
 
 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်မ ှအတည်ြပုြပ ာန်းသည့် 

 

 

အဂတိလိက်စားမ တိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ 

 

စတတ္ထအကိမ်အထိ ြပငဆ်င် ပီး 

(၂၁-၆-၂၀၁၈) 
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မာတိကာ 
 

 စဉ် အ ကာင်းအရာ စာမျကန်ာှ 

 ၁။ အခန်း (၁)   အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်း၊  ၁ 

  စီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာနှင့်အဓိပ္ပါယ် ဖာ်ြပချက် 

 ၂။ အခန်း (၂)   ရည်ရွယ်ချက်များ ၉

 ၃။ အခန်း (၃)   ကာ်မရှင်ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ တာဝန်နှင့်  ၁၀ 

  လပ်ပိင်ခွင့်များ  

 ၄။ အခန်း (၄)   အဂတိလိက်စားမြဖင့် ကယ်ဝချမ်းသာလာမ ၂၁ 

  ကာင့် ပိင်ဆိင်သည့် ငွ ကး၊ ပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍  

  ပဏာမစစိစ် ရးအဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းြခင်းနှင့် ယငး်၏ 

  လပ်ငန်းတာဝန်များ 

 ၅။ အခန်း (၅)    စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းြခင်းနှင့် ၂၂ 

  ယင်း၏လပ်ငန်းတာဝန်များ 

 ၆။ အခန်း (၆)    ကာ်မရှင်ရး ဖွဲ စ့ည်းြခင်း ၂၉ 

 ၇။ အခန်း (၇)    အဂတလိိက်စားမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်း ပး ၃၂ 

  ဆာင်ရွက်ြခင်းနိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည်သူလ့တ် တာ်ဥက္က ၊ 

  အမျို းသားလတ် တာ်ဥက္က နှင့် လတ် တာက်ိယ်စားလယှ် 

  များက ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 ၈။ အခန်း (၈) လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူက ပိင်ဆိင်သည့်  ၃၄ 

  ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊ ပးရန်တာဝန်နှင့်ရရန်ပိင်ခွင့်များနှင့် 

  စပ်လျဉ်း၍ ကညာြခင်း 
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အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ 

(၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် ၂၃။) 

၁၃၇၅ ခနှစ်၊ ဝါ ခါင်လဆန်း ၁ ရက် 

(၂၀၁၃ ခနှစ်၊ သဂတ်လ ၇ ရက)် 

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည ်ဤဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။ 
 

အခန်း(၁) 

အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်း၊ စရီင်ပိင်ခွင့်အာဏာနှင့် 
အဓိပ္ပာယ် ဖာြ်ပချက ်(၄) 

 

၁။ (က) ဤဥပ ဒကိ အဂတိလိက်စားမ တိက်ဖျက် ရး(၁) ဥပ ဒ 
ဟ ခ တွင် စရမည။်   

 (ခ ) ဤဥပ ဒသည ် နိင်င တာ်သမ္မတက အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ 
ထတ်ြပန်သတ်မှတ်သည့် နရ့က်မှစတင်၍ အာဏာတည် 
စရမည်။  

၂။ မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒအရအ ရးယူနိင် သာ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ် 
ကိ ြပည်တွင်းတွင် သိမ့ဟတ် ြမန်မာနိင်င၏ တည်ဆဲဥပ ဒအရ 
မှတ်ပတင်ထား သာ ရယာဉ ် သိမ့ဟတ် လယာဉ်တစ်ခခ ပ တွင် 
ကျူးလွန်လင်ြဖစ် စ၊ ြမန်မာနိင်ငသား သိမ့ဟတ် ြမန်မာနိင်ငတွင် 
အမဲတမ်း နထိင်သည့် သိမ့ဟတ် နထိင်ခွင့်ရရိှထားသည့် နိင်ငြခားသား 
က ြပည်ပတွင်ကျူးလွန်လင်ြဖစ် စ ထိသူကိ ဤဥပ ဒအရ အ ရးယူ 
စီရင်ပိင်ခွင့် ရှိ စရမည်။ (၄) 
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၃။  ဤဥပ ဒတွင်ပါရိှ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါ 
အတိင်း အဓိပ္ပာယ် သက် ရာက် စရမည်- 

 (က) အဂတိလိက်စားမ(၁) ဆိသည်မှာ အာက်ပါတိကိ့ 
ဆိသည်-(၄) 

  (၁) မည်သူမဆိ ရာထူးတာဝန်ကိ အလွဲသးစားြပု၍ 
ြဖစ် စ၊ အြခားနည်းြဖင့်ြဖစ် စ တစ်စတစ်ရာကိ 
ြပုလပ်ရန် သိမ့ဟတ် ဥပ ဒနှင့်အည ီ ြပုလပ်ြခင်းမှ 
ရှာင်ကဉ် စရန် သိမ့ဟတ် တစ်ဦးတစ် ယာက် 
အား ဥပ ဒနှင့်အည ီ ရထိက် သာ အခွင့်အ ရးကိ 
ပးရန် သိမ့ဟတ် ဥပ ဒနှင့်အညီ ရထိက်ခွင့်မရိှ သာ 
အခွင့်အ ရးကိ ပးရန် သိမ့ဟတ် ဥပ ဒနှင့်အညီ 
ရထိက် သာအခွင့်အ ရးကိ မမှန်မကန် ပိတ်ပင်ရန ်
အတွက် တစိးလက် ဆာင်ကိ တစ်ဦးတစ် ယာက် 
အား ပးြခင်း၊ ပးရန် အားထတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် 
တစ်ဦးတစ် ယာက်ထမှ လက်ခြခင်း၊ ရယူ ြခင်းနှင့် 
ရယူရန် အားထတ်ြခင်းတိကိ့ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ 
သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ တစ်နည်းနည်းြဖင့်ြပုလပ်ြခင်း၊(၄) 

  (၂) မည်သူမဆိ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရ အဖဲွ  ့
အစည်း၊ အများြပည်သူဆိင်ရာအဖဲွအ့စည်း သိမ့ဟတ် 
အြခား အဖွဲအ့စည်း၏ြပည်သူဘ့ ာကိ ကိင်တွယ် 
စီမ ဆာင်ရွက်သည့် လပ်ငန်းစဉ်တွင် ြဖစ် စ၊ 
ယင်းတိ၏့ ပိင်ဆိင်မကိ တာင်းခြခင်း၊ ရယူြခင်း၊ 
စီမခန်ခ့ွဲြခငး်၊ ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းြခင်း ြပုရာတွင ်
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ြဖစ် စ၊ ယင်းတိန့ှင့်သက်ဆိင်မရှိ သာ သ ဘာတူ 
စာချုပ်တစ်ခတွင ် ပါဝင်ြခင်း၊ စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်း 
ြပုရာတွင်ြဖစ် စ တည်ဆဲဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်း၊ 
လပ်ထးလပ်နည်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်လျက် 
နိင်င တာ်၏ ငွ ကး၊ ပစ္စည်းနှင့် ပိင်ဆိင်မကိ 
ထိခိက်နစ်နာ ပျက်စီးဆးရး စြခင်း။ (၄) 

 (ခ) တစိးလက် ဆာင ် ဆိရာတွင် အဂတိလိက်စားမ(၁) 
အလိင့ာှ အဖိးစားနား သိမ့ဟတ် ထိက်သင့်သည့်တန်ဖိး 
မ ပးဘ ဲ လက်ခြခင်း သိမ့ဟတ် ပးြခင်းြပု သာ 
ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊ လက် ဆာင်၊ ဝန် ဆာင်ခ၊ ဧည့်ခ 
ြပုစြခင်းနှင့် တရားမဝင် သာ အြခားအကျိုးခစားခွင့် 
များလည်း ပါဝင်သည်။ 

 (ဂ) ကျာ် စာသတင်း ဆိသည်မှာ အများြပည်သူအတွင်း 
ပျန့ှ ့ န သာ သတင်းတစ်ရပ်ရပ်တွင ် သူတစ်ဦးဦးသည ်
အဂတိလိက်စားမနှင့် ပတ်သက်၍ ဤဥပ ဒအရ ြပစ်မ 
ကျူးလွန်မရှိ ကာင်း သကာမကင်းဖွယ်ရာ ြဖစ်ြခင်း 
အတက်ွ ခိင်လသည့် အ ထာက်အထား ရှိနိင်သည်ဟ 
ကာ်မရှင်က ယကည်ရန်အ ကာင်း ပ ပါက် သာ 
သတင်းကိ ဆိသည်။ (၄) 

 (ဃ) အဂတိလိက်စားမ(၁) ြဖင့် ကယ်ဝချမ်းသာလာြခင်း 
ဆိသည်မှာ  ရာထူးဆိင်ရာ လပ်ပိင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များ 
ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ရာမှ အဂတိလိက်စားမ(၁) ြဖင့် 

မတှခ်ျက။် ပဒ်မ ၃ တွင် မူလပဒ်မခွဲ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င)၊ (စ)၊ (ဆ)၊ (ဇ)၊ (စျ)၊ (ည)၊ (ဋ)၊ (ဌ)၊ (ဍ)၊ (ဎ)၊ (ဏ)၊ 

(တ)၊ (ထ)၊ (ဒ)၊ (ဓ)၊ (န)နှင့် (ပ)တိက့ိ ပဒ်မခွဲ(ဃ)၊ (င)၊ (စ)၊ (ဆ)၊ (ဇ)၊ (စျ)၊ (ည)၊ (ဋ)၊ (ဌ)၊ 

(ဍ)၊ (ဎ)၊ (ဏ)၊ (တ)၊ (ထ)၊ (ဒ)၊ (ဓ)၊ (န)၊ (ပ)နှင် ့(ဖ)တိအ့ြဖစ် ြပန်လည ်အမှတ်စဉ်သည်။ 
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   ငွ ကးနှင့် ပစ္စည်းများ တိးပွားရရှိလာြခင်း ကာင့် 
သာ်လည်း ကာင်း၊ ပးရန်တာဝန်များ လျာ့ချြခင်း 
ကာင့် သာ် လည်း ကာင်း၊ ငွ ကးနှင့်ပစ္စည်းများကိ 

မတရားရယြူခင်း ကာင့် သာ်လည်း ကာင်း ကယ်ဝ 
ချမ်းသာလာြခင်းကိဆိသည်။ 

 (င) အများြပည်သူဆိင်ရာ အဖွဲ အ့စည်း ဆိသည်မှာ 
ြပည် ထာင်စအဆင့် သိမ့ဟတ် တိင်း ဒသကီး 
သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အဆင့် ဥပ ဒြပု ရး၊ အပ်ချုပ် ရး၊ 
တရားစီရင် ရးအာဏာပိင် အဖဲွအ့စည်း တစ်ရပ်ရပ်ကိ 
သာ်လည် ကာင်း၊ တည်ဆဲဥပ ဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ 
အများြပည်သူ ပါ၀င် ဖွဲ စ့ည်းထား သာ အဖွဲအ့စည်း 
တစ်ရပ်ရပ်ကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်င ကမ္ပဏီ 
များ အက်ဥပ ဒအရ ဖဲွ စ့ည်းသည့် အများြပည်သူနှင့် 
သက်ဆိင် သာ ကမ္ပဏီတစ်ခခကိ သာ်လည်း ကာင်း 
ဆိသည်။ 

 (စ) ြပည်သူဝ့နထ်မ်း ဆိသည်မှာ ခန်အ့ပ်ခရသည်ြဖစ် စ၊ 
ရွးချယခ်ရသည်ြဖစ် စ၊ လစာ၊ စရိတ်နှင့် ချီးြမင့် ငွရ 
သည်ြဖစ် စ၊ မရသည်ြဖစ် စ၊ ဥပ ဒြပု ရး၊ အပ်ချုပ် 
ရးနှင့် တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ ရာထူးတစ်ခခတွင ်
တာဝန်ထမ်း ဆာင် သာ အမဲတမ်း သိမ့ဟတ် ယာယီ 
ဝန်ထမ်းကိလည်း ကာင်း၊ အများြပည်သူဆိင်ရာဌာန၊ 
အဖွဲအ့စည်း၊ လပ်ငန်းအပါအဝင် အများြပည်သူဆိင်ရာ 
လပ်ငန်းတွင် ပါဝင်လပ်ကိင် နသူကိ လည်း ကာင်း၊ 
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တည်ဆဲဥပ ဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ ြပည်သူဝ့န်ထမ်းဟ 
သတ်မှတ်ထားသူကိ လည်း ကာင်း ဆိသည်။  

 (ဆ) ြပည်ပြပည်သူဝ့န်ထမ်း ဆိသည်မှာ ြပည်ပနိင်င တစ်ခခ၏ 
ခန်အ့ပ်ြခင်းခရ သာ သိမ့ဟတ် ရွးချယ်ြခင်း ခရ သာ 
ဥပ ဒြပု ရး၊ အပ်ချုပ် ရး သိမ့ဟတ် တရားစီရင် ရး 
အရာရှိ၊ ြပည်ပနိင်ငတစ်ခ၏ လပ်ငန်း တာဝန်တစ်ခကိ 
ဆာင်ရွက်ရန် ဖဲွ စ့ည်းထား သာ ဘတ်အဖဲွ၊့ ကာ်မရှင်၊ 
ကာ်ပိ ရးရှင်း သိမ့ဟတ် အြခားအဖဲွအ့စည်း သိမ့ဟတ် 
အာဏာပိင်ထတွင ်အလပ်လပ်ကိင်သူနှင့် အများြပည်သ ူ
နှင့်ဆိင် သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းက ယင်း၏ 
ကိယ်စားလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန် အခွင့်အာဏာ ပးအပ် 
ထားသူကိ ဆိသည်။ 

 (ဇ) နိင်င ရးရာထူးလက်ရိှြဖစ်သူ ဆိသည်မှာ ဒတိယဝန်ကီး 
သိမ့ဟတ် ယင်းနှင့်အလားတူ အဆင့်ရှိသူနှင့် အထက် 
နိင်င ရးရာထူးလက်ရှိြဖစ်သူကိ ဆိသည်။(၄) 

 (စျ) အဆင့်ြမင့်အရာရှိ ဆိသညမှ်ာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွ  ့
အစည်း၏ ဝန်ထမ်းအကီးအမှ းူအြဖစ် တာဝန် ထမ်း ဆာင် 
သာ ညန်ကား ရးမှ းူချု ပ်နှင့် ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှ းူ 
သိမ့ဟတ် ယင်းနှင့်အလားတ ူ ရာထူးအဆင့်ရှိသူကိ 
သာ်လည်း ကာင်း၊ နိင်င တာ်ပိင် သိမ့ဟတ် နိင်င တာ် 
နှင့် ပဂ္ဂလိကဖက်စပ်ပိင် ကမ္ပဏီ၊ ဘတ်အဖဲွ၊့ ကာ်ပိ ရးရှင်း 
သိမ့ဟတ် အြခား အဖွဲအ့စည်းတစ်ခခ၏ ဒါရိက်တာ 
အဖွဲ ဝ့င်၊ ဘတ်အဖွဲ ဝ့င်၊ ကာ်မတီဝင ် သိမ့ဟတ် 
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ယင်းနှင့်အလားတူ ရာထူးအဆင့်ရိှသူကိ သာ်လည်း ကာင်း 
ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အဆိပါရာထူးတစ်ခခ၌ 
ခတ္တ  တာဝန်ထမ်း ဆာင်သူလည်း ပါဝင်သည်။ 

 (ည) လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသ ူ ဆိသည်မှာ ရာထူးတာဝန်အရ 
ြဖစ် စ၊ စီရင်ပိင်ခွင့် သိမ့ဟတ် စီမခန်ခဲွ့ပိင်ခွင့်အရြဖစ် စ 
လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရိှ သာ ြပည်သူဝ့န်ထမ်း၊ ြပည်ပြပည်သူ ့
ဝန်ထမ်း၊ နိင်င ရးရာထူး လက်ရှိြဖစ်သူ၊ အဆင့်ြမင့် 
အရာရှိ သိမ့ဟတ် အများြပည်သူဆိင်ရာ အဖွဲအ့စည်း 
တစ်ခခ၏ စီမခန်ခဲွ့ပိင်ခွင့်ရိှသူ သိမ့ဟတ် ကိယ်စားလှယ်ကိ 
ဆိသည်။ 

