
ဘွိုင်လာဥပဒေ 

( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ်  ၃၉။) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပေမဝါဆုိလပပည့်ဒ ျော်  ၁၃  ရ ် 

( ၂၀၁၅ ခနှုစ်၊ ဇလုိူင်လ  ၁၄  ရ ် ) 

ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေ ုိ ပပဋ္ဌာန်းလုိ ်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဒော်ပပချေ ် 

၁။ ဤဥပဒေ ုိ ဘွိုင်လာဥပဒေ ဟု ဒခါ်တွင်ဒစရမည်။ 

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရိှဒသာ ဒအာ ်ပါစ ားရပ်မျေားသည် ဒော်ပပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သ ်ဒရာ ် 

ဒစရမည်- 

( ) ဘိွုင်လာ ဆုိသည်မှာ ဒရဒနွးဒငွစွ့မ်းအင် ုိ ပပင်ပ၌အသံုးပပုရန် အပူရိှန်ပေင့် ဒရဒနွးဒငွ  ့

ေုတ်လုပ်ဒပးသည့် အလံုပိတ်ေိအားခံအုိးနှင့် ယင်းေိအားခံအုိးတွင် တပ်ဆင်ေားသည့် 

ေိအားခံအစိတ်အပုိင်းမျေား ုိဆုိသည်။ ယင်းစ ားရပ်တွင် ၂၅ လီတာ သုိမ့ဟုတ် ၅.၅ 

ဂါလန်ဒအာ ် ဒလျော့နည်း၍ဝင်ဆ့ံဒသာ ေိအားခံအုိး၊ တစ်စတုရန်းစင်တီမီတာဒပါ်တွင် 

တစ် ီလုိဂရမ်ေိအား သုိမ့ဟုတ် တစ်စတုရန်းလ ်မဒပါ်တွင် ၁၄.၂ ဒပါင် ေိအားဒအာ ် 

ဒလျော့နည်းဒသာ ေိအားခံအိုးနှင့် ယင်းေိအားခံအိုးတွင် တပ်ဆင်ေားသည့် ေိအားခံ 

အစိတ်အပိုင်းမျေား မပါဝင်။ 

( ခ ) ဒရဒနွးဒငွပုိ့ ် ဆုိသည်မှာ ဒရဒနွးဒငွစွ့မ်းအင် ုိ အသံုးပပုမည့်ဒနရာသုိ ့ ဒရဒနွးဒငွပုိ့လ့ွှတ်ရန် 

ဘိွုင်လာမှ သွယ်တန်းေားဒသာပင်မပုိ ်နှင့် ယင်းပင်မပုိ ်တွင် တပ်ဆင်ေားဒသာ 

ပစ္စည်း ိရိယာတို ့ို ဆိုသည်။ 

( ဂ ) ဒရသွင်းပို ် ဆိုသည်မှာ ဘွိုင်လာအတွင်းသို ့ ဘွိုင်လာသုံးဒရ ပေတ်သန်းသာွးသည့် 

ေိအားခံရဒသာပုိ ်နှင့် ယင်းပုိ ်တွင်တပ်ဆင်ေားဒသာ ပစ္စည်း ိရိယာတုိ ုိ့ ဆုိသည်။ 

(ဃ) ေိအား ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအလုိင့ှာ ဒရဒနွးဒငွ စွ့မ်းအင် ို အသုံးပပုရန် အပူရှိန်ပေင့် 

ေုတ်လုပ်ဒပးသည့် ဒရဒနွးဒငွ ေိ့အား ုိ ဆိုသည်။ 

( င ) ခွင့်ပပုေိအား ဆိုသည်မှာ ပမန်မာနိုင်ငံစံချေိန်စံညွှန်း သိုမ့ဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ 

စံချိေန်စံညွှန်းမျေားနှင့်အညီ စစ်ဒဆးတွ ်ချေ ်၍ ဘိွုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွပုိ့ ်နှင့် ဒရသွင်းပုိ ် တိုတ့ွင် 

အသုံးပပုရန် ခွင့်ပပုဒသာေိအား ို ဆိုသည်။ 

( စ ) မဒတာ်တဆေိခုိ ်မှုပေစ်ပွားပခင်း ဆုိသည်မှာ ဘိွုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွပုိ့ ်၊ ဒရသွင်းပုိ ် 

တစ်ခုခုဒပါ ် ွဲပခင်း သိုမ့ဟုတ် ခုိင်မာမှုဆုတ်ယုတ်ပခင်းဒ  ာင့် ဒပါ ် ဲွဒစနုိင်ဒသာ 

ယိုယွင်းမှုပေစ်ဒပါ်ပခင်း ို ဆိုသည်။ 

(ဆ) ဝန်က ီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပပည်ဒောင်စုအစိုးရ စ ်မှုဝန်က ီးဌာန ုိ ဆိုသည်။ 



 

 
 

( ဇ ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ စ ်မှုက ီး  ပ်ဒရးနှင့် စစ်ဒဆးဒရးဦးစီးဌာန ို ဆိုသည်။ 

( ဈ ) စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ် ဆုိသည်မှာ ဤဥပဒေပါ ဘိွုင်လာစစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်၏ တာဝန် 

နှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်မျေား ုိ  ျေင့်သံုးဒဆာင်ရွ ်ရန် ဝန်က ီးဌာန  ခန်အ့ပ်ေားဒသာ ပုဂ္ဂိုလ် ုိ ဆိုသည်။ 

(ည) စစ်ဒဆးဒရးမှူး ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပါ ဘွိုင်လာစစ်ဒဆးဒရးမှူး၏ တာဝန်နှင့် 

လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား ုိ  ျေင့်သုံးဒဆာင်ရွ ်ရန် ဝန်က ီးဌာန ခန်အ့ပ်ေားဒသာ ပုဂ္ဂိုလ် ို ဆိုသည်။ 

( ဋ ) အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် ဆုိသည်မှာ သတ်မှတ်ဒသာခွင့်ပပုေိအားပေင့် တစ်နှစ်ေ ်မဒ ျော် 

သည့် ာလအတွ ် ဘိွုင်လာ ုိအသံုးပပုရန် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်  ေုတ်ဒပးသည့် 

လ ်မှတ် ို ဆိုသည်။ 

( ဌ ) ယာယီအသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် ဆုိသည်မှာ အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ်မရရိှမီ သင့်ဒလျော်ဒသာ 

ခွင့်ပပုေိအားပေင့် ဒပခာ ်လေ ်မဒ ျော်သည့် ာလအတွ ် ဘိွုင်လာ ုိအသုံးပပုရန် 

စစ်ဒဆးဒရးမှူး  ေုတ်ဒပးသည့်လ ်မှတ် ို ဆိသုည်။ 

( ဍ ) ပုိင်ရှင် ဆုိသည်မှာ ဘိွုင်လာ ုိပုိင်ဆုိင်သူ၊ ၎င်း၏ ုိယ်စားလှယ်အပေစ်ပေင့် ဘိွုင်လာ ို 

အသံုးပပုသူ၊ ဘိွုင်လာ ုိ အခဒ  းဒငွပေင့်ပေစ်ဒစ၊ အခဒ  းဒငွမပါဘဲပေစ်ဒစ ငှားရမ်း၍ 

အသုံးပပုသနူှင့် ဘွိုင်လာအသုံးပပုပခင်း ို က ီး  ပ် ွပ် ဲသူတို ့ို ဆိုသည်။ 

( ဎ ) ဘွိုင်လာေုတ်လုပ်သူ ဆိုသည်မှာ ဘွိုင်လာ၊ ဘွိုင်လာနှင့်ဆ ်စပ်သည့် ေိအားခံ 

အစိတ်အပုိင်းမျေား ုိ ပမန်မာနုိင်ငံစံချိေန်စံညွှန်း သုိမ့ဟုတ် အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာ စံချိေန်စံညွှန်းမျေား နှင့်အညီ 

ေုတ်လုပ်သူ ို ဆိသုည်။ 

(ဏ) ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ ်မှတ် ဆုိသည်မှာ ဘွိုင်လာပပုပပင်ပခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွင် 

သတ်မှတ်ေားသည့် အရည်အချေင်းပပည့်မ၍ီ လုပ်ငန်းလုပ် ိုင်ဒဆာင်ရွ ်နိုင်သူအား 

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်  နှစ်နှစ်ေ ်မဒ ျော်သည့် ာလအတွ ် ေုတ်ဒပးသည့် 

အသိအမှတ်ပပုလ ်မှတ် ို ဆိုသည်။ 

(တ) ဘွိုင်လာပပုပပင်သူ ဆိုသည်မှာ ဘွိုင်လာပပုပပင်ပခင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင် လ ်ဒတွ  ့

လုပ် ိုင်ဒဆာင်ရွ ်ဒနဒသာ ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ ်မှတ်ရရိှေားသူ ို ဆိုသည်။ 

(ေ) ဘိွုင်လာ ုိင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူလ ်မှတ် ဆုိသည်မှာ ဘိွုင်လာ ုိင်တွယ်ေိန်းသိမ်းပခင်း 

ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းတွင် သတ်မှတ်ေားသည့် အရည်အချေင်းပပည့်မီသူအား စစ်ဒဆးဒရးမှ းူချေပ်  

ေုတ်ဒပးသည့် အသိအမှတ်ပပုလ ်မှတ် ို ဆိသုည်။ 

( ေ ) ဘွိုင်လာ ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူ ဆိုသည်မှာ ဘွိုင်လာ ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းပခင်း 

လုပ်ငန်းတွင် လ ်ဒတွ လု့ပ် ုိင်ဒဆာင်ရ ်ွဒနဒသာ ဘိွုင်လာ ုိင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူ 

လ ်မှတ်ရရိှေားသူ ိုဆိုသည်။ 

အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချေ ်မျေား 

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချေ ်မျေားမှာ ဒအာ ်ပါအတိုင်း ပေစ်သည်- 

( ) ပမန်မာနုိင်ငံစံချိေန်စံညွှန်း သုိမ့ဟုတ် အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာစံချိေန်စံညွှန်းမျေားနှင့် ညီညွတ်ဒသာ 

ဘွိုင်လာမျေားရရိှဒစရန်၊  



 

 
 

( ခ ) ဘိွုင်လာမဒတာ်တဆေိခုိ ်မှု ဒဘးအန္တရာယ်မှ က ိုတင် ာ ွယ်ပခင်းပေင့် နုိင်ငံဒတာ်နှင့် 

အမျေားပပည်သူတို ့နစ်နာဆုံးရှုံးမှုမပေစ်ဒပါ်ဒစရန်၊ 

( ဂ ) နုိင်ငံဒတာ်အတွင်း ဘိွုင်လာမျေားအား ပမန်မာနုိင်ငံစံချိေန်စံညွှန်း သုိမ့ဟုတ် အပပည်ပပည် 

ဆိုင်ရာစံချိေန်စံညွှန်းမျေားနှင့်အညီ အသုံးပပုဒစရန်၊  

(ဃ) ဘိွုင်လာနည်းပညာမျေား ေံွ ့ဖေိုးတုိးတ ်လာဒစရန်နှင့် ဘိွုင်လာမျေား ေုတ်လုပ်၊ ပပုပပင်၊ 

 ိုယ်တွယ်ေိန်းသမိ်းနိုင်ဒသာ  ျွမ်း ျေင်သူမျေား တိုးတ ်ဒပါ်ဒပါ ်ဒစရန်၊ 

( င ) ဒလာင်စာစွမ်းအင် ို အ ျေိုးရှ ိေိဒရာ ်စွာ အသုံးပပုပခင်းပေင့် ဘွိုင်လာမျေား 

စွမ်းရည်ပပည့် အသုံးပပုနိုင်ဒစရန်၊  

( စ ) ဘွိုင်လာမျေား သ ်တမ်း  ာရညှ်စွာ အသုံးပပုနုိင်ဒစရန်နှင့် ယင်းတိုဒ့  ာင့် သဘာဝ လူမှု 

 ျေန်းမာဒရးဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်း ျေင်အဒပါ် သ ်ဒရာ ်မှု ို ဒလျှော့ချေနိုင်ဒစရန်။ 

အခန်း(၃) 

ဘွိုင်လာ စံချိေန်စံညွှန်းမျေားနှင့် ဘွိုင်လာ စစ်ဒဆးမှုနည်းစနစ်မျေား 

၄။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် ဝန်က ီးဌာန၏ခွင့်ပပုချေ ်ပေင့်- 

( ) ဤဥပဒေ၊ လုပ်ေုံးလုပ်နည်းမျေားနှင် ့ ညွှန်  ားချေ ်မျေားအရ ဘွိုင်လာအန္တရာယ် 

 င်းရှင်းစွာ အသံုးပပုနုိင်ရန်အလုိငှ့ာ ပမန်မာနုိင်ငံစံချိေန်စံညွှန်း သုိမ့ဟုတ် အပပည်ပပည် ဆုိင်ရာ 

စံချိေန်စံညွှန်းမျေားနှင့်အညီ စစ်ဒဆးမှုနည်းစနစ်နှင့် ညွှန်  ားချေ ်မျေား ေုတ်ပပန် နိုင်သည်။ 

( ခ ) အတည်ပပုသတ်မှတ်ေားဒသာ ဘိွုင်လာစံချိေန်စံညွှန်းမျေားနှင့် စစ်ဒဆးမှုနည်းစနစ်မျေားအရ 

စစ်ဒဆးရရိှသည့် ရလေ်မျေားသည်သာ အတည်ပေစ်သည်။  

အခန်း(၄) 

ဘွိုင်လာမှတ်ပုံတင်ပခင်း 

၅။ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်အတွ ် ဘိွုင်လာ ုိ အသံုးပပုလုိသူသည် ဤဥပဒေအရ မှတ်ပံုတင်ရမည်။ 

၆။ ပမန်မာနိုင်ငံစံချေိန်စံညွှန်း သိုမ့ဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာစံချေိန်စံညွှန်းမျေားနှင့်အညီ ေုတ်လုပ် 

ေားဒသာ ဘွိုင်လာပေစ်ရမည်။ 

၇။  ပုေ်မ ၅ အရ ဘိွုင်လာမှတ်ပံုတင်ဒပးရန် ဒလျှော ်ေားရာတွင် ဒလျှော ်လွှာနှင့်အတူ ဘိွုင်လာနှင့် 

သ ်ဆိုင်သည့်အဒော ်အေားမျေား၊ သ ်ဒသခံလ ်မှတ်မျေားပူးတွဲ၍ စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံ တင်ပပ ရမည်။ 

 ၈။ ပုေ်မ ၇ အရ ဘိွုင်လာမှတ်ပံုတင်ဒပးရန် ဒလျှော ်ေားချေ ် ုိ လ ်ခံရရိှသည့်အခါ  သ ်ဆုိင်ရာ 

စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် ဘိွုင်လာ ုိ လုိအပ်ဒသာ စိစစ်မှု၊ စစ်ဒဆးမှုမျေားပပုလုပ်ဖပီး စစ်ဒဆးဒတွရိှ့ချေ ် ုိ 

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ တင်ပပရမည်။ 

၉။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေ ပ်သည် ပုေ်မ ၈ အရ စစ်ဒဆးဒရးမှူး၏တင်ပပချေ ် ုိ လုိအပ်သလုိ စိစစ်ပခင်း၊ 

စစ်ဒဆးပခင်းပပုလုပ်ဖပီး သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းနှင့်အညီ ဘိွုင်လာမှတ်ပံုတင်ရန် ခွင့်ပပ ပုခင်း သုိမ့ဟုတ် 

ပငင်းပယ်ပခင်း ပပုနုိင်သည်။ 



 

 
 

၁၀။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းနှင် ့အညီ ဘွိုင်လာအရွယ်အစား ိ ု 

မီးရှိန်ရမျေ ်နှာပပင် ဧရိယာအလုိ ် သတ်မှတ်ရမည်။ 

၁၁။ ဝန်က ီးဌာနသည် မီးရှိန်ရမျေ ်နှာပပင်ဧရယိာအလုိ ် ဘွိုင်လာမှတ်ပုံတင်ဒ  းနှင့် စစ်ဒဆးခ 

နှုန်းေားတို ့ို သတ်မှတ်ဒပးရမည်။ 

အခန်း(၅) 

ပိုင်ရှင်၏ တာဝန်နှင့် ဒဆာင်ရွ ်နိုင်ခွင့်မျေား 

၁၂။ ပိုင်ရှင်သည် မှတ်ပုံမတင်ရဒသးဒသာ ဘွိုင်လာ ို- 

( ) အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ်ရရိှဒရးအတွ ် သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းနှင့်အညီ သ ်ဆုိင်ရာ 

စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံ ဒလျှော ်ေားရမည်။ 

( ခ ) ပမန်မာနိုင်ငံစံချေိန်စံညွှန်း သိုမ့ဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ စံချေိန်စံညွှန်းမျေားနှင့်အညီ 

တည်ဒဆာ ်ေားသည့် ဘွိုင်လာ ိုသာ မှတ်ပုံတင်ရန် ဒလျှော ်ေားရမည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မခဲွ ( ) အရ ဒလျှော ်ေားသည့်အခါ သတ်မှတ်ဒသာ အခဒ  းဒငွ ုိ ဒပးဒဆာင် ရမည်။ 

၁၃။ ပိုင်ရှင်သည် အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် ပျေ ်ပပယ်သည့်ဘွိုင်လာ ို - 

( ) ဆ ်လ ်အသုံးပပုနိုင်ဒရးအတွ ် အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ်အသစ် ို ေုတ်ဒပးရန် 

သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းနှင့်အညီ သ ်ဆုိင်ရာစစ်ဒဆးဒရးမှူးေံ ဒလျှော ်ေားရမည်။ 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ ( ) အရ ဒလျှော ်ေားသည့်အခါ သတ်မှတ်ဒသာအခဒ  းဒငွ ုိ ဒပးဒဆာင် ရမည်။ 

