မ ကမ််း

မြန်ြာနိုင်ငမံ ြတိုက်ြ ာျားဥြဒေ
(၂၀၂၀ မြညန
် ှစ်၊ မြည်ဒ

ာင်စိုလွှတ်ဒတာ်ဥြဒေအြှတ်

၁၃၈၂ ခိုနှစ်၊

လ

(၂၀၂၀ မြည်နှစ်၊
ပြည်ထ

။)

ရက်

လ

ရက်)

ောင်စုလွှတ်ထတော်သည် ဤဥြထေကု ပြဋ္ဌောန််းလက
ု ်သည်။
အခန်ျား (၁)
အြည်နှင်အဓြပာယ်ဒ ာ်မြခ က်

၁။

ဤဥြထေကု မြန်ြာနိုငင
် မံ ြတိုက်ြ ာျားဥြဒေဟု ထ ေါ်တွင်ထစရမည်။

၂။

ဤဥြထေတွငြ
် ါရထသော ထ ောက်ြါစကော်းရြ်မ ော်းသည်ထ ော်ပြြါ တုင်း် ဓြပောယ်သက်ထရောက်

ထစရမည်(က)

နိုငင
် ဒ
ံ တာ် ဆုသည်မော ပြည်ထ

ောင်စုသမမတပမန်မောနုင်ငံထတော်ကု ဆုသည်။

( )

ဝန်ကကျားဌာန ဆုသည်မော ပြည်ထ

ောင်စု စု်းရ သောသနာထရ်းနင်ယဉ်ထက ်းမှုဝန်ကက်း

ဌောနကုဆုသည်။
(ဂ )

ဗဟိုဒကာ်ြတ

ဆုသည်မော

ဤဥြထေ ရ ွဲ့ွ စည််းသည်

ပမန်မောနုင်ငပံ ြတုက်မ ော်း

ဗဟုထကော်မတကု ဆုသည်။
(ဃ)

ဦျားစျားဌာန ဆုသည်မော သောသနာထရ်းနင်ယဉ်ထက ်းမှုဝန်ကက်းဌောန ထရ်းထဟောင််းသုထတ
သနနင်

(င )

မ ်းသော်းပြတုက်ဦ်းစ်းဌောနကုဆုသည်။

မြတိုက်အိုြ်ခ ျုြ်ဒရျားအ ွဲ့ ဆုသည်မော ပြတုက်မ ော်းတွင်
န် ွမှုမ ော်း တွက်သတ်မတ် က်မ ော်းနင် ည ွွဲ့စည််း

(စ ) မြတိုက်ဆုသည်မော
မယဘ

လူ့

ြ
ု ် ြ်ထရ်းနငထ
် ငွထ က်း စမံ
ော်းထသော

ွွဲ့ကုဆုသည်။

ွွဲ့ စည််း၏ ွံွဲ့ဖ ်းတု်းတက်မှု တွက်

ထဆောင်ရွက်ရန် လုငော

က ်း ပမတ်

လနင်သဘောဝြတ်ဝန််းက င်တ၏
ု

ယဉ်ထက ်းမှု ထမွ နစ်မ ော်းကု စုထဆောင််း
သြညောဗဟုသုတရရထရ်း တွက်

န််းသမ််းသုထတသနပြ ၍

ထလလောနုငထ
် စရန်

တည်ထ

ပေြ်ရ

ပေြ်မ

မ ော်းပြည်သတု
ောင်

ော်းသည်

ဖမတမ််း ွင်လစ်ပြသရော ထနရောဌောနကု ဆုသည်။
(ဆ)

နိုငင
် ဒ
ံ တာ်ြိုင်မြတိုက်ြ ာျား ဆုသည်မော သက်ဆုင်ရောဝန်ကက်းဌောနတစ် ု ု သမဟု
ု
တ်
စု်းရ

(ဇ )

ွဲ့ွ စည််းတစ် ု ုက တည်ထ

ြိုဂ္ဂလကမြတိုက်ြ ာျား ဆုသည်မော ြုဂ္ လ်တစ်ဦ်းဦ်း သမဟု
ု
တ်
ယင််းတု၏ ကုယ်ြုင်ရန်ြံုထငွပ င် တည်ထ

(ဈ )

ောင်သည် ပြတုက်မ ော်းကု ဆုသည်။
ွွဲ့ စည််းတစ် ု ုက

ောင်သည် ပြတုက်မ ော်းကုဆုသည်။

မေြ်ြယဉ်ဒက ျားြှုအဒြအနှစ်ဆုသည်မော လူ့

ွွဲ့ စည််းတစ် ု ု သုမဟုတ် မ ်းနွယ်စု

တစ်စုစု သမဟု
ု
တ် ြုဂ္ လ်တစ်ဦ်းဦ်းတက
ု
မ ်းဆက်တစ် ုမတစ် ု လက်ဆငက
် မ််း
လော ကဖြ်း ယင််းတု၏ယဉ်ထက ်းမှု ထမွ နစ် ပ စ်သတ်မတ်
်းံု စံမ ော်း၊
ဆုသည်။

ထလ

မ ော်း၊ ထ ော်ပြ က်မ ော်း၊

ော်းသည် ရ်းု ရောဓထလ

သြညောမ ော်းနင် စွမ််းရည်မ ော်းကု

2
(ည)

မြတိုက်ြစစည်ျား ဆုသည်မော သက်ဆုင်ရောပြတုက်
န််းသမ််း င််းက င််းပြသ

မ ်း စော်း လုက် စုထဆောင််း

ော်းထသော ပေြ်ရ၊ ပေြ်မယဉ်ထက ်းမှု ထမွ နစ်နင် ြညောရြ်

လက
ု ် သက်ဆုငထ
် သောြစစည််းမ ော်းကု ဆုသည်။
(ဋ )

