထက ် သက  ်လွန်၍က င်ျားြရန ် လှိိုအြ ် 

  လျှင်သ  ်လည်ျားသက င်ျား   လွှတ်သတ ်၏  အဆံိုျားအပြတ်ကှိို  

  ရယူ၍ သဆ င်ရ ကန်ှိိုင် ည်။ 

၃၄။ အစညျ်ားအသ ျားအထသပမ ကပ်ခငျ်ား။  လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျား တစ်ရြ် 

က င်ျားြရ တွင ်- 

 (က) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည် လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျား  

  က င်ျားြသ   သနို့မ  ျားတွင ် အစည်ျားအသ ျားတက်သရ ကသ် က င်ျား  

  မ တ်ြံိုတင်စ အိုြ်တငွ ်လကမ် တ်သရျားထှိိုျားရမည။်  



၅၈ 

(ဃ) နှိိုင်ငသံရျားြေါတ  တစ်ခိုခိုကှိို ထှိြေါျားြိုတ်ခတသ်ပြ ဆှိိုပခင်ျား မပြျုရ၊ 

( င ) တရ ျားရံိုျားတစရ်ံိုျားက ဆံိုျားပြတ်ခ က ် မခ မ တ်ရသ ျားသ   

မည် ည့််ကှိစစရြ်ကှိိုမျှ ရညည်ွှန်ျားထည့်် ွင်ျားသပြ ဆှိိုပခင်ျား မပြျုရ၊ 

 ( စ ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်တစ်ဦျားဦျားအ ျား ြိုဂ္လဓှိဋ္ဌ န ် အ ျားပြင့််  

  စွြ်စွွဲြိုတ်ခတ်သပြ ဆှိိုပခင်ျားမပြျုရ၊ 

 (ဆ) လွှတ်သတ ်ြရ ိုဏ်အတငွ်ျားတငွ်ပြစ်သစ၊ လွှတ်သတ ်တငွ်ပြစသ်စ၊  

  လွှတ်သတ ်အြွွဲွဲ့အစည်ျား တစ်ရြ်ရြ်တွင်ပြစ်သစ သပြ  က ျား  

  သဆွျားသနွျားခ က်မ  ျားကှိို ထှိြေါျားြိုတ်ခတ ် သပြ ဆှိိုပခင်ျားသ  ်လည်ျား  

  သက င်ျား၊ ယင်ျားအစည်ျားအသ ျားမ  ျားတငွ ် သဆ င်ရ က ်ည့််  

  ကှိစစမ  ျားကှိို မြွယ်မရ သ   အ ံိုျားအနှုန်ျားပြင့်် သပြ  က ျားပခင်ျား  

  သ  ်လည်ျားသက င်ျားမပြျုရ၊ 

( ဇ ) နှိိုင်ငသံတ ်၏ သက ျားဇူျား စစ ကှိို သြ က်ြ ကသ်  ၊ နှိိုင်ငသံတ ်၏ 

အခ ျုြ်အပခ အ ဏ န င့်် လံိုခချံုသရျားကှိို ထှိခှိိုက်သ  စက ျား 

မသပြ ဆှိိုရ၊ 

(စ ) ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြေါပြဌ န်ျားခ က်မ  ျား၊ လွှတသ်တ ်၏ အစဉ ်

အလ မ  ျား၊ ထံိုျားတမ်ျားမ  ျားကှိို သြ က်ြ က်က  ျားလွန ်ပခင်ျားမပြျုရ၊ 

(ည) ရိုန်ို့ရင်ျား ကမ်ျားတမ်ျားသ   ကှိိုယ်အမူအရ ၊ နှုတ်အမူအရ မ  ျား 

မပြျုရ၊ 

( ဋ ) သဆွျားသနွျားပြ ျားပြတ်ပြ ျားပြစသ်   ကှိစစတစ်ရြ်ကှိို ထြ်မံတင်ပြပခင်ျား 

မပြျုရ၊ 

( ဌ ) သဆွျားသနွျားဆွဲကှိစစတစ်ခိုန င့်် တှိိုကရ်ှိိုကမ် က်ဆှိိုင်သ   စက ျား 

မသပြ ဆှိိုရ၊ 

( ဍ ) မှိမှိကှိိုယ်မှိမှိ အမွှမ်ျားတင်ပခင်ျားအ ျားပြင့်် လည်ျားသက င်ျား၊ အပခ ျား 

ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျားအ ျား  ှိကခ ခ ပခငျ်ားပြင့််လည်ျားသက င်ျား၊ မ မ သ   

နည်ျားမ  ျားပြင့််လည်ျားသက င်ျား လွှတသ်တ  ် အစည်ျားအသ ျားတွင ်

သဆွျားသနွျားြှိိုင်ခွင့််ကှိို အလွွဲ ံိုျားစ ျားမပြျုရ၊ 

၅၅ 

 (က)  ဘ ြတှိ  ှိိုို့မဟိုတ ် ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ် ဥကကဋ္ဌတ  န်  

  ထမ်ျားသဆ ငသ်  ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ ည ်လွှတ်သတ အ်စည်ျားအသ ျား  

  က င်ျားြ ည့်် သနို့တှိိုင်ျားတွင ်နည်ျားဥြသဒ ၃၄ အရ အစည်ျားအသ ျား  

  အထသပမ က်ပခင်ျား ရ ှိ/ မရ ှိ စှိစစ်သစရမည။်  

 ( ခ  ) ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌတှိိုို့ကှိို သရ ျားသက က်တင်သပမ  က်ပခင်ျား  

  မပြျုရသ ျားမ  က င်ျားြ ည့်် လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားမ  ျားတွင ် 

   ဘ ြတှိက အစည်ျားအသ ျား အထသပမ ကသ် က င်ျားန င့်် အစည်ျား  

  အသ ျား စတင်က င်ျားြသ က င်ျား သ ကည ရမည။် 

 ( ဂ ) ဥကကဋ္ဌ န င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌတှိိုို့ကှိို သရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  က်ပြ ျား  

  သနာက်က င်ျားြ ည့်် လွှတ်သတ  ် အစည်ျားအသ ျားမ  ျားတွင ်

  အစည်ျားအသ ျားအထသပမ  ကသ် က င်ျားန င့်် အစည်ျားအသ ျား စတင ် 

  က င်ျားြသ က င်ျား ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ် ဥကကဋ္ဌတ  န ် ထမ်ျားသဆ င်  

  သ   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌက သ ကည ရမည။် 

၃၆။ သဆွျားသနျွားခငွ့််န င့််အခ ှိန ်တမ် တပ်ခငျ်ား။  လွှတသ်တ တ်ွင ် သဆွျားသနွျားခွင့််န င့်် 

အခ ှိန် တ်မ တ်ရ ၌ - 

 (က) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည် လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျား  

  က င်ျားြသနစဉအ်တွင်ျား ဥကကဋ္ဌ၏ ခွင့််ပြျုခ က်ပြင့််  လျှင ် 

  လွှတ်သတ ်အတွင်ျား သဆွျားသနွျားခွင့််ရ ှိ ည်။ 

 ( ခ ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် တစဦ်ျား ည ် တစက်ကှိမ်လျှင်  

  အမ  ျားဆံိုျား မှိနစ(်၂၀) အထှိ   သဆွျားသနွျားရမည်။  ှိိုို့ရ တွင ် 

  လွှတ်သတ ်၏ လိုြ်ငန်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် သဆွျားသနွျားဆွဲကှိစစကှိို  

  အသထ က်အကပူြစသ်စမညဟ်ိုယံို ကည်ြေါက ဥကကဋ္ဌ ည ်ယင်ျား  

  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်အ ျား အခ ှိန် တ်မ တ်၍ ဆကလ်က်  

  တင်ပြသဆွျားသနွျားခွင့််ပြျုနှိိုင် ည်။ 
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၃၇။ ဆနဒမွဲပြင့််ဆံိုျားပြတပ်ခငျ်ား။   လွှတသ်တ တ်ွင် အဆံိုျားအပြတ ် ပြျုရမည့်် 

အသ က င်ျားအရ တစ်ရြ်န င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ မွဲခွွဲဆံိုျားပြတ်ရ ၌ ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒ 

န င့််  က်ဆှိိုင်ရ ဥြသဒမ  ျားတွင ်အပခ ျားနည်ျားပြဌ န်ျားထ ျားပခင်ျား မရ ှိလျှင ်- 

 (က) အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တက်သရ က်၍ ဆနဒမွဲသြျား ည့်် လွှတသ်တ ်  

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၏ မ  ျားရ ဆနဒမွဲပြင့်် ဆံိုျားပြတ်ရမည်။ 

 ( ခ ) ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ် ဥကကဋ္ဌတ  နထ်မ်ျားသဆ ငသ်န ည့်် ဒိုတှိယ  

  ဥကကဋ္ဌ ည ် ဆနဒမွဲမသြျားရ။ သထ ကခ်ံဆနဒမွဲန င့်် ကန်ို့ကွက်  

  ဆနဒမွဲအသရအတကွ်ခ င်ျား တညူ သန ည့်် ကှိစစရြ်တွင်   အနှိိုင်  

  မွဲသြျားရမည်။ 

၃၈။ တခံေါျားြှိတအ်စညျ်ားအသ ျားက ငျ်ားြပခငျ်ား။ က ကွယသ်ရျားန င့်် လံိုခချံုသရျား 

ကှိစစရြ်မ  ျားကှိိုလည်ျားသက င်ျား၊ နှိိုငင်ံသတ  ် လျှှိျုွဲ့  က်ကှိစစမ  ျားကှိိုလည်ျားသက င်ျား 

သဆွျားသနွျားစဉျ်ားစ ျားရနလ်ှိိုအြ်ြေါက - 

 (က) ဥကကဋ္ဌ၏ ဆံိုျားပြတခ် က်အရ လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျားမ  ျားကှိို  

  တံခေါျားြှိတ်က င်ျားြရမည်။ 

 ( ခ ) နည်ျားဥြသဒခွွဲ(က)အရ က င်ျားြ ည့်် တံခေါျားြှိတအ်စည်ျားအသ ျား  

  တွင ် လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားအပြင် ဥကကဋ္ဌက တက ် 

  သရ ကသ်စလှိို ည့််   ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျားန င့််     တ်မ တ်ထ ျား ည့််  

  တ  နထ်မ်ျားသဆ င်ရန ် လှိိုအြ ူ်မ  ျား   လွှတသ်တ အ်စည်ျား  

  အသ ျား ခန်ျားမတွင ်ရ ှိသစရမည်။ 

၃၉။ အစညျ်ားအသ ျားမ တတ်မျ်ားပြငဆ်ငခ်ငွ့််။  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၊ 

တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျားတစ်ရြ်ရြ်  ှိိုို့မဟိုတ ် လွှတ်သတ  ် အြွွဲွဲ့ 

အစည်ျားတစ်ရြ်ရြ်ကှိို ကှိိုယစ် ျားပြျုသ   အြွွဲွဲ့အစည်ျား ငမ်  ျားန င့်် ြှိတ ်က ျား၍ 

တကသ်ရ က်သ  ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျား ည ်- 

 (က) လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားတငွ် မှိမှိသဆွျားသနွျားခွဲ့် ည့်် စက ျားရြ်  

  မ  ျားန င့််စြ်လ ဉျ်ား၍ ကွွဲလွွဲမ တတ်မ်ျားတင်ထ ျား ည်ကှိို သတွွဲ့ရ ှိလျှင်  

  လွှတ်သတ ်ရံိုျား ှိိုို့ စ ပြင့််ပြငဆ်င်ခ က ်သြျားြှိိုို့နှိိုင် ည်။ 
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 ( ခ ) နည်ျားဥြသဒခွွဲ(က)အရ ပြငဆ်င်ခ ကသ်ြျားြှိိုို့ရ တငွ ် မှိမှိ အမ န်  

  တကယ်သပြ ဆှိိုခွဲ့်သ   စက ျားရြ်မ  ျားကှိိုမူ ပြင်ဆင်ခွင့််မရ ှိသစရ။ 

၄၀။ လွှတ်သတ ် ည ် လွှတသ်တ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယသ်နရ အခ ှိျုွဲ့ လစ်လြ် သန 

သစက မူ လွှတသ်တ ်လိုြ်ငန်ျားမ  ျားကှိို သဆ င်ရ ကခ်ငွ့််ရ ှိ ည။် ထှိိုို့ပြင ်အခွင့််အသရျား 

မရ ှိ ူတစ်ဦျားက အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တကသ်ရ ကပ်ခင်ျား၊ ဆနဒမွဲ သြျားပခင်ျား    ှိိုို့မဟိုတ်    

လွှတ်သတ ်လိုြ်ငန်ျားတစ်ရြ်တွင ်   ြေါ ငသ်ဆ င်ရ ကခ်ွဲ့်ပခင်ျားကှိို သနာင်အခေါတွင်မ  

စစ်သဆျားသတွွဲ့ရ ှိသစက မ ူ လွှတ်သတ ်၏ ဆံိုျားပြတသ်ဆ င်ရ ကခ် က်မ  ျား ည ်

ြ က်ပြယ်ပခင်ျားမရ ှိသစရ။ 

၄၁။ လွှတ်သတ  ် အစည်ျားအသ ျားက ခ မ တ် ည့်် ဆံိုျားပြတ်ခ ကမ်  ျားကှိို 

လွှတ်သတ ်ရံိုျားကမ တတ်မ်ျားပြျုစို၍ အစည်ျားအသ ျားပြ ျားဆံိုျား ည့််သနို့မ   ံိုျားရက်အတွင်ျား 

ဥကကဋ္ဌထံ တင်ပြပြ ျား လက်မ တသ်ရျားထှိိုျားထ ျားရမည်။ 

၄၂။ အစညျ်ားအသ ျားတငွ ် လှိိုကန်ာရနစ်ညျ်ားကမျ်ားမ  ျား။  လွှတ်သတ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည ် လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားတွင် သအ က်ြေါ စည်ျားကမ်ျား 

ခ က်မ  ျားကှိို လှိိုက်နာရမည ်- 

 (က) က ကယွသ်ရျား၊ လံိုခချံုသရျားန င့်် နှိိုငင်ံသတ ်လျှ ှိျုွဲ့  က်ခ က်ကှိစစ  

  မ  ျားကှိို တံခေါျားြှိတ်အစည်ျားအသ ျားမ အြ အပခ ျားအစည်ျားအသ ျား၌  

  တင်ပြပခင်ျားမပြျုရ၊ 

( ခ ) တှိိုင်ျားရင်ျား  ျားစည်ျားလံိုျားည ညတွ်သရျား၊ အခ င်ျားခ င်ျား ရှိိုင်ျားြင်ျားကူည  

သရျား၊ ခ စ် ကညသ်လျားစ ျားသရျားတှိိုို့ကှိို ထှိခှိိုက်ြ ကပ်ြ ျားသစမည့်် 

စက ျားမသပြ ဆှိိုရ၊ 

( ဂ ) မည် ည့််ဘ   ၊    နာန င့်် ဓသလ့်ထံိုျားတမ်ျားကှိိုမျှ ြိုတခ်တ ်

သပြ ဆှိိုပခင်ျားမပြျုရ၊ 



၆၂ 

၄၇။ နည်ျားဥြသဒ ၄၆ အရ ဆံိုျားပြတ် တ်မ တ်ထ ျား ည့်် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား 

 နက်က ျားဌ န အသရအတွကက်ှိိုလည်ျားသက င်ျား၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအစှိိုျားရ  နက်က ျားဦျားသရ 

ကှိိုလည်ျားသက င်ျား၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားတရ ျားလွှတသ်တ  ် တရ ျား ူကက ျားဦျားသရကှိို 

လည်ျားသက င်ျား အခေါအ ျားသလ  ်စွ ပြင်ဆင်ပခင်ျား၊ ပြည့််စွက်ပခင်ျား၊ ဦျားသရကှိိုတှိိုျားပခင်ျား၊ 

သလျှ ့်ပခင်ျား ပြျုလိုြ်လှိိုသ က ငျ်ား နှိိုင်ငသံတ ် မမတ၏ အဆှိိုပြျုခ က်န င့််စြလ် ဉျ်ား၍ 

ဥကကဋ္ဌ ည ် လွှတ်သတ အ်စည်ျားအသ ျားတွင ် အဆံိုျားအပြတ်ရယပူြ ျား ယင်ျား 

အဆံိုျားအပြတက်ှိို နှိိုင်ငသံတ  ်မမတထံ တင်ပြရမည်။ 

တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့အစညျ်ား ငခ်န်ို့အြတ်  နသ်ြျားရန ်  သဘ တညူ ခ က ်

ရယပူခငျ်ား 

၄၈။ နှိိုင်ငသံတ ် မမတက တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား နက်က ျားခ ျုြ်အပြစ ် ခန်ို့အြ ် တ  န် 

သြျားအြရ်န ်ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြိုဒ်မ ၂၆၁၊ ြိုဒ်မခွွဲ(ခ)၊ ြိုဒ်မခွွဲငယ(်၁)န င့််အည  

 က်ဆှိိုင်ရ   လွှတ်သတ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားထွဲက   တ်မ တ်ထ ျား ည့်် 

အရည်အခ င်ျားမ  ျားန င့််ပြည့််စံိုသ    င့််သလ  ် ည့်် လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ် 

တစဦ်ျားဦျား၏ အမည်စ ရင်ျားကှိို အဆှိိုပြျုလ လျှင ် ဥကကဌ ည် လွှတ်သတ ်၏ 

 သဘ တူည ခ က်ရယူရမည။် 

၄၉။ နှိိုင်ငသံတ ် မမတက တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားတရ ျားလွှတ်သတ  ် တရ ျား ူကက ျားခ ျုြ်    

ခန်ို့အြတ်  နသ်ြျားရန ်   ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒ   ြိုဒ်မ ၃၀၈၊ ြိုဒ်မခွွဲ (ခ)၊ ြိုဒ်မခွွဲ 

ငယ(်၁)န င့််အည  ပြညသ်ထ င်စိုတရ ျား ူကက ျားခ ျုြ်၊  ကဆ်ှိိုင်ရ  တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား 

 နက်က ျားခ ျုြ်တှိိုို့န င့််  ည ှိနှိှုင်ျားပြ ျား အမညစ် ရင်ျားကှိို အဆှိိုပြျုလ လျှင ် ဥကကဋ္ဌ ည် 

လွှတ်သတ ်၏  သဘ တူည ခ က ်ရယူရမည်။ 

၅၀။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား နက်က ျားခ ျုြ်က သအ က်ြေါတှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့ 

အစည်ျား င ် ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျားကှိို ခန်ို့အြတ်  နသ်ြျားနှိိုင်သရျားအတကွ ် ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခ ံ

ဥြသဒြိုဒ်မ ၂၆၂၊ ြိုဒ်မခွွဲ (က)၊ ြိုဒ်မခွွဲငယ ်(၁)န င့်် (၂)၊ ြိုဒ်မ၂၆၆၊ ြိုဒ်မခွွဲ(က)၊ ြိုဒ်မ 

၂၇၁၊ ြိုဒ်မခွွဲ (က) န င့်် ြိုဒမ် ၃၀၈၊ ြိုဒ်မခွွဲ (ခ)၊ ြိုဒ်မခွွဲငယ ် (၁) တှိိုို့န င့််အည  

အမညစ် ရင်ျားကှိို အဆှိိုပြျုလ လျှင် ဥကကဋ္ဌ ည ်လွှတသ်တ ၏်  သဘ တညူ ခ က ်

ရယူရမည ်- 

၅၉ 

( ဎ ) ဥြသဒ ကမ်ျား တင် ငွ်ျား ည့််ကှိစစန င့်် ကကှိျုတင်ပြျုစိုလ သ   

စ တမ်ျားကှိို ြတ် က ျားတင ွ်င်ျားရန် ဥကကဋ္ဌက ခငွ့််ပြျု ည့်် 

ကှိစစမ  ျားမ အြ အပခ ျားကှိစစမ  ျားတွင ် နှုတ်ပြင့််  သဆွျားသနွျား 

သပြ  က ျားရမည၊်  

၄၃။ အသရျားယရူနန်ညျ်ားလမျ်ားမ  ျား။ ဥကကဋ္ဌ ည ်- 

(က) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်တစ်ဦျားက နည်ျားဥြသဒ ၄၂ တွင ်

သြ ်ပြထ ျား ည့်် တ ျားပမစခ် က်တစ်ရြ်ရြ်ကှိို သြ ကြ် က် 

က  ျားလွန်သ က င်ျား သတွွဲ့ရ ှိလျှင ်  တှိသြျားရမည့််အပြင ် တ ျားပမစ် 

ခ က ် တစ်ရြ်ရြ်အ ျား သြ က်ြ က်က  ျားလွန်ခွဲ့်သ   စက ျားရြ် 

မ  ျားကှိို ရိုြ် ှိမ်ျားရန ်ညွှန် က ျားရမည်။ 

( ခ ) မှိမှိ၏ တှိသြျားခ ကက်ှိို လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်က မလှိိုက ်

နာဘွဲ ဆက်လက်သြ က်ြ က ် က  ျားလွနသ်နလျှင ် ယင်ျား 

လွှတ်သတ  ် ကှိိုယ်စ ျားလ ယအ် ျား သဆွျားသနွျားပခင်ျားကှိို ရြ်စွဲရန် 

ညွှန် က ျားရမည်။ 

( ဂ ) ညွှန် က ျားခ က်ကှိိုမလှိိုကန်ာြေါက အစည်ျားအသ ျားကှိို သခတတ 

ရြ်နာျား၍   ယင်ျားလွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်အ ျား  မညက်ွဲ့် ှိိုို့  

အသရျားယူရမည်ကှိို စဉျ်ားစ ျားပြ ျား သအ က်ြေါအခ က ်တစ်ရြ်ရြ်ကှိို 

ပြစသ်စ၊ တစ်ရြ်ထက်ြှိို၍ပြစသ်စ သဆ င်ရ က်နှိိုင် ည ်- 

 (၁) ပြစတ်ငရ်ှုတ်ခ ပခင်ျား၊ 

 (၂) ထှိိုို့သနို့ရကအ်တကွ ်သဆွျားသနွျားခွင့််ရြ်ဆှိိုင်ျားပခင်ျား၊  

 (၃) ထှိိုသနို့ရကအ်တကွ ် လွှတသ်တ  ် အစည်ျားအသ ျားခန်ျားမ   

 ထွက်ခွ  ွ ျားသစပခင်ျား၊ 

 (၄) က င်ျားြဆွဲ လွှတ်သတ ် အစည်ျားအသ ျားက လ  

 တစသ်လျှ က်လံိုျားအတွက ်အစည်ျားအသ ျားတကသ်ရ က်ခငွ့််  

 ရိုြ် ှိမ်ျားပခင်ျား၊ 
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  (၅) သြ က်ြ က ် က  ျားလွန်ခွဲ့်သ   စက ျားရြ်မ  ျားကှိို  

   လွှတ်သတ ်မ တတ်မ်ျားမ  နိုတ်ြယ်ပခင်ျား၊ 

  (၆) နှိိုင်ငသံတ ်၏ လျှှိျုွဲ့  က်ခ ကက်ှိို သြ က်ြ က်ြေါက ပမနမ်   

   နှိိုင်ငံအစှိိုျားရ လျှှိျုွဲ့  က်ခ က်အက်ဥြသဒအရလည်ျားသက င်ျား၊  

   ပြစမ်ှုဆှိိုင်ရ ဥြသဒကှိို သြ က်ြ က်ြေါက ပြစမ်ှုဆှိိုင်ရ   

   ဥြသဒအရလည်ျားသက င်ျား အသရျားယူပခင်ျား။ 

ခငွ့််ြန ်က ျားပခငျ်ားန င့်် ခငွ့််မွဲ့်ြ ကက်ကွပ်ခငျ်ား 

၄၄။ ခငွ့််ြန ်က ျားပခငျ်ား။  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ခငွ့််ြန ်က ျား 

ပခင်ျားန င့််စြလ် ဉ်ျား၍ - 

 (က) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် တစဦ်ျား ည ် လွှတသ်တ အ်စည်ျား  

  အသ ျား ှိိုို့ မတက်သရ က်နှိိုင်လျှင ် မတကသ်ရ က်နှိိုင ်ည့််  

  က လကှိို သြ ်ပြ၍ မှိမှိကှိိုယ်တှိိုငသ်  ်လည်ျားသက င်ျား၊ မှိမှိ  

  အတွက ် အပခ ျားလွှတ်သတ  ် ကှိိုယ်စ ျားလ ယတ်စဦ်ျားကသ  ်  

  လည်ျားသက င်ျား၊ လွှတသ်တ  ် အစည်ျားအသ ျားတငွ ် လွှတ်သတ ်၏  

  ခွင့််ပြျုခ က ်တင်ပြသတ င်ျားခရံမည်။ 

 ( ခ )  ဘ ြတှိ  ှိိုို့မဟိုတ ် ဥကကဋ္ဌ ည ် နည်ျားဥြသဒခွွဲ (က) အရ  

  တင်ပြခ က်ကှိို သဆွျားသနွျားပခင်ျား မပြျုသစဘွဲ လွှတ်သတ ်၏  

  အဆံိုျားအပြတက်ှိိုရယူရမည်။ 

၄၅။ ခငွ့််မွဲ့်ြ ကက်ကွပ်ခငျ်ား။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားတစ်ရြ်တွင ်- 

(က) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် တစ်ဦျား ည ် လွှတသ်တ ်၏ 

ခွင့််ပြျုခ က ် မရဘွဲ အစည်ျားအသ ျားတကသ်ရ က်ရန ် အနည်ျားဆံိုျား 

ရကသ်ြေါင်ျား (၁၅)ရကတ်စ်ဆက်တည်ျား ြ ကက်ွကလ်ျှင ် ယင်ျား ှိိုို့ 

ြ က်ကကွသ် က င်ျား ဥကကဋ္ဌက လွှတ်သတ ် ှိိုို့ တင်ပြရမည။် 
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( ခ ) ယင်ျား ှိိုို့ ခွင့််မွဲ့်ြ ကက်ွက ်ည့််အတကွ ် ထှိိုလွှတသ်တ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်၏သနရ လစ်လြ် ည်ဟို ဥကကဋ္ဌက လွှတသ်တ ်၏ 

အဆံိုျားအပြတ်ရယူ၍ သ ကည ရမည်။ 

 ( ဂ ) အစည်ျားအသ ျား တကသ်ရ က်ရန ် ခငွ့််မွဲ့်ြ က်ကကွ ်ည့်် 

ရကသ်ြေါင်ျား (၁၅)ရကက်ှိို သရတွက်ရ ၌ အစည်ျားအသ ျား သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျား 

ထ ျား ည့််က လန င့်် နည်ျားဥြသဒ ၃၁၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ (စ )န င့်် 

နည်ျားဥြသဒ ၄၃၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ (ဂ)၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ ငယ ် (၃)(၄) 

တှိိုို့အရ အစည်ျားအသ ျားတက်သရ က်ခငွ့်် ရိုြ် ှိမ်ျားထ ျား ည့်် 

က လမ  ျားကှိို ထည့်် ွင်ျား သရတွက်ပခင်ျားမပြျုရ။ 

(ဃ) နည်ျားဥြသဒခွွဲ(ခ)အရ လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယသ်နရ လစလ်ြ် 

 ွ ျားလျှင် လှိိုအြ် လှိိုသဆ ငရ် က်နှိိုင်ရန ်ဥကကဋ္ဌကတှိိုင်ျားသဒ ကက ျား 

သရ ျားသက က်ြွွဲ သက ်မရ ငအ်ြွွဲွဲ့ခွွဲမ တစဆ်င့်် ပြည်သထ င်စို 

သရ ျားသက က်ြွွဲ သက ်မရ င် ှိိုို့ အသ က င်ျား က ျားရမည။် 

အခနျ်ား(၇) 

တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား  နက်က ျားခ ျုြန် င့််  

တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့အစညျ်ား ငမ်  ျား 

တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျားအဆင့်် နက်က ျားဌ န အသရအတကွန် င့်် အြွွဲွဲ့အစညျ်ား ငဦ်ျားသရကှိို 

အဆံိုျားအပြတသ်ြျားပခငျ်ား 

၄၆။ ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြိုဒ်မ ၂၄၈၊ ြိုဒ်မခွွဲ (ဂ)၊ ြိုဒ်မခွွဲငယ ်(၁) န င့််အည  

တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား နက်က ျားဌ န အသရအတွကက်ှိိုလည်ျားသက င်ျား၊ ြိုဒ်မ ၂၄၈၊ ြိုဒ်မခွွဲ 

(ဂ)၊   ြိုဒ်မခွွဲငယ ်  (၂) န င့််အည  တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  နက်က ျား ဦျားသရကှိို လည်ျားသက င်ျား၊ 

ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြိုဒ်မ ၃၀၈၊ ြိုဒ်မခွွဲ (က)၊ ြိုဒ်မခွွဲငယ(်၂)န င့််အည  

တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားတရ ျားလွှတသ်တ ် တရ ျား ူကက ျားဦျားသရကှိိုလည်ျားသက င်ျား  တ်မ တ် 

နှိိုင်သရျားအတကွ ်   နှိိုငင်သံတ  ်မမတ၏ အဆှိိုပြျုခ က်န င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ ဥကကဋ္ဌ ည် 

လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားတငွ ် အဆံိုျားအပြတ်ရယပူြ ျား ယင်ျားအဆံိုျားအပြတ်ကှိို 

နှိိုင်ငသံတ ် မမတထံ တင်ပြရမည်။ 
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လံိုသလ က် ည့်် အြွွဲွဲ့ င်ဦျားသရပြစ် ညဟ်ို တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  နက်က ျားခ ျုြ်က    

 သဘ ရရ ှိလျှင ်တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား နက်က ျားခ ျုြ်အပြစ်လည်ျားသက င်ျား၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား 

အဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျား င်မ  ျားအပြစလ်ည်ျားသက င်ျား ခန်ို့အြ်တ  နသ်ြျားပခင်ျားခံထ ျား 

ရ ူမ  ျားအ ျား လွှတသ်တ အ်စည်ျားအသ ျားတွင ် ဥကကဋ္ဌ၏သရ ွဲ့သမ  က်၌ သနာက်ဆက ်

တွွဲ (ဂ) ြေါအတှိိုင်ျား ကတှိ စစ ပြျုသစ ရမည်။ ယင်ျား ှိိုို့ ကတှိ စစ မပြျုမ  - 

 (က) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ် နက်က ျားခ ျုြ် ည ်ြွွဲွဲ့စည်ျားြံို  