 (ဋ) ဘဏ်နှင့် ငွ ရး ကး ရးအဖွဲ အ့စည်းများ ဆိသည်မှာ 
ငွ ချးလပ်ငန်းများ၊ ချး ငွနှင့် ြပည်သူ ့ ကး မီဆိင်ရာ 
စာချုပ်စာတမ်းများ၊ ငွ ချးသက် သခ လက်မှတ်များ  
သိမ့ဟတ် အြခားခွင့်ြပုထားသည့် ငွ ရး ကး ရး 
ဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်ချက်များတွင ် ယင်းအဖွဲအ့စည်းက 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမြပုရန ် ငွ ရး ကး ရး အရင်းအြမစ်များ 
ကိ အြခားပဂ္ဂိုလ်များထမ ှ စစည်းလက် ငွ ကး 
သိမ့ဟတ် အရင်းအနီှး ဈးကွက်များတွင် ကားဝင် 
ပါငး်စပ် ဆာင်ရက်ွ ပးရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ြမန်မာ 
နိင်င တာ် ငွ ရး ကး ရး အဖွဲအ့စည်းများ ဥပ ဒအရ 
ြဖစ် စ၊ အြခားတည်ဆဲဥပ ဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ ြဖစ် စ 
နိင်င တာ်အတွင်း တည် ထာင်ထားသည့် အဖွဲအ့စည်း 
များကိ ဆိသည်။ 
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 (ဌ) ဘဏ်လပ်ငန်းဆိင်ရာစာအပ်စာတမ်း ဆိရာတွင် ဘဏ ်
နှင့် ငွ ရး ကး ရး အဖဲွအ့စည်းများတွင် အသးြပု သာ 
လယဂ်ျာ၊ ဘဏ် နစ့ဉ်လပ်ငန်းစာအပ်၊ ရ ငွစာအပ်၊ 
စာရင်းစာအပ်နှင့် ဘဏ်လပ်ငန်းတွင် အသးြပု သာ 
အြခားစာအပ်နှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများ၊ ကွန်ပျူ တာ 
စာရင်းအင်းမှတ်တမ်းများ ပါဝင်သည်။  

 (ဍ) ငွ ကး ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်င တာ ် ဗဟိဘဏ်က 
ထတ် ဝထားသည့် တရားဝင် ငွဒဂါး၊ ငွအ ကနှင့် 
ငွစက္က ူများ၊ လဲ ြပာင်းနိင် သာ စာချုပ်စာတမ်းများ 
ြဖစ်သည့် ငွ ပးကတိစာချုပ်များ၊ ငွလဲလက်မှတ်များ၊ 
ချက်လက်မှတ်များ၊ ငွ ချးစာချုပ်များ၊ ငွတိက် 
စာချုပမ်ျား၊ ကး မီ အာမခစာချုပ်များနှင် ့ နိင်ငြခား 
သး ငွများ၊ နိင်ငြခား သး ငွများနှင့် ဆက်စပ် န သာ 
စာချုပစ်ာတမ်း တစ်မျို းမျို း သိမ့ဟတ် လက်မှတ်များ 
ကိ ဆိသည်။ 

 (ဎ) ပစ္စည်း ဆိသည်မှာ မည်သည့်ပစြဖင့်မဆိ ြဒပ်ရှိသည ်
ြဖစ် စ၊ မရှိသည်ြဖစ် စ၊ ထိ တွ၍့ ရနိင်သည်ြဖစ် စ၊ 
မရနိင်သည်ြဖစ် စ ရ ့ ြပာင်းနိင်သည့် ပစ္စည်းကိ သာ် 
လည်း ကာင်း၊ မ ရမ့ ြပာင်းနိင်သည့် ပစ္စည်းကိ သာ် 
လည်း ကာင်းဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပစ္စည်းနှင့် 
စပ်လျဉ်းသည့် အကျို းအြမတ်၊ အခွင့်အ ရးနှင့် ပိင်ဆိင်ခွင့် 
များလည်း ပါဝင်သည်။ 
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 (ဏ) ကိယ်စားလှယ ် ဆိသည်မှာ အြခားသူတစ်ဦးဦးအတွက် 
အလပ်လပ်ကိင် ပးသူ သိမ့ဟတ် ဆာင်ရွက် ပးသူကိ 
ဆိသည်။ 

 (တ) နစ်နာသူ ဆိသည်မှာ သူတစ်ဦးဦးက အဂတိလိက်စားမ(၁) 
ကျူးလွန်ြခင်း ကာင့် ထိခိက်နစ်နာသူကိ ဆိသည်။ 

 (ထ) ကာ်မရှင ် ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ဖဲွ စ့ည်း သာ 
အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး(၁) ကာ်မရှင်ကိ ဆိသည်။ 

 (ဒ) ကာ်မရှင်ရး ဆိသည်မှာ အဂတိလိက်စားမ တိက်ဖျက် 
ရး(၁)အတက်ွ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲက့ ဤဥပ ဒ 
အရ သတ်မှတ်ဖွဲ စ့ည်း သာရးကိ ဆိသည။် 

 (ဓ) ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ  ့ ဆိသည်မှာ အဂတိလိက်စားမ(၁) 

ြဖင့် ကယ်ဝချမ်းသာလာမ ကာင့် တိးပွားလာသည့် 
ငွ ကးနှင့်ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အ ရးယူရာတငွ ်
လည်း ကာင်း၊ ငွ ကးနှင့်ပစ္စည်းများကိ ြပည်သူဘ့ ာ 
အြဖစ် သိမ်းဆည်းနိင် ရးအတွက်သာ ပဏာမ စစ် ဆး 
ပီး တင်ြပ စရန ် ကာ်မရှင်က ဖွဲ စ့ည်း ပးသည့် အဖွဲ ကိ့ 
ဆိသည်။ 

 (န) စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ  ့ ဆိသညမှ်ာ ကာ်မရှင်က 
ဤဥပ ဒအရ ဖဲွ စ့ည်း သာ သက်ဆိင်ရာ အဂတိ 
လိက်စားမ(၁) စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲတ့ိကိ့ ဆိသည်။ 

 (ပ) စစ် ဆး ရးမှူးချုပ် ဆိသည်မှာ ကာ်မရှင်ရး၏ 
ညန်ကား ရးမှူးချုပကိ် ဆိသည်။ 
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 (ဖ) စစ် ဆး ရးမှူးဆိသည်မှာ ကာ်မရှင်၏သတ်မှတ်ချက် 
နှင့်အညီ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန် ဖွဲ စ့ည်းတာဝန ် ပးအပ် 
သာ စစ် ဆး ရးအဖဲွတွ့င် ပါဝင်သူကိဆိသည်။ (၄) 

 (ဖ) (ပယ်ဖျက်သည)်(၄) 

 

အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 
 

၄။ ဤဥပ ဒ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

 (က) အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး(၁)ကိ အမျို းသား ရး 
တာ၀န်တစ်ရပ်အြဖစ် ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 (ခ ) သန်ရ့ှင်း သာ အစိးရနှင့် ကာင်းမွန် သာ အပ်ချုပ် ရး 
စနစ် ြဖစ်ထွနး် စရန်၊ 

 (ဂ ) အများြပည်သူဆိင်ရာ အပ်ချုပ် ရးတွင် ဂဏ်သိက္ခာနှင့် 
တာ၀န်ယူနိင်မ ြမင့်မားတိးတက်လာ စရန်၊ 

 (ဃ) အဂတိလိက်စားမ(၁)များ ကာင့် နိင်င တာ်ပိင်ပစ္စည်း 
များ၊ လူအ့ဖဲွအ့စည်းနှင့် နိင်ငသားများ၏ အခွင့်အ ရး 
နှင့် အကျိုးစီးပွားများကိ ထိခိက်မမရိှ စ ရးအတွက် 
အကာအကွယ် ပးရန၊် 

 (င ) အဂတိလိက်စားမ(၁) ကျူးလွန်သူများအား ထိ ရာက်စွာ 
အ ရးယူရန်၊ 

 (စ ) တရားဥပ ဒစိးမိး ရးနှင့် အပ်ချုပ် ရးက များ၌ ပိမိ 
ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိ ပီး ြပည်တွင်းြပည်ပရင်းနှီး ြမုပ်နှ 
မများြဖင့် စီးပွား ရး ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်လာ စရန်။ 
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အခန်း(၃) 
ကာ်မရှင်ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ တာ၀န်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များ 

ကာမ်ရှင်ဖွဲ စ့ည်းြခင်း 

၅။ နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည်သူလ့တ် တာ်ဥက္က နှင် ့ အမျိုးသား 
လတ် တာ်ဥက္က တိသ့ည ် သတ်မှတ်ထား သာ အရည်အချင်းများနှင့် 
ြပည့်စသည့် ငါးဦးစီထက်မပိ သာ အ ရအတွက် တူညီသည့် အဖဲွဝ့င် 
များကိ(၂) ရွးချယ်ရမည်။ 

၆။ ြပည်သူလ့တ် တာ် ဥက္က  နှင့် အမျို းသားလတ် တာ ် ဥက္က  
တိသ့ည ်ပဒ်မ ၅ ပါ  ြပ ာန်းချက်နှင့်အညီ မိမိတိ ့ ရွးချယ်ထားသည့် 
အဖွဲ ၀့င်များ၏ အမည်စာရင်းကိ နိင်င တာ်သမ္မတထ ပးပိရ့မည်။ 

၇။ (က) နိင်င တာ်သမ္မတသည် ပဒ်မ ၅ ပါ  ြပ ာန်းချက်နှင့် 
အညီ ရွးချယ်ထားသည့် အဖွဲ ၀့င်များ၏(၂) အမည ်
စာရင်းကိလညး် ကာင်း၊ ထိအဖွဲ ၀့င်များထဲမှ ဥက္က နှင့် 
အတွင်း ရးမှူးအြဖစ် ရွးချယ် ခန်အ့ပ်ရန် အဖွဲ ၀့င် 
နှစ်ဦး၏ အမည်များကိလည်း ကာင်း၊ ြပည် ထာင်စ 
လတ် တာ်သိ ့ တင်သွင်း ပီး သ ဘာတူညီချက ် ရယူ၍ 
ကာ်မရှင်ကိ ဖွဲ စ့ည်းရမည်။ ကာ်မရှင်အဖွဲ ၀့င်၏ 
အရည်အချင်းများနှင့် မြပည်စ ကာင်း အထငအ်ရှား 
မြပနိင်ပါက ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည ် နိင်င တာ ်
သမ္မတက အမည်စာရင်း တင်သွင်းသည့် ပဂ္ဂ လ်အား 
ကာ်မရှင်အဖဲွ၀့င်အြဖစ် ခန်အ့ပ်တာ၀န် 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 ) ကာ်မရှင်သည် ကာ်မရှင်အဖဲွအ့သစ်ကိ ဖဲွစ့ည်းခန်အ့ပ် 
တာ၀န် ပး ပီးသည့်အချိန်အထိ မိမိ၏ လပ်ငန်းတာ၀န ်
များကိ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဂ ) ကာ်မရှင်အဖွဲ ၀့င်များသည ် သက်တမ်း နှစ်ခထက် ပိမိ 
တာ၀န်ထမ်း ဆာင်ခွင် ့မရိှ စရ။ 

၉။ ကာ်မရှင်အဖဲွ၀့င်အသီးသီးသည် အာက်ပါအရည်အချင်းများ 
နှင့် ြပည့်စရမည်- 

 (က) ြမန်မာနိင်ငသားြဖစ်သူ၊ 

 (ခ ) အသက် ၄၅ နှစ်ြပည့်ပီး အသက် ၇၅ နှစ်ထက်မကီးသူ(၃)၊ 

 (ဂ ) နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည်သူလ့တ် တာ်ဥက္က  သိမ့ဟတ် 
အမျို းသားလတ် တာ်ဥက္က က မိမိ ရွးချယ် ပးခွင့်ရှိသူ 
များသည် အရည်အချင်းြပည့်ဝ၍ တည်ကည် ြဖာင့်မတ် 
ပီး သမာသမတ်ရှိသူအြဖစ် ယူဆြခင်းခရသူ။ (၄) 

၁၀။ အာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် အကျုး၀င်သူအား ကာ်မရင်ှ 
အဖွဲ ၀့င်အြဖစ် ရွးချယ်တာ၀န် ပးအပ်ြခင်းမြပုရ- 

 (က) ဥပ ဒြပု ရး၊ အပ်ချုပ် ရး၊ တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ 
တာ၀န်ထမ်း ဆာင် နသ ူြဖစ်ြခင်း၊ 

 (ခ ) တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ခခအရ စိတ် ပါ့သွပ်သူဟ သတ်မှတ ်
ခရြခင်း၊ 

 (ဂ ) သာသနာ့၀န်ထမ်းြဖစ်ြခင်း၊ 
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 (ဃ) တရားရးတစ်ရးရး၏ အမိန်အ့ရ ထာင်ဒဏ်ကျခ နရသူ 
ြဖစ်ြခင်း၊ 

 (င ) ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်က ဆန္ဒမဲ ပးခွင့် 
နှင့် ရွးချယ်ခပိင်ခွင့် မရှိသူဟ သတ်မှတ်ခထားရသ ူ
ြဖစ်ြခင်း၊ 

 (စ ) လူမဲွအြဖစ် ဆးြဖတ် ကညာြခင်းခထားရသူြဖစ်ြခင်း၊ 

 (ဆ) အဂတိလိက်စားမ(၁)ြဖင့် အ ရးယူခရြခင်း သိမ့ဟတ် 
ရာထူး တစ်ခခမှ ထတ်ပယြ်ခင်း သိမ့ဟတ် ရာထးူ 
တစ်ခခမှ ထတ်ပစ်ြခင်း ခထားရသူြဖစ်ြခင်း။ 

၁၁။ ကာ်မရင်ှအဖဲွ၀့င်အြဖစ် တာ၀န် ပးအပ်ြခင်းခရသူသည-် 

 (က) အစိးရလစာ၊ စရိတ်နှင့် ချီးြမင့် ငွ တစ်မျို းမျို းရရှိသည့် 
ရာထူး သိမ့ဟတ် တာ၀န်တစ်ခခတွင် တာ၀န်ထမ်း ဆာင် 
နသ ူမြဖစ် စရ၊ 

 (ခ ) အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စည်း၊ အစိးရ၏ စီးပွား ရး 
လပ်ငန်း၊ ဘတ်၊ ကာ်ပိ ရးရှင်း၊ ဒသဆိင်ရာအပ်ချု ပ် ရး 
အဖွဲ၏့ အရာထမ်း၊ အမထမ်း မြဖစ် စရ၊ 

 (ဂ ) အစစပ်လပ်ငန်း၊ ကမ္ပဏီ သိမ့ဟတ် စီးပွား ရးလပ်ငန်း 
လပ်ကိင်သည့် အဖွဲအ့စည်းတွင် အကျို းအြမတ် 
သိမ့ဟတ် ၀င် ငွခွဲ ဝရယူရန် လပ်ကိင်ြခင်း မြပုရ 
သိမ့ဟတ် တစ်စတစ်ဦး၏ ၀န်ထမ်းမြဖစ် စရ။ 

၁၂။ ကာ်မရှင်အဖွဲ ၀့င် တစ်ဦးဦးသည ် အာက်ပါအ ကာင်းအရာ 
တစ်ခခြဖစ် ပ သည့်အခါ ကာ်မရှင်အဖွဲ ၀့င်အြဖစ်မှ ရပ်စဲ စရမည်- 

 (က) ကွယ်လွန်ြခင်း၊ 

 (ခ ) ကာ်မရှင်၏ သက်တမ်းကန်ဆးြခင်း၊ 
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 (ဂ ) မိမိ၏ဆန္ဒအ လျာက် နတ်ထွက်ြခင်း၊ 

 (ဃ) ပဒ်မ ၁၀ နှင့် ပဒ်မ ၁၁ ပါ  အချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် 
အကျုး၀င် ကာင်း ပ ပါက်ြခင်း၊ 

 (င ) ဥပ ဒအရ သတ်မှတ် သာ ဆးအဖဲွ၏့ စစ် ဆးချက် 
အရ ကိယ်စိတ်နှစ်ပါးအနက် တစ်ပါးပါးသည် ထာဝစဉ် 
ချို ယ့ွင်းသွားြခင်း ကာင့် တာ၀န်ကိ ဆက်လက် 
ထမ်း ဆာင်ရန ်သင့် လျာ်မ မရိှ ကာင်း တွရ့ြခင်း၊ 

 (စ ) တရားရးတစ်ရးရး၏ အမိန်အ့ရ ထာင်ဒဏ်ကျခရြခင်း။ 

၁၃။ ကာ်မရှင်အဖွဲ ၀့င်များသည ် ကာ်မရှင်တွင် တာ၀န် ပးအပ် 
ြခင်း ခရသည့်အခါတွင် မိမိတိ ့ ဦးစီးသည့် တစ်စီးပွားတည်းြဖစ် သာ 
မိသားစပိင် ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊ ပးရန်တာ၀န်နှင့် ရရန်ပိင်ခွင့်များကိ 
တန်ဖိးနှင့်တကွ စာရင်းြပုစ ပီး နိင်င တာ်သမ္မတထ ပးပိရ့မည်။ 