ဒရှျားဒဟာင်ျားဝတထျုြစစည်ျား ဆုသည်မော ထပမထြေါ်တွင်ပ စ်ထစ၊ ထပမထ ောက်တွင်ပ စ်ထစ၊
ထရထြေါ်တွင်ပ စ်ထစ၊ ထရထ ောက်တွငပ် စ်ထစ နစ်ထြါင််း ၁၀၀နင်
ရသည်

ထက ောက်ပ စ်ရုြ်ကကွင််းမ ော်း ြါ ဝင်

က်သက်တမ််း

လသော်းတုပြ လုြ်သံု်းစွ ထသော ရော

ဝတထ ြစစည််းမ ော်းကုဆုသည်။
(ဌ )

မြခန်ျား

ဆုသည်မော

ထနရောတစ် ု ုတွင်

စ်းြွော်းထရ်း ရပ စ်ထစ၊

မ ော်းပြည်သတု

ဗဟုသုတရထစရန်ပ စ်ထစ ပေြ်ရ၊ ပေြ်မယဉ်ထက ်းမှု ထမွ နစ်နင် ြညောရြ် လုက်
သက်ဆုငထ
် သောြစစည််းမ ော်း င််းက င််းပြသမှုကု ဆုသည်။
(ဍ )

ြှတ်ြံိုတင်လက်ြှတ်

ဆုသည်မော

တည်ထ

ောင် ွငရ
် ရဖြ်းထသော

ပြတုက်ြစစည််းမ ော်းကု

ွင်လစ်ပြသရန် တွက်

ပြတုက်မ ော်းတွင်

ုတ်ထြ်းထသော မတ်ြံုတင်လက်မတ်

ကုဆုသည်။
(ဎ )

ကျွြ်ျားက င်ြညာရှင် ဆုသည်မော ထရ်းထဟောင််းသုထတသနဆုင်ရော၊ ပြတုက်ြညောရြ်
ဆုင်ရော၊ သမုင်း် ဆုင်ရော၊

နုြညောဆုင်ရောနင်

ပ ော်းဘောသောရြ်ဆုင်ရော ပြတုက်

ြစစည််းမ ော်း ထ ကောင််း ထကောင််းစွောနာ်းလည်သရသကု ဆုသည်။
(ဏ) မြတိုက်တာဝန်ခံ

ဆုသည်မော

ပြည်ထ

ောင်စုနယ်ထပမ

သမဟု
ု
တ်

သက်ဆုင်ရော

တုင််းထေသကက်း သမဟု
ု
တ် ပြည်နယ်မ ော်းရ ထရ်းထဟောင််းသုထတသနနင်

မ ်းသော်း

ပြတုက်ဦ်းစ်းဌောန၊ ဌောန ွတောဝန် ံကု ဆုသည်။
အခန်ျား(၂)
ရည်ရွယ်ခ က်ြ ာျား
၃။

ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ် က်မ ော်းမော ထ ောက်ြါ တုင််းပ စ်သည်(က)

မ မ တ ု လ ူ့ ထဘောင်
နုင်ငံထတော်နင်

ွ ွဲ့

ပြည်ထ

စည််း

တွ င ််း

လက်ဆ င် ကမ််း

န််း သ မ််း လော ထသော

ောင်စုတုင််းရင််းသော်းလမ ်းမ ော်းကုကုယ်စော်းပြ သည်

ထရ်းထဟောင််း

ယဉ်ထက ်းမှု ထမွ နစ် လက်ရောြစစည််းမ ော်း၊ သမုင််းဝင်ြစစည််းမ ော်း၊ သဘောဝြစစည််းမ ော်း၊
နုြညောြစစည််းမ ော်း၊ ဘောသောရြ်ဆုငရ
် ောနင် ြညောရြ်ဆင
ု ရ
် ောြစစည််းမ ော်းနင် သမုင််းဝင်
ြုဂ္ လ်မ ော်း၏
မန်ကန်စွော

သမုင််းဆုင်ရော ကု်း ကော်း ထ
စုထဆောင််း

ောက်

န််းသမ််း င််းက င််းပြသနုငထ
် သော

ော်း

က် လက်မ ော်း
ပြတုက်မ ော်းထြေါ်ထြါက်

လောထစရန်၊
( )

နုငင
် ထ
ံ တော် တွင််းရ

ပေြ်ရ၊

ထစောင်ထရောက်ထရ်းတွင်

ထ
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ပေြ်မယဉ်ထက ်းမှု ထမွ နစ်မ ော်းကု

ောက် ြံပ စ်ထစရန်၊

န််းသမ််း

3
(ဂ )

ြုဂ္လကပြတုက်မ ော်း
ပြသပ င််းကု

တည်ထ

ောင်ပ င််း၊

ွင်လစ်ပ င််းနင်

ပြ န််းမ ော်း င််းက င််း

ော်းထြ်းကညရန်၊

(ဃ)

ပြတုက် ော်း သြညောထြ်းထရ်းဌောန ပ စ်

(င )

ပြည်သလ

သ မတ်ပြ ကော

ုြ်းထြါင််းြါဝင်ထဆောင်ရွက်မှုကု

သံု်း မှုကု

ော်းထြ်းရန်၊

ော်းထြ်းရန်။

အခန်ျား(၃)
ဗဟိုဒကာ်ြတ ွဲ့စည်ျားမခင်ျား
၄။

ပြည်ထ
(က)

ောင်စု စု်းရ

ွွဲ့သည်-

သောသနာထရ်းနင်ယဉ်ထက ်းမှုဝန်ကက်းဌောန ပြည်ထ ောင်စုဝန်ကက်းကဥကကဋ္ဌ ပ စ်လည််းထကောင််း၊
ထရ်းထဟောင််းသုထတသနနင်

မ ်းသော်းပြတုက်ဦ်းစ်းဌောန

ညွှန် ကော်းထရ်းမ ်း ြ်က

တွင််းထရ်းမ ်း ပ စ်လည််းထကောင််း၊ ပြတုက်ပြ န််းမ ော်းနင် သက်ဆုငထ
် သော ဝန်ကက်း
ဌောနမ ော်းမ