  အသပခခဥံြသဒြိုဒ်မ ၂၆၁ န င့််ည ညတွ်ပြ ျားပြစရ်မည။် 

 ( ခ ) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား တရ ျားလွှတသ်တ  ် တရ ျား ူကက ျားခ ျုြ်န င့်် တှိိုင်ျား  

  သဒ ကက ျား တရ ျားလွှတသ်တ  ် တရ ျား ူကက ျားမ  ျား ည ် ြွွဲွဲ့စည်ျားြံို  

  အသပခခဥံြသဒြိုဒ်မ ၃၀၉၊ ြိုဒ်မခွွဲ (က) န င့်် (ခ)၊ ြိုဒ်မ ၃၁၀၊  

  ြိုဒ်မခွွဲ (စ) န င့်် (ဆ) တှိိုို့န င့်် ည ညတွ်ပြ ျားပြစရ်မည။် 

( ဂ ) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား နက်က ျားမ  ျားအနက ် လံိုခချံုသရျားန င့်် နယ်စြ်သရျားရ  

 နက်က ျားဌ နမ  ျားတွင ်  န်ကက ျားအပြစ ် ခန်ို့ထ ျားပခင်ျားခံရသ   

တြ်မသတ ်  ျား  နက်က ျားမ  ျားမ အြ က နတ်ှိိုင်ျားသဒ ကက ျား နက်က ျား 

မ  ျား ည ်ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြိုဒ်မ ၂၆၂၊ ြိုဒ်မခွွဲ (ဎ)၊ ြိုဒ်မခွွဲ 

ငယ ်(၁) န င့်် ည ညတွ်ပြ ျားပြစရ်မည်။ 

(ဃ) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား ဥြသဒခ ျုြ် ည ် ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒ ြိုဒ်မ 

၂၆၈ န င့်် ည ညတွ်ပြ ျား ပြစ်ရမည်။ 

( င ) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား စ ရင်ျားစစ်ခ ျုြ် ည ် ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခ ံ ဥြသဒ 

ြိုဒ်မ ၂၇၃ န င့်် ည ညွတပ်ြ ျားပြစရ်မည်။ 

၆၁။ နှိိုင်ငသံတ ် မမတက ြွွဲွဲ့စညျ်ားြံိုအသပခခဥံြသဒြိုဒ်မ ၂၆၂၊ ြိုဒ်မခွွဲ (င) 

န င့််အည    တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား န်ကက ျားအပြစ ်ခန်ို့အြတ်  နသ်ြျားထ ျားသ   ကှိိုယ်ြှိိုင် 

အိုြ်ခ ျုြ်ခငွ့််ရတှိိုင်ျား ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ် ကှိိုယ်ြှိိုင်အိုြ်ခ ျုြခ်ွင့််ရသဒ  ဥကကဋ္ဌ ည် 

လည်ျားသက င်ျား တှိိုင်ျားရင်ျား  ျားလူမ ှိျုျားသရျားရ  သဆ ငရ် က်ရန ် သရ ျားသက က ်

တငသ်ပမ  က်ထ ျား ည့််   လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည်လည်ျားသက င်ျား  တှိိုင်ျား  

၆၃ 

 (က) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  နက်က ျားမ  ျား၊ 

 ( ခ ) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား တရ ျားလွှတသ်တ တ်ရ ျား ူကက ျားမ  ျား၊ 

 ( ဂ ) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား ဥြသဒခ ျုြ၊် 

 (ဃ) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား စ ရင်ျားစစခ် ျုြ်။ 

၅၁။ ဥကကဋ္ဌ ည ် နည်ျားဥြသဒ ၄၈၊ ၄၉ န င့်် ၅၀ တှိိုို့အရ လွှတ်သတ ်၏ 

 သဘ တူည ခ က်ရယူနှိိုငသ်ရျားအတွက ်- 

 (က) အဆှိိုပြျုထ ျားသ   ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျား၏ အမညစ် ရင်ျားကှိို လွှတသ်တ  ် 

  အစည်ျားအသ ျား၌ သ ကည ရမည်။ 

 ( ခ ) နည်ျားဥြသဒခွွဲ(က) အရ သ ကည သ   အမည်စ ရင်ျားြေါ ြိုဂ္ှိျုလ်  

  တစဦ်ျားဦျား ည ် ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြိုဒ်မ ၂၆၁၊ ြိုဒ်မခွွဲ (က)၊  

  ြိုဒ်မ ၂၆၂၊   ြိုဒ်မခွွဲ (က)၊   ြိုဒ်မ ၂၆၆၊ ြိုဒ်မခွွဲ (က)၊ြိုဒ်မ ၂၇၁၊  

  ြိုဒ်မခွွဲ(က) န င့်် ြိုဒ်မ ၃၁၀တှိိုို့တွင ်  တ်မ တ်ထ ျားသ     

   က်ဆှိိုင်ရ  အရည်အခ င်ျားမ  ျားန င့်် မပြည့််စံိုသ က င်ျား  ကသ်  

  အထင်အရ  ျားပြ၍ ကန်ို့ကွကလ်ှိိုသ   လွှတသ်တ ်  

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်ရ ှိြေါက ကန်ို့ကကွ်နှိိုငသ် က င်ျား သ ကည ရမည်။ 

၅၂။ ဥကကဋ္ဌ ည ် နည်ျားဥြသဒ ၅၁ အရ သဆ င်ရ က်ရ တွင ် ကန်ို့ကွကခ် က ်

တစ်စံိုတစ်ရ မရ ှိလျှင ် ယင်ျား ှိိုို့မရ ှိသ   အမည်စ ရင်ျားြေါ ြိုဂ္ှိျုလ်န င့််ြတ် က်၍ 

 က်ဆှိိုင်ရ  ရ ထူျားတငွ်ခန်ို့အြ်တ  န်သြျားရန ်လွှတသ်တ က်  သဘ တသူ က င်ျား 

သ ကည ရမည။် 

၅၃။ ဥကကဋ္ဌ ည ် နည်ျားဥြသဒ ၅၂ အရ လွှတ်သတ ် ှိိုို့ သ ကည ပြ ျားသနာက် 

ကန်ို့ကွကခ် က်တစစ်ံိုတစ်ရ  မရ ှိသ   ြိုဂ္ှိျုလ်အ ျား  က်ဆှိိုင်ရ  ရ ထူျားတွင် 

ခန်ို့အြတ်  နသ်ြျားရန ် လွှတသ်တ ်က သဘ တသူ က င်ျား နှိိုင်ငသံတ ် မမတက 

အဆှိိုပြျု ည့််ြိုဂ္ှိျုလ်ပြစလ်ျှင ်နှိိုင်ငသံတ ် မမတထံလည်ျားသက င်ျား၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား 

 နက်က ျားခ ျုြ်က အဆှိိုပြျု ည့်် ြိုဂ္ှိျုလ်ပြစ်လျှင ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား နက်က ျားခ ျုြ်ထံ 

လည်ျားသက င်ျား အသ က င်ျား က ျားရမည်။ 
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၅၄။ နည်ျားဥြသဒ ၅၁၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ (ခ) ြေါ သ ကည ခ က်အရ ကန်ို့ကွက ်

လှိိုသ   လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ် ည ် ကန်ို့ကွကသ် က င်ျား အဆှိိုကှိို ဥကကဋ္ဌထံ 

တင် ငွ်ျားရမည်။ ယင်ျားအဆှိိုန င့််အတ ူ မှိမှိကန်ို့ကွကလ်ှိိုသ   ြိုဂ္ှိျုလ် ည ်

ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြေါ  တ်မ တ်ထ ျားသ   အရည်အခ င်ျားမ  ျားန င့်် မပြည့််စံို 

သ က င်ျား ခှိိုင်လံို ည့််  က်သ အသထ က်အထ ျားမ  ျားလည်ျား ြူျားတွွဲတင်ပြရမည်။ 

၅၅။ နည်ျားဥြသဒ ၅၄ အရ တင် ငွ်ျား ည့်် ကန်ို့ကွကသ် က င်ျားအဆှိိုကှိို လက်ခ ံ

သဆွျားသနွျားရန ် င့််၊ မ င့်် ဥကကဋ္ဌ ည ်လွှတသ်တ ်၏ အဆံိုျားအပြတ်ကှိို ဦျားစ ွရယူ 

ရမည်။ 

၅၆။ ကန်ို့ကွကသ် က င်ျားအဆှိိုကှိို လက်ခသံဆွျားသနွျားရန ် မ င့််သ က င်ျား 

လွှတ်သတ ်က    ဆံိုျားပြတလ်ျှင်    ဥကကဋ္ဌ ည ်    ယငျ်ားအဆှိိုန င့််   စြ်လ ဉ်ျား၍ 

ဆက်လက်သဆ င်ရ က်ရန ် မရ ှိသ က င်ျားသ ကည ပြ ျား နည်ျားဥြသဒ ၅၃ ြေါအတှိိုင်ျား 

ဆက်လက်သဆ င်ရ က်ရမည်။ 

၅၇။ ကန်ို့ကွကသ် က င်ျားအဆှိိုကှိို လက်ခသံဆွျားသနွျားရန် လွှတ်သတ က် 

ဆံိုျားပြတ်လျှင ် ဥကကဋ္ဌ ည ် ယင်ျားအဆှိိုန င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ သဆွျားသနွျားလှိိုသ   

လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားရ ှိြေါက အမည်စ ရင်ျား တင် ငွ်ျားနှိိုငသ် က င်ျား 

သ ကည ရမည။် သဆွျားသနွျားမည့်် လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည် ဥကကဋ္ဌက 

 တ်မ တ် ည့်် အစ အစဉ်အတှိိုင်ျားသဆွျားသနွျားရမည။် 

၅၈။ နည်ျားဥြသဒ ၅၇ အရ သဆွျားသနွျားပြ ျား ည့််အခေါ အဆှိိုန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ 

လွှတ်သတ ်၏အဆံိုျားအပြတက်ှိို ရယူရမည်။ လွှတသ်တ ်က - 

 (က) ကန်ို့ကွကသ် က င်ျားအဆှိိုကှိို  သဘ မတူသ က င်ျား ဆံိုျားပြတ်လျှင်  

  နည်ျားဥြသဒ ၅၃ ြေါအတှိိုင်ျား သဆ င်ရ ကရ်မည်။ 

 ( ခ ) ကန်ို့ကွကသ် က င်ျားအဆှိိုကှိို  သဘ တသူ က င်ျား ဆံိုျားပြတလ်ျှင်  

  လွှတ်သတ ်၏  သဘ တညူ ခ က ် မရရ ှိ ည့်် ြိုဂ္ှိျုလ်အစ ျား  

  အမညစ် ရင်ျား စ်ကှိို လွှတ်သတ ် ှိိုို့ ထြ်မံတင် ငွ်ျားနှိိုင်  

  သ က င်ျား နှိိုင်ငသံတ ် မမတက အဆှိိုပြျု ည့်် ြိုဂ္ှိျုလ်ပြစ်လျှင်  

  နှိိုင်ငသံတ ် မမတထံလည်ျားသက င်ျား၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား န်ကက ျားခ ျုြ်က  

  အဆှိိုပြျု ည့််ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျားပြစလ်ျှင ်တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား နက်က ျားခ ျုြထံ်  

  လည်ျားသက င်ျား ဥကကဋ္ဌက အသ က င်ျား က ျားရမည။် 
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၅၉။ နည်ျားဥြသဒ ၅၄ အရ လွှတ်သတ တ်ွင ်ကန်ို့ကွကသ် က င်ျားအဆှိို တင် ငွ်ျား 

ပခင်ျားခံရသ   ြိုဂ္ှိျုလ်တစဦ်ျားဦျားန င့််ြတ် က်၍ - 

 (က) နှိိုင်ငသံတ ် မမတက အဆှိိုပြျု ည့်် ြိုဂ္ှိျုလ်ပြစ်လျှင ် နှိိုင်ငသံတ ်  

   မမတက လည်ျားသက င်ျား၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  နက်က ျားခ ျုြ်က  

  အဆှိိုပြျု ည့်် ြိုဂ္ှိျုလ်ပြစလ်ျှင့်် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  နက်က ျားခ ျုြ်က  

  လည်ျားသက င်ျား ယင်ျားကန်ို့ကကွ်သ က င်ျား အဆှိို တင် ငွျ်ားပခင်ျား  

  ခံရ ူ၏ အမညစ် ရင်ျားကှိို ရိုြ် ှိမ်ျားလှိိုလျှင် ပြနလ်ည် ရိုြ် ှိမ်ျား  

  နှိိုင် ည်။  

 ( ခ ) ကန်ို့ကွကသ် က င်ျားအဆှိို တင် ငွ်ျားပခင်ျားခံရ ူ ကှိိုယတ်ှိိုင်က  

  လည်ျား မှိမှိအ ျားအမညစ် ရင်ျား တင် ငွ်ျားထ ျားပခင်ျားကှိို ရိုြ် ှိမ်ျား  

  လှိိုလျှင် ရိုြ် ှိမ်ျားနှိိုင် ည်။ 

( ဂ ) ကန်ို့ကွကသ် က င်ျားအဆှိို တင ွ်င်ျား ူ ည ် ကန်ို့ကွကသ် က င်ျား 

အဆှိိုကှိို လွှတသ်တ ်က လကခ်ံသဆွျားသနွျားရန ်မဆံိုျားပြတ်မ  မှိမှိ၏ 

အဆှိိုကှိို ပြနလ်ည်ရိုြ် ှိမ်ျားနှိိုင ်ည်။ 

(ဃ) ဥကကဋ္ဌ ည ်နည်ျားဥြသဒခွွဲ (က)၊ (ခ) န င့်် (ဂ) တှိိုို့အရ ရိုြ် ှိမ်ျား 

ပခင်ျားကှိို ခငွ့််ပြျုရမည။် 

( င ) နည်ျားဥြသဒခွွဲ(ဃ) အရ အမည်စ ရင်ျား ရိုြ် ှိမ်ျားပခင်ျားကှိို ခငွ့််ပြျု 

လျှင ် နှိိုငင်သံတ ် မမတက အဆှိိုပြျု ည့်် ြိုဂ္ှိျုလ်ပြစလ်ျှင် 

နှိိုင်ငသံတ ် မမတကလည်ျားသက င်ျား၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ် 

ပြည်နယ် န်ကက ျားခ ျုြ်က အဆှိိုပြျု ည့်် ြိုဂ္ှိျုလ်ပြစ်လျှင ် တှိိုင်ျား 

သဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ ်  နက်က ျားခ ျုြ်ကလည်ျားသက င်ျား 

ယင်ျားြိုဂ္ှိျုလ်အစ ျား အမညစ် ရင်ျား စ ်ထြ်မံအဆှိိုပြျုခငွ့််ရ ှိ ည်။  

ကတှိ စစ ပြျုပခငျ်ား 

၆၀။ နည်ျားဥြသဒ ၄၈၊ ၄၉ န င့်် ၅၀ တှိိုို့ြေါ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့ 

အစည်ျားမ  ျားအတွက ် လွှတသ်တ ်က  သဘ တူည ခ က်သြျား ည့်် အြွွဲွဲ့ င်မ  ျား 

 ည ်    က်ဆှိိုင်ရ အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျား၏   လိုြ်ငန်ျားမ  ျားကှိို   စတင်သဆ င်ရ က်ရန်  



၇၀ 

 ( ခ ) သအ က်သြ ်ပြြေါ ရ ထူျားတစ်ခိုခို ှိိုို့ သရ ျားခ ယတ်ငသ်ပမ  က် 

  ခံရြေါက သက ်မတ  င်အပြစမ်  အလှိိုအသလ  က်ရြ်စွဲ ည-် 

  (၁) ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ်  

   တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျား င်၊ 

  (၂) ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒအရ လွှတသ်တ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ ် 

   အပြစမ်  နိုတ်ထွက်ပြ ျားပြစ ်ည်ဟို မ တယ်ူရမည့်် ရ ထူျား။ 

( ဂ ) လွှတ်သတ  ် ကှိိုယ်စ ျားလ ယအ်ပြစမ်  ရြ်စွဲခံရလျှင်ပြစသ်စ၊ လွှတသ်တ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယတ်  န်မ  ပြနလ်ည်ရိုြ် ှိမ်ျား ခံရလျှင်ပြစသ်စ သက ်မတ  င်အပြစမ်  

အလှိိုအသလ  က ်ရြ်စွဲ ည်။ 

(ဃ) ဥကကဋ္ဌ ည ် လွှတ်သတ သ်က ်မတ  င ် တစဦ်ျားက ခှိိုင်လံိုသ   

အသ က င်ျားသြ ်ပြလျှက ် လွှတ်သတ ်သက ်မတ  ငအ်ပြစမ်  နိုတ်ထကွ်ခငွ့််ပြျုရန ်

တင်ပြလ လျှင ်လွှတ်သတ ၏်အဆံိုျားအပြတ ်ရယသူဆ ငရ် က်ရမည်။ 

ဥကကဋ္ဌက သက မ်တ မ  ျားကှိို ကက ျား ကြက်ြွက်ွဲပခငျ်ား 

၆၈။ ဥကကဋ္ဌ ည ် သက ်မတ အ  ျား  ျားကလှိိုကန်ာရန ် လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျား 

မ  ျားန င့်် ယင်ျားသက ်မတ အ  ျား  ျား၏ လိုြ်ငန်ျားအရြ်ရြ်တှိိုို့န င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ လှိိုအြ် 

 ည်ဟို ယူဆြေါက  ကဆ်ှိိုင်ရ သက ်မတ ဥကကဋ္ဌထံ ညွှန် က ျားခ က်မ  ျားသြျားြှိိုို့ 

နှိိုင် ည်။ 

၆၉။ သက ်မတ ဥကကဋ္ဌအ  ျား  ျား ည် လိုြ်ထံိုျားလိုြ်နည်ျားန င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍သ  ် 

လည်ျားသက င်ျား၊ သက ်မတ လိုြ်ငန်ျားအရြ်ရြ်တှိိုို့န င့်် စြ်လ ဉျ်ား၍သ  ်လည်ျားသက င်ျား 

 င့််သလ  ် ည်ဟို ထင်ပမငယ်ူဆလျှင ်ဥကကဋ္ဌထ ံအဆံိုျားအပြတ်သတ င်ျားခနံှိိုင် ည်။ 

ယင်ျားကှိစစမ ှိျုျားတငွ ်ဥကကဋ္ဌ၏ အဆံိုျားအပြတ် ည ်အပြ ျားအပြတ်ပြစ် ည။် 

အစ ျားထှိိုျားတ  နသ်ြျားအြပ်ခငျ်ား 

၇၀။ နည်ျားဥြသဒ ၆၇ အရပြစသ်စ၊ အပခ ျားအသ က င်ျားတစရ်ြ်ရြ်သ က င့်် 

သက ်မတ  င်သနရ  လစ်လြ်လျှင် ဥကကဋ္ဌ ည ်- 

(က) လွှတ်သတ ်သက ်မတ  ငသ်နရ  လစ်လြ်သ က င်ျားလွှတသ်တ ် ှိိုို့  

သ ကည ရမည။် 

၆၇ 

သဒ ကက ျား  နက်က ျားအပြစ ် လွှတ်သတ ်အစည်ျား အသ ျားတွင ် ဥကကဋ္ဌ၏သရ ွဲ့သမ  က်၌ 

သနာက်ဆကတ်ွွဲ (ဂ) ြေါအတှိိုင်ျား ကတှိ  စစ ပြျုရမည။် ယင်ျား ှိိုို့ ကတှိ စစ မပြျုမ  

ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒ ြိုဒမ် ၂၆၂၊ ြိုဒ်မခွွဲ (ဎ)၊ ြိုဒ်မခွွဲငယ ် (၁) န င့်် 

ည ညတွ်ပြ ျားပြစရ်မည။် 

အခနျ်ား(၈) 

လွှတသ်တ သ်က မ်တ န င့်် အြွွဲွဲ့မ  ျား 

၆၂။ ြွွဲွဲ့စညျ်ားပခငျ်ား။  လွှတသ်တ ်၏ သဘ တူည ခ က်ပြင့်် ဥကကဋ္ဌ ည ်- 

(က) ၂၀၁၃ ခိုန စ်၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်လွှတသ်တ  ်

ဆှိိုင်ရ  ဥြသဒြိုဒ်မ ၂၃၊ ြိုဒ်မ ၂၄ အရ အြန် င်ျားထ ျား ည့်် 

ဥြသဒပြျုသရျား၊ တှိိုင်ျားရင်ျား  ျားလူမ ှိျုျားမ  ျားအသရျားတှိိုို့အပြင် လှိိုအြ် 

ြေါက အပခ ျားသရျားရ ကှိစစမ  ျားကှိို သလ့်လ တင်ပြနှိိုငသ်စသရျား 

အတွက ် သက ်မတ န င့်် အြွွဲွဲ့မ  ျားကှိို  က်ဆှိိုင်ရ  လွှတ်သတ  ်

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားပြင့်် ြွွဲွဲ့စည်ျားနှိိုင် ည။် 

( ခ ) နည်ျားဥြသဒခွွဲ (က) အရ ြွွဲွဲ့စည်ျားသ   သက ်မတ န င့်် အြွွဲွဲ့မ  ျား 

တွင ်  င့််သလ  ် ည့်် နှိိုငင်ံ  ျားမ  ျားကှိို ထည့်် ွင်ျားြွွဲွဲ့စည်ျား 

နှိိုင် ည်။ 

( ဂ ) သက ်မတ န င့်် အြွွဲွဲ့မ  ျားကှိို ြွွဲွဲ့စည်ျား ည့််အခေါ ယင်ျားသက ်မတ  

 ှိိုို့မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့မ  ျားတငွ ် ြေါ င် င့်် ည့်် လွှတသ်တ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၏   အမည်စ ရင်ျားကှိို  လည်ျားသက င်ျား၊ ယင်ျား 

သက ်မတ န င့်် အြွွဲွဲ့မ  ျားအလှိိုက ် တ  နယ်ဦူျားသဆ င ် မည့်် 

ဥကကဋ္ဌန င့်် အတွင်ျားသရျားမ  ျားတှိိုို့၏ အမညစ် ရင်ျားကှိို လည်ျားသက င်ျား၊ 

သက ်မတ   ှိိုို့မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့မ  ျား၏ အြွွဲွဲ့ င်ဦျားသရ၊ တ  န၊် 

လိုြ်ြှိိုင်ခွင့််၊ ရြှိိုင်ခွင့််န င့််  က်တမ်ျား တှိိုို့ကှိိုလည်ျားသက င်ျား 

 တ်မ တသ်ြျားရမည။် 

 



၆၈ 

၆၃။ သက ်မတ န င့််အြွွဲွဲ့မ  ျား ည ် ဥကကဋ္ဌကပြစသ်စ၊ လွှတသ်တ ်ကပြစသ်စ၊ 

အခေါအ ျားသလ  ်စ ွ သြျားအြ ်ည့််တ  နမ်  ျားကှိို ထမ်ျားသဆ င ်ရမည။်  

ဆက ွ်ယသ်ဆ ငရ် ကပ်ခငျ်ား 

၆၄။ ၂၀၁၃ ခိုန စ်၊ မသကွျားတှိိုင်ျားသဒ ကက ျား လွှတသ်တ ်ဆှိိုင်ရ  နည်ျားဥြသဒ ၆၂ 

အရ ြွွဲွဲ့စည်ျားသ   လွှတသ်တ သ်က ်မတ န င့််အြွွဲွဲ့မ  ျား ည်  တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား 

အဆင့််အြွွဲွဲ့အစည်ျားတှိိုို့န င့်် တှိိုက်ရှိိုက်ဆက် ွယ်ပြ ျား သပြ က ျားနှိိုင် ည့်် တ  နရ် ှိ 

ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျားအ ျားလည်ျားသက င်ျား၊လိုြ်ငန်ျားန င့််ဆကစ်ြ်သ   အသ က င်ျားအရ မ  ျားကှိို 

 ှိရ ှိနာျားလည် ညဟ်ိုယူဆ ူမ  ျားအ ျားလည်ျားသက င်ျား ြှိတ် က ျား၍ သများပမနျ်ားပခင်ျား၊ 

သဆွျားသနွျားပခင်ျား၊  က ျားနာပခင်ျားန င့်် လှိိုအြ် ည့်် အသထ ကအ်ထ ျားမ  ျားကှိို တင်ပြ 

သစပခင်ျား ပြျုနှိိုင် ည်။  

၆၅။ သက မ်တ   ှိိုို့မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့၏အစညျ်ားအသ ျားမ  ျား။  သက ်မတ   ှိိုို့မဟိုတ် 

အြွွဲွဲ့၏အစည်ျားအသ ျားမ  ျားတငွ ်- 

 (က) ခန်ို့အြထ် ျား ည့်် သက ်မတ  င်  ှိိုို့မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့ ငစ်ိုစိုသြေါင်ျား  

  ဦျားသရ၏ ထက် က်ထက်မနည်ျား တက်သရ က်လျှင ် အစည်ျား  

  အသ ျား အထသပမ က် ည။် 

 ( ခ ) နည်ျားဥြသဒခွွဲ (က) အရ တကသ်ရ က်ရမည့်် သက ်မတ  င ် 

   ှိိုို့မဟိုတ ်    အြွွဲွဲ့ င်ဦျားသရ     မပြည့််လျှင ်  ပြည့်် ညအ်ထှိ 

  သက ်မတ   ှိိုို့မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့၏ဥကကဋ္ဌက အစည်ျားအသ ျားအခ ှိန်ကှိို  

  သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျားထ ျားနှိိုင် ည ်  ှိိုို့မဟိုတ ် အစည်ျားအသ ျားကှိို သနာက်  

  တစ်ရက်ရက် ှိိုို့ သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျားနှိိုင ်ည်။ 

( ဂ ) သက ်မတ   ှိိုို့မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့၏ ဥကကဋ္ဌ ည ် အစည်ျားအသ ျား 

 ဘ ြတှိအပြစသ်ဆ င်ရ ကရ်မည်။ သက ်မတ   ှိိုို့မဟိုတ် 

အြွွဲွဲ့၏ ဥကကဋ္ဌ မရ ှိလျှင ်သက မ်တ  င ် ှိိုို့မဟိုတ ်အြွွဲွဲ့ င ်မ  ျားက 

မှိမှိတှိိုို့အထွဲမ  သရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  က်သ   သက ်မတ  င် 

 ှိိုို့မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့ င် ည ် အစည်ျားအသ ျား  ဘ ြတှိအပြစ ်

သဆ င်ရ ကရ်မည။် 

၆၉ 

(ဃ) မွဲဆနဒယူရ ၌ သက ်မတ   ှိိုို့မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့၏ ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ် 

 ဘ ြတှိ ည ်ဆနဒမွဲမသြျားရ။ ဆနဒမွဲတူည သနလျှင ်သက မ်တ  

 ှိိုို့မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့၏ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ်  ဘ ြတှိ ည ် အနှိိုင်မွဲ 

သြျားရမည်။ 

၆၆။ သက မ်တ   ှိိုို့မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့၏အစ ရငခ်စံ တငပ်ြပခငျ်ား။  သက ်မတ  

 ှိိုို့မဟိုတ ်အြွွဲွဲ့၏အစည်ျားအသ ျားတွင ်သဆွျားသနွျားစဉျ်ားစ ျားပြ ျားပြစ်ြေါက - 

(က) သက ်မတ   ှိိုို့မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့၏ ဥကကဋ္ဌ ည ် အစ ရငခ်ံစ  

မူ ကမ်ျားကှိိုပြျုစို၍ သက ်မတ   ှိိုို့မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့၏အစည်ျားအသ ျား 

တွင ်တင်ပြရမည။် 

( ခ ) သက ်မတ  င ်  ှိိုို့မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့ င်မ  ျား ည ် အစ ရင်ခစံ ကှိို 

 သဘ တသူ က င်ျား လကမ် တ်သရျားထှိိုျားရမည။်  ှိိုို့ရ တွင ်

ခခွင်ျားခ က ် ှိိုို့မဟိုတ ် သဘ ကွွဲလွွဲခ က်မ  ျားရ ှိြေါက ထှိိုခခငွ်ျားခ က် 

 ှိိုို့မဟိုတ ်  သဘ ကွွဲလွွဲခ က်မ  ျားကှိို သရျား  ျားသြ ပ်ြ၍ 

လက်မ တသ်ရျားထှိိုျားပြ ျား အစ ရငခ်ံစ တငွ ်ြူျားတွွဲသြ ်ပြနှိိုင် ည်။ 

( ဂ ) အစ ရင်ခစံ မူ ကမ်ျားကှိို သက မ်တ   ှိိုို့မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့က  သဘ  

တူလျှင ် သက ်မတ   ှိိုို့မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့၏ဥကကဋ္ဌ ည ် အစ ရင်ခံစ  

ကှိို လက်မ တသ်ရျားထှိိုျား၍ တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား လွှတ်သတ  ် ဥကကဋ္ဌထံ 

တင်ပြရမည်။ 

(ဃ) သက ်မတ     ှိိုို့မဟိုတ ်   အြွွဲွဲ့၏ဥကကဋ္ဌ မရ ှိလျှင ်  ဘ ြတှိ 

တ  နထ်မ်ျားသဆ င်သ   သက ်မတ  င ်  ှိိုို့မဟိုတ ် အြွွဲွဲ့ င်က 

လက်မ တသ်ရျားထှိိုျား တင်ပြနှိိုင ်ည်။ 

သက မ်တ  ငအ်ပြစမ် ရြစ်ွဲပခငျ်ားန င့်် နိုတထွ်ကပ်ခငျ်ား 

၆၇။ သက ်မတ အ  ျား  ျား၏သက ်မတ  ငတ်စဦ်ျား ည ်- 

(က) တစ်ဆကတ်ည်ျားက င်ျားြသ   သက ်မတ အစည်ျားအသ ျားမ  ျား ှိိုို့ 

 က်ဆှိိုင်ရ သက ်မတ  ဥကကဋ္ဌ၏ ခွင့််ပြျုခ က်မရဘွဲ  ံိုျားကကှိမ် 

တှိိုငတ်ှိိုင ် မတကသ်ရ က်လျှင ် သက ်မတ  င်အပြစမ်  အလှိို 

အသလ  က်ရြ်စွဲ ည။် 
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  (၂) လွှတ်သတ ်ရံိုျား န်ထမ်ျား အကက ျားအမ  ျား ည ် ဆနဒမွဲသြျားြွွဲ  

   အတွက ် သဆ င်ရ ကရ်မည့်် လိုြ်ငန်ျားကှိို တ  နယ် ူ  

   သဆ င်ရ က ်ည့်် ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိအ ျား အသထ က ် 