၁၄။ နိင်င တာ်သမ္မတသည် ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ၀့င်များ၊ စစမ်း 
စစ် ဆး ရး အဖွဲ ၀့ငမ်ျား၏ ချီးြမင့် ငွ၊ စရိတ်နှင့် ခစားခွင့်များကိ 
သတ်မှတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် ြပင်ဆင် ြပာင်းလဲြခင်း ြပုနိင်သည်။ (၁) 

တာ၀န်မှရပ်စဲြခင်း 

၁၅။ နိင်င တာ်သမ္မတသည် ကာ်မရှင်အဖဲွ၀့င် တစ်ဦးဦးက တာ၀န် 
ထမ်း ဆာင်ရာတွင် ဥပ ဒနှင့်မညီဘ ဲ ဆာင်ရွက် ကာင်း တွရ့ှိလင ်
ြဖစ် စ၊ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ 
သိမ့ဟတ် တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်ကိ ချိုး ဖာက် ကာင်း တွရိှ့လင် 
ြဖစ် စ၊ ကာ်မရှင်၏ ဂဏ်သိက္ခာကိ ထိခိက် စ သာ အ ြခအ န 
တစ်ရပ်ရပ်ရိှလင်ြဖစ် စ ယင်း ကာ်မရှင်အဖဲွ၀့င်ကိ ရွးချယ် ပး သာ 
ပဂ္ဂ လ်၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် တာ၀န်မှ ရပ်စဲနိင်သည်။ 
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ကာမ်ရှင်၏ တာ၀န်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ 

၁၆။ ကာ်မရှင်၏ လပ်ငန်းတာ၀န်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

 (က) ပဏာမစိစစ် ရးအဖဲွန့င့်ှ စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ မ့ျားကိ 
လိအပ်ချက်နှင့်အညီ ဖဲွစ့ည်းတာ၀န် ပးအပ်ြခင်း၊ ယင်း 
အဖဲွမ့ျားအား လမ်းညန်ြခင်းနှင့် ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊ (၄) 

 (ခ ) ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည ်
ဖာ်ရန ် လပ်ငန်း ကာ်မတီများ၊ လပ်ငန်းအဖွဲ မ့ျားကိ 
လိအပ်သလိ ဖဲွ စ့ည်းြခင်း၊ ြပင်ဆင် ဖွဲ စ့ည်းြခင်းနှင့် 
ယင်းတိ၏့လပ်ငန်းတာ၀န်များသတ်မှတ်ြခင်း၊ လိအပ်ပါက 
အဆိပါ လပ်ငန်း ကာ်မတီနှင့် အဖဲွတ့စ်ခခကိ ကာ်မရှင် 
၏ လပ်ငန်းတာ၀န်များ လဲအပ်တာ၀န် ပးြခင်း၊ ယင်း 
လပ်ငန်း ကာ်မတီနှင့် လပ်ငန်းအဖွဲ မ့ျားအား လမ်းညန် 
ြခင်းနှင့် ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊ 

 (ဂ ) စစ် ဆး ရးမှူ းချုပ် ခန်အ့ပ်ရန် နိင်င တာ်သမ္မတထ 
အကြပုတင်ြပြခင်း၊ 

 (ဃ) အဂတိလိက်စားမ(၁)များကိ စစမ်းစစ် ဆး ဖာ်ထတ်ရန် 
ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိင်ကားချက် သိမ့ဟတ် ရရှိသည် ့
သတင်းအရ လိအပ်ပါက ကိုတင် ထာက်လှမ်း စစမ်း 
စြခင်း၊ စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ န့ှင့် ပဏာမစိစစ် ရး 
အဖဲွတိ့အ့ား စစမ်းစစ် ဆး စ ပီး တွရိှ့ချက်အစီရင်ခစာ 
ကိ တင်ြပ စြခင်း၊ (၄) 

 (င ) အဂတိလိက်စားမ(၁) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစမ်းစစ် ဆး 
တွရိှ့ချက်အစီရင်ခစာကိ နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည် ထာင်စ 
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လတ် တာ်နာယက၊ ြပည်သူလ့တ် တာ ် ဥက္က နှင့် 
အမျို းသားလတ် တာ ်ဥက္က တိထ့ တင်ြပြခင်း၊ 

 (စ ) ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊ ပးရန်တာ၀န်နှင့် ရရန်ပိင်ခွင့်များ 
စာရင်းြပုစတင်ြပရမည့် လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူ အမျိုး 
အစားနှင့်ရာထူး၊ တာ၀န်အဆင့်သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

 (ဆ) လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရိှသူက တင်ြပ သာ ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊ 
ပးရန်တာ၀န်နှင့် ရရန်ပိင်ခွင့်များ မှန်ကန်မ ရှ/ိမရိှ 
စစမ်းစစ် ဆးြခင်း သိမ့ဟတ် စစမ်းစစ် ဆး စြခင်း၊ 

 (ဇ ) နှစ်ပတ်လည် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ အစီရင်ခစာကိ 
နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ ် နာယက၊ 
ြပည်သူလ့တ် တာ ် ဥက္က နှင့် အမျို းသားလတ် တာ ်
ဥက္က တိထ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ြပြခင်း၊ 
အများြပည်သူ သိရှိနိင်ရန် ထတ်ြပန် ကညာြခင်း၊ (၄) 

 (စျ ) အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး(၁) အတွက် အများ 
ြပည်သူဆိင်ရာအဖဲွအ့စည်းများကိ အကဉာဏ် ပးြခင်း၊ (၄) 

 (ည) အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး(၁)ဆိင်ရာ အသိပညာ ပး 
သင်ခန်းစာများကိ အ ြခခပညာ မူလတန်းအဆင့်မှ 
စတင ်သင်ကားနိင် ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖဲွ  ့
အစည်းများနှင် ့ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (၄) 

 (ဋ ) အဂတိလိက်စားမ(၁) တားဆီးကာကွယ် ရး၊ လပ်ပိင်ခွင့် 
အာဏာရှိသူများ၏ ရိးသား ြဖာင့်မတ်သည့် စိတ်ဓာတ် 
ကိ ပိမိြမင့်တင် ရးနှင့် အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး(၁) 

မတှခ်ျက။် မူလပဒ်မခွဲ (ည)၊ (ဋ)၊ (ဌ)၊ (ဍ) နှင့် (ဎ)တိကိ့ ပဒ်မခွဲ (ဋ)၊ (ဌ)၊ (ဍ)၊ (ဎ) နှင့် (ဏ)တိအ့ြဖစ် 

ြပန်လည်အမှတ်စဉ်သည်။ 
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  တိတ့ွင် ြပည်သူအများ ပါ၀င်နိင် ရးအတွက် သင့် လျာ ်
သာ အစအီမများချမှတ၍် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (ဌ ) အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး(၁) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများ၊ အစိးရ 
စီးပွား ရး လပ်ငန်း အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ဒသဆိင်ရာ 
အပ်ချုပ် ရး ဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများ၏ အရာထမ်း၊ 
အမထမ်းများအား ကာ်မရှင်၏လပ်ငန်းတာ၀န်များကိ 
လိအပ်ပါက သက်ဆိင်ရာ၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် တာ၀န် ပး 
ဆာင်ရက်ွ စြခင်း၊ 

 (ဍ ) တိင်ကားစာများကိ စိစစ်၍ လက်ခြခင်း၊ စစမ်းစစ် ဆး 
အ ရးယူြခင်း၊ မမှန်မကန် တိင်ကား ကာင်း စိစစ် 
တွရ့ှိသည့် တိင်ကားစာများကိပယ်ြခင်း၊ မမှန်မကန် 
တိင်ကားသူကိ ဥပ ဒအရ အ ရးယူြခင်းနှင့် တိင်ကားခ 
ရသူအ ပ  တိင်ကားချက်သည် နိင်င့ဝန်ထမ်း ဥပ ဒအရ 
အ ရးယူသင့်သည်ဟ စိစစ် တွရ့ှိပါက သက်ဆိင်ရာ 
ဌာနသိ ့လဲ ြပာင်း ပးပိ ့အ ရးယူ စြခငး်၊ (၄) 

 (ဎ ) အဂတိလိက်စားမ(၁)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အ ဆာက်အအ 
နရာ တစ်ခခအတွင်းသိ ့၀င် ရာက်ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း၊ 
ရှာ ဖွြခငး်၊ သက် သခပစ္စည်းအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်း 
တိက့ိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရန် စစမ်း 
စစ် ဆး ရးအဖဲွနှ့င့် စစ် ဆး ရးမှူး(၄) များအား တာ၀န် 
ပးအပ်ြခင်း၊ 
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 (ဏ) အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး(၁) တွင် အြပည်ြပည် 
ဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများ၊ ဒသဆိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများ၊ 
ြပည်ပနိင်ငများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (တ) တည်ဆဲဥပ ဒ တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ြခင်း ကာင့် 
နိင်င တာ်၏ ငွ ကး၊ ပစ္စည်းနှင့် ပိင်ဆိင်မကိ ထိခိက်နစ်နာ 
ပျက်စီးဆးရး စမများအား လိအပ်ပါကစစ် ဆးြခင်း၊ (၄) 

 (ထ) မည်သည့် ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းအဖွဲအ့စည်းကိမဆိ အဂတ ိ
လိက်စားမ(၁) တားဆီးကာကွယ် ရး အ ြခခခိင်မာ သာ 
လပ်ငန်းဆိင်ရာ ကျင့်ဝတ်ချမှတ် ကျင့်သး စ ရးအတွက် 
အမိန်ထ့တ်ြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (၄) 

 (ဒ) နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ ် နာယက၊ 
ြပည်သူလ့တ် တာ်ဥက္က  သိမ့ဟတ် အမျိုးသားလတ် တာ် 
ဥက္က တိက့ ပးအပ်သည့် အြခားတာ၀န်များ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၁၇။ ကာ်မရှင်၏ လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည-် 

 (က) အဂတိလိက်စားမ(၁) ြဖင့် ကယ်၀ ချမ်းသာလာမ 
သိမ့ဟတ် အဂတိလိက်စားမ(၁) နှင့်သက်ဆိင် သာ 
ငွ ကးနှင့် ပစ္စည်း တစ်စတစ်ရာကိ သက် သခပစ္စည်း 
အြဖစ် သိမ်းဆည်းရန်ညန်ကားြခင်း၊ သိမ်းဆည်းထား သာ 
သက် သခပစ္စည်းကိ ခ၀န်ချုပ်ြဖင့် ြပန်လည် ပးအပ် 
ထားရန ် ခွင့်ြပုသည့် အမိန်ခ့ျမှတ်ြခင်း၊ ခွင့်ြပုချက်ကိ 
ြပန်လည ်ရပ်သိမ်းြခင်း၊ 

 
မတှခ်ျက။် မူလပဒ်မခွဲ (ဏ)ကိ ပဒ်မခွဲ (ဒ) အြဖစ် ြပန်လည ်အမှတ်စဉ်သည်။ 
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 (ခ ) စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖဲွက့ သက်ဆိင်ရာ ဘဏ်နှင့် ငွ ရး 
ကး ရး အဖွဲအ့စည်းများရှိ စစမ်းစစ် ဆး သာကိစ္စ 

နှင့် သက်ဆိင်သည့် ငွ ကးနှင့်ပစ္စည်းများကိ သက် သခ 
ပစ္စည်းအြဖစ် ရာှ ဖသွမ်ိးဆည်းခွင်၊့ ငွ ရး ကး ရး 
ဆိင်ရာ မှတ်တမ်းများ စစ် ဆးကည့်ရခွင့်၊ မိတ္တ ူကူးယူခွင့်၊ 
လိအပ်ပါက သက် သခပစ္စည်းအြဖစ် ရှာ ဖွသိမ်းဆည်း 
ခွင့်ြပုရန် ဘဏ်နှင့် ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအ့စည်းများမှ 
တာ၀န်ရှိသူများအား အမိန်ထ့တ်ဆင့်ြခင်း၊ 

 (ဂ ) ဤဥပ ဒအရ စစမ်းစစ် ဆး နသည့် ကာလအတွင်း 
သက် သခအြဖစ် အသးြပုနိင်သည့် ငွ ကးနှင့်ပစ္စည်း 
များကိ ြပာင်းလဲြခင်း၊ လဲ ြပာင်းြခင်း၊ ဖးကွယြ်ခင်း၊ 
ဖျာက်ဖျက်ြခင်း၊ အသွင် ြပာင်းလဲြခင်းမြပုရန် သက်ဆိင်ရာ 
ဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပဂ္ဂုလ်များအား တားြမစ်မိန် ့
ထတ်ဆင့်ြခင်း၊ ချိပ်ပိတ်ထားရန ်ညန်ကားြခင်း၊ 

 (ဃ) ပဒ်မခွဲ(ခ)အရ ထတ်ဆင့်သည့် အမိန်က့ိလည်း ကာင်း၊ 
ပဒ်မခွဲ(ဂ)အရ ထတ်ဆင့်သည့် တားြမစ်မိန်န့ှင့် ချိပ်ပိတ် 
ထားရန် ညန်ကားချက်တိကိ့လည်း ကာင်း ရပ်သိမ်းြခင်း၊ 

 (င ) ဤဥပ ဒကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် 
လိအပ်သည့် အကူအညီများကိ သက်ဆိင်ရာ အစိးရ 
ဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများ၊ အစိးရ မဟတ် သာ 
အဖွဲအ့စည်းများနှင့် သင့် လျာ်သည့် ပဂ္ဂို လ်များထမှ 
ရယူ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
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 (စ ) ဤဥပ ဒအရဖဲွစ့ည်းသည့် ပဏာမစိစစ် ရးအဖဲွ၊့ လပ်ငန်း 
ကာ်မတီ၊ လပ်ငန်းအဖွဲ နှ့င့် စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ  ့
များက ဆင့်ဆိ၍လာ ရာက်သည့် သက် သများအတွက် 
သက် သစရိတ်နှင့် ခရီးစရိတ်တိကိ့ တည်ဆဲဥပ ဒနှင့် 
အညီ ထတ် ပးြခင်း၊ 

 (ဆ) စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖဲွ ့သိမ့ဟတ် စစ် ဆး ရးမှူး(၄)အား- 

  (၁) ဤဥပ ဒအရ ြပစ်မတစ်ခခကိ လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာ 
ရှိသူက ကျူးလွန်ြခင်း ြဖစ်ပါက ထိသူအား 
သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ ်
တရားလတ် တာ်တွင ်တရားစွဲဆိ စြခင်း၊ 

  (၂) ဤဥပ ဒအရ ြပစ်မတစ်ခခကိ လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာ 
ရှိသူမှအပ အြခားသူတစ်ဦးဦးက ကျူးလွန်ြခင်း 
ြဖစ်ပါက ထိသူအား သက်ဆိင်ရာ စီရင်ပိင်ခွင့်ရိှသည့် 
တရားရးတွင ်တရားစွဲဆိ စြခင်း။ 

 (ဇ ) ပဏာမစိစစ် ရးအဖဲွ၏့ တင်ြပချက်ကိ ထပ်မစိစစ် 
ပီး နာက် လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရိှသူတစ်ဦးဦး၏ ငွ ကး 
နှင့် ပစ္စည်းများမှာ အဂတိလိက်စားမ(၁)ြဖင့် ကယ်၀ 
ချမ်းသာလာမြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ပါက ထိသူပိင်ဆိင် သာ 
ငွ ကးနှင့်ပစ္စည်းများကိ ြပည်သူဘ့ ာအြဖစ် သိမ်းဆည်း 
သည့် အမိန်ခ့ျမှတ်ြခင်း၊ 

 (စျ) အဂတိလိက်စားမရိှ ကာင်း ကျာ် စာသတင်း တစ်ရပ်ရပ် 
ကိ ကာမ်ရှင်သည် သတင်း ပးပိခ့ျက်အြဖစ် သတ်မှတ ်
နိင်သည်။ (၄) 
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 (ည) အဂတိလိက်စားမ(၁)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ၊ အဂတ ိ
လိက်စားမ(၁) ြဖင့် ကယ်၀ချမ်းသာလာြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ြဖစ် စ၊ ခိင်လ သာ အ ထာက်အထားြဖင့် သတင်း 
ပးသည့်အတွက် ဖာ်ထတ်အ ရးယူနိင်သည် ့ကိစ္စတွင် 
သတင်း ပးသူများ၊ သက် သများ၊ နစ်နာသ ူသိမ့ဟတ် 
တိင်ကားသူများအား လိအပ် သာ အကာအကွယ် 
ပးနိင်ရန် နည်းလမ်းများကိ သက်ဆိင်သည့် အစိးရ 
ဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း 
နှင့် သတင်း ပးသူကိ သတ်မှတ် သာ ဆ ငွ ချီးြမင့် ရး 
အတက်ွ ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း။ (၄) 