ဖမတမ််း တွင််းဝန် သမဟု
ု
တ် တောဝန် ံ ညွှန် ကော်းထရ်းမ ်း ြ်မ ော်း၊

တုင််းထေသကက်း သမဟု
ု
တ် ပြည်နယ်မ ော်းရ ယဉ်ထက ်းမှုဆုင်ရောဝန်ကက်းမ ော်း၊ ကျွမ််းက င်
ြညောရင်မ ော်း ြါဝင်ထစလ က်

ွွဲ့ဝင် ၂၅ ဦ်း

က်မြုထသော

ထရ တွက်ပ င်

ပမန်မောနုင်ငပံ ြတုက်မ ော်းဗဟုထကော်မတကု ွွဲ့စည််းရမည်။
( )

ြုေမ
် ွ(က) ရ

ွွဲ့စည််းရောတွင် လု ြ်ြါက

တစ်ဦ်းနင် တွ က် တွင််းထရ်းမ ်းတစ်ဦ်းတက
ု ု
(ဂ )
၅။

ွွဲ့ဝင်မ ော်း နက်မ ေုတယဥကကဋ္ဌ
ည်သွင််း ွွဲ့စည််းနုငသ
် ည်။

ြုေ်မ ွ(က) ရ ွွဲ့စည််းသည် ဗဟုထကော်မတကု လု ြ်ြါက ပြင်ဆင် ွွဲ့စည််းနုင်သည်။

နုငင
် ဝန်
ံ

မ််းမဟုတ်ထသော ဗဟုထကော်မတဝင်မ ော်း၏ သက်တမ််းသည် ဗဟုထကော်မတစတင်

ွွဲ့စည််းသည် ထနမစ၍ ငါ်းနစ်ပ စ်သည်။
အခန်ျား(၄)
ဗဟိုဒကာ်ြတ၏ လိုြ်ငန်ျားတာဝန်ြ ာျား
၆။

ဗဟုထကော်မတ၏ လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းမော ထ ောက်ြါ တုင်း် ပ စ်သည်(က)

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းြါဝင်ထသော ပြတုက်မ ော်း တည်ထ

ောင်ပ င််း၊

ွင်လစ်ပ င််း

နငပ် ြ န််းမ ော်း င််းက င််းပြသပ င််းကု ွင်ပြ ပ င််း သမဟု
ု
တ် ပငင််းြယ်ပ င််း၊
( )

ပြတုက်မ ော်း ော်း သတ်မတ် က်မ ော်းနင် ည

ဆငသ
် တ်မတ်ထြ်းပ င််း၊

(ဂ )

ပြတုက်ဆင
ု ရ
် ော ွံွဲ့ဖ ်းတု်းတက်မှုမ ော်း တွက်

ပြည်ပြည်ဆုငရ
် ောပြတုက်မ ော်း၊ ပြတုက်

ွွဲ့ စည််းမ ော်းနင် ဆက်သွယ်ညနှုင််းထဆောင်ရွက်ပ င််း၊
(ဃ)

တရော်းမဝင်နည််းလမ််းပ င် ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်း
ပ င််းကု တော်းပမစ်ပ င််း၊
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စုထဆောင််းပ င််း၊

လွှထပြောင််း

4
(င )

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်း

စုထဆောင််း င််းက င််းပြသမှုနင်စြ်လ ဉ််း၍

လမ််းညွှန်မှု

ထြ်းပ င််း၊
(စ )

ပြတုက်မ ော်းရ

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းကု

ပြည်တွင််း

သမဟု
ု
တ်

င််းက င််းပြသပ င််း၊ ငော်းရမ််းပ င််း ၊ လလယ်ပ င််း သမဟု
ု
တ်

ပြည်ြ၌

န််းသမ််းပ င််းတု တွက်

ွင်ပြ ပ င််း သမဟု
ု
တ် ပငင််းြယ်ပ င််း၊
(ဆ)

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းြါဝင်ထသော ပြတုက်မတ်ြတ
ံု င်လက်မတ် ထလ ောက်
ပ င််းကု

(ဇ)

ော်း

ွင်ပြ ပ င််း သမဟု
ု
တ် ပငင််းြယ်ပ င််း၊

ပြည်တွင််း၌ ပြည်ြနုင်ငံသော်းနင်

ွွဲ့ စည််းမ ော်းက ပြတုကမ
် ော်း တည်ထ

ွင်လစ်ပ င််းနင် ပြ န််းမ ော်း င််းက င််းပြသပ င််းကု စစစ်၍ ပြည်ထ

ောင်ပ င််း၊

ောင်စု စု်းရ

ွွဲ့၏

င
ွ ပြ
်
က်ပ င် ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊
(ဈ ) ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းြါဝင်ထသော ပြတုက်မတ်ြတ
ံု င်လက်မတ်ြါ
ကောလ ကန် သတ်ပ င်

ရြ်ဆုင််းပ င််း

သမဟု
ု
တ်

ွင်ပြ က်ကု

မတ်ြံုတင်လက်မတ်ကု

ြယ် က်ပ င််း သုမဟုတ် ရုြ်သမ််းပ င််း၊
အခန်ျား(၅)
ဦျားစျားဌာန၏ လိုြ်ငန်ျားတာဝန်ြ ာျား
၇။

ဦ်းစ်းဌောန၏ လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းမော ထ ောက်ြါ တုင််းပ စ်သည်(က)

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းနင်

နုြညောလက်ရောထပမောက်ထသောြစစည််းမ ော်း ြါဝင်ထသော

ပြတုက်မ ော်းတည်ထ ောင်ပ င််း၊ ွင်လစ်ပ င််းနင် ပြ န််းမ ော်း င််းက င််းပြသပ င််းကု စစစ်ပ င််း၊
( )

ပြတုက်မ ော်းရ

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းကု

ပြည်တွင််း

င််းက င််းပြသပ င််း၊ ငော်းရမ််းပ င််း၊ လလယ်ပ င််း သုမဟုတ်
(ဂ )