   အကူပြျုရန ် န်ထမ်ျားအြွွဲွဲ့ကှိို ြွွဲွဲ့စည်ျားသြျားရမည။် 

  (၃) လွှတ်သတ ်ရံိုျား  နထ်မ်ျားအကက ျားအမ  ျား ည ် ဆနဒမွဲသြျားြွွဲ  

   အတွက ် လှိိုအြ်သ   ဆနဒမွဲလက်မ တ်မ  ျား၊ ဆနဒမွဲ  

   စ ရင်ျား၊ ဆနဒမွဲသြျားပခင်ျားန င့််စြ်လ ဉ်ျား ည့်် စ ရ က ်စ တမ်ျား  

   မ  ျား၊ ြံိုစမံ  ျား၊ ဆနဒမွဲြံိုျားမ  ျားစ စဉထ် ျားရ ှိရမည်။ လျှှိျုွဲ့  က ် 

   ဆနဒမွဲသြျားနှိိုင်ရန ် လွှတသ်တ အ်စည်ျားအသ ျားခန်ျားမအတွင်ျား  

     ျား န်ို့သနရ မ  ျားကှိိုလည်ျား စ စဉထ် ျားရ ှိရမည်။ 

   (၄) ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိ ည ် ဆနဒမွဲသြျားြွွဲမစတင်မ  ဆနဒမွဲ 

   သြျားမည့်် လွှတသ်တ ်ကှိိုယစ် ျားလ ယ်မ  ျားအတကွ် မှိမှိ  

   လက်မ တသ်ရျားထှိိုျားယသူဆ ငလ် သ   ဆနဒမွဲလက်မ တ်  

   ြံိုစ ံ(၁၀) မ  ျားကှိို ဥကကဋ္ဌတ  န် ယ ယ ထမ်ျားသဆ င်သ    

   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌန င့်် လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား  

   သရ ွဲ့သမ  က၌် သရတွက်၍ ြံိုစ ံ (၁၁)၌ ပြည့်် ွင်ျားပြျုစိုပြ ျား  

   ဥကကဋ္ဌတ  န ် ယ ယ ထမ်ျားသဆ ငသ်   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌထံ  

   တင်ပြအတည်ပြျုခ က ် ရယူ၍ လက်မ တသ်ရျားထှိိုျား 

   မ တ်တမ်ျားတင်ထ ျားရ ှိရမည်။ 

  (၅) ဆနဒမွဲသြျားြွွဲမစတင်မ  နည်ျားဥြသဒခွွဲငယ ်(၂) အရ ြွွဲွဲ့စည်ျား  

   ထ ျား ည့််  နထ်မ်ျားအြွွဲွဲ့၏ တ  နရ် ှိ  နထ်မ်ျား မ  ျား ည ် 

   ဥကကဋ္ဌတ  န ်ယ ယ ထမ်ျားသဆ ငသ်   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌန င့််  

   လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား   သရ ွဲ့သမ  က်တငွ ်ဆနဒမွဲြံိုျား  

   မ  ျားအတွငျ်ား မည် ည့််အရ မျှမရ ှိသ က င်ျား ထင်ရ  ျားသအ င ် 

   ပြ ပြ ျား ဆနဒမွဲြံိုျားမ  ျားကှိို လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား  

   ပမင်နှိိုငသ်   သနရ တွင်ထ ျားရ ှိရမည်။ 
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 ( ခ ) ယင်ျားသက ်မတ  င်သနရ တွင ် အစ ျားထှိိုျား တ  နသ်ြျားအြန်ှိိုင်ရန်  

   င့််သလ  ် ည့်် လွှတသ်တ  ် ကှိိုယ်စ ျားလ ယတ်စ်ဦျားအ ျား  

  လွှတ်သတ ် ှိိုို့ အမညစ် ရင်ျားတင် ငွ်ျား၍ အတည်ပြျုခ က ် ရယူ  

  ရမည်။ 

အခနျ်ား(၉) 

လွှတသ်တ က်ှိိုယစ် ျားလ ယအ်ပြစမ်  ရြစ်ွဲပခငျ်ား 

၇၁။ လွှတသ်တ က်ှိိုယစ် ျားလ ယအ်ပြစမ် ရြစ်ွဲပခငျ်ား။ လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ် 

တစ်ဦျား ည ်သအ က်ြေါအသ က င်ျားတစ်ခိုခို ပြစ်သြေါ်လျှင ်လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ်

အပြစမ်  ရြ်စွဲပြ ျားပြစ ်ည်ဟို မ တ်ယူရမည ်- 

(က) ဥြသဒန င့််အည  နိုတ်ထကွ်ပခငျ်ား၊ 

( ခ )  တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားလွှတသ်တ  ်သရ ျားသက က်ြွွဲဥြသဒအရလွှတသ်တ  ်

ကှိိုယ်စ ျားလ ယအ်ပြစ ်ဆကလ်က်ရြ်တည ်ြှိိုင်ခငွ့််ကှိိုဥြသဒအရ 

ဆံိုျားရံှုျားပခင်ျား၊ 

( ဂ )  တြ်မသတ ်  ျား လွှတသ်တ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယအ်ပြစမ်  ပြနလ်ည် 

ရိုြ် ှိမ်ျားခံရပခင်၊ 

(ဃ) ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒ ြိုဒ်မ ၃၉၆၊ ြိုဒ်မခွွဲ (က)တငွ ် ပြဌ န်ျား 

ထ ျားသ   အသ က င်ျားတစရ်ြ်ရြ်သ က င့်် ဥြသဒန င့််အည  

ပြနလ်ည်ရိုြ် ှိမ်ျားခံရပခင်ျား၊ 

( င )  တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်လွှတသ်တ ်ဆှိိုင်ရ  ဥြသဒ၊ 

နည်ျားဥြသဒမ  ျားအရ   လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယအ်ပြစမ်   ရြ်စွဲ 

ခံရပခင်ျား၊ 

( စ )  ကွယ်လနွအ်နှိစစသရ က်ပခင်ျား။ 
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၇၂။ လစလ်ြသ် က ငျ်ားသ ကည ပခငျ်ား။   နည်ျားဥြသဒ ၇၁ အရ လွှတ်သတ  ်

ကှိိုယ်စ ျားလ ယအ်ပြစမ်  ရြ်စွဲ ည့််ကှိစစတွင ်ဥကကဋ္ဌ ည ်- 

 (က) လွှတ်သတ  ် ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် သနရ လစ်လြ်သ က င်ျား  

  နှိိုင်ငသံတ ်ပြနတ်မ်ျားတငွ ်ထိုတ်ပြနသ် ကည ရမည။် 

 ( ခ )  လစ်လြ်သ   လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ်သနရ တငွ်အစ ျားထှိိုျား  

  သရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  က ် နှိိုင်သရျားအတကွ ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  

  သရ ျားသက က်ြွွဲသက ်မရ င ် အြွွဲွဲ့ခွွဲမ တစ်ဆင့်် ပြညသ်ထ င်စို  

  သရ ျားသက က်ြွွဲ သက ်မရ င် ှိိုို့ အသ က င်ျား က ျားရမည။် 

အခနျ်ား(၁၀) 

ဥကကဋ္ဌ န င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ အ ျား တ  နမ် ရိုြ ်ှိမျ်ားပခငျ်ားန င့်် 

အစ ျားထှိိုျားသရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  ကပ်ခငျ်ား 

၇၃။ တ  နမ် ရိုြ ်ှိမျ်ားရန ် အဆှိိုလွှ တင ွ်ငျ်ားပခငျ်ား။  ၂၀၁၃ခိုန စ်၊  မသကွျား 

တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားလွှတသ်တ ်ဆှိိုင်ရ  ဥြသဒြိုဒ်မ ၂၀ အရ ဥကကဋ္ဌကှိိုပြစသ်စ၊ ဒိုတှိယ 

ဥကကဋ္ဌကှိိုပြစသ်စ၊  ဥကကဋ္ဌန င့််   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ   န စ်ဦျားလံိုျားကှိိုပြစသ်စ တ  နမ်  

ရိုြ် ှိမ်ျားရန ် အဆှိိုလွှ တင ွ်င်ျားလှိိုလျှင ် ကတှိ စစ ပြျုပြ ျား ည့်် လွှတ်သတ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် စိုစိုသြေါင်ျားဦျားသရအနက ် အနည်ျားဆံိုျားသလျားြံိုတစ်ြံို ည ် မှိမှိတှိိုို့ 

လက်မ တသ်ရျားထှိိုျားထ ျားသ   အဆှိိုလွှ ကှိို - 

 (က) ဥကကဋ္ဌအ ျား တ  နမ်  ရိုြ် ှိမ်ျားရနပ်ြစြ်ေါက ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌထံ  

  တင် ငွ်ျားရမည်။ 

 ( ခ ) ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌအ ျား တ  နမ်  ရိုြ် ှိမ်ျားရနပ်ြစြ်ေါက ဥကကဋ္ဌထ ံ 

  တင် ငွ်ျားရမည်။ 

 ( ဂ ) ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ န စ်ဦျားလံိုျားကှိို တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားရန်  

  ပြစြ်ေါက လွှတသ်တ တ်ွင ် တင်ပြသဆ င်ရ ကန်ှိိုငသ်ရျားအတွက်  

  လွှတ်သတ ်ရံိုျား န်ထမ်ျားအကက ျားအမ  ျားထံ တင် ငွ်ျားရမည။် 
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ဥကကဋ္ဌအ ျား အစညျ်ားအသ ျားက လတငွ ်တ  နမ် ရိုြ ်ှိမျ်ားရန ်သဆ ငရ် ကပ်ခငျ်ား 

၇၄။ နည်ျားဥြသဒ ၇၃၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ (က) အရ ဥကကဋ္ဌကှိို တ  န်မ ရိုြ် ှိမ်ျားရန် 

အဆှိိုလွှ  တင် ငွ်ျားပခင်ျားပြစြ်ေါက ယင်ျားကှိစစကှိိုသဆ င်ရ က်ရန ် အလှိိုို့င   ဒိုတှိယ 

ဥကကဋ္ဌ ည ်ဥကကဋ္ဌတ  နက်ှိို ယ ယ ထမ်ျားသဆ င်ရမည်။ 

၇၅။ ဥကကဋ္ဌအ ျား လွှတသ်တ အ်စည်ျားအသ ျားတွင် တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားရန် 

တင် ငွ်ျား ည့််အဆှိိုလွှ န င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ နည်ျားဥြသဒ ၇၄ အရ ဥကကဋ္ဌ တ  န်ကှိို 

ယ ယ ထမ်ျားသဆ ငသ်   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ ည ်- 

(က) တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားလှိိုသ က င်ျားအဆှိိုကှိို လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား 

အစ အစဉတ်ွင ်ထည့်် ွင်ျားရမည်။ 

 ( ခ ) တ  နမ်  ရိုြ် ှိမ်ျားလှိိုသ က င်ျား အဆှိိုလွှ တငွ ်လက်မ တသ်ရျားထှိိုျား  

  သ   လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ် တစဦ်ျားဦျားအ ျား ယင်ျားအဆှိိုကှိို  

  လွှတ်သတ ် ှိိုို့ တင် ငွ်ျားသစရမည်။ 

( ဂ ) နည်ျားဥြသဒခွွဲ (ခ) အရ တင် ငွ်ျားသ   အဆှိိုန င့််စြ်လ ဉျ်ား၍ 

သဆွျားသနွျားလှိိုသ   လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားအ ျား အမည် 

စ ရင်ျားတင် ငွ်ျား၍သဆွျားသနွျားခွင့််ပြျုရမည။် 

(ဃ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား သဆွျားသနွျားပြ ျား ည့််အခေါ အဆှိိုန င့်် 

စြ်လ ဉ်ျား၍ ဆက်လကအ်သရျားယူ သဆ င်ရ ကရ်န ်  င့်် မ င့်် 

လွှတ်သတ ်၏ အဆံိုျားအပြတ ် ရယူရ တငွ ် ဆနဒမွဲလက်မ တ် 

အ ံိုျားပြျုပြ ျား လျှှိျုွဲ့  က်ဆနဒမွဲသြျား ည့်် နည်ျားလမ်ျားန င့််အည  

သအ က်ြေါအတှိိုင်ျားသဆ င်ရ ကရ်မည ်- 

  (၁) ဆနဒမွဲသြျားြွွဲကှိို လွှတ်သတ အ်စည်ျားအသ ျားခန်ျားမအတွင်ျား  

   ဥကကဋ္ဌတ  နယ် ယ ထမ်ျားသဆ ငသ်   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌန င့််  

   လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား သရ ွဲ့သမ  က်၌ ပြျုလိုြ်  

   ရမည်။ 
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 (ဃ) အမ န်အမ တအ်  ျား (  )  ှိိုို့မဟိုတ ်  ကက်သပခအမ တအ်  ျား  

  (×)ထငရ်  ျားသအ င ်ဆနဒပြျုမထ ျားသ   ဆနဒမွဲလက်မ တ်၊ 

 ( င ) ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိကှိိုယ်တှိိုင ် လက်မ တ်သရျားထှိိုျားထ ျားပခင်ျား မရ ှိ  

   ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ်၊ 

 ( စ ) အတိုပြျုလိုြ်ထ ျားသ   ဆနဒမွဲလက်မ တ်။ 

၇၇။ ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိ ည ် သအ က်ြေါဆနဒမွဲလက်မ တ ် အသရအတွက ်

မ  ျားကှိို ြံိုစ(ံ၁၄-က)န င့်် ြံိုစ(ံ၁၄-ခ)တှိိုို့တငွ ် ဂဏန်ျားပြင့််လည်ျားသက င်ျား၊ စ ပြင့်် 

လည်ျားသက င်ျား ပြည့််စွက်၍ ဥကကဋ္ဌတ  န ် ယ ယ ထမ်ျားသဆ ငသ်   ဒိုတှိယ 

ဥကကဋ္ဌထံ တင်ပြအတည်ပြျုခ က်ရယူပြ ျား လက်မ တသ်ရျားထှိိုျား မ တတ်မ်ျားတင်ထ ျား 

ရ ှိရမည ်- 

 (က) ြံိုစ ံ (၁၄-က) တငွ ် ြယမ်ွဲအပြစ်  တ်မ တသ်   ဆနဒမွဲ  

  လက်မ တ်အသရအတွက၊် 

 ( ခ ) ြံိုစ ံ (၁၄- ခ)တွင ်ဆနဒမွဲမ  ျားသရတွက်ရ ၌ ထည့်် ွင်ျား သရတွက ် 

  ခွင့််မရ ှိသ   သအ က်သြ ်ပြြေါ ဆနဒမွဲလက်မ တအ်သရအတကွ ်- 

  (၁) ဆနဒမွဲြံိုျားအတွင်ျားမ  ထိုတယ်ရူရ ှိသ   ဆနဒမွဲလက်မ တ်  

   အသရအတွကက် မူလထိုတ်သြျားထ ျားသ   ဆနဒမွဲ 

   လက်မ တ ် အသရအတွကထ်က ် သလ  ့်နည်ျားသန ည့််  

   အသရအတွက၊် 

  (၂) မ  ျားယွင်ျားသရျား  ျားမှိ၍ ြ က်ဆ ျားြစ် ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ်  

   အသရအတွက။် 

၇၈။ ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိ ည ်သထ က်ခဆံနဒမွဲ စိုစိုသြေါင်ျားန င့်် ကန်ို့ကွကဆ်နဒမွဲ 

စိုစိုသြေါင်ျားတှိိုို့ကှိို ြံိုစ(ံ၁၅)တငွ်ပြည့််စွက်၍ ဥကကဋ္ဌတ  န ်ယ ယ ထမ်ျားသဆ ငသ်   

ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌထံ တင်ပြအတည်ပြျုခ က ်ရယူပြ ျား လက်မ တသ်ရျားထှိိုျား မ တ်တမ်ျားတင ်

ထ ျားရ ှိရမည်။ 
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  (၆) (ကက) လွှတ်သတ  ် ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည ် ဆနဒမွဲ 
    လက်မ တ်ြံိုစ(ံ၁၁)ကှိို ထိုတယ်ူရန ်  တ်မ တ်  
    ထ ျားသ   သနရ မ  ျားရ ှိ တ  နရ် ှိ န်ထမ်ျား 
    မ  ျားထံမ  လက်ခရံရ ှိသ က ငျ်ား ြံိုစ(ံ၁၂)တွင ် 
    လက်မ တသ်ရျားထှိိုျားရယူ၍  တ်မ တ်ထ ျားသ    
    သနရ တငွ ် လျှှိျုွဲ့  က်ဆနဒပြျုရမည်။ ယင်ျား ှိိုို့  
    ဆနဒပြျုရ တွင ် ဆနဒမွဲလက်မ တ်၌ ဥကကဋ္ဌအ ျား  
    တ  နမ်  ရိုြ် ှိမ်ျားရနအ်ဆှိိုကှိို သထ က်ခလံျှင ် 
    မင်ပြင့်် အမ နအ်မ တအ်  ျား (   ) ကှိို လည်ျား  
    သက င်ျား၊ ဥကကဋ္ဌအ ျား တ  န်မ  ရိုြ် ှိမ်ျားရန ် 
    အဆှိိုကှိို ကန်ို့ကွကလ်ျှင ် မင်ပြင့်် ကက်သပခ  
    အမ တ်အ  ျား (×)ကှိိုလည်ျားသက င်ျား အထင ် 
    အရ  ျားပြျုရမည်။ ထှိိုို့သနာက ်ဆနဒမွဲလက်မ တ်ကှိို  
    မှိမှိကှိိုယတ်ှိိုင ်မွဲြံိုျားအတငွ်ျား ှိိုို့ ထည့််ရမည်။ 
   ( ခခ ) တ  နမ်  ရိုြ် ှိမ်ျားရန ် အဆှိိုတင် ွင်ျားပခင်ျား  
     ခံရသ   ဥကကဋ္ဌ ည်လညျ်ား လွှတသ်တ  ် 
     ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် တစဦ်ျားအပြစ် ဆနဒမွဲသြျားခွင့််  
     ရ ှိ ည်။ 
  (၇) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ်တစဦ်ျား ည ်ဆနဒမွဲလက်မ တ ် 
   သြေါ်တငွ ်မ  ျားယငွ်ျားသရျား  ျားမှိလျှင ်ယင်ျားဆနဒမွဲလက်မ တက်ှိို  
   ြယ်ြ က်၍ ဆနဒမွဲလက်မ တ ် အ စ ် လွဲလ ယသ်ြျားရန်  
   သတ င်ျားခနံှိိုင် ည။် ထှိို ှိိုို့ လွဲလ ယ် ည့်် သနရ ၌ြင်  
   လွှတ်သတ  ် ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် ကှိိုယ်တှိိုင ် ဥကကဋ္ဌတ  န ် 
   ယ ယ ထမ်ျားသဆ င်သနသ   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ သရ ွဲ့သမ  ကတ်ွင ် 
   ဆနဒမွဲလက်မ တ ် အသဟ င်ျားကှိို ြ က်ဆ ျားြစ်ရမည်။  
   ြ က်ဆ ျား ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ ် အသရအတွက်ကှိို  
   ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိက ြံိုစ(ံ၁၃)တငွ ် ပြည့်် ွင်ျားပြျုစို၍  
   ဥကကဋ္ဌတ  န ်ယ ယ  ထမ်ျားသဆ ငသ်   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌထံ  
   တင်ပြ အတည်ပြျုခ က်ရယပူြ ျား မ တတ်မ်ျားတင်ထ ျားရ ှိ  
   ရမည်။ 
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  (၈) ဆနဒမွဲသရတွက်ပခင်ျားကှိို သဆ င်ရ ကရ် တငွ ်- 

   (ကက) ဥကကဋ္ဌတ  န ် ယ ယ  ထမ်ျားသဆ ငသ်   

     ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ ည ်ဆနဒမွဲြံိုျားမ  ျားကှိို လွှတသ်တ  ် 

     ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၏ သရ ွဲ့သမ  က်တငွ ် နည်ျား  

     ဥြသဒခွွဲငယ ် (၂) အရ ြွွဲွဲ့စည်ျားထ ျား ည့််  

      နထ်မ်ျားအြွွဲွဲ့၏ တ  နရ် ှိ  နထ်မ်ျားအ ျား      

     ြွင့််လ စ်သစ၍ ဆနဒမွဲလက်မ တ်မ  ျားကှိို ထိုတ ် 

     ယူသစရမည်။ ဆနဒမွဲြံိုျားမ  ျားကှိို ြွင့််လ စ်ပခင်ျား  

     မပြျုမ  ဆနဒမွဲြံိုျားပြင်ြတငွ ် ထ ျားခွဲ့်သ    

     ဆနဒမွဲလက်မ တ်မ  ျား သတွွဲ့ရ ှိြေါက ကက ျား ကြ် ူ  

     အရ ရ ှိအ ျား အသရအတွကက်ှိို မ တတ်မ်ျား  

     တငသ်စ၍ ြယ်မွဲအပြစ်  တမ် တ်သစရမည်။ 

 ( ခခ ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားအ ျား ြံိုစ(ံ၁၂)  

 ပြင့်် ထိုတသ်ြျားထ ျား ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ ် 

 အသရအတွကန် င့်် ဆနဒမွဲြံိုျားမ  ျားအတငွ်ျားမ   

 ထိုတ်ယူရရ ှိ ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ ် အသရ  

 အတွက ် ကှိိုက်ည ပခင်ျား ရ ှိ /မရ ှိ ကက ျား ကြ် ူ  

 အရ ရ ှိက စှိစစ်ရမည။် ြံိုစ(ံ၁၂)ပြင့်် ထိုတသ်ြျား  

 ထ ျားသ   ဆနဒမွဲလက်မ တ်အသရအတွက်ထက ် 

 ဆနဒမွဲြံိုျားအတွင်ျားမ  ထိုတယ်ရူရ ှိ ည့်် ဆနဒမွဲ  

 လက်မ တ ် အသရအတကွ်က ြှိိုသနသ က င်ျား  

 ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိက တင်ပြလ လျှင ် ဥကကဋ္ဌ  

 တ  န ် ယ ယ ထမ်ျားသဆ ငသ်နသ   ဒိုတှိယ  

 ဥကကဋ္ဌ ည ်ဆနဒမွဲသြျားြွွဲကှိို အ စ်ပြျုလိုြ်မည ် 

 ပြစသ် က င်ျား လွှတသ်တ ် ှိိုို့ သ ကည ရမည်။ 
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( ဂ ဂ )  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားအ ျား ြံိုစ ံ (၁၂) 

ပြင့်် ထိုတသ်ြျားထ ျား ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ ်

အသရအတွက်ထက ် ဆနဒမွဲြံိုျားအတငွ်ျားမ  ထိုတ ်

ယူရရ ှိ ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တအ်သရအတွကက် 

သလ  ့်နည်ျားြေါက သလ  ့်နည်ျား ည့်် အသရ 

အတွကက်ှိို လည်ျားသက င်ျား၊ သလ  ့်နည်ျား ည့်် 

ဆနဒမွဲ လက်မ တ်မရ ှိြေါက မရ ှိသ က င်ျားကှိို 

လည်ျားသက င်ျား ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိက ဥကကဋ္ဌ 

တ  န ်  ယ ယ ထမ်ျားသဆ င်သ   ဒိုတှိယ 

ဥကကဋ္ဌထံ တင်ပြလ  ည့််အခေါ ဥကကဋ္ဌ တ  န ်

ယ ယ ထမ်ျားသဆ ငသ်   ဒိုတှိယ ဥကကဋ္ဌက 

လွှတ်သတ ် ှိိုို့သ ကည ၍ ဆနဒမွဲ လက်မ တက်ှိို 

ကက ျား ကြ် ူ အရ ရ ှိအ ျား သရတွကသ်စရမည။် 

၇၆။ ဆနဒမွဲလက်မ တ်မ  ျားကှိို သရတွက်ရ ၌ အဆှိိုကှိိုသထ ကခ်ံသ   ဆနဒမွဲ 

လက်မ တ်န င့်် အဆှိိုကှိိုကန်ို့ကွကသ်   ဆနဒမွဲလက်မ တမ်  ျားကှိို   ျားပခ ျားစ ခွွဲ၍ 

သရတကွ်ရမည။် ထှိို ှိိုို့ သရတွက်ရ တငွ ် သအ က်ြေါ ဆနဒမွဲလက်မ တ်မ  ျားကှိို 

သတွွဲ့ရ ှိြေါက ကက ျား ကြ် ူအရ ရ ှိက ဥကကဋ္ဌတ  န ် ယ ယ ထမ်ျားသဆ ငသ်   

ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌထံတငပ်ြ၍ မ နက်န်ြေါက ဥကကဋ္ဌ တ  နယ် ယ ထမ်ျားသဆ ငသ်   

ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ ည ်ြယ်မွဲအပြစ် ဆံိုျားပြတ ် တ်မ တ်သ က င်ျား သ ကည ရမည ်- 

 (က) ဆနဒမွဲြံိုျားအတွင်ျား ှိိုို့ မထည့််ဘွဲ ဆနဒမွဲြံိုျားပြင်ြတွင်ထ ျားခွဲ့်သ    

  ဆနဒမွဲလက်မ တ်၊ 

 ( ခ ) ဆနဒပြျုထ ျားပခင်ျားမရ ှိသ   ဆနဒမွဲလက်မ တ်၊ 

 ( ဂ ) အမ န်အမ တအ်  ျား (    ) န င့် ်  ကကသ်ပခအမ တ်အ  ျား (×) မ   

  အြ အပခ ျားအမ တအ်  ျား ပြျုထ ျား ည့်် ဆနဒမွဲလက်မ တ်၊ 

 



၈၂ 

ဥကကဋ္ဌ န င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ န စဦ်ျားလံိုျားအ ျား အစညျ်ားအသ ျားက လတငွ ် တ  နမ်  

ရိုြ ်ှိမျ်ားရန ်သဆ ငရ် ကပ်ခငျ်ား 

၈၈။ နည်ျားဥြသဒ ၇၃၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ( ဂ ) အရ ဥကကဋ္ဌ န င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ န စ်ဦျား 

လံိုျားအ ျား လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျားက လတငွ် တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားရန် အဆှိိုလွှ  

တင် ငွ်ျားပခင်ျား ပြစ်ြေါက - 

 (က) အခမ်ျားအနာျားမ  ျားအပြစ ် သဆ င်ရ ကသ်နသ   လွှတသ်တ ရ်ံိုျား  

   နထ်မ်ျားအကက ျားအမ  ျား ည ် ယင်ျား ှိိုို့အဆှိိုပြျုလွှ  လကခ်ံရရ ှိ  

  သ က င်ျား သ ကည ၍ လွှတသ်တ ်၏ သဆ င်ရ ကဆ်ွဲ မူလအစ   

  အစဉမ်  ျားကှိိုရြ်ဆှိိုင်ျားပြ ျားလွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျားကှိို ကက ျား ကြ်ရန ် 

   ဘ ြတှိတစဦ်ျားအ ျား လွှတသ်တ ်က တငသ်ပမ  ကသ်ရျားအတွက်  

  သဆ င်ရ ကရ်မည။် 

 ( ခ )  ဘ ြတှိတငသ်ပမ  က်ပခင်ျားကှိို နည်ျားဥြသဒ ၇ မ  ၁၅ အထှိြေါ  

  နည်ျားလမ်ျားန င့််အည  သဆ င်ရ က်ရမည်။ 

( ဂ ) နည်ျားဥြသဒခွွဲ(ခ)အရ တင်သပမ  က်လှိိုက ်ည့််  ဘ ြတှိ ည် 

ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ န စဦ်ျားလံိုျားအ ျား တ  နမ်  ရိုြ် ှိမ်ျားရန ်

ကှိစစမ  ျားမ အြ လွှတ်သတ အ်စည်ျားအသ ျားတငွ် အပခ ျားကှိစစမ  ျား 

ကှိို  သဆ င်ရ ကခ်ငွ့််မရ ှိသစရ။ 

(ဃ)  ဘ ြတှိ ည ်- 

  (၁) တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားလှိိုသ က င်ျား အဆှိိုကှိို လွှတသ်တ  ်

   အစည်ျားအသ ျား  အစ အစဉတ်ွင်ထည့်် ွင်ျားရမည်။ 

  (၂) တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားလှိိုသ က င်ျား အဆှိိုလွှ တငွ ် လက်မ တ ် 

   သရျားထှိိုျားသ   ကတှိ စစ ပြျုပြ ျား ည့်် လွှတသ်တ  ် 

   ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် တစဦ်ျားဦျားအ ျား ယင်ျားအဆှိိုကှိို  

   လွှတ်သတ ် ှိိုို့ တင် ငွ်ျားသစရမည်။ 

  (၃) နည်ျားဥြသဒခွွဲငယ ် (၂) အရ တင် ငွ်ျားသ   အဆှိိုန င့်် 

   စြ်လ ဉျ်ား၍ သဆွျားသနွျားလှိိုသ   လွှတသ်တ က်ှိိုယစ် ျားလ ယ ် 

   မ  ျားအ ျား အမညစ် ရင်ျား တင် ငွ်ျားသစ၍ သဆွျားသနွျားခငွ့််  

   ပြျုရမည်။ 

၇၉ 

၇၉။ အသရျားယသူဆ ငရ် ကရ်နရ် ှိမရ ှိသ ကည ပခငျ်ား။  ဥကကဋ္ဌတ  နယ် ယ  

ထမ်ျားသဆ ငသ်   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ ည ် ြံိုစ(ံ၁၅)ြေါ ဆနဒမွဲသြျားမှု အသပခအသနအရ  

ဥကကဋ္ဌအ ျား    တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားရန် အဆှိိုကှိို    ကတှိ စစ ပြျုပြ ျား ည့် ်လွှတသ်တ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်စိုစိုသြေါင်ျားဦျားသရ၏ အနည်ျားဆံိုျား ံိုျားြံိုန စ်ြံိုက -  

 (က) သထ က်ခပံခင်ျားမရ ှိလျှင ် အသရျားယူသဆ င်ရ က်ရန ် မရ ှိသ က င်ျား  

  သ ကည ရမည။် 

 ( ခ ) သထ က်ခလံျှင ်အသရျားယူသဆ င်ရ ကမ်ည်ပြစ်သ က င်ျား သ ကည   

  ရမည်။ 

၈၀။ စံိုစမျ်ားစစသ်ဆျားပခငျ်ား။ နည်ျားဥြသဒ ၇၉၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ (ခ) အရ အသရျားယူ 

သဆ င်ရ ကရ်န ်သ ကည ထ ျားသ   အဆှိိုန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ - 

(က) စံိုစမ်ျားစစ်သဆျားရန ်  င့််သလ  သ်   လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ် 

မ  ျား ြေါ င် ည့််စံိုစမ်ျားစစသ်ဆျားသရျားအြွွဲွဲ့ကှိို ဥကကဋ္ဌတ  န ်ယ ယ  

ထမ်ျားသဆ ငသ်   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌက ြွွဲွဲ့စည်ျားရမည။် 