တရားစွဲဆိြခင်း 
၁၈။ ကာ်မရှင်သည် စစမ်းစစ် ဆး တွ ရိှ့ချက် အစီရင်ခစာအရ 
ြဖစ် စ၊ ရရှိ သာ အြခားခိင်လသည့် သတင်းအချက်အလက်အရ 
ြဖစ် စ- 
 (က) လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရိှသူတစ်ဦးဦးက အဂတိလိက်စားမ(၁) 

ကျူ းလွန် ကာင်း တွရိှ့သည့်အခါ ထိသူအား တိင်း ဒသကီး 
သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်သိ ့ တရားစွဲဆိ 
နိင် ရးအတွက် စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ  ့ ခါင်း ဆာင် 
သိမ့ဟတ် စစ် ဆး ရးမှူ းချုပ်အား ညန်ကားရမည်။ 

 (ခ ) လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရိှသ ူ တစ်ဦးဦးမှအပ အြခားသူ 
တစ်ဦးဦးက အဂတိလိက်စားမ(၁) ကျူးလွန် ကာငး် 
တွရ့ှိသည့်အခါ ထိသူအား သက်ဆိင်ရာ စီရင်ပိင်ခွင့် 
ရှိ သာ တရားရးသိ ့ တရားစဲွဆိနိင် ရးအတွက် စစမ်း 
စစ် ဆး ရး အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင် သိမ့ဟတ် စစ် ဆး 
ရးမှူ းချုပ်အား ညန်ကားရမည်။ 

 
မတှခ်ျက။် မူလပဒ်မခွဲ (စျ)ကိ ပဒ်မခွဲ (ည) အြဖစ် ြပနလ်ည ်အမှတ်စဉ်သည်။ 



21
 

21

အခန်း(၄) 

အဂတိလိက်စားမ(၁)ြဖင် ့ကယ်ဝချမ်းသာလာမ ကာင့်  

ပိင်ဆိင်သည့် ငွ ကး၊ ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍  

ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းြခင်းနှင့်  

ယင်း၏လပ်ငန်းတာ၀န်များ 
 

၁၉။ ကာ်မရှင်သည် စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖဲွ၏့ စစမ်းစစ် ဆး တွရိှ့ချက် 
အစီရင်ခစာအရြဖစ် စ၊ အြခားသတင်းအချက်အလက်အရ ြဖစ် စ၊ 
အဂတိလိက်စားမ(၁)ြဖင့် ကယ်၀ချမ်းသာလာမ ကာင့် ပိင်ဆိင်သည့် 
ငွ ကး၊ ပစ္စည်းများ မှန်ကန် ကာင်း ခိင်လသည့် အ ထာက်အထား 
ရရှိပါက သိမ်းဆည်းြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ် တင်ြပနိင် ရးအတွက် 
သင့် လျာ် သာပဂ္ုိဂ လ်များ ပါ၀င်သည့် ပဏာမစိစစ် ရးအဖဲွကိ့ ကိစ္စရပ် 
အလိက် ဖဲွ စ့ည်းရမည်။ 

၂၀။ ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲသ့ည-် 

 (က) ကာ်မရှင်၏ တာ၀န် ပးအပ်ချက်အရ စစမ်းစစ် ဆး 
ြခင်း ခရသူအား အ ကာင်းကား ပီး ကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊ 
ကိယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ် စ ခခ ချပခွင့် ပးရမည။် 

 (ခ ) ငွ ကး၊ ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်သည့် ပဂ္ဂ လ ်
များကိ ဆင့်ဆိစစ် ဆး၍ လိအပ်သည့် ထွက်ဆိချက်နှင့် 
သက် သခချက်များ ရယူနိင်သည်။ 

 (ဂ ) စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖဲွ၏့ စစမ်းစစ် ဆး တွရ့ှခိျက ်
အစီရင်ခစာ သိမ့ဟတ် ကာ်မရှင်က ရရှိ သာ သတင်း 
အချက်အလက်နှင့် ခခ ချပချက်တိကိ့ သးသပ်ပီး 
မိမိ၏ တွရ့ှိချက်၊ သးသပ်ချက်၊ သ ဘာထားမှတ်ချက် 
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များနှင့်အတူ စိစစ် တွ ရိှ့ချက် အစီရင်ခစာကိ ကာ်မရှင် 
သိ ့တင်ြပရမည်။ 

 (ဃ) စိစစ်ချက်နှင့် စစမ်းစစ် ဆးသည့် ကိစ္စရပ်အသီးသီးကိ 
လ ို ဝ့ှက်ထားရှိရမည်။ 

 

အခန်း(၅) 

စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ဖ့ွဲ စ့ညး်ြခင်းနှင့် 

ယင်း၏ လပ်ငန်းတာ၀န်များ 

၂၁။ ကာ်မရှင်သည် အာက်ပါကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရား 
ဥပ ဒအရ အ ရးယူနိင်ရန် စစမ်းစစ် ဆးြခင်း သိမ့ဟတ် စစမ်း 
စစ် ဆး စြခင်း ြပုနိင်သည-် 

 (က) နိင်င တာ်သမ္မတက စစမ်းစစ် ဆးတင်ြပရန် တာ၀န ်
ပးအပ်ြခင်း၊ 

 (ခ ) ပဒ်မ ၄၃၊ ပဒ်မခွဲ(ခ)အရ နိင်င ရးရာထူး လက်ရှိြဖစ်သ ူ
တစ်ဦးကိ အ ရးယူ ပးရန် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် 
က တင်ြပြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာလတ် တာ ်
ဥက္က က စစမ်းစစ် ဆးတင်ြပရန်တာ၀န် ပးအပ်ြခင်း၊ (၄) 

 (ဂ ) အဂတိလိက်စားမ(၁) ကျူးလွန်သူအ ပ  ဥပ ဒအရ 
အ ရးယူ ပးပါရန် တစ်ဦးဦးက- (၄) 

  (၁) ကာ်မရှင်သိ ့တိင်ကားြခင်း၊ 

  (၂) ဤဥပ ဒအရ ဖဲွ စ့ည်း သာ လပ်ငန်း ကာမ်တ၊ီ 
လပ်ငန်းအဖဲွ ၊့ ပဏာမစိစစ် ရးအဖဲွန့င့်ှ စစမ်း 
စစ် ဆး ရးအဖွဲတ့စ်ခခသိ ့တိင်ကားြခင်း၊ 
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  (၃) သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲအ့စညး် 
တစ်ခခသိ ့ တိင်ကားြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆိပါ 
တိင်ကားချက်ကိ ကာ်မရှင်သိ ့လဲ ြပာင်း ပးပိြ့ခင်း။ 

 (ဃ) အဂတိလိက်စားမရိှ ကာင်း ကျာ် စာသတင်း ြဖစ် ပ  
နြခင်း။ (၄) 

၂၂။  ကာ်မရှင်သည် အာက်ပါကိစ္စများကိ စစမ်းစစ် ဆးြခင်း 
မြပုရ- 

 (က) တိင်ကားသည့် ကိစ္စသည် ကာ်မရှင်က စစမ်းစစ် ဆး 
ပီး သာ ကိစ္စြဖစ်ြခင်း၊ 

 (ခ ) တိင်ကားမတွင ် အ ရး ကီးသည့် သက် သခချက်များ 
မပါရှိြခင်း သိမ့ဟတ် လိအပ်၍ ကိုတင် ထာက်လှမ်း 
စစမ်းရာတင်ွလည်း ခိင်လသည့် သက် သခချက် 
မရရှိြခင်း၊ (၄) 

 (ဂ ) ထပ်မတိင်ကားမတွင် အ ရးကီးသည့် သက် သခချက် 
အသစ် မပါရှိြခင်း။ 

၂၃။ ကာ်မရှင်သည် ကာ်မရှင်အဖဲွ၀့င်တစ်ဦးဦးက ခါင်း ဆာင်၍ 
သင့် လျာ် သာ နိင်ငသားများပါ၀င်သည့် စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ မ့ျား 
ကိ ဖဲွ စ့ည်းကာ လပ်ငန်းတာ၀န်များ သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။ 

၂၄။ စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖဲွတွ့င် အာက်ပါပဂ္ုိဂ လ်များ မပါဝင် စရ- 

 (က) စွပ်စွဲတိင်တန်းသည့် အ ကာင်းအရာတွင် အကျိုး 
သက်ဆိင်သူ၊ 

 (ခ ) စွပ်စဲွတိင်ကားသူ သိမ့ဟတ် စွပ်စဲွတိင်ကားခရသူအ ပ  
မလိမန်းတီးသူ၊ 
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 (ဂ ) စွပ်စွဲတိင်ကားသ ူ သိမ့ဟတ် စွပ်စဲွ တိင်ကားခရသူနှင့် 
ဆွမျို း တာ်စပ်သူ၊ 

 (ဃ) စွပ်စွဲတိင်ကားသ ူ သိမ့ဟတ် စွပ်စွဲတိင်ကားခရသူနှင့် 
လပ်ငန်းဆက်စပ် လပ်ကိင် နသူ။ 

၂၅။ စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲက့ စစမ်းစစ် ဆးမ ြပုလပ်ရာတွင် 
စွပ်စွဲတိင်တန်းခရသူအား စွပ်စွဲချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်ှးလငး် 
တင်ြပရန်၊ သက် သခချက် တင်ြပရန ် သိမ့ဟတ် သက် သတင်ြပရန ်
ကာလ သတ်မှတ်၍ အ ကာင်းကားရမည်။ 

၂၆။ စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲက့ ြပုလပ်သည့် စစမ်းစစ် ဆးမတွင် 
စွပ်စွခဲရသသူည် စွပ်စွဲချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊ 
ကိယ်စားလှယ်ြဖင့် ြဖစ် စ ထ ချရှင်းလင်းနိင်သည်။ 

၂၇။ (က) စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖဲွသ့ည် စစမ်းစစ် ဆးမ ပီးစီးသည့် 
အခါ  ကာ်မရှင် ဥက္က ထ စစမ်းစစ် ဆး တွ ရိှ့ချက် 
အစီရင်ခစာကိ ဆာလျင်စွာ တင်ြပရမည်။ (၄) 

 (ခ ) ကာ်မရှင်ဥက္က သည ် ပဒ်မခွဲ(က)အရ 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 တွရ့ှိချက် အစီရင်ခစာအရ- 

  (၁) စွပ်စွဲချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခိင်လ သာ အ ထာက် 
အထား မ ပ ပါက်ဟယူဆပါက စွပ်စဲွတိင်တန်းချက် 
ကိ ပယ်နိင်သည်။ 
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  (၂) စွပ်စွခဲရသသူည် ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ခခကိ 
ကျူးလွန်သည်ဟ ယူဆပါက တရားစွဲဆိရန ်
ကိုတင်ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးပီး ထိသူအား သက်ဆိင်ရာ 
တရားရးတွင ် တရားစဲွဆိရန် စစမ်းစစ် ဆး ရး 
အဖဲွကိ့ ြဖစ် စ၊ စစ် ဆး ရးမှူ း(၄) ကိြဖစ် စ 
တာ၀န ် ပးအပ်နိင်သည်။ 

  (၃) ပဒ်မခဲွငယ်(၂)အရ တရားစဲွဆိရန် ကိုတင်ခွင့်ြပုမိန် ့
ထတ် ပးြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဆးြဖတ်ချက် 
အား နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည်သူလ့တ် တာ် ဥက္က  
နှင့် အမျို းသားလတ် တာ် ဥက္က ထသိ ့ ဆာလျင်စွာ 
အသိ ပးတင်ြပရမည်။ 

 (ခ ) စစမ်းစစ် ဆး တွရိှ့ချက် အစီရင်ခစာကိ စိစစ် ပီး ပဂ္ုိဂ လ် 
တစ်ဦးဦးသည ် အဂတိလိက်စားမ(၁)ြဖင့် ကယ်၀ 
ချမ်းသာလာမ ြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိပါက ဤဥပ ဒ 
အခန်း(၄)ပါ  ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ပဏာမစိစစ် ရး 
အဖဲွ ့ဖဲွစ့ည်း၍ တာ၀န် ပး ပီး စိစစ် တွရိှ့ချက် အစီရင်ခစာ 
တင်ြပ စရမည်။ 

 (ဂ ) နာက်ထပ်သက် သခချက်များ စစမ်းရယူသင့်သညဟ် 
ယူဆပါက ယင်းအစီရင်ခစာတင်ြပ သာ စစမ်းစစ် ဆး 
ရးအဖဲွကိ့ြဖစ် စ၊ အြခားစစမ်းစစ် ဆး ရးအဖဲွကိ့ ြဖစ် စ 
တာ၀န် ပးအပ်နိင်သည်။ 

၂၉။ ကာ်မရှင်က စွပ်စွဲခရသူအ ပ  တရားစွဲဆိအ ရးယူရန် 
အ ကာင်း ပ ပါက်သည့်ကိစ္စ၌လည်း ကာင်း၊ ပဏာမစိစစ် ရးအဖဲွြ့ဖင့် 
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စိစစ်ရန် ဆးြဖတ်သည့်ကိစ္စ၌လည်း ကာင်း၊ စွပ်စွဲခရသူမှာ လပ်ပိင်ခွင့် 
အာဏာရှိသူြဖစ်လင ် ကာ်မရှင်က ထိသိဆ့းြဖတ်သည့် နရ့က်မှစ၍ 
ထိစွပ်စွဲခရသူအား ယင်း၏ လပ်ငန်းတာ၀န်များကိ ဆက်လက် 
ဆာင်ရွက် စြခင်း မြပုရ။ 

၃၀။ ကာ်မရှင်သည် - 

 (က) လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရိှသူအ ပ  တရားစဲွဆိ အ ရးယရူန် 
အ ကာင်း ပ ပါက် ကာင်း ဆးြဖတ်သည့် ကိစ္စတွင ်
ယင်းကိစ္စအတွက် မိမိ၏အစီရင်ခစာကိ ပဒ်မ ၂၁၊ 
ပဒ်မခွဲ (က)အရ တာ၀န် ပးသည့် နိင်င တာ်သမ္မတထ 
သိလ့ည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၂၁၊ ပဒ်မခဲွ(ခ)အရ တာ၀န် ပး 
သည့် သက်ဆိင်ရာလတ် တာ်ဥက္က ထသိ ့ လည်း ကာင်း၊ 
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွသိ့ ့လည်း ကာင်း တင်ြပရမည်။ 
အဆိပါ ဆးြဖတ်ချက်အား တိင်ကား သာ နစ်နာသ ူ
ထသိလ့ည်း အ ကာင်းကား အသိ ပးရမည်။ (၄) 

 (ခ ) စစမ်းစစ် ဆးချက်အရ စွပ်စွဲခရသူအ ပ  ၀န်ထမ်း 
စည်းကမ်းအရသာ အ ရးယူသင့်သည်ဟ ယူဆပါက 
ယင်း၏၀န်ထမ်းအကီးအကဲထ အ ကာင်းကားရမည်။ 

၃၁။ ကာ်မရှင်က စွပ်စွဲချက်အ ပ  စစမ်းစစ် ဆး နစဉ်အတွင်း 
စွပ်စွခဲရသသူည် ရာထူးစွန်လ့တသ်ွား ပီး ြဖစ် သာ်လည်း ဥပ ဒ 
ကာင်းအရ ဆက်လက်အ ရးယူရန် သာ်လည်း ကာင်း၊ ၀န်ထမ်း 

စည်းကမ်းနှင့်အညီ အ ရးယူရန် သာ်လည်း ကာင်း၊ နိင်င တာ်က 
သက်ဆိင်ရာ ငွ ကး၊ ပစ္စည်းများကိ သိမ်းယူနိင်ရန် သာ်လည်း ကာင်း 
စစမ်းစစ် ဆးမကိ အပီးသတ်ြပုလပ်နိင်သည်။ 
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၃၂။ တည်ဆဲဥပ ဒ ြပ ာန်းချက်တစ်ခခတွင် မည်သိပ့င်ပါရိှ စကာမူ 
ကာ်မရှင်က ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစမ်း 
ထာက်လှမ်းရန ် လိအပ်သည်ဟ ယူဆလင် စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖဲွ  ့
သိမ့ဟတ် စစ် ဆး ရးမှူ းတစ်ဦးဦးအား ဘဏ်တစ်ခခရှိ စွပ်စွဲခရသူ 
နှင့် သက်ဆိင် သာ ဘဏ်စာရင်းများကိ စစမ်းစစ် ဆးရန် အာက်ပါ 
လပ်ပိင်ခွင့်များ အပ်နှင်းနိင်သည်- 