သုမဟုတ်

ပြည်ြ၌

န််းသမ််းပ င််းကု စစစ်ပ င််း၊

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းြါဝင်ထသော ပြတုက်မတ်ြတ
ံု င်လက်မတ် ထလ ောက်

ော်း

ပ င််းကု စစစ်ပ င််း၊
(ဃ)

ပြည်တွင််း၌ ပြည်ြနုင်ငံသော်းနင်

ွွဲ့ စည််းမ ော်းက ပြတုက်မ ော်း တည်ထ

ောင်ပ င််း၊

ွင်လစ်ပ င််းနင် ပြ န််းမ ော်း င််းက င််းပြသပ င််းကု စစစ်ပ င််း၊
(င )

ပြတုက်မ ော်း ော်း
နင် ည

ပြည်ပြည်ဆုင်ရောပြတုက်မ ော်းထကောင်စ၏

ွင်လစ်ပြသနုငထ
် စရန် လု ြ်ထသော နည််းြညော

သတ်မတ်စံနှုန််းမ ော်း

က် လက်မ ော်း ပ န်ထဝ

ထြ်းပ င််း၊
(စ )

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းြါဝင်ထသော ပြတုက်မ ော်း ော်း သတ်မတ် က်မ ော်းနင် ည
ွင်လစ်
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ော်းပ င််း ရ မရ လုက်လစ
ံ စ်ထဆ်းကက်း ကြ်ပ င််း၊

5
(ဆ)

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းြါဝင်ထသော ပြတုက်မတ်ြတ
ံု င်လက်မတ်ြါ
ကောလ ကန် သတ်ပ င်

ရြ်ဆုင််းရန်

သမဟု
ု
တ်

ွင်ပြ က်ကု

မတ်ြံုတင်လက်မတ်ကု

ြယ် က်ရန် သုမဟုတ် ရုြ်သမ််းရန် ကစစရြ်မ ော်းကု စစစ်ပ င််း၊
(ဇ )

ဗဟုထကော်မတတွင်ြါဝင်သည် ကျွမ််းက င်ြညောရင်မ ော်း၏
နုငင
် ဘဏ္ဍောထငွ
ံ
မ

(ဈ )

်းပမင်နုငထ
် ရ်း စစဉ်ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊

နုငင
် ထ
ံ တော် တွင််း
န််းသမ််း

(ည)

်းပမင်ထငွနင် စရတ်မ ော်းကု

ွင်လစ်

ော်းထသော ပြတုက်မ ော်း ော်းလံု်း၏ မတ်ြံုတင်စောရင််းကု

ော်းရပ င််း၊

ဗဟုထကော်မတက

ါ ော်းထလ ော်စွောထြ်း ြ်ထသော လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းကု လက
ု ်နာ

ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊
အခန်ျား(၆)
မြည်ဒ

ာင်စိုနယ်ဒမြ၊ တိုင်ျားဒေသကကျား သိုို့ြဟိုတ် မြည်နယ်မြတိုက်ဒကာ်ြတြ ာျား
ွဲ့စည်ျားမခင်ျားနှင် ယင်ျား၏လိုြ်ငန်ျားတာဝန်ြ ာျား

၈။

ပြည်ထ

ထကောင်စ

ောင်စုနယ်ထပမ၊ တုင််းထေသကက်း သုမဟုတ် ပြည်နယ် စု်းရ

ွွဲ့ဝင်၊

လည််းထကောင််း၊

သက်ဆုင်ရောတုင််းထေသကက်း
ပြည်ထ

တောဝန် ံမ ော်းကု
ပြည်ထ
၉။

ောင်စုနယ်ထပမ၊

သုမဟုတ်

ပြည်နယ်ဝန်ကက်းကု

သက်ဆုင်ရောတုင််းထေသကက်း

တွင််းထရ်းမ ်း ပ စ်လည််းထကောင််း

ွွဲ့သည် ထနပြည်ထတော်

သုမဟုတ်

ဥကကဋ္ဌ ပ စ်

ပြည်နယ်ပြတုက်

ပ ော်းသင်ထလ ော်ထသောြုဂ္ လ်မ ော်း ြါဝင်သည်

ောင်စုနယ်ထပမ၊ တုင််းထေသကက်း သမဟု
ု
တ် ပြည်နယ်ပြတုက်ထကော်မတကု ွွဲ့စည််းရမည်။
ြုေ်မ ၈

ရ ွွဲ့စည််းသည် ပြည်ထ

ောင်စုနယ်ထပမ၊ တုင််းထေသကက်း သမဟု
ု
တ် ပြည်နယ်ပြတုက်

ထကော်မတ၏ လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းမော ထ ောက်ြါ တုင််းပ စ်သည်(က)

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းမြါဝင်ထသော
ွင်လစ်ပ င််းနင် ပြ န််းမ ော်း

ြုဂ္လကပြတုက်မ ော်း

တည်ထ

ောင်ပ င််း၊

င််းက င််းပြသပ င််းကု စစစ် ွင်ပြ ထြ်းပ င််း သမဟု
ု
တ်

ပငင််းြယ်ပ င််း၊
( )

ြုဂ္လကပြတုက်မ ော်း ော်း

သတ်မတ် က်မ ော်းနင် ည

ွင်လစ်

ော်းပ င််း

ရ

မရ

စစ်ထဆ်းပ င််းနင် ကက်း ကြ်ပ င််း၊
(ဂ )

နုငင
် ထ
ံ တော် တွင််း တည်ထ

ောင်

ော်းထသော ြုဂ္လကပြတုက်မ ော်း ော်းလံ်းု ၏ မတ်ြံုတင်

စောရင််းကု ဦ်းစ်းဌောနသု ထြ်းြုပ င််း၊
(ဃ)