( ခ ) စံိုစမ်ျားစစ်သဆျားသရျားအြွွဲွဲ့က စံိုစမ်ျားစစ်သဆျား ည့််အခေါ တ  နမ်  

ရိုြ် ှိမ်ျားရနအ်ဆှိိုတင် ငွ်ျားပခင်ျားခရံသ   ဥကကဋ္ဌ ည ်ကှိိုယ်တှိိုင ်

သ  ်လည်ျားသက င်ျား၊ လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် တစ်ဦျားဦျားအ ျား 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်ခနိ်ု့၍ သ   ်လည်ျားသက င်ျား သခ ြခငွ့််ရ ှိ ည်။ 

( ဂ ) စံိုစမ်ျားစစ်သဆျားသရျားအြွွဲွဲ့ ည ် စံိုစမ်ျားသတွွဲ့ရ ှိခ က ် အစ ရင်ခံစ ကှိို 

ယင်ျားအြွွဲွဲ့ ြွွဲွဲ့စည်ျား ည့််သနို့မ  ရကသ်ြေါင်ျား ၃၀ အတွင်ျား ဥကကဋ္ဌ 

တ  နယ် ယ ထမ်ျားသဆ င်သ   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌထံတင်ပြရမည်။ 

 (ဃ) ဥကကဋ္ဌတ  န ် ယ ယ ထမ်ျားသဆ င်သ   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ ည်  

  စံိုစမ်ျားစစ်သဆျားသရျားအြွွဲွဲ့၏ အစ ရင်ခံစ ကှိို ရရ ှိ ည့််အခေါ ယင်ျား  

  အစ ရင်ခစံ ကှိို လွှတသ်တ ် ှိိုို့ သဆ လ င်စ ွ တင်ပြရမည်။ 

 



၈၀ 

၈၁။ စံိုစမျ်ားစစသ်ဆျားသရျားအြွွဲွဲ့၏ တငပ်ြခ ကန် င့််စြလ် ဉျ်ား၍ သဆ ငရ် ကပ်ခငျ်ား။ 

စံိုစမ်ျားစစ်သဆျားသရျားအြွွဲွဲ့၏ စံိုစမ်ျားသတွွဲ့ရ ှိခ ကအ်ရ ဥကကဋ္ဌကှိို တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားရန ်

တင် ငွ်ျားသ   အဆှိို ည ်- 

 (က) မ န်ကန်ပခင်ျားမရ ှိသ က င်ျား တင်ပြခ ကပ်ြစြ်ေါက ယင်ျားအဆှိိုန င့််  

  စြ်လ ဉ်ျား၍ သဆ င်ရ ကရ်န်မရ ှိသ က င်ျား ဥကကဋ္ဌတ  န ် ယ ယ   

  ထမ်ျားသဆ ငသ်   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌကသ ကည ရမည။် 

 ( ခ ) မ န်ကန်ပြ ျားအသရျားယူ င့််သ က င်ျား တင်ပြခ ကပ်ြစြ်ေါကတ  နမ်   

  ရိုြ် ှိမ်ျားသရျားအတွက ် လွှတသ်တ ်၏ အဆံိုျားအပြတ ် ရရ ှိသရျား  

  အတွက ် လွှတသ်တ ်၏အဆံိုျားအပြတ်ရရ ှိရန ် ဥကကဋ္ဌတ  န ် 

  ယ ယ ထမ်ျားသဆ ငသ်   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌက နည်ျားဥြသဒ ၇၄ မ   

  ၇၈ အထှိြေါအတှိိုင်ျား လျှှိျုွဲ့  က်ဆနဒမွဲသြျားပြ ျား နည်ျားလမ်ျားန င့််အည   

  သဆ င်ရ ကရ်မည။် 

၈၂။ ဆံိုျားပြတခ် ကက်ှိိုသ ကည ပခငျ်ား။ နည်ျားဥြသဒ ၈၁၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ (ခ) 

အရ သဆ င်ရ ကရ် တငွ ် ဥကကဋ္ဌတ  န ် ယ ယ ထမ်ျားသဆ ငသ်   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ 

 ည် ဥကကဋ္ဌကှိို တ  န်မ ရိုြ် ှိမ်ျားရနအ်ဆှိိုအ ျား ကတှိ စစ ပြျုပြ ျား ည့်် 

လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်စိုစိုသြေါင်ျားဦျားသရ၏ အနည်ျားဆံိုျား  ံိုျားြံိုန စ်ြံိုက - 

 (က) သထ က်ခပံခင်ျားမရ ှိလျှင ် အသရျားယူသဆ င်ရ က်ရန ် မရ ှိသ က င်ျား  

  သ ကည ရမည။် 

 ( ခ ) သထ က်ခလံျှင ်ဥကကဋ္ဌအ ျား တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားသ က င်ျား သ ကည   

  ရမည်။ 

၈၃။ နည်ျားဥြသဒ ၈၂၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ(ခ) အရ ဥကကဋ္ဌကှိို တ  နမ်  ရိုြ် ှိမ်ျားလျှင်     

၂၀၁၃ ခိုန စ်၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်လွှတသ်တ ်ဆှိိုင်ရ  ဥြသဒြိုဒ်မ 

၂၂ အရ လွှတသ်တ က်ှိိုယစ် ျားလ ယ်အပြစမ် လည်ျား ရြ်စွဲပြ ျားပြစသ်  သ က င့်် 

ဥကကဋ္ဌတ  န ်ယ ယ ထမ်ျားသဆ ငသ်         ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ ည ်    လှိိုအြ် လှိို    

သဆ င်ရ ကန်ှိိုင်ရန ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားသရ ျားသက က်ြွွဲသက ်မရ င ် အြွွဲွဲ့ခွွဲမ တစ်ဆင့်် 

ပြည်သထ င်စိုသရ ျားသက က်ြွွဲသက ်မရ င် ှိိုို့ အသ က င်ျား က ျားရမည်။ 

၈၁ 

၈၄။ နည်ျားဥြသဒ ၇၃ န င့်် ၇၉၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ(ခ) အရ တ  နမ်  ရိုြ် ှိမ်ျားရန ်

သဆ င်ရ ကပ်ခင်ျားခရံသ   ဥကကဋ္ဌ ည ်တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားရန် သဆ င်ရ ကဆ်ွဲက လ 

အတငွ်ျား လွှတ်သတ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ်တစ်ဦျား၏အခွင့််အသရျားမ  ျား ဆံိုျားရံှုျားပခင်ျားမရ ှိသစရ။ 

က င်ျားြဆွဲ လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျားမ  ျားတငွ်လညျ်ား လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ်

အပြစ ်တကသ်ရ က ်သဆ င်ရ က်ခငွ့််ရ ှိ ည။် 

၈၅။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား က င်ျားြသနစဉ ်ဥကကဋ္ဌကှိို တ  နမ်  ရိုြ် ှိမ်ျားရန ်

အဆှိိုန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ် သလျားြံိုတစ်ြံိုက အဆှိိုတင် ငွ်ျား 

ပြ ျား  ံိုျားြံိုန စ်ြံိုက ဆက်လကအ်သရျားယူသဆ င်ရ က်ရန ်သထ က်ခ ံပြင့်် ယင်ျားကှိစစ 

ကှိို စံိုစမ်ျားစစသ်ဆျားသရျားအြွွဲွဲ့ ြွွဲွဲ့စည်ျားသန ည့််အခ ှိန်တငွ ် ဥကကဋ္ဌတ  န ် ယ ယ  

ထမ်ျားသဆ ငသ်   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ ည ်လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျား၏မူလအစ အစဉ် 

မ  ျားကှိို ဆက်လကက်က ျား ကြ်သဆ င်ရ ကရ်မည်။ 

ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌအ ျား အစညျ်ားအသ ျားက လတငွ ်တ  နမ် ရိုြ ်ှိမျ်ားရန ်သဆ ငရ် ကပ်ခငျ်ား 

၈၆။ နည်ျားဥြသဒ ၇၃၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ(ခ) အရ ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌအ ျား တ  နမ်  

ရိုြ် ှိမ်ျားရနတ်င် ငွ်ျားသ   အဆှိိုလွှ ကှိို လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျား က င်ျားြ ည့်် 

က လတငွ ်ရရ ှိပခင်ျားပြစလ်ျှင ်ဥကကဋ္ဌ ည ်နည်ျားဥြသဒ ၇၃ မ  ၈၂ အထှိ ြေါရ ှိသ   

ပြဌ န်ျားခ က်မ  ျားန င့််အည  သဆ င်ရ ကရ်မည်။ 

၈၇။ ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌကှိို တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားလျှင် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ် 

ပြည်နယ်လွှတသ်တ ်ဆှိိုင်ရ  ဥြသဒြိုဒ်မ ၂၂ အရ လွှတသ်တ  ် ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်    

အပြစမ် လည်ျား    ရြ်စွဲပြ ျားပြစသ်  သ က င့််   ဥကကဋ္ဌ ည ်လှိိုအြ် လှိိုသဆ င်ရ က် 

နှိိုင်ရန ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားသရ ျားသက က်ြွွဲ သက ်မရ ငအ်ြွွဲွဲ့ခွွဲမ တစ်ဆင့်် ပြညသ်ထ င်စို 

သရ ျားသက က်ြွွဲသက ်မရ င် ှိိုို့ အသ က င်ျား က ျားရမည။် 
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ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌအ ျား အစညျ်ားအသ ျားက လ မဟိုတ ်ည့််အခေါတငွ ် တ  နမ်  

ရိုြ ်ှိမျ်ားရန ်သဆ ငရ် ကပ်ခငျ်ား 

၉၃။ ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌအ ျား လွှတ်သတ အ်စည်ျားအသ ျားက လ မဟိုတ် ည့်် 

အခေါတွင ် တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားရန ် တင် ငွ်ျား ည့််အဆှိိုလွှ န င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ 

ဥကကဋ္ဌ ည ်နည်ျားဥြသဒ ၉၂ ြေါနည်ျားလမ်ျားန င့််အည  သဆ င်ရ က်ရမည်။ 

ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ န စဦ်ျားလံိုျားအ ျား အစညျ်ားအသ ျားက လ မဟိုတ ်ည့်် အခေါတငွ ်

တ  နမ် ရိုြ ်ှိမျ်ားရန ်သဆ ငရ် ကပ်ခငျ်ား 

၉၄။ ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ န စဦ်ျားလံိုျားအ ျား လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျားက လ 

မဟိုတ် ည့််အခေါတငွ ် တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားရန ် နည်ျားဥြသဒ ၇၃၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ 

(ဂ)အရ  တင် ငွ်ျား ည့််  အဆှိိုလွှ ကှိို  လက်ခရံရ ှိသ  အခေါ  လွှတသ်တ တ်ွင ်

တင်ပြသဆ င်ရ ကန်ှိိုငသ်ရျားအတွက ် လွှတ်သတ ်ရံိုျား န်ထမ်ျား အကက ျားအမ  ျား ည် 

ယင်ျားအဆှိိုလွှ ကှိို ဥကကဋ္ဌထ ံတင်ပြရမည်။  

၉၅။ နည်ျားဥြသဒ ၉၄ အရ တင်ပြ ည့်် အဆှိိုလွှ န င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ - 

(က) ဥကကဋ္ဌ ည ်အဆှိိုလွှ ကှိို လက်ခရံရ ှိ ည့််သနို့မ  ၂၁ ရကအ်တွင်ျား 

လွှတ်သတ ်အထူျားအစည်ျားအသ ျားကှိို သခေါ်ယရူမည်။ 

( ခ ) နည်ျားဥြသဒခွွဲ (က) အရ သခေါ်ယသူ   လွှတသ်တ  ် အထူျား 

အစည်ျားအသ ျားတငွ ် ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌတှိိုို့အ ျား တ  နမ်  

ရိုြ် ှိမ်ျားရန ်ကှိစစမ အြအပခ ျားကှိစစမ  ျားကှိို တင် ငွ်ျားဆံိုျားပြတ်ခွင့်် 

မပြျုရ။ 

( ဂ ) နည်ျားဥြသဒခွွဲ (က) အရ သခေါ်ယသူ   လွှတသ်တ  ် အထူျား 

အစည်ျားအသ ျားကှိို ကက ျား ကြ်ရန ်  ဘ ြတှိတစဦ်ျား တငသ်ပမ  က် 

ပခင်ျားကှိို နည်ျားဥြသဒ ၇ မ  ၁၅ အထှိြေါ နည်ျားလမ်ျားန င့််အည  

သဆ င်ရ ကရ်မည။် 
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(၄) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား သဆွျားသနွျားပြ ျား ည့််အခေါ 

အဆှိိုန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ ဆက်လက်အသရျားယ ူ သဆ င်ရ က ်

ရန ်  င့်် မ င့်် ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ တစ်ဦျားခ င်ျားစ  

အတကွ ်လွှတသ်တ ်၏အဆံိုျားအပြတ ်ရရ ှိရနသ်ဆ င်ရ က ်

ရမည်။ ယင်ျား ှိိုို့ သဆ င်ရ ကရ် တငွ ် နည်ျားဥြသဒ ၇၅ မ  

၇၉ အထှိြေါ ဆနဒမွဲလက်မ တ ် အ ံိုျားပြျု၍ လျှှိျုွဲ့  က ်

ဆနဒမွဲသြျား ည့်် နည်ျားလမ်ျားန င့််အည  သဆ င်ရ ကရ်မည်။ 

 ( င )  ဘ ြတှိ ည ်နည်ျားဥြသဒခွွဲ (ဃ) ြေါအတှိိုင်ျား သဆ င်ရ က်ပြ ျား  

  သနာက်ရရ ှိ ည့်် ဆနဒမွဲအသပခအသနအရ ကတှိ စစ ပြျုပြ ျား ည့််  

  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ်စိုစိုသြေါင်ျားဦျားသရ၏  ံိုျားြံိုန စ်ြံိုက - 

  (၁) ဥကကဋ္ဌတစဦ်ျားတည်ျားအ ျား တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားရန ် အဆှိိုကှိို  

   သထ က်ခလံျှင်အစည်ျားအသ ျားကှိို ကက ျား ကြ်ရန်တ  န်အ ျား  

   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ ှိိုို့ လွှွဲသပြ င်ျားသြျားရမည်။ ယင်ျား ှိိုို့ တ  န်  

   လွှွဲသပြ င်ျားသြျားပခင်ျားခံရသ   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ ည ် ဥကကဋ္ဌ  

   အ ျား တ  နမ်  ရိုြ် ှိမ်ျားရန ် အဆှိိုန င့််စြလ် ဉ်ျား၍  

   နည်ျားဥြသဒ ၈၀ မ  ၈၄ အထှိြေါ နည်ျားလမ်ျားအတှိိုင်ျား  

   ဆက်လက ်သဆ င်ရ ကရ်မည။် 

  (၂) ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌတစဦ်ျားတည်ျားအ ျား တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားရန်  

   အဆှိိုကှိိုသထ က်ခလံျှင ် အစည်ျားအသ ျားကှိို ကက ျား ကြ်ရန ်   

   တ  နအ် ျား ဥကကဋ္ဌ ှိိုို့ လွှွဲသပြ င်ျားသြျားရမည။် ယင် ှိိုို့  

   တ  နလ်ွှွဲသပြ င်ျားသြျားပခင်ျားခရံသ  ဥကကဋ္ဌ ည ် ဒိုတှိယ  

   ဥကကဋ္ဌအ ျား တ  နမ်  ရိုြ် ှိမ်ျားရန ် အဆှိိုန င့််စြလ် ဉ်ျား၍  

   နည်ျားဥြသဒ ၈၀ မ  ၈၄ အထှိြေါ နည်ျားလမ်ျားအတှိိုင်ျား  

   ဆက်လက ်သဆ င်ရ ကရ်မည။် 



၈၄ 

  (၃) ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ န စဦ်ျားလံိုျားအ ျား တ  နမ်   

   ရိုြ် ှိမ်ျားရနအ်ဆှိိုကှိို သထ က်ခလံျှင် အစည်ျားအသ ျားကှိို  

    ဘ ြတှိက ဆက်လက်ကက ျား ကြ်ပြ ျား ဥကကဋ္ဌန င့််ဒိုတှိယ  

   ဥကကဋ္ဌ န စဦ်ျားလံိုျားအ ျား တ  န်မ  ရိုြ် ှိမ်ျားရန ် အဆှိိုန င့်် 

   စြ်လ ဉ်ျား၍ နည်ျားဥြသဒ ၈၀ မ  ၈၄ အထှိြေါ နည်ျားလမ်ျား  

   အတှိိုင်ျား ဆက်လကသ်ဆ င်ရ က်ရမည်။ 

၈၉။ ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ န စဦ်ျားလံိုျားအ ျား တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားရန် အဆှိိုန င့်် 

စြ်လ ဉ်ျား၍ အစည်ျားအသ ျားကှိို တ  န်ယူကက ျား ကြ် သဆ င်ရ ကသ်   ဥကကဋ္ဌ 

 ှိိုို့မဟိုတ ် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ်  ဘ ြတှိ ည ် နည်ျားဥြသဒ ၈၈၊ 

နည်ျားဥြသဒခွွဲ (င)၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲငယ ်(၁) အရပြစသ်စ၊ နညျ်ားဥြသဒခွွဲငယ ်(၂) အရ 

ပြစသ်စ၊    နည်ျားဥြသဒခွွဲငယ ်(၃)   အရပြစသ်စ သဆ င်ရ ကပ်ြ ျားသနာက ်ကတှိ စစ  

ပြျုပြ ျား ည့်် လွှတသ်တ က်ှိိုယစ် ျားလ ယ ်စိုစိုသြေါင်ျားဦျားသရ၏  ံိုျားြံိုန စ်ြံိုက - 

 (က) ဥကကဋ္ဌတစဦ်ျားတည်ျားကှိို တ  န်မ ရိုြ် ှိမ်ျားရန ် သထ က်ခလံျှင်  

  ဥကကဋ္ဌအ ျား တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားသ က င်ျား   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌက 

  သ ကည ရမည။် 

 ( ခ ) ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ တစဦ်ျားတည်ျားကှိို တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားရန ်သထ က်ခ ံ 

  လျှင် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌအ ျား တ  နမ်  ရိုြ် ှိမ်ျားသ က င်ျား  ဥကကဋ္ဌက  

  သ ကည ရမည။် 

 ( ဂ ) ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ န စ်ဦျားလံိုျားကှိို တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားရန်  

  သထ က်ခလံျှင ်ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ န စ်ဦျားလံိုျားအ ျား တ  နမ်   

  ရိုြ် ှိမ်ျားသ က င်ျား  ဘ ြတှိက သ ကည ရမည်။ 

၉၀။ ဥကကဋ္ဌကှိိုပြစသ်စ၊ ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌကှိိုပြစသ်စ၊ ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ 

န စ်ဦျားလံိုျားကှိိုပြစသ်စ တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားလျှင် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြညန်ယ် 

လွှတ်သတ ်ဆှိိုင်ရ  ဥြသဒြိုဒမ် ၂၂ အရ လွှတသ်တ  ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်အပြစ်မ  လည်ျား 

ရြ်စွဲပြ ျားပြစသ်  သ က င့််  က်ဆှိိုင် ည့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ ် ဥကကဋ္ဌ 

 ှိိုို့မဟိုတ ်  ဘ ြတှိ ည ် လှိိုအြ ်လှိို သဆ င်ရ က်နှိိုင်ရန ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား 

သရ ျားသက က်ြွွဲသက ်မရ င ် အြွွဲွဲ့ခွွဲမ တစ်ဆင့်် ပြည်သထ င်စိုသရ ျားသက က်ြွွဲ 

သက ်မရ င် ှိိုို့ အသ က င်ျား က ျားရမည်။  
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၉၁။ နည်ျားဥြသဒ ၇၄၊ ၈၆၊ ၈၈ တှိိုို့အရ တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားရန ်သဆ င်ရ ကပ်ခင်ျား 

ခံရသ   ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌတှိိုို့ ည ် တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားရန် သဆ ငရ် က်ဆွဲ 

က လအတွင်ျား လွှတသ်တ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ ် တစဦ်ျား၏အခငွ့််အသရျားမ  ျား ဆံိုျားရံှုျားပခင်ျား 

မရ ှိသစရ။ က င်ျားြဆွဲ လွှတသ်တ  ် အစည်ျားအသ ျားမ  ျားတငွ်လညျ်ား လွှတသ်တ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယအ်ပြစတ်ကသ်ရ က ်ဆနဒမွဲသြျားပခင်ျားကှိို သဆ င်ရ ကန်ှိိုင် ည။် 

ဥကကဋ္ဌအ ျား အစညျ်ားအသ ျားက လ မဟိုတ ်ည့််အခေါတငွ ် တ  နမ် ရိုြ ်ှိမျ်ားရန ်

သဆ ငရ် ကပ်ခငျ်ား 

၉၂။ ဥကကဋ္ဌအ ျား လွှတ်သတ အ်စည်ျားအသ ျားက လ မဟိုတ ်ည့််အခေါတငွ် 

တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားရန ်တင် ငွျ်ား ည့််အဆှိိုလွှ န င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ နည်ျားဥြသဒ ၇၄ အရ 

ဥကကဋ္ဌ တ  နယ် ယ ထမ်ျားသဆ ငသ်   ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ ည ်- 

(က) လွှတ်သတ ်၏ အဆံိုျားအပြတ ် ရယူနှိိုင်သရျားအတကွ ် လွှတသ်တ  ်

အထူျားအစည်ျားအသ ျားကှိို သခေါ်ယူရမည။် 

( ခ ) လွှတ်သတ ်အထူျားအစည်ျားအသ ျားကှိို သခေါ်ယူရ တငွ ် အဆှိိုလွှ  

သရ ကရ် ှိ ည့်် သနို့ရကမ်  ၂၁ ရက်အတငွ်ျား သခေါ်ယူပြ ျား နည်ျား ဥြသဒ 

၇၅ မ  ၈၄ အထှိြေါရ ှိသ   နညျ်ားလမ်ျားန င့််အည  သဆ င်ရ ကရ်မည်။ 

( ဂ ) နည်ျားဥြသဒခွွဲ (က) အရ သခေါ်ယသူ   လွှတသ်တ  ် အထူျား 

အစည်ျားအသ ျားတငွ ်ဥကကဋ္ဌအ ျား တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားရန ်ကှိစစမ အြ 

အပခ ျားကှိစစမ  ျားကှိို တင် ငွ်ျားဆံိုျားပြတ်ပခင်ျား မပြျုရ။ 

(ဃ) တ  နမ်  ရိုြ် ှိမ်ျားရန ်အဆှိိုလွှ ကှိို လွှတသ်တ  ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ်

သလျားြံိုတစ်ြံိုကတင် ငွ်ျားပြ ျား  ံိုျားြံိုန စ်ြံိုကဆက်လက ်အသရျားယူ 

ရန ် သထ က်ခ ံပြင့်် စံိုစမ်ျားစစ်သဆျားသရျား အြွွဲွဲ့ြွွဲွဲ့စည်ျားစစသ်ဆျား 

သန ည့်် အသပခအသနတငွ ် လွှတ်သတ အ်စည်ျားအသ ျားကှိို 

သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျားထ ျားရမည်။ စံိုစမ်ျားစစ်သဆျားသရျားအြွွဲွဲ့၏ အစ ရငခ်ံစ  

ရရ ှိ ည့််အခေါ လွှတသ်တ ၏် အဆံိုျားအပြတက်ှိို ရယူရန ်

လွှတ်သတ  ်အစည်ျားအသ ျားကှိို ပြနလ်ည ်သခေါ်ယူက င်ျားြရမည်။ 
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 (ဃ) မဆ သလ  သ်   အသ က င်ျားပြခ က်မ  ျား၊ ခှိိုငလံ်ိုသ    

  အသထ က်အထ ျားမြေါရ ှိ ည့််ယူဆခ က်မ  ျား၊ မ င့််သလ  သ်    

  အ ံိုျားအနှုန်ျားမ  ျား၊ ဂိုဏ် သရကှိိုထှိခှိိုက်သစသ   သြ ်ပြခ က်မ  ျား  

  မြေါရ ှိသစရ။ 

 ( င )  လှိိုအြ်ပခင်ျားမရ ှိဘွဲ ရ ည်လ  ျားသ   သများခွနျ်ားမပြစသ်စရ။ 

 ( စ )   အသ ျားအြွွဲကှိစစရြ်မ  ျားန င့်် စြ်လ ဉ်ျားသ   သများခွနျ်ားမပြစသ်စရ။ 

 (ဆ) လှိိုအြ်ပခင်ျားမရ ှိဘွဲ အတှိတ်က လပြစရ်ြ်မ  ျားကှိို စံိုစမ်ျားသများပမန်ျား  

   ည့်် သများခွနျ်ားမပြစသ်စရ။ 

 ( ဇ )  လွယ်ကူစ ွ ရရ ှိနှိိုင်သ  မ တတ်မ်ျားမ  ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် စ အိုြ်မ  ျား  

  တွင်ြေါရ ှိသ   အသ က င်ျားမ  ျားကှိို ှိရ ှိရန ်သများပမနျ်ားပခင်ျားမပြျုရ။  

 ( စ )  နှိိုင်ငသံရျားကှိစစအလှိိုို့င ေါ သများခွနျ်ားသများပမနျ်ားရ တွင ်ဘ      နာ  

  ကှိို အလွွဲ ံိုျားစ ျားပြျုသ   သများခွနျ်ားမပြစသ်စရ။ 

 (ည) မှိမှိကှိိုယ်မှိမှိ အမွှမ်ျားတငသ်  ၊ အပခ ျားြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျားအ ျား  ှိကခ   

  ခ သ   သများခွနျ်ားမပြစသ်စရ။ 

သများခနွျ်ားမ  ျားခငွ့််ပြျုပခငျ်ား 

၁၀၃။ ဥကကဋ္ဌ ည ်သများခွနျ်ားတစ်ရြ်ကှိို လက်ခခံငွ့််ပြျုရန ် င့််မ င့်် စဉျ်ားစ ျားရ ၌ 

ဤနည်ျားဥြသဒမ  ျားန င့်် ည ညွတ်ပခင်ျားမရ ှိလျှင ် သများခွနျ်ားတစ်ခိုလံိုျားကှိိုသ  ်လည်ျား 

သက င်ျား၊ သများခွနျ်ား၏ အစှိတ်အြှိိုင်ျားကှိိုသ  ်လည်ျားသက င်ျား ခငွ့််မပြျုရ။ ထှိိုို့ပြင် 

သများခွနျ်ားသများပမနျ်ားြှိိုင်ခငွ့််ကှိို အလွွဲ ံိုျားစ ျားပြျု ည်ဟိုသ  ်လည်ျားသက င်ျား၊ ြွွဲွဲ့စည်ျားြံို 

အသပခခဥံြသဒြေါ ပြဋ္ဌ န်ျားခ က်မ  ျားကှိိုပြစသ်စ၊ လွှတသ်တ ်၏အစဉ်အလ မ  ျား၊ 

ထံိုျားတမ်ျားမ  ျားကှိိုပြစသ်စ သြ က်ြ က် ည်ဟိုသ  ်လည်ျားသက င်ျား၊ လွှတသ်တ ်၏ 

လိုြ်ငန်ျားကှိို တှိိုကရ်ှိိုကပ်ြစ်သစ၊  ွယ် ှိိုက၍်ပြစသ်စ ထှိြေါျားသစ ည်ဟိုသ  ်လည်ျား 

သက င်ျား ယူဆလျှင ်သများခွနျ်ား  ှိိုို့မဟိုတ ်သများခွနျ်ား၏အစှိတအ်ြှိိုင်ျားကှိို ခငွ့််မပြျုရ။ 

၁၀၄။ သများခွနျ်ား  ှိိုို့မဟိုတ ် သများခွနျ်ား၏အစှိတအ်ြှိိုင်ျားကှိို ဥကကဋ္ဌက ခွင့််မပြျုလျှင ်

ယင်ျား ှိိုို့ ခငွ့််မပြျု ည့်် ဥကကဋ္ဌ၏ အဆံိုျားအပြတ်ကှိို သဆွျားသနွျားခွင့်် မရ ှိသစရ။ 
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(ဃ) ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌတှိိုို့အ ျား တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျားရန ်အဆှိိုလွှ  

န င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ ဥကကဋ္ဌ ည ် လည်ျားသက င်ျား၊ ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ ည် 

လည်ျားသက င်ျား၊  ဘ ြတှိ ည် လည်ျားသက င်ျား နည်ျားဥြသဒ 

၈၈၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ(ဃ)န င့်် (င)၊ နည်ျားဥြသဒ ၈၉၊ ၉၀ န င့်် ၉၁ 

တှိိုို့တငွ်ြေါရ ှိသ   ပြဌ န်ျားခ က်မ  ျားန င့််အည  ဆကလ်က် 

သဆ င်ရ ကရ်မည။် 

( င ) နည်ျားဥြသဒခွွဲ (က) အရ ဥကကဋ္ဌက လွှတသ်တ  ် အစည်ျားအသ ျား 

သခေါ်ယူပခင်ျားမပြျုလျှင ် လွှတသ်တ ရ်ံိုျား နထ်မ်ျားအကက ျား အမ  ျား ည် 

သနာက ် ၂၁ ရက်အတွင်ျား လွှတ်သတ ်အထူျား အစည်ျားအသ ျားကှိို 

သခေါ်ယူရမည။် 

အစ ျားထှိိုျားသရ ျားသက ကတ်ငသ်ပမ  ကပ်ခငျ်ား 

၉၆။ ဥကကဋ္ဌကှိို တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျား ပြင့်် ဥကကဋ္ဌသနရ  လစလ်ြ်လျှင်လညျ်ား 

သက င်ျား၊ ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌကှိို တ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျား ပြင့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ သနရ လစ်လြ် 

လျှင်လညျ်ားသက င်ျား၊ ဥကကဋ္ဌန င့််ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ န စဦ်ျားလံိုျားကှိိုတ  နမ် ရိုြ် ှိမ်ျား ပြင့်် 

ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌသနရ မ  ျား လစ်လြ်လျှင်လညျ်ားသက င်ျား၊ ထှိိုလစ်လြ် ည့််     

သနရ အ  ျား  ျားကှိို အစ ျားထှိိုျား သရ ျားသက က်တင်သပမ  က်နှိိုင်သရျားအတွက ် နည်ျား 

ဥြသဒ ၁၆ မ  ၂၇ အထှိ ြေါရ ှိသ  ဥကကဋ္ဌန င့်် ဒိုတှိယဥကကဋ္ဌ သရ ျားသက က ်

တငသ်ပမ  က် ည့်် နည်ျားလမ်ျားန င့််အည  သဆ င်ရ က်ရမည်။ 

အခနျ်ား (၁၁) 