၁၄။ ပုိင်ရှင်သည် အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် သုိမ့ဟုတ် ယာယီအသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် ုိ ရရိှေားဒစ ာမူ 

ဒအာ ်ပါ ိစ္စတစ်ရပ်ရပ် ုိ ဒဆာင်ရွ ်လုိပါ  ခွင့်ပပုချေ ်ရရိှရန် သ ်ဆုိင်ရာ စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံ 

က ိုတင်ဒလျှော ်ေားရမည်- 

( ) ဘွိုင်လာ ို ခွင့်ပပုေိအားေ ် ပိုမိုသံုးစွဲပခင်း၊ 

( ခ ) ဒရဒနွးဒငွ ပ့ို ်၊ ဒရသွင်းပို ်တစ်ခုခု ိုပေစ်ဒစ၊ ယင်းဒရဒနွးဒငွ ပုိ့ ်၊ ဒရသွင်းပို ် 

တစ်ခုခုတွင် တပ်ဆင်ေားဒသာ ေိအားခံအစိတ်အပုိင်းတစ်ခုခု ုိပေစ်ဒစ၊ ဘိွုင်လာတွင် 

တပ်ဆင်ေားဒသာ ေိအားခံအစိတ်အပုိင်းတစ်ခုခု ုိပေစ်ဒစ ပပုပပင်ပခင်း၊ ဒပပာင်းလဲပခင်း၊ 

ပေည့်စွ ်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် အသစ်လဲလှယ်ပခင်း။  

၁၅။ ပိုင်ရှင်သည် အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် သိုမ့ဟုတ် ယာယီအသုးံပပုခွင့်လ ်မှတ် ို သ ်ဆိုင်ရာ 

အစိုးရဌာနအေွဲ အ့စည်း  လုိအပ်၍ဒတာင်းဆိုသည့်အခါ တင်ပပရမည်။ 

၁၆။ ပုိင်ရှင်သည် အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် သုိမ့ဟုတ် ယာယီအသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် သ ်တမ်းမ ုန်ဆံုးမီ 

အဒ  ာင်းတစ်ရပ်ရပ်ဒ  ာင့် ပျေ ်ပပယ်ပါ  အဆိုပါလ ်မှတ် ို သ ်ဆိုင်ရာစစ်ဒဆးဒရးမှူးေံ ၁၅ 

ရ ်အတွင်း ပပန်လည်အပ်နှံရမည်။ 

၁၇။ ဘွိုင်လာ ို ပိုင်ရှင်တစ်ဦးမှတစ်ဦးသို ့ လွှဲဒပပာင်းဒပးအပ်သည့်အခါ မူလပိုင်ရှင်သည် မိမိ၏ 

အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် သုိမ့ဟုတ် ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် ို လွှဒဲပပာင်းဒပးအပ်ရမည်။ ေုိသုိ ့

လွှဒဲပပာင်းဒပးအပ်ဖပီးဒ  ာင်း ုိ လွှဲဒပပာင်းဒပးအပ်သည့် ဒနရ့ ်မှစ၍ ၁၅ ရ ်အတွင်း စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံ 

စာပေင့်အဒ  ာင်း  ားရမည်။ 



 

 
 

၁၈။ ပိငု်ရှင်သည် မဒတာ်တဆေိခို ်မှုပေစ်ပွားပါ  သ ်ဆိုင်ရာစစ်ဒဆးဒရးမှူးေံ အပမန်ဆုံး 

အဒ  ာင်း  ားရမည်။ 

၁၉။ ပိုင်ရှင်သည်- 

( ) ဘွိုင်လာ ို ခွင့်ပပုေိအားေ ်ဒ ျော်လွန်၍ မသုံးရ၊ 

( ခ ) ခွင့်ပပုေိအားေ ် ဒ ျော်လွန်ဒစရန် အန္တရာယ် င်းေိအားေိန်းအဆိုရ့ှင် ို ပပုပပင် 

ဒပပာင်းလဲပခင်း သိုမ့ဟုတ် ပပုပပင်ဒပပာင်းလဲရန်ဒစခိုင်းပခင်း မပပုလုပ်ရ၊ 

( ဂ ) ပုေ်မ ၁၄၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ  ိစ္စ ို ခွင့်ပပုချေ ်မရှိဘဲ မပပုလုပ်ရ။ 

၂၀။ ပိုင်ရှင်သည် ဒအာ ်ဒော်ပပပါ ဘွိုင်လာ ို အသုံးမပပုရ- 

( ) အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် သုိမ့ဟုတ် ယာယီအသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ်မရိှဒသာ ဘိွုင်လာ၊ 

( ခ ) အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် သုိမ့ဟုတ် ယာယီအသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် ပျေ ်ပပယ်သည့်ဘိွုင်လာ၊ 

( ဂ ) အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် သုိမ့ဟုတ် ယာယီအသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် ရုပ်သိမ်းခံရသည့် ဘိွုင်လာ။ 

၂၁။ ပိုင်ရှင်သည် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ် သတ်မှတ်ဒပးသည့် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ို သတ်မှတ်ဒသာ 

နည်းလမ်းနှင့်အညီ ဘွိုင်လာတွင် ေွင်းေားရမည်။ 

၂၂။ ပိုင်ရှင်သည်- 

( ) အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် သုိမ့ဟုတ် ယာယီအသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ်ရရိှပါ  သတ်မှတ်သည့် 

နည်းလမ်းနှင့်အညီ ဘွိုင်လာ ို အသုံးပပုခွင့်ရိှသည်။ 

( ခ ) အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် သုိမ့ဟုတ် ယာယီအသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ်၏ သ ်တမ်း ုိ ဒပပာင်းလဲ လုိသပေင့် 

စစ်ဒဆးပခင်း ုိခံယူလုိပါ  ယင်းလ ်မှတ်သ ်တမ်းမ ုန်ဆံုးမီ က ိုတင်၍ စစ်ဒဆးခံရန် 

ဒလျှော ်ေားနိုင်သည်။ 

၂၃။ ပိုင်ရှင်သည် ဒအာ ်ပါ ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ မဒ ျေနပ်ပါ  စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံမှ 

အဒ  ာင်း  ားစာ ို လ ်ခံရရှိသည့်ဒန မ့ှ ရ ်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ 

ဒလျှော ်ေားနိုင်သည်-  

( ) စစ်ဒဆးဒရးမှူး၏ဆုံးပေတ်ချေ ်၊  

( ခ ) စစ်ဒဆးဒရးမှူး  အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် ုိ ေုတ်ဒပးဒရးနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ ဒော ်ခံရန် 

ပငင်းပယ်ပခင်း သုိမ့ဟုတ် ယာယီအသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် ုိ ေုတ်ဒပးရန် ပငင်းပယ်ပခင်း။ 

၂၄။ ပိုင်ရှင်သည် - 

( ) ဘိွုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွပုိ့ ်၊ ဒရသွင်းပုိ ်တစ်ခုခု ုိပေစ်ဒစ၊ ယင်းဘိွုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွပုိ့ ်၊ 

ဒရသွင်းပုိ ်တစ်ခုခုတွင် တပ်ဆင်ေားသည့် ေိအားခံအစိတ်အပုိင်းတစ်ခုခု ုိပေစ်ဒစ ပပ ပုပင်ရန်၊ 

ဒပပာင်းလဲရန်၊ ပေည့်စွ ်ရန် သုိမ့ဟုတ် အသစ်လဲရန် ညွှန်  ားချေ ်ရရိှပါ  ယင်းလုပ်ငန်းမျေား ို 

ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ ်မှတ် မရှိသူမျေားနှင့် မပပုလုပ်ရ။ 

( ခ ) မိမိလုပ်ငန်းသုံးဘွိုင်လာ ို ဘွိုင်လာ ိုင်တွယ် ေိန်းသမိ်းသမူျေားမှတစ်ပါး အပခား သမူျေား ို 

တာဝန်ဒပးဒမာင်းနှင်ပခင်း မပပုရ။ 

အခန်း(၆) 

ဘွိုင်လာေုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူမျေား၏တာဝန်နှင့် ဒဆာင်ရွ ်နိုင်ခွင့်မျေား 



 

 
 

၂၅။ ဘွိုင်လာ ေုတ်လုပ်သူသည်- 

( ) ဝန်က ီးဌာနသို  ့ဒလျှော ်ေား၍ ခွင် ့ပပုချေ ်ရရှိမှသာ ေုတ်လုပ်မှု ို ဒဆာင်ရွ ်  ရမည်။ 

( ခ ) ေုတ်လုပ်ခွင့်ရရှိပါ  ပမန်မာနိုင်ငံစံချေိန်စံညွှန်း သိုမ့ဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာစံချေိန် 

စံညွှန်းမျေားနှင့် ညီညတွ်ဒသာ ဘွိုင်လာမျေားသာ ေုတ်လုပ်ရမည်။  

( ဂ ) ဘွိုင်လာေုတ်လုပ်ပခင်းနှင့်သ ်ဆုိင်သည့် နည်းပညာနှင့် သင်ွးအားစုမျေား ုိ တည်ဆဲ 