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းမြါဝင်ထသော
ပ င််းကု ွင်ပြ ပ င််း သမဟု
ု
တ် ပငင််းြယ်ပ င််း။
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ပြတုက်မတ်ြံုတင်လက်မတ်ထလ ောက်

ော်း

6
အခန်ျား (၇)
မြတိုကတ
် ည်ဒ
၁၀။

ပြတုက်တည်ထ
(က)

ာင် င်လှစ်သူြ ာျား၏ လိုြ်ငန်ျားတာ၀န်ြ ာျား

ောင် ွင်လစ်သမ ော်း၏ လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းမော ထ ောက်ြါ တုင််းပ စ်သည်-

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်း ြါဝင်ထသော ပြတုက်တည်ထ
ရရရန်ပ စ်ထစ၊

ပြတုက် ွင်လစ်ရန် တွက်

ပြ န််း င််းက င််းပြသရန်ပ စ်ထစ
ထလ ောက်
( )

ောင်ရန် တွက်

ွင်ပြ က်

မတ်ြံုတင်လက်မတ်ရရရန်ပ စ်ထစ၊

သတ်မတ် က်မ ော်းနင် ည

ဦ်းစ်းဌောနသု

ော်းပ င််း၊

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်း မြါဝင်ထသော ပြတုက်တည်ထ
ရရရန်ပ စ်ထစ၊

ပြတုက် ွင်လစ်ရန် တွက်

ောင်ရန် တွက် ွင်ပြ က်

မတ်ြံုတင်လက်မတ်ရရရန်ပ စ်ထစ၊

ပြ န််း င််းက င််းပြသရန်ပ စ်ထစ သတ်မတ် က်မ ော်းနင် ည ပြည်ထ

ောင်စုနယ်ထပမ၊

သက်ဆုငရ
် ောတုင်း် ထေသကက်း သမဟု
ု
တ် ပြည်နယ်ပြတုက်ထကော်မတသု ထလ ောက်

ော်း

ပ င််း၊
(ဂ )

သက်ဆုငရ
် ောဝန်ကက်းဌောန သမဟု
ု
တ်

ွွဲ့ စည််းက

မတ်

ော်းသည် မဝါေမ ော်း

နင် ည ပြတုက်ြစစည််းမ ော်းကု စုထဆောင််းပ င််း၊
(ဃ)

စုထဆောင််း

ော်းရထသော

ထစောင်ထရောက်ပ င််း၊

ပြတုက်ြစစည််းမ ော်းကု
မ ော်းပြည်သ ော်း

သြပန
ံ ည််းက ပြ ပြင်

ထလလောထစပ င််းနင်

န််းသမ််း

သြညောဗဟုသုတ

ထြ်းပ င််း၊
(င )

ပြတုက်ြစစည််းမ ော်းကု နုင်ငံတကောပြတုက်စံ န်စံညွှန််းမ ော်းနင် ည မတ်တမ််းတင်ပ င််း
နငသ
် ုထတသနပြ ပ င််း၊

(စ )

လသော်းတ၏သဘောဝန
ု
င်ယဉ်ထက ်းမှု ထမွ နစ်မ ော်းကု

န််းသမ််းထစောင်ထရောက်ရန်

နငတ
် ု်းတက်ပြနြ
် ွော်းထစရန် ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊
(ဆ)

ထ တ်မပြတုကဆ
် ုင်ရောြညောရြ်မ ော်းကု

ပြတုက်ဝန်

မ််းမ ော်း ော်း

ထကောင််းစွော

ထလက င်ထြ်းပ င််း၊
(ဇ )

ပြတုက်မ ော်း၏ လုြ်ငန််းထဆောင်တောမ ော်း ထဆောင်ရွက်ရန် တွက် ရန်ြထ
ံု ငွ

ထ

ောင်

ော်းရပ င််း၊
(ဈ )

ပြည်သူ့ဝန်ထဆောင်မှုလုြ်ငန််းမ ော်းနင်

က ်းစ်းြွော်း တွက်

ွင် လမ််းမ ော်း

န်တ်း

ထြ်းပ င််း၊
(ည)

ပြတုက်မ ော်း

တည်ထ

ောင်ရောတွင်

လက
ု ်နာထဆောင်ရွက်ပ င််း၊
(ဋ )

ပြတုက် ုြ် ြ်ထရ်း
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ွွဲ့ ွွဲ့စည််းပ င််း၊

တည်ဆဥြထေြါ

ပြဋ္ဌောန််း က်မ ော်းနင် ည

7
(ဌ )
(ဍ )
(ဎ )

ပြတုက်ြစစည််းစုထဆောင််းထရ်း မဝါေထရ်းဆွပ င််း၊
င််းက င််းပြသထရ်း မဝါေထရ်းဆွပ င််း၊
ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းနင်စြ်လ ဉ််း၍

စုထဆောင််းရရသည်

နည််းလမ််းကု

သတ်မတ် က်မ ော်းနင် ည ထ ော်ပြပ င််း၊
(ဏ) ပြတုက်တည်ထ

ောင်ရန် ရန်ြံုထငွ

ထ

ောင်

ော်းသည် နည််းလမ််းကု သတ်မတ် က်

မ ော်းနင် ည ထ ော်ပြပ င််း၊
(တ) ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်း စုထဆောင််း င််းက င််းပြသမှုနင်စြ်လ ဉ််း၍ ဗဟုထကော်မတ၏
သတ်မတ် က်မ ော်း တုင်း် တက စွောလက
ု ်နာထဆောင်ရွက်ပ င််း။
အခန်ျား (၈)
ရန်ြံိုဒင
၁၁။

ူဒ

ာင်မခင်ျား

နုငင
် ထ
ံ တော်ြုင်ပြတုက်မ ော်း၏ ရန်ြထ
ံု ငွကု သက်ဆုင်ရောဝန်ကက်းဌောနမ ော်းက မမဝန်ကက်းဌောန၏

