ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်မှ အတည်ြပုြပ ာန်းသည့်

အဂတိလိက်စားမ တိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ

စတတ္ထ အ ကိမ်အထိ ြပင်ဆင် ပီး
(၂၁-၆-၂၀၁၈)

1

1

2

မာတိကာ
စဉ်
၁။

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နာှ

အခန်း (၁) အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်း၊

၁

စီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာနှင့်အဓိပ္ပါယ် ဖာ်ြပချက်
၂။

အခန်း (၂) ရည်ရွယ်ချက်များ

၃။

အခန်း (၃)

ကာ်မရှင်ဖွဲ ့စည်းြခင်း၊ တာဝန်နှင့်

၉
၁၀

လပ်ပိင်ခွင့်များ
၄။

အခန်း (၄) အဂတိလိက်စားမြဖင့် ကယ်ဝချမ်းသာလာမ

၂၁

ကာင့် ပိင်ဆိင်သည့် ငွ ကး၊ ပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် ယင်း၏
လပ်ငန်းတာဝန်များ
၅။

အခန်း (၅)

စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့်

၂၂

ယင်း၏လပ်ငန်းတာဝန်များ
၆။

အခန်း (၆)

၇။

အခန်း (၇)

ကာ်မရှင်ရး ဖွဲ ့စည်းြခင်း
အဂတိလိက်စားမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်း ပး

၂၉
၃၂

ဆာင်ရွက်ြခင်းနိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဥက္က ၊
အမျိုးသားလတ် တာ်ဥက္က နှင့် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်
များက ဆာင်ရွက်ြခင်း
၈။

အခန်း (၈) လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူက ပိင်ဆိင်သည့်
ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊ ပးရန်တာဝန်နှင့်ရရန်ပိင်ခွင့်များနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ကညာြခင်း

2

၃၄

3
စဉ်

အ ကာင်
က းအရာ
အ

၉။

အခန်း (၉) အဂ
ဂတိလိက်
ကစားမြဖ
ြဖင့် ကယ်
ယ်ဝချမ်းသာ
သ

စာမျက်
က်နှာ
၃၅

လာမ ကာင်
က ့ ရရှ
ရှိသည့် ငွ ကးနှင့် ပစ္စညးများကိ
်
ြပည်သူဘ
့ဘ

ာအ
အြဖစ် သိမ်
မးဆည်းြခင်း

၁၀။

အခန်း (၁၀) ြပစ်
ြပ မနှင့် ြပစ်
ြ ဒဏ်များ
မ

၃၇

၁၁။

အခန်း (၁၁) အ ထွ ထွ

၄၀

၁၂။

လက်စားမတိက်ဖျက်
ဖ
ရးဥ
ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်
အဂတိလိ

၄၃

ဥပ ဒ (အမှ
(
တ် ၃၂/၂၀၁၄
၃
၄) (၂၃-၇
၇-၂၀၁၄))
အဂတိလိ
လက်စားမတိက်ဖျက်
ဖ
ရးဥ
ဥပ ဒကိ ဒတိယအ ကိမ်

၁၃။

၄၄

ြပင်ဆင်သည်ဥ
့ ပ ဒ (အမှ
မှတ် ၃၃//၂၀၁၆) (၂၉-၇-၂၀၁၆)
အဂတိလိ
လက်စားမတိက်ဖျက်
ဖ
ရးဥ
ဥပ ဒကိတတိယအ ကိမ်

၁၄။

၄၅

ြပင်ဆင်သည်ဥ
့ ပ ဒ (အမှ
မှတ် ၁၈//၂၀၁၇) (၃၁-၇-၂
၂၀၁၇)
အဂတိလိ
လက်စားမတိက်ဖျက်
ဖ
ရးဥ
ဥပ ဒကိ စတတ္ထ အ ကိမ်

၁၅။

၄၆

ြပင်ဆင်သည်ဥ
့ ပ ဒ (အမှ
မှတ် ၂၀//၂၀၁၈) (၂၁-၆-၂
(
၀၁၈)
ရည်ညန်းချက်
(၁)

အဂတိ
တိလိက်စားမတိက်ဖျက
က် ရးဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်
ဆ သည့် ဥပ
ဥ ဒ
(အမှတ်
တ ၃၂/၂၀၁
၁၄) (၂၃-၇
၇-၂၀၁၄)

(၂)

အဂတိ
တိလိက်စားမတိက်ဖျက
က် ရးဥပ ဒကိ ဒတိယအ
ယ ကိမ် ြပင်ဆင်သည်
သ ့ ဥပ ဒ
(အမှတ်
တ ၃၃/၂၀၁
၁၆) (၂၉-၇
၇-၂၀၁၆)

(၃)

အဂတိ
တိလိက်စားမတိက်ဖျက
က် ရးဥပ ဒကိ တတိ
တိယအ ကိမ်
မ် ြပင်ဆင်သည်
သ ့ ဥပ ဒ
(အမှတ်
တ ၁၈/၂၀၁
၁၇) (၃၁-၇
၇-၂၀၁၇)

(၄)

အဂတိ
တိလိက်စားမတိက်ဖျက
က် ရးဥပ ဒကိ စတတ
တ္ထ အ ကိမ် ြပင်ဆင်သ
သည့် ဥပ ဒ
(အမှတ်
တ ၂၀/၂၀၁
၁၈) (၂၁-၆
၆-၂၀၁၈)
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အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ
(၂၀၁၃ ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် ၂၃။)
၁၃၇၅ ခနှစ်၊ ဝါ ခါင်လဆန်း ၁ ရက်
(၂၀၁၃ ခနှစ်၊ သဂတ်လ ၇ ရက်)
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်း၊ စီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာနှင့်
အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

(၄)

(၁)

(က) ဤဥပ ဒကိ အဂတိလိက်စားမ တိက်ဖျက် ရး

ဥပ ဒ

ဟ ခ တွင် စရမည်။
(ခ ) ဤဥပ ဒသည် နိင်င တာ်သမ္မတက အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ
ထတ်ြပန်သတ်မတ
ှ သ
် ည့် န ့ရက်မစ
ှ တင်၍ အာဏာတည်
စရမည်။
၂။
ကိ

မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒအရအ ရးယူနိင် သာ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်
ြပည်တင
ွ း် တွင်

သိ ့မဟတ်

ြမန်မာနိင်င၏

တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒအရ

မှတပ
် တင်ထား သာ

ရယာဉ် သိ ့မဟတ်

လယာဉ်တစ်ခခ ပ တွင်

ကျူးလွနလ
် င်ြဖစ် စ၊

ြမန်မာနိင်ငသား သိ ့မဟတ်

ြမန်မာနိင်ငတွင်

အ မဲတမ်း နထိင်သည့် သိ ့မဟတ် နထိင်ခွင့်ရရှိထားသည့် နိင်ငြခားသား
က ြပည်ပတွင်ကျူးလွန်လ င်ြဖစ် စ ထိသူကိ ဤဥပ ဒအရ အ ရးယူ
စီရင်ပိင်ခွင့် ရှိ စရမည်။

(၄)

2
၃။

ဤဥပ ဒတွငပ
် ါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည်

ဖာ်ြပပါ

အတိင်း အဓိပ္ပာယ် သက် ရာက် စရမည်(၁)

ဆိသည်မာှ

အာက်ပါတိ ့ကိ

ရာထူးတာဝန်ကိ

အလွဲသးစားြပု၍

(က) အဂတိလိက်စားမ
(၄)

ဆိသည်-

(၁) မည်သူမဆိ
ြဖစ် စ၊

အြခားနည်းြဖင့်ြဖစ် စ

တစ်စတစ်ရာကိ

ြပုလပ်ရန် သိ ့မဟတ် ဥပ ဒနှင့်အညီ ြပုလပ်ြခင်းမှ
ရှာင် ကဉ် စရန်

သိ ့မဟတ်

တစ်ဦးတစ် ယာက်

အား ဥပ ဒနှင့်အညီ ရထိက် သာ အခွင့်အ ရးကိ
ပးရန် သိ ့မဟတ် ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ ရထိက်ခင
ွ မ
့် ရှိ သာ
အခွငအ
့် ရးကိ

ပးရန် သိ ့မဟတ် ဥပ ဒနှင့်အညီ

ရထိက် သာအခွငအ
့် ရးကိ မမှန်မကန် ပိတ်ပင်ရန်
အတွက် တစိးလက် ဆာင်ကိ တစ်ဦးတစ် ယာက်
အား

ပးြခင်း၊

ပးရန် အားထတ်ြခင်း သိ ့မဟတ်

တစ်ဦးတစ် ယာက်ထမှ လက်ခြခင်း၊ ရယူ ြခင်းနှင့်
ရယူရန်

အားထတ်ြခင်းတိ ့ကိ

တိက်ရက်
ိ ြဖစ် စ၊
(၄)

သွယဝ
် က်
ိ ၍ြဖစ် စ တစ်နည်းနည်းြဖင်ြ့ ပုလပ်ြခင်း၊

(၂) မည်သူမဆိ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရ အဖွဲ ့
အစည်း၊ အများြပည်သဆ
ူ င်
ိ ရာအဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ်
အြခား အဖွဲ ့အစည်း၏ြပည်သူ ့ဘ
စီမ ဆာင်ရွက်သည့်

ာကိ ကိင်တွယ်

လပ်ငန်းစဉ်တွင်

ြဖစ် စ၊

ယင်းတိ ့၏ ပိင်ဆိင်မကိ တာင်းခြခင်း၊ ရယူြခင်း၊
စီမခန် ့ခွဲြခင်း၊ ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း ြပုရာတွင်

2

3
ြဖစ် စ၊ ယင်းတိ ့နှင့်သက်ဆိင်မရှိ သာ သ ဘာတူ
စာချုပ်တစ်ခတွင် ပါဝင်ြခင်း၊ စီမ

ဆာင်ရွက်ြခင်း

ြပုရာတွင်ြဖစ် စ တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒ၊ စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်း၊
လပ်ထးလပ်နည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ
နိင်င တာ်၏

ငွ ကး၊

ဖာက်ဖျက်လျက်

ပစ္စည်းနှင့်

ထိခိက်နစ်နာ ပျက်စီးဆးရး စြခင်း။
(ခ)

တစိးလက် ဆာင်

ဆိရာတွင်

(၄)

ပိင်ဆိင်မကိ
(၁)

အဂတိလိက်စားမ

အလိ ့ငှာ အဖိးစားနား သိ ့မဟတ် ထိက်သင့်သည့်တန်ဖိး
မ ပးဘဲ

လက်ခြခင်း

သိ ့မဟတ်

ပးြခင်းြပု သာ

ငွ ကး၊ ပစ္စညး် ၊ လက် ဆာင်၊ ဝန် ဆာင်ခ၊ ဧည့်ခ
ြပုစြခင်းနှင့် တရားမဝင် သာ အြခားအကျိုးခစားခွင့်
များလည်း ပါဝင်သည်။
(ဂ)

ကျာ် စာသတင်း ဆိသည်မာှ အများြပည်သအ
ူ တွငး်
ပျ ့နှ ့ န သာ သတင်းတစ်ရပ်ရပ်တွင် သူတစ်ဦးဦးသည်
အဂတိလိက်စားမနှင့် ပတ်သက်၍ ဤဥပ ဒအရ ြပစ်မ
ကျူးလွန်မရှိ ကာင်း

သကာမကင်းဖွယ်ရာ

ြဖစ်ြခင်း

အတွက် ခိင်လသည့် အ ထာက်အထား ရှိနိင်သည်ဟ
ကာ်မရှင်က ယ ကည်ရန်အ ကာင်း
သတင်းကိ ဆိသည်။
(၁)

(ဃ) အဂတိလိက်စားမ
ဆိသည်မာှ

(၄)

ြဖင့်

ပ ပါက် သာ

ကယ်ဝချမ်းသာလာြခင်း

ရာထူးဆိင်ရာ လပ်ပိင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များ

ကျင့်သ း ဆာင်ရွက်ရာမှ အဂတိလိ က်စားမ

(၁)

ြဖင့်

မှတခ
် ျက်။ ပဒ်မ ၃ တွင် မူလပဒ်မခွဲ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င)၊ (စ)၊ (ဆ)၊ (ဇ)၊ (စျ)၊ (ည)၊ (ဋ)၊ (ဌ)၊ (ဍ)၊ (ဎ)၊ (ဏ)၊
(တ)၊ (ထ)၊ (ဒ)၊ (ဓ)၊ (န)နှင့် (ပ)တိ ့ကိ ပဒ်မခွဲ(ဃ)၊ (င)၊ (စ)၊ (ဆ)၊ (ဇ)၊ (စျ)၊ (ည)၊ (ဋ)၊ (ဌ)၊
(ဍ)၊ (ဎ)၊ (ဏ)၊ (တ)၊ (ထ)၊ (ဒ)၊ (ဓ)၊ (န)၊ (ပ)နှင့် (ဖ)တိ ့အြဖစ် ြပန်လည် အမှတ်စဉ်သည်။

3

4
ငွ ကးနှင့်

ပစ္စည်းများ

သာ်လည်း ကာင်း၊

တိးပွားရရှိလာြခင်း ကာင့်

ပးရန်တာဝန်များ

ကာင့် သာ် လည်း ကာင်း၊
မတရားရယူြခင်း ကာင့်

လျာ့ချြခင်း

ငွ ကးနှင့်ပစ္စည်းများကိ

သာ်လည်း ကာင်း ကယ်ဝ

ချမ်းသာလာြခင်းကိဆိသည်။
(င)

အများြပည်သူဆိင်ရာ
ြပည် ထာင်စအဆင့်

အဖွဲ ့အစည်း
သိ ့မဟတ်

ဆိသည်မှာ
တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အဆင့် ဥပ ဒြပု ရး၊ အပ်ချုပ် ရး၊
တရားစီရင် ရးအာဏာပိင် အဖွဲ ့အစည်း တစ်ရပ်ရပ်ကိ
သာ်လည် ကာင်း၊

တည်ဆဲဥပ ဒ

တစ်ရပ်ရပ်အရ

အများြပည်သူ ပါ၀င် ဖွဲ ့စည်းထား သာ အဖွဲ ့အစည်း
တစ်ရပ်ရပ်ကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏီ
များ အက်ဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းသည့် အများြပည်သူနှင့်
သက်ဆိင် သာ ကမ္ပဏီတစ်ခခကိ

သာ်လည်း ကာင်း

ဆိသည်။
(စ)

ြပည်သူ ့ဝန်ထမ်း

ဆိသည်မှာ

ခန် ့အပ်ခရသည်ြဖစ် စ၊

ရွးချယ်ခရသည်ြဖစ် စ၊ လစာ၊ စရိတ်နှင့် ချီးြမင့် ငွရ
သည်ြဖစ် စ၊ မရသည်ြဖစ် စ၊ ဥပ ဒြပု ရး၊ အပ်ချုပ်
ရးနှင့်

တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ

ရာထူးတစ်ခခတွင်

တာဝန်ထမ်း ဆာင် သာ အ မဲတမ်း သိ ့မဟတ် ယာယီ
ဝန်ထမ်းကိလည်း ကာင်း၊

အများြပည်သဆ
ူ င်
ိ ရာဌာန၊

အဖွဲ ့အစည်း၊ လပ်ငန်းအပါအဝင် အများြပည်သူဆိင်ရာ
လပ်ငန်းတွင်

ပါဝင်လပ်ကိင် နသူကိ

4

လည်း ကာင်း၊

5
တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒ

တစ်ရပ်ရပ်အရ

ြပည်သူ ့ဝန်ထမ်းဟ

သတ်မှတ်ထားသူကိ လည်း ကာင်း ဆိသည်။
(ဆ) ြပည်ပြပည်သူဝန်
့ ထမ်း ဆိသည်မာှ ြပည်ပနိင်င တစ်ခခ၏
ခန် ့အပ်ြခင်းခရ သာ သိ ့မဟတ် ရွးချယ်ြခင်း ခရ သာ
ဥပ ဒြပု ရး၊ အပ်ချုပ် ရး သိ ့မဟတ် တရားစီရင် ရး
အရာရှိ၊ ြပည်ပနိင်ငတစ်ခ၏ လပ်ငန်း တာဝန်တစ်ခကိ
ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် ဖွဲ ့စည်းထား သာ ဘတ်အဖွဲ ့၊ ကာ်မရှင၊်
ကာ်ပိ ရးရှငး် သိ ့မဟတ် အြခားအဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ်
အာဏာပိင်ထတွင် အလပ်လပ်ကိင်သူနှင့် အများြပည်သူ
နှင့်ဆိင် သာ အြပည်ြပည်ဆင်
ိ ရာ အဖွဲ ့အစည်းက ယင်း၏
ကိယ်စားလပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် အခွငအ
့် ာဏာ

ပးအပ်

ထားသူကိ ဆိသည်။
(ဇ)

နိင်င ရးရာထူးလက်ရြိှ ဖစ်သူ ဆိသည်မာှ ဒတိယဝန် ကီး
သိ ့မဟတ် ယင်းနှင့်အလားတူ အဆင့်ရှိသူနှင့် အထက်
နိင်င ရးရာထူးလက်ရှိြဖစ်သူကိ ဆိသည်။

(၄)

(စျ) အဆင့်ြမင့်အရာရှိ ဆိသည်မာှ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့
အစည်း၏ ဝန်ထမ်းအကီးအမှူးအြဖစ် တာဝန် ထမ်း ဆာင်
သာ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်နင
ှ ့် ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး
သိ ့မဟတ်

ယင်းနှင့်အလားတူ

ရာထူးအဆင့်ရှိသူကိ

သာ်လည်း ကာင်း၊ နိင်င တာ်ပင်
ိ သိ ့မဟတ် နိင်င တာ်
နှင့် ပဂ္ဂလက
ိ ဖက်စပ်ပိင် ကမ္ပဏီ၊ ဘတ်အဖွဲ ့၊ ကာ်ပိ ရးရှငး်
သိ ့မဟတ် အြခား အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခ၏ ဒါရိက်တာ
အဖွဲ ့ဝင်၊