ဥပဒေမျေားနှင့်အညီ သ ်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာနနှင့် အစုိးရအေဲွအ့စည်းမျေားေံ ဒလျှော ်ေား 

ခွင့်ရှိသည်။ 

၂၆။ ဘိွုင်လာတင်သွင်းသူသည် ပပည်ပမှ ဘိွုင်လာမျေား ုိတင်သွင်းရာတွင် ပမန်မာနုိင်ငံစံချိေန်စံညွှန်း သုိမ့ဟုတ် 

အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာ စံချိေန်စံညွှန်းမျေားနှင့်ညီညွတ်ဒသာ ဘိွုင်လာမျေား ုိသာ တင်သွင်းရမည်။ 

အခန်း(၇) 

ဘွိုင်လာပပုပပင်သူ၏တာဝန်နှင့် ဒဆာင်ရွ ်နိုင်ခွင့်မျေား 

၂၇။ ( ) ဘိွုင်လာပပ ပုပင်သူလ ်မှတ်ရရိှလုိသူသည် သ ်ဆုိင်ရာစစ်ဒဆးဒရးမှူးေံ သတ်မှတ်ချေ ် 

မျေားနှင့်အညီ ဒလျှော ်ေားရမည်။ 

( ခ ) ဘိွုင်လာပပုပပင်သူသည် ဘိွုင်လာပပုပပင်သူလ ်မှတ်ပါ စည်း မ်းချေ ်မျေား ုိ လုိ ်နာ ရမည်။ 

၂၈။ ဘွိုင်လာ ပပုပပင်သူသည်- 

( ) စစ်ဒဆးဒရးမှူး  ပပုပပင်ရန်ညွှန်  ားစာ ေုတ်ဒပးေားသည့်ဘွိုင်လာ ို ပိုင်ရှင်၏ 

သဒဘာတူညီချေ ်ပေင့် ပပုပပင်ခွင့်ရိှသည်။ 

( ခ ) စစ်ဒဆးဒရးမှူး  ပပုပပင်ရန်ညွှန်  ားစာ ေုတ်ဒပးေားပခင်းမရှိဒသာ ဘွိုင်လာ ို 

မိမိ၏ဆန္ဒအဒလျော ်ပေစ်ဒစ၊ ပိုင်ရှင်၏ အပ်နံှချေ ်အရပေစ်ဒစ ပပုပပင်ပခင်း မပပုရ။ 

အခန်း(၈) 

ဘွိုင်လာ ိုင်တွယ်ေိန်းသမိ်းသ၏ူတာဝန်နှင့်ဒဆာင်ရွ ်နိုင်ခွင့်မျေား 

၂၉။ ( ) ဘိွုင်လာ ုိင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူလ ်မှတ် ရရိှလုိသူသည် သ ်ဆုိင်ရာ စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံ 

သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ ဒလျှော ်ေားနိုင်သည်။ 

( ခ ) ဘွိုင်လာ ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူသည် ဘွိုင်လာ ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူ လ ်မှတ်ပါ 

စည်း မ်းချေ ်မျေား ုိ လုိ ်နာရမည်။ 

၃၀။ ဘွိုင်လာ ိုင်တွယ်ေိန်းသမိ်းသူသည်- 

( ) အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် သိုမ့ဟုတ် ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် ေုတ်ဒပးေားသည့် 

ဘွိုင်လာ ို ပုိင်ရှင်၏သဒဘာတူညီချေ ်ပေင့်  ိုင်တွယ်ေိန်းသမိ်းခွင့် ရှိသည်။ 

( ခ ) အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် သိုမ့ဟုတ် ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် ေုတ်ဒပးေားပခင်း မရှိဒသာ 

ဘွိုင်လာ ို မိမိဆန္ဒအဒလျော ်ပေစ်ဒစ၊ ပိုင်ရှင်မှ တာဝန်ဒပးအပ်ချေ ်အရ ပေစ်ဒစ 

 ိုင်တွယ်ေိန်းသမိ်းပခင်း မပပုရ။ 

၃၁။ ဘွိုင်လာ ိုင်တွယ် ေိန်းသမိ်းသသူည် ဘွိုင်လာ ို ခွင့်ပပုေိအားေ ် ဒ ျော်လွန်၍ မသုံးရ။  

အခန်း(၉) 

စစ်ဒဆးဒရးမှူး၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား 



 

 
 

၃၂။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် ပုေ်မ ၁၂၊ ပုေ်မခဲွ ( ) အရ မှတ်ပံုတင်ဒပးရန် ပုိင်ရှင်ေံမှ ဒလျှော ်လွှာ ုိ 

လ ်ခံရရိှသည့်အခါ- 

( ) ဒလျှော ်လွှာ ုိ လ ်ခံရရိှသည့် ဒနရ့ ်မှစ၍ ၁၅ ရ ်အတွင်း ဘိွုင်လာ ုိ စစ်ဒဆး ရမည်။ 

စစ်ဒဆးမည့်ရ ် ုိ အနည်းဆံုး ၅ ရ ် က ိုတင်၍ ပုိင်ရှင်ေံ အဒ  ာင်း  ား ရမည်။  

( ခ ) ပမန်မာနိုင်ငံစံချေိန်စံညွှန်း သိုမ့ဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ စံချေိန်စံညွှန်းမျေားနှင့်အညီ 

ဘိွုင်လာ ုိစစ်ဒဆးဖပီးဒနာ ် မှတ်ပံုတင်ရန် ခွင့်ပပုသင့်သည်ဟုယူဆပါ  သင့်ဒလျော်ဒသာ 

ခွင့်ပပုေိအားပေင့် ယာယီအသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် ုိ ေုတ်ဒပးနုိင်သည်။ ေုိသုိေု့တ်ဒပးသည့် အခါ 

စစ်ဒဆးဒတွရိှ့ချေ ် ုိ မိမိ၏သဒဘာေားမှတ်ချေ ်နှင့်အတူ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေ ပ်ေံ 

အစီရင်ခံရမည်။ 

( ဂ ) ဘွိုင်လာ ို စစ်ဒဆးဖပီးဒနာ ် မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် သင့်သည်ဟုယူဆလျှေင်ပေစ်ဒစ၊ 

မှတ်ပုံတင်ဒပးရန်မသင့်ဟု ယူဆလျှေင်ပေစ်ဒစ ပိုင်ရှင်ေံစာပေင့် အပမန်ဆုံးအဒ  ာင်း 

  ားရမည့်အပပင် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်အား အစီရင်ခံရမည်။ 

၃၃။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်၏ ညွှန်  ားချေ ်နှင့်အညီ ေပ်မံ၍စစ်ဒဆးပခင်း 

ပပုလုပ်ဖပီးဒနာ ် အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် ုိေုတ်ဒပးရန် သင့် မသင့်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ယာယီအသံုးပပုခွင့် 

လ ်မှတ်သ ်တမ်းမ ုန်မီ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ တင်ပပရမည်။ အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် ေုတ်ဒပး 

သင့်သည်ဟုယူဆပါ   ုိယ်တုိင်လ ်မှတ်ဒရးေုိးေားသည့် အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် ုိ ပူးတဲွတင်ပပ ရမည်။ 

၃၄။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် ပုေ်မ ၁၃၊ ပုေ်မခွဲ ( ) အရ အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် သ ်တမ်းတိုးပမှင့် ဒပးရန် 

ပိုင်ရှင်ေံမှ ဒလျှော ်လွှာ ိုလ ်ခံရရိှသည့်အခါ- 

( ) ဒလျှော ်လွှာ ုိ လ ်ခံရရိှသည့်ဒနရ့ ်မှစ၍ ၁၅ ရ ်အတွင်း ဘိွုင်လာ ုိ စစ်ဒဆးရမည်။ 

စစ်ဒဆးမည့်ရ ် ို အနည်းဆုံး ၅ ရ ် က ိုတင်၍ ပုိင်ရှင်ေံအဒ  ာင်း  ားရမည်။  

( ခ ) အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် ုိ ေုတ်ဒပးသင့်သည်ဟု ယူဆပါ  စစ်ဒဆးဒတွရိှ့ချေ ် ုိ မိမိ၏ 

သဒဘာေားမှတ်ချေ ်နှင့်အတူ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ အစီရင်ခံရမည်။  ိုယ်တိုင် 

လ ်မှတ်ဒရးေုိးေားသည့် အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် ို ပူးတွဲတင်ပပရမည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မခဲွ (ခ) အရ ဒဆာင်ရွ ်ေားဆဲတွင် သင့်ဒလျော်ဒသာခွင့်ပပုေိအားပေင့် ယာယီအသံုးပပုခွင့် 

လ ်မှတ် ို ေုတ်ဒပးနိုင်သည်။ 

၃၅။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် ပုေ်မ ၁၃၊ ပုေ်မခွဲ ( ) အရ ဒလျှော ်လွှာ ို လ ်ခံရရှိဖပီးဒနာ ် 