နစ်စဉ် ရသံု်းမန််းထပ ထငွစောရင််းတွင် သတ်မတ်ထရ်းဆွရမည်။
၁၂။

ြုဂ္လကပြတုက်မ ော်း၏ ရန်ြထ
ံု ငွကု သက်ဆုငရ
် ောပြတုက် ုြ် ြ်ထရ်း

နည််းလမ််းမ ော်းပ င်သော ရောထ ွ
၁၃။

ထ

ွွဲ့မ ော်းက တရော်းဝင်

ောင်ရမည်။

မည်သည်ပြတုက်မဆု ပြတုက်လုြ်ငန််းမ ော်း လုြ်ထဆောင်နုငရ
် န် တွက် ပြည်တွင််းပြည်ြမ
ွွဲ့ စည််းတစ် ု ု

သမဟု
ု
တ်

လြုဂ္ လ်တစ်ဦ်းဦ်းက

လ ေါန််းထသော ထငွကု ပြတုက် ုြ် ြ်ထရ်း

ွွဲ့က လက် ံ

ထငွသော်း

ထ

ောက်ြလ
ံ ေါန််းလောြါက

န််းသမ််းဖြ်း ဘဏ္ဍောထရ်းစည််းမ ဉ််းနင် ည

စမံ န် ွနုငသ
် ည်။
၁၄။

မည်သည်ပြတုက်မဆု ပြတုက်လုြ်ငန််းမ ော်း လုြ်ထဆောင်နုငရ
် န် တွက် ပြည်တွင််းပြည်ြမ
ွွဲ့ စည််းတစ် ု ု

သမဟု
ု
တ်

ထသော်လည််းထကောင််း၊ ပြတုက် ထ
လောြါက ပြတုက် ြ
ု ် ြ်ထရ်း

လြုဂ္ လ်တစ်ဦ်းဦ်းက

နည််းြညော က ည ထ

ောက် ကပြ ြစစည််းမ ော်းထသော်လည််းထကောင််း
ွွဲ့က လက် ံ

န််းသမ််းဖြ်း ယင််းတု၏

ထ

ောက် ြံ

ောက်ြံလ ေါန််း

စ စဉ်ပ င် စမံ န် ွ

နုငသ
် ည်။
အခန်ျား(၉)
ခင်မြျုခ က်ဒလ ာက်
၁၅။

ာျားမခင်ျား၊ စစစ်မခင်ျားနှင်

ထ ောက်ြါကစစရြ်တစ်ရြ်ရြ်ကု ထဆောင်ရွက်လုသသည်

နင် ည ဦ်းစ်းဌောနသု ထလ ောက်
(က)

ိုတ်ဒြျားမခင်ျား
ွင်ပြ က်ရရရန် သတ်မတ် က်မ ော်း

ော်းရမည်-

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းြါဝင်ထသော ပြတုက်မ ော်း တည်ထ

ောင်ပ င််းနင် ပြ န််းမ ော်း

င််းက င််းပြသပ င််း၊
( )

ပြတုက်မ ော်းရ

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းကု

ငော်းရမ််းပ င််း၊ လလယ်ပ င််း သုမဟုတ်
e/16-8-2019/Hluttaw Meeting/9.3.Final Museum Law

ပြည်တွင််း၌

န််းသမ််းပ င််း၊

င််းက င််းပြသပ င််း၊

8
(ဂ )

ပြတုက်မ ော်းရ

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းကု

ငော်းရမ််းပ င််း၊ လလယ်ပ င််း သုမဟုတ်
၁၆။

ဦ်းစ်းဌောနသည် ြုေမ
် ၁၅

ပြည်ြ၌

င််းက င််းပြသပ င််း၊

န််းသမ််းပ င််း။

ရ ထလ ောက်

ော်းသည်ကစစနင်စြ်လ ဉ််း၍ သတ်မတ် က်မ ော်း

နင် ည စစစ်ဖြ်း ဗဟုထကော်မတသု တင်ပြရမည်။
၁၇။

(က)

ဗဟုထကော်မတသည် ြုေ်မ ၁၆

ရ တင်ပြ က်ကု စစစ်ဖြ်း

ွင်ပြ က်

ုတ်ထြ်းပ င််း

သမဟု
ု
တ် ပငင််းြယ်ပ င််း ပြ နုင်သည်။

၁၈။

( )

ဗဟုထကော်မတ၏ ဆံု်းပ တ် က်သည် ဖြ်း ပြတ် တည်ပ စ်သည်။

(က)

ပြတုက်မ ော်း

တည်ထ

ောင်ပ င််းနင်

ပြည်ြနုငင
် ံသော်းနင်

ပြ န််းမ ော်း

ွွဲ့ စည််းမ ော်းသည်

င််းက င််းပြသပ င််း

ွင်ပြ က်ရရရန် ဦ်းစ်းဌောနမတစ်ဆင်

ဗဟုထကော်မတသု သတ်မတ် က်မ ော်းနင် ည ထလ ောက်
( )

ဗဟုထကော်မတသည်
စု်းရ

ွွဲ့၏

ြုေ်မ ွ(က) ရ

ော်းရမည်။

တင်ပြ က်ကု

သထဘောတည က်ပ င်

ပြ လုြ်လုသ

စစစ်ဖြ်း

ွင်ပြ က်

ပြည်ထ

ုတ်ထြ်းပ င််း

ောင်စု

သမဟု
ု
တ်

ပငင််းြယ်ပ င််း ပြ ရမည်။
အခန်ျား(၁၀)
မြတိုက်ြှတ်ြံိုတင်လက်ြှတ်ဒလ ာက်
၁၉။

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းြါဝင်ထသော

ွင်လစ်ရန် တွက်
ထလ ောက်
၂၀။

ာျားမခင်ျား၊ စစစ်မခင်ျားနှင်

ပြတုက်ကု

မတ်ြံုတင်လက်မတ်ရရရန်

တည်ထ

ိုတ်ဒြျားမခင်ျား

ောင် ွင်ရရသသည်

သတ်မတ် က်မ ော်းနင် ည

ပြတုက်

ဦ်းစ်းဌောနသု

ော်းရမည်။

ဦ်းစ်းဌောနသည်(က)