ဘတ်အဖွဲ ့ဝင်၊

5

ကာ်မတီဝင်

သိ ့မဟတ်

6
ယင်းနှင့်အလားတူ ရာထူးအဆင့်ရှိသူကိ သာ်လည်း ကာင်း
ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အဆိပါရာထူးတစ်ခခ၌
ခတ္တ တာဝန်ထမ်း ဆာင်သူလည်း ပါဝင်သည်။
(ည) လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူ ဆိသည်မှာ ရာထူးတာဝန်အရ
ြဖစ် စ၊ စီရင်ပိင်ခင
ွ ့် သိ ့မဟတ် စီမခန် ့ခွဲပိင်ခွင့်အရြဖစ် စ
လပ်ပင်
ိ ခင
ွ အ
့် ာဏာရှိ သာ ြပည်သဝန်
ူ ့ ထမ်း၊ ြပည်ပြပည်သူ ့
ဝန်ထမ်း၊ နိင်င ရးရာထူး လက်ရှိြဖစ်သူ၊ အဆင့်ြမင့်
အရာရှိ သိ ့မဟတ် အများြပည်သူဆိင်ရာ အဖွဲ ့အစည်း
တစ်ခခ၏ စီမခန် ့ခွပ
ဲ င်
ိ ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ ူ သိ ့မဟတ် ကိယ်စားလှယက
် ိ
ဆိသည်။
(ဋ)

ဘဏ်နှင့် ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများ

ဆိသည်မှာ

ငွ ချးလပ်ငန်းများ၊ ချး ငွနှင့် ြပည်သူ ့ ကး မီဆိင်ရာ
စာချုပ်စာတမ်းများ၊
သိ ့မဟတ်
ဆိင်ရာ

ငွ ချးသက် သခ လက်မှတ်များ

အြခားခွင့်ြပုထားသည့်

ငွ ရး ကး ရး

ဆာင်ရွက်ချက်များတွင် ယင်းအဖွဲ ့အစည်းက

ရင်းနှီးြမုပ်နှမြပုရန် ငွ ရး ကး ရး အရင်းအြမစ်များ
ကိ

အြခားပဂ္ဂိုလ်များထမှ

သိ ့မဟတ် အရင်းအနှီး

စစည်းလ က်

ဈးကွက်များတွင်

ငွ ကး
ကားဝင်

ပါင်းစပ် ဆာင်ရက
ွ ် ပးရန် ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်ြဖင့် ြမန်မာ
နိင်င တာ် ငွ ရး ကး ရး အဖွဲ ့အစည်းများ ဥပ ဒအရ
ြဖစ် စ၊ အြခားတည်ဆဲဥပ ဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ ြဖစ် စ
နိင်င တာ်အတွင်း တည် ထာင်ထားသည့် အဖွဲ ့အစည်း
များကိ ဆိသည်။

6

7
(ဌ)

ဘဏ်လပ်ငန်းဆိင်ရာစာအပ်စာတမ်း ဆိရာတွင် ဘဏ်
နှင့် ငွ ရး ကး ရး အဖွဲ ့အစည်းများတွင် အသးြပု သာ
လယ်ဂျာ၊

ဘဏ် န ့စဉ်လပ်ငန်းစာအပ်၊

စာရင်းစာအပ်နှင့်

ဘဏ်လပ်ငန်းတွင်

ရ ငွစာအပ်၊
အသးြပု သာ

အြခားစာအပ်နင
ှ ့် စာတမ်းအမှတအ
် သားများ၊ ကွနပ
် ျူတာ
စာရင်းအင်းမှတ်တမ်းများ ပါဝင်သည်။
(ဍ)

ငွ ကး ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်င တာ် ဗဟိဘဏ်က
ထတ် ဝထားသည့် တရားဝင်

ငွဒဂါး၊

ငွအ ကနှင့်

ငွစက္က ူများ၊ လဲ ြပာင်းနိင် သာ စာချုပ်စာတမ်းများ
ြဖစ်သည့်

ငွ ပးကတိစာချုပ်များ၊

ချက်လက်မှတ်များ၊
စာချုပ်များ၊

ငွလလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျား၊

ငွ ချးစာချုပ်များ၊

ငွတိက်

ကး မီ အာမခစာချုပ်များနှင့် နိင်ငြခား

သး ငွများ၊ နိင်ငြခား သး ငွများနှင့် ဆက်စပ် န သာ
စာချုပ်စာတမ်း တစ်မျိုးမျိုး သိ ့မဟတ် လက်မှတ်များ
ကိ ဆိသည်။
(ဎ)

ပစ္စည်း ဆိသည်မာှ မည်သည့်ပစြဖင့်မဆိ ြဒပ်ရှိသည်
ြဖစ် စ၊ မရှိသည်ြဖစ် စ၊ ထိ တွ ၍
့ ရနိင်သည်ြဖစ် စ၊
မရနိင်သည်ြဖစ် စ

ရ ့ ြပာင်းနိင်သည့် ပစ္စည်းကိ သာ်

လည်း ကာင်း၊ မ ရ မ့ ြပာင်းနိင်သည့် ပစ္စည်းကိ သာ်
လည်း ကာင်းဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပစ္စည်းနှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် အကျိုးအြမတ်၊ အခွငအ
့် ရးနှင့် ပိင်ဆင်
ိ ခင
ွ ့်
များလည်း ပါဝင်သည်။

7

8
(ဏ) ကိယ်စားလှယ် ဆိသည်မှာ အြခားသူတစ်ဦးဦးအတွက်
အလပ်လပ်ကိင် ပးသူ သိ ့မဟတ်

ဆာင်ရက
ွ ် ပးသူကိ

ဆိသည်။
(၁)

(တ) နစ်နာသူ ဆိသည်မာှ သူတစ်ဦးဦးက အဂတိလက်
ိ စားမ
ကျူးလွန်ြခင်း ကာင့် ထိခိက်နစ်နာသူကိ ဆိသည်။
(ထ)

ကာ်မရှင်

ဆိသည်မှာ

ဤဥပ ဒအရ
(၁)

အဂတိလက်
ိ စားမတိက်ဖျက် ရး
(ဒ)

ဖွဲ ့စည်း သာ

ကာ်မရှငက
် ိ ဆိသည်။

ကာ်မရှင်ရး ဆိသည်မှာ အဂတိလိက်စားမ တိက်ဖျက်
ရး

(၁)

အတွက် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့က ဤဥပ ဒ

အရ သတ်မှတ်ဖွဲ ့စည်း သာရးကိ ဆိသည်။
(ဓ)

(၁)

ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့ ဆိသည်မှာ အဂတိလိက်စားမ
ြဖင့်

ကယ်ဝချမ်းသာလာမ ကာင့်

တိးပွားလာသည့်

ငွ ကးနှင့်ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အ ရးယူရာတွင်
လည်း ကာင်း၊ ငွ ကးနှင့်ပစ္စည်းများကိ ြပည်သူ ့ဘ

ာ

အြဖစ် သိမ်းဆည်းနိင် ရးအတွက်သာ ပဏာမ စစ် ဆး
ပီး တင်ြပ စရန် ကာ်မရှင်က ဖွဲ ့စည်း ပးသည့် အဖွဲ ့ကိ
ဆိသည်။
(န)

စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့
ဤဥပ ဒအရ
လိက်စားမ

(ပ)

(၁)

ဆိသည်မာှ

ဖွဲ ့စည်း သာ

ကာ်မရှင်က

သက်ဆိင်ရာ

အဂတိ

စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့တိ ့ကိ ဆိသည်။

စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်

ဆိသည်မာှ

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်ကိ ဆိသည်။

8

ကာ်မရှင်ရး၏

9
(ဖ)

စစ် ဆး ရးမှူးဆိသည်မာှ

ကာ်မရှင၏
် သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်

နှငအ
့် ညီ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန် ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်
သာ စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့တွင် ပါဝင်သူကိဆိသည်။
(ဖ)

(ပယ်ဖျက်သည်)

(၄)

(၄)

အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၄။

ဤဥပ ဒ၏ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်(က) အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး

(၁)

ကိ

အမျိုးသား ရး

တာ၀န်တစ်ရပ်အြဖစ် ဆာင်ရွက်ရန်၊
(ခ ) သန် ့ရှင်း သာ အစိးရနှင့် ကာင်းမွန် သာ အပ်ချုပ် ရး
စနစ် ြဖစ်ထန
ွ း် စရန်၊
(ဂ ) အများြပည်သူဆိင်ရာ အပ်ချုပ် ရးတွင် ဂဏ်သိက္ခာနှင့်
တာ၀န်ယူနိင်မ ြမင့်မားတိးတက်လာ စရန်၊
(၁)

များ ကာင့်

(ဃ) အဂတိလက်
ိ စားမ

နိင်င တာ်ပင်
ိ ပစ္စညး်

များ၊ လူ ့အဖွဲ ့အစည်းနှင့် နိင်ငသားများ၏ အခွငအ
့် ရး
နှင့်

အကျိုးစီးပွားများကိ

ထိခက်
ိ မမရှိ စ ရးအတွက်

အကာအကွယ် ပးရန်၊
(၁)

(င ) အဂတိလက်
ိ စားမ

ကျူးလွနသ
် မ
ူ ျားအား ထိ ရာက်စာွ

အ ရးယူရန်၊
(စ ) တရားဥပ ဒစိးမိး ရးနှင့် အပ်ချုပ် ရးက

များ၌ ပိမိ

ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိ ပီး ြပည်တွင်းြပည်ပရင်းနှီး ြမုပ်နှ
မများြဖင့် စီးပွား ရး ဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက်လာ စရန်။
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အခန်း(၃)
ကာ်မရှင်ဖွဲ ့စည်းြခင်း၊ တာ၀န်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များ
ကာ်မရှင်ဖွဲ ့စည်းြခင်း
၅။

နိင်င တာ်သမ္မတ၊

ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဥက္က နှင့်

အမျိုးသား

လတ် တာ်ဥက္က တိ ့သည် သတ်မှတ်ထား သာ အရည်အချင်းများနှင့်
ြပည့်စသည့် ငါးဦးစီထက်မပိ သာ အ ရအတွက် တူညီသည့် အဖွဲ ့ဝင်
များကိ

(၂)

၆။

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ဥက္က

ရွးချယ်ရမည်။
နှင့် အမျိုးသားလတ် တာ် ဥက္က

တိ ့သည် ပဒ်မ ၅ ပါ ြပ ာန်းချက်နှင့်အညီ မိမိတိ ့ ရွးချယ်ထားသည့်
အဖွဲ ့၀င်များ၏ အမည်စာရင်းကိ နိင်င တာ်သမ္မတထ ပးပိ ့ရမည်။
၇။

(က) နိင်င တာ်သမ္မတသည် ပဒ်မ ၅ ပါ
အညီ

ြပ ာန်းချက်နှင့်
(၂)

ရွးချယ်ထားသည့် အဖွဲ ့၀င်များ၏

အမည်

စာရင်းကိလည်း ကာင်း၊ ထိအဖွဲ ့၀င်များထဲမှ ဥက္က နှင့်
အတွင်း ရးမှူးအြဖစ်
နှစ်ဦး၏

ရွးချယ် ခန် ့အပ်ရန် အဖွဲ ့၀င်

အမည်များကိလည်း ကာင်း၊

ြပည် ထာင်စ

လတ် တာ်သိ ့ တင်သွင်း ပီး သ ဘာတူညီချက် ရယူ၍
ကာ်မရှင်ကိ

ဖွဲ ့စည်းရမည်။

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့၀င်၏

အရည်အချင်းများနှင့် မြပည်စ ကာင်း အထင်အရှား
မြပနိင်ပါက ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် နိင်င တာ်
သမ္မတက အမည်စာရင်း တင်သွင်းသည့် ပဂ္ဂိုလ်အား
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့၀င်အြဖစ် ခန် ့အပ်တာ၀န် ပးရန် ြငင်းပယ်ခွင့်
မရှိ စရ။
(ခ )

ကာ်မရှင်သည် နိင်င တာ်သမ္မတကိ တာ၀န်ခရမည်။
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၈။

(က)

ကာ်မရှင်နှင့်
ကာ်မရှင်၏သက်တမ်းသည် သာမန်
အားြဖင့်
နိင်င တာ်သမ္မတ၏
သက်တမ်းအတိင်း
ြဖစ်သည်။

(ခ )

ကာ်မရှငသ
် ည် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့အသစ်ကိ ဖွဲ ့စည်းခန် ့အပ်
တာ၀န် ပး ပီးသည့်အချိန်အထိ မိမိ၏ လပ်ငန်းတာ၀န်
များကိ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ )

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့၀င်များသည် သက်တမ်း နှစ်ခထက် ပိမိ
တာ၀န်ထမ်း ဆာင်ခွင့် မရှိ စရ။

၉။
ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့၀င်အသီးသီးသည်
နှင့် ြပည့်စရမည်-

အာက်ပါအရည်အချင်းများ

(က) ြမန်မာနိင်ငသားြဖစ်သူ၊
(၃)

(ခ ) အသက် ၄၅ နှစြ် ပည့် ပီး အသက် ၇၅ နှစထ
် က်မ ကီးသူ ၊
(ဂ ) နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဥက္က
သိ ့မဟတ်
အမျိုးသားလတ် တာ်ဥက္က က မိမိ ရွးချယ် ပးခွင့်ရှိသူ
များသည် အရည်အချင်းြပည်ဝ
့ ၍ တည် ကည် ြဖာင်မ
့ တ်
(၄)
ပီး သမာသမတ်ရှိသူအြဖစ် ယူဆြခင်းခရသူ။
၁၀။
အာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် အကျုး၀င်သူအား
အဖွဲ ့၀င်အြဖစ် ရွးချယ်တာ၀န် ပးအပ်ြခင်းမြပုရ-

ကာ်မရှင်

(က) ဥပ ဒြပု ရး၊ အပ်ချုပ် ရး၊ တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ
တာ၀န်ထမ်း ဆာင် နသူ ြဖစ်ြခင်း၊
(ခ ) တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ခခအရ စိတ် ပါ့သွပ်သူဟ သတ်မှတ်
ခရြခင်း၊
(ဂ ) သာသနာ့၀န်ထမ်းြဖစ်ြခင်း၊
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(ဃ) တရားရးတစ်ရးရး၏ အမိန် ့အရ
ြဖစ်ြခင်း၊

ထာင်ဒဏ်ကျခ နရသူ

(င ) ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်က ဆန္ဒမဲ ပးခွင့်
နှင့် ရွးချယ်ခပိင်ခွင့် မရှသ
ိ ဟ
ူ
သတ်မှတ်ခထားရသူ
ြဖစ်ြခင်း၊
(စ ) လူမအ
ဲွ ြဖစ် ဆးြဖတ် ကညာြခင်းခထားရသူြဖစ်ြခင်း၊
(၁)

(ဆ) အဂတိလက်
ိ စားမ ြဖင့် အ ရးယူခရြခင်း သိ ့မဟတ်
ရာထူး တစ်ခခမှ ထတ်ပယ်ြခင်း သိ ့မဟတ် ရာထူး
တစ်ခခမှ ထတ်ပစ်ြခင်း ခထားရသူြဖစ်ြခင်း။
၁၁။

ကာ်မရှင်အဖွဲ ့၀င်အြဖစ် တာ၀န် ပးအပ်ြခင်းခရသူသည်(က) အစိးရလစာ၊ စရိတ်နှင့် ချီးြမင့် ငွ တစ်မျိုးမျိုးရရှိသည့်
ရာထူး သိ ့မဟတ် တာ၀န်တစ်ခခတွင် တာ၀န်ထမ်း ဆာင်
နသူ မြဖစ် စရ၊
(ခ ) အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်း၊ အစိးရ၏ စီးပွား ရး
လပ်ငန်း၊ ဘတ်၊ ကာ်ပိ ရးရှငး် ၊ ဒသဆိင်ရာအပ်ချုပ် ရး
အဖွဲ ့၏ အရာထမ်း၊ အမထမ်း မြဖစ် စရ၊
(ဂ ) အစစပ်လပ်ငန်း၊ ကမ္ပဏီ သိ ့မဟတ် စီးပွား ရးလပ်ငန်း
လပ်ကိင်သည့်
အဖွဲ ့အစည်းတွင်
အကျိုးအြမတ်
သိ ့မဟတ် ၀င် ငွခဲွ ဝရယူရန် လပ်ကိင်ြခင်း မြပုရ
သိ ့မဟတ် တစ်စတစ်ဦး၏ ၀န်ထမ်းမြဖစ် စရ။

၁၂။
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့၀င် တစ်ဦးဦးသည် အာက်ပါအ ကာင်းအရာ
တစ်ခခြဖစ် ပ သည့်အခါ ကာ်မရှင်အဖွဲ ့၀င်အြဖစ်မှ ရပ်စဲ စရမည်(က) ကွယ်လွန်ြခင်း၊
(ခ )