လွှတသ်တ  ်ှိိုို့တင ွ်ငျ်ား ည့််သများခနွျ်ားမ  ျား 

သများခနွျ်ားမ  ျား 

၉၇။ လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်တစ်ဦျား ည် လွှတသ်တ တ်ငွ ် သများခွနျ်ား 

သများပမနျ်ားလှိိုလျှင် လွှတသ်တ ်ရံိုျား နထ်မ်ျားအကက ျားအမ  ျားထံ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား 

မစတင်မ  အနည်ျားဆံိုျား  ၁၀  ရက ် ကကှိျုတင်၍  သများခွနျ်ားမ  ျားကှိို လက်မ တသ်ရျားထှိိုျားပြ ျား  
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သများခွနျ်ားသများပမနျ်ားလှိိုသ က င်ျား အသ က င်ျား က ျားစ န င့်် အတသူြျားြှိိုို့ရ ည်။ 

 ှိိုို့ရ တငွ ်အသရျားတကက ျားကှိစစန င့််  က်ဆှိိုငသ်   သများခွနျ်ားကှိိုကန်ို့ တ်ထ ျားသ   

၁၀ ရကတ်ွင ်သပြဆှိိုရန ်သပြ က ျားမည့်် က်ဆှိိုင်ရ ြိုဂ္ှိျုလ်က  သဘ တူသ က င်ျား 

ပြန ်က ျားလ လျှငသ်ပြဆှိိုရန ်  တ်မ တသ်  သနို့တငွ ် ဥကကဋ္ဌက သများပမနျ်ားခွင့်် 

ပြျုနှိိုင် ည။် 

၉၈။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအစှိိုျားရအ ျား သများပမနျ်ားသ   သများခွနျ်ားတစ်ရြ် ည် တှိိုင်ျား 

သဒ ကက ျားအစှိိုျားရက သဆ င်ရ က်ရသ   အမ  ျားပြည် ူကှိစစမ  ျားန င့်် စြ်လ ဉ်ျားသစ 

ရမည ်  ှိိုို့မဟိုတ ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအစှိိုျားရက တ  နခ်ထံ ျားသ   အိုြ်ခ ျုြ်မှု 

တစ်ရြ်ရြ်န င့်် က်ဆှိိုငသ်စရမည်။ 

၉၉။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျားတစ်ရြ်ကှိို ကှိိုယ်စ ျားပြျုသ   အြွွဲွဲ့ 

အစည်ျား င ် ှိိုို့မဟိုတ ်လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယတ်စဦ်ျားအ ျား သများပမနျ်ားထ ျားသ   

သများခွနျ်ား ည ်ထှိိုြိုဂ္ှိျုလ်တ  န်ခရံ ည့်် ဥြသဒ ကမ်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်အဆှိို  ှိိုို့မဟိုတ် 

လွှတ်သတ ်န င့််စြ်လ ဉ်ျားသ   အပခ ျားကှိစစအတကွ ်သများပမနျ်ားပခင်ျားပြစ်သစရမည်။ 

၁၀၀။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားမ  ျားတွင ် ြထမတစ်နာရ  ည ် သများခွနျ်ားမ  ျား 

သများပမနျ်ားသပြ က ျားရန် ပြစ ်ည်။ 

သများခနွျ်ားန င့််စြလ် ဉျ်ား ည့််ကန်ို့ တခ် ကန် င့််စညျ်ားကမျ်ားခ ကမ်  ျား 

၁၀၁။ ကန်ို့ တခ် ကမ်  ျား။ သများခွနျ်ားတစ်ရြ် ည ်သအ ကြ်ေါကန်ို့ တ်ခ က ်

မ  ျားန င့်် ကှိိုက်ည သစရမည ်- 

 (က) ကှိစစတစ်ရြ်ရြ်အတကွ ် ထင်ပမငယ်ူဆခ က ် သတ င်ျားဆှိိုပခင်ျား၊  

  ဥြသဒဆှိိုင်ရ  နက်နွဲသ   ပြဿနာမ  ျားကှိို သပြရ င်ျားခ က ် 

  သတ င်ျားဆှိိုပခင်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် မပြစ်သြေါ်သ ျားသ   ကှိစစန င့််  

  စြ်လ ဉျ်ား၍ မည် ှိိုို့သဆ င်ရ က် င့််သ က င်ျား သြ ်ပြသများပမန်ျားပခင်ျား  

  တှိိုို့ကှိို မပြျုရ။ 
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 ( ခ )    မန်အ ျားပြင့်် ြိုဂ္ှိျုလ်တစဦ်ျားဦျား၏ အက င့််စ ရှိတတ  ှိိုို့မဟိုတ်  

  အပြျုအမူန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ သများပမန်ျားပခင်ျားမပြျုရ။ 

 ( ဂ )  လွှတ်သတ ် ှိိုို့ တင်ပြပခင်ျားမပြျုရသ ျားသ   တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  

  အဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျား၏ လိုြ်ငန်ျားတစ်ရြ်ရြ်န င့််စြလ် ဉျ်ား၍  

  သများပမနျ်ားပခင်ျားမပြျုရ။ 

 (ဃ) က င်ျားြဆွဲ လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျားတွင် သပြဆှိိုပြ ျားသ    

  သများခွနျ်ားမ  ျားန င့််  သဘ ထ ျားပခင်ျားတညူ သ   သများခွနျ်ား  

   ှိိုို့မဟိုတ ်သပြဆှိိုရန်ပငင်ျားဆှိိုခွဲ့်သ   သများခွနျ်ားမ ှိျုျားမပြစသ်စရ။ 

 ( င )  နှိိုင်ငသံတ ်၏လျှ ှိျုွဲ့  က်ခ က်မ  ျားကှိို တှိိုက်ရှိိုက်သ  ်လည်ျားသက င်ျား၊  

   ွယ် ှိိုက၍်သ  ်လည်ျားသက င်ျား သြေါက် က ျားသစမည့်် သများခွနျ်ား  

  မပြစသ်စရ။ 

 ( စ )  နှိိုင်ငသံတ ်န င့်် နှိိုငင်ံ  ျားမ  ျား၏ အက ှိျုျားစ ျားြွ ျားကှိို ထှိခှိိုကသ်စမည့််  

  သများခွနျ်ားမပြစသ်စရ။ 

 (ဆ) နှိိုင်ငတံက ဆက်ဆံသရျားကှိို ထှိခှိိုက်သစမည့်် သများခွနျ်ားမပြစသ်စရ။ 

၁၀၂။ စညျ်ားကမျ်ားခ ကမ်  ျား။ သများခွနျ်ားတစ်ရြ် ည ်သအ ကြ်ေါစည်ျားကမ်ျားခ က် 

မ  ျားန င့်် ကှိိုက်ည သစရမည ်- 

 (က) ပြည်သထ င်စိုမပြှိျုကွွဲသရျား၊ တှိိုင်ျားရင်ျား  ျား စည်ျားလံိုျားည ညွတ်မှု  

  မပြှိျုကွွဲသရျား၊ အခ ျုြ်အပခ အ ဏ တည်တံ့်ခှိိုင်ပမွဲသရျားကှိို ထှိခှိိုက်  

  သစသ   သများခွနျ်ားမပြစသ်စရ။ 

 ( ခ ) အသ က င်ျားကှိစစတစ်စံိုတစ်ခိုကှိို  ှိလှိို၍ စံိုစမ်ျားသများပမနျ်ားသ    

  အခ က်   ြေါရ ှိရမည်ပြစ်ပြ ျား ရ င်ျားလင်ျားလွယ်ကူစ ွ နာျားလည်  

  သစရန်မ တစ်ြေါျား အမည်နာမ  ှိိုို့မဟိုတ ်သြ ်ပြခ က်မ  ျားမြေါရ ှိသစရ။ 

 ( ဂ )  မှိမှိ၏ သြ ်ပြခ က်မ န်ကန်သ က င်ျား သများခွနျ်ားသများပမနျ်ားသ    

  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်က လွှတ်သတ ်ကှိို တ  နခ်ံရမည။် 
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 ( ဂ )  ဥကကဋ္ဌ ည ်နည်ျားဥြသဒခွွဲ (က)အရ သြျားြှိိုို့ ည့််စ ြေါ ကှိစစရြ်မ    

  လွှတ်သတ ်တငွ ်သဆွျားသနွျား င့်် ည်အထှိ အသရျားကက ျားပြ ျား အမ  ျား  

  ပြည် ူတှိိုို့န င့််  က်ဆှိိုငသ်  ကှိစစ ပြစ ်ည်ဟို ယဆူမ     

  ယင်ျားကှိစစရြ်ကှိို သဆွျားသနွျားခငွ့််ပြျုရမည်။ 

 (ဃ) ဥကကဋ္ဌ ည ် နည်ျားဥြသဒခွွဲ (ဂ)န င့်် ကှိိုက်ည သ   အသ က င်ျား  

   က ျားစ မ  ျားအနက ်သဆွျားသနွျားရန်ရရ ှိ ည့်် အခ ှိနအ်သြေါ်မူတည်၍  

   င့််သလ  ်သ   အသ က င်ျား က ျားစ မ  ျားကှိို   သရ ျားခ ယ်ပြ ျား  

  လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား အစ အစဉ်တငွ ်ထည့်် ွင်ျားရမည။် 

 ( င )  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ် ည် မှိမှိသဆွျားသနွျားမည့်် အသ က င်ျား  

  ကှိစစန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ အတှိိုခ ျုြ်   သဆွျားသနွျားရမည။် သဆွျားသနွျား  

  ရ တငွ ်နည်ျားဥြသဒ ၃၆၊ နညျ်ားဥြသဒခွွဲ(ခ)ြေါ တ်မ တ်ခ ှိနထ်က်  

  သက  ်လွန ် သဆွျားသနွျားပခင်ျားမပြျုရ။ သပြ က ျားမည့်် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  

  အဆင့််အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  တ  န်ရ ှိြိုဂ္ှိျုလ်  ှိိုို့မဟိုတ ် လွှတသ်တ ်  

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယက်လည်ျား အတှိိုခ ျုြ ်  သပြ က ျားရမည်။ 

အခနျ်ား (၁၂) 

လွှတသ်တ  ်ှိိုို့ တင ွ်ငျ်ား ည့််အဆှိိုမ  ျား 

အဆှိိုသြျားြှိိုို့ပခငျ်ား 

၁၁၆။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့််အြွွဲွဲ့အစည်ျားကပြစသ်စ၊ လွှတသ်တ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ ်

တစ်ဦျားကပြစ်သစ သအ က်ြေါကှိစစရြ်မ  ျားန င့်် စြ်လ ဉျ်ား၍ လွှတ်သတ ်၏ 

အဆံိုျားအပြတက်ှိို ရယူလှိိုလျှင ်လွှတသ်တ ် ှိိုို့ အဆှိိုအပြစ်တင် ငွ်ျားရမည ်- 

 (က) နှိိုင်ငသံတ ်န င့််နှိိုငင်ံ  ျားမ  ျား၏အက ှိျုျားန င့်် စြ်လ ဉျ်ားသ   ကှိစစ၊ 

 ( ခ )  တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် အစှိိုျားရဌ န၊ အစှိိုျားရအြွွဲွဲ့အစည်ျား  

   ှိိုို့မဟိုတ ်အပခ ျားအြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျားန င့်် စြ်လ ဉ်ျားသ  ကှိစစ၊ 

 ( ဂ )  ဥကကဋ္ဌ ခွင့််ပြျု ည့်် အပခ ျားကှိစစမ  ျား၊ 
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နှုတပ်ြင့််သပြဆှိိုရမည့််သများခနွျ်ားမ  ျား  

၁၀၅။ နှုတ်ပြင့််သပြဆှိိုရမည့်် သများခွနျ်ားသများပမနျ်ားပခင်ျားန င့််စြလ် ဉ်ျား၍ - 

 (က) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်တစ်ဦျား ည် မှိမှိသများပမနျ်ားသ    

  သများခွနျ်ားကှိို လွှတသ်တ တ်ွင ် နှုတ်ပြင့််သပြ က ျားသြျားသစလှိိုလျှင်  

  လွှတ်သတ ်ရံိုျား  နထ်မ်ျားအကက ျားအမ  ျားထံ သြျားြှိိုို့ ည့်် သများခနွ်ျား၌  

   ကယ်ြွင့််အမ တ်အ  ျား ပြထ ျားရမည်။ 

 ( ခ )  ဥကကဋ္ဌကခွင့််ပြျုသ  သများခွနျ်ားမ  ျားကှိို အစည်ျားအသ ျားအစ အစဉတ်ွင ် 

   က်ဆှိိုင်သ  သနို့အတကွ ် သများခွနျ်ားစ ရင်ျားတငွ ် ထည့်် ွင်ျားပြ ျား  

  သများခွနျ်ားမ  ျား သများပမနျ်ားခ ှိနတ်ငွ ်  ကယ်ြွင့််ပြထ ျားသ   သများခွနျ်ား  

  မ  ျားအတကွ ်သများခွနျ်ားစ ရင်ျားတွင ်သြ ်ပြထ ျား ည့်် အစဉလ်ှိိုက်  

  အတှိိုင်ျား ဥကကဋ္ဌက လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်၏ အမည်ကှိို  

  သခေါ်ပခင်ျားအ ျားပြင့်် သများပမနျ်ားခွင့််ပြျုနှိိုင် ည်။ 

 ( ဂ )  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည ် သများခွနျ်ားစ ရင်ျားတွင ် မှိမှိ  

  အမညန် င့််ယ ဉ်၍ ပြထ ျားသ   အမ တ်စဉ်ကှိို သပြ  က ျားပခင်ျားပြင့််  

   ကယ်ြွင့််ပြထ ျားသ  သများခွနျ်ားကှိို သများပမနျ်ားရမည။် 

 (ဃ) သပြ က ျားသ  အသပြကှိို ရ ငျ်ားလင်ျားသစရနအ်လှိိုို့င   တစဆ်က်  

  တစ်စြ်တည်ျားသများခွနျ်ား သများပမန်ျားနှိိုင် ည်။  ှိိုို့ရ တငွ ် ယင်ျား  

  သများခွနျ်ား ည ် ဤနည်ျားဥြသဒမ  ျားန င့်် ဆန်ို့က င်လျှင ် ဥကကဋ္ဌက  

  ခွင့််မပြျုရ။ 

 ( င )  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်တစ်ဦျား ည် လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျား  

  တစ်ရြ်အတွင်ျား  ကယ်ြွင့််ပြထ ျားသ   သများခွနျ်ား ၁၀ ခို ထက်ြှိို၍  

  သများပမနျ်ားပခင်ျားမပြျုရ။ 

၁၀၆။  က်ဆှိိုင်ရ  လွှတ်သတ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ်က မှိမှိ၏သများခွနျ်ားကှိို  ကယ်ြွင့်် 

အမ တ်အ  ျား   ျားပခ ျားမပြလျှင်သ  ်လည်ျားသက င်ျား၊  ကယ်ြွင့််အမ တအ်  ျား 

ပြထ ျားသ  သများခွနျ်ား သများပမနျ်ား ည့််အခ ှိနတ်ွင ်  ကဆ်ှိိုင်ရ  လွှတ်သတ  ်

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ်မရ ှိလျှင်သ  လ်ည်ျားသက င်ျား သများခွနျ်ား၏အသပြမ  ျားကှိို  က်ဆှိိုင်ရ  

လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်ထံ သြျားအြန်ှိိုငသ်ရျားအတွက ် လွှတ်သတ ်ရံိုျား န်ထမ်ျား 

အကက ျားအမ  ျားထံ သြျားြှိိုို့ရမည်။ 
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သများခနွျ်ားမ  ျားကှိို သပြ က ျားပခငျ်ားန င့်် ဆကလ်ကသ်ဆ ငရ် ကပ်ခငျ်ား 

၁၀၇။ လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်တစ်ဦျားက သများပမနျ်ားသ   သများခွနျ်ားန င့်် 

စြ်လ ဉ်ျား၍  က်ဆှိိုင်ရ  တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျားအဆင့််အြွွဲွဲ့အစညျ်ားမ  တ  နရ် ှိြိုဂ္ှိျုလ်က 

ပြစသ်စ၊  က်ဆှိိုငရ်  လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယက်ပြစသ်စ သပြ က ျားရမည်။ 

၁၀၈။ လွှတ်သတ ်တငွ ် သများပမနျ်ားထ ျားသ   သများခွနျ်ားအ ျားလံိုျားန င့်် သပြ က ျားပြ ျား 

ပြစသ်   အသပြမ  ျားကှိို လွှတသ်တ ်မ တ်တမ်ျားတွင ်ထည့်် ွင်ျားရမည်။ 

၁၀၉။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား က င်ျားြပြ ျားစ ျား ည့််အခ ှိနအ်ထှိ သပြ က ျားရန ်

က န်ရ ှိသနသ ျားသ   သများခွနျ်ားမ  ျား၏ အသပြမ  ျားကှိို  က်ဆှိိုင်ရ  လွှတ်သတ  ်

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်ထံ သြျားအြန်ှိိုင်သရျားအတွက ် သပြဆှိိုမည့်် ူ ည ် လွှတ်သတ ်ရံိုျား 

 နထ်မ်ျားအကက ျားအမ  ျားထံ သြျားြှိိုို့ထ ျားရမည်။ 

၁၁၀။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအစှိိုျားရက လွှတ်သတ ်တငွ်သပြဆှိိုရန်ပြစသ်   သများခွနျ်ားန င့်် 

အသပြမ  ျားကှိို လွှတသ်တ ်တငွ်သပြ က ျားပြ ျား ညအ်ထှိ  ှိိုို့မဟိုတ ် လွှတသ်တ ရ်ံိုျား 

 နထ်မ်ျားအကက ျားအမ  ျားထံ သြျားြှိိုို့ပြ ျား ည်အထှိ  တင်ျားထိုတ်ပြနသ် ကည ပခင်ျား 

မပြျုရ။ 

၁၁၁။ နှိိုင်ငံ  ျားမ  ျားအတွက ် အက ှိျုျားပြစ်ထွန်ျားသစမည့်် သများခနွ်ျားပြစ ်ည်ဟို 

ဥကကဋ္ဌက  တ်မ တသ်   သများခွနျ်ားမ  ျားန င့်် သပြ က ျားခ က်မ  ျားကှိို နှိိုင်ငသံတ  ်

ပြနတ်မ်ျားတငွ ်ထည့်် ွင်ျားနှိိုင ်ည်။ 

သများခနွျ်ား၏အသပြမ သြေါ်သြေါကလ်  ည့်် အမ  ျားပြည ူ်တှိိုို့အတကွအ်သရျားကက ျားသ   

ကှိစစသဆွျားသနျွားပခငျ်ား 

၁၁၂။ သများခွနျ်ားတစ်ခိုကှိို နှုတ်ပြင့််သပြ က ျား ည်ပြစ်သစ၊ လွှတသ်တ ရ်ံိုျား နထ်မ်ျား 

အကက ျားအမ  ျားထံ စ ပြင့််သြျားြှိိုို့သပြ က ျား ည်ပြစ်သစ ယင်ျားသများခွနျ်ားန င့််အသပြတှိိုို့မ   

အမ  ျားပြည် ူတှိိုို့အတွက ် အသရျားကက ျားသ  ကှိစစမ  ျားပြစ ်ည်ဟို ဥကကဋ္ဌက  

ဆံိုျားပြတ် ည့်် ကှိစစရြ်မ  ျားန င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ သဆွျားသနွျားရန ်သနို့ရကန် င့််အခ ှိန်မ  ျားကှိို 

ဥကကဋ္ဌက  တ်မ တသ်ြျားရမည။် 
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၁၁၃။ နည်ျားဥြသဒ ၁၁၂ ြေါ ကှိစစအတကွ ် သဆွျားသနွျားရနသ်နို့ရက်န င့််အခ ှိန် 

 တ်မ တ်ရ တွင ် ဥကကဋ္ဌ ည ်   မနအ် ျားပြင့်် လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား 

က င်ျားြ ည့််ရက်မ  ျားတငွ ်ညသန ၄ နာရ  မ  ၅ နာရ  အထှိ  တ်မ တသ်ြျား နှိိုင် ည်။ 

 ှိိုို့ရ တငွ ် လွှတသ်တ ်၏ အပခ ျားလိုြ်ငန်ျားမ  ျား ည ် ညသန ၄ နာရ  

မတှိိုင်မ ပြ ျားဆံိုျားလျှင ် ပြ ျားဆံိုျား ည့်် အခ ှိန်မ စ၍သ  ်လည်ျားသက င်ျား၊ လွှတသ်တ ် 

သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျားရန ် အဆှိိုရ ှိြေါက ယင်ျားအဆှိိုကှိို သဆွျားသနွျားပြ ျားဆံိုျား ည့်် အခ ှိန်မ စ၍သ   ်

လည်ျားသက င်ျား နည်ျားဥြသဒ ၁၁၂ ြေါကှိစစကှိို သဆွျားသနွျားရန ်တစ်နာရ ထက်မြှိိုသ   

အခ ှိန်ကှိို  တ်မ တ်သြျားရမည။် 

၁၁၄။ နည်ျားဥြသဒ ၁၁၃ အရ  တမ် တ် ည့်် သနို့ရကန် င့််အခ ှိနတ်ှိိုို့ကှိို ဥကကဋ္ဌက 

လှိိုအြ် လှိို သပြ င်ျားလွဲ တမ် တ်နှိိုင် ည်။  

၁၁၅။ သဆွျားသနျွားရနန် င့််သပြ က ျားရနန်ညျ်ားလမျ်ား။   နည်ျားဥြသဒ ၁၁၂ ြေါ 

ကှိစစရြ်မ  ျားကှိို လွှတသ်တ ်၌ သဆွျားသနွျားသပြ က ျားရန ်သဆ ငရ် က်ရ တွင ်- 

 (က) သဆွျားသနွျားလှိိုသ   လွှတသ်တ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ် ည ်မှိမှိသဆွျားသနွျား  

  လှိို ည့််အခ ကက်ှိို အတှိိုခ ျုြ်သြ ်ပြ၍ မှိမှိကှိိုယတ်ှိိုင ်လကမ် တ်  

  သရျားထှိိုျားထ ျားသ  စ တွင ် အနည်ျားဆံိုျား အပခ ျားလွှတသ်တ  ် 

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်န စ်ဦျားကလည်ျား လက်မ တသ်ရျားထှိိုျားပြ ျား မှိမှိ  

  သဆွျားသနွျားလှိို ည့်် ရကမ်တှိိုငမ်   ံိုျားရကက်ကှိျုတင်၍ လွှတသ်တ  ် 

  ရံိုျား န်ထမ်ျားအကက ျားအမ  ျားမ တစဆ်င့်် ဥကကဋ္ဌထံသြျားြှိိုို့ရမည်။ ယင်ျား ှိိုို့  

  သြျားြှိိုို့ရ တွင ် မည် ည့််အသ က င်ျားသ က င့််သဆွျားသနွျားလှိိုသ က င်ျား  

  အတှိိုခ ျုြရ် င်ျားလင်ျားခ က် ြူျားတွွဲသြျားရမည်။ 

 ( ခ )  ဥကကဋ္ဌ ည ်  က်ဆှိိုင်ရ  တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့  

  အစည်ျား င်၏  သဘ တညူ ခ က်ပြင့်် နည်ျားဥြသဒခွွဲ (က)ြေါ ရက ် 

  ကန်ို့ တ်ခ က်ကှိို သလျှ ့်သြေါ ့်ပခင်ျားပြျုနှိိုင် ည်။ 
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  (၁) အဆှိို တင် ငွ်ျားသ  သနို့၏ အစည်ျားအသ ျားအစ အစဉ ် 

   မစတင်မ ပြစသ်စ၊ အစည်ျားအသ ျားအစ အစဉမ်  ျား က င်ျားြ  

   သနစဉပ်ြစသ်စ၊ စ ပြင့််သရျား  ျား လက်မ တ်သရျားထှိိုျားပြ ျား  

   ဥကကဋ္ဌထံ တင် ငွ်ျားသ   အဆှိိုပြစ်ရမည်။ 

  (၂) ယင်ျားအဆှိို ည ် သလ သလ ဆယသ်ြေါ်သြေါက်လ သ    

   ကှိစစပြစ်၍ အမ  ျားပြည် ူန င့်် အသရျားတကက ျား က်ဆှိိုငသ်    

   ကှိစစလည်ျားပြစပ်ြ ျားလျှင ် လွှတ်သတ ်၏ ဆံိုျားပြတ်ခ က်ကှိို  

   ရယူရန်လှိိုအြ်သ   ကှိစစလည်ျား ပြစရ်မည။် 

  (၃) လွှတ်သတ ်တငွ ်   မန်နည်ျားလမ်ျားအ ျားပြင့်် တင်ပြ  

   သဆွျားသနွျားရနမ်ပြစန်ှိိုငသ်   ကှိစစပြစ်ရမည။်  

  (၄) ယင်ျားအဆှိို ည ် လွှတ်သတ ် ှိိုို့ အသ က င်ျား က ျားထ ျား  

   ပြ ျားပြစ၍်  င့််သလ  ်သ   အခ ှိန်အတွင်ျား တင် ငွ်ျား  

   သဆွျားသနွျားရန ်  တ်မ တ်ပြ ျားသ   ကှိစစတစ်ရြ်လည်ျား  

   မပြစသ်စရ။ ထှိိုို့ပြင ် သဆွျားသနွျားစဉျ်ားစ ျားရန ်  တ်မ တပ်ြ ျား  

   သ   ကှိစစတစ်ရြ်လည်ျား မပြစသ်စရ။ လွှတသ်တ ်  

   အစည်ျားအသ ျားတငွ ် သဆွျားသနွျား ဆံိုျားပြတ်ပြ ျားပြစသ်     

   ကှိစစလည်ျား မပြစသ်စရ။ 

  (၅) လွှတ်သတ ်တငွ ် တင် ငွ်ျားသဆွျားသနွျားပခင်ျားကှိို ခငွ့််မပြျုနှိိုင်  

   သ   ကှိစစတစ်ရြ်လည်ျား မပြစ်သစရ။ 

 ( ခ ) ဥကကဋ္ဌ ည ် ယင်ျားအဆှိိုန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ နည်ျားဥြသဒခွွဲ(က)ြေါ  

  စည်ျားကမ်ျားခ က်မ  ျားန င့်် ည ညတွ် ညဟ်ို ယူဆလျှင ်- 

  (၁) သများခွနျ်ားမ  ျား သများပမနျ်ားသပြ က ျား ပြ ျား ည့််သနာက်တငွ ် 

   ပြစ်သစ၊ ထှိိုသနို့အတွက်အစ အစဉတ်ွင ် သြ ်ပြထ ျားသ    

   ကှိစစရြ်မ  ျားကှိို မစတငမ် ပြစ်သစ ယင်ျားအဆှိိုကှိို  

   လွှတ်သတ ် ှိိုို့ ြတပ်ြရမည်။ 
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၁၁၇။ နည်ျားဥြသဒ ၁၁၆ အရ လွှတသ်တ ် ှိိုို့ အဆှိိုတင် ငွ်ျားလှိိုလျှင် အဆှိိုလွှ  

တွင ်အဆှိိုသြျားြှိိုို့ ူက လက်မ တ်သရျားထှိိုျားပြ ျား လွှတ်သတ  ်အစည်ျားအသ ျားမက င်ျားြမ  

အနည်ျားဆံိုျား ၁၅ ရက ် ကကှိျုတင်၍ လွှတသ်တ ရ်ံိုျား  နထ်မ်ျားအကက ျားအမ  ျားထံ 

သြျားြှိိုို့ရမည်။ 

 ခခငွျ်ားခ က။်  တ်မ တ်ရက်အတွင်ျား အဆှိိုလွှ ကှိို သြျားြှိိုို့နှိိုင်ပခင်ျားမရ ှိ  

   သ  ်လည်ျား ဥကကဋ္ဌ ည ်- 

  (၁) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျား၏ အဆှိိုလွှ ပြစလ်ျှင ် 

   လံိုသလ ကသ်   အသ က င်ျားရ ှိ ည်ဟို ယူဆြေါက 

   လက်ခခံွင့််ပြျုနှိိုင် ည။် 

 (၂) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်၏ အဆှိိုလွှ ပြစ်လျှင ် ယင်ျား  

   အဆှိိုလွှ န င့််  က်ဆှိိုင် ည့်် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့််  

   အြွွဲွဲ့အစည်ျား၏  သဘ တညူ ခ ကြ်ေါရ ှိြေါက လက်ခ ံ 

   ခွင့််ပြျုနှိိုင် ည်။ 

အဆှိိုန င့််စြလ် ဉျ်ား ည့်် ကန်ို့ တခ် ကန် င့််စညျ်ားကမျ်ားခ ကမ်  ျား 

၁၁၈။ ကန်ို့ တခ် ကမ်  ျား။  အဆှိိုမ  ျား ည ် သအ က်ြေါကန်ို့ တခ် က်မ  ျားန င့်် 

ကှိိုက်ည ရမည ်- 

 (က) ဥကကဋ္ဌ ည ် အဆှိိုတစ်ရြ်ကှိို လက်ခ ံင့််မ င့််ဆံိုျားပြတ်ရ တွင ်   

  ဤနည်ျားဥြသဒန င့််   ည ညွတပ်ခင်ျားမရ ှိလျှင ်  အဆှိိုတစ်ရြ်လံိုျားကှိို  

  သ  ်လည်ျားသက င်ျား၊ အဆှိို၏ အစှိတ်အြှိိုင်ျားကှိိုသ  ်  

  လည်ျားသက င်ျား ခငွ့််မပြျုရ။ 

 ( ခ )  အဆှိို  ှိိုို့မဟိုတ ် အဆှိို၏ အစှိတအ်ြှိိုင်ျားတစ်ခိုကှိို ဥကကဋ္ဌက  

  ခွင့််မပြျုလျှင ် ယင်ျား ှိိုို့ ခငွ့််မပြျု ည့်် ဥကကဋ္ဌ၏အဆံိုျားအပြတ်ကှိို  

  သဆွျားသနွျားပခင်ျားမပြျုရ။ 

 ( ဂ )  အဆှိိုတငွ ် လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျား၌ ဆံိုျားပြတ်ပြ ျားသ    

  ကှိစစတစ်ရြ်န င့််  သဘ ခ င်ျားတူည  ည့်် ကှိစစမြေါရ ှိရ။ 
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 (ဃ) ဥကကဋ္ဌက ခွင့််မပြျုရသ ျားမ  မည် ည့််အဆှိိုကှိိုမျှ ထိုတ်ပြန ် 