ြုေမ
်

၁၉

ရ

ထလ ောက်

ော်းသည်ကစစကု

စစစ်ဖြ်း

သတ်မတ် က်မ ော်းနင်

ကုက်ညြါက ဗဟုထကော်မတသု တင်ပြရမည်။
( )

သတ်မတ် က်မ ော်းနင် ည
ထဆောင်ရွက်ထစရန် ထလ ောက်

၂၁။

ကုက်ညမှုမရြါက
ော်းသ

ံ

လု ြ် က်မ ော်းကု

ပြန်လည်

ထ ကောင််းပြန် ကော်းရမည်။

ဗဟုထကော်မတသည် ြုေ်မ ၂၀၊ ြုေမ
် ွ(က) ရ တင်ပြ က်ကု စစစ်ဖြ်း လု ြ်ထသောစည််းမ ဉ််း

စည််းကမ််းမ ော်း သတ်မတ်၍ မတ်ြံုတင်လက်မတ်

ုတ်ထြ်းရမည်။

၂၂။

ပြတုက်တစ် ု တွက် မတ်ြတ
ံု င်သက်တမ််းကောလသည် ငါ်းနစ်ပ စ်သည်။

၂၃။

မတ်ြံုတင်သက်တမ််းတု်းပမင်လြ
ု ါက သတ်မတ် က်မ ော်းနင် ည ဦ်းစ်းဌောနမတစ်ဆင် ဗဟု

ထကော်မတသု ထလ ောက်
၂၄။

ော်းရမည်။

ပြတုက်မတ်ြံုတင်လက်မတ်ရရ

တစ်ဦ်းတစ်ထယောက်
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ော်းသသည်

ပြတုက် ွင်လစ်ပ င််းလုြ်ငန််းကု

ပ ော်းသ

ံ လွှထပြောင််းလုြါက ဗဟုထကော်မတ၏ ွင်ပြ က်ပ င်သော ထဆောင်ရွက်ရမည်။

9
၂၅။

ပြတုကမ
် တ်ြံုတင်လက်မတ်ရရသသည်

ွင်ပြ က်ကု

ကောလ ကန် သတ်ပ င်

ရြ်ဆုင််းပ င််း ံရလ င်ပ စ်ထစ၊ ြယ် က်ပ င််း သုမဟုတ် ရုြ်သမ််းပ င််း ံရလ င်ပ စ်ထစ မတ်ြံုတင်
လက်မတ်ကု ဗဟုထကော်မတသု ပြန်လည် ြ်နံရမည်။
အခန်ျား(၁၁)
စြံခနို့်ခဒရျားနည်ျားလြ်ျားမ င် အဒရျားယူမခင်ျား
၂၆။

ဦ်းစ်းဌောနသည်

ပြတုက်မတ်ြံုတင်လက်မတ်ြါစည််းကမ််း က်မ ော်းကု

လက
ု ်နာထဆောင်ရွက်

ပ င််းမရသည် ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းြါဝင်သည် ပြတုက် ွင်လစ်သနင် ပြ န််း င််းက င််းပြသသ
မ ော်း ော်း ထ ောက်ြါစမံ န် ွထရ်းဆုင်ရော
(က)

သတထြ်းပ င််း၊

( )

ေဏ်ထ က်းထငွထြ်းထဆောင်ထစပ င််း၊

(ဂ )
(ဃ)
၂၇။

မနတ
် စ်ရြ်ရြ်ကု

မတ်နုင်သည်-

ွင်ပြ က်ကု ကောလ ကန် သတ်ပ င် ရြ်ဆုင််းပ င််း၊
မတ်ြံုတင်လက်မတ်ကု ြယ် က်ပ င််း သုမဟုတ် ရုြ်သမ််းပ င််း။

ြုေမ
် ၂၆ ၊ ြုေမ
် ွ(ဂ)နင်ြုေမ
် ွ(ဃ)တြါ
ု

မန်တစ်ရြ်ရြ်ကု ဗဟုထကော်မတ၏

တည်ပြ

က်ပ င် ထဆောင်ရွက်ရမည်။
အခန်ျား(၁၂)
အယူခံမခင်ျား
၂၈။

ြုေမ
်
၂၆၊

ြုေ်မ ွ(က)နင်ြုေမ
် ွ( )တု ရ

မထက နြ် သသည်

မတ်ထသော

စမံ န် ွထရ်းဆုင်ရော မန်ကု

ု မနက
် ု လက် ံရရသည်ထနမ ရက်ထြါင််း (၆၀) တွင််း ဗဟုထကော်မတသု

ယ ံဝင် နုင်သည်။
၂၉။

ဗဟုထကော်မတသည် ြုေ်မ ၂၆၊ ြုေမ
် ွ(က)နင်ြုေမ
် ွ( )တု ရ ဦ်းစ်းဌောနမ

မနက
် ု ပြင်ဆင်ပ င််း၊ ြယ် က်ပ င််း၊
၃၀။

ြုေမ
် ၂၉

၃၁။

ြုေမ
်
၂၆၊

စု်းရ
၃၂။

ွွဲ့သု
ပြည်ထ

ြုေမ
် ွ(ဂ)နင်ြုေမ
် ွ(ဃ)တု ရ

ပြည်ထ

ဖြ်း ပြတ် တည်ပ စ်သည်။
မတ်ထသော စမံ န် ွထရ်းဆုင်ရော မန်ကု

ု မနက
် ု လက် ံရရသည်ထနမ ရက်ထြါင််း (၆၀) တွင််း ပြည်ထ

ောင်စု

ယ ံဝင်နုငသ
် ည်။
ောင်စု စု်းရ

ွွဲ့သည် ြုေမ
် ၂၆၊ ြုေမ
် ွ(ဂ)နင် ြုေမ
် ွ(ဃ)တု ရ

မနက
် ု ပြင်ဆင်ပ င််း၊ ြယ် က်ပ င််း၊
၃၃။

တည်ပြ ပ င််း ပြ နုငသ
် ည်။

ရ ဗဟုထကော်မတ၏ ဆံု်းပ တ် က်သည်

မထက နြ်သသည်

မတ်သည်

ောင်စု စု်းရ
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တည်ပြ ပ င််း ပြ နုငသ
် ည်။