ကာ်မရှင်၏ သက်တမ်းကန်ဆးြခင်း၊
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(ဂ ) မိမ၏
ိ ဆန္ဒအ လျာက် နတ်ထွကြ် ခင်း၊
(ဃ) ပဒ်မ ၁၀ နှင့် ပဒ်မ ၁၁ ပါ အချက်တစ်ရပ်ရပ်နင
ှ ့်
အကျုး၀င် ကာင်း ပ ပါက်ြခင်း၊
(င ) ဥပ ဒအရ သတ်မှတ် သာ ဆးအဖွဲ ့၏ စစ် ဆးချက်
အရ ကိယ်စိတ်နှစ်ပါးအနက် တစ်ပါးပါးသည် ထာဝစဉ်
ချို ့ယွင်းသွားြခင်း ကာင့်
တာ၀န်ကိ
ဆက်လက်
ထမ်း ဆာင်ရန် သင့် လျာ်မ မရှိ ကာင်း တွ ရြခင်
့
း၊
(စ ) တရားရးတစ်ရးရး၏ အမိန် ့အရ ထာင်ဒဏ်ကျခရြခင်း။
၁၃။
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့၀င်များသည် ကာ်မရှင်တွင် တာ၀န် ပးအပ်
ြခင်း ခရသည့်အခါတွင် မိမိတိ ့ ဦးစီးသည့် တစ်စီးပွားတည်းြဖစ် သာ
မိသားစပိင် ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊ ပးရန်တာ၀န်နှင့် ရရန်ပိင်ခွင့်များကိ
တန်ဖိးနှင့်တကွ စာရင်းြပုစ ပီး နိင်င တာ်သမ္မတထ ပးပိ ့ရမည်။
၁၄။ နိင်င တာ်သမ္မတသည် ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့၀င်များ၊ စစမ်း
စစ် ဆး ရး အဖွဲ ့၀င်များ၏ ချီးြမင့် ငွ၊ စရိတ်နှင့် ခစားခွင့်များကိ
သတ်မှတ် ပးြခင်း သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင် ြပာင်းလဲြခင်း ြပုနိင်သည်။

(၁)

တာ၀န်မှရပ်စဲြခင်း
၁၅။ နိင်င တာ်သမ္မတသည် ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့၀င် တစ်ဦးဦးက တာ၀န်
ထမ်း ဆာင်ရာတွင် ဥပ ဒနှင့်မညီဘဲ ဆာင်ရက
ွ ် ကာင်း တွ ရှ့ ိလ င်
ြဖစ် စ၊ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒ
သိ ့မဟတ် တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒတစ်ရပ်ရပ်ကိ ချိုး ဖာက် ကာင်း တွ ရှ့ လ
ိ င်
ြဖစ် စ၊ ကာ်မရှင်၏ ဂဏ်သိက္ခာကိ ထိခိက် စ သာ အ ြခအ န
တစ်ရပ်ရပ်ရလ
ိှ င်ြဖစ် စ ယင်း ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့၀င်ကိ ရွးချယ် ပး သာ
ပဂ္ဂိုလ်၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် တာ၀န်မှ ရပ်စဲနိင်သည်။
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ကာ်မရှင်၏ တာ၀န်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ
၁၆။

ကာ်မရှင၏
် လပ်ငန်းတာ၀န်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်(က) ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့နှင့်

စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့များကိ

လိအပ်ချက်နင
ှ ့်အညီ ဖွဲ ့စည်းတာ၀န် ပးအပ်ြခင်း၊ ယင်း
အဖွဲ ့များအား လမ်းညန်ြခင်းနှင့် ကီး ကပ်ကပ
ွ ်ကြဲ ခင်း၊
(ခ ) ဤဥပ ဒပါ
ဖာ်ရန်

ြပ ာန်းချက်များကိ

လပ်ငန်း ကာ်မတီများ၊

လိအပ်သလိ

ဖွဲ ့စည်းြခင်း၊

(၄)

အ ကာင်အထည်
လပ်ငန်းအဖွဲ ့များကိ

ြပင်ဆင်

ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့်

ယင်းတိ ့၏လပ်ငန်းတာ၀န်များသတ်မတ
ှ ြ် ခင်း၊ လိအပ်ပါက
အဆိပါ လပ်ငန်း ကာ်မတီနင
ှ ့် အဖွဲ ့တစ်ခခကိ

ကာ်မရှင်

၏ လပ်ငန်းတာ၀န်များ လဲအပ်တာ၀န် ပးြခင်း၊ ယင်း
လပ်ငန်း ကာ်မတီနှင့် လပ်ငန်းအဖွဲ ့များအား လမ်းညန်
ြခင်းနှင့် ကီး ကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊
(ဂ ) စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်

ခန် ့အပ်ရန်

နိင်င တာ်သမ္မတထ

အ ကြပုတင်ြပြခင်း၊
(၁)

(ဃ) အဂတိလက်
ိ စားမ များကိ

စစမ်းစစ် ဆး ဖာ်ထတ်ရန်

ကိစန
္စ ှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိင် ကားချက် သိ ့မဟတ် ရရှိသည့်
သတင်းအရ လိအပ်ပါက ကိုတင် ထာက်လှမ်း စစမ်း
စြခင်း၊

စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့နှင့်

အဖွဲ ့တိ ့အား စစမ်းစစ် ဆး စ ပီး
ကိ တင်ြပ စြခင်း၊

(၄)

(၁)

(င ) အဂတိလိက်စားမ

ပဏာမစိစစ် ရး

တွ ရှ့ ခ
ိ ျက်အစီရင်ခစာ

နှင့်စပ်လျဉ်း၍

စစမ်းစစ် ဆး

တွရှ့ ိချက်အစီရင်ခစာကိ နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည် ထာင်စ
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လတ် တာ်နာယက၊

ြပည်သူ ့လတ် တာ်

ဥက္က နှင့်

အမျိုးသားလတ် တာ် ဥက္က တိ ့ထ တင်ြပြခင်း၊
(စ )

ငွ ကး၊ ပစ္စညး် ၊

ပးရန်တာ၀န်နှင့် ရရန်ပိင်ခွင့်များ

စာရင်းြပုစတင်ြပရမည့် လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူ အမျိုး
အစားနှင့်ရာထူး၊ တာ၀န်အဆင့်သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဆ) လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူက တင်ြပ သာ ငွ ကး၊ ပစ္စညး် ၊
ပးရန်တာ၀န်နှင့် ရရန်ပိင်ခွင့်များ မှန်ကန်မ ရှ/ိ မရှိ
စစမ်းစစ် ဆးြခင်း သိ ့မဟတ် စစမ်းစစ် ဆး စြခင်း၊
(ဇ ) နှစ်ပတ်လည်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ

အစီရင်ခစာကိ

နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် နာယက၊
ြပည်သူ ့လတ် တာ်
ဥက္က တိ ့ထ

ဥက္က နှင့်

အမျိုးသားလတ် တာ်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

တင်ြပြခင်း၊

အများြပည်သူ သိရှိနိင်ရန် ထတ်ြပန် ကညာြခင်း၊
(စျ ) အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး

(၁)

အတွက်

(၄)

အများ

ြပည်သဆ
ူ င်
ိ ရာအဖွဲ ့အစည်းများကိ အ ကဉာဏ် ပးြခင်း၊
(၁)

(ည) အဂတိလက်
ိ စားမတိက်ဖျက် ရး ဆိင်ရာ
သင်ခန်းစာများကိ

အ ြခခပညာ

(၄)

အသိပညာ ပး

မူလတန်းအဆင့်မှ

စတင် သင် ကားနိင် ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖွဲ ့
အစည်းများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(၁)

(ဋ ) အဂတိလက်
ိ စားမ

(၄)

တားဆီးကာကွယ် ရး၊ လပ်ပိင်ခွင့်

အာဏာရှိသူများ၏ ရိးသား ြဖာင့်မတ်သည့် စိတ်ဓာတ်
(၁)

ကိ ပိမိြမင့်တင် ရးနှင့် အဂတိလက်
ိ စားမတိက်ဖျက် ရး
မှတခ
် ျက်။ မူလပဒ်မခွဲ (ည)၊ (ဋ)၊ (ဌ)၊ (ဍ) နှင့် (ဎ)တိ ့ကိ ပဒ်မခွဲ (ဋ)၊ (ဌ)၊ (ဍ)၊ (ဎ) နှင့် (ဏ)တိ ့အြဖစ်
ြပန်လည်အမှတ်စဉ်သည်။
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တိ ့တွင် ြပည်သူအများ ပါ၀င်နိင် ရးအတွက် သင့် လျာ်
သာ အစီအမများချမှတ၍
်
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဌ ) အဂတိလိ က်စားမတိ က်ဖ ျက် ရး

(၁)

နှင့်စပ်လျဉ်း၍

သက်ဆင်
ိ ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများ၊ အစိးရ
စီးပွား ရး လပ်ငန်း အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

ဒသဆိင်ရာ

အပ်ချုပ် ရး

အရာထမ်း၊

ဌာန၊

အဖွဲ ့အစည်းများ၏

အမထမ်းများအား

ကာ်မရှင်၏လပ်ငန်းတာ၀န်များကိ

လိအပ်ပါက သက်ဆိင်ရာ၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် တာ၀န် ပး
ဆာင်ရွက် စြခင်း၊
(ဍ ) တိင် ကားစာများကိ စိစစ်၍ လက်ခြခင်း၊ စစမ်းစစ် ဆး
အ ရးယူြခင်း၊ မမှနမ
် ကန် တိင် ကား ကာင်း စိစစ်
တွ ရှ့ သ
ိ ည့် တိင် ကားစာများကိပယ်ြခင်း၊ မမှန်မကန်
တိင် ကားသူကိ ဥပ ဒအရ အ ရးယူြခင်းနှင့် တိင် ကားခ
ရသူအ ပ တိင် ကားချက်သည် နိင်ငဝ
့ န်ထမ်း ဥပ ဒအရ
အ ရးယူသင့်သည်ဟ

စိစစ် တွ ရှ့ ိပါက

ဌာနသိ ့ လဲ ြပာင်း ပးပိ ့ အ ရးယူ စြခင်း၊
(၁)

(ဎ ) အဂတိလိက်စားမ

နှင့်စပ်လျဉ်း၍

သက်ဆင်
ိ ရာ

(၄)

အ ဆာက်အအ

နရာ တစ်ခခအတွငး် သိ ့ ၀င် ရာက် ကည်ရ
့ စစ် ဆးြခင်း၊
ရှာ ဖွြခင်း၊ သက် သခပစ္စညး် အြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်း
တိ ့ကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရန် စစမ်း
(၄)

စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့နှင့် စစ် ဆး ရးမှူး
ပးအပ်ြခင်း၊
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(၁)

(ဏ) အဂတိလက်
ိ စားမတိက်ဖျက် ရး

တွင်

အြပည်ြပည်

ဆိင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများ၊ ဒသဆိင်ရာ အဖွဲ ့အစည်းများ၊
ြပည်ပနိင်ငများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(တ) တည်ဆဲဥပ ဒ တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဖာက်ဖျက်ြခင်း ကာင့်

နိင်င တာ်၏ ငွ ကး၊ ပစ္စညး် နှင့် ပိင်ဆိင်မကိ ထိခိက်နစ်နာ
ပျက်စးီ ဆးရး စမများအား လိအပ်ပါကစစ် ဆးြခင်း၊

(၄)

(ထ) မည်သည့် ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းအဖွဲ ့အစည်းကိမဆိ အဂတိ
(၁)

လိက်စားမ

တားဆီးကာကွယ် ရး အ ြခခခိင်မာ သာ

လပ်ငန်းဆိင်ရာ ကျင်ဝ
့ တ်ချမှတ် ကျင်သ
့ း စ ရးအတွက်
အမိန် ့ထတ်ြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဒ)

(၄)

နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် နာယက၊
ြပည်သလတ်
ူ့
တာ်ဥက္က

သိ ့မဟတ် အမျိုးသားလတ် တာ်

ဥက္က တိ ့က ပးအပ်သည့် အြခားတာ၀န်များ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း။
၁၇။

ကာ်မရှင်၏ လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည်(၁)

ြဖင့်

(က) အဂတိလိက်စားမ
သိ ့မဟတ်

ကယ်၀
(၁)

အဂတိလိက်စားမ

ချမ်းသာလာမ

နှင့်သက်ဆိင် သာ

ငွ ကးနှင့် ပစ္စညး် တစ်စတစ်ရာကိ သက် သခပစ္စညး်
အြဖစ် သိမး် ဆည်းရန်ညန် ကားြခင်း၊ သိမး် ဆည်းထား သာ
သက် သခပစ္စည်းကိ

ခ၀န်ချုပ်ြဖင့်

ြပန်လည် ပးအပ်

ထားရန် ခွငြ့် ပုသည့် အမိန် ့ချမှတြ် ခင်း၊ ခွင့်ြပုချက်ကိ
ြပန်လည် ရပ်သိမ်းြခင်း၊
မှတခ
် ျက်။ မူလပဒ်မခွဲ (ဏ)ကိ ပဒ်မခွဲ (ဒ) အြဖစ် ြပန်လည် အမှတ်စဉ်သည်။
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(ခ ) စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့က သက်ဆင်
ိ ရာ ဘဏ်နင
ှ ့် ငွ ရး
ကး ရး အဖွဲ ့အစည်းများရှိ စစမ်းစစ် ဆး သာကိစ္စ
နှင့် သက်ဆင်
ိ သည့် ငွ ကးနှငပ
့် စ္စညး် များကိ သက် သခ
ပစ္စည်းအြဖစ် ရှာ ဖွသမ
ိ း် ဆည်းခွင်၊့

ငွ ရး ကး ရး

ဆိင်ရာ မှတတ
် မ်းများ စစ် ဆးကည်ရ
့ ခွင၊့် မိတ္တူကူးယူခင
ွ ၊့်
လိအပ်ပါက သက် သခပစ္စည်းအြဖစ် ရှာ ဖွသိမ်းဆည်း
ခွငြ့် ပုရန် ဘဏ်နှင့်

ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်းများမှ

တာ၀န်ရှိသူများအား အမိန် ့ထတ်ဆင့်ြခင်း၊
(ဂ ) ဤဥပ ဒအရ

စစမ်းစစ် ဆး နသည့်

သက် သခအြဖစ် အသးြပုနိင်သည့်
များကိ

ကာလအတွင်း
ငွ ကးနှင့်ပစ္စည်း

ြပာင်းလဲြခင်း၊ လဲ ြပာင်းြခင်း၊ ဖးကွယြ် ခင်း၊

ဖျာက်ဖျက်ြခင်း၊ အသွင် ြပာင်းလဲြခင်းမြပုရန် သက်ဆိင်ရာ
ဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ပဂ္ဂိုလ်များအား တားြမစ်မိန် ့
ထတ်ဆင့်ြခင်း၊ ချိပ်ပိတ်ထားရန် ညန် ကားြခင်း၊
(ဃ) ပဒ်မခွဲ(ခ)အရ ထတ်ဆင့်သည့် အမိန် ့ကိလည်း ကာင်း၊
ပဒ်မခွဲ(ဂ)အရ ထတ်ဆင့်သည့် တားြမစ်မိန် ့နှင့် ချိပ်ပိတ်
ထားရန် ညန် ကားချက်တိ ့ကိလည်း ကာင်း ရပ်သမ
ိ ်းြခင်း၊
(င ) ဤဥပ ဒကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်ရာတွင်

လိအပ်သည့် အကူအညီများကိ သက်ဆိင်ရာ အစိးရ
ဌာန၊

အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများ၊

အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်
ရယူ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း၊
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အစိးရ

သင့် လျာ်သည့်

မဟတ် သာ
ပဂ္ဂုိ လ်များထမှ
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(စ ) ဤဥပ ဒအရဖွဲ ့စည်းသည့် ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့၊ လပ်ငန်း
ကာ်မတီ၊

လပ်ငန်းအဖွဲ ့နှင့်

စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့

များက ဆင်ဆ
့ ၍လာ
ိ
ရာက်သည့် သက် သများအတွက်
သက် သစရိတ်နှင့် ခရီးစရိတ်တိ ့ကိ တည်ဆဲဥပ ဒနှင့်
အညီ ထတ် ပးြခင်း၊
(၄)

(ဆ) စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ သိ ့မဟတ် စစ် ဆး ရးမှူး အား(၁) ဤဥပ ဒအရ ြပစ်မတစ်ခခကိ လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာ
ရှိသူက

ကျူးလွန်ြခင်း

ြဖစ်ပါက

ထိသူအား

သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်
တရားလတ် တာ်တွင် တရားစွဲဆိ စြခင်း၊
(၂) ဤဥပ ဒအရ ြပစ်မတစ်ခခကိ လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာ
ရှိသူမှအပ အြခားသူတစ်ဦးဦးက ကျူးလွန်ြခင်း
ြဖစ်ပါက ထိသူအား သက်ဆင်
ိ ရာ စီရင်ပိင်ခင
ွ ့်ရှိသည့်
တရားရးတွင် တရားစွဲဆိ စြခင်း။
(ဇ ) ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့၏ တင်ြပချက်ကိ ထပ်မစိစစ်
ပီး နာက် လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူတစ်ဦးဦး၏ ငွ ကး
(၁)
နှင့် ပစ္စည်းများမှာ အဂတိလိက်စားမ ြဖင့် ကယ်၀
ချမ်းသာလာမြဖစ် ကာင်း တွ ရှ့ ပ
ိ ါက ထိသူပင်
ိ ဆင်
ိ သာ
ငွ ကးနှငပ
့် စ္စညး် များကိ ြပည်သဘ
ူ့
ာအြဖစ် သိမး် ဆည်း
သည့် အမိန် ့ချမှတ်ြခင်း၊
(စျ) အဂတိလိက်စားမရှိ ကာင်း ကျာ် စာသတင်း တစ်ရပ်ရပ်
ကိ ကာ်မရှင်သည် သတင်း ပးပိ ့ချက်အြဖစ် သတ်မှတ်
(၄)
နိင်သည်။
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(၁)