  သ ကည ပခင်ျားမပြျုရ။ 

၁၁၉။ စညျ်ားကမျ်ားခ ကမ်  ျား။ အဆှိိုမ  ျား ည ် သအ က်ြေါ စည်ျားကမ်ျားခ က ်

မ  ျားန င့်် ကှိိုက်ည ရမည ်-  

 (က) ပြည်သထ င်စို မပြှိျုကွွဲသရျား၊ တှိိုင်ျားရင်ျား  ျားစည်ျားလံိုျား ည ညတွ်မှု  

  မပြှိျုကွွဲသရျား၊ အခ ျုြ်အပခ အ ဏ  တညတ်ံ့်ခှိိုင်ပမွဲသရျားကှိို ထှိခှိိုက ် 

  သစသ   အဆှိိုမပြစသ်စရ။ 

 ( ခ )  နှိိုင်ငသံတ ်န င့်် နှိိုငင်ံ  ျားမ  ျား၏ အက ှိျုျားစ ျားြွ ျားန င့််မ ကဆ်ှိိုင်  

  သ   အဆှိိုမပြစသ်စရ။ 

 ( ဂ )  ရ င်ျားလင်ျားပြတ်  ျား၍ တှိက စွ သြ ်ပြသ   အသ က င်ျားရြ်  

  တစ်ခို ြေါရ ှိရမည။် 

 (ဃ) မဆ သလ  သ်   အသ က င်ျားပြခ က်မ  ျား၊ ခှိိုငလံ်ိုသ    

  အသထ က်အထ ျားမြေါရ ှိ ည့််ယူဆခ က်မ  ျား၊ မ င့််သလ  သ်    

  အ ံိုျားအနှုန်ျားမ  ျား၊ ဂိုဏ် သရကှိို ထှိခှိိုက်သစ ည့်် သြ ်ပြခ က်  

  မ  ျား မြေါရ ှိသစရ။ 

 ( င )    မန်အ ျားပြင့်် ြိုဂ္ှိျုလ်တစဦ်ျားဦျား၏ အက င့််စ ရှိတတ  ှိိုို့မဟိုတ်  

  အပြျုအမူန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ သြ ်ပြခ က်မ  ျား မြေါရ ှိသစရ။ 

 ( စ )  အဆှိိုတစ်ရြ်ကှိို သဆွျားသနွျားရ တငွ ် သပြ ဆှိိုခ ကမ်  ျား ည ် 

  လွှတ်သတ ်တငွ ် သဆွျားသနွျားဆွဲ အဆှိိုန င့််   အတှိအက   

   က်ဆှိိုင်သစရမည်။ 

 (ဆ) ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြေါ ပြဋ္ဌ န်ျားခ က်မ  ျား၊ လွှတသ်တ ်၏  

  အစဉ်အလ မ  ျား၊ ထံိုျားတမ်ျားမ  ျားကှိို သြ က်ြ က်က  ျားလွန်ပခင်ျား  

  မပြျုရ။ 

 ( ဇ )  နှိိုင်ငသံရျားကှိစစအလှိိုို့င   အဆှိိုတင် ငွ်ျားရ တငွ် ဘ   ၊    နာ  

  ကှိို အလွွဲ ံိုျားစ ျားပြျုသ   အဆှိိုမပြစသ်စရ။ 
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လွှတသ်တ ၏် မလူအစ အစဉက်ှိို သရ ွဲ့ဆှိိုငျ်ားနှိိုငပ်ခငျ်ား 

၁၂၀။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားမ  ျားတွင်   မန်အ ျားပြင့်် တစ်သနို့အတွက ်

 တ်မ တ်ထ ျားသ   အစည်ျားအသ ျားအစ အစဉ် အတှိိုင်ျားသဆ င်ရ ကရ်မည။် 

 ှိိုို့ရ တငွ ် မ်ျား  သ က င်ျား၊  မ်ျားနည်ျားသ က င်ျားအဆှိို  ှိိုို့မဟိုတ ်အမ  ျားပြည် ူန င့်် 

 က်ဆှိိုင်သ   သလ သလ ဆယအ်သရျားကက ျားကှိစစတစ်ရြ်ကှိို သဆွျားသနွျားနှိိုငသ်ရျား 

အတကွ ်ဥကကဋ္ဌ၏ခငွ့််ပြျုခ က်ပြင့်် လွှတ်သတ ်၏မူလအစ အစဉက်ှိို သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျားနှိိုင် ည်။ 

၁၂၁။  မျ်ား  သ က ငျ်ား၊  မျ်ားနညျ်ားသ က ငျ်ားအဆှိိုန င့််စြလ် ဉျ်ား၍ သဆ ငရ် ကပ်ခငျ်ား။ 

 မ်ျား  သ က င်ျားအဆှိို  ှိိုို့မဟိုတ ်  မ်ျားနည်ျားသ က င်ျားအဆှိို တစ်ရြ်ရြ်တင် ငွ်ျား 

ပခင်ျားကှိို ဥကကဋ္ဌ ည ်- 

 (က) လွှတ်သတ ်၏ အမ  ျားဆနဒန င့်် ကှိိုက်ည မည်ဟို  သဘ ရရ ှိလျှင်  

  ထှိိုအဆှိိုကှိို အခ ှိန်မသရ ျား တင ွ်င်ျားခွင့််ပြျုရမည။် 

 ( ခ )  အဆှိိုန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ လွှတသ်တ ်၏ အဆံိုျားအပြတ်ကှိို ရယူပြ ျား  

  အစည်ျားအသ ျား၏ မူလအစ အစဉ်ကှိို ထှိိုသနို့အတွင်ျား အခ ှိန်  

   တ်မ တ်၍ သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျားနှိိုင် ည ်  ှိိုို့မဟိုတ ်   ျားပခ ျား တမ် တ်  

  သ   ရကတ်စ်ရက ်ှိိုို့ သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျားနှိိုင် ည။် 

၁၂၂။ အသရျားကက ျားကှိစစတစရ်ြက်ှိို သဆွျားသနျွားရန ် အဆှိိုတင ွ်ငျ်ားပခငျ်ားန င့်် သဆွျားသနျွား 

ပခငျ်ား။  အသရျားကက ျားကှိစစတစ်ရြ်ကှိို သဆွျားသနွျားရန ်အဆှိိုတင် ငွ်ျားပခင်ျား၊ သဆွျားသနွျားပခင်ျား 

န င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ - 

 (က) ဥကကဋ္ဌ ည ် သအ က်ြေါစည်ျားကမ်ျားခ က်မ  ျားန င့်် ည ညတွလ်ျှင်  

  ယင်ျားသနို့အတွက ် လွှတသ်တ အ်စည်ျားအသ ျား အစ အစဉန် င့််  

  လိုြ်ငန်ျားကှိို ရြ်ဆှိိုင်ျားသစ၍ အမ  ျားပြည် ူန င့််  က်ဆှိိုငသ်    

  သလ သလ ဆယ ် အသရျားတကက ျားကှိစစတစ်ရြ်ကှိို သဆွျားသနျွားရန်  

  အဆှိိုတင် ငွ်ျားခငွ့်် ပြျုနှိိုင် ည်- 

 



၁၀၂ 

 ( ခ )  အဆှိိုတင် ငွ်ျားသ   လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်က မှိမှိ  

  တင် ငွ်ျားထ ျားသ   အဆှိိုကှိို ရိုြ် ှိမ်ျားရန် ခငွ့််သတ င်ျားပခင်ျားအ ျား  

  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်တစ်ဦျားဦျားက နှုတပ်ြင့််ကန်ို့ကွကလ်ျှင်ြင ် 

  ရိုြ် ှိမ်ျားခွင့််မပြျုရ။ 

အဆှိိုန င့််စြလ် ဉျ်ား၍ အဆံိုျားအပြတသ်ြျားပခငျ်ား 

၁၂၇။ လွှတသ်တ ၏်ဆနဒကှိိုရယပူခငျ်ား။  အဆှိိုတစ်ရြ်ကှိို အဆံိုျားအပြတသ်ြျား 

နှိိုင်ရန ်လွှတ်သတ ်တငွ ်ဆနဒရယူရ ၌ - 

 (က) အဆှိိုတစ်ရြ်ကှိို လွှတ်သတ ်တငွ ် တင် ငွ်ျားသဆွျားသနွျားသနစဉ ် 

  သဆွျားသနွျားပခင်ျားကှိိုရြ်စွဲ၍ လွှတသ်တ ်၏ ဆနဒရယူရန ်လွှတသ်တ  ် 

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယတ်စဦ်ျားက ဥကကဋ္ဌအ ျား သတ င်ျားဆှိိုနှိိုင် ည။် ယင်ျား 

  အဆှိိုကှိို လံိုသလ က်စ ွ သဆွျားသနွျားပြ ျားပြစ ်ည်ဟို ဥကကဋ္ဌက  

  ယူဆလျှင ် အဆှိိုတင် ငွ်ျား ူန င့််  က်ဆှိိုင်ရ  တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  

  အဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျား င်က ပြန်လည်မသခ ြရသ ျားြေါက သခ ြ  

  သစပြ ျား ဥကကဋ္ဌ ည ် သဆွျားသနွျားပခင်ျားကှိိုရြ်စွဲ၍ လွှတသ်တ ်၏ဆနဒ  

  ရယူရမည။် 

 ( ခ )  အခ ကသ်ြေါင်ျားမ  ျားစွ  ြေါ င်သ   အဆှိိုတစ်ရြ်ကှိို ဆနဒရယ ူ 

  သ  အခေါ ဥကကဋ္ဌ ည ် မှိမှိ၏ သဘ အရ အဆှိိုကှိိုြှိိုင်ျား၍သ  ်  

  လည်ျားသက င်ျား၊ အခ ကတ်စခ်ိုစ ခွွဲပခ ျား၍ သ  ်လည်ျားသက င်ျား  

  ဆနဒရယူနှိိုင် ည်။ 

၁၂၈။ လွှတ်သတ ်က အတည်ပြျုဆံိုျားပြတ်ပြ ျားသ  အဆှိို၏ မှိတတ တစ်သစ င်စ ကှိို 

လွှတ်သတ ်ရံိုျား  နထ်မ်ျားအကက ျားအမ  ျားက  က်ဆှိိုင်ရ  တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် 

အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျား ှိိုို့ သြျားြှိိုို့ရမည်။ 
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  (၂) ထှိိုသနို့အတွက ်  တ်မ တထ် ျားသ   အစည်ျားအသ ျား  

   အစ အစဉက်ှိို မွန်ျားလွွဲ  ံိုျားနာရ ခွွဲအခ ှိနတ်ွင ် ရြ်ဆှိိုင်ျား၍  

   အသရျားတကက ျားအဆှိိုကှိို သဆွျားသနွျားရန ် လွှတ်သတ  ် 

   ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် စိုစိုသြေါင်ျားဦျားသရ၏  ံိုျားြံိုတစ်ြံိုထက ် 

   မနည်ျားက သထ ကခ်ံလျှင ် လွှတ်သတ ်က  သဘ တ ူ 

    ည်ဟိုယူဆရမည်။ ထှိိုို့သနာက်အစည်ျားအသ ျား၏ မူလ  

   အစ အစဉက်ှိို ထှိိုသနို့အတငွ်ျား အခ ှိန် တ်မ တ်၍ သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျား  

   နှိိုင် ည ်  ှိိုို့မဟိုတ ်   ျားပခ ျား တ်မ တ်သ   ရက ် 

   တစ်ရက် ှိိုို့ သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျားနှိိုင် ည်။ ယင်ျား ှိိုို့  တ်မ တ် 

   သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျားလှိိုက ်ည့််   သနို့ရကန် င့််အခ ှိန်တငွ ် ယင်ျား  

   အဆှိိုကှိို သဆွျားသနွျားသစရမည။် 

 ( ဂ ) ဤအဆှိိုကှိို သဆွျားသနွျားရ တွင ် လွှတသ်တ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ်  

  မ  ျား ည ် ဥကကဋ္ဌ၏ ခငွ့််ပြျုခ က်မရလျှင် ၁၅ မှိနစ်ထကြ်ှိို၍  

  သဆွျားသနွျားပခင်ျား မပြျုရ။ 

စြွစ်ွွဲပြစတ်ငပ်ခငျ်ားဆှိိုငရ် အဆှိို  

၁၂၃။ လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  န်ကက ျားခ ျုြ်ကှိို 

ပြစသ်စ၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  န်ကက ျားကှိိုပြစသ်စ၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားတရ ျားလွှတသ်တ  ်

တရ ျား ူကက ျားခ ျုြန် င့်် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားတရ ျားလွှတသ်တ ် တရ ျား ူကက ျားမ  ျားကှိို 

ပြစသ်စ၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားဥြသဒခ ျုြ်ကှိိုပြစသ်စ၊ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားစ ရင်ျားစစ်ခ ျုြ်ကှိို 

ပြစသ်စ စွြ်စွွဲပြစတ်င်လှိိုလျှင ်ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခ ံဥြသဒ ြိုဒ်မ ၂၆၃ န င့်် ၃၁၁ တှိိုို့ြေါ 

 က်ဆှိိုင်ရ  ပြဋ္ဌ န်ျားခ က်မ  ျားန င့််အည  လွှတသ်တ ် ှိိုို့ အဆှိိုတစ်ရြ်အပြစ ်

တင် ငွ်ျားသဆ င်ရ ကခ်ွင့််ရ ှိ ည်။ 

အဆှိိုကှိိုသဆွျားသနျွားပခငျ်ားန င့််ရိုြ ်ှိမျ်ားခငွ့််ပြျုပခငျ်ား 

၁၂၄။ အဆှိိုကှိိုသဆွျားသနျွားရနတ်င ွ်ငျ်ားပခငျ်ား။  လွှတ်သတ ်၌ အဆှိိုတစ်ရြ်ကှိို 

သဆွျားသနွျားရန ်တင် ငွ်ျားရ တငွ ်- 
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 (က) အဆှိိုတင် ငွ်ျားမည့်် လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယအ် ျား ဥကကဋ္ဌက  

  ြှိတ်သခေါ်သ  အခေါ  က်ဆှိိုင်ရ  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်  

   ည ် မှိမှိ၏အဆှိိုကှိို ဦျားစ ွြတ်ပြ၍ တင် ငွ်ျားပြ ျားမ  သဆွျားသနွျား  

  သပြ ဆှိိုနှိိုင် ည ်  ှိိုို့မဟိုတ ် အဆှိိုကှိို မတင် ငွ်ျားလှိိုသတ ့်  

  သ က င်ျား တငပ်ြရမည်။ 

 ( ခ )   က်ဆှိိုင်ရ  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ် ည ် လွှတ်သတ ်တငွ်  

  မရ ှိခွဲ့်လျှင် ယင်ျားကစ ပြင့််သရျား  ျား လွှွဲအြပ်ခင်ျားခံရသ   အပခ ျား  

  လွှတ်သတ  ် ကှိိုယ်စ ျားလ ယတ်စဦ်ျားက ဥကကဋ္ဌ၏ခငွ့််ပြျုခ က်ပြင့််    

  ထှိိုအဆှိိုကှိို တင် ငွ်ျားနှိိုင် ည်။ ဤ ှိိုို့လွှွဲအြ်ပခင်ျား ခံရသ    

  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ်မရ ှိလျှင်သ  ်လည်ျားသက င်ျား၊ ဥကကဋ္ဌ၏  

  ခွင့််ပြျုခ က ် မရလျှင်သ  ်လည်ျားသက င်ျား ထှိိုအဆှိို ည ် မတင်  

   ွင်ျားသ   အဆှိိုဟိုမ တယ်ူရမည။် ဤနည်ျားဥြသဒခွွဲ ည်    

  နည်ျားဥြသဒ ၇၃၊ ၇၄၊ ၈၆၊ ၈၈ န င့်် ၁၂၁ မ  ၁၂၃ အထှိတွင ်

  ရည်ညွှနျ်ားထ ျားသ   အဆှိိုမ  ျားန င့်် က်ဆှိိုင်ပခင်ျားမရ ှိသစရ။ 

 ( ဂ )  အဆှိိုတစ်ရြ်ကှိို လက်ခသံဆွျားသနွျားရန ် ဆံိုျားပြတ်ြေါက ယင်ျားအဆှိို  

  န င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ သဆွျားသနွျားလှိိုသ   လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် 

  မ  ျားရ ှိလျှင် အမညစ် ရင်ျား တင် ငွ်ျားနှိိုငသ် က င်ျား ဥကကဋ္ဌက  

  သ ကည ရမည။် 

၁၂၅။ အဆှိိုကှိို သဆွျားသနျွားရနအ်စ အစဉ။်  လွှတသ်တ ်၌ အဆှိိုတစ်ရြ်ကှိို 

သဆွျားသနွျားတငပ်ြရ တွင ်- 

 (က) ဥကကဋ္ဌက လကခ်ံခွင့််ပြျုသ   အဆှိိုမ  ျားအနက ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  

  အဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျားက သြျားြှိိုို့သ  အဆှိိုမ  ျားကှိို ဦျားစ ျားသြျား  

  တင် ငွ်ျားခငွ့််ပြျုပြ ျား က န်လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား၏ အဆှိို  

  မ  ျားကှိို တင် ငွ်ျားရန ် သရ ွဲ့သနာက်စ စဉရ် တငွ ် လက်ခရံရ ှိ ည့််  

  အစ အစဉအ်တှိိုင်ျား  တ်မ တရ်မည်။ 

၁၀၁ 

 ( ခ )  ဥကကဋ္ဌက  တ်မ တ် ည့်် အစ အစဉ်အတှိိုင်ျား လွှတသ်တ  ် 

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားက သဆွျားသနွျားရမည်။ 

 ( ဂ )    မန်အ ျားပြင့်် လွှတသ်တ အ်စည်ျားအသ ျားသနို့စဉ ် အစ အစဉ၌်  

  အဆှိိုသလျားခိုထက်ြှိို၍ ထည့်် ွင်ျားပခင်ျားမပြျုရ။ 

 (ဃ) လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား၌ သဆွျားသနွျားဆွဲပြစ်၍ မဆံိုျားပြတ်ရသ ျား  

  သ   အဆှိိုကှိို သနာကတ်စသ်နို့တွင ်ဆက်လကသ်ဆွျားသနွျားရမည်။ 

 ( င )  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားက သဆွျားသနွျားပြ ျားသနာက ် တှိိုင်ျား  

  သဒ ကက ျားအဆင့််အြွွဲွဲ့အစည်ျား င်က ပြနလ်ညသ်ပြရ င်ျား သဆွျားသနွျား  

  နှိိုင် ည်။ 

 ( စ )  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် တစဦ်ျား ည ် အဆှိိုတစ်ရြ်ကှိို  

  တစ်ကကှိမ်ထက်ြှိို၍ သဆွျားသနျွားပခင်ျားမပြျုရ။  ှိိုို့ရ တွင ် မှိမှိန င့််  

   က်ဆှိိုင်သ   ကှိစစတစ်ခိုကှိို သပြရ င်ျားလှိိုလျှင ် ဥကကဋ္ဌ၏  

  ခွင့််ပြျုခ က်ပြင့်် သပြရ င်ျားနှိိုင် ည်။ 

 (ဆ) အဆှိိုတင် ငွ်ျားသ   လွှတသ်တ  ် ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်ကလည်ျား  

  ပြနလ်ည်သပြရ င်ျား ည့််  သဘ ပြင့်် သနာက်တစက်ကှိမ် သဆွျားသနွျား  

  နှိိုင်ခွင့််ရ ှိ ည်။ 

 ( ဇ )  အဆှိိုတင် ငွ်ျား ည့်် လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယက် ပြနလ်ည်  

  သပြရ င်ျားပြ ျားသနာက ်  က်ဆှိိုငရ်  တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့  

  အစည်ျား င် ည ် အဆှိိုန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ သဆွျားသနွျားပြ ျား ည်ပြစ်သစ၊  

  မသဆွျားသနွျားရသ ျား ည်ပြစ်သစ ပြန ်က ျားသဆွျားသနွျားခွင့််ရ ှိ ည။် 

၁၂၆။ အဆှိိုကှိိုရိုြ ်ှိမျ်ားပခငျ်ား။   လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားတငွ ်- 

 (က) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် တစဦ်ျား ည ် မှိမှိတင် ငွ်ျားပြ ျားသ    

  အဆှိိုတစ်ရြ်ကှိို လွှတသ်တ ၏် ခငွ့််ပြျုခ ကမ်ရရ ှိလျှင ် ပြနလ်ည်  

  ရိုြ် ှိမ်ျားပခင်ျားမပြျုရ။ 

  



၁၀၆ 

၁၃၅။ ဥြသဒ ကမျ်ားသြျားြှိိုို့ရန ်က လ တမ် တပ်ခငျ်ား။ နည်ျားဥြသဒ ၁၃၄အရ 

ဥြသဒ ကမ်ျားတစ်ရြ် သြျားြှိိုို့ရ တွင ်- 

 (က)   မန်အ ျားပြင့်် လွှတသ်တ အ်စည်ျားအသ ျား မက င်ျားြမ   

  အနည်ျားဆံိုျား ရကသ်ြေါင်ျား ၃၀ ကကှိျုတင်၍ သြျားြှိိုို့ရမည်။ 

 ( ခ )  တ်မ တ်ရက်အတွင်ျား ကကှိျုတငသ်ြျားြှိိုို့ပခင်ျား မရ ှိသ  ်လည်ျား  

  လံိုသလ ကသ်   အသ က င်ျားရ ှိ ည်ဟို ဥကကဋ္ဌက ထင်ပမငယ်ူဆ  

  လျှင် လက်ခခံွင့််ပြျုနှိိုင် ည။် 

၁၃၆။ ဥြသဒ ကမျ်ားကှိိုလကခ်သံဆွျားသနျွားရနသ်ဆ ငရ် ကပ်ခငျ်ား။ ဥကကဋ္ဌ ည ်- 

 (က) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျားက သြျားြှိိုို့သ   ဥြသဒ ကမ်ျား  

  တစ်ရြ်ရြ်န င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ လှိိုအြ ်လှိို စှိစစ်ရန ် နည်ျားဥြသဒ  

  ၆၂၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ (က)အရ ဥြသဒပြျုသရျားန င့်် စြ်လ ဉျ်ား၍  

  ြွွဲွဲ့စည်ျားထ ျားသ   သက ်မတ  ှိိုို့ လွှွဲသပြ င်ျားသြျားရမည။် ယင်ျားဥြသဒ  

   ကမ်ျားကှိို လွှတ်သတ က်ှိိုယစ် ျားလ ယ်မ  ျားထံ ပြနိ်ု့သ သစရမည။် 

 ( ခ ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားက သြျားြှိိုို့သ   ဥြသဒ ကမ်ျား  

  န င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ - 

  (၁) ယင်ျားဥြသဒ ကမ်ျားကှိို လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားထံ  

   ပြနိ်ု့သ သစရမည။် 

  (၂) လွှတ်သတ ်က လက်ခသံဆွျားသနွျားရန ်  င့််မ င့် ် 

   လွှတ်သတ  ်အစည်ျားအသ ျားတငွ ်အဆံိုျားအပြတ်ရယူရမည်။ 

  (၃) လွှတ်သတ ်က လကခ်ံသဆွျားသနွျားရန် ဆံိုျားပြတ်လျှင ် ထှိို  

   ဥြသဒ ကမ်ျားကှိို နည်ျားဥြသဒ ၆၂၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ(က)အရ 

   ဥြသဒပြျုသရျားန င့် ် စြ်လ ဉျ်ား၍ ြွွဲွဲ့စည်ျားထ ျားသ    

   သက ်မတ  ှိိုို့ လွှွဲအြရ်မည်။ 

  (၄) လွှတ်သတ ်က လက်ခသံဆွျားသနွျားရန် မ င့််သ က င်ျား  

   ဆံိုျားပြတ်လျှင ် ယင်ျားဥြသဒ ကမ်ျားအ ျား လွှတသ်တ ်က  

   လက်ခသံဆွျားသနွျားရန ်မရ ှိသ က င်ျား သ ကည ရမည်။ 

၁၀၃ 

ပြငဆ်ငခ် ကအ်ဆှိိုတင ွ်ငျ်ားပခငျ်ား 

၁၂၉။ ပြငဆ်ငခ် ကအ်ဆှိိုတင ွ်ငျ်ားနှိိုငသ်  ြိုဂ္ှိျုလ်။  လွှတသ်တ  ်ှိိုို့ တင် ငွ်ျား 

သ   အဆှိိုန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ ပြင်ဆင်ခ ကပ်ြျုလိုြ်လှိိုလျှင ် သအ က်ြေါြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျားက 

ပြင်ဆင်ခ က်ကှိို လွှတသ်တ  ်ှိိုို့ တင် ငွ်ျားနှိိုင် ည ်- 

 (က) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့််အြွွဲွဲ့အစည်ျား င ်  ှိိုို့မဟိုတ ် ယင်ျားြိုဂ္ှိျုလ်  

  အ ျား ကှိိုယ်စ ျားပြျု ည့်် ြိုဂ္ှိျုလ်တစ်ဦျားဦျား၊  

 ( ခ )  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်တစ်ဦျားဦျား၊  

၁၃၀။ ပြငဆ်ငခ် ကအ်ဆှိိုတင ွ်ငျ်ားရမည့််က လ။  နည်ျားဥြသဒ ၁၂၉ ြေါ ြိုဂ္ှိျုလ် 

တစဦ်ျားဦျားက ပြင်ဆငခ် က်အဆှိို တင် ငွ်ျားရ တွင ်- 

 (က) ယင်ျားပြင်ဆင်ခ က်ကှိို သဆွျားသနွျားမည့််သနို့ရကမ်တှိိုင်မ  အနည်ျားဆံိုျား  

   ံိုျားရကက်ကှိျုတင်၍ သြျားြှိိုို့ရမည်။ 

 ( ခ )  ဥကကဋ္ဌက  င့််သလ  ် ည်ဟို ယူဆြေါက နည်ျားဥြသဒခွွဲ(က)ြေါ  

  ရကက်န်ို့ တခ် က်ကှိို သလ  ့်သြေါ ့်နှိိုင် ည။် 

၁၃၁။ ပြငဆ်ငခ် ကအ်ဆှိိုန င့််စြလ် ဉျ်ား ည့်် ကန်ို့ တခ် ကမ်  ျား။  ပြင်ဆင်ခ က် 

အဆှိိုန င့်် စြ်လ ဉ်ျား ည့်် ကန်ို့ တ်ခ ကမ်  ျားမ   - 

 (က) အဆှိိုတငွ်ြေါရ ှိသ   ကှိစစန င့််စြလ် ဉ်ျားသ   ပြင်ဆငခ် က်  

  ပြစရ်မည့််အပြင် ထှိိုကှိစစ၏ သဘ တွင်လည်ျား အက ံျုျား င်သ    

  ပြင်ဆင်ခ က ်ပြစရ်မည။် 

 ( ခ )  အဆှိိုန င့်် ဆန်ို့က င် ည့််  သဘ  ကသ်ရ က်မည့််  

  ပြင်ဆင်ခ က ်မပြစသ်စရ။ 

 ( ဂ )  အဆှိိုန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ လွှတ်သတ ်က အတညပ်ြျုပြ ျားသ    

  ဆံိုျားပြတ်ခ က်န င့်် ဆန်ို့က င် ည့်် ပြင်ဆင်ခ က်မပြစသ်စရ။ 

 (ဃ)  ှိမ်ြ င်ျားသ   ပြင်ဆင်ခ က ်မပြစသ်စရ။ 



၁၀၄ 

 ( င )  အဆှိို၏အစှိတ်အြှိိုင်ျားတစ်ခိုန င့်် စြ်လ ဉ်ျားသ   ပြင်ဆငခ် က်ကှိို  

  ဥကကဋ္ဌက လွှတသ်တ ် ှိိုို့ တင်ပြပြ ျားသ  အခေါ ထှိိုအစှိတအ်ြှိိုင်ျား  

  ထက ် အလ င်က သ   အစှိတ်အြှိိုင်ျားကှိို ပြင်ဆင်ပခင်ျား မပြစ ် 

  သစရ။  ှိိုို့ရ တွင ် ဥကကဋ္ဌက တင်ပြသ   ပြင်ဆငခ် ကရ်ိုြ် ှိမ်ျား  

  ခွဲ့်လျှင ် အလ င်က သ   အစှိတ်အြှိိုင်ျားကှိို ပြင်ဆင်ရန ် အဆှိို  

  တင် ငွ်ျားနှိိုင် ည။် 

 ( စ )  ပြင်ဆင်ခ က်အဆှိိုတွင ် လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား၌ ဆံိုျားပြတ်  

  ပြ ျားသ   ကှိစစတစ်ရြ်န င့််  သဘ ခ င်ျားတညူ သန ည့်် ကှိစစမ  ျား  

  မြေါရ ှိသစရ။ 

၁၃၂။ ပြငဆ်ငခ် ကအ်ဆှိိုကှိိုရိုြ ်ှိမျ်ားပခငျ်ား။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားတငွ် - 

 (က) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် တစဦ်ျား ည ် မှိမှိတင် ငွ်ျားပြ ျားသ    

  ပြင်ဆင်ခ က်အဆှိိုတစ်ရြ်ကှိို လွှတ်သတ ်၏ ခငွ့််ပြျုခ ကမ်ရရ ှိ  

  လျှင် ပြနလ်ညရ်ိုြ် ှိမ်ျားပခင်ျားမပြျုရ။ 

 ( ခ ) ပြင်ဆင်ခ က်အဆှိို တင် ငွျ်ားသ   လွှတ်သတ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ်က  

  မှိမှိတင် ငွ်ျားသ   ပြင်ဆင်ခ က ် အဆှိိုကှိို ရိုြ် ှိမ်ျားရန ် 

  ခွင့််သတ င်ျားပခင်ျားအ ျား လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ် တစ်ဦျားဦျားက  

  နှုတ်ပြင့်် ကန်ို့ကွကလ်ျှင်ြင ်ရိုြ် ှိမ်ျားခွင့််မပြျုရ။  

၁၃၃။ ပြငဆ်ငခ် ကအ်ဆှိိုန င့််စြလ် ဉျ်ား၍သဆ ငရ် ကပ်ခငျ်ား။  ပြငဆ်င်ခ က်အဆှိို 

န င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ - 

 (က) ထှိိုပြင်ဆင်ခ ကအ်ဆှိိုကှိို လွှတ်သတ ်၏ ဆနဒရယူပခင်ျားမပြျုမ   

  ဥကကဋ္ဌက မူလအဆှိိုန င့််ပြင်ဆင်ခ က်အဆှိိုတှိိုို့ကှိို ြတပ်ြရမည်။ 

 ( ခ ) ပြင်ဆင်ခ က်အဆှိိုကှိို ဆံိုျားပြတ်ရန ် ဆနဒမယူမ သဆွျားသနွျားခ က်  

  အ ျားလံိုျားကှိို ပြ ျားပြတ်သအ င ်ပြျုလိုြ်ရမည်။  

 ( ဂ )  ပြင်ဆင်ခ က ် အဆှိိုကှိို အဆံိုျားအပြတသ်ြျားနှိိုင်ရန ် လွှတသ်တ ်၏  

  ဆနဒရယူရ တငွ ်နည်ျားဥြသဒ ၁၂၇န င့််အည  သဆ င်ရ ကရ်မည်။ 

၁၀၅ 

အခနျ်ား (၁၃) 