ွွဲ့၏ ဆံု်းပ တ် က်သည်

ဖြ်း ပြတ် တည် ပ စ်သည်။

မတ်သည်

10
အခန်ျား(၁၃)
တာျားမြစ်ခ က်ြ ာျား
၃၄။

မည်သမ တရော်းဥြထေစု်းမု်းမှုကုပ စ်ထစ၊ တုင််းရင််းသော်းစည််းလံု်းညညွတ်မှုကုပ စ်ထစ၊ ဘောသောထရ်း

ယ ဆကုပ စ်ထစ၊

ုက်ထစနုင်ထသောြစစည််းမ ်းကု

ပြတုက်တွင် စုထဆောင််းပ င််း၊

င််းက င််း

ပြသပ င််းမပြ ရ။
၃၅။

မည်သမ ပြ န််းနင် ပြတုက် တွင်း် ပြတုက်၏လံခု ံ မှု၊ ထ ်း မ််းတည်ဖငမ်မှုကု

ုက်ထစမည်

လုြ်ရြ်မ ော်းကု မပြ လုြ်ရ။
၃၆။

မည်သမ ပြတုက်ြစစည််းမ ော်းကု

ြ က်စ်းထစလထ
ု သောရည်ရွယ် က်ပ င်

ုက် က်ဆ်းပ င််း

မပြ ရ။
၃၇။

၃၈။

မည်သမ ဗဟုထကော်မတ၏ ွင်ပြ က်မရရဘ ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်း ြါဝင်သည်(က)

ပြတုက် တည်ထ

ောင်ပ င််းမပြ ရ။

( )

ပြ န််းမ ော်း င််းက င််းပြသပ င််းမပြ ရ။

မည်သမ ဗဟုထကော်မတ၏ ွင်ပြ က်မရရဘ ထ ောက်ြါတစ် ု ုကု မပြ လုြ်ရ(က)

ပြတုက်မ ော်းရ

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းကု

ပြည်တွင််း၌

သမဟု
ု
တ် ငော်းရမ််းပ င််း သမဟု
ု
တ် လလယ်ပ င််း သမဟု
ု
တ်
( )

ပြတုက်မ ော်းရ ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းကု ပြည်ြ၌
ငော်းရမ််းပ င််း သမဟု
ု
တ် လလယ်ပ င််း သုမဟုတ်

၃၉။

ပြည်ြနုငင
် ံသော်းနင်

ွွဲ့ စည််းမ ော်းသည် ပြည်ထ

င််းက င််းပြသပ င််း

န််းသမ််းပ င််း၊
င််းက င််းပြသပ င််း သမဟု
ု
တ်

န််းသမ််းပ င််း။
ောင်စု စု်းရ

ွွဲ့၏

ွင်ပြ က်မရရဘ

ုတ်ထြ်းသည် မတ်ြတ
ံု င်လက်မတ်မရဘ

ထရ်းထဟောင််းဝတထ

ထ ောက်ြါတစ် ု ုကု မပြ လုြ်ရ-

၄၀။

(က)

ပြတုက် တည်ထ

ောင်ပ င််း၊

( )

ပြ န််းမ ော်း င််းက င််းပြသပ င််း။

မည်သမ ဗဟုထကော်မတမ

ြစစည််းမ ော်းြါဝင်ထသော ပြတုက် ွင်လစ်ပ င််းမပြ ရ။
၄၁။

မည်သမ

ဗဟုထကော်မတ၏

ွင်ပြ က်မရရဘ

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းြါဝင်ထသော

ပြတုက်မတ်ြံုတင်လက်မတ်ကု လွှထပြောင််းပ င််းမပြ ရ။
အခန်ျား(၁၄)
မြစ်ြှုနှင် မြစ်ေဏ်ြ ာျား
၄၂။

မည်သမဆု ြုေ်မ ၃၄ ြါ တော်းပမစ် က်ကု ထ ောက် က်က ်းလွန်ထ ကောင််း ပြစ်မှု

စရင်ပ င််း ံရလ င်
သံု်းသန််း

ုသ ော်း

နည််းဆံု်း တစ်လမ

မ ော်းဆံု်း သံု်းလ

ထငွေဏ်ပ စ်ထစ၊ ေဏ်နစ်ရြ်လ်းံု ပ စ်ထစ မတ်ရမည်။

သက်ထသ ံြစစည််းကု ပြည်သူ့ဘဏ္ဍော ပ စ် သမ််းဆည််းရမည်။
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ထ

င်ရော်း

ောင်ေဏ်ပ စ်ထစ၊ က ြ်

ပြင်
ု
ပြစ်မှုနင် က ံ ်းဝင်သည်

11
၄၃။

မည်သမဆု

ြုေ်မ

က ်းလွန်ထ ကောင််း ပြစ်မှု
နစ်နစ်

ထ

၃၅

နင်

ြုေမ
်

၃၆ြါ

င်ရော်းစရင်ပ င််း ံရလ င်

ောင်ေဏ်ပ စ်ထစ၊

တော်းပမစ် က်တစ်ရြ်ရြ်ကု

သ
ု
ော်း

က ြ်ငါ်းသန််း

ထ ောက် က်

နည််းဆံု်း ထပ ောက်လမ

ထငွေဏ်ပ စ်ထစ၊

မ ော်းဆံု်း

ေဏ်နစ်ရြ်လု်းံ ပ စ်ထစ

မတ်ရမည်။
၄၄။

မည်သမဆု ြုေမ
် ၃၇