(ည) အဂတိလိက်စားမ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ၊ အဂတိ
(၁)
လိက်စားမ
ြဖင့် ကယ်၀ချမ်းသာလာြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ြဖစ် စ၊ ခိင်လ သာ အ ထာက်အထားြဖင့် သတင်း
ပးသည်အ
့ တွက် ဖာ်ထတ်အ ရးယူနိင်သည့် ကိစ္စတွင်
သတင်း ပးသူများ၊ သက် သများ၊ နစ်နာသူ သိ ့မဟတ်
တိင် ကားသူများအား
လိအပ် သာ
အကာအကွယ်
ပးနိင်ရန် နည်းလမ်းများကိ သက်ဆိင်သည့် အစိးရ
ဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
နှင့် သတင်း ပးသူကိ သတ်မှတ် သာ ဆ ငွ ချီးြမင့် ရး
(၄)
အတွက် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း။
တရားစွဲဆိြခင်း
၁၈။
ကာ်မရှင်သည် စစမ်းစစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက် အစီရင်ခစာအရ
ြဖစ် စ၊ ရရှိ သာ အြခားခိင်လသည့် သတင်းအချက်အလက်အရ
ြဖစ် စ-

(၁)

(က) လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူတစ်ဦးဦးက အဂတိလိက်စားမ
ကျူးလွန် ကာင်း တွရှ့ သ
ိ ည်အ
့ ခါ ထိသူအား တိင်း ဒသကီး
သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်သိ ့ တရားစွဲဆိ
နိင် ရးအတွက် စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင်
သိ ့မဟတ် စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်အား ညန် ကားရမည်။
(ခ ) လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူ
တစ်ဦးဦးမှအပ
အြခားသူ
(၁)
တစ်ဦးဦးက အဂတိလိက်စားမ
ကျူးလွန် ကာင်း
တွ ရှ့ ိသည့်အခါ ထိသူအား သက်ဆိင်ရာ စီရင်ပိင်ခွင့်
ရှိ သာ တရားရးသိ ့ တရားစွဲဆိနိင် ရးအတွက် စစမ်း
စစ် ဆး ရး အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင် သိ ့မဟတ် စစ် ဆး
ရးမှူးချုပ်အား ညန် ကားရမည်။
မှတခ
် ျက်။ မူလပဒ်မခွဲ (စျ)ကိ ပဒ်မခွဲ (ည) အြဖစ် ြပန်လည် အမှတ်စဉ်သည်။
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အခန်း(၄)
အဂတိလိက်စားမ

(၁)

ြဖင့် ကယ်ဝချမ်းသာလာမ ကာင့်

ပိင်ဆိင်သည့် ငွ ကး၊ ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့်
ယင်း၏လပ်ငန်းတာ၀န်များ
၁၉။

ကာ်မရှငသ
် ည် စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့၏ စစမ်းစစ် ဆး တွရှ့ ခ
ိ ျက်

အစီရင်ခစာအရြဖစ် စ၊ အြခားသတင်းအချက်အလက်အရ ြဖစ် စ၊
(၁)

အဂတိလိက်စားမ

ြဖင့် ကယ်၀ချမ်းသာလာမ ကာင့် ပိင်ဆိင်သည့်

ငွ ကး၊ ပစ္စည်းများ မှန်ကန် ကာင်း ခိင်လသည့် အ ထာက်အထား
ရရှိပါက သိမ်းဆည်းြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ် တင်ြပနိင် ရးအတွက်
သင့် လျာ် သာပဂ္ဂုိ လ်များ ပါ၀င်သည့် ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့ကိ ကိစရ
္စ ပ်
အလိက် ဖွဲ ့စည်းရမည်။
၂၀။

ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့သည်(က)

ကာ်မရှင်၏ တာ၀န် ပးအပ်ချက်အရ စစမ်းစစ် ဆး
ြခင်း ခရသူအား အ ကာင်း ကား ပီး ကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊
ကိယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ် စ ခခ ချပခွင့် ပးရမည်။

(ခ )

ငွ ကး၊ ပစ္စညး် များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်သည့် ပဂ္ဂိုလ်
များကိ ဆင့်ဆိစစ် ဆး၍ လိအပ်သည့် ထွက်ဆိချက်နှင့်
သက် သခချက်များ ရယူနိင်သည်။

(ဂ ) စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့၏

စစမ်းစစ် ဆး

တွ ရှ့ ခ
ိ ျက်

အစီရင်ခစာ သိ ့မဟတ် ကာ်မရှင်က ရရှိ သာ သတင်း
အချက်အလက်နှင့်

ခခ ချပချက်တိ ့ကိ

သးသပ် ပီး

မိမ၏
ိ
တွ ရှ့ ခ
ိ ျက်၊ သးသပ်ချက်၊ သ ဘာထားမှတခ
် ျက်

21

22
များနှင့်အတူ စိစစ် တွ ရှ့ ိချက် အစီရင်ခစာကိ ကာ်မရှင်
သိ ့ တင်ြပရမည်။
(ဃ) စိစစ်ချက်နှင့် စစမ်းစစ် ဆးသည့် ကိစ္စရပ်အသီးသီးကိ
လ ို ့ဝှက်ထားရှိရမည်။
အခန်း(၅)
စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့်
ယင်း၏ လပ်ငန်းတာ၀န်များ
၂၁။

ကာ်မရှင်သည်

အာက်ပါကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရား

ဥပ ဒအရ အ ရးယူနင်
ိ ရန် စစမ်းစစ် ဆးြခင်း သိ ့မဟတ် စစမ်း
စစ် ဆး စြခင်း ြပုနိင်သည်(က) နိင်င တာ်သမ္မတက စစမ်းစစ် ဆးတင်ြပရန် တာ၀န်
ပးအပ်ြခင်း၊
(ခ ) ပဒ်မ ၄၃၊ ပဒ်မခွဲ(ခ)အရ နိင်င ရးရာထူး လက်ရှိြဖစ်သူ
တစ်ဦးကိ အ ရးယူ ပးရန် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်
က တင်ြပြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာလတ် တာ်
ဥက္က က စစမ်းစစ် ဆးတင်ြပရန်တာ၀န် ပးအပ်ြခင်း၊
(၁)

(ဂ ) အဂတိလိက်စားမ

ကျူးလွန်သူအ ပ

အ ရးယူ ပးပါရန် တစ်ဦးဦးက(၁)

(၄)

(၄)

ဥပ ဒအရ

ကာ်မရှင်သိ ့ တိင် ကားြခင်း၊

(၂) ဤဥပ ဒအရ
လပ်ငန်းအဖွဲ ့၊

ဖွဲ ့စည်း သာ

လပ်ငန်း ကာ်မတီ၊

ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့နှင့်

စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့တစ်ခခသိ ့ တိင် ကားြခင်း၊
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စစမ်း
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(၃) သက်ဆိင်ရာ

အစိးရဌာန၊

အစိးရအဖွဲ ့အစည်း

တစ်ခခသိ ့ တိင် ကားြခင်းနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍

အဆိပါ

တိင် ကားချက်ကိ ကာ်မရှငသ
် ိ ့ လဲ ြပာင်း ပးပိ ့ြခင်း။
(ဃ) အဂတိလက်
ိ စားမရှိ ကာင်း
နြခင်း။
၂၂။

(၄)

ကာ်မရှင်သည်

ကျာ် စာသတင်း ြဖစ် ပ

အာက်ပါကိစ္စများကိ

စစမ်းစစ် ဆးြခင်း

မြပုရ(က) တိင် ကားသည့် ကိစ္စသည်

ကာ်မရှင်က စစမ်းစစ် ဆး

ပီး သာ ကိစ္စြဖစ်ြခင်း၊
(ခ ) တိင် ကားမတွင် အ ရး ကီးသည့် သက် သခချက်များ
မပါရှိြခင်း သိ ့မဟတ် လိအပ်၍ ကိုတင် ထာက်လှမ်း
စစမ်းရာတွင်လည်း
မရရှိြခင်း၊

(၄)

ခိင်လသည့်

သက် သခချက်

(ဂ ) ထပ်မတိင် ကားမတွင် အ ရး ကီးသည့် သက် သခချက်
အသစ် မပါရှိြခင်း။
၂၃။

ကာ်မရှငသ
် ည်

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့၀င်တစ်ဦးဦးက

ခါင်း ဆာင်၍

သင့် လျာ် သာ နိင်ငသားများပါ၀င်သည့် စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့များ
ကိ ဖွဲ ့စည်းကာ လပ်ငန်းတာ၀န်များ သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။
၂၄။

စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့တွင် အာက်ပါပဂ္ဂုိ လ်များ မပါဝင် စရ(က) စွပ်စွဲတိင်တန်းသည့်

အ ကာင်းအရာတွင်

အကျိုး

သက်ဆိင်သူ၊
(ခ ) စွပစ
် တ
ဲွ င်
ိ ကားသူ သိ ့မဟတ် စွပစ
် တ
ဲွ င်
ိ ကားခရသူအ ပ
မလိမန်းတီးသူ၊
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(ဂ ) စွပ်စွဲတိင် ကားသူ သိ ့မဟတ် စွပ်စဲွ တိင် ကားခရသူနှင့်
ဆွမျိုး တာ်စပ်သူ၊
(ဃ) စွပ်စွဲတိင် ကားသူ သိ ့မဟတ် စွပ်စွဲတိင် ကားခရသူနှင့်
လပ်ငန်းဆက်စပ် လပ်ကိင် နသူ။
၂၅။

စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့က

စွပ်စွဲတိင်တန်းခရသူအား

စစမ်းစစ် ဆးမ

စွပ်စွဲချက်နှင့်

ြပုလပ်ရာတွင်

စပ်လျဉ်း၍

ရှငး် လင်း

တင်ြပရန်၊ သက် သခချက် တင်ြပရန် သိ ့မဟတ် သက် သတင်ြပရန်
ကာလ သတ်မှတ်၍ အ ကာင်း ကားရမည်။
၂၆။

စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့က ြပုလပ်သည့် စစမ်းစစ် ဆးမတွင်

စွပ်စွခ
ဲ ရသူသည်

စွပ်စွဲချက်နှင့်

စပ်လျဉ်း၍

ကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊

ကိယ်စားလှယ်ြဖင့် ြဖစ် စ ထ ချရှင်းလင်းနိင်သည်။
၂၇။

(က) စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့သည် စစမ်းစစ် ဆးမ ပီးစီးသည့်
အခါ

ကာ်မရှင် ဥက္က ထ စစမ်းစစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက်

အစီရင်ခစာကိ ဆာလျင်စာွ တင်ြပရမည်။
(ခ )

ကာ်မရှင်ဥက္က သည်

ပဒ်မခွဲ(က)အရ

(၄)

တင်ြပ သာ

အစီရင်ခစာ ရရှိ ပီး နာက် ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း
ယင်းစစမ်းစစ် ဆးမနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွး နွး ဆးြဖတ်
ရန် ကာ်မရှင်အစည်းအ ဝး ခ ယူကျင်းပရမည်။
၂၈။

ကာ်မရှင်သည်(က) စစမ်းစစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက် အစီရင်ခစာအရ(၁) စွပ်စွဲချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခိင်လ သာ အ ထာက်
အထား မ ပ ပါက်ဟယူဆပါက စွပ်စွဲတိင်တန်းချက်
ကိ ပယ်နင်
ိ သည်။
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(၂) စွပ်စွခ
ဲ ရသူသည်

ဤဥပ ဒပါ

ကျူးလွန်သည်ဟ

ြပစ်မတစ်ခခကိ

ယူဆပါက

တရားစွဲဆိရန်

ကိုတင်ခွင့်ြပုမိန် ့ထတ် ပးပီး ထိသူအား သက်ဆိင်ရာ
တရားရးတွင်
အဖွဲ ့ကိ

တရားစွဲဆိရန်

ြဖစ် စ၊

စစမ်းစစ် ဆး ရး
(၄)

စစ် ဆး ရးမှူး

ကိြဖစ် စ

တာ၀န် ပးအပ်နိင်သည်။
(၃) ပဒ်မခွင
ဲ ယ်(၂)အရ တရားစွဆ
ဲ ရန်
ိ
ကိုတင်ခင
ွ ြ့် ပုမိန် ့
ထတ် ပးြခင်းနှင့်

စပ်လျဉ်းသည့်

ဆးြဖတ်ချက်

အား နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည်သူ ့လတ် တာ် ဥက္က
နှင့် အမျိုးသားလတ် တာ် ဥက္က ထသိ ့ ဆာလျင်စာွ
အသိ ပးတင်ြပရမည်။
(ခ ) စစမ်းစစ် ဆး တွရှ့ ခ
ိ ျက် အစီရင်ခစာကိ စိစစ် ပီး ပဂ္ဂုိ လ်
တစ်ဦးဦးသည်
ချမ်းသာလာမ

အဂတိလိက်စားမ
ြဖစ် ကာင်း

(၁)

ြဖင့်

ကယ်၀

တွ ရှ့ ိပါက

ဤဥပ ဒ

အခန်း(၄)ပါ ြပ ာန်းချက်များနှငအ
့် ညီ ပဏာမစိစစ် ရး
အဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်း၍ တာ၀န် ပး ပီး စိစစ် တွ ရှ့ ခ
ိ ျက် အစီရင်ခစာ
တင်ြပ စရမည်။
(ဂ )

နာက်ထပ်သက် သခချက်များ စစမ်းရယူသင်သ
့ ည်ဟ
ယူဆပါက ယင်းအစီရင်ခစာတင်ြပ သာ စစမ်းစစ် ဆး
ရးအဖွဲ ့ကိြဖစ် စ၊ အြခားစစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ကိ ြဖစ် စ
တာ၀န် ပးအပ်နိင်သည်။

၂၉။

ကာ်မရှင်က

စွပ်စွဲခရသူအ ပ

တရားစွဲဆိအ ရးယူရန်

အ ကာင်း ပ ပါက်သည်က
့ စ
ိ ၌
္စ လည်း ကာင်း၊ ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့ြဖင့်
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စိစစ်ရန် ဆးြဖတ်သည့်ကိစ္စ၌လည်း ကာင်း၊ စွပ်စွဲခရသူမှာ လပ်ပိင်ခွင့်
အာဏာရှိသူြဖစ်လ င်
ထိစွပ်စွဲခရသူအား

ကာ်မရှင်က ထိသိ ့ဆးြဖတ်သည့်
ယင်း၏

လပ်ငန်းတာ၀န်များကိ

န ့ရက်မှစ၍
ဆက်လက်

ဆာင်ရက
ွ ် စြခင်း မြပုရ။
၃၀။

ကာ်မရှင်သည် (က) လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူအ ပ တရားစွဆ
ဲ ိ အ ရးယူရန်
အ ကာင်း ပ ပါက် ကာင်း ဆးြဖတ်သည့် ကိစ္စတွင်
ယင်းကိစ္စအတွက်

မိမိ၏အစီရင်ခစာကိ

ပဒ်မ

၂၁၊

ပဒ်မခွဲ (က)အရ တာ၀န် ပးသည့် နိင်င တာ်သမ္မတထ
သိ ့လည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၂၁၊ ပဒ်မခွဲ(ခ)အရ တာ၀န် ပး
သည့် သက်ဆိင်ရာလတ် တာ်ဥက္က ထသိ ့ လည်း ကာင်း၊
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သိ ့ လည်း ကာင်း တင်ြပရမည်။
အဆိပါ ဆးြဖတ်ချက်အား တိင် ကား သာ နစ်နာသူ
ထသိ ့လည်း အ ကာင်း ကား အသိ ပးရမည်။
(ခ ) စစမ်းစစ် ဆးချက်အရ
စည်းကမ်းအရသာ

(၄)

စွပ်စွဲခရသူအ ပ

၀န်ထမ်း

အ ရးယူသင့်သည်ဟ

ယူဆပါက

ယင်း၏၀န်ထမ်းအ ကီးအကဲထ အ ကာင်း ကားရမည်။
၃၁။

ကာ်မရှင်က စွပ်စွဲချက်အ ပ

စွပ်စွခ
ဲ ရသူသည်

စစမ်းစစ် ဆး နစဉ်အတွင်း

ရာထူးစွန် ့လတ်သွား ပီး

ြဖစ် သာ်လည်း

ဥပ ဒ

ကာင်းအရ ဆက်လက်အ ရးယူရန် သာ်လည်း ကာင်း၊ ၀န်ထမ်း
စည်းကမ်းနှင့်အညီ

အ ရးယူရန် သာ်လည်း ကာင်း၊

နိင်င တာ်က

သက်ဆိင်ရာ ငွ ကး၊ ပစ္စညး် များကိ သိမး် ယူနင်
ိ ရန် သာ်လည်း ကာင်း
စစမ်းစစ် ဆးမကိ အ ပီးသတ်ြပုလပ်နိင်သည်။
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၃၂။

တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒ ြပ ာန်းချက်တစ်ခခတွင် မည်သိ ့ပင်ပါရှိ စကာမူ

ကာ်မရှင်က ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစမ်း
ထာက်လှမ်းရန် လိအပ်သည်ဟ ယူဆလ င် စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့
သိ ့မဟတ် စစ် ဆး ရးမှူးတစ်ဦးဦးအား ဘဏ်တစ်ခခရှိ စွပ်စွဲခရသူ
နှင့် သက်ဆိင် သာ ဘဏ်စာရင်းများကိ စစမ်းစစ် ဆးရန် အာက်ပါ
လပ်ပိင်ခွင့်များ အပ်နှင်းနိင်သည်(က) ဘဏ်နှင့်