လွှတသ်တ  ်ှိိုို့ တင ွ်ငျ်ား ည့်် ဥြသဒ ကမျ်ားမ  ျား 

ဥြသဒ ကမျ်ားသြျားြှိိုို့ပခငျ်ား 

၁၃၄။ လွှတ်သတ ် ှိိုို့ ဥြသဒ ကမ်ျားမ  ျား သြျားြှိိုို့ပခင်ျားန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ - 

 (က) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျား ည ် ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခံ  

  ဥြသဒ ဇယ ျား ၂ တငွ ် သြ ်ပြထ ျားသ   တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  

   ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ ် ဥြသဒပြျုစ ရင်ျားြေါ ကှိစစရြ်မ  ျားအနက်  

  မှိမှိတှိိုို့ စ မံခနိ်ု့ခွွဲ ည့်် ကှိစစရြ်မ  ျားန င့်် စြ်လ ဉ်ျားသ   ဥြသဒ  

   ကမ်ျားမ  ျားကှိို လွှတ်သတ ် ှိိုို့ သြျားြှိိုို့ခွင့််ရ ှိ ည်။  

 ( ခ )  တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား အစှိိုျားရအြွွဲွဲ့က   တင် ငွ်ျားခငွ့််ရ ှိသ    

  သအ က်ြေါ ဥြသဒ ကမ်ျားမ  ျားကှိို လွှတ်သတ ် ှိိုို့သြျားြှိိုို့၍ တင် ငွ်ျား  

  သဆွျားသနွျား ဆံိုျားပြတ်ရမည ်- 

  (၁) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား၏ ဘဏ္ဍ သငွအရအ ံိုျားဆှိိုငရ်  ဥြသဒ  

    ကမ်ျား၊ 

  (၂) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား သဒ နတရ စ မံကှိနျ်ား ဥြသဒ ကမ်ျား၊ 

  (၃) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား အခွနအ်သက က်ဆှိိုင်ရ  ဥြသဒ ကမ်ျား၊  

 ( ဂ )  လွှတ်သတ  ် ကှိိုယ်စ ျားလ ယမ်  ျား ည ် ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒ  

  ဇယ ျား ၂ တငွ ် သြ ်ပြထ ျားသ   တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ်  

  ပြည်နယ ် ဥြသဒပြျုစ ရင်ျားြေါ ကှိစစရြ်မ  ျားအနက ် နည်ျားဥြသဒခွွဲ 

  (ခ) ြေါ ဥြသဒ ကမ်ျားမ  ျားန င့််  က်ဆှိိုင်သ   ကှိစစရြ်မ  ျားမ အြ    

  က န်ကှိစစရြ်မ  ျား န င့််စြ်လ ဉ်ျားသ   ဥြသဒ ကမ်ျားမ  ျားကှိို  

  လွှတ်သတ ် ှိိုို့ တင် ငွ်ျားခငွ့််ရ ှိ ည်။ 

 (ဃ) ဥြသဒ ကမ်ျား တင် ငွ်ျားခငွ့််ရ ှိ ူမ  ျား ည ် နည်ျားဥြသဒခွွဲ(ခ) တငွ်  

  သြ ်ပြထ ျားသ   ဥြသဒ ကမ်ျားမ  ျားမ အြ အပခ ျားဥြသဒ ကမ်ျား  

  မ  ျားကှိို သြျားြှိိုို့ရ တငွ ် ဥြသဒ ကမ်ျား၏ ရည်ရ ယ်ခ က်န င့်် အက ှိျုျား  

  အသ က င်ျား သြ ်ပြခ ကတ်ှိိုို့န င့််အတ ူ မှိတတ  ံိုျားသစ ငပ်ြျုစို၍  

  လွှတ်သတ ်ရံိုျား န်ထမ်ျားအကက ျားအမ  ျားထံ သြျားြှိိုို့ရမည်။ 



၁၁၀ 

 ( င ) လွှတ်သတ ်တငွ ် သဆွျားသနွျားဆွဲ ဥြသဒ ကမ်ျားတစ်ရြ် ည်  

  မည် ည့််အဆင့််တငွ ် သရ ကရ် ှိသနသစက မ ူ ဥကကဋ္ဌ၏  သဘ   

  တူည ခ က်ပြင့်် ဥြသဒ ကမ်ျား သဆွျားသနွျားပခင်ျားကှိို သရ ွဲ့ဆှိိုင်ျားရန ်အဆှိို  

  တင် ငွ်ျားနှိိုင် ည။် 

၁၄၄။ လွှတသ်တ ၏် အဆံိုျားအပြတရ်ယပူခငျ်ား။  ဥြသဒ ကမ်ျား တစ်ရြ်ကှိို 

အတည်ပြျုရန ်လွှတသ်တ ်၏ ဆံိုျားပြတ်ခ က်ကှိို ရယူရ ၌ ဥကကဋ္ဌ ည ်- 

 (က) ဥြသဒ ကမ်ျား တစ်ရြ်လံိုျားကှိိုသ  ်လည်ျားသက င်ျား၊ ဥြသဒ ကမ်ျား၏  

  အစှိတ်အြှိိုင်ျားကှိိုသ  ်လည်ျားသက င်ျား တစ်ြှိိုဒ်ခ င်ျားစ  လွှတသ်တ ် ှိိုို့  

  တင်ပြရမည်။ 

 ( ခ )  အြှိိုဒ်မ  ျားန င့််စြလ် ဉ်ျား၍ ပြင်ဆင်ခ က်မ  ျားကှိို သဆွျားသနျွားပြ ျား  

  သနာက ် လွှတ်သတ ်က ဆံိုျားပြတ်ခ က်ခ မ တပ်ြ ျားသ  အခေါ 

  “ဤအြှိိုဒ် ည”်  ှိိုို့မဟိုတ ် “ဤပြင်ဆင်ထ ျားသ  အြှိိုဒ် 

   ည”် ဥြသဒ ကမ်ျား၏ အစှိတ်အြှိိုင်ျားပြစ်သ က င်ျား သြ ်ပြ၍  

  လွှတ်သတ ် ှိိုို့ တင်ပြရမည။် 

 ( ဂ )  လွှတ်သတ ်က  သဘ တူြေါက “ဤအြှိိုဒ် ည”်  ှိိုို့မဟိုတ် 

  “ဤပြင်ဆင်ထ ျားသ  အြှိိုဒ ်ည”် ဥြသဒ ကမ်ျား၏ အစှိတ်  

  အြှိိုင်ျားပြစ်သ က င်ျား သ ကည ရမည်။ 

 (ဃ) ဥြသဒ ကမ်ျားတစ်ရြ်  ှိိုို့မဟိုတ ် ဥြသဒ ကမ်ျားတစ်ရြ်၏ အစှိတ်  

  အြှိိုင်ျားကှိို လွှတသ်တ ် ှိိုို့ တစ်ြှိိုဒ်ခ င်ျားစ  တငပ်ြရန်မလှိိုဟို  

   သဘ ရြေါက ဥြသဒ ကမ်ျား တစ်ရြ်လံိုျားကှိိုသ  ်လည်ျားသက င်ျား၊  

  ဥြသဒ ကမ်ျား၏ အစှိတ်အြှိိုငျ်ားကှိိုသ  ်လည်ျားသက င်ျား သြ ပ်ြ၍  

  လွှတ်သတ ် ှိိုို့ တင်ပြရမည။် 

၁၀၇  

၁၃၇။ ဥြသဒ ကမျ်ားကှိို နှိိုငင်သံတ ပ်ြနတ်မျ်ားတငွ ် သ ကည ပခငျ်ား။ ဥြသဒ ကမ်ျား 

တစ်ရြ်ကှိို နှိိုငင်ံသတ ပ်ြနတ်မ်ျားတွင ်သ ကည ပခင်ျားန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ - 

 (က) နည်ျားဥြသဒ ၁၃၄၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ (ခ)ြေါ ဥြသဒ ကမ်ျားမ  ျားမ အြ  

  တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျားက သြျားြှိိုို့ ည့်် အပခ ျား  

  ဥြသဒ ကမ်ျားမ  ျားကှိို လွှတ်သတ ် ှိိုို့ သြျားြှိိုို့ ည်န င့််တစ်ပြှိျုင်နက်  

  လွှတ်သတ ်ရံိုျား ည ်အဆှိိုြေါဥြသဒ ကမ်ျားကှိို နှိိုငင်သံတ ်ပြနတ်မ်ျား  

  တွင ်သ ကည ရမည်။ 

 ( ခ )  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်က သြျားြှိိုို့သ  ဥြသဒ ကမ်ျားကှိိုလက်ခံ  

  သဆွျားသနွျားရန ် လွှတသ်တ က် ဆံိုျားပြတ်ြေါက ဥကကဋ္ဌ ည ် ယင်ျား  

  ဥြသဒ ကမ်ျားကှိို နှိိုငင်ံသတ ်ပြနတ်မ်ျားတငွ ်သ ကည သစရမည။် 

ဥြသဒ ကမျ်ားတင ွ်ငျ်ားပခငျ်ားန င့်် သဆွျားသနျွားပခငျ်ား 

၁၃၈။ ဥြသဒ ကမျ်ားတင ွ်ငျ်ားရမည့်် အစ အစဉ။်  လွှတ်သတ ်တငွ ်ဥြသဒ ကမ်ျား 

မ  ျားကှိို တင် ငွ်ျားရ ၌ သအ က်ြေါဦျားစ ျားသြျားအစ အစဉအ်တှိိုင်ျား သဆ င်ရ ကရ်မည ်- 

 (က) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျားက တင် ငွ်ျားလ က ် နည်ျား 

  ဥြသဒ ၆၂၊ နည်ျားဥြသဒခွွဲ (က)အရ  ဥြသဒပြျုသရျားန င့််စြ်လ ဉျ်ား၍  

  ြွွဲွဲ့စည်ျားထ ျားသ   သက ်မတ က စှိစစ်ပြ ျားဥြသဒ ကမ်ျား၊ 

 ( ခ ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်က တင် ငွ်ျားလ က ် နည်ျားဥြသဒ ၆၂၊  

  နည်ျားဥြသဒခွွဲ(က)အရ ဥြသဒပြျုသရျားန င့််စြလ် ဉ်ျား၍ ြွွဲွဲ့စည်ျား  

  ထ ျားသ   သက ်မတ ကစှိစစ်ပြ ျားသ  ဥြသဒ ကမ်ျား။ 

 ခခငွျ်ားခ က။်  ှိိုို့ရ တငွ ် အသရျားတကက ျား ပြဋ္ဌ န်ျားရနလ်ှိိုအြသ်    

   ဥြသဒ ကမ်ျား တစ်ရြ်ကှိို နည်ျားဥြသဒ ၆၂၊ နည်ျား  

   ဥြသဒခွွဲ(က) အရ ဥြသဒပြျုသရျားန င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ ြွွဲွဲ့စည်ျား  

   ထ ျားသ   သက ်မတ ၏စှိစစခ် က်န င့််အတ ူတင် ငွ်ျားပခင်ျား  

   ရ ှိလ လျှင ် ဥကကဋ္ဌက င့််သလ  ် ည်ဟို ထငပ်မင် ည့််  

   အတှိိုင်ျား ဦျားစ ျားသြျားအစ အစဉ်  တ်မ တ်နှိိုင် ည။် 



၁၀၈ 

၁၃၉။ ဥြသဒ ကမျ်ားကှိိုတင ွ်ငျ်ားပခငျ်ား။  နည်ျားဥြသဒ ၁၃၈ ြေါဥြသဒ ကမ်ျား 

တင် ငွ်ျားရ တွင-်  

 (က) ဥြသဒ ကမ်ျားကှိို ဥကကဋ္ဌက  တ်မ တ် ည့််သနို့၌ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  

  အစှိိုျားရအြွွဲွဲ့ကှိိုယ်စ ျား  နက်က ျားခ ျုြ်  ှိိုို့မဟိုတ ် ယင်ျားက တ  န ် 

  သြျားအြ ်ည့်် ြိုဂ္ှိျုလ်အ ျား လည်ျားသက င်ျား၊  ကဆ်ှိိုင်ရ   

  လွှတ်သတ  ် ကှိိုယ်စ ျားလ ယအ် ျားလည်ျားသက င်ျား  လွှတသ်တ ် ှိိုို့  

  တင် ငွ်ျားသစရမည်။ 

 ( ခ )  ဥြသဒ ကမ်ျားကှိို နည်ျားဥြသဒခွွဲ (က) ြေါ အတှိိုင်ျားတင ွ်င်ျား  

  ပြ ျားသနာက ် ဥြသဒပြျုသရျားန င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ ြွွဲွဲ့စည်ျားထ ျားသ    

  သက ်မတ ၏ အစ ရင်ခံစ ကှိို ယင်ျားသက ်မတ ဥကကဋ္ဌ  ှိိုို့မဟိုတ်  

  ဥကကဋ္ဌက တ  နသ်ြျားအြ ူ်အ ျား ြတ် က ျားရ င်ျားလင်ျားသစရမည်။ 

၁၄၀။ နည်ျားဥြသဒ ၁၃၉ အရ ဥြသဒ ကမ်ျား တင် ငွ်ျားပြ ျားြေါက ယင်ျားဥြသဒ 

 ကမ်ျားန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ သဆွျားသနွျားလှိိုသ   လွှတ်သတ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားရ ှိလျှင် 

အမညစ် ရင်ျားတင် ငွ်ျားနှိိုင်သ က င်ျား ဥကကဋ္ဌက သ ကည ရမည်။ 

၁၄၁။ သဆွျားသနွျားရန ် အမညစ် ရင်ျား တင် ငွ်ျားထ ျား ည့်် လွှတသ်တ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည ် ဥကကဋ္ဌက  တ်မ တ် ည့်် သနို့ရကန် င့််အခ ှိနတ်ငွ် 

သဆွျားသနွျားရမည။် 

၁၄၂။ ဥြသဒ ကမျ်ား ပြငဆ်ငခ် ကအ်ဆှိို တင ွ်ငျ်ားပခငျ်ား။ လွှတ်သတ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယတ်စဦ်ျားဦျား ည ်- 

 (က) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျားက တင် ငွ်ျားသ   ဥြသဒ  

   ကမ်ျားကှိိုပြစ်သစ၊ လွှတသ်တ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယက် တင် ငွ်ျားသ    

  ဥြသဒ ကမ်ျားကှိိုပြစသ်စ ပြင်ဆင်ခ က်အဆှိို တင် ငွ်ျားနှိိုင် ည်။ 

 ( ခ) နည်ျားဥြသဒခွွဲ (က)အရ တင် ငွ်ျားမည့်် ပြင်ဆင်ခ က်အဆှိိုကှိို  

  ဥြသဒ ကမ်ျားသဆွျားသနွျားမည့်် ရက်မတှိိုင်မ   ံိုျားရက ် (ရံိုျားြှိတရ်က ် 

  မ  ျားမြေါ) ကကှိျုတငသ်ြျားြှိိုို့ရမည။်  ှိိုို့ရ တွင ်ဥကကဋ္ဌက  င့််သလ  ်  

   ည်ဟို ထင်ပမငယ်ူဆြေါက ယင်ျားက လ အြှိိုင်ျားအပခ ျားကှိို  

  သလျှ ့်နှိိုင် ည်။ 

၁၀၉ 

 ( ဂ )  ဥကကဋ္ဌက အပခ ျားနည်ျားပြင့်် ဆံိုျားပြတ်ပခင်ျားမရ ှိလျှင ် ပြင်ဆင်ခ က ် 

  မ  ျားကှိို ဥြသဒ ကမ်ျား၏  က်ဆှိိုင်ရ အြှိိုဒ ် အစဉလ်ှိိုက်  

  သဆွျားသနွျားရမည။် 

ဥြသဒ ကမျ်ားကှိို အတညပ်ြျုပခငျ်ား 

၁၄၃။ ဥြသဒ ကမျ်ားကှိို အတညပ်ြျုရနအ်ဆှိိုန င့််စြလ် ဉျ်ား၍ သဆ ငရ် ကပ်ခငျ်ား။  

ဥြသဒ ကမ်ျားတစ်ရြ်ရြ်ကှိို သဆွျားသနွျားရ တွင ်- 

 (က) ပြင်ဆင်ခ က်တစစ်ံိုတစ်ရ ကှိို မပြျုလိုြ်လျှင ် လွှတသ်တ ်၌  

  သဆွျားသနွျားပြ ျား ညန် င့်် ဥြသဒ ကမ်ျားတင် ငွ်ျား ည့်် ြိုဂ္ှိျုလ် ည်  

  ဥြသဒ ကမ်ျားကှိို အတည်ပြျုရန ်အဆှိိုတင် ငွ်ျားနှိိုင် ည။် 

 ( ခ )  ပြင်ဆင်ခ က်တစစ်ံိုတစ်ရ  ပြျုလိုြ်လျှင် ယင်ျားပြင်ဆငထ် ျား  

   ည့်် ဥြသဒ ကမ်ျားအ ျား ထှိိုသနို့တွင်ြင ် အတည်ပြျုရန ် အဆှိို  

  တင် ငွ်ျားပခင်ျားမပြျုရ။ ဥကကဋ္ဌက  တ်မ တ် ည့််သနို့တွင ်   

  ယင်ျားအဆှိိုကှိို တင် ငွ်ျားရမည။် 

 ( ဂ )  ဥြသဒ ကမ်ျားကှိို အတည်ပြျုရန်  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြင်ဆင်ထ ျား ည့််  

  ဥြသဒ ကမ်ျားကှိိုအတည်ပြျုရန ် အဆှိိုကှိို သဆွျားသနွျားသနစဉ ် ဥြသဒ  

   ကမ်ျားကှိို ပြင်ဆင်လှိိုက် ည့််အတွက ် လှိိုအြ်သ   အပခ ျား 

  ပြင်ဆင်ခ က်မ  ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် အ ံိုျားအနှုန်ျား ဆ သလ  ်ည ညွတ်  

  သစရန ် ပြင်ဆင်သ   အခ က်မ  ျားမ အြ အပခ ျားပြင်ဆငခ် က် 

  မ  ျားကှိို တင် ငွ်ျားပခင်ျားမပြျုရ။ 

 (ဃ) ဥြသဒ ကမ်ျားကှိို အတညပ်ြျုရန ် အဆှိို  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြင်ဆငထ် ျား  

   ည့်် ဥြသဒ ကမ်ျားကှိို အတည်ပြျုရန ် အဆှိိုန င့််စြ်လ ဉျ်ား၍  

  သဆွျားသနွျားခ က်မ   ဥြသဒ ကမ်ျားကှိို သထ က်ခသံ   အသ က င်ျား  

  ပြခ က်မ  ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ဥြသဒ ကမ်ျားကှိိုြယ်ရန် အသ က င်ျား 

  ပြခ က်မ  ျား   ပြစရ်မည်။ ယင်ျားအသ က င်ျားပြခ က်မ  ျားကှိို  

  ရ င်ျားလင်ျားသစရန်မ တစ်ြေါျား ဥြသဒ ကမ်ျား၏ အသ ျားစှိတ်ကှိို  

  ထည့်် ွင်ျားသပြ ဆှိိုပခင်ျားမပြျုရ။ 



၁၁၄ 

( ခ ) လ  ထ ျားခ က ် တင် ငွ်ျားပခင်ျား၊ ဥြသဒ ကမ်ျားတင် ငွ်ျားပခင်ျားန င့်် 

သဆွျားသနွှျားဆံိုျားပြတ်ပခင်ျားတှိိုို့ကှိို နည်ျားဥြသဒ ၁၄၅ မ  ၁၄၈ ထှိြေါ 

နည်ျားလမ်ျားန င့််အည  သဆ င်ရ က်ရမည်။ 

အခနျ်ား (၁၅) 

တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား၏ သဒ နတရ စ မကံှိနျ်ား 

ဥြသဒ ကမျ်ားန င့်် အခနွအ်သက ကဆ်ှိိုငရ်  ဥြသဒ ကမျ်ား 

၁၅၂။ ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒ ဇယ ျား ၂ ြေါ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ် 

ပြည်နယ်၏ သဒ နတရစ မံကှိန်ျား ဥြသဒ ကမ်ျားန င့်် အခွနအ်သက က်ဆှိိုင်ရ ဥြသဒ 

 ကမ်ျားမ  ျားန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ လွှတ်သတ ် ှိိုို့ ဥြသဒ ကမ်ျား မတင် ငွ်ျားမ  - 

 (က) ဥြသဒ ကမ်ျား တင် ငွ်ျားရန ်  ကကှိျုတင်အသ က င်ျား က ျား စ ကှိို 

  လွှတ်သတ ်ရံိုျား န်ထမ်ျားအကက ျားအမ  ျားထံ သြျားြှိိုို့ပခင်ျားမပြျုရ။ 

 ( ခ )  နှိိုင်ငသံတ ်ပြနတ်မ်ျားတငွ ်ကကှိျုတငသ် ကည ပခင်ျား မပြျုရ။ 

 ( ဂ )  ဥြသဒ ကမ်ျား၏ မှိတတ မ  ျားကှိိုလည်ျားသက င်ျား လွှတသ်တ  ် 

  ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ှိိုို့ ကကှိျုတင်သ င ပခင်ျား မပြျုရ။ 

၁၅၃။ နည်ျားဥြသဒ ၁၅၂ ြေါ ဥြသဒ ကမ်ျားမ  ျားကှိို တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအစှိိုျားရအြွွဲွဲ့က 

လွှတ်သတ ် ှိိုို့ ြတ် က ျားတင ွ်င်ျားပြ ျား ည့််အခေါ သအ က်ြေါအတှိိုင်ျား သဆ င်ရ က ်

ရမည ်- 

 (က) လွှတ်သတ ်ရံိုျား န်ထမ်ျား အကက ျားအမ  ျား ည ် ဥြသဒ ကမ်ျားမ  ျားကှိို  

  နှိိုင်ငသံတ ်ပြနတ်မ်ျားတငွ ်သဆ လ င်စ ွ ထည့်် ွင်ျားသြ ်ပြရမည်။ 

 ( ခ ) ယင်ျား ှိိုို့ ထည့်် ွင်ျားသြ ပ်ြပြ ျားသနာက ် အဆှိိုြေါ ဥြသဒ ကမ်ျားမ  ျား  

  တင် ငွ်ျားပခင်ျား၊ သဆွျားသနွျားပခင်ျား၊ အတည်ပြျုပခင်ျား န င့််စြ်လ ဉျ်ား၍  

  သဆ င်ရ ကရ် တငွ ် လှိိုက်နာရမည့်် နည်ျားလမ်ျားမ   နည်ျားဥြသဒ  

  ၁၃၉ မ  ၁၄၄ အထှိြေါ နည်ျားလမ်ျားအတှိိုင်ျားပြစ ်ည်။ 

 

၁၁၁ 

အခနျ်ား (၁၄) 

တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား၏ 

ဘဏ္ဍ သငအွရအ ံိုျားဆှိိုငရ်  ဥြသဒ ကမျ်ား 

ဘဏ္ဍ သငအွရအ ံိုျားဆှိိုငရ်  လ  ထ ျားခ ကတ်င ွ်ငျ်ားပခငျ်ား 

၁၄၅။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအစှိိုျားရက  က်ဆှိိုင်ရ  ဘဏ္ဍ သရျားန စအ်လှိိုက ်

ပြည်သထ င်စို၏ ဘဏ္ဍ သရျားသက ်မရ င်က ခ မ တ်ထ ျားသ    မူသဘ ငအ်တွင်ျားမ  

သရျားဆွွဲပြျုစိုပြ ျားသြျားြှိိုို့သ   တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား၏ဘဏ္ဍ သငွအရအ ံိုျားဆှိိုင်ရ  လ  ထ ျား 

ခ က်ကှိို လွှတ်သတ ်တငွသ်ဆွျားသနွျားနှိိုင်ရန ်ဥကကဋ္ဌ ည ်လွှတသ်တ သ်ခေါ်ယူရမည။် 

၁၄၆။ ဥကကဋ္ဌ ည ် နည်ျားဥြသဒ ၁၄၅ အရသြျားြှိိုို့သ    က်ဆှိိုငရ် ဘဏ္ဍ သရျား 

န စ်အတကွ ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား၏ ဘဏ္ဍ သငအွရအ ံိုျားဆှိိုငရ်  လ  ထ ျားခ ကန် င့်် 

စြ်လ ဉ်ျား၍ လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျားတွင် သဆွျားသနွျားပြ ျား လွှတသ်တ ်၏အကကံပြျု 

ခ က်မ  ျားကှိို တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား န်ကက ျားခ ျုြ်ထံ ပြနလ်ညသ်ြျားြှိိုို့ရမည်။ 

ဥြသဒ ကမျ်ားတင ွ်ငျ်ားပခငျ်ားန င့်် သဆွျားသနျွားဆံိုျားပြတပ်ခငျ်ား 

၁၄၇။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအစှိိုျားရက တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား၏ဘဏ္ဍ သင ွအရအ ံိုျားဆှိိုင်ရ  

လ  ထ ျားခ က်ကှိို ပြညသ်ထ င်စို၏ ဘဏ္ဍ သရျားသက ်မရ င ်ှိိုို့ တင်ပြည ှိနှိှုင်ျားပြ ျား 

သနာက ် ပြညသ်ထ င်စို၏ ဘဏ္ဍ သငွအရအ ံိုျားဆှိိုင်ရ ဥြသဒအရ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား 

အတွက ် ပြည်သထ င်စိုဘဏ္ဍ ရနြံ်ိုသငွမ  ရရ ှိ ည့်် ဘဏ္ဍ သငွအြေါအ င ် တှိိုင်ျား 

သဒ ကက ျား၏ ဘဏ္ဍ သငအွရအ ံိုျားဆှိိုင်ရ  ဥြသဒ ကမ်ျားကှိို တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား 

 နက်က ျားခ ျုြ်၏ သထ က်ခတံင်ပြခ က်န င့််အတ ူတင် ငွ်ျားလ ြေါက လွှတသ်တ  ်တငွ် 

လှိိုအြ် လှိို သဆွျားသနွျား၍  သဘ တူအတညပ်ြျုပခင်ျား၊ ပငင်ျားြယပ်ခင်ျား၊ သလျှ ့်၍ 

ခွင့််ပြျုပခင်ျား တှိိုို့ကှိို အမ  ျားဆနဒန င့််အည  သဆ င်ရ က်ရမည်။ 

၁၄၈။ လွှတ်သတ ် ည ်နည်ျားဥြသဒ ၁၄၇ အရ တင် ငွ်ျားသ   ဥြသဒ ကမ်ျားန င့်် 

စြ်လ ဉ်ျား၍ သဆွျားသနွျားရ တွင ်သအ က်ြေါစရှိတ်မ  ျားန င့််စြ်လ ဉ်ျား၍ သဆွျားသနွျားြှိိုင်ခွင့်် 

ရ ှိသ  ်လည်ျား ပငင်ျားြယ်ပခင်ျား၊ သလျှ ့်၍ ခွင့််ပြျုပခင်ျားမပြျုရ- 



၁၁၂ 

 (က) တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျား၏ အကက ျားအမ  ျားမ  ျားန င့််  

  အြွွဲွဲ့အစည်ျား င်မ  ျား၏ လစ ၊ စရှိတန် င့်် ယင်ျားအြွွဲွဲ့အစည်ျား  

  မ  ျား၏ အ ံိုျားစရှိတ်မ  ျား၊ 

 ( ခ )  ကှိိုယ်ြှိိုငအ်ိုြ်ခ ျုြ်ခငွ့််ရ စ ရငစ်ိုဦျားစ ျားအြွွဲွဲ့ အကက ျားအမ  ျားမ  ျားန င့််  

  အြွွဲွဲ့အစည်ျား င်မ  ျား၏ လစ ၊ စရှိတန် င့်် ယင်ျားအြွွဲွဲ့အစည်ျား 

  မ  ျား၏ အ ံိုျားစရှိတ်မ  ျား၊ 

 ( ဂ )  တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားက သြျားဆြ်ရနတ်  နရ် ှိသ   သ ကွျားပမ မ  ျား၊  

  ယင်ျားသ ကွျားပမ မ  ျားန င့်် ဆက်နယွ်သ   ကိုန်က စရှိတ်မ  ျား၊ တှိိုင်ျား  

  သဒ ကက ျားကသခ ျားယသူငွမ  ျားန င့်် ဆက်နွယသ်  ကိုနက် စရှိတမ်  ျား၊ 

 (ဃ) တရ ျားရံိုျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ခံိုရံိုျားတစခ်ိုခို၏စ ရင်ခ က၊် အမှိန်ို့၊ ဒ ဂရ အရ  

  သြျားသဆ င်ရန်ရ ှိသ    အ ံိုျားစရှိတ်မ  ျား၊ 

 ( င )  လွှတ်သတ ်ကပြဋ္ဌ န်ျား ည့်် ဥြသဒတစ်ရြ်ရြ်အရ က ခံရမည့််  

  အပခ ျားအ ံိုျားစရှိတ်မ  ျား။ 

၁၄၉။ ပြည်သထ င်စို၏ ဘဏ္ဍ သငွအရအ ံိုျားဆှိိုင်ရ  ဥြသဒ ကမ်ျားကှိို 

ပြည်သထ င်စိုလွှတသ်တ ်က အတည်မပြျုနှိိုင်သ ျား ပြင့်် သနာက်လ မည့်် 

ဘဏ္ဍ သရျားန စအ်တကွ ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား၏ ဘဏ္ဍ သငွအရအ ံိုျားဆှိိုင်ရ  ဥြသဒ 

 ကမ်ျားကှိို လွှတသ်တ ်က လက်ရ ှိဘဏ္ဍ သရျားန စ်မကိုန်မ  အခ ှိန်မ ပြဋ္ဌ န်ျားပခင်ျား 

မပြျုနှိိုင်လျှင ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအစှိိုျားရ ည ် သနာက်လ မည့်် ဘဏ္ဍ သရျားန စ်၏         