 (က) ဘဏ်နှင့် ငွ ရး ကး ရး အဖွဲအ့စည်းတစ်ခခ၏ 
လက်ဝယတွ်ငြ်ဖစ် စ၊ ယင်း၏ထိန်းသိမ်းမ အာက်တွင် 
ြဖစ် စ ရှိ သာ ဘဏ်လပ်ငန်းဆိင်ရာ စာအပ်စာတမ်း၊ 
ဘဏ်စာရင်း သိမ့ဟတ် စာတမ်းအမှတ်အသား တစ်ခခ 
ကိ စစ် ဆးြခင်း၊ မိတ္တ ူကူးယြူခင်း၊ 

 (ခ ) အစရှယ်ယာစာရင်း၊ အ၀ယ်စာရင်း၊ အသးစရိတ်စာရင်း 
သိမ့ဟတ် သူတစ်ဦးဦးက ဘဏ်တွင ်ဖွင့်လှစ်ထား သာ 
ငွထတ်စာရင်းတစ်ခခကိ စစ် ဆးြခင်း၊ မိတ္တ ူကူးယူြခင်း၊ 

 (ဂ ) ဘဏ်နှင့် ငွ ရး ကး ရးအဖဲွအ့စည်း တစ်ခခတွင်ရိှ သာ 
အာမခ သတ္တ ာ တစ်ခခတွင် ထည့်သွင်းထားရှိသည်များ 
ကိ စစ် ဆးြခင်း၊ 

 (ဃ) ပဒ်မခွဲ(က) (ခ) နှင့် (ဂ)တိနှ့င့် သက်ဆိင် သာ စာတမ်း 
အမှတ်အသား၊ စာရင်းနှင့် ပစ္စည်းတစ်ခခနှင့် သက်ဆိင် 
သည့် အြခားသတင်းအချက်အလက်များအား မးြမန်း 
စစ် ဆးြခင်း။ 

၃၃။ ပဒ်မ(၃၂)အရ လပ်ပိင်ခွင့်အပ်နှင်းြခင်းခရ သာ စစမ်းစစ် ဆး 
ရးအဖွဲ  ့ သိမ့ဟတ် စစ် ဆး ရးမှူးသည် အာက်ပါအ ြခအ နများ 
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တွင ် မိမိစစမ်းစစ် ဆးရ သာ စာအပ်၊ စာတမ်းအမှတ်အသား၊ 
စာရင်း၊ ငွ စသည်တိကိ့ သိမ်းဆည်းနိင်သည်- 

 (က) ယင်းတိကိ့ မသိမ်းဆည်းဘ ဲ စစ် ဆးမ၊ မိတ္တ ူကူးယူမ 
သိမ့ဟတ် အနှစ်ချုပ် ထတယ်ူမ မြပုနိင်ြခင်း၊ 

 (ခ ) ယင်းတိကိ့ မသိမ်းဆည်းပါက သက် သခ ဖျာက်ဖျက်မ 
ြပုနိင်ြခင်း၊ 

 (ဂ ) ဤဥပ ဒအရြဖစ် စ၊ အြခားတည်ဆ ဲ တရားဥပ ဒ 
တစ်ရပ်ရပ်အရ ြဖစ် စ တရားစွဲဆိရာတွင ် ယင်းတိက့ိ 
သက် သခအြဖစ် တင်ြပရန ်လိအပ်ြခင်း။ 

၃၄။ (က) ကာ်မရှင်သည် ဤဥပ ဒပါ အ ရးယူမည့် ြပစ်မ 
တစ်ခခနှင့် အကျုး၀င်သည့် သိမ့ဟတ် ယင်းအမတင်ွ 
သက် သခအြဖစ် တင်ြပမည့် ငွ ကးဆိင်ရာ စာချုပ ်
စာတမ်းတစ်ခခ အပါအ၀င် ရ ့ ြပာင်းနိင် သာ ပစ္စည်း 
တစ်ခခသည် ဘဏ ် နှင့် ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအ့စည်း 
တစ်ခခ၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိ ကာင်း သိမ့ဟတ် ယင်း၏ 
ထိန်းကွပ်မ အာက်တွင် ရှိ ကာင်း သတင်းရရှိ ပီး၊ 
ယင်းသတင်းအ ပ  ယကည်သည့်အခါ တည်ဆဲဥပ ဒ 
ြပ ာန်းချက်တစ်ခခတွင် မည်သိပ့င်ပါရိှ စကာမူ ကာ်မရှင် 
၏ အမိန်ကိ့ ရပ်သိမ်းြခင်း သိမ့ဟတ် ြပာင်းလဲြခင်း 
ြပုသည့်အချိန်အထိ ယင်းပစ္စည်းကိြဖစ် စ၊ ယင်းပစ္စည်း 
၏ အစိတ်အပိင်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ ြဖစ် စ ရာင်းချြခင်း 
သိမ့ဟတ် အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် ထခဲွြခင်း၊ လဲ ြပာင်း 
ြခင်းမြပုရန် အမိန်ထ့တ်နိင်သည်။ 
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 (ခ ) ပဒ်မခွဲ(က)ပါအမိန်ကိ့ လိက်နာ ဆာင်ရွက်သည့် ဘဏ် 

နှင့် ငွ ရး ကး ရးအဖဲွအ့စည်း သိမ့ဟတ် ကိယ်စားလှယ် 

သိမ့ဟတ် ၀န်ထမ်းအား ြပစ်မ ကာင်းအရ ြဖစ် စ၊ 

တရားမ ကာင်းအရြဖစ် စ အ ရးယူခွင့်မရှိ စရ။ 

၃၅။ ကာ်မရှင်သည် ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် 

ြခင်းနှင့် အကျုး၀င်သည့် ငွ ကး၊ ပစ္စည်းတစ်ခခကိ ြပည်ပဘဏ ်

သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂ လ်တစ်ဦးဦးထတွင ် ထားရှိ ကာင်း သိမ့ဟတ် အပ်နှ 

ထား ကာင်း ယကည်သည့်အခါ ထိပစ္စည်းကိ တစ်နည်းနည်းြဖင့် 

လဲ ြပာင်းြခင်းမြပု စ ရးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက် 

နိင်သည်။ 

 

အခန်း(၆) 

ကာ်မရှင်ရးဖွဲ စ့ည်းြခင်း 
 

၃၆။(၄) (က) နိင်င တာ ် သမ္မတသည် ကာ်မရှင်ရးကိ လိအပ်သလိ 

ဖွဲ စ့ည်းနိင်သည်။ 

 (ခ) ကာ်မရှင်သည် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာ 

တူညီချက်ြဖင့် ကာ်မရှင်ရးခဲွများကိ ဖဲွစ့ည်းနိင်သည်။ 

၃၇။ နိင်င တာ်သမ္မတသည် ကာ်မရှင်၏ အကြပုချက်အရ 

စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်ကိ ၀န်ထမ်းစည်းမျဉ်းများနှင့်အည ီ ခန်အ့ပ် 

ရမည်။ 
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စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်၏ တာ၀န်နှင့် လပပ်ိင်ခွင့်များ 

၃၈။ စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်သည် ကာ်မရှင်ကိ တာ၀န်ခ ပီး ကာ်မရှင် 

၏ လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ လပ်ငန်းတာ၀န်များကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၉။ စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်သည ် ကာ်မရှင်၏ လမ်းညန်ချက်နှင့် 

အညီ ကာ်မရှင်ရးကိ ညန်ကားြခင်း၊ ထိန်းကွပ်ြခင်းနှင့် ကီးကပ် 

ြခင်း ြပုရမည်။ 

၄၀။ စစ် ဆး ရးမှူးချု ပ်သည် မိမိ၏ လပ်ငန်းတာ၀န် ဆာင်ရွက်ချက် 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစီရင်ခစာကိ ကာ်မရှင်သိ ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

အညီ တင်ြပရမည်။ 

စစ် ဆး ရးမှူး၏ လပ်ငန်းတာ၀န်၊ လပ်ပိင်ခွင့်နှင့် ကင်းလွတ်ခွင့်များ 

၄၁။ စစ် ဆး ရးမှူးသည ် ကာ်မရှင်၏ တာ၀န် ပးအပ်ချက်အရ 

အာက်ပါလပ်ငန်းတာ၀န်များကိ ဆာင်ရွက်ရမည-် 

 (က) သတင်း ပးချက်နှင့် တိင်ကားချက်များကိ လက်ခြခင်း၊ 

စစမ်းစစ် ဆးြခင်း၊ 

 (ခ ) ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ခခကိ ကျူးလနွြ်ခင်း၊ ြပစ်မ 

ကျူးလွန်ရန ် အားထတ်ြခင်း၊ ြပစ်မကျူးလွန်ရာတွင် 

အား ပးကူညီြခင်းတိနှ့င့်စပ်လျဉ်း၍ စစမ်း ထာက်လှမ်းြခင်း၊ 

 (ဂ ) အဂတိလိက်စားမ(၁) ပ ပါက် စသည့် အစိးရဌာန၊ 

အစိးရ အဖဲွအ့စည်း၊ အများြပည်သူနှင့် သက်ဆိင်သည့် 

အဖွဲအ့စည်းများ၏ သ ဘာသဘာ၀၊ စနစ်များနှင့် 
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လပ်ထးလပ်နည်းများကိ စစ် ဆးြခင်း၊ ယင်းစနစ်များ 

နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ လိအပ်သလိ ြပုြပင်နိင်ရန် 

ကာ်မရှင်သိ ့ ထာက်ခတင်ြပြခင်း၊ 

 (ဃ) အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး(၁) ဆာင်ရွက် နသည့် 

အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်း၊ ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်းက 

မတ္တ ာရပ်ခလင် အကဉာဏ် ပးြခင်း၊ အကူအညီ ပးြခင်း၊ 

 (င ) အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး(၁)  ကိ ထိ ရာက်စွာ 

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်း၊ အများ 

ြပည်သူဆိင်ရာ အဖွဲအ့စည်းများ၏ အကီးအမှူ းများ 

အား ကာ်မရှင်၏လမ်းညန်ချက်နှင့်အညီ အကြပ ြုခင်း၊ 

 (စ ) မိမိ၏ စစမ်း ထာက်လှမ်း တွရ့ှိချက်များကိ စစမ်း 

စစ် ဆး ရးအဖဲွသိ့ ့တင်ြပြခင်း၊ 

 (ဆ) အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရး(၁)အတက်ွ အများ 

ြပည်သူကိ အသိပညာ ပးြခင်း၊ 

 (ဇ ) ကာ်မရှင်က ပးအပ်သည့် အြခားလပ်ငန်းတာ၀န်များ 

ကိ ထမ်း ဆာင်ြခင်း။ 

၄၂။ ကာ်မရှင်အဖဲွ၀့င်၊ ပဏာမစိစစ် ရးအဖဲွ၀့င်၊ စစမ်းစစ် ဆး ရး 

အဖဲွ၀့င်နှင့် စစ် ဆး ရးမှူ းများသည ် ဤဥပ ဒပါ လပ်ငန်းတာ၀န ်

များကိ ထမ်း ဆာင်ရာတွင ် တည်ဆဲဥပ ဒ တစ်ရပ်ရပ်ပါ ရဲအရာရှိ 

တစ်ဦး၏ လပ်ပိင်ခွင့်နှင် ့ကင်းလွတ်ခွင့်များ ရရိှ စရမည်။ 
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အခန်း(၇) 

အဂတိလိက်စားမ(၁)နှင့်စပလ်ျဉ်း၍ သတင်း ပး ဆာင်ရွက်ြခင်း  

နိင်င တာ်သမ္မတ၊ ြပည်သူလ့တ် တာ်ဥက္က ၊ 
အမျို းသားလတ် တာ်ဥက္က နှင့် 

လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များက ဆာင်ရွက်ြခင်း 
 

၄၃။ (က) နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် ြပည်သူလ့တ် တာ်ဥက္က  
သိမ့ဟတ် အမျို းသားလတ် တာ်ဥက္က သည ် အဂတ ိ
လိက်စားမ(၁) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစမ်းစစ် ဆးတင်ြပရန် 
ကာ်မရှင်ကိ တာ၀န် ပးအပ်နိင်သည်။ 

 (ခ ) ြပည်သူလ့တ် တာ ် သိမ့ဟတ် အမျို းသားလတ် တာ ်
ကိယ်စားလှယ်သည် နိင်င ရးရာထူး လက်ရှိြဖစ်သူ 
တစ်ဦးဦးအ ပ  အဂတိလိက်စားမ(၁) ြဖင့် ကယ်၀ချမ်းသာ 
လာြခင်း၊ ရာထူးဆိင်ရာ လပ်ပိင်ခွင့် အလွဲသးစားမ 
ြပုြခင်း သိမ့ဟတ် အဂတိလိက်စားမ(၁) ကျူးလွန်ြခင်း 
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပ ဒနှင့်အည ီသက်ဆိင်ရာ လတ် တာ ်
ဥက္က သိ ့တင်ြပခွင့်ရှိသည်။ (၄) 

 (ဂ ) သက်ဆိင်ရာ လတ် တာ်ဥက္က သည ်- 

  (၁) ပဒ်မခဲွ(ခ)ပါ  တင်ြပချက်ကိ လက်ခရရိှသည့်အခါ 
လိအပ်သလိ စစမ်းစစ် ဆး ပီးတင်ြပရန် ကာ်မရှင် 
ကိ တာ၀န် ပးအပ်ရမည်။ 

  (၂) ကာ်မရှင်၏ တင်ြပချက်အရ မည်သူက့ိမဆိ 
အဂတိလိက်စားမ(၁)ြဖင့် ကယ်ဝချမ်းသာလာ ကာင်း၊ 
ရာထူးဆိင်ရာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိ အလဲွသးစားြပု ကာင်း 
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သိမ့ဟတ် အဂတိလိက်စားမ(၁) ကျူးလွန် ကာင်း 
တွရိှ့ပါက ထိသူအား သက်ဆိင်ရာက ဥပ ဒနှင့် 
အညီ အ ရးယူနိင် ရးအတွက် အ ကာင်းကား 
ရမည။် (၄) 

သတင်း ပးြခင်းနှင့် တိင်ကားြခင်း (၄) 
 

၄၄။ မည်သူမဆိ အဂတိလိက်စားမ(၁)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ 
အဂတိလိက်စားမ(၁)ြဖင့် ကယ်၀ချမ်းသာလာြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
သာ်လည်း ကာင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကာ်မရှင်သိြ့ဖစ် စ၊ 
ကာ်မရှင်ရးသိြ့ဖစ် စ၊ ဤဥပ ဒအရ ဖဲွ စ့ည်း သာ လပ်ငန်း 
ကာ်မတီ၊ လပ်ငန်းအဖွဲ ၊့ ပဏာမစိစစ် ရးအဖဲွ နှ့င့် စစမ်းစစ် ဆး ရး 
အဖွဲတ့စ်ခခသိြ့ဖစ် စ၊ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်း 
တစ်ခခသိြ့ဖစ် စ သတင်း ပးပိခ့ျက်နင့်ှ တိင်တန်းချက်များကိ ပးပိ ့
နိင်သည်။ (၄) 

၄၅။ ပဒ်မ ၄၄ အရ သတင်း ပးပိခ့ျက် သိမ့ဟတ် တိင်တန်းချက် 
တိက့ိ ရရှိ သာ ကာ်မရှင်ရး၊ လပ်ငန်း ကာ်မတီ၊ လပ်ငန်းအဖွဲ ၊့ 
ပဏာမစိစစ် ရးအဖဲွနှ့င့် စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖဲွ ့ သိမ့ဟတ် သက်ဆိင်ရာ 
အစိးရဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းတစ်ခခသည် ထိသတင်း ပးပိခ့ျက် သိမ့ဟတ် 
တိင်တန်းချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထိ ရာက်စွာ ဆက်လက် ဆာင်ရွက် 
နိင် ရးအတွက် လိအပ် သာ လမ်းညန်မြပုနိင်ရန် သတ်မှတ်ချက်များ 
နှင့်အညီ ကာ်မရှင်သိ ့ ဆာလျင်စွာ တင်ြပရမည်။ 