ငွ ရး ကး ရး

အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခ၏

လက်ဝယ်တင
ွ ြ် ဖစ် စ၊ ယင်း၏ထိန်းသိမ်းမ အာက်တွင်
ြဖစ် စ ရှိ သာ ဘဏ်လပ်ငန်းဆိင်ရာ စာအပ်စာတမ်း၊
ဘဏ်စာရင်း သိ ့မဟတ် စာတမ်းအမှတ်အသား တစ်ခခ
ကိ စစ် ဆးြခင်း၊ မိတ္တူကူးယူြခင်း၊
(ခ ) အစရှယ်ယာစာရင်း၊ အ၀ယ်စာရင်း၊ အသးစရိတ်စာရင်း
သိ ့မဟတ် သူတစ်ဦးဦးက ဘဏ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထား သာ
ငွထတ်စာရင်းတစ်ခခကိ စစ် ဆးြခင်း၊ မိတ္တူကူးယူြခင်း၊
(ဂ ) ဘဏ်နှင့် ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်း တစ်ခခတွင်ရှိ သာ
အာမခ သတ္တ ာ တစ်ခခတွင် ထည့်သွင်းထားရှိသည်များ
ကိ စစ် ဆးြခင်း၊
(ဃ) ပဒ်မခွဲ(က) (ခ) နှင့် (ဂ)တိ ့နှင့် သက်ဆိင် သာ စာတမ်း
အမှတအ
် သား၊ စာရင်းနှင့် ပစ္စည်းတစ်ခခနှင့် သက်ဆိင်
သည့် အြခားသတင်းအချက်အလက်များအား

မးြမန်း

စစ် ဆးြခင်း။
၃၃။

ပဒ်မ(၃၂)အရ လပ်ပင်
ိ ခင
ွ အ
့် ပ်နင
ှ း် ြခင်းခရ သာ စစမ်းစစ် ဆး

ရးအဖွဲ ့ သိ ့မဟတ် စစ် ဆး ရးမှူးသည်
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အာက်ပါအ ြခအ နများ

28
တွင်

မိမိစစမ်းစစ် ဆးရ သာ

စာအပ်၊

စာတမ်းအမှတ်အသား၊

စာရင်း၊ ငွ စသည်တိ ့ကိ သိမ်းဆည်းနိင်သည်(က) ယင်းတိ ့ကိ မသိမ်းဆည်းဘဲ စစ် ဆးမ၊ မိတ္တူကူးယူမ
သိ ့မဟတ် အနှစ်ချုပ် ထတ်ယူမ မြပုနိင်ြခင်း၊
(ခ ) ယင်းတိ ့ကိ မသိမး် ဆည်းပါက သက် သခ ဖျာက်ဖျက်မ
ြပုနိင်ြခင်း၊
(ဂ ) ဤဥပ ဒအရြဖစ် စ၊

အြခားတည်ဆဲ

တရားဥပ ဒ

တစ်ရပ်ရပ်အရ ြဖစ် စ တရားစွဲဆိရာတွင် ယင်းတိ ့ကိ
သက် သခအြဖစ် တင်ြပရန် လိအပ်ြခင်း။
၃၄။

(က)

ကာ်မရှင်သည်

ဤဥပ ဒပါ

အ ရးယူမည့်

ြပစ်မ

တစ်ခခနှင့် အကျုး၀င်သည့် သိ ့မဟတ် ယင်းအမတွင်
သက် သခအြဖစ် တင်ြပမည့်
စာတမ်းတစ်ခခ အပါအ၀င်
တစ်ခခသည် ဘဏ် နှင့်

ငွ ကးဆိင်ရာ စာချုပ်
ရ ့ ြပာင်းနိင် သာ ပစ္စည်း

ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်း

တစ်ခခ၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိ ကာင်း သိ ့မဟတ် ယင်း၏
ထိနး် ကွပမ
် အာက်တင
ွ ်

ရှိ ကာင်း

သတင်းရရှိ ပီး၊

ယင်းသတင်းအ ပ ယ ကည်သည့်အခါ တည်ဆဲဥပ ဒ
ြပ ာန်းချက်တစ်ခခတွင် မည်သိ ့ပင်ပါရှိ စကာမူ ကာ်မရှင်
၏ အမိန် ့ကိ ရပ်သိမ်းြခင်း သိ ့မဟတ်

ြပာင်းလဲြခင်း

ြပုသည်အ
့ ချိနအ
် ထိ ယင်းပစ္စည်းကိြဖစ် စ၊ ယင်းပစ္စညး်
၏ အစိတ်အပိင်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ ြဖစ် စ

ရာင်းချြခင်း

သိ ့မဟတ် အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် ထခွြဲ ခင်း၊ လဲ ြပာင်း
ြခင်းမြပုရန် အမိန် ့ထတ်နိင်သည်။
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(ခ ) ပဒ်မခွဲ(က)ပါအမိန် ့ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်သည့် ဘဏ်
နှင့် ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် ကိယ်စားလှယ်
သိ ့မဟတ် ၀န်ထမ်းအား ြပစ်မ ကာင်းအရ ြဖစ် စ၊
တရားမ ကာင်းအရြဖစ် စ အ ရးယူခွင့်မရှိ စရ။
၃၅။

ကာ်မရှင်သည် ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန်

ြခင်းနှင့် အကျုး၀င်သည့်

ငွ ကး၊ ပစ္စည်းတစ်ခခကိ ြပည်ပဘဏ်

သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးထတွင် ထားရှိ ကာင်း သိ ့မဟတ် အပ်နှ
ထား ကာင်း ယ ကည်သည့်အခါ ထိပစ္စည်းကိ တစ်နည်းနည်းြဖင့်
လဲ ြပာင်းြခင်းမြပု စ ရးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

ဆာင်ရက
ွ ်

နိင်သည်။

အခန်း(၆)
ကာ်မရှင်ရးဖွဲ ့စည်းြခင်း
(၄)

၃၆။

(က) နိင်င တာ် သမ္မတသည်

ကာ်မရှင်ရးကိ လိအပ်သလိ

ဖွဲ ့စည်းနိင်သည်။
(ခ)

ကာ်မရှင်သည် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာ
တူညခ
ီ ျက်ြဖင့် ကာ်မရှငရ
် းခွမ
ဲ ျားကိ ဖွဲ ့စည်းနိင်သည်။

၃၇။

နိင်င တာ်သမ္မတသည်

စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်ကိ

ကာ်မရှင်၏

အ ကြပုချက်အရ

၀န်ထမ်းစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ

ရမည်။
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ခန် ့အပ်
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စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်၏ တာ၀န်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ
၃၈။

စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်သည် ကာ်မရှငက
် ိ တာ၀န်ခ ပီး ကာ်မရှင်

၏ လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ လပ်ငန်းတာ၀န်များကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၉။
အညီ

စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်သည်

ကာ်မရှင်၏

လမ်းညန်ချက်နှင့်

ကာ်မရှင်ရးကိ ညန် ကားြခင်း၊ ထိန်းကွပ်ြခင်းနှင့် ကီး ကပ်

ြခင်း ြပုရမည်။
၄၀။

စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်သည် မိမ၏
ိ
လပ်ငန်းတာ၀န် ဆာင်ရက
ွ ်ချက်

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစီရင်ခစာကိ

ကာ်မရှင်သိ ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

အညီ တင်ြပရမည်။
စစ် ဆး ရးမှူး၏ လပ်ငန်းတာ၀န်၊ လပ်ပင်
ိ ခင
ွ န
့် င
ှ ့် ကင်းလွတခ
် င
ွ မ
့် ျား
၄၁။

စစ် ဆး ရးမှူးသည်

ကာ်မရှင်၏ တာ၀န် ပးအပ်ချက်အရ

အာက်ပါလပ်ငန်းတာ၀န်များကိ ဆာင်ရွက်ရမည်(က) သတင်း ပးချက်နင
ှ ့် တိင် ကားချက်များကိ လက်ခြခင်း၊
စစမ်းစစ် ဆးြခင်း၊
(ခ ) ဤဥပ ဒပါ
ကျူးလွန်ရန်

ြပစ်မတစ်ခခကိ
အားထတ်ြခင်း၊

ကျူးလွနြ် ခင်း၊

ြပစ်မ

ြပစ်မကျူးလွန်ရာတွင်

အား ပးကူညြီ ခင်းတိ ့နှငစ
့် ပ်လျဉး် ၍ စစမ်း ထာက်လမ
ှ း် ြခင်း၊
(၁)

(ဂ ) အဂတိလိက်စားမ

ပ ပါက် စသည့် အစိးရဌာန၊

အစိးရ အဖွဲ ့အစည်း၊ အများြပည်သန
ူ င
ှ ့် သက်ဆိင်သည့်
အဖွဲ ့အစည်းများ၏

30

သ ဘာသဘာ၀၊

စနစ်များနှင့်
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လပ်ထးလပ်နည်းများကိ စစ် ဆးြခင်း၊ ယင်းစနစ်များ
နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ လိအပ်သလိ ြပုြပင်နိင်ရန်
ကာ်မရှင်သိ ့ ထာက်ခတင်ြပြခင်း၊
(၁)

(ဃ) အဂတိလက်
ိ စားမတိက်ဖျက် ရး

ဆာင်ရက
ွ ် နသည့်

အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်း၊ ပဂ္ဂလိကအဖွဲ ့အစည်းက
မတ္တာရပ်ခလင် အ ကဉာဏ် ပးြခင်း၊ အကူအညီ ပးြခင်း၊
(င ) အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး

(၁)

ကိ ထိ ရာက်စာွ

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်း၊ အများ
ြပည်သူဆိင်ရာ

အဖွဲ ့အစည်းများ၏

အ ကီးအမှူးများ

အား ကာ်မရှင၏
် လမ်းညန်ချက်နှငအ
့် ညီ အကြပုြခင်း၊
(စ ) မိမ၏
ိ
စစမ်း ထာက်လှမ်း

တွ ရှ့ ိချက်များကိ စစမ်း

စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပြခင်း၊
(ဆ) အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး

(၁)

အတွက်

အများ

ြပည်သူကိ အသိပညာ ပးြခင်း၊
(ဇ )

ကာ်မရှင်က ပးအပ်သည့်

အြခားလပ်ငန်းတာ၀န်များ

ကိ ထမ်း ဆာင်ြခင်း။
၄၂။

ကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ့၀င်၊ ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့၀င်၊ စစမ်းစစ် ဆး ရး

အဖွဲ ့၀င်နှင့် စစ် ဆး ရးမှူးများသည် ဤဥပ ဒပါ လပ်ငန်းတာ၀န်
များကိ ထမ်း ဆာင်ရာတွင် တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒ တစ်ရပ်ရပ်ပါ ရဲအရာရှိ
တစ်ဦး၏ လပ်ပိင်ခွင့်နှင့် ကင်းလွတ်ခွင့်များ ရရှိ စရမည်။

31

32

အဂတိလိက်စားမ

(၁)

အခန်း(၇)
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်း ပး ဆာင်ရွက်ြခင်း

နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဥက္က ၊
အမျိုးသားလတ် တာ်ဥက္က နှင့်
လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များက ဆာင်ရွက်ြခင်း
၄၃။

(က) နိင်င တာ်သမ္မတ သိ ့မဟတ် ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဥက္က
သိ ့မဟတ်

အမျိုးသားလတ် တာ်ဥက္က သည်

(၁)

လိက်စားမ

အဂတိ

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစမ်းစစ် ဆးတင်ြပရန်

ကာ်မရှင်ကိ တာ၀န် ပးအပ်နိင်သည်။
(ခ ) ြပည်သူ ့လတ် တာ်

သိ ့မဟတ်

ကိယ်စားလှယ်သည်

အမျိုးသားလတ် တာ်

နိင်င ရးရာထူး
(၁)

တစ်ဦးဦးအ ပ အဂတိလက်
ိ စားမ
လာြခင်း၊

ရာထူးဆိင်ရာ

လက်ရှိြဖစ်သူ

ြဖင့် ကယ်၀ချမ်းသာ

လပ်ပိင်ခွင့်

(၁)

ြပုြခင်း သိ ့မဟတ် အဂတိလိက်စားမ

အလွဲသးစားမ
ကျူးလွန်ြခင်း

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပ ဒနှင့်အညီ သက်ဆင်
ိ ရာ လတ် တာ်
ဥက္က သိ ့ တင်ြပခွင့်ရှိသည်။

(၄)

(ဂ ) သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ်ဥက္က သည် (၁) ပဒ်မခွဲ(ခ)ပါ

တင်ြပချက်ကိ လက်ခရရှသ
ိ ည်အ
့ ခါ

လိအပ်သလိ စစမ်းစစ် ဆး ပီးတင်ြပရန်

ကာ်မရှင်

ကိ တာ၀န် ပးအပ်ရမည်။
(၂)

ကာ်မရှင်၏

တင်ြပချက်အရ

(၁)

အဂတိလက်
ိ စားမ ြဖင့်

မည်သူ ့ကိမဆိ

ကယ်ဝချမ်းသာလာ ကာင်း၊

ရာထူးဆိင်ရာ လပ်ပင်
ိ ခင
ွ က
့် ိ အလွသ
ဲ းစားြပု ကာင်း
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(၁)

သိ ့မဟတ် အဂတိလိက်စားမ

ကျူးလွန် ကာင်း

တွ ရှ့ ိပါက ထိသူအား သက်ဆိင်ရာက ဥပ ဒနှင့်
အညီ အ ရးယူနိင် ရးအတွက် အ ကာင်း ကား
ရမည်။

(၄)

သတင်း ပးြခင်းနှင့် တိင် ကားြခင်း
၄၄။

(၄)
(၁)

မည်သမ
ူ ဆိ အဂတိလိက်စားမ နှငစ
့် ပ်လျဉး် ၍ သာ်လည်း ကာင်း၊
(၁)

အဂတိလိက်စားမ

ြဖင့်

ကယ်၀ချမ်းသာလာြခင်းနှင့်

သာ်လည်း ကာင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ
ကာ်မရှင်ရးသိ ့ြဖစ် စ၊

ဤဥပ ဒအရ

စပ်လျဉ်း၍

ကာ်မရှင်သိ ့ြဖစ် စ၊

ဖွဲ ့စည်း သာ

လပ်ငန်း

ကာ်မတီ၊ လပ်ငန်းအဖွဲ ့၊ ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့နှင့် စစမ်းစစ် ဆး ရး
အဖွဲ ့တစ်ခခသိ ့ြဖစ် စ၊ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်း
တစ်ခခသိ ့ြဖစ် စ သတင်း ပးပိ ့ချက်နင
ှ ့် တိင်တန်းချက်များကိ
နိင်သည်။
၄၅။

(၄)

ပးပိ ့

ပဒ်မ ၄၄ အရ သတင်း ပးပိ ့ချက် သိ ့မဟတ် တိင်တန်းချက်

တိ ့ကိ ရရှိ သာ

ကာ်မရှင်ရး၊ လပ်ငန်း ကာ်မတီ၊ လပ်ငန်းအဖွဲ ့၊

ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့နှင့် စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ သိ ့မဟတ် သက်ဆင်
ိ ရာ
အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခသည် ထိသတင်း ပးပိ ့ချက် သိ ့မဟတ်
တိင်တန်းချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထိ ရာက်စွာ ဆက်လက်

ဆာင်ရွက်

နိင် ရးအတွက် လိအပ် သာ လမ်းညန်မြပုနိင်ရန် သတ်မှတ်ချက်များ
နှငအ
့် ညီ ကာ်မရှင်သိ ့ ဆာလျင်စာွ တင်ြပရမည်။
၄၆။

ပဒ်မ ၄၄ အရ သတင်း ပးပိ ့ချက် သိ ့မဟတ် တိင်တန်းချက်

ပးပိ ့သူသည် ခိင်လ သာအ ကာင်းမရှဘ
ိ ဲ ပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦးတစ် ယာက်
အား

နစ်နာ စရန်

သိ ့မဟတ်

ဂဏ်သ ရပျက် စရန်

ရည်ရွယ်၍

သတင်း ပးပိ ့ချက်ကိြဖစ် စ၊ တိင်တန်းချက်ကိြဖစ် စ တမင်ြပုလပ်
ကာင်း ပ ပါက်ပါက ဤဥပ ဒအရ အ ရးယူြခင်းခရမည်။
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34
အခန်း(၈)
လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူက ပိင်ဆိင်သည့် ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊
ပးရန်တာ၀န်နှင့်
ရရန်ပိင်ခွင့်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကညာြခင်း
၄၇။

ကာ်မရှင်သည်

ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊

ပိင်ခင
ွ မ
့် ျား ပိင်ဆိင်မနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ပးရန်တာ၀န်နှင့် ရရန်
(၄)

ကညာလာ

ပးပိ ့ရန် တာ၀န်

ရှိသည့် လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းကိ သက်ဆင်
ိ ရာ
ဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများမှ တာင်းခ၍စိစစ် ပီး အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်
ကညာရမည်။
၄၈။

ပဒ်မ ၄၇ အရ

(၄)

ကညာလာ

ပးပိ ့ရန် တာ၀န်ရှိ သာ

လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူများသည် မိမိတိ ့ဦးစီးသည့် တစ်စီးပွားတည်း
ြဖစ် သာ မိသားစပိင် ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊ ပးရန်တာ၀န်နှင့် ရရန်ပိင်ခွင့်
များ စာရင်းကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကာ်မရှင်သိ ့ တစ်နှစ်လ င်
တစ် ကိမ် ကညာချက်များ ပးပိ ့တင်ြပရမည်။
၄၉။

လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူများသည် ကညာလာ ပးပိ ့ရာတွင်(က) မိမ၏
ိ
ငွ ကးနှင့် ပစ္စည်းများကိ မည်သိ ့မည်ပ ပိင်ဆိင်
ကာင်း အ ထာက်အထား မိတ္တူ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။
(ခ ) ပစ္စညး် များ လဲ ြပာင်း ရာင်းချြခင်းရှပ
ိ ါက ရာင်းချရ ငွမှ
၀င် ငွခန
ွ ် ထမ်း ဆာင်ထားလ င် ထိသိ ့ထမ်း ဆာင်ထား
သည့် အ ထာက်အထား စာရွကစ
် ာတမ်း မိတ္တူပူးတွဲ
တင်ြပရမည်။
(ဂ ) ပဒ်မခွဲ(က)နှင့်(ခ)ပါ