ဘိွုင်လာ ုိစစ်ဒဆးသည့်အခါ ဒအာ ်ပါအချေ ်တစ်ရပ်ရပ်ဒတွရိှ့ပါ  မိမိ၏ဒတွရိှ့ချေ ် ုိ ပုိင်ရှင်ေံ စာပေင့် 

အပမန်ဆုံးအဒ  ာင်း  ားရမည့်အပပင် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ အစီရင်ခံရမည်- 

( ) အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် သ ်တမ်း ို ဒလျှော့ချေရန် လုိအပ်ပခင်း၊ 

( ခ ) ခွင့်ပပုေိအား တိုးပမှင့်ရန် သိုမ့ဟုတ် ဒလျှော့ချေရန် လုိအပ်ပခင်း၊ 

( ဂ ) ဘွိုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွ ပ့ို ် သိုမ့ဟုတ် ဒရသငွ်းပို ်တစ်ခုခု ိုပေစ်ဒစ၊ ယင်းဘွိုင်လာ၊ 

ဒရဒနွးဒငွ ပ့ ို ် သိုမ့ဟုတ် ဒရသွင်းပိ ု ်တစ်ခုခုတွင်တပ်ဆင်ေားသည့် ေိအားခံ 

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု ိုပေစ်ဒစ၊ ပပုပပင်ရန်၊ ဒပပာင်းလဲရန်၊ ပေည့်စွ ်ရန် သိုမ့ဟုတ် 

အသစ်လဲရန်လိုအပ်ပခင်း၊ 

(ဃ) ဘွိုင်လာ၏အဒပခအဒနသည် ပပုပပင်သံုးစွဲ၍ မရနိုင်ဒလာ ်ဒအာင် ယိုယွင်းဒနသပေင့် 

ဆ ်လ ်အသုးံပပုရန် မသင့်ဒလျော်ဒ  ာင်းဒတွ ရ့ှိပခင်း။ 



 

 
 

၃၆။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် ပုေ်မ ၁၄ အရ ဒလျှော ်လွှာ ုိ လ ်ခံရရိှသည့်အခါ မိမိ၏ သဒဘာေား 

မှတ်ချေ ်နှင့်အတူ ဒလျှော ်လွှာ ုိ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေ ပ်ေံ တင်ပပရမည်။ ယင်းဒနာ ် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေ ပ်  

ညွှန်  ားသည့်အတိုင်းစစ်ဒဆး၍ စစ်ဒဆးဒတွ ရ့ှိချေ ် ို မိမိ၏သဒဘာေားမှတ်ချေ ်နှင့်အတူ  

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ ပပန်လည်တင်ပပရမည်။ 

၃၇။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် ပုေ်မ ၃၄ အရပေစ်ဒစ၊ ပုေ်မ ၃၅၊ ပုေ်မခွဲ ( ) နှင့် (ခ) အရပေစ်ဒစ 

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ အစီရင်ခံေားစဉ်အတွင်း သင့်ဒလျော်ဒသာခွင့်ပပုေိအားပေင့် ယာယီအသံုးပပုခွင့် လ ်မှတ် ုိ 

ေုတ်ဒပးနုိင်သည်။ ပုေ်မ ၃၅၊ ပုေ်မခဲွ (ဂ) နှင့် (ဃ) ပါ  အချေ ်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် သ ်ဆုိင်ပါ  

ယာယီအသုးံပပုခွင့်လ ်မှတ် ို ေုတ်ဒပးပခင်းမပပုရ။  

၃၈။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် သတ်မှတ်ေားဒသာ နည်းလမ်းမျေားနှင့်အညီ - 

( ) မိမိတာဝန်ခံရသည့် နယ်ဒပမအတွင်းရှိ ဘွိုငလ်ာ ို စစ်ဒဆးနိုင်သည်။ 

( ခ ) စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်၏ တာဝန်ဒပးချေ ်အရ မည်သည့်နယ်ဒပမအတွင်းရိှ ဘိွုင်လာ ို မဆို 

စစ်ဒဆးနုိင်သည်။  

၃၉။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် မိမိတာဝန်ခံရသည့် နယ်ဒပမအတွင်း၌ - 

( ) ဘွိုင်လာ ပပုပပင်သူလ ်မှတ် သိုမ့ဟုတ် ဘွိုင်လာ  ိုင်တွယ်ေိန်းသမိ်းသူလ ်မှတ် 

ေုတ်ဒပးရန် ဒလျှော ်လွှာ ုိလ ်ခံရရိှပါ  စိစစ်ဖပီး မိမိ၏သဒဘာေား မှတ်ချေ ်နှင့် အတူ 

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ တင်ပပရမည်။  

( ခ ) ဘိွုင်လာပပ ပုပင်သူလ ်မှတ်မရိှဘဲ ပပ ပုပင်မှုမျေားဒဆာင်ရွ ်ဒနဒ  ာင်း သုိမ့ဟုတ် ဘိွုင်လာ 

 ိုင်တွယ်ေိန်းသမိ်းသူလ ်မှတ်မရှိဘဲ ဘွိုင်လာ ို  ိုင်တွယ်ေိန်းသမိ်းဒနဒ  ာင်း 

စစ်ဒဆးဒတွ ရိှ့ပါ  စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ အစီရင်ခံရမည်။  

( ဂ ) ပပုပပင်ရန်ညွှန်  ားစာ ေုတ်ဒပးေားပခင်းမရှိဒသာ ဘွိုင်လာ ို ဘွိုင်လာပပုပပင်သူ 

တစ်ဦးဦး  ပပ ပုပင်မှုမျေားဒဆာင်ရွ ်ဒနဒ  ာင်း စစ်ဒဆးဒတွရိှ့ပါ  စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေ ပ်ေံ 

အစီရင်ခံရမည်။  

၄၀။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် ပုေ်မ ၃၈ ပါ တာဝန် ို ေမ်းဒဆာင်ရာတွင် ဘွိုင်လာတည်ရှိဒသာ 

မည်သည့်အဒဆာ ်အအုံအတွင်းသိုမ့ဆို ဝင်ဒရာ ်၍ စစ်ဒဆးနိုင်ခွင့်ရိှသည်။ 

အခန်း(၁၀) 

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား 

၄၁။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် ပုေ်မ ၃၂၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) တိုအ့ရ ဘွိုင်လာ ို မှတ်ပုံတင်ပခင်း 

နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ စစ်ဒဆးဒရးမှူး တင်ပပဒသာ စစ်ဒဆးဒတွရိှ့ချေ ်နှင့် သဒဘာေားမှတ်ချေ ်တုိ ုိ့စိစစ်ဖပီး - 

 ( ) ခွင့်ပပုေိအား ို သတ်မှတ်၍ ဘွိုင်လာ ို မှတ်ပုံတင်ဒပးနိုင်သည်။ 

( ခ ) ဘွိုင်လာ ို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ပငင်းဆိုနိုင်သည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မခွဲ( ) သိုမ့ဟုတ် (ခ) အရ ချေမှတ်ဒသာ ဆုံးပေတ်ချေ ် ို စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံမှ 

တင်ပပချေ ်ရရှိသည့်ဒနမ့ှ ၁၅ ရ ်အတွင်း ပိုင်ရှင်ေံ အဒ  ာင်း  ားရမည်။ 



 

 
 

၄၂။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် ပုေ်မ ၃၃ အရ ပေစ်ဒစ၊ ပုေ်မ ၃၄၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) အရပေစ်ဒစ စစ်ဒဆး 

ဒရးမှူးေံမှ တင်ပပချေ ် ို ရရိှသည့်အခါ- 

( ) အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် ုိ ေုတ်ဒပးသင့်သည်ဟုယူဆပါ  စစ်ဒဆးဒရးမှူး  တင်ပပသည့် 

အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ်တွင် ေပ်ဆင့်လ ်မှတ်ဒရးေုိးဖပီး ပိုင်ရှင်ေံဒပးပိုရ့မည်။ 

( ခ ) အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် ို ေုတ်ဒပးရန်မသင့်ဟုယူဆပါ  ဘွိုင်လာတွင် လုိအပ်ဒသာ 

ပပုပပင်ဒပပာင်းလဲမှုမျေား ပပုလုပ်ရန်ညွှန်  ားဖပီး ညွှန်  ားချေ ်အတိုင်း ဒဆာင်ရွ ် 

ဖပီးစီးမှုနှင့် ဘိွုင်လာ၏အဒပခအဒန ုိ ပပန်လည်တင်ပပရန် စစ်ဒဆးဒရးမှူး ုိ ညွှန်  ား 

နိုင်သည်။ 

၄၃။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် ပုေ်မ ၁၅၊ ၁၆ နှင့် ၁၇ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ုိ ပုိင်ရှင်  

လုိ ်နာပခင်းမရိှဒ  ာင်း စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံမှ တင်ပပချေ ် ုိရရိှသည့်အခါ ဘိွုင်လာအသံုးပပုပခင်း ို 

ယာယီရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ 

၄၄။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် - 

( ) ပုေ်မ ၃၅၊ ပုေ်မခွဲ ( )၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တိုအ့ရ စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံမှ တင်ပပချေ ် ို ရရိှ 