၄၆။ ပဒ်မ ၄၄ အရ သတင်း ပးပိခ့ျက် သိမ့ဟတ် တိင်တန်းချက် 
ပးပိသူ့သည် ခိင်လ သာအ ကာင်းမရိှဘဲ ပဂ္ုိဂ လ်တစ်ဦးတစ် ယာက် 
အား နစ်နာ စရန် သိမ့ဟတ် ဂဏ်သ ရပျက် စရန် ရည်ရွယ်၍ 
သတင်း ပးပိခ့ျက်ကိြဖစ် စ၊ တိင်တန်းချက်ကိြဖစ် စ တမင်ြပုလပ် 
ကာင်း ပ ပါက်ပါက ဤဥပ ဒအရ အ ရးယူြခင်းခရမည်။ 
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အခန်း(၈) 

လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူက ပိင်ဆိင်သည့် ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊ 
ပးရန်တာ၀န်နှင့်  

ရရန်ပိင်ခွင့်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကညာြခင်း 
 

၄၇။ ကာ်မရှင်သည် ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊ ပးရန်တာ၀န်နှင့် ရရန ်
ပိင်ခွင့်များ ပိင်ဆိင်မနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကညာလာ(၄) ပးပိရ့န် တာ၀န် 
ရှိသည့် လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရိှသူများ၏ အမည်စာရင်းကိ သက်ဆိင်ရာ 
ဌာန၊ အဖဲွအ့စည်းများမှ တာင်းခ၍စိစစ် ပီး အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန် 
ကညာရမည်။ 

၄၈။ ပဒ်မ ၄၇ အရ ကညာလာ(၄) ပးပိရ့န် တာ၀န်ရှိ သာ 
လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူများသည ် မိမိတိဦ့းစီးသည့် တစ်စီးပွားတည်း 
ြဖစ် သာ မိသားစပိင် ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊ ပးရန်တာ၀န်နှင့် ရရန်ပိင်ခွင့် 
များ စာရင်းကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကာ်မရှင်သိ ့တစ်နှစ်လင် 
တစ်ကိမ် ကညာချက်များ ပးပိတ့င်ြပရမည်။ 

၄၉။ လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူများသည် ကညာလာ ပးပိရ့ာတွင်- 

 (က) မိမိ၏ ငွ ကးနှင့် ပစ္စည်းများကိ မည်သိမ့ည်ပ ပိင်ဆိင် 
ကာင်း အ ထာက်အထား မိတ္တ ူ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။ 

 (ခ ) ပစ္စည်းများ လဲ ြပာင်း ရာင်းချြခင်းရိှပါက ရာင်းချရ ငွမှ 
၀င် ငွခွန် ထမ်း ဆာင်ထားလင် ထိသိထ့မ်း ဆာင်ထား 
သည့် အ ထာက်အထား စာရွက်စာတမ်း မိတ္တ ူပူးတဲွ 
တင်ြပရမည်။ 

 (ဂ ) ပဒ်မခဲွ(က)နှင့်(ခ)ပါ  ငွ ကးနှင့်ပစ္စည်းများကိ ပိင်ဆိင် 
ကာင်း အ ထာက်အထားအြပင် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ 
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ရရှိ သာ ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊ ပးရန်တာ၀န်နှင့် ရရန် 
ပိင်ခွင့်များစာရင်းကိ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။ 

၅၀။ ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊ ပးရန်တာ၀န်နှင့် ရရန်ပိင်ခွင့်များ စာရင်း 
ကညာလာ ပးပိရ့န် တာ၀န်ရှိသည့် လပ်ပိင်ခွင့် အာဏာရှိသ ူ

ကွယ်လွန်သည့်အခါ ထိသူ၏ အ မွဆက်ခသူ၊ တရား၀င်ကိယ်စားလှယ် 
သိမ့ဟတ် ပစ္စည်းထိန်းက ထိကွယ်လွန်သူ ပိင်ဆိင်သည့် ငွ ကးနှင့် 
ပစ္စည်းများ၏စာရင်းကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကာ်မရှင်သိ ့
ကညာလာ တင်ြပရမည်။ 

 

 အခန်း(၉) 

အဂတိလိက်စားမ(၁)ြဖင့် ကယ်၀ချမ်းသာလာမ ကာင့် 

ရရှိသည့် ငွ ကးနှင့်  ပစ္စည်းများကိ ြပည်သူဘ့ ာအြဖစ ်
သိမ်းဆည်းြခင်း 

 

၅၁။ ကာ်မရှင်သည် စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖဲွ၏့ စစမ်းစစ် ဆး 
တွရ့ှိချက် အစီရင်ခစာအရ အဂတိလိက်စားမ(၁)ြဖင့် ကယ်၀ 
ချမ်းသာလာြခင်း ကာင့် လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသ ူတစ်ဦးဦးက ပိင်ဆိင် 
သည့် ငွ ကး၊ ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်တင်ြပရန် ပဏာမ 
စိစစ် ရးအဖဲွကိ့ တာ၀န် ပးအပ်ရမည်။ 

၅၂။ ကာ်မရှင်၏ တာ၀န် ပးချက်အရ ပဏာမစိစစ် ရးအဖဲွသ့ည ်
ဤဥပ ဒနှင့်အညီ လိအပ် သာ သက် သခချက်များရယူ ပီး အဆိပါ 
ငွ ကးနှင့်ပစ္စည်းများကိ ြပည်သူဘ့ ာအြဖစ ် သိမ်းဆည်းရန် သင့်/ 
မသင့် သ ဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် စိစစ် တွ ရိှ့ချက် အစီရင်ခစာကိ 
ကာ်မရှင်သိ ့တင်ြပရမည်။ 
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၅၃။ ကာ်မရှင်သည် ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ၏့တင်ြပသည့် စိစစ် 
တွရ့ှိချက် အစီရင်ခစာကိ စိစစ် ပီး အဆိပါ ငွ ကးနှင့် ပစ္စညး် 
များသည်- 

 (က) အဂတိလိက်စားမ(၁) ြဖင့်ရရှိ သာ ငွ ကးနှင့် ပစ္စည်း 
များြဖစ် ကာင်း သက် သထင်ရှား ပ ပါက်လင် အဆိပါ 
ငွ ကးနှင့်ပစ္စည်းများကိ ြပည်သူဘ့ ာအြဖစ် သိမ်းဆည်း 
သည့် အမိန်ခ့ျမှတ်ရမည်။ 

 (ခ ) ဥပ ဒနှင့်ညီညွတ် သာနည်းလမ်းြဖင့် ရရှိ သာ ငွ ကး 
နှင့် ပစ္စည်းများြဖစ် ကာင်း လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူက 
သက် သထင်ရှားြပနိင်လင် အဆိပါ ငွ ကးနှင့် ပစ္စည်း 
များကိ ယင်းအား ြပန်လည် ပးအပ်ရမည်။ 

၅၃-က။(၄)(က) ပဒ်မ ၅၃၊ ပဒ်မခွဲ(က)အရ ချမှတ်သည့် အမိန်နှ့င့် 
စပ်လျဉ်း၍ အမိန်ခ့ျမှတ်ြခင်း ခရသူက အမိန်ခ့ျမတှ် 
သည့် နမ့ ှ ရက် ပါင်း ၉၀ အတွင်း သတ်မှတ်ချက်များ 
နှင့်အညီ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွထ့အယူခခွင့်ရိှသည်။ 

 (ခ ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖဲွသ့ည် ကာ်မရှင်က ချမှတ်သည့် 
အမိန်တ့စ်ရပ်ရပ်ကိ အတည်ြပုြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 
ပယ်ဖျက်ြခင်း လိအပ်ပါက ြပန်လည်စစမ်းစစ် ဆး စ ပီး 
သင့် လျာ်သည့် အမိန်တ့စ်ရပ်ရပ်ချမှတ်ြခင်း ြပုနိင်သည်။ 

 (ဂ ) ြပည် ထာင်စ အစိးရအဖဲွ၏့ ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီး 
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 သိမ့ဟတ ် နိင်င ရးရာထူး 
လက်ရိှြဖစ်ခ့ဲစဉ်က မည်သူမဆိ အဂတိလိက်စားမ(၁) ကျူးလွန် ကာင်း 
ြပစ်မထင်ရာှး စီရင်ြခင်းခရလင ် ထိသူကိ ၁၅ နှစ်ထက်မပိ သာ 
ထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အြပင် ငွဒဏ်လည်းချမှတ်နိင်သည်။ (၄) 

၅၆။ နိင်င ရးရာထူးလက်ရိှြဖစ်သူမှအပ အြခားလပ်ပိင်ခွင့်အာဏာ 
ရှိသူ သိမ့ဟတ် လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိစဉ်က မည်သူမဆိ အဂတ ိ
လိက်စားမ(၁) ကျူ းလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ 
တစ်ဆယ်နှစ်ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အြပင် ငွဒဏ ်
လည်း ချမှတ်နိင်သည်။ (၄) 

၅၇။ နိင်င ရးရာထူးလက်ရှိြဖစ်သူနှင့် လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသူမှအပ 
အြခားမည်သူမဆိ အဂတိလိက်စားမ(၁) ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မ 
ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ ခနစ်နှစ်ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ် 
ချမှတ်ရမည့်ြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင်သည်။ 
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၅၈။ မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိင်သည့် 
ငွ ကးနှင့် ပစ္စည်းများအ ပ  အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုနိင်ရန် 
ဖးကွယြ်ခင်း၊ ဖျာက်ဖျက်ြခင်း၊ ြပာင်းလဲြခင်း သိမ့ဟတ် လဲ ြပာင်း 
ြခင်းြပု ကာင်း ြပစ်မထင်ရာှး စီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူအား ငါးနှစ် 
ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ချရမည့်ြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင်သည်။ 

၅၉။ မည်သူမဆိ ပဂ္ဂုလ်တစ်ဦးတစ် ယာက်အား နစ်နာ စရန် 
သိမ့ဟတ် ဂဏ်သ ရပျက် စရန် ရည်ရွယ်၍ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မ 
တစ်ခခကိ ကျူ းလွန်သည်ဟ သာ်လည်း ကာင်း၊ အဂတိလိက်စားမ(၁) ြဖင့် 
ကယ်၀ချမ်းသာလာြခင်း ြဖစ်သည်ဟ သာ်လည်း ကာင်း၊ မမှန်မကန် 
သတင်း ပးပိြ့ခင်း၊ တိင်တန်းြခင်းြပု ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း 
ခရလင် ထိသူကိ သးနှစ်ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ် ချမှတ်ရမည့် 
အြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတနိ်ငသ်ည်။ (၄) 

၆၀။ မည်သူမဆိ ကာ်မရှင် သိမ့ဟတ် ကာ်မရှင်က လဲအပ်တာ၀န ်
ပးအပ်သည့် အဖဲွအ့စည်းတစ်ခခက ထတ်ဆင့်သည့် အမိန်တ့စ်ရပ်ရပ်ကိ 
လိက်နာရန်ပျက်ကွက် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ 
ြခာက်လထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လး 
ြဖစ် စ ချမှတနိ်ငသ်ည်။ 

၆၁။ မည်သည့်လပ်ပိင်ခွင့်အာဏာရိှသူမဆိ ဤဥပ ဒအရ ကာ်မရှင်က 
သတ်မှတ်သည့် အချနိက်ာလအတင်ွး ငွ ကး၊ ပစ္စည်း၊ ပးရန ်
တာ၀နနှ်င့် ရရန်ပိင်ခွင့်ဆိင်ရာ အ ထာက်အထားများကိ တင်ြပရန ်
တမင်ပျက်ကွက် ကာင်း သိမ့ဟတ် ယင်းအ ထာက်အထားများကိ 
မမှန်မကန် တင်ြပ ကာင်း သိမ့ဟတ် အချက်အလက်များကိ ထိန်ချန် 
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ကာင်း ြပစ်မထင်ရာှး စီရင်ြခင်းခရလင ် ထိသူကိ ငါးနှစ်ထက် 
မပိ သာ ထာင်ဒဏ် ချမှတ်ရမည့်ြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင်သည်။ 

၆၂။ ဘဏ်နှင့် ငွ ရး ကး ရး အဖွဲအ့စည်းတစ်ခခမှ တာ၀န်ရှိသ ူ
မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါ ြပုလပ်မ 
တစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလင် 
ယင်းြပုလပ်မ တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ထိသူကိ ငါးနှစ်ထက် မပိ သာ 
ထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်ြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင်သည်- 

 (က) ကာ်မရှင်၏ တာ၀န် ပးချက်အရ စစမ်းစစ် ဆး ရး 
အဖွဲက့ တရား၀င်တာ၀န်ထမ်း ဆာင်ြခင်းကိ ခွင့်ြပုရန် 
ြငင်းပယ်ြခင်း၊ 

 (ခ ) ကာ်မရှင်က တားြမစ်မိန် ့ ထတ်ဆင့်ထား သာ ဘဏ် 
နှင့် ငွ ရး ကး ရး အဖွဲအ့စည်းတစ်ခခရှိ ငွ ကးနှင့် 
ပစ္စည်းများကိ ကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုမိန်မ့ရှိဘ ဲ ထတ် ပး 
ြခင်း၊ လဲ ြပာင်းြခင်း၊ 

 (ဂ ) စစမ်းစစ် ဆးမနှင့် သက်ဆိင်သည့် ငွ ကးနှင့် ပစ္စညး် 
ဆိင်ရာ မှတ်တမ်းများကိ ဖျာက်ဖျက်ြခင်း၊ ြပာင်းလဲ 
ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုချက် 
မရှိဘ ဲလဲ ြပာင်းြခင်း။ 

၆၃။ မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန်ရန် 
လ ့ ဆာ်ြခင်း၊ အားထတ်ြခင်း၊ ပူး ပါင်းကစည်ြခင်း သိမ့ဟတ် စီမ 
ခန်ခဲွ့ြခင်းြပုလ င်ြဖစ် စ၊ ြပစ်မကျူးလွန်ရာတွင် အား ပးကူညီလင် 
ြဖစ် စ၊ ယင်းြပစ်မအတွက် ြပ ာန်းထားသည့် ြပစ်ဒဏ်ကိ ချမှတ်ြခငး် 
ခရမည်။ 
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အခန်း(၁၁) 
အ ထွ ထ ွ

၆၄။ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းခရသူသည် မိမိပိင်ဆိင်သည့် ငွ ကးနှင့် 
ပစ္စည်းများကိ တရား၀င် မည်သိရ့ရှိ ကာင်း သိမ့ဟတ် မည်သည့် 
၀င် ငွြဖင့် ရရိှ ကာင်းကိ ခိင်လ သာ အ ထာက်အထားများြဖင် ့
သက် သထင်ရှားြပသရန ်တာ၀န်ရှိသည်။ 
၆၅။ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် တရားစွဲဆိရာတွင် တာ၀န် 
ပးအပ်ြခင်းခရသည့် စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖဲွ ့ သိမ့ဟတ် စစ် ဆး ရးမှ းူ(၄)  
သည-် 
 (က) နိင်င ရးရာထူးလက်ရိှြဖစ်သူကိ တရားစဲွဆိရန် ြဖစ်ပါက 

ြပည် ထာင်စ အစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် 
ကာ်မရှင်က ထတ် ပး သာ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ရယူ 
ရမည။် 

 (ခ ) လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်ကိ တရားစွဲဆိရန် ြဖစ်ပါက 
တည်ဆဲဥပ ဒနှင့်အညီ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ရယူရမည်။ 

 (ဂ ) နိင်င ရးရာထူးလက်ရိှြဖစ်သူနှင့် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် 
မှအပ အြခားသူတစ်ဦးဦးကိ တရားစဲွဆိရန် ြဖစ်ပါက 
ကာ်မရှင်က ထတ် ပး သာ ကိုတင်ခွင့်ြပုချက် ရယူရမည်။ 