ငွ ကးနှငပ
့် စ္စညး် များကိ ပိင်ဆိင်

ကာင်း အ ထာက်အထားအြပင် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ
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ရရှိ သာ

ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊

ပးရန်တာ၀န်နှင့် ရရန်

ပိင်ခွင့်များစာရင်းကိ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။
၅၀။

ငွ ကး၊ ပစ္စညး် ၊

ကညာလာ ပးပိ ့ရန်

ပးရန်တာ၀န်နှင့် ရရန်ပိင်ခွင့်များ စာရင်း

တာ၀န်ရှိသည့်

လပ်ပိင်ခွင့်

အာဏာရှိသူ

ကွယလ
် ွနသ
် ည်အ
့ ခါ ထိသူ၏ အ မွဆက်ခသူ၊ တရား၀င်ကိယ်စားလှယ်
သိ ့မဟတ် ပစ္စည်းထိန်းက ထိကွယ်လွန်သူ ပိင်ဆိင်သည့်
ပစ္စည်းများ၏စာရင်းကိ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

ငွ ကးနှင့်
ကာ်မရှင်သိ ့

ကညာလာ တင်ြပရမည်။
အခန်း(၉)
(၁)

ြဖင့် ကယ်၀ချမ်းသာလာမ ကာင့်

အဂတိလိက်စားမ

ရရှိသည့် ငွ ကးနှင့် ပစ္စည်းများကိ ြပည်သူ ့ဘ

ာအြဖစ်

သိမ်းဆည်းြခင်း
၅၁။

ကာ်မရှင်သည်

တွ ရှ့ ခ
ိ ျက်

စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့၏

အစီရင်ခစာအရ

အဂတိလိက်စားမ

(၁)

စစမ်းစစ် ဆး
ြဖင့်

ကယ်၀

ချမ်းသာလာြခင်း ကာင့် လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူ တစ်ဦးဦးက ပိင်ဆိင်
သည့်

ငွ ကး၊ ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်တင်ြပရန် ပဏာမ

စိစစ် ရးအဖွဲ ့ကိ တာ၀န် ပးအပ်ရမည်။
၅၂။

ကာ်မရှင်၏ တာ၀န် ပးချက်အရ ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့သည်

ဤဥပ ဒနှင့်အညီ လိအပ် သာ သက် သခချက်များရယူ ပီး အဆိပါ
ငွ ကးနှင့်ပစ္စည်းများကိ ြပည်သူ ့ဘ

ာအြဖစ် သိမး် ဆည်းရန် သင့်/

မသင့် သ ဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် စိစစ် တွ ရှ့ ိချက် အစီရင်ခစာကိ
ကာ်မရှင်သိ ့ တင်ြပရမည်။
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၅၃။

ကာ်မရှင်သည်

ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့၏တင်ြပသည့်

တွ ရှ့ ခ
ိ ျက် အစီရင်ခစာကိ စိစစ် ပီး အဆိပါ

စိစစ်

ငွ ကးနှင့် ပစ္စညး်

များသည်(၁)

(က) အဂတိလိက်စားမ

ြဖင့်ရရှိ သာ

ငွ ကးနှင့် ပစ္စညး်

များြဖစ် ကာင်း သက် သထင်ရာှ း ပ ပါက်လ င် အဆိပါ
ငွ ကးနှငပ
့် စ္စည်းများကိ ြပည်သဘ
ူ့

ာအြဖစ် သိမး် ဆည်း

သည့် အမိန် ့ချမှတ်ရမည်။
(ခ ) ဥပ ဒနှင့်ညီညွတ် သာနည်းလမ်းြဖင့် ရရှိ သာ ငွ ကး
နှင့် ပစ္စည်းများြဖစ် ကာင်း လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူက
သက် သထင်ရှားြပနိင်လ င် အဆိပါ ငွ ကးနှင့် ပစ္စညး်
များကိ ယင်းအား ြပန်လည် ပးအပ်ရမည်။
(၄)

၅၃-က။ (က) ပဒ်မ

၅၃၊

ပဒ်မခွဲ(က)အရ

ချမှတ်သည့်

အမိန် ့နှင့်

စပ်လျဉ်း၍ အမိန် ့ချမှတ်ြခင်း ခရသူက အမိန် ့ချမှတ်
သည့် န ့မှ ရက် ပါင်း ၉၀ အတွင်း သတ်မှတ်ချက်များ
နှငအ
့် ညီ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ထအယူခခွင့်ရှိသည်။
(ခ ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သည်
အမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ကာ်မရှငက
်
ချမှတသ
် ည့်

အတည်ြပုြခင်း၊

ြပင်ဆင်ြခင်း၊

ပယ်ဖျက်ြခင်း လိအပ်ပါက ြပန်လည်စစမ်းစစ် ဆး စ ပီး
သင့် လျာ်သည့် အမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်ချမှတြ် ခင်း ြပုနိင်သည်။
(ဂ ) ြပည် ထာင်စ အစိးရအဖွဲ ့၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အ ပီး
အြပတ် ြဖစ် စရမည်။
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၅၄။

ကာ်မရှင်သည်

သက် သခအြဖစ်

သိမ်းဆည်းထား သာ

ငွ ကးနှင့် ပစ္စည်းများကိ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူ မဟတ် သာ
အြခားသူတစ်ဦးဦးက သ ဘာရိးြဖင့် တရား၀င် လဲ ြပာင်းရယူထား ပီး
ြဖစ် ကာင်း သက် သထင်ရှား

ပ ပါက်ပါက ထိအြခားသူအား

ြပန်လည်ထတ် ပးရမည်။

အခန်း(၁၀)
ြပစ်မနှင့် ြပစ်ဒဏ်များ
၅၅။

နိင်င ရးရာထူး

လက်ရှိြဖစ်သူ

သိ ့မဟတ်
(၁)

လက်ရှိြဖစ်ခဲ့စဉ်က မည်သမ
ူ ဆိ အဂတိလက်
ိ စားမ

နိင်င ရးရာထူး
ကျူးလွန် ကာင်း

ြပစ်မထင်ရာှ း စီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူကိ ၁၅ နှစ်ထက်မပိ သာ
ထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အြပင် ငွဒဏ်လည်းချမှတ်နိင်သည်။
၅၆။

နိင်င ရးရာထူးလက်ရြိှ ဖစ်သမ
ူ အ
ှ ပ

ရှိသူ

သိ ့မဟတ်
(၁)

လိက်စားမ

အြခားလပ်ပင်
ိ ခင
ွ အ
့် ာဏာ

လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိစဉ်က

မည်သူမဆိ

အဂတိ

ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရာှ းစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ

တစ်ဆယ်နှစ်ထက်မပိ သာ
လည်း ချမှတ်နိင်သည်။
၅၇။

(၄)

(၄)

ထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အြပင်

ငွဒဏ်

နိင်င ရးရာထူးလက်ရှိြဖစ်သူနှင့် လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူမှအပ

အြခားမည်သူမဆိ

(၁)

အဂတိလိက်စားမ

ကျူးလွန် ကာင်း

ြပစ်မ

ထင်ရာှ းစီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူကိ ခနစ်နှစ်ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်
ချမှတ်ရမည့်ြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင်သည်။
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၅၈။

မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိင်သည့်

ငွ ကးနှင့် ပစ္စညး် များအ ပ

အ ရးယူ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းမြပုနိင်ရန်

ဖးကွယြ် ခင်း၊ ဖျာက်ဖျက်ြခင်း၊ ြပာင်းလဲြခင်း သိ ့မဟတ် လဲ ြပာင်း
ြခင်းြပု ကာင်း ြပစ်မထင်ရာှ း စီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူအား ငါးနှစ်
ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ချရမည်ြ့ ပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတန
် င်
ိ သည်။
၅၉။

မည်သူမဆိ

သိ ့မဟတ်

ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ် ယာက်အား

ဂဏ်သ ရပျက် စရန်

ရည်ရွယ်၍

နစ်နာ စရန်

ဤဥပ ဒပါ

(၁)

တစ်ခခကိ ကျူးလွနသ
် ည်ဟ သာ်လည်း ကာင်း၊ အဂတိလက်
ိ စားမ
ကယ်၀ချမ်းသာလာြခင်း

ြဖစ်သည်ဟ သာ်လည်း ကာင်း၊

ြပစ်မ
ြဖင့်

မမှနမ
် ကန်

သတင်း ပးပိ ့ြခင်း၊ တိင်တန်းြခင်းြပု ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း
ခရလ င် ထိသူကိ သးနှစ်ထက်မပိ သာ
အြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတန
် ိင်သည်။
၆၀။

(၄)

ထာင်ဒဏ် ချမှတ်ရမည့်

မည်သူမဆိ ကာ်မရှင် သိ ့မဟတ် ကာ်မရှင်က လဲအပ်တာ၀န်

ပးအပ်သည့် အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခက ထတ်ဆင်သ
့ ည့် အမိန် ့တစ်ရပ်ရပ်ကိ
လိက်နာရန်ပျက်ကက
ွ ် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူကိ
ြခာက်လထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လး
ြဖစ် စ ချမှတန
် ိင်သည်။
၆၁။

မည်သည့်လပ်ပိင်ခင
ွ ့်အာဏာရှိသူမဆိ ဤဥပ ဒအရ ကာ်မရှငက
်

သတ်မတ
ှ သ
် ည့် အချိနက
် ာလအတွငး်

ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊

ပးရန်

တာ၀န်နှင့် ရရန်ပိင်ခွင့်ဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများကိ တင်ြပရန်
တမင်ပျက်ကွက် ကာင်း သိ ့မဟတ် ယင်းအ ထာက်အထားများကိ
မမှနမ
် ကန် တင်ြပ ကာင်း သိ ့မဟတ် အချက်အလက်များကိ ထိန်ချန်
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ကာင်း ြပစ်မထင်ရာှ း စီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူကိ ငါးနှစ်ထက်
မပိ သာ ထာင်ဒဏ် ချမှတရ
် မည်ြ့ ပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတန
် င်
ိ သည်။
၆၂။

ဘဏ်နှင့် ငွ ရး ကး ရး အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခမှ တာ၀န်ရှိသူ

မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မနှင့် စပ်လျဉ်း၍

အာက်ပါ ြပုလပ်မ

တစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလ င်
ယင်းြပုလပ်မ တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ထိသူကိ ငါးနှစ်ထက် မပိ သာ
ထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်ြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင်သည်(က)

ကာ်မရှင်၏ တာ၀န် ပးချက်အရ စစမ်းစစ် ဆး ရး
အဖွဲ ့က တရား၀င်တာ၀န်ထမ်း ဆာင်ြခင်းကိ ခွငြ့် ပုရန်
ြငင်းပယ်ြခင်း၊

(ခ )

ကာ်မရှင်က တားြမစ်မိန် ့ ထတ်ဆင့်ထား သာ ဘဏ်
နှင့် ငွ ရး ကး ရး အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခရှိ ငွ ကးနှင့်
ပစ္စည်းများကိ

ကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုမိန် ့မရှိဘဲ ထတ် ပး

ြခင်း၊ လဲ ြပာင်းြခင်း၊
(ဂ ) စစမ်းစစ် ဆးမနှင့် သက်ဆိင်သည့် ငွ ကးနှင့် ပစ္စညး်
ဆိင်ရာ မှတ်တမ်းများကိ

ဖျာက်ဖျက်ြခင်း၊

ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိ ့မဟတ်

ြပာင်းလဲ

ကာ်မရှင၏
်
ခွငြ့် ပုချက်

မရှိဘဲ လဲ ြပာင်းြခင်း။
၆၃။

မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန်ရန်

လ ့ ဆာ်ြခင်း၊ အားထတ်ြခင်း၊ ပူး ပါင်း ကစည်ြခင်း သိ ့မဟတ် စီမ
ခန် ့ခွြဲ ခင်းြပုလ င်ြဖစ် စ၊

ြပစ်မကျူးလွန်ရာတွင်

အား ပးကူညီလ င်

ြဖစ် စ၊ ယင်းြပစ်မအတွက် ြပ ာန်းထားသည့် ြပစ်ဒဏ်ကိ ချမှတ်ြခင်း
ခရမည်။
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အခန်း(၁၁)
အ ထွ ထွ
၆၄။ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူသည် မိမိပိင်ဆိင်သည့် ငွ ကးနှင့်
ပစ္စည်းများကိ တရား၀င် မည်သိ ့ရရှိ ကာင်း သိ ့မဟတ် မည်သည့်
၀င် ငွြဖင့် ရရှိ ကာင်းကိ ခိင်လ သာ အ ထာက်အထားများြဖင့်
သက် သထင်ရှားြပသရန် တာ၀န်ရှိသည်။
၆၅။ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် တရားစွဲဆိရာတွင် တာ၀န်
(၄)
ပးအပ်ြခင်းခရသည့် စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ သိ ့မဟတ် စစ် ဆး ရးမှူး
သည်(က) နိင်င ရးရာထူးလက်ရြိှ ဖစ်သက
ူ ိ တရားစွဆ
ဲ ရန်
ိ
ြဖစ်ပါက
ြပည် ထာင်စ အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်
ကာ်မရှင်က ထတ် ပး သာ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ရယူ
ရမည်။
(ခ ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်ကိ တရားစွဲဆိရန် ြဖစ်ပါက
တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒနှငအ
့် ညီ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ရယူရမည်။
(ဂ ) နိင်င ရးရာထူးလက်ရှိြဖစ်သူနှင့် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်
မှအပ အြခားသူတစ်ဦးဦးကိ တရားစွဆ
ဲ ရန်
ိ
ြဖစ်ပါက
ကာ်မရှငက
် ထတ် ပး သာ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ရယူရမည်။
(၁)

၆၆။ ဤဥပ ဒအရ တရားစွဆ
ဲ ိ တင်ပိ ့ထား သာ အဂတိလိက်စားမ
နှင့် သက်ဆိင်သည့် သက် သခပစ္စညး် သည် တရားရး ရှ သိ
့ ့တင်ပိ ့ရန်
မလွယက
် ူ သာ ပစ္စညး် ြဖစ်ပါက ယင်းသက် သခပစ္စညး် ကိ တရားရး
ရှ သိ
့ ့ တင်ပိ ့ရန်မလိဘဲ မည်ကဲ့သိ ့ထိန်းသိမ်းထား ကာင်း အစီရင်ခစာ
သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာ စာရွက်စာတမ်း အ ထာက်အထားများြဖင့်
တင်ြပနိင်သည်။ ယင်းသိ ့ တင်ြပြခင်းကိ တရားရး ရှ သိ
့ ့ သက် သခ
ပစ္စည်း တင်ြပဘိသကဲ့သိ ့ မှတယ
် က
ူ ာ သက်ဆိင်ရာတရားရးက ဥပ ဒ
နှငအ
့် ညီ စီမခန် ့ခွဲသည့် အမိန် ့ချမှတ်ရမည်။
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၆၇။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်
ရွက်ရာတွင် သ ဘာရိးြဖင့်
ဆာင်ရွက် သာ
ကာ်မရှင်အဖွဲ ့၀င်၊
ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့၀င်၊ စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့၀င်၊ စစ် ဆး ရးမှူး၊
လပ်ငန်းအဖွဲ ့၀င်နင
ှ ့် ကာ်မရှငရ
် း၀န်ထမ်းများကိလည်း ကာင်း၊ ကာ်မရှင၊်
ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့၊ စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့၊ ကာ်မရှင်ရး ၀န်ထမ်း
တစ်ဦးဦး၏ ကိယ်စား ဆာင်ရွက်သူများကိလည်း ကာင်း တရားမ ကာင်း
အရြဖစ် စ၊ ြပစ်မ ကာင်းအရြဖစ် စ၊ အြခားအမအခင်း တစ်စတစ်ရာ
ြဖင့်ြဖစ် စ အ ရးယူြခင်းမရှိ စရ။
(၁)

(၁)

၆၈။ အဂတိလက်
ိ စားမ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ၊ အဂတိလိက်စားမ
ြဖင့် ကယ်၀ချမ်းသာလာမနှင့် စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ၊ ငွ ကးနှင့်ပစ္စည်း
များကိ စစမ်းစစ် ဆးအ ရးယူြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ အြခား
တည်ဆဲဥပ ဒ တစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သိ ့ပင် ပါရှိ စကာမူ ဤဥပ ဒအရ
သာလ င် အ ရးယူရမည်။

၆၉။ ဤဥပ ဒအရ အ ရးယူပိင်ခွင့်ရှိသည့် ြပစ်မများအား ရဲအ ရး
ယူပိင်ခွင့်ရှိ သာ ြပစ်မများအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။
၇၀။

(၁)

(က)

ကာ်မရှင်ဥက္က ကိ ြပည် ထာင်စ၀န် ကီး အဆင့်အြဖစ်
လည်း ကာင်း၊ အတွင်း ရးမှူးနှင့် အဖွဲ ့၀င်များကိ
ဒတိယ၀န် ကီးအဆင့် အြဖစ်လည်း ကာင်း သတ်မှတ်
ရမည်။

(ခ ) ပဒ်မခွဲ(က)နှင့်အညီ သတ်မှတ် သာ အဆင့်အတန်းနှင့်
လျာ်ညီသည့် ချီးြမင့် ငွ၊ စရိတန
် င
ှ ့် အ ဆာင်အ ယာင်
များကိ ခစားခွင့်ရှိ စရမည်။
(ဂ ) ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းသည့် လပ်ငန်း ကာ်မတီ၀င်များ၊
လပ်ငန်းအဖွဲ ့၀င်များ၊ ပဏာမစိစစ် ရး အဖွဲ ့၀င်များ၊
စစမ်းစစ် ဆး ရး အဖွဲ ့၀င်များ၊ စစ် ဆး ရးမှူးနှင့်
ကာ်မရှငရ
် း၏ အရာထမ်း၊ အမထမ်းများသည် ြပည်သူ ့
၀န်ထမ်းများြဖစ်သည်ဟ မှတယ
် ရ
ူ မည်။
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၇၁။