အ ံိုျားစရှိတ်မ  ျားအနက ်   မန်အ ံိုျားစရှိတ်မ  ျားကှိို လွှတ်သတ ်က သနာက်ဆံိုျား 

ပြဋ္ဌ န်ျားထ ျား ည့်် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား၏ဘဏ္ဍ သငွအရအ ံိုျားဆှိိုင်ရ ဥြသဒြေါ   မန ်

အ ံိုျားစရှိတ်ခငွ့််ပြျုခ ကသ်ဘ င်အတွင်ျား  ံိုျားစွွဲခွင့််ရ ှိ ည။် 

၁၅၀။ လွှတ်သတ ် ည ် ပြညသ်ထ င်စို၏ ဘဏ္ဍ သငွအရအ ံိုျားဆှိိုင်ရ ဥြသဒ 

န င့််အည  သရျားဆွွဲထ ျား ည့်် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား၏ ဘဏ္ဍ သငအွရအ ံိုျားဆှိိုင်ရ  ဥြသဒ 

 ကမ်ျားြေါ   မနအ် ံိုျားစရှိတ်မ  ျားကှိို လှိိုအြ် လှိို သခေါင်ျားစဉ်လွှွဲသပြ င်ျား အတည်ပြျု 

နှိိုင်သ  ်လည်ျား သငွလံိုျားသငရွင်ျားအ ံိုျား စရှိတ်မ  ျားကှိိုမူ သခေါင်ျားစဉ်လွှွဲသပြ င်ျား 

အတည်ပြျုခွင့််မရ ှိသစရ။ 

၁၁၃ 

တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား၏ သနာကထ်ြဘ်ဏ္ဍ သငခွွွဲသ  ံိုျားစွွဲသရျား ဥြသဒ ကမျ်ား 

၁၅၁။ သနာကထ်ြဘ်ဏ္ဍ သင ွ ခွွဲသ ျား ံိုျားစွွဲသရျားဆှိိုငရ်  လ  ထ ျားခ က ် တင ွ်ငျ်ား 

ပခငျ်ား၊ ဥြသဒ ကမျ်ားတင ွ်ငပ်ခငျ်ားန င့်် သဆွျားသနျွားဆံိုျားပြတပ်ခငျ်ား။ တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား၏ 

သနာက်ထြ်ဘဏ္ဍ သငွခွွဲသ  ံိုျားစွွဲသရျားန င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ - 

(က) လွှတ်သတ ်က  က်ဆှိိုင်ရ  ဘဏ္ဍ သရျားန စ်အတွက ် ပြဌ န်ျား 

ထ ျားသ   တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား၏ ဘဏ္ဍ သငွအရအ ံိုျားဆှိိုင်ရ  

ဥြသဒြေါ လ  ထ ျားသ  ရသငမွ  ျားန င့်် ခငွ့််ပြျုထ ျားသ    ံိုျားသင ွ

မ  ျားအပြင ် သအ က်ြေါအသပခအသန တစ်ရြ်ရြ်သြေါ်သြေါကြ်ေါက 

သနာက်ထြ်ရသငွမ  ျား လ  ထ ျားရနန် င့််  ံိုျားသငွမ  ျားခွင့််ပြျုရန် 

လှိိုအြ် ည့််အခေါ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား၏ သနာက်ထြ်ဘဏ္ဍ သငခွွွဲသ  

 ံိုျားစွွဲသရျားဥြသဒ ကမ်ျားကှိို ဥကကဋ္ဌက  တ်မ တသ်  သနို့တွင် 

တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ပြည်နယ်အစှိိုျားရကှိိုယ်စ ျား တှိိုင်ျား 

သဒ ကက ျား နက်က ျားခ ျုြ်ကပြစ်သစ၊ ယင်ျားက တ  နသ်ြျားအြ ်ည့်် 

ြိုဂ္ှိျုလ်ကပြစသ်စ လွှတသ်တ  ်ှိိုို့ တင် ငွ်ျားရမည ်- 

  (၁) လွှတ်သတ ်ကခငွ့််ပြျုပြ ျားသ   အ ံိုျားစရှိတ်ထက ် ြှိို၍  

    က်ဆှိိုင်ရ  ဘဏ္ဍ သရျားန စ်အတငွ်ျား  ံိုျားသင ွ ထြ်မံ  

   လှိိုအြ်ပခင်ျား၊ 

  (၂) ထှိိုန စ်အတငွ်ျား တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား၏ ဘဏ္ဍ သငွအရအ ံိုျား  

   ဆှိိုင်ရ  ဥြသဒ ကမ်ျားတွင ် မြေါရ ှိ ည့်် လိုြ်ငန်ျား စ ် 

   တစ်ရြ်ရြ်အတွက ် လွှတသ်တ ်၏ ခငွ့််ပြျုခ က ် လှိိုအြ်  

   သ   အ ံိုျားစရှိတ ်သြေါ်သြေါကပ်ခင်ျား၊  

  (၃) မူလလ  ထ ျား ည့်် ရသငသွအ က ်သလ  ့်နည်ျား ရရ ှိခွဲ့် ည့််  

   အတွက ် ံိုျားစွွဲရနသ်င ွမလံိုသလ က် ပြင့်် ပြညသ်ထ င်စိုမ   

   အသထ က်အြံ့်ရယူရန ်လှိိုအြ်ပခင်ျား။ 



၁၁၈ 

န င့်် တရ ျားစ ရငသ်ရျားအ ဏ မ  ျားကှိို လွှွဲအြ်သ က င်ျား သ ကည  ည့််သနို့မ စ၍ 

လွှတ်သတ ်၏ ဥြသဒပြျုသရျားဆှိိုင်ရ  လိုြ်ငန်ျားမ  ျားကှိို ရြ်ဆှိိုင်ျားထ ျား ည်ဟို 

မ တ်ယူရမည်။ လွှတသ်တ  ်က်တမ်ျား ကိုန်ဆံိုျား ည့််အခေါ လွှတသ်တ ် ည ်

အလှိိုအသလ  က ်ြ က် ှိမ်ျားပြ ျားပြစ ်ည်ဟို မ တယ်ူရမည်။ 

၁၆၅။ မှိမှိအ ျားသြျားအြထ် ျားသ   တ  နက်ှိို ပြ ျားသပမ က်သအ င ် သဆ င်ရ က် 

ပြ ျားစ ျားသ က င်ျား တြ်မသတ  ်က ကယွ်သရျားဦျားစ ျားခ ျုြ်ထံမ  အစ ရင်ခံစ  ရရ ှိ ည့််အခေါ 

လွှတ်သတ ် ကတ်မ်ျား ကိုန်ဆံိုျားပခင်ျားမရ ှိသ ျား ပြင့်် နှိိုငင်ံသတ ် မမတက 

ပြည်သထ င်စိုလွှတသ်တ ်၊ ပြည် ူူ့လွှတသ်တ ်၊ အမ ှိျုျား  ျားလွှတ်သတ ်၊ လွှတသ်တ ် 

အ ျားလံိုျားန င့််  က်ဆှိိုင်ရ  ဦျားစ ျားအြွွဲွဲ့မ  ျား၏ ဥြသဒပြျုသရျားဆှိိုင်ရ  လိုြ်ငန်ျားမ  ျား 

ယ ယ ရြ်ဆှိိုင်ျားထ ျားပခင်ျားကှိို ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြိုဒ်မ ၄၂၃ အရ ြယ်ြ က်လျှင ်

လွှတ်သတ ် ည ်က န်ရ ှိသ   လွှတသ်တ ် ကတ်မ်ျားအတကွ ်ဆက်လကတ်  န ်

ထမ်ျားသဆ င ်ရမည်။ 

အခနျ်ား (၂၁) 

ရနြ်ံိုသင ံွိုျားစွွဲပခငျ်ား 

၁၆၆။ လွှတ်သတ ် ည ် လွှတသ်တ ်ရံိုျား၊ လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်ရံိုျားမ  ျားန င့်် 

လွှတ်သတ ်လိုြ်ငန်ျားဆှိိုင်ရ  ကှိစစရြ်မ  ျားအတွက ်  ံိုျားစွွဲရန်ကိုန်က မည့်် န စ်စဉ် 

ဘဏ္ဍ သငွအရအ ံိုျားခန်ို့မ န်ျားသပခ သငစွ ရင်ျားလ  ထ ျားခ က်ကှိို သရျားဆွွဲပြျုစိုပြ ျား 

တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား အစှိိုျားရအြွွဲွဲ့မ တစ်ဆင့််  က်ဆှိိုင်ရ  ှိိုို့ သြျားြှိိုို့ရမည်။ 

၁၆၇။  က်ဆှိိုင်ရ  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ် ည ် န စစ်ဉပ်ြည်သထ င်စို၏ 

အရအ ံိုျားခန်ို့မ န်ျားသပခသငွစ ရင်ျားတွင ် လွှတသ်တ ်မွဲဆနဒနယ်သပမအလှိိုက ် ခွွဲသ  

 တ်မ တ် ည့်် ြံွွဲ့ပြှိျုျားသရျားရနြံ်ိုသငွကှိို  က်ဆှိိုင်ရ နယ်သပမသဒ ရ ှိ လွှတ်သတ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျားန င့်် နယသ်ပမသဒ ခပံြည် ူမ  ျား ည ှိနှိှုင်ျားပြ ျား  တမ် တ်ခ ကမ်  ျား 

န င့််အည   ံိုျားစွွဲခွင့််ပြျု ည်။ 

၁၆၈။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား လွှတ်သတ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ်မ  ျား ည ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား 

ဘဏ္ဍ ရနြံ်ိုသငွပြင့််  ံိုျားစွွဲအသက ငအ်ထညသ်ြ သ်ဆ င်ရ က်သ   သဒ ြံွွဲ့ပြှိျုျားသရျား 

လိုြ်ငန်ျားမ  ျားတငွ ်ည ှိနှိှုင်ျားခွင့််ရ ှိ ည်။ 

၁၁၅ 

အခနျ်ား (၁၆ ) 

ဥြသဒအပြစ ်ထိုတပ်ြနသ် ကည ရန ်သဆ ငရ် ကပ်ခငျ်ား 

၁၅၄။ လွှတ်သတ ်က အတည်ပြျုသ   ဥြသဒ ကမ်ျားကှိို တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား 

 နက်က ျားခ ျုြ်က လကခ်ံရရ ှိ ည့််သနို့၏ သနာကတ်စသ်နို့မ ခိုန စ်ရက်အတွင်ျား ဥြသဒ 

အပြစ ် ထိုတပ်ြနသ် ကည ရန်ဥကကဋ္ဌ ည ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား နက်က ျားခ ျုြ်ထံ သြျားြှိိုို့ 

ရမည်။ 

၁၅၅။ နည်ျားဥြသဒ ၁၅၄ အရသြျားြှိိုို့သ   ဥြသဒ ကမ်ျားတစ်ရြ်ကှိို တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား 

 နက်က ျားခ ျုြ်က လက်မ တသ်ရျားထှိိုျား၍ ဥြသဒအပြစ ် ထိုတပ်ြနသ် ကည ရန ်

 တ်မ တက် လအတငွ်ျား ဥြသဒ ကမ်ျားကှိို  နက်က ျားခ ျုြ်က လက်မ တသ်ရျားထှိိုျား၍    

ဥြသဒအပြစ ် ထိုတပ်ြနသ် ကည ပခင်ျားမပြျုလျှင ်  တ်မ တက် လ ပြည့််သပမ က ်

 ည့််သနို့ရက်တငွ ် ဥြသဒ ကမ်ျား ည် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား နက်က ျားခ ျုြ်၏ လက်မ တ် 

သရျားထှိိုျားခ က်ကှိို ရရ ှိပြ ျား ည့်် ဥြသဒပြစ် ည်ဟို လွှတသ်တ က်မ တယ်ူရမည။် 

၁၅၆။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား နက်က ျားခ ျုြ်က လက်မ တသ်ရျားထှိိုျားပြ ျားသ   ဥြသဒမ  ျား 

 ှိိုို့မဟိုတ ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား နက်က ျားခ ျုြ်၏ လက်မ တသ်ရျားထှိိုျားခ က်ကှိို ရရ ှိပြ ျား 

 ကွဲ့် ှိိုို့ မ တယ်ူရမည်ပြစ်သ   ဥြသဒမ  ျားကှိို လွှတသ်တ ရ်ံိုျားက နှိိုင်ငသံတ ် 

ပြနတ်မ်ျားတငွ ်ထိုတ်ပြနသ် ကည ရမည။် 

အခနျ်ား (၁၇) 

နညျ်ားဥြသဒမ  ျား၊ စညျ်ားမ ဉျ်ားန င့်် စညျ်ားကမျ်ားမ  ျားကှိို  

လွှတသ်တ  ်ှိိုို့တငပ်ြအတညပ်ြျုပခငျ်ား 

၁၅၇။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားလွှတသ်တ ်က ပြဋ္ဌ န်ျား ည့်် ဥြသဒအရပြျု ည့်် နည်ျား 

ဥြသဒမ  ျား၊ စည်ျားမ ဉ်ျား  ှိိုို့မဟိုတ ်စည်ျားကမ်ျားတစ်ရြ်ရြ်ကှိို ထိုတ်ပြန်ပြ ျား ည့််အခေါ 

 က်ဆှိိုင်ရ အြွွဲွဲ့အစည်ျား ည ် မှိမှိထိုတ်ပြန် ည့်် နညျ်ားဥြသဒမ  ျား၊ စည်ျားမ ဉ်ျား 

 ှိိုို့မဟိုတ ် စည်ျားကမ်ျားကှိို အန ျားကြ်ဆံိုျားက င်ျားြသ   လွှတ်သတ ်ြံိုမ န ် အစည်ျား 

အသ ျားက လတငွ ် ဥကကဋ္ဌကခငွ့််ပြျု ည့််အစ အစဉ်ပြင့်် လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ် 

မ  ျားထံ ပြနသ် တင်ပြရမည။် 



၁၁၆ 

၁၅၈။ နည်ျားဥြသဒ ၁၅၇ အရ ပြနိ်ု့သ တင်ပြသ   နည်ျားဥြသဒမ  ျား၊ စည်ျားမ ဉ်ျား 

 ှိိုို့မဟိုတ ်စည်ျားကမ်ျားတစ်ရြ်ရြ် ည ် က်ဆှိိုင်ရ ဥြသဒြေါ ပြဋ္ဌ န်ျားခ က်မ  ျားန င့််   

ည ညတွ်မှုမရ ှိသ က င်ျား  သတွွဲ့ရ ှိြေါက ယင်ျားနည်ျားဥြသဒမ  ျား၊ စည်ျားမ ဉ်ျား  ှိိုို့မဟိုတ် 

စည်ျားကမ်ျားကှိို ြယ်ြ က်ရန ် ှိိုို့မဟိုတ ် ပြင်ဆငသ်စရန ်နည်ျားဥြသဒမ  ျား၊ စည်ျားမ ဉ်ျား 

 ှိိုို့မဟိုတ ် စည်ျားကမ်ျား ပြနိ်ု့သ တင်ပြသ   သနို့ရကမ်  ရက်သြေါင်ျား ၉၀ အတွင်ျား 

လွှတ်သတ  ် ကှိိုယစ် ျားလ ယမ်  ျားက လွှတသ်တ တ်ွင ် အဆှိိုတင် ငွ်ျားနှိိုင် ည်။ 

ယင်ျား ှိိုို့ အဆှိိုတင် ငွ်ျားပခင်ျား မရ ှိြေါက အတည်ပြျု ညဟ်ို မ တ်ယူရမည်။ 

၁၅၉။ နည်ျားဥြသဒ ၁၅၈ အရ လွှတသ်တ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယမ်  ျားက အဆှိို 

တင် ငွ်ျားလျှင ်နည်ျားဥြသဒ ၁၃၉ မ  ၁၄၃ အထှိ ြေါရ ှိသ   နည်ျားလမ်ျား မ  ျားန င့််အည  

သဆ င်ရ ကရ်မည။် 

အခနျ်ား (၁၈) 

နယန်ှိမှိတပ်ြငဆ်င ်တမ် တပ်ခငျ်ား 

၁၆၀။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား၏နယ်နှိမှိတက်ှိို ပြင်ဆင် တ်မ တ်ရန ် အသ က င်ျား 

သြေါ်သြေါက် ည့််အခေါ ယင်ျားနယ်နှိမှိတ်န င့်် အက ံျုျား င ်ည့်် ပမှိျုွဲ့နယ်အတငွ်ျား 

သနထှိိုင် ကသ   ဆနဒမွဲသြျားြှိိုင်ခွင့််ရ ှိ ူ ဦျားသရစိုစိုသြေါင်ျား၏ ထက် ကသ်က  က် 

ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြိုဒ်မ ၅၃၊ ြိုဒ်မခွွဲ (ဂ)အရ သထ က်ခဆံနဒမွဲသြျား ပြင့်် 

 က်ဆှိိုင်ရ လွှတသ်တ ်ကှိိုယစ် ျားလ ယ်မ  ျား၏ဆနဒရယူရ တွင် - 

 (က)  က်ဆှိိုင်ရ  လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် စိုစိုသြေါင်ျား၏ သလျားြံို  

   ံိုျားြံိုန င့််အထက်က သထ ကခ်ံလျှင် ယင်ျား ှိိုို့ သထ က်ခပံခင်ျားကှိို  

  ပြည်သထ င်စိုလွှတသ်တ ်၏  သဘ တူည ခ က ် ရယနူှိိုင်သရျား  

  အတွက ်  က်ဆှိိုင်ရ  ဥကကဋ္ဌ ည ် နှိိုငင်ံသတ ် မမတထံ  

  တင်ပြရမည်။ 

 ( ခ )  က်ဆှိိုင်ရ  လွှတသ်တ တ်စ်ရြ်ရြ်က နယ်နှိမှိတ်ပြင်ဆင်ရန်  

   သဘ မတူသ က င်ျား ဆံိုျားပြတ်လျှင ် ဥကကဋ္ဌ ည ်ပြညသ်ထ င်စို  

  လွှတ်သတ ်၏ အဆံိုျားအပြတရ်ယူနှိိုင်ရန ် နှိိုင်ငသံတ ် မမတထံ  

  တင်ပြရမည်။  
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အခနျ်ား (၁၉) 

နှိိုငင်သံတ  ်မမတ ၊ တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား နက်က ျားခ ျုြန် င့်် လွှတသ်တ  ်ဆက ွ်ယသ်ရျား 

၁၆၁။ နှိိုငင်သံတ  ်မမတကလွှတသ်တ န် င့််ဆက ွ်ယပ်ခငျ်ား။   နှိိုငင်ံသတ  ်

 မမတက နှိိုင်ငသံတ ်၏မူ ေါဒမ  ျားန င့်် နှိိုင်ငသံတ ်၏အသပခအသနအရြ်ရြ်တှိိုို့န င့်် 

စြ်လ ဉ်ျား၍ လွှတသ်တ အ်စည်ျားအသ ျားတငွ် မှိန်ို့ခနွ်ျားသပြ  က ျားလှိိုသ က င်ျား 

 ှိိုို့မဟိုတ ် နှိိုငင်ံသတ ် မမတကှိိုယ်စ ျား ပြည်သထ င်စိုအစှိိုျားရအြွွဲွဲ့ ငတ်စဦ်ျားအ ျား 

လွှတ်သတ ်တငွ ်နှုတ်ပြင့််တငပ်ြသစလှိိုသ က င်ျား အသ က င်ျား က ျား ည့််အခေါ ဥကကဋ္ဌ 

 ည ်လှိိုအြ် လှိို စ စဉသ်ဆ င်ရ ကသ်ြျားရမည်။ 

၁၆၂။ လွှတသ်တ က်နှိိုငင်သံတ  ်မမတန င့််ဆက ွ်ယပ်ခငျ်ား။  လွှတ်သတ ် ည် 

နှိိုင်ငသံတ ် မမတအ ျား အသ က င်ျား က ျားရန်ရ ှိသ  အခေါ သအ က်သြ ်ပြြေါ နည်ျား 

တစ်နည်ျားနည်ျားပြင့်် အသ က ငျ်ား က ျားနှိိုင် ည ်-  

(က) လွှတ်သတ ်တငွ ် အဆှိိုတစရ်ြ် တင် ငွ်ျားအတညပ်ြျုပြ ျားသနာက် 

  ဏ်လွှ အပြစ်ပြင့်် ဥကကဋ္ဌထံမ တစ်ဆင့်် နှိိုငင်သံတ ် မမတထံ 

သြျားြှိိုို့ပခင်ျား၊ 

 ( ခ ) လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျား ဥကကဋ္ဌက နှိိုငင်ံသတ ် မမတထံ   ဏ်လွှ   

  သြျားြှိိုို့ပခင်ျား။ 

၁၆၃။ တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား နက်က ျားခ ျုြက် လွှတသ်တ န် င့်် ဆက ွ်ယပ်ခငျ်ား။  တှိိုင်ျား 

သဒ ကက ျား နက်က ျားခ ျုြ်က တှိိုငျ်ားသဒ ကက ျား၏ အသပခအသနအရြ်ရြ်န င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ 

လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားတငွ ် မှိန်ို့ခွနျ်ားသပြ  က ျားလှိိုသ က င်ျား အဆှိိုပြျုလ  ည့်် 

အခေါ ဥကကဋ္ဌ ည ်လှိိုအြ် လှိို စ စဉသ်ဆ င်ရ က်သြျားရမည်။ 

အခနျ်ား (၂၀) 

အသရျားသြေါ်က လဆှိိုငရ်  ပြဌ နျ်ားခ ကန် င့််လွှတသ်တ  ်

၁၆၄။ ြွွဲွဲ့စည်ျားြံိုအသပခခဥံြသဒြိုဒ်မ ၄၁၈ အရ နှိိုငင်ံသတ ် မမတ ည ်

တြ်မသတ က် ကယွသ်ရျားဦျားစ ျားခ ျုြ်အ ျား  နှိိုင်ငသံတ ်၏ ဥြသဒပြျုသရျား၊ အိုြ်ခ ျုြ်သရျား  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၁၉ 

အခနျ်ား (၂၂) 

အသထွသထွ 

၁၆၉။ လွှတ်သတ ် ကတ်မ်ျား တစ်ရြ်ရြ်အတွက ် လွှတ်သတ ်စှိစစသ်ရျား 

သက ်မတ မြွွဲွဲ့စည်ျားရသ ျားမ  လွှတ်သတ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ ် စှိစစ်သရျားလိုြ်ငန်ျားမ  ျားကှိို 

လွှတ်သတ ်ရံိုျားက တ  နယ်ူသဆ င်ရ ကရ်မည်။ 

၁၇၀။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တက်သရ က်သ   လွှတသ်တ က်ှိိုယ်စ ျားလ ယ ်

မ  ျားကှိို လွှတသ်တ ်ြံိုမ န်အစည်ျားအသ ျားတွင် လွှတသ်တ ်ရံိုျား နထ်မ်ျားအကက ျားအမ  ျားက 

 တ်မ တ် ည့်် အစ အစဉအ်တှိိုင်ျား လွှတသ်တ  ် အစည်ျားအသ ျားခန်ျားမအတငွ်ျား၌ 

သနရ ခ ထ ျားရမည်။ သနာငက် င်ျားြသ   လွှတသ်တ အ်စည်ျားအသ ျားမ  ျားတွင် 

ဥကကဋ္ဌက  တ်မ တ် ည့််အစ အစဉ်အတှိိုင်ျား သနရ ခ ထ ျားရမည်။ 

၁၇၁။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျားတစ်ရြ်ရြ်ကှိို ကှိိုယ်စ ျားပြျုသ   

အြွွဲွဲ့အစည်ျား င်မ  ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် ဥကကဋ္ဌ၏ ခွင့််ပြျုခ က်ရရ ှိပြ ျား ည့်် လွှတ်သတ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်မဟိုတသ်   ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျား လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ 

တကသ်ရ က်ရန ် လွှတသ်တ ်အစည်ျားအသ ျားခန်ျားမတွင်   ျား န်ို့သနရ  တ်မ တ် 

သြျားရမည်။ 

၁၇၂။ လွှတ်သတ  ် အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တက်သရ ကသ်လ့်လ  လှိို ူ ည် 

လွှတ်သတ ်ရံိုျားမ တစ်ဆင့်် ဥကကဋ္ဌထံ ခငွ့််ပြျုခ က ် သတ င်ျားခံရမည်။ တကသ်ရ က် 

သလ့်လ သ   ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျား ည် လွှတသ်တ ်၏ဂိုဏ် ှိကခ ကှိို သစ င့််ထှိန်ျားရန် 

 တ်မ တ်ထ ျား ည့်် စည်ျားကမ်ျားမ  ျားကှိို လှိိုကန်ာရမည။် လှိိုကန်ာပခင်ျားမရ ှိြေါက 

ဥကကဋ္ဌ ည ် လွှတသ်တ ်ဆှိိုငရ်  ဥြသဒအရသ  ်လည်ျားသက င်ျား၊ တည်ဆွဲဥြသဒ 

တစ်ရြ်ရြ်အရသ  ်လည်ျားသက င်ျား အသရျားယသူဆ င်ရ ကန်ှိိုင် ည်။ 

၁၇၃။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျားကှိို တံခေါျားြှိတ်က င်ျားြမည်ဟို ဥကကဋ္ဌကသ ကည  

လျှင ် ဥကကဋ္ဌက ခွင့််ပြျုထ ျား ူမ  ျားမ အြ က န်ြိုဂ္ှိျုလ်မ  ျား ည ် အစည်ျားအသ ျား 

ခန်ျားမမ  ထွကခ်ွ သြျားရမည်။ 



၁၂၀ 

၁၇၄။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တကသ်ရ ကသ်နသ   လွှတသ်တ ် 

ကှိိုယ်စ ျားလ ယတ်စဦ်ျားကှိိုပြစသ်စ၊ ဥကကဋ္ဌ၏ခွင့််ပြျုခ က ်  ှိိုို့မဟိုတ ် ြှိတ် က ျားခ က ်

အရ အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တကသ်ရ ကသ်နသ   ြိုဂ္ှိျုလ်တစဦ်ျားကှိိုပြစ်သစ ြမ်ျားဆ ျားရန ်

လှိိုအြ်ြေါက ခှိိုင်လံိုသ  အသထ က်အထ ျားကှိို ဥကကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်။ ဥကကဋ္ဌ၏ 

ကကှိျုတင်ခွင့််ပြျုခ က်မရရ ှိဘွဲ ြမ်ျားဆ ျားပခင်ျားမပြျုရ။ 

၁၇၅။ လွှတ်သတ ်အြွွဲွဲ့အစည်ျားတစ်ရြ်ရြ်၏ သက ်မတ ၊ သက ်မရ ငအ်ြွွဲွဲ့ 

အစည်ျားအသ ျား ှိိုို့ တကသ်ရ က်သန ည့်် အြွွဲွဲ့ ငတ်စဦ်ျားအ ျား ြမ်ျားဆ ျားရန ်

လှိိုအြ်ြေါက ခှိိုင်လံိုသ  အသထ ကအ်ထ ျားကှိို  က်ဆှိိုင်ရ  အြွွဲွဲ့အစည်ျား၏ 

အကက ျားအမ  ျားမ တစဆ်င့်် ဥကကဋ္ဌထ ံ တင်ပြရမည။် ဥကကဋ္ဌ၏ ကကှိျုတင်ခငွ့််ပြျုခ က ်

မရရ ှိဘွဲ ြမ်ျားဆ ျားပခင်ျားမပြျုရ။ 

၁၇၆။ လွှတ်သတ ်အစည်ျားအသ ျား  ှိိုို့မဟိုတ ် လွှတ်သတ ်သက ်မတ ၊ သက ်မရ င် 

အြွွဲွဲ့အစည်ျားအသ ျား က င်ျားြခ ှိန်မဟိုတ်လျှင ် လွှတသ်တ ်ကှိိုယ်စ ျားလ ယ်တစ်ဦျား 

အ ျား ြမ်ျားဆ ျားြေါက ထှိို ှိိုို့ြမ်ျားဆ ျားပခင်ျားန င့််စြလ် ဉ်ျား ည့်် ခှိိုင်လံိုသ   အသထ က် 

အထ ျားကှိို ဥကကဋ္ဌထ ံသဆ လ င်စွ တင်ပြရမည်။  

၁၇၇။ လွှတ်သတ ် ည ် လွှတ်သတ သ်ရျားရ  ကှိစစရြ်မ  ျားန င့်် စြ်လ ဉ်ျား၍ 

အပြည်ပြည်ဆှိိုင်ရ  အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျား၊ သဒ ဆှိိုငရ်  အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျားန င့်် 

လည်ျားသက င်ျား၊ ပမနမ် နှိိုင်ငလံွှတ်သတ ်ဆှိိုင်ရ  အြွွဲွဲ့အစည်ျားန င့််လည်ျားသက င်ျား 

ြူျားသြေါင်ျားည ှိနှိှုင်ျား သဆ င်ရ ကန်ှိိုင် ည်။ 

၁၇၈။ လွှတ်သတ ်ရံိုျား ည ် တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအစှိိုျားရအြွွဲွဲ့ရံိုျားအြေါအ င ် ြွွဲွဲ့စည်ျားြံို 

အသပခခဥံြသဒအရ ြွွဲွဲ့စည်ျားသ   တှိိုင်ျားသဒ ကက ျားအဆင့်် အြွွဲွဲ့အစည်ျားမ  ျား၏   

ရံိုျားမ  ျားန င့်် တှိိုကရ်ှိိုကဆ်က ွ်ယ ် သဆ င်ရ ကန်ှိိုင် ည်။ ထှိို ှိိုို့ ဆက် ွယ် 

သဆ င်ရ ကရ် တငွ ် ဥကကဋ္ဌက တ  နသ်ြျားအြ ်ည့်် လွှတ်သတ ်ရံိုျား န်ထမ်ျား 

အကက ျားအမ  ျားက ဆက် ွယသ်ဆ င်ရ ကရ်မည်။ 

 

၁၂၁ 

၁၇၉။ တှိိုင်ျားသဒ ကက ျား ှိိုို့မဟိုတပ်ြည်နယ်လွှတသ်တ ်ဆှိိုင်ရ  နည်ျားဥြသဒမ  ျား 

(နှိိုင်ငသံတ သ်အျားခ မ်ျား  ယ သရျားန င့်် ြံွွဲ့ပြှိျုျားသရျားသက င်စ  နည်ျားဥြသဒမ  ျားအမ တ၊် 

၇/၂၀၁၀)ကှိို ဤနည်ျားဥြသဒမ  ျားပြင့််ရိုြ် ှိမ်ျားလှိိုက ်ည်။ 

 

 

 

                         ( ြံို )    ရွဲပမင့်် 

    ဥ ကက ဋ္ဌ 

    မသကွျားတှိိုင်ျားသဒ ကက ျားလွှတ်သတ  ် 