သည့်အခါ စစ်ဒဆးဒရးမှူး ုိ လုိအပ်သလုိညွှန်  ားရမည့်အပပင် ယင်းညွှန်  ားချေ ် ုိ 

ပိုင်ရှင်ေံ ၁၅ ရ ်အတွင်း စာပေင့်အဒ  ာင်း  ားရမည်။  

( ခ ) ပုေ်မ ၃၅၊ ပုေ်မခဲွ (ဃ) အရ စစ်ဒဆးဒရးမှ းူေံမှ တင်ပပချေ ် ုိရရိှသည့်အခါ သင့်ဒလျော်ဒသာ 

စစ်ဒဆးဒရးမှူးသံုးဦး ပါဝင်သည့်အေွဲ ့ပေင့် လုိအပ်သလုိစစ်ဒဆးဒစဖပီး ဒတွ ရ့ှိချေ ် ို 

မိမိေံအစီရင်ခံဒစရမည်။ အစီရင်ခံစာရရိှသည့်အခါ  သ ်ဆိုင်ရာစစ်ဒဆးဒရးမှူး ို 

လုိအပ်သလုိ ညွှန်  ားရမည့်အပပင် ယင်းညွှန်  ားချေ ် ုိ ပုိင်ရှင်ေံ ၁၅ ရ ်အတွင်း စာပေင့် 

အဒ  ာင်း  ားရမည်။  

၄၅။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် သိုမ့ဟုတ် ယာယီအသုးံပပုခွင့် လ ်မှတ် ို 

မသမာဒသာနည်းလမ်းပေင့်ရရိှေားဒ  ာင်း စစ်ဒဆးဒတွ ရ့ှိလျှေင် ယင်းလ ်မှတ် ို ရုပ်သိမ်းရမည်။ 

၄၆။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေ ပ်သည် မည်သည့်နယ်ဒပမအတွင်းရိှ ဘိွုင်လာ ုိမဆုိ စစ်ဒဆးရန် စစ်ဒဆးဒရးမှ းူ 

တစ်ဦးဦးအား တာဝန်ဒပးအပ်နုိင်သည်။ 

၄၇။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေ ပ်သည် ပုေ်မ ၂၃ အရ ပုိင်ရှင် ဒလျှော ်ေားသည့်အခါ စိစစ်ဖပီး အဆံုးအပေတ် 

ဒပးရမည်။ ေုိဆုံးပေတ်ချေ ် ို ပုိင်ရှင်ေံ ၁၅ ရ ်အတွင်း စာပေင့်အဒ  ာင်း  ားရမည်။ 

၄၈။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် ပုေ်မ ၂၅ နှင် ့ ၂၆ တိုအ့ရ ဘွိုင်လာေုတ်လုပ်ပခင်းနှင့် ပပည်ပမှ 

တင်သွင်းပခင်း ုိ  ပမန်မာနုိင်ငံစံချိေန်စံညွှန်း သုိမ့ဟုတ် အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာစံချိေန်စံညွှန်းမျေားနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိ 

စစ်ဒဆးဖပီး ညီညွတ်မှုမရှိပါ  ေုတ်လုပ်ခွင် ့ ို ပငင်းပယ်ရန်နှင် ့ တင်သွင်းလာသည့်  ဘွိုင်လာ၏ 

မှတ်ပုံတင်ခွင့် ို ပငင်းပယ်ရမည်။ 

၄၉။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေ ပ်သည် ဝန်က ီးဌာန၏ တာဝန်ဒပးချေ ်အရ ဘိွုင်လာေုတ်လုပ်ပခင်း၊ ဘိွုင်လာနှင့် 

ဆ ်စပ်သည့် ေိအားခံအစိတ်အပိုင်းမျေားေုတ်လုပ်ပခင်းတို ့ို ပမန်မာနုိင်ငံစံချိေန်စံညွှန်း သိုမ့ဟုတ် 



 

 
 

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာစံချေိန်စံညွှန်းမျေားနှင့် အညီစိစစ်၍ ေုတ်လုပ်ခွင့်ပပုပခင်း သုိမ့ဟုတ် ေုတ်လုပ်ခွင့် ပပုရန် 

ပငင်းပယ်ပခင်းပပုနုိင်သည်။ 

၅၀။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် ပုေ်မ ၃၉၊ ပုေ်မခွဲ ( ) အရ စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံမှ တင်ပပချေ ် ို 

ရရိှသည့်အခါ ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ ်မှတ် ိုပေစ်ဒစ၊ ဘွိုင်လာ ိုင်တွယ် ေိန်းသမိ်းသူလ ်မှတ် ို ပေစ်ဒစ 

ေုတ်ဒပးပခင်း သိုမ့ဟုတ် ေုတ်ဒပးရန် ပငင်းပယ်ပခင်းပပုနိုင်သည်။ 

၅၁။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် ပုေ်မ ၃၉၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ) အရ စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံမှ တင်ပပချေ ် ို 

ရရိှသည့်အခါ ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ ်မှတ် ို ပပန်လည်ရုပ်သိမ်းရမည်။ 

၅၂။ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် ပုေ်မ ၂၇၊ ပုေ်မခဲွ(ခ)၊ ပုေ်မ ၂၈၊ ပုေ်မခဲွ (ခ) ၊ ပုေ်မ ၂၉၊ ပုေ်မခဲွ (ခ)၊ ပုေ်မ 

၃၀၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုေ်မ ၃၁ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို လုိ ်နာဒဆာင်ရွ ်ပခင်းမရှိဒသာ 

ဘွိုင်လာပပုပပင်သူနှင့် ဘွိုင်လာ ိုင်တွယ်ေိန်းသမိ်းသူတို၏့ လ ်မှတ် ို ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ 

အခန်း(၁၁) 

အသုံးပပုခွင့် လ ်မှတ် နှင့် ယာယီအသုးံပပုခွင့်လ ်မှတ် ပျေ ်ပပယ်ပခင်း  

၅၃။ ဒအာ ်ပါအဒ  ာင်းတစ်ရပ်ရပ် ဒပါ်ဒပါ ်သည့်အခါ အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ်သည် လည်းဒ ာင်း၊ 

ယာယီအသုးံပပုခွင့် လ ်မှတ်သညလ်ည်းဒ ာင်း ပျေ ်ပပယ်သည်- 

( ) လ ်မှတ်သ ်တမ်း ုန်ဆုံးပခင်း၊ 

( ခ ) မဒတာ်တဆေိခို ်မှုပေစ်ပွားပခင်း၊ 

( ဂ ) ဘိွုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွပုိ့ ်၊ ဒရသွင်းပုိ ်တစ်ခုခု ုိပေစ်ဒစ၊ ယင်းဘိွုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွပုိ့ ်၊ 

ဒရသွင်းပို ်တစ်ခုခုတွင် တပ်ဆင်ေားသည့် ေိအားခံအစိတ်အပုိင်းတစ်ခုခု ိုပေစ်ဒစ 

ဒဘးအန္တရာယ်ပေစ်ဒစနုိင်ဒသာယုိယွင်းမှုဒ  ာင့် ပပုပပင်ရန်လုိအပ်သပေင့် ဘိွုင်လာ ုိ 

အသံုးမပပုရန် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ် သုိမ့ဟုတ် စစ်ဒဆးဒရးမှူး  ပုိင်ရှင်ေံ အဒ  ာင်း 

  ားပခင်း၊ 

(ဃ) မီးရှိန်ရမျေ ်နှာပပင် ဧရိယာ ၁၈.၆ စတုရန်းမီတာ သိုမ့ဟုတ် ၂၀၀ စတုရန်းဒပဒအာ ် 

ဒလျော့နည်းဒသာ အလွယ်တ ူဒရွှဒ့ပပာင်းနုိင်သည့် ဘီးတပ်ေားဒသာ ဘိွုင်လာမှတစ်ပါး 

အပခားဘိွုင်လာ ုိ တစ်ဒနရာမှတစ်ဒနရာသုိ ့ဒရွှ ဒ့ပပာင်းပခင်း၊ 

( င ) ဘိွုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွပုိ့ ်၊ ဒရသွင်းပုိ ်တစ်ခုခု ုိပေစ်ဒစ၊ ယင်းဘိွုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွပုိ့ ်၊ 

ဒရသငွ်းပို ်တစ်ခုခုတွင်တပ်ဆင်ေားသည့် ေိအားခံအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခု ုိပေစ်ဒစ 

ပပုပပင်ပခင်း၊ ဒပပာင်းလဲပခင်း၊ ပေည့်စွ ်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် အသစ်လဲပခင်း၊ 

( စ ) ဘွိုင်လာ ို လုံဒလာ ်ဒသာ စစ်ဒဆးမှုလုပ်ငန်းစဉ်မျေားမပပုလုပ်ဘဲ အသုံးပပုခွင့် 

လ ်မှတ် ိုပေစ်ဒစ၊ ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် ိုပေစ်ဒစ ေုတ်ဒပးေားဒ  ာင်း 