ကာ်မရှငန
် င
ှ ့် ဤဥပ ဒအရဖွဲ ့စည်းသည့် လပ်ငန်း ကာ်မတီများ၊

လပ်ငန်းအဖွဲ ့များ၊

ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့များ၊

များ၏ အသးစရိတ်များ၊

ကာ်မရှင်ရး၏ အသးစရိတ်များအတွက်

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့က ဘ
၇၂။

စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့

ာ ငွခွဲ ဝ လျာထား ပးရမည်။

ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ ်

နိင်ရန်(က)

ကာ်မရှင်သည် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာ
တူညီချက်ြဖင့် နည်းဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်း
များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။

(ခ )

ကာ်မရှင်သည် လိအပ် သာ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ့
ညန် ကားချက်နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ ထတ်ြပန်
နိင်သည်။

၇၃။

၁၉၄၈ ခနှစ၊် အဂတိလက်
ိ စားမတားြမစ် ရးအက်ဥပ ဒ (ဥပ ဒ

အမှတ် ၆၇/၄၈)ကိ ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သိမ်းလိက်သည်။
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ
က န်ပ်လက်မှတ် ရးထိးသည်။
(ပ) သိန်းစိန်
နိင်င တာ်သမ္မတ
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
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အဂ
ဂတိလိက်စားမတိ
စ
က်ဖျက်
ဖ
ရးဥပ ဒကိ ြပ
ပင်ဆင်သည်
ည့ ဥပ ဒ
(၂၀၁၄
(
ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်
ထ စလတ
တ် တာ် ဥပ
ပ ဒအမှတ်
တ် ၃၂။)
၃၇၆ ခနှစ်၊ ဝါဆိလြပ
ြပည့် ကျာ် ၁၂
၁ ရက်
၁၃
(၂၀၁၄ ခနှ
ခ စ၊် ဇူလင်
င
ိ လ ၂၃ ရက
က်)
ြပည
ည် ထာင်စလတ်
စ
တာသည် ဤဥပ
တာ်
ဤ
ဒကိ ြပ ာန်းလိကသ
် ည်။
၁။
ဤ
ဤဥပ ဒကိ အဂတိလိက်စားမတိ
တိက်ဖျက် ရ
ရးဥပ ဒကိ
ကိ ြပင်ဆင်သည်
သ ့ ဥပ ဒဟ ခ တွ
တင်
စရမည်။
၂။
အဂတိလိက်စားမတိ
စ
က်ဖျက် ရးဥ
ဥပ ဒတွင်ပါရှ
ပ ိ သာ “လာဘ် ပးလာဘ်
ပ
ယမ” ဆိသည်
ယူ
သ ့
စကားရပ်
ပ်ကိ “အဂ
ဂတိလိက်စားမ”
စ
ဆသည့် စကားရပ်
ဆိ
စ
ြဖ ့ လည်
ြဖင်
ည်း ကာင်း၊ “လာဘ်
ဘ် ပး
လာဘ်ယူမပ ပျာက်
က် ရး” ဆိသည်
သ ့ စက
ကားရပ်ကိ “အဂတိ
“
လက်
လိ
ိ စားမ တိ
တက်ဖျက် ရး” ဆိသည်
သ ့
ပ်ြဖင့် လည်
ညး ကာင်း အသီ
အ းသီး အစားထိးရ
ရမည်။
စကားရပ်
၃။

အဂတိလိက်စားမတိ
စ
က်ဖျက် ရးဥ
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၄ ကိ အာက်ပါအ
အတိင်း အစ
စားထိးရမည်“၁
၁၄။ နိင်င တာ်သမ္မတသည်
တ
ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ဝင်
့ဝ များ၊ စစမ်
စ းစစ် ဆး
ဆ ရးအဖွ
ဖွဲ ့ဝင်
မျာား၏ ချီးြမင်
ြမ ့ ငွ၊ စရိ
ရိတ်နှင့် ခစားခွင့်မျာားကိ သတ်
တ်မတ
ှ ် ပးြခ
ြခင်း သိ ့မဟ
ဟတ် ြပင်ဆင်
ဆ
ြပ
ြပာင်းလဲြခင်
င်း ြပုနိင်သည်
သ ။”

၄။

အဂတိလိက်စားမတိ
စ
က်ဖျက် ရးဥ
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၇၀ ကိ အာက်ပါအ
အတိင်း အစ
စားထိးရမ
မည်“၇
၇၀။ (က)

ကာ်မရှင်
င်ဥက္က ကိ ြပည် ထာင်
ထ စဝန် ကီ
ကးအဆင့် အြဖစ်လည်
လ း ကာာင်း၊
ဒတိယဝန်
အတွင်း ရးမှူးနှင့်
အဖွဲ ့ဝင
င်များကိ
ဝ ကီးအဆ
ဆင့်
အ
အြဖစ်
လည်း ကာင်
က း သတ်
တ်မှတ်ရမည
ည်။

( ခ) ပဒ်မခွဲ(က)နှ
က ငအ
့် ညီ သတ်မတ်
တ
ှ
သာ အဆင်အ
့ တန်
တ းနှင့်
လျာ်ညသည်
သ
ီ
့
ချီးြမင့် ငွ၊ စရိတ်နင်
ှင့် အ ဆာင်
င်အ ယာင်
င်များကိ ခစ
စားခွင့် ရှိ စရမည်။
ဒ
ဖွဲ ့စည်းသည်
ည့်
လပ်ငန်
င း ကာ်မတီ
မ ဝင်များ၊
( ဂ) ဤဥပ ဒအရ
လပ်ငန်း
အဖွဲ ့ဝင်များ၊
ျ ပဏာမ
မစိစစ် ရးအဖွဲ ့ဝင်မျာား၊ စစမ်းစစ်
စ ဆး ရး
ရ အဖွဲ ့ဝင်များ၊
မ
ကာ်မရှ
စစ် ဆး ရးမှူးနှင့်
ရင်ရး၏ အရာထမ်
မ်း၊ အမထ
ထမ်းများသ
သည်
ြပည်သူ ့ဝန်ထမ်းများ ြဖစ်သည်ဟ မှတယူ
ယ
် ူရမည်။”
ြပည် ထာင်စသမ္မ
သ တ ြမန်မာနိ
မ င်င တာ်
တ ဖွဲ ့စည်းပအ
း
ြခခဥ
ဥပ ဒအရ
က န်ပ်လက်
လ မှတ် ရးထိးသည
ည်။
း် န်
(ပ)သိနးစိ
နိင်င တာ်သမ္မ
သ တ
ြပည
ည် ထာင်စသမ္မ
စ
တြမန
န်မာနိင်င တာ်
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အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒကိ ဒတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ
(၂၀၁၆ ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် ၃၃။)
၁၃၇၈ ခနှစ်၊ ဝါဆိလြပည့် ကျာ် ၁၀ ရက်
(၂၀၁၆ ခနှစ၊် ဇူလိင်လ ၂၉ ရက်)
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။
၁။

ဤဥပ ဒကိ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒကိ ဒတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်သည့်

ဥပ ဒ ဟ ခ တွင် စရမည်။
၂။

အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၅ တွင် ပါရှိ သာ "အဖွဲ ့ဝင် ၅ ဦးစီကိ"

ဆိသည့်

စကားရပ်ကိ

"ငါးဦးစီထက်မပိ သာ

အ ရ

အတွက်တူညီသည့်အဖွဲ ့ဝင်များကိ"

ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိး ရမည်။
၃။

အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒပဒ်မ ၇၊ ပဒ်မခွဲ(က)တွင် ပါရှိ သာ " ရွးချယ်

ထားသည့် အဖွဲ ့ဝင် စစ ပါင်း ၁၅ ဦး၏" ဆိသည့် စကားရပ်ကိ " ရွးချယ်ထားသည့် အဖွဲ ့ဝင်
များ၏" ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိးရမည်။

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ
က န်ပ်လက်မှတ် ရးထိးသည်။

(ပ) ထင် ကျာ်
နိင်င တာ်သမ္မတ
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
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အ
အဂတိလိက်
ကစားမတိက်
ကဖျက် ရးဥပ ဒကိ တတိယအ ကိမ်ြပင်ဆင်
ဆ သည့် ဥပ
ဥ ဒ
(၂
၂၀၁၇ ခနှစ်
စ၊ ြပည် ထာင်
ထ စလတ
တ် တာ် ဥပ
ပ ဒအမှတ်
တ် ၁၈။)
၁
၁၃၇၉
ခနှစ်
စ်၊ ဝါ ခါင်လဆန်
လ
း ၈ ရက်
(၂၀၁၇ ခနှစ၊် ဇူလိင်လ ၃၁ ရက်
ရ )

ြပည
ည် ထာင်စလတ်
စ
တာသည် ဤဥပ
တာ်
ဤ
ဒကိ ြပ ာန်းလိကသ
် ည်။
၁။

ဤ
ဤဥပ ဒကိ အဂတိလိ
လက်
ိ စားမ တိ
တက်ဖျက် ရးဥပ ဒကိ တတိယအ
ယ ကိမ် ြပင်ဆင်သည်
သ ့

ဥပ ဒ ဟ ခ တွင် စရမည်။
၂။

အဂတိလိက်စားမတိ
စ
က်ဖျက် ရးဥ
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၉၊ ပဒ်မခွဲ (ခ) တွင်
င် ပါရှိ သာာ "အသက် ၇၀

နှစ်ထက် မ ကီးသူ" ဆိသည့်စကားရပ်
စ
ကိ "အသက်
ကိ
က် ၇၅ နှစထက်
်ထ မ ကီးသူ" ဆိသည့
သ ် စကားရပ်
ည်။
ြဖင့် အစာားထိးရမည်

ြပည်
ည် ထာင်စသမ္မ
သ တြမန်မာနိ
မ င်င တာ်
တ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခဥ
ဥပ ဒအရ
က န်ပ်လက်
လ မှတ် ရးထိးသည
ည်။

( ထင် ကျာ်
(ပ)
က
နိင်င တာ်သမ္မ
သ တ
ြပည
ည် ထာင်စသမ္မ
စ
တြမန
န်မာနိင်င တာ်
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အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒကိ
စတတ္ထ အ ကိမ်ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒ
(၂၀၁၈ ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒအမှတ် ၂၀ ။)
၁၃၈၀ ြပည့်နှစ်၊ ပထမဝါဆိလဆန်း ၉ ရက်
(၂၀၁၈ ခနှစ၊် ဇွနလ
် ၂၁ ရက်)

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။
၁။

အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ

အခန်း(၁) ခါင်းစဉ်ကိ

အာက်ပါအတိင်း

အစားထိးရမည်"အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်း၊ စီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာနှင့် အဓိပ္ပါယ် ဖာ်ြပချက်"
၂။

ဤဥပ ဒကိ အဂတိလိက်စားမ တိက်ဖျက် ရးဥပ ဒကိ စတတ္ထ အ ကိမ် ြပင်ဆင်သည့်

ဥပ ဒ ဟ ခ တွင် စရမည်။
၃။

အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၂ ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်"၂။

မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒအရအ ရးယူနိင် သာ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ြပည်တွငး် တွင်

သိ ့မဟတ် ြမန်မာနိင်င၏ တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒအရ မှတ်ပတင်ထား သာ

ရယာဉ် သိ ့မဟတ်

လယာဉ် တစ်ခခ ပ တွင် ကျူးလွန်လ င်ြဖစ် စ၊ ြမန်မာနိင်ငသား သိ ့မဟတ် ြမန်မာ
နိင်ငတွင် အ မဲတမ်း နထိင်သည့် သိ ့မဟတ်

နထိင်ခွင့်ရရှိထားသည့် နိင်ငြခားသားက

ြပည်ပတွင် ကျူးလွန်လ င်ြဖစ် စ ထိသူကိ ဤဥပ ဒအရ အ ရးယူစီရင်ပိင်ခွင့် ရှိ စ
ရမည်။"
၄။

အဂတိလိက်စားမ တိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၊ ပဒ်မခွဲ(က)ကိ

အာက်ပါအတိင်း

အစားထိးရမည်"(က) အဂတိလိက်စားမ ဆိသည်မှာ အာက်ပါတိ ့ကိ ဆိသည်(၁) မည်သူမဆိ ရာထူးတာဝန်ကိ အလွသ
ဲ းစားြပု၍ ြဖစ် စ၊ အြခားနည်းြဖင့်
ြဖစ် စ တစ်စတစ်ရာကိ ြပုလပ်ရန် သိ ့မဟတ် ဥပ ဒနှင့်အညီ ြပုလပ်ြခင်းမှ
ရှာင် ကဉ် စရန် သိ ့မဟတ် တစ်ဦးတစ် ယာက်အား ဥပ ဒနှငအ
့် ညီရထိက် သာ
အခွင့်အ ရးကိ ပးရန်

သိ ့မဟတ်

ဥပ ဒနှင်အ
့ ညီ

ရထိက်ခွင့်

မရှိ သာ

အခွင့်အ ရးကိ ပးရန် သိ ့မဟတ် ဥပ ဒနှင့်အညီ ရထိက် သာ အခွင့်အ ရး
ကိ မမှန်မကန်ပိတ်ပင်ရန်အတွက် တစိးလက် ဆာင်ကိ တစ်ဦးတစ် ယာက်
အား

ပးြခင်း၊

ပးရန် အားထတ်ြခင်း သိ ့မဟတ် တစ်ဦးတစ် ယာက်ထမှ

လက်ခြခင်း၊ ရယူြခင်းနှင့် ရယူရန်အားထတ်ြခင်းတိ ့ကိ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊
သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ တစ်နည်းနည်းြဖင့် ြပုလပ်ြခင်း၊
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(၂) မည်သူမဆိ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်း၊ အများြပည်သူ
ဆိင်ရာ အဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် အြခားအဖွဲ ့အစည်း၏ ြပည်သူ ့ဘ
ကိင်တွယ်စီမ
ပိင်ဆိင်မကိ

ဆာင်ရွက်သည့်

လပ်ငန်းစဉ်တွင်ြဖစ် စ၊

ာကိ

ယင်းတိ ့၏

တာင်းခြခင်း၊ ရယူြခင်း၊ စီမခန် ့ခွြဲ ခင်း၊ ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်း

ြခင်းြပုရာတွင်ြဖစ် စ၊ ယင်းတိ ့နှင့် သက်ဆိင်မရှိ သာ သ ဘာတူစာချုပ်
တစ်ခတွင် ပါဝင်ြခင်း၊ စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်းြပုရာတွင်ြဖစ် စ တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒ၊
စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လပ်ထးလပ်နည်း တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဖာက်ဖျက်လျက်

နိင်င တာ်၏ ငွ ကး၊ ပစ္စည်းနှင့် ပိင်ဆိင်မကိ ထိခိက်နစ်နာ ပျက်စီးဆးရး
စြခင်း။"
၅။

အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၊ ပဒ်မခွဲ (ခ)၏

နာက်တွင် ပဒ်မခွဲ(ဂ)

အြဖစ် အာက်ပါအတိင်း ြဖည့်စွက်ရမည်"(ဂ)

ကျာ် စာသတင်း ဆိသည်မှာ အများြပည်သူအတွင်း ပျ ့နှ ့ န သာ သတင်း
တစ်ရပ်ရပ်တွင် သူတစ်ဦးဦးသည် အဂတိလိက်စားမနှင့်ပတ်သက်၍ ဤဥပ ဒ
အရ ြပစ်မကျူးလွန်မရှိ ကာင်း သကာမကင်းဖွယ်ရာ ြဖစ်ြခင်းအတွက် ခိင်လ
သည့် အ ထာက်အထား ရှိနိင်သည်ဟ

ကာ်မရှင်က ယ ကည်ရန် အ ကာင်း

ပ ပါက် သာ သတင်းကိဆိသည်။"
၆။

အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၃ တွင် မူလပဒ်မခွဲ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င)၊ (စ)၊

(ဆ)၊ (ဇ)၊ (စျ)၊ (ည)၊ (ဋ)၊ (ဌ)၊ (ဍ)၊ (ဎ)၊ (ဏ)၊ (တ)၊ (ထ)၊ (ဒ)၊ (ဓ)၊ (န)နှင့် (ပ)တိ ့ကိ
ပဒ်မခွဲ(ဃ)၊ (င)၊ (စ)၊ (ဆ)၊ (ဇ)၊ (စျ)၊ (ည)၊ (ဋ)၊ (ဌ)၊ (ဍ)၊ (ဎ)၊ (ဏ)၊ (တ)၊ (ထ)၊ (ဒ)၊ (ဓ)၊
(န)၊ (ပ)နှင့် (ဖ)တိ ့အြဖစ် ြပန်လည် အမှတ်စဉ်ရမည်။
၇။

အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၃ တွင် (က) ြပန်လည်အမှတစ
် ဉ်ထားသည့် ပဒ်မခွဲ(ဇ) နှင့် (ဖ)တိ ့ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိး
ရမည်"(ဇ) နိင်င ရးရာထူးလက်ရှိြဖစ်သူ

ဆိသည်မှာ

ဒတိယဝန် ကီး

သိ ့မဟတ်

ယင်းနှင့် အလားတူ အဆင့်ရှိသူနှင့် အထက် နိင်င ရးရာထူးလက်ရှိြဖစ်သူ
ကိဆိသည်။
(ဖ) စစ် ဆး ရးမှူး ဆိသည်မှာ ကာ်မရှင၏
် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လပ်ငန်း
ဆာင်ရွက်ရန် ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ် သာ စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့တွင် ပါဝင်သူကိ
ဆိသည်။"
(ခ ) မူလပဒ်မခွဲ(ဖ)ကိ ပယ်ဖျက်ရမည်။
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၈။

အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ

ပဒ်မ

၉၊

ပဒ်မခွဲ(ဂ)ကိ

အာက်ပါအတိင်း

အစားထိးရမည်"(ဂ) နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဥက္က

သိ ့မဟတ် အမျိုးသားလတ် တာ်

ဥက္က က မိမိ ရွးချယ် ပးခွင့်ရှိသူများသည် အရည်အချင်း ြပည်ဝ
့ ၍ တည် ကည်
ြဖာင့်မတ် ပီး သမာသမတ်ရှိသူအြဖစ် ယူဆြခင်းခရသူ။"
၉။

အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၆ တွင် (က) ပဒ်မခွဲ(က)ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်"(က) ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့နှင့်

စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့များကိ

လိအပ်ချက်နှင့်

အညီ ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ပးအပ်ြခင်း၊ ယင်းအဖွဲ ့များအား လမ်းညန်ြခင်းနှင့်
ကီး ကပ် ကွပ်ကဲြခင်း၊"
(ခ ) ပဒ်မခွဲ(ဃ)ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်"(ဃ) အဂတိလိက်စားမများကိ စစမ်းစစ် ဆး ဖာ်ထတ်ရန် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍
တိင် ကားချက် သိ ့မဟတ် ရရှိသည့်သတင်းအရ လိအပ်ပါက

ကိုတင်

ထာက်လှမ်း စစမ်း စြခင်း၊ စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့နှင့် ပဏာမစိစစ် ရး
အဖွဲ ့တိ ့အား စစမ်းစစ် ဆး စ ပီး တွ ရှ့ ိချက်အစီရင်ခစာကိ တင်ြပ စြခင်း၊"
(ဂ ) ပဒ်မခွဲ(ဇ)ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်"(ဇ) နှစ်ပတ်လည်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအစီရင်ခစာကိ

နိင်င တာ်သမ္မတ၊

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်နာယက၊ ြပည်သူ ့လတ် တာ်ဥက္က နှင့် အမျိုးသား
လတ် တာ်ဥက္က တိ ့ထ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီတင်ြပြခင်း၊ အများြပည်သူ
သိရှိနိင်ရန် ထတ်ြပန် ကညာြခင်း၊"
(ဃ) ပဒ်မခွဲ (စျ)ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်"(စျ) အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးအတွက် အများြပည်သဆ
ူ င်
ိ ရာ အဖွဲ ့အစည်း
များကိ အ ကဉာဏ် ပးြခင်း၊"
် မည်(င ) ပဒ်မခွဲ (စျ)၏ နာက်တွင် ပဒ်မခွဲ(ည)ကိ အာက်ပါအတိင်း ြဖည့်စွကရ
"(ည) အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဆိင်ရာ အသိပညာ ပး သင်ခန်းစာများကိ
အ ြခခပညာမူလတန်းအဆင့်မှ စတင်သင် ကားနိင် ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာ
ဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊"
(စ ) မူလပဒ်မခွဲ (ည)၊ (ဋ)၊ (ဌ)၊ (ဍ) နှင့် (ဎ)တိ ့ကိ ပဒ်မခွဲ (ဋ)၊ (ဌ)၊ (ဍ)၊ (ဎ) နှင့်
(ဏ)တိ ့အြဖစ် ြပန်လည်အမှတ်စဉ်ရမည်။
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(ဆ) ြပန်လည် အမှတ်စဉ်ထားသည့် ပဒ်မခွဲ(ဍ)ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်"(ဍ) တိင် ကားစာများကိ စိစစ်၍ လက်ခြခင်း၊ စစမ်းစစ် ဆး အ ရးယူြခင်း၊
မမှန်မကန် တိင် ကား ကာင်း စိစစ်
ပယ်ြခင်း၊

မမှန်မကန်

တိင် ကားခရသူ

တွ ရှ့ ိသည့် တိင် ကားစာများကိ

တိင် ကားသူကိ

အ ပ

ဥပ ဒအရ

တိင် ကားချက်သည်

အ ရးယူြခင်းနှင့်

နိင်င့ဝန်ထမ်းဥပ ဒအရ

အ ရးယူသင်သ
့ ည်ဟ စိစစ် တွရှ့ ပ
ိ ါက သက်ဆင်
ိ ရာ ဌာနသိ ့ လဲ ြပာင်း ပးပိ ့
အ ရးယူ စြခင်း၊"
၁၀။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၆ တွင် ြပန်လည် အမှတ်စဉ်ထားသည့်
ပဒ်မခွဲ (ဎ)၊ ပဒ်မ ၁၇၊ ပဒ်မခွဲ (ဆ)၏ ြခဆင်း၊ ပဒ်မ ၂၈၊ ပဒ်မခွဲ(က)၊ ပဒ်မခွဲငယ်(၂)နှင့် ပဒ်မ
၆၅ ၏ ြခဆင်းတိ ့တွင် ပါရှိ သာ "စစမ်းစစ် ဆး ရးမှူး"ဆိသည့် စကားရပ်ကိ "စစ် ဆး ရးမှူး"
ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိးရမည်။
၁၁။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၆ တွင် (က) ြပန်လည်အမှတ်စဉ်ထားသည့် ပဒ်မခွဲ(ဏ)၏

နာက်တွင် ပဒ်မခွဲ(တ) နှင့် (ထ)

တိ ့အြဖစ် အာက်ပါအတိင်း ြဖည့်စွက်ရမည်"(တ) တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ြခင်း ကာင့် နိင်င တာ်၏ ငွ ကး၊
ပစ္စည်းနှင့် ပိင်ဆိင်မကိ ထိခိက် နစ်နာပျကစ
် းီ ဆးရး စမများအား လိအပ်ပါက
စစ် ဆးြခင်း၊
(ထ) မည်သည့်ပဂ္ဂလိက လပ်ငန်းအဖွဲ ့အစည်းကိမဆိ အဂတိလိက်စားမတားဆီး
ကာကွယ် ရး

အ ြခခခိင်မာ သာ

လပ်ငန်းဆိင်ရာ

ကျင့်ဝတ်

ချမှတ်

ကျင့်သး စ ရးအတွက် အမိန် ့ထတ်ြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊"
(ခ ) မူလပဒ်မခွဲ(ဏ)ကိ ပဒ်မခွဲ(ဒ)အြဖစ် ြပန်လည်အမှတ်စဉ်ရမည်။
၁၂။

အဂတိလိက်စားမ တိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၇ တွင် (က) ပဒ်မခွဲ(ဇ)၏ နာက်တွင် ပဒ်မခွဲ(စျ)အြဖစ် အာက်ပါအတိင်း ြဖည့်စွက်ရမည်"(စျ) အဂတိလိက်စားမရှိ ကာင်း

ကျာ် စာသတင်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ

ကာ်မရှင်

သည် သတင်း ပးပိ ့ချက်အြဖစ် သတ်မှတ်နိင်သည်။"
(ခ ) မူလ ပဒ်မခွဲ(စျ)ကိ ပဒ်မခွဲ(ည)အြဖစ် ြပန်လည်အမှတ်စဉ် ပီး

အာက်ပါအတိင်း

အစားထိးရမည်"(ည) အဂတိလိက်စားမနှင့် စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ၊ အဂတိလိက်စားမြဖင့် ကယ်ဝ
ချမ်းသာလာြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ၊ ခိင်လ သာ အ ထာက်အထားြဖင့်
သတင်း ပးသည့်အတွက်

ဖာ်ထတ်အ ရးယူနိင်သည့်ကိစ္စတွင် သတင်း

ပးသူများ၊ သက် သများ၊ နစ်နာသူ သိ ့မဟတ် တိင် ကားသူများအား
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လိအပ် သာ အကာအကွယ် ပးနိင်ရန် နည်းလမ်းများကိ သက်ဆိင်သည့်
အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် သတင်း
ပးသူကိ သတ်မှတ် သာ ဆ ငွချီးြမင့် ရးအတွက် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း။"
၁၃။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁ တွင် (က) ပဒ်မခွဲ (ခ)ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်"(ခ ) ပဒ်မ ၄၃၊ ပဒ်မခွဲ(ခ)အရ နိင်င ရးရာထူးလက်ရှိြဖစ်သူ တစ်ဦးကိ အ ရးယူ
ပးရန် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်က တင်ြပြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာ
လတ် တာ် ဥက္က က စစမ်းစစ် ဆးတင်ြပရန် တာဝန် ပးအပ်ြခင်း၊"
(ခ ) ပဒ်မခွဲ(ဂ)၏ ြခဆင်းကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်"(ဂ ) အဂတိလိက်စားမ
တစ်ဦးဦးက-"

ကျူးလွန်သူအ ပ

ဥပ ဒအရ

အ ရးယူ ပးပါရန်

(ဂ ) ပဒ်မခွဲ(ဂ)၏ နာက်တွင် ပဒ်မခွဲ(ဃ)အြဖစ် အာက်ပါအတိင်း ြဖည့်စွက်ရမည်"(ဃ) အဂတိလိက်စားမရှိ ကာင်း ကျာ် စာသတင်း ြဖစ် ပ နြခင်း။"
၁၄။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ
အစားထိးရမည်-

ပဒ်မ

၂၂၊

ပဒ်မခွဲ(ခ)ကိ

အာက်ပါအတိင်း

"(ခ) တိင် ကားမတွင် အ ရး ကီးသည့် သက် သခချက်များ မပါရှိြခင်း သိ ့မဟတ်
လိအပ်၍ ကိုတင် ထာက်လှမ်းစစမ်းရာတွင်လည်း ခိင်လသည့် သက် သခချက်
မရရှိြခင်း၊"
၁၅။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၇၊ ပဒ်မခွဲ(က)ကိ
အစားထိး ရမည်-

အာက်ပါအတိင်း

"(က) စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့သည် စစမ်းစစ် ဆးမ ပီးစီးသည့်အခါ ကာ်မရှင်ဥက္က ထ
စစမ်းစစ် ဆး တွ ရှ့ ိချက် အစီရင်ခစာကိ ဆာလျင်စွာ တင်ြပရမည်။"
၁၆။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၀၊ ပဒ်မခွဲ(က)ကိ

အာက်ပါအတိင်း

အစားထိး ရမည်"(က) လပ်ပိင်ခွင့် အာဏာရှိသူအ ပ

တရားစွဲဆိအ ရးယူရန် အ ကာင်း ပ ပါက်

ကာင်း ဆးြဖတ်သည့်ကိစ္စတွင် ယင်းကိစ္စအတွက် မိမိ၏အစီရင်ခစာကိ ပဒ်မ
၂၁၊ ပဒ်မခွဲ(က) အရ တာ၀န် ပးသည့် နိင်င တာ်သမ္မတထသိ ့လည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၂၁၊
ပဒ်မခွဲ(ခ)အရ တာ၀န် ပးသည့် သက်ဆိင်ရာလတ် တာ်ဥက္က ထသိ ့လည်း ကာင်း၊
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့သိ ့ လည်း ကာင်း တင်ြပရမည်။ အဆိပါဆးြဖတ်ချက်
အား တိင် ကား သာ နစ်နာသူထသိ ့လည်း အ ကာင်း ကား အသိ ပးရမည်။"
၁၇။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၆ ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်"၃၆။ (က) နိင်င တာ်သမ္မတသည် ကာ်မရှင်ရးကိ လိအပ်သလိ ဖွဲ ့စည်းနိင်သည်။
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( ခ)

ကာ်မရှင်သည်

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၏

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်

ကာ်မရှင်ရးခွဲများကိ ဖွဲ ့စည်းနိင်သည်။"
၁၈။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၃၊ ပဒ်မခွဲ(ခ)နှင့် ပဒ်မခွဲ(ဂ)၊ ပဒ်မခွင
ဲ ယ်
(၂) တိ ့ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်"(ခ) ြပည်သူ ့လတ် တာ်

သိ ့မဟတ်

အမျိုးသားလတ် တာ်

နိင်င ရးရာထူးလက်ရှိြဖစ်သူတစ်ဦးဦးအ ပ

ကိယ်စားလှယသ
် ည်

အဂတိလိက်စားမြဖင့်

ကယ်ဝ

ချမ်းသာလာြခင်း၊ ရာထူးဆိင်ရာ လပ်ပိင်ခွင့် အလွဲသးစားမြပုြခင်း သိ ့မဟတ်
အဂတိလိက်စားမ ကျူးလွန်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပ ဒနှင့်အညီ သက်ဆိင်ရာ
လတ် တာ်ဥက္က သိ ့ တင်ြပခွင့်ရှိသည်။
(ဂ ) (၂)

ကာ်မရှင်၏

တင်ြပချက်အရ

ကယ်ဝချမ်းသာလာ ကာင်း၊
ြပု ကာင်း
ထိသူအား

သိ ့မဟတ်

မည်သူ ့ကိမဆိ

အဂတိလိက်စားမြဖင့်

ရာထူးဆိင်ရာလပ်ပိင်ခွင့်ကိ

အလွသ
ဲ းစား

အဂတိလိက်စားမကျူးလွန် ကာင်း တွ ရှ့ ိပါက

သက်ဆိင်ရာက

ဥပ ဒနှင့်အညီ

အ ရးယူနိင် ရးအတွက်

အ ကာင်း ကားရမည်။"
၁၉။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၄ ၏ အစ ခါင်းစဉ်နှင့် ပဒ်မ ၄၄ တိ ့ကိ
အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်"သတင်း ပးြခင်းနှင့် တိင် ကားြခင်း
၄၄။

မည်သမ
ူ ဆိ အဂတိလိက်စားမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ အဂတိလိက်စားမ

ြဖင့် ကယ်၀ချမ်းသာလာြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သာ်လည်း ကာင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်
အညီ ကာ်မရှင်သိ ့ြဖစ် စ၊ ကာ်မရှငရ
် းသိ ့ြဖစ် စ၊ ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်း သာ လပ်ငန်း
ကာ်မတီ၊ လပ်ငန်းအဖွဲ ့၊ ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့နှင့် စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ တစ်ခခသိ ့
ြဖစ် စ၊ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခသိ ့ြဖစ် စ သတင်း ပးပိ ့ချက်
နှင့် တိင်တန်းချက်များကိ ပးပိ ့နိင်သည်။"
၂၀။

အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၇ နှင့် ပဒ်မ ၄၈ တိ ့တွင် ပါရှိ သာ

" ကညာချက်" ဆိသည့် စကားရပ်ကိ " ကညာလာ" ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိးရမည်။
၂၁။

အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၅၃ ၏

နာက်တွင် ပဒ်မ ၅၃-က အြဖစ်

အာက်ပါအတိင်း ြဖည့်စွက်ရမည်"၅၃-က။ (က) ပဒ်မ ၅၃၊ ပဒ်မခွဲ(က)အရ ချမှတ်သည့် အမိန် ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမိန် ့
ချမှတ် ြခင်းခရသူက အမိန် ့ချမှတ်သည့် န ့မှ ရက် ပါင်း ၉၀အတွင်း
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ
ရှိသည်။
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ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ထ

အယူခခွင့်

52
(ခ)

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ သည်
့သ

က မရှငက
ကာ်
်

ချမှတသည်
်
့

အ န် ့
အမိ

တစ်ရပ်
ရ ရပ်ကိ အတည်
အ
ြပုြခ
ြခင်း၊ ြပင်ဆင်
ဆ ြခင်း၊ ပယ
ယ်ဖျက်ြခင်
င်း လိအပ်ပါက
ပ
ြပန်လည်
လ စစမ်း စစ်
စ ဆး စ ပီး သင့် လျာ်သည့် အမိန် ့တစ်
စ်ရပ်ရပ် ချမ
မှတ်
ြခင်း ြပုနိ
ြ င်သည်။
့၏ ဆးြဖတ
တ်ချက်သည်
ည အ ပီးအြပတ်
အ
ြဖစ
စ် စ
(ဂ ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ၏
ရမည်။"
၂၂။

အဂတိလိက်စားမတိ
စ
က်ဖျက် ရးဥ
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၅၅ ကိ အာက်ပါအ
အတိင်း အစ
စားထိးရမ
မည်"၅
၅၅။

နိင်င ရးရာထူး

လက်ရြဖစ်
ြိှ သူ

သိ ့မဟတ်

နိင်င ရးရာာထူး

လက
က်ရှိြဖစ်ခစဉ်
ဲ့စ က

မည
ည်သမ
ူ ဆိ အဂတိ
အ
လိက်
ကစားမကျူူးလွန် ကာာင်း ြပစ်မထင်
ထ ရှားစီရင်
ရ ြခင်းခရလ
လ င် ထိသူ
သ ကိ
၁၅
၅ နှစ်ထက် မပိ သာ ထာင်ဒဏ်
ဏချမှတ်ရမည်
မ ့အြပင် ငွဒဏ်လည်
လ း ချမှတ်
တ်နိင်သည်။"
။
၂၃။

အဂတိလိက်စားမတိ
စ
က်ဖျက် ရးဥ
ဥပ ဒ ပဒ်မ ၅၆ ကိ အာက်ပါအ
အတိင်း အစ
စားထိးရမ
မည်"၅
၅၆။

နိင်င ရးရာထူး လက်ရှိြဖစ်
ြဖ သူမအ
ှ ပ အြခားလ
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ရိသ
ိ ူ သိ ့မဟ
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လ
လပ်ပိင်ခွင့် အာဏာရှိစဉ်
စ က မည
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ရ
်
့
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ိ သည်
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အဂတိလိက်စားမတိ
စ
က်ဖျက် ရးဥ
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ဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်
ဦ
ယာာက်အား နစ်
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ရန် သိ ့မဟတ် ဂဏ်သ ရ

ပျက
က် စရန်ရည်
ညရယ
ွ ၍
် ဤဥပ ဒပ
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း
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