၆၆။ ဤဥပ ဒအရ တရားစဲွဆိ တင်ပိထ့ား သာ အဂတိလိက်စားမ(၁) 
နှင့် သက်ဆိင်သည့် သက် သခပစ္စည်းသည် တရားရး ရှသိ့တ့င်ပိရ့န် 
မလွယ်ကူ သာ ပစ္စည်းြဖစ်ပါက ယင်းသက် သခပစ္စည်းကိ တရားရး 
ရှ သိ့ ့တင်ပိရ့န်မလိဘဲ မည်ကဲ့သိထ့ိန်းသိမ်းထား ကာင်း အစီရင်ခစာ 
သိမ့ဟတ် သက်ဆိင်ရာ စာရက်ွစာတမ်း အ ထာက်အထားများြဖင့် 
တင်ြပနိင်သည်။ ယင်းသိ ့ တင်ြပြခင်းကိ တရားရး ရှ သ့ိ ့ သက် သခ 
ပစ္စည်း တင်ြပဘိသကဲ့သိ ့ မှတယူ်ကာ သက်ဆိင်ရာတရားရးက ဥပ ဒ 
နှင့်အညီ စီမခန်ခ့ွဲသည့် အမိန်ခ့ျမှတ်ရမည်။ 
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၆၇။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင ်
ရွက်ရာတွင ် သ ဘာရိးြဖင့် ဆာင်ရွက် သာ ကာ်မရှင်အဖွဲ ၀့င်၊ 
ပဏာမစိစစ် ရးအဖဲွ၀့င်၊ စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ၀့င်၊ စစ် ဆး ရးမှူး၊ 
လပ်ငန်းအဖဲွ၀့င်နှင့် ကာ်မရှင်ရး၀န်ထမ်းများကိလည်း ကာင်း၊ ကာ်မရှင်၊ 
ပဏာမစိစစ် ရးအဖဲွ ၊့ စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ၊့ ကာ်မရှင်ရး ၀န်ထမ်း 
တစ်ဦးဦး၏ ကိယ်စား ဆာင်ရွက်သူများကိလည်း ကာင်း တရားမ ကာင်း 
အရြဖစ် စ၊ ြပစ်မ ကာင်းအရြဖစ် စ၊ အြခားအမအခင်း တစ်စတစ်ရာ 
ြဖင့်ြဖစ် စ အ ရးယြူခင်းမရှိ စရ။ 
၆၈။ အဂတိလိက်စားမ(၁)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ၊ အဂတိလိက်စားမ(၁) 
ြဖင့် ကယ်၀ချမ်းသာလာမနှင့် စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ၊ ငွ ကးနှင့်ပစ္စည်း 
များကိ စစမ်းစစ် ဆးအ ရးယူြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ အြခား 
တည်ဆဲဥပ ဒ တစရ်ပ်ရပ်တွင် မည်သိပ့င် ပါရှိ စကာမူ ဤဥပ ဒအရ 
သာလင် အ ရးယူရမည်။ 
၆၉။ ဤဥပ ဒအရ အ ရးယူပိင်ခွင့်ရှိသည့် ြပစ်မများအား ရအဲ ရး 
ယူပိင်ခွင့်ရှိ သာ ြပစ်မများအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။  
၇၀။(၁) (က) ကာ်မရှင်ဥက္က ကိ ြပည် ထာင်စ၀န် ကီး အဆင့်အြဖစ် 

လည်း ကာင်း၊ အတွင်း ရးမှူ းနှင့် အဖွဲ ၀့င်များကိ 
ဒတိယ၀န် ကီးအဆင့် အြဖစ်လည်း ကာင်း သတ်မှတ ်
ရမည။် 

 (ခ ) ပဒ်မခွဲ(က)နှင့်အည ီ သတ်မှတ် သာ အဆင့်အတန်းနှင့် 
လျာ်ညီသည့် ချီးြမင့် ငွ၊ စရတ်ိနှင့် အ ဆာင်အ ယာင် 
များကိ ခစားခွင့်ရှိ စရမည်။ 

 (ဂ ) ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ စ့ည်းသည့် လပ်ငန်း ကာ်မတီ၀င်များ၊ 
လပ်ငန်းအဖွဲ ၀့င်များ၊ ပဏာမစိစစ် ရး အဖွဲ ၀့င်များ၊ 
စစမ်းစစ် ဆး ရး အဖွဲ ၀့င်များ၊ စစ် ဆး ရးမှူ းနှင့် 
ကာ်မရှင်ရး၏ အရာထမ်း၊ အမထမ်းများသည် ြပည်သူ ့
၀န်ထမ်းများြဖစ်သည်ဟ မှတယူ်ရမည်။ 
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၇၁။ ကာ်မရှင်နှင့် ဤဥပ ဒအရဖဲွစ့ည်းသည့် လပ်ငန်း ကာ်မတီများ၊ 
လပ်ငန်းအဖဲွမ့ျား၊ ပဏာမစိစစ် ရးအဖဲွမ့ျား၊ စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖဲွ  ့
များ၏ အသးစရိတ်များ၊ ကာ်မရှင်ရး၏ အသးစရိတ်များအတွက် 
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲက့ ဘ ာ ငွခွဲ ဝ လျာထား ပးရမည်။ 

၇၂။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် 
နိင်ရန်- 

 (က) ကာ်မရှင်သည် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာ 
တူညီချက်ြဖင့် နည်းဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်း 
များကိ ထတြ်ပန်နိင်သည်။ 

 (ခ ) ကာ်မရှင်သည် လိအပ် သာ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ့
ညန်ကားချက်နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ ထတ်ြပန် 
နိင်သည်။ 

၇၃။ ၁၉၄၈ ခနှစ်၊ အဂတိလိက်စားမတားြမစ် ရးအက်ဥပ ဒ (ဥပ ဒ 
အမှတ် ၆၇/၄၈)ကိ  ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သိမ်းလိက်သည်။ 

 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ 
ကန်ပ်လက်မှတ် ရးထိးသည်။ 

 
 (ပ) သိန်းစိန် 
 နိင်င တာ်သမ္မတ 
 ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
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အစားထးိရ

ဥပ ဒ ပဒ်မ

ဏာမစစိစ်
စားခွင့်မျာ

ဥပ ဒ ပဒ်မ

ြပည် ထ
အဖွဲ ဝ့င

တမ်ှတ်ရမည

ည ီ သတမ်တှ
င့် အ ဆာင်

ဖွ စ့ညး်သည်
မစစိစ် ရး

ကာမ်ရ
း ြဖစသ်ည်

မာနိင်င တ

လက်မှတ်

ပ ဒကိ ြပ

တ် တာ် ဥပ

ြပည့် ကျာ် ၁

င်လ ၂၃ ရက

ြပ ာန်းလိ

ရးဥပ ဒကိ

ပါရှိ သာ
စကားရပ်ြဖ
“အဂတလိိ
ရမည။် 

မ ၁၄ ကိ 

စ် ရးအဖဲွ ဝ့
ားကိ သတ်

မ ၇၀ ကိ 

ထာင်စဝန်က
င်များကိ
ည။် 

တ် သာ
ငအ် ယာင်

ည့် လပင်
အဖွဲ ဝ့ငမ်ျာ
ရှင်ရး၏

ည်ဟ မှတယ်ူ

တာ် ဖွဲ စ့ည်း

ရးထိးသည

ြပည

ပငဆ်ငသ်ည

ပ ဒအမှတ်

၁၂ ရက် 

က)် 

လိက်သည်။

ကိ ြပင်ဆင်သ

“လာဘ် ပ
ြဖင့် လည်
လကိစ်ားမ တ

အာက်ပါအ

ဝငမ်ျား၊ စ
တမ်တှ် ပးြခ

အာက်ပါအ

ကီးအဆင့်
ဒတိယဝ

အဆင့်အတ
င်များကိ ခစ

ငနး် ကာမ်
ား၊ စစမး်စ
အရာထမ်

ယူရမည။်” 

းပအ ြခခဥ

ည။် 

နိ
ည် ထာင်စ

ည့် ဥပ ဒ 

တ် ၃၂။) 

သည့် ဥပ

ပးလာဘယ်
ည်း ကာင်း၊ 
တိက်ဖျက်

အတိင်း အစ

စစမ်းစစ် ဆ
ြခငး် သိမ့ဟ

အတိင်း အစ

 အြဖစ်လ
ဝန်ကးီအဆ

တန်းနှင့် 
စားခငွ့် ရှိ

မတီဝင်မျာ
စစ် ဆး ရ
မး်၊ အမထ

ဥပ ဒအရ 

(ပ)သိနး်
နိင်င တာ်သ
စသမ္မတြမန

ဒဟ ခ တ

ယူမ” ဆသိ
“လာဘ်
ရး” ဆသိ

စားထိးရမ

ဆး ရးအဖွဲ
ဟတ ် ြပငဆ်

စားထိးရမ

လညး် ကာ
ဆင့် အ

လျာည်သီ
စရမည။်

း၊ လပ်
ရး အဖွဲ ဝ့င်မ
ထမ်းများသ

းစိန် 
သမ္မတ 
န်မာနိင်င

တွင် 

သည့် 
ဘ် ပး 
သည့် 

ည်- 

ဖွဲ ဝ့င် 
ဆင ်

မည်- 

ာင်း၊ 
အြဖစ် 

သည့် 

ငန်း 
များ၊ 
သည ်

တာ်
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အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒကိ ဒတိယအကမိ် ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ 

(၂၀၁၆ ခနစှ၊် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမတှ် ၃၃။) 

၁၃၇၈ ခနှစ်၊ ဝါဆိလြပည့် ကျာ် ၁၀ ရက ်

(၂၀၁၆ ခနစှ၊် ဇလူိင်လ ၂၉ ရက်)  

 

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒက ိြပ ာန်းလိက်သည်။ 

၁။ ဤဥပ ဒကိ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒကိ ဒတိယအကိမ ် ြပငဆ်ငသ်ည့် 
ဥပ ဒ ဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၅ တွင် ပါရှိ သာ "အဖွဲ ဝ့င ် ၅ ဦးစီကိ" 
ဆိသည့် စကားရပ်ကိ "ငါးဦးစီထက်မပိ သာ အ ရ အတွက်တူညီသည့်အဖွဲ ဝ့င်များကိ" 
ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင် ့အစားထိး ရမည်။ 

၃။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒပဒ်မ ၇၊ ပဒ်မခဲွ(က)တွင် ပါရိှ သာ " ရွးချယ် 
ထားသည့် အဖဲွဝ့င် စစ ပါင်း ၁၅ ဦး၏" ဆိသည့် စကားရပ်ကိ " ရွးချယ်ထားသည့် အဖွဲ ဝ့င် 
များ၏" ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိးရမည်။ 

 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ 
ကန်ပ်လက်မှတ် ရးထိးသည်။ 

 

 

 (ပ) ထင် ကျာ် 
 နိင်င တာ်သမ္မတ 
 ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်



 

အ

 ြပည

၁။ ဤ

ဥပ ဒ ဟ

၂။ အ

နှစ်ထက် 

ြဖင့် အစာ

 

  

 

 

 

 

အဂတိလိက

(၂

ည် ထာငစ်

ဤဥပ ဒက ိ

ဟ ခ တွင်

ဂတိလိက်စ

မကီးသ"ူ

ားထိးရမည်

  

ြပည်

က်စားမတိက

၂၀၁၇ ခနှစ

၁

စလတ် တာ

အဂတလိိ

စရမည်။ 

စားမတိက်

 ဆိသည့်စ

ည။် 

ည် ထာင်စသ

က်ဖျက် ရ

စ၊် ြပည် ထ

၁၃၇၉ ခနှစ်

(၂၀၁၇ ခ

တာ်သည် ဤ

လကိစ်ားမ တ

က်ဖျက် ရးဥ

စကားရပ်ကိ

သမ္မတြမနမ်

ကနပ််လ
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းဥပ ဒကိ

ထာငစ်လတ

စ်၊ ဝါ ခါင်လ

နစှ၊် ဇူလိင်

 

ဤဥပ ဒကိ

တိကဖ်ျက်

ဥပ ဒ ပဒ်မ

ကိ "အသက်

မာနိင်င တ

လက်မှတ် 

တတိယအ

တ် တာ ်ဥပ

လဆနး်  ၈

င်လ  ၃၁  ရ

ြပ ာန်းလိ

ရးဥပ ဒ

မ ၉၊ ပဒ်မခွဲ

က် ၇၅ နစှ်ထ

တာ် ဖွဲ စ့ည်း

ရးထိးသည

ြပည

အကိမ်ြပင်ဆ

ပ ဒအမတှ်

၈  ရက ်

ရက်)  

လိက်သည်။

ကိ တတယိ

ခွဲ (ခ) တွင်

ထက် မကီ

ပအ ြခခဥ

ည်။ 

(

နင်ိ

ည် ထာင်စ

ဆင်သည့် ဥ

တ် ၁၈။) 

ယအကမိ် 

င် ပါရှိ သာ

းသူ" ဆသိ

ဥပ ဒအရ 

(ပ) ထင် က

င်င တာ်သ

စသမ္မတြမန

ဥပ ဒ 

ြပင်ဆင်သ

ာ "အသက်

သည့် စကာ

 

ကျာ် 

သမ္မတ 

န်မာနိင်င

သည့် 

 ၇၀ 

းရပ် 

တာ်
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အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒကိ  

စတတ္ထအ ကိမ်ြပင်ဆငသ်ည့် ဥပ ဒ 

(၂၀၁၈ ခနစှ၊် ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒအမှတ်  ၂၀ ။) 

၁၃၈၀ ြပည့်နှစ်၊ ပထမဝါဆိလဆန်း   ၉  ရက် 

(၂၀၁၈ ခနစှ၊် ဇနွလ် ၂၁ ရက်) 

 

 ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒက ိြပ ာန်းလိက်သည်။ 

၁။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ အခန်း(၁) ခါင်းစဉ်ကိ အာက်ပါအတိင်း 
အစားထိးရမည်- 

 "အမည၊် စတငအ်ာဏာတညြ်ခင်း၊ စရီင်ပိင်ခွင့်အာဏာနှင့် အဓိပ္ပါယ် ဖာ်ြပချက"် 

၂။ ဤဥပ ဒကိ အဂတိလိက်စားမ တိက်ဖျက် ရးဥပ ဒကိ စတတ္ထအ ကိမ် ြပင်ဆင်သည့် 
ဥပ ဒ ဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၃။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၂ ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်- 

 "၂။ မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒအရအ ရးယူနိင် သာ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ြပည်တွင်းတွင် 
သိမ့ဟတ် ြမန်မာနိင်င၏ တည်ဆဲဥပ ဒအရ မှတ်ပတင်ထား သာ ရယာဉ် သိမ့ဟတ် 
လယာဉ ် တစ်ခခ ပ တွင် ကျူးလွန်လင်ြဖစ် စ၊ ြမန်မာနိငင်သား သိမ့ဟတ ် ြမန်မာ 
နိင်ငတွင် အမဲတမ်း နထိင်သည့် သိမ့ဟတ ် နထိင်ခွင့်ရရှိထားသည့် နိင်ငြခားသားက 
ြပညပ်တွင် ကျူးလွန်လင်ြဖစ် စ ထိသူကိ ဤဥပ ဒအရ အ ရးယူစီရင်ပိင်ခွင့် ရှိ စ 
ရမည။်" 

၄။ အဂတိလိက်စားမ တိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၊ ပဒ်မခွဲ(က)ကိ အာက်ပါအတိင်း 
အစားထိးရမည်- 

 "(က) အဂတိလိက်စားမ ဆိသညမ်ှာ အာက်ပါတိက့ိ ဆိသည်- 

  (၁) မည်သူမဆိ ရာထူးတာဝန်ကိ အလဲွသးစားြပု၍ ြဖစ် စ၊ အြခားနည်းြဖင့် 
ြဖစ် စ တစ်စတစ်ရာကိ ြပုလပ်ရန ်သိမ့ဟတ် ဥပ ဒနှင့်အညီ ြပုလပ်ြခင်းမှ 
ရှာင်ကဉ် စရန် သိမ့ဟတ် တစ်ဦးတစ် ယာက်အား ဥပ ဒနှင့်အညီရထိက် သာ 
အခွင့်အ ရးကိ ပးရန် သိမ့ဟတ် ဥပ ဒနှင်အ့ညီ ရထိက်ခွင် ့ မရှိ သာ 
အခွင့်အ ရးကိ ပးရန် သိမ့ဟတ် ဥပ ဒနှင့်အညီ ရထိက် သာ အခွင့်အ ရး 
ကိ မမှန်မကန်ပိတ်ပင်ရန်အတွက် တစိးလက် ဆာင်ကိ တစ်ဦးတစ် ယာက် 
အား ပးြခင်း၊ ပးရန် အားထတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် တစ်ဦးတစ် ယာက်ထမှ 
လက်ခြခင်း၊ ရယူြခင်းနှင့် ရယူရန်အားထတ်ြခင်းတိကိ့ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ 
သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ တစ်နည်းနည်းြဖင့် ြပုလပ်ြခင်း၊ 
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  (၂) မည်သူမဆိ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်း၊ အများြပည်သူ 
ဆိင်ရာ အဖွဲ အ့စည်း သိမ့ဟတ် အြခားအဖဲွအ့စည်း၏ ြပည်သူဘ့ ာက ိ
ကိင်တွယ်စီမ ဆာင်ရွက်သည့် လပ်ငန်းစဉ်တွင်ြဖစ် စ၊ ယင်းတိ၏့ 
ပိင်ဆိင်မကိ တာင်းခြခင်း၊ ရယူြခငး်၊ စီမခန်ခွ့ြဲခင်း၊ ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်း 
ြခင်းြပုရာတွင်ြဖစ် စ၊ ယင်းတိန့ှင့် သက်ဆိင်မရှိ သာ သ ဘာတူစာချုပ် 
တစ်ခတွင် ပါဝင်ြခင်း၊ စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်းြပုရာတွင်ြဖစ် စ တည်ဆဲဥပ 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 ဆိသညမ်ှာ အများြပည်သူအတွင်း ပျန့ှ ့ န သာ သတင်း 
တစ်ရပ်ရပ်တွင် သူတစ်ဦးဦးသည် အဂတိလိက်စားမနငှ့်ပတ်သက်၍ ဤဥပ ဒ 
အရ ြပစ်မကျူးလွန်မရှိ ကာင်း သကာမကင်းဖွယ်ရာ ြဖစ်ြခင်းအတွက် ခိင်လ 
သည့် အ ထာက်အထား ရှိနိင်သည်ဟ ကာ်မရှင်က ယကည်ရန ် အ ကာင်း 
ပ ပါက် သာ သတင်းကိဆိသည်။" 