စစ်ဒဆးဒတွ ရိှ့ရပခင်း။ 

အခန်း(၁၂) 

အယူခံပခင်း 



 

 
 

၅၄။ ဝန်က ီးဌာနသည် အယူခံမှုမျေား  ားနာနုိင်ဒရးအတွ ် စ ်မှုအတတ်ပညာရငှ် အနည်းဆုံး 

နှစ်ဦးပါဝင်သည့် သင့်ဒလျော်ဒသာ အေွဲ ဝ့င်သံုးဦးပေင့် အယူခံအေွဲ  ုိ့ ေဲွ စ့ည်းရမည်။ 

၅၅။ ဒအာ ်ပါ ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်၏ ဆုံးပေတ်ချေ ် ို မဒ ျေနပ် သသူည် 

ယင်းဆုံးပေတ်ချေ ် ို လ ်ခံရရှိသည့်ဒနမ့ှ ရ ်ဒပါင်း ၆၀ အတွင်း အယူခံအေွဲ သ့ို ့အယူခံ နိုင်သည် - 

( ) ဘွိုင်လာ ို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန်ပငင်းဆိုပခင်း၊ 

( ခ ) အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ်ေုတ်ဒပးရန် ပငင်းဆိုပခင်း၊ 

( ဂ ) အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ် သ ်တမ်း ုိ ဒလျှော ်ေားသည့်  ာလအပုိင်းအပခားဒအာ ် 

ဒလျော့နည်း၍ သတမ်ှတ်ပခင်း၊ 

(ဃ) ပိုင်ရှင်ဒလျှော ်ေားဒသာ ခွင့်ပပုေိအား ို သတ်မှတ်ဒပးရန် ပငင်းဆိုပခင်း၊ 

( င ) အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် သိုမ့ဟုတ် ယာယီအသုးံပပုခွင့်လ ်မှတ် ို ရုပ်သိမ်းပခင်း၊ 

( စ ) အသံုးပပုခွင့်လ ်မှတ်တွင်ပါရိှသည့် ခွင့်ပပုေိအား သုိမ့ဟုတ် သ ်တမ်း ုိ ဒလျှော့ချေပခင်း၊ 

(ဆ) ပုေ်မ ၂၂၊ ပုေ်မခဲွ (ခ) အရ ဒလျှော ်ေားချေ ် ုိ ဒဆာင်ရွ ်ဒပးရန် ပငင်းဆုိပခင်း၊ 

( ဇ ) ဒရဒနွးဒငွ ပ့ို ်၊ ဒရသွင်းပို ်တစ်ခုခု ို ပေစ်ဒစ၊ ယင်းဒရဒနွးဒငွ ပုိ့ ်၊ ဒရသွင်းပို ် 

တစ်ခုခုတွင်တပ်ဆင်ေားဒသာ ေိအားခံအစိတ်အပုိင်း ုိပေစ်ဒစ၊ ဘိွုင်လာတွင် တပ်ဆင် 

ေားဒသာ ေိအားခံအစိတ်အပုိင်း ုိပေစ်ဒစ ပပုပပင်ဒစပခင်း၊ ဒပပာင်းလဲဒစပခင်း၊ ပေည့်စွ ် ဒစပခင်း၊ 

အသစ်လဲဒစပခင်း၊ 

(စျေ) ဒရဒနွးဒငွ ပ့ို ်၊ ဒရသွင်းပို ် တစ်ခုခု ုိပေစ်ဒစ၊ ယင်းဒရဒနွးဒငွ ပုိ့ ်၊ ဒရသွင်းပို ် 

တစ်ခုခုတွင်တပ်ဆင်ေားဒသာ ေိအားခံအစိတ်အပုိင်း ုိပေစ်ဒစ၊ ဘိွုင်လာတွင် တပ်ဆင် 

ေားဒသာ ေိအားခံအစိတ်အပိုင်း ိုပေစ်ဒစ ပပုပပင်ခွင့်၊ ဒပပာင်းလဲခွင့်၊ ပေည့်စွ ်ခွင့်၊ 

အသစ်လဲခွင့်ပပုရန် ဒလျှော ်ေားချေ ် ို ပငင်းပယ်ပခင်း၊ 

(ည) ဘွိုင်လာေုတ်လုပ်ခွင့် ို ပငင်းပယ်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် ရုပ်သိမ်းပခင်း၊ 

( ဋ ) ဘွိုင်လာ သုံးစွခဲွင့် ို ပငင်းပယ်ပခင်း၊ 

( ဌ ) ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ ်မှတ် ို ေုတ်ဒပးရန် ပငင်းပယ်ပခင်း၊ 

( ဍ ) ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ ်မှတ် ို ရုပ်သိမ်းပခင်း၊ 

( ဎ ) ဘွိုင်လာ ိုင်တွယ်ေိန်းသမိ်းသူလ ်မှတ် ို ေုတဒ်ပးရန် ပငင်းပယ်ပခင်း၊ 

(ဏ) ဘွိုင်လာ ိုင်တွယ်ေိန်းသမိ်းသူလ ်မှတ် ို ရုပ်သိမ်းပခင်း။ 

၅၆။ အယူခံအေဲွသ့ည် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေ ပ်၏ဆံုးပေတ်ချေ ် ုိ အတည်ပပ ပုခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်း သုိမ့ဟုတ် 

ပယ်ေျေ ်ပခင်း ပပုနုိင်သည်။  

၅၇။ အယူခံအေွဲ ၏့ဆုံးပေတ်ချေ ်သည် အဖပီးအပပတ်ပေစ်သည်။ 

၅၈။ အယူခံအေွဲ ၏့ဆုံးပေတ်ချေ ် ို သ ်ဆိုင်သမူျေားေံ ၁၅ ရ ်အတွင်း စာပေင့်အဒ  ာင်း  ား ရမည်။ 

အခန်း(၁၃) 

တားပမစ်ချေ ် 

၅၉။ မည်သူမျှေ ပုေ်မ ၂၁ အရ ေွင်းေားသည့်မှတ်ပုံတင်အမှတ် ို မရုိးမဒပောင့်ဒသာသဒဘာပေင့် 

ပပင်ဆင်ပခင်း၊ ဒပပာင်းလဲပခင်း၊ ေျေ ်ပခင်း၊ ပုံသဏ္ဌ ာန်ပျေ ်စီးဒအာင် ပပုလုပ်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် မပမင်နိုင် ဒစရန် 

ပပုလုပ်ပခင်းမပပုရ။ 



 

 
 

၆၀။ မည်သူမျှေ ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ ်မှတ်မရှိဘဲ ဘွိုင်လာ ို မပပုပပင်ရ။ 

၆၁။ မည်သူမျှေ ဘိွုင်လာ ုိင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူလ ်မှတ်မရိှဘဲ ဘိွုင်လာ ုိ  ုိင်တွယ်ေိန်းသိမ်းပခင်း မပပုရ။ 

၆၂။ မည်သူမျှေ ခွင့်ပပုေိအားေ ် ဒ ျော်လွန်ဒစရန် အန္တရာယ် င်းေိအားေိန်း အဆုိရှ့င် ုိ မိမိဆန္ဒ 

အဒလျော ်ပေစ်ဒစ၊ ပုိင်ရှင်မှ တာဝန်ဒပးအပ်ချေ ်အရပေစ်ဒစ ပပုပပင်ဒပပာင်းလဲပခင်း မပပုလုပ်ရ။ 

၆၃။  မည်သူမျှေ ပုေ်မ ၂၅၊ ပုေ်မခွဲ ( ) နှင့် ပုေ်မခွဲ (ခ) တိုပ့ါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ် ိုဆန် ့ျေင်၍ ဘွိုင်လာ 

ေုတ်လုပ်ပခင်း မပပုရ။  

အခန်း(၁၄) 

ပပစ်မှုနှင့် ပပစ်ေဏ် 

၆၄။ ပုိင်ရှင်သည် ပုေ်မ ၁၉၊ ပုေ်မခဲွ ( )  နှင့် ပုေ်မ ၂၀ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ုိ လုိ ်နာရန် 

ပျေ ် ွ ်ဒ  ာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူ ို ဒငွေဏ် အနည်းဆုံး  ျေပ်ငါးသိန်းမှ 

အမျေားဆုံး  ျေပ် တစ်ဆယ်သိန်းအေိ ချေမှတ်ရမည်။ 

၆၅။ ပုိင်ရှင်သည် ပုေ်မ ၁၈ ၊ ပုေ်မ ၁၉၊ ပုေ်မခဲွ (ခ) နှင့် ပုေ်မခဲွ (ဂ)၊ ပုေ်မ ၂၁ နှင့် ပုေ်မ ၂၄၊ ပုေ်မခဲွ ( ) ပါ 

ပပဋ္ဌာန်းချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို လုိ ်နာရန် ပျေ ် ွ ်ဒ  ာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေုိသူ ို ဒငွေဏ် 

အနည်းဆုံး  ျေပ်ငါးသိန်းမှ အမျေားဆုံး  ျေပ်တစ်ဆယ်သိန်း အေိ ချေမှတ်ရမည်။ 

၆၆။ ပိုင်ရှင်သည် ပုေ်မ ၂၄၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ် ို လုိ ်နာရန်ပျေ ် ွ ်ဒ  ာင်း ပပစ်မှု 

ေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေုိသူ ို ဒငွေဏ်အနည်းဆုံး  ျေပ်တစ်သိန်းမှ အမျေားဆုံး  ျေပ်နှစ်သိန်း အေိ 

ချေမှတ်ရမည်။ 

၆၇။ မည်သူမဆို ပုေ်မ ၅၉ ပါ တားပမစ်ချေ ် ို ဒော ်ေျေ ် ျေူးလွန်ဒ  ာင်း ပပစ်မှုေင်ရှား 

စီရင်ပခင်းခံရလျှေင်ပေစ်ဒစ၊ ဒော ်ေျေ ် ျေူးလွန်ရန် အားေုတ်ဒ  ာင်း သိုမ့ဟုတ်  ျေူးလွန်ရာတွင် 

အားဒပး ူညီဒ  ာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေုိသူ ုိ ဒောင်ေဏ်အနည်းဆံုး တစ်နှစ်မှ အမျေားဆံုး 

နှစ်နှစ်အေိ ချေမှတ်ရမည့်အပပင် ဒငွေဏ်အနည်းဆံုး  ျေပ်သိန်းငါးဆယ်မှ အမျေားဆံုး ျေပ်သိန်းတစ်ရာ အေိ 

ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

၆၈။ မည်သူမဆုိ ပုေ်မ ၆၀ ပါ  တားပမစ်ချေ ် ုိ ဒော ်ေျေ ် ျေ းလွန်ဒ  ာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်း ခံရလျှေင် 

ေုိသူ ုိ ဒငွေဏ်အနည်းဆံုး ျေပ်ငါးသိန်းမှ အမျေားဆံုး ျေပ်တစ်ဆယ်သိန်းအေိ ချေမှတ်ရမည်။  

၆၉။ ဘိွုင်လာပပ ပုပင်သူသည် ပုေ်မ ၂၈၊ ပုေ်မခဲွ (ခ) ပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ် ုိ လုိ ်နာရန် ပျေ ် ွ ်ဒ  ာင်း 

ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေုိသူ ုိ ဒငွေဏ် အနည်းဆံုး  ျေပ်ငါးသိန်းမှ အမျေားဆံုး  ျေပ်တစ်ဆယ်သိန်း အေိ 

ချေမှတ်ရမည်။ 

၇၀။ မည်သူမဆို ပုေ်မ ၆၁ ပါ တားပမစ်ချေ ် ုိ ဒော ်ေျေ ် ျေူးလွန်ဒ  ာင်း ပပစ်မှုေင်ရှား 

စီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူ ို ဒငွေဏ်အနည်းဆုံး  ျေပ်တစ်သိန်းမှ အမျေားဆုံး ျေပ်နှစ်သိန်းအေိ 

ချေမှတ်ရမည်။  



 

 
 

၇၁။ မည်သူမဆို ပုေ်မ ၁၉၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုေ်မ ၃၉၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ) ပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ် တစ်ရပ်ရပ် ို 

လုိ ်နာရန်ပျေ ် ွ ်ဒ  ာင်း သုိမ့ဟုတ် ပုေ်မ ၆၂ ပါ တားပမစ်ချေ ် ုိ ဒော ်ေျေ ် ျေူးလွန်ဒ  ာင်း 

ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင်ပေစ်ဒစ၊ ဒော ်ေျေ ် ျေူးလွန်ရန်အားေုတ်ဒ  ာင်း သိုမ့ဟုတ် 

 ျေူးလွန်ရာတွင် အားဒပး ူညီဒ  ာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင်ပေစ်ဒစ ေုိသူ ို ဒငွေဏ် အနည်းဆုံး 

 ျေပ်ငါးသိန်းမှ အမျေားဆုံး  ျေပ်တစ်ဆယ်သိန်း အေိ  ျေခံဒစရမည်။ 

၇၂။ မည်သူမဆို ပုေ်မ ၆၃ ပါ တားပမစ်ချေ ် ို ဒော ်ေျေ ် ျေူးလွန်ဒ  ာင်း ပပစ်မှုေင်ရှား 

စီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေုိသူ ုိ ဒောင်ေဏ်အနည်းဆံုးနှစ်နှစ်မှ အမျေားဆံုးသံုးနှစ်အေိ ချေမှတ်ရမည့်အပပင် 

ဒငွေဏ်အနည်းဆုံး  ျေပ်သိန်းငါးဆယ်မှ အမျေားဆုံး ျေပ်သိန်းတစ်ရာအေိ ချေမှတ်နိုင်သည်။  

၇၃။ ဘွိုင်လာ ိုင်တွယ်ေိန်းသမိ်းသူသည် ပုေ်မ ၃၀၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုေ်မ ၃၁ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ် 

တစ်ရပ်ရပ် ို လို ်နာရန် ပျေ ် ွ ်ဒ  ာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူ ို ဒငွေဏ်  

အနည်းဆုံး  ျေပ်တစ်သိန်းမှ အမျေားဆုံး  ျေပ်နှစ်သိန်းအေိ ချေမှတ်ရမည်။ 

အခန်း(၁၅) 

 င်းလွတ်ခွင့် 

၇၄။ ဝန်က ီးဌာနသည် သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်ညီညွတ်ဒသာ ဒအာ ်ပါတုိ ုိ့ ဤဥပဒေအရ ဒဆာင်ရွ ်ပခင်း မ ှ

 င်းလွတ်ခွင့်ပပုနုိင်သည် - 

( ) အဒဆာ ်အအုံတွင် အပူဒငွ ဒ့ပးရန်၊ ဒရဒနွးဒပးရန်အသုးံပပုဒသာဘွိုင်လာ၊ 

( ခ ) အမိန်ဒ့  ာ်ပငာစာေုတ်ပပန်၍  င်းလွတ်ခွင့်ပပုဒသာဘိွုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွပုိ့ ်၊ ဒရသွင်းပုိ ်။ 

၇၅။ ဒအာ ်ပါတိုသ့ည် ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားနှင့်မသ ်ဆိုင်ဒစရ - 

( ) မည်သည့်သဒဘောတွင်မဆုိ တပ်ဆင်အသံုးပပုသည့်ဘိွုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွပုိ့ ်၊ ဒရသွင်းပုိ ်၊ 

( ခ ) နိုင်ငံဒတာ် ာ ွယ်ဒရး၊ လံုပခုံ ဒရးနှင့်သ ်ဆိုင်ဒသာစ ်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ ဌာနမျေားရိှ ဘွိုင်လာ၊ 

ဒရဒနွးဒငွ ပ့ို ်၊ ဒရသွင်းပို ်၊ 

( ဂ ) မီးရေား ဘွိုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွ ပ့ို ်၊ ဒရသငွ်းပို ်။ 

အခန်း(၁၆) 

အဒေွဒေွ 

၇၆။ ဘွိုင်လာဥပဒေ (၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ ပပည်သူလ့ွှတ်ဒတာ် ဥပဒေအမှတ် ၃) အရ ေုတ်ပပန်ခဲ့ဒသာ 

အမိန်ဒ့  ာ်ပငာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန်  ားချေ ်နှင့် လုပ်ေံုးလုပ်နည်းမျေား ုိ ဤဥပဒေနှင့် မဆန် ့ျေင်သဒရွ  ့

ဆ ်လ ် ျေင့်သံုးနိုင်သည်။ 

၇၇။ ဤဥပဒေ အတည်မပေစ်မီ  ေုတ်ဒပးခ့ဲဒသာလ ်မှတ်မျေားနှင့် ဒော ်ခံချေ ်မျေားသည် သ ်တမ်း 

 ုန်ဆုံးသည့်အခါ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားနှင့်အညီ ဆ ်လ ်ဒဆာင်ရွ ်ရမည်။  

၇၈။ ဤဥပဒေပါပပဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား ုိ အဒ ာင်အေည်ဒော်ဒဆာင်ရွ ်နိုင်ရန် - 

( ) ဝန်က ီးဌာနသည် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျေဉ်းနှင့်စည်း မ်းမျေား ုိ ပပည်ဒောင်စုအစုိးရအေဲွ၏့ 

သဒဘာတူညီချေ ်ပေင့် ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ဝန်က ီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနသည် အမိန်ဒ့  ာ်ပငာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန်  ားချေ ်နှင့် လုပ်ေံုး 

လုပ်နည်းမျေား ို ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 



 

 
 

၇၉။ ဘွိုင်လာဥပဒေ (၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ ပပည်သူလ့ွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ် ၃)  ုိ ဤဥပဒေပေင့် ရုပ်သိမ်း 

လုိ ်သည်။ 

 

ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံဒတာ် ေဲွစ့ည်းပံုအဒပခခံဥပဒေအရ  ျွနု်ပ်လ ်မှတ်ဒရးေုိးသည်။ 

 

 

 (ပုံ) သနိ်းစိန် 

 နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ 

 ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ်

  

 

 

 