၆။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၃ တွင် မူလပဒ်မခွ ဲ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င)၊ (စ)၊ 
(ဆ)၊ (ဇ)၊ (စျ)၊ (ည)၊ (ဋ)၊ (ဌ)၊ (ဍ)၊ (ဎ)၊ (ဏ)၊ (တ)၊ (ထ)၊ (ဒ)၊ (ဓ)၊ (န)နှင့် (ပ)တိက့ိ 
ပဒ်မခဲွ(ဃ)၊ (င)၊ (စ)၊ (ဆ)၊ (ဇ)၊ (စျ)၊ (ည)၊ (ဋ)၊ (ဌ)၊ (ဍ)၊ (ဎ)၊ (ဏ)၊ (တ)၊ (ထ)၊ (ဒ)၊ (ဓ)၊ 
(န)၊ (ပ)နှင့် (ဖ)တိအ့ြဖစ် ြပန်လည် အမှတ်စဉ်ရမည်။ 

၇။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၃ တွင် - 

 (က) ြပန်လည်အမှတ်စဉ်ထားသည့် ပဒ်မခဲွ(ဇ) နှင့် (ဖ)တိကိ့ အာက်ပါအတိင်း အစားထိး 
ရမည်- 

  "(ဇ) နိင်င ရးရာထးူလက်ရှိြဖစ်သ ူ ဆိသညမ်ှာ ဒတိယဝန်ကီး သိမ့ဟတ် 
ယင်းနှင့် အလားတူ အဆင့်ရှိသူနှင့် အထက် နိင်င ရးရာထးူလက်ရှိြဖစ်သ ူ
ကိဆိသည်။ 

    (ဖ) စစ် ဆး ရးမှူး ဆိသည်မှာ ကာ်မရင်ှ၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လပင်နး် 
ဆာင်ရွက်ရန ် ဖဲွ စ့ည်းတာဝန် ပးအပ် သာ စစ် ဆး ရးအဖဲွတွ့င် 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၊ ြပည်သူလ့တ် တာ်ဥက္က  သိမ့ဟတ် အမျိုးသားလတ် တာ် 
ဥက္က က မိမိ ရွးချယ် ပးခွင့်ရှိသူများသည် အရည်အချင်း ြပည့်ဝ၍ တည်ကည် 
ြဖာင့်မတ် ပီး သမာသမတ်ရှိသူအြဖစ် ယူဆြခင်းခရသူ။" 

၉။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၆ တွင် - 

 (က) ပဒ်မခဲွ(က)ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်- 

  "(က) ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ န့ှင့် စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ မ့ျားကိ လိအပ်ချက်နှင့် 
အညီ ဖဲွ စ့ည်းတာဝန် ပးအပ်ြခငး်၊ ယင်းအဖဲွမ့ျားအား လမ်းညန်ြခင်းနှင့် 
ကီးကပ် ကွပ်ကဲြခင်း၊"  

 (ခ ) ပဒ်မခဲွ(ဃ)ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်- 

  "(ဃ) အဂတိလိက်စားမများကိ စစမ်းစစ် ဆး ဖာ်ထတ်ရန် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
တိင်ကားချက် သိမ့ဟတ် ရရှိသည့်သတင်းအရ လိအပ်ပါက ကိုတင် 
ထာက်လှမ်း စစမ်း စြခင်း၊ စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ နှ့င် ့ ပဏာမစိစစ် ရး 
အဖဲွတိ့အ့ား စစမ်းစစ် ဆး စ ပီး တွရိှ့ချက်အစီရင်ခစာကိ တင်ြပ စြခင်း၊" 

 (ဂ ) ပဒ်မခဲွ(ဇ)ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်- 

  "(ဇ) နှစ်ပတ်လည် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအစီရင်ခစာကိ နိင်င တာ်သမ္မတ၊ 
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်နာယက၊ ြပည်သူလ့တ် တာ်ဥက္က နှင် ့အမျိုးသား 
လတ် တာ်ဥက္က တိထ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီတင်ြပြခင်း၊ အများြပည်သူ 
သိရှိနိင်ရန ်ထတ်ြပန် ကညာြခင်း၊" 

 (ဃ) ပဒ်မခဲွ (စျ)ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်- 

  "(စျ) အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးအတွက် အများြပည်သူဆိင်ရာ အဖဲွအ့စည်း 
များကိ အကဉာဏ် ပးြခငး်၊" 

 (င ) ပဒ်မခဲွ (စျ)၏ နာက်တွင် ပဒ်မခွဲ(ည)ကိ အာက်ပါအတိင်း ြဖည့်စွက်ရမည်- 

  "(ည) အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဆိင်ရာ အသိပညာ ပး သင်ခန်းစာများကိ 
အ ြခခပညာမူလတန်းအဆင့်မှ စတင်သင်ကားနိင် ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာ 
ဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊" 

 (စ ) မူလပဒ်မခွဲ (ည)၊ (ဋ)၊ (ဌ)၊ (ဍ) နှင့် (ဎ)တိကိ့ ပဒ်မခွဲ (ဋ)၊ (ဌ)၊ (ဍ)၊ (ဎ) နှင့် 
(ဏ)တိအ့ြဖစ် ြပန်လည်အမှတ်စဉ်ရမည်။ 
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 (ဆ) ြပန်လည် အမှတ်စဉ်ထားသည့် ပဒ်မခွဲ(ဍ)ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်- 

  "(ဍ) တိင်ကားစာများကိ စိစစ်၍ လက်ခြခင်း၊ စစမ်းစစ် ဆး အ ရးယူြခင်း၊ 
မမှန်မကန် တိင်ကား ကာငး် စိစစ် တွရ့ှိသည့် တိင်ကားစာများကိ 
ပယ်ြခင်း၊ မမှနမ်ကန် တိင်ကားသူကိ ဥပ ဒအရ အ ရးယူြခငး်နှင့် 
တိင်ကားခရသူ အ ပ  တိင်ကားချက်သည ် နိင်င့ဝန်ထမ်းဥပ ဒအရ 
အ ရးယူသင့်သည်ဟ စိစစ် တွရိှ့ပါက သက်ဆိင်ရာ ဌာနသိ ့လဲ ြပာင်း ပးပိ ့
အ ရးယူ စြခင်း၊" 

၁၀။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၆ တွင် ြပန်လည် အမှတ်စဉ်ထားသည့် 
ပဒ်မခဲွ (ဎ)၊ ပဒ်မ ၁၇၊ ပဒ်မခဲွ (ဆ)၏ ြခဆင်း၊ ပဒ်မ ၂၈၊ ပဒ်မခွဲ(က)၊ ပဒ်မခွဲငယ်(၂)နှင့် ပဒ်မ 
၆၅ ၏ ြခဆင်းတိတွ့င် ပါရိှ သာ "စစမ်းစစ် ဆး ရးမှူး"ဆိသည့် စကားရပ်ကိ "စစ် ဆး ရးမှူး" 
ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင် ့အစားထိးရမည်။ 

၁၁။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၆ တွင် - 

 (က) ြပန်လည်အမှတ်စဉ်ထားသည့် ပဒ်မခဲွ(ဏ)၏ နာက်တွင် ပဒ်မခွဲ(တ) နှင့် (ထ) 
တိအ့ြဖစ် အာက်ပါအတိင်း ြဖည့်စွက်ရမည်- 

  "(တ) တညဆဲ်ဥပ ဒတစရ်ပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ြခင်း ကာင့် နိင်င တာ်၏ ငွ ကး၊ 
ပစ္စည်းနှင့် ပိင်ဆိင်မကိ ထိခိက် နစ်နာပျက်စီးဆးရး စမများအား လိအပ်ပါက 
စစ် ဆးြခင်း၊ 

   (ထ) မည်သည့်ပဂ္ဂလိက လပ်ငန်းအဖွဲ အ့စည်းကိမဆိ အဂတိလိက်စားမတားဆီး 
ကာကွယ် ရး အ ြခခခိင်မာ သာ လပ်ငန်းဆိင်ရာ ကျင့်ဝတ် ချမှတ် 
ကျင့်သး စ ရးအတွက် အမိန်ထ့တ်ြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊" 

 (ခ ) မူလပဒ်မခွဲ(ဏ)ကိ ပဒ်မခွဲ(ဒ)အြဖစ် ြပန်လည်အမှတ်စဉ်ရမည်။ 

၁၂။ အဂတိလိက်စားမ တိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၇ တွင် - 

 (က) ပဒ်မခဲွ(ဇ)၏ နာက်တွင် ပဒ်မခွဲ(စျ)အြဖစ် အာက်ပါအတိင်း ြဖည့်စွက်ရမည်- 

  "(စျ) အဂတိလိက်စားမရှိ ကာင်း ကျာ် စာသတင်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကာ်မရင်ှ 
သည ်သတင်း ပးပိခ့ျက်အြဖစ် သတ်မှတ်နိင်သည်။" 

 (ခ ) မူလ ပဒ်မခဲွ(စျ)ကိ ပဒ်မခဲွ(ည)အြဖစ် ြပန်လည်အမှတ်စဉ် ပီး အာက်ပါအတိင်း 
အစားထိးရမည်- 

  "(ည) အဂတိလိက်စားမနှင့် စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ၊ အဂတိလိက်စားမြဖင့် ကယ်ဝ 
ချမ်းသာလာြခငး်နင့်ှ စပ်လျဉ်း၍ြဖစ် စ၊ ခိင်လ သာ အ ထာက်အထားြဖင့် 
သတင်း ပးသည့်အတွက် ဖာ်ထတ်အ ရးယူနိင်သည့်ကိစ္စတွင် သတင်း 
ပးသူများ၊ သက် သများ၊ နစ်နာသူ သိမ့ဟတ် တိင်ကားသူများအား 
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လိအပ် သာ အကာအကွယ် ပးနိင်ရန ် နည်းလမ်းများကိ သက်ဆိင်သည့် 
အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် သတင်း 
ပးသူကိ သတ်မှတ် သာ ဆ ငွချီးြမင့် ရးအတွက် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း။" 

၁၃။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၁ တွင် - 

 (က) ပဒ်မခဲွ (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 ) ပဒ်မခဲွ(ဂ)၏ ြခဆင်းကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်- 

  "(ဂ ) အဂတိလိက်စားမ ကျူးလွန်သူအ ပ  ဥပ ဒအရ အ ရးယူ ပးပါရန ်
တစ်ဦးဦးက-" 

 (ဂ ) ပဒ်မခဲွ(ဂ)၏ နာက်တွင် ပဒ်မခွဲ(ဃ)အြဖစ် အာက်ပါအတိင်း ြဖည့်စွက်ရမည်- 

  "(ဃ) အဂတိလိက်စားမရှိ ကာင်း ကျာ် စာသတင်း ြဖစ် ပ နြခင်း။" 

၁၄။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၂၊ ပဒ်မခွဲ(ခ)ကိ အာက်ပါအတိင်း 
အစားထိးရမည်- 

 "(ခ) တိင်ကားမတွင် အ ရးကီးသည့် သက် သခချက်များ မပါရှိြခင်း သိမ့ဟတ် 
လိအပ်၍ ကိုတင် ထာက်လှမ်းစစမ်းရာတွင်လည်း ခိင်လသည့် သက် သခချက် 
မရရိှြခငး်၊" 

၁၅။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၇၊ ပဒ်မခွဲ(က)ကိ အာက်ပါအတိင်း 
အစားထိး ရမည်- 

 "(က) စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖဲွသ့ည် စစမ်းစစ် ဆးမ ပီးစီးသည့်အခါ ကာ်မရှင်ဥက္က ထ 
စစမ်းစစ် ဆး တွရ့ှိချက် 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 တာ်သမ္မတထသိလ့ည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၂၁၊ 
ပဒ်မခဲွ(ခ)အရ တာ၀န် ပးသည့် သက်ဆိင်ရာလတ် တာ်ဥက္က ထသိလ့ည်း ကာင်း၊ 
ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲသ့ိ ့ လည်း ကာင်း တင်ြပရမည်။ အဆိပါဆးြဖတ်ချက် 
အား တိင်ကား သာ နစ်နာသူထသိလ့ညး် အ ကာင်းကား အသိ ပးရမည်။" 

၁၇။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၆ ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်- 

 "၃၆။ (က) နိင်င တာ်သမ္မတသည် ကာ်မရှင်ရးကိ လိအပ်သလိ ဖွဲ စ့ည်းနိင်သည်။ 
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  ( ခ) ကာ်မရှင်သည် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် 
ကာ်မရှင်ရးခွဲများကိ ဖွဲ စ့ည်းနိင်သည်။" 

၁၈။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၃၊ ပဒ်မခွဲ(ခ)နှင့် ပဒ်မခွဲ(ဂ)၊ ပဒမ်ခွငဲယ် 
(၂) တိက့ိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည-် 

 "(ခ) ြပည်သူလ့တ် တာ် သိမ့ဟတ် အမျိုးသားလတ် တာ် ကိယ်စားလှယသ်ည် 
နိင်င ရးရာထူးလက်ရှိြဖစ်သူတစ်ဦးဦးအ ပ  အဂတိလိက်စားမြဖင့် ကယဝ် 
ချမ်းသာလာြခင်း၊ ရာထးူဆိငရ်ာ လပ်ပိင်ခွင့် အလွဲသးစားမြပုြခင်း သိမ့ဟတ် 
အဂတိလိက်စားမ ကျူးလွန်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပ ဒနှင့်အညီ သက်ဆိင်ရာ 
လတ် တာ်ဥက္က သိ ့တင်ြပခွင့်ရှိသည်။ 

  (ဂ ) (၂) ကာ်မရှင်၏ တင်ြပချက်အရ မညသူ်ကိ့မဆိ အဂတိလိက်စားမြဖင့် 
ကယ်ဝချမ်းသာလာ ကာင်း၊ ရာထူးဆိင်ရာလပ်ပိင်ခွင့်ကိ အလဲွသးစား 
ြပု ကာင်း သိမ့ဟတ် အဂတိလိက်စားမကျူးလွန် ကာင်း တွရ့ှိပါက 
ထိသူအား သက်ဆိင်ရာက ဥပ ဒနှင့်အညီ အ ရးယူနိင် ရးအတွက် 
အ ကာင်းကားရမည်။" 

၁၉။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၄ ၏ အစ ခါင်းစဉ်နှင့် ပဒ်မ ၄၄ တိက့ိ 
အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည-် 

 "သတင်း ပးြခင်းနှင့် တိင်ကားြခငး် 

 ၄၄။ မည်သူမဆိ အဂတိလိက်စားမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ အဂတိလိက်စားမ 
ြဖင့် ကယ်၀ချမ်းသာလာြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သာ်လည်း ကာင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် 
အညီ ကာ်မရှင်သိြ့ဖစ် စ၊ ကာ်မရင်ှရးသိြ့ဖစ် စ၊ ဤဥပ ဒအရ ဖဲွ စ့ည်း သာ လပ်ငန်း 
ကာ်မတီ၊ လပ်ငန်းအဖွဲ ၊့ ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ နှ့င့် စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ  ့ တစ်ခခသိ ့
ြဖစ် စ၊ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းတစ်ခခသိြ့ဖစ် စ သတင်း ပးပိခ့ျက် 
နှင့် တိင်တန်းချက်များကိ ပးပိနိ့င်သည်။" 

၂၀။ အဂတိလိက်စားမတိက်ဖျက် ရးဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၇ နှင့် ပဒ်မ ၄၈ တိတွ့င် ပါရိှ 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 အမိန်နှ့င့်စပ်လျဉ်း၍ အမိန် ့
ချမှတ် ြခင်းခရသူက အမိန်ခ့ျမှတ်သည့် နမ့ ှ ရက် ပါင်း ၉၀အတွင်း 
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ထ့ အယူခခွင့် 
ရှိသည်။ 
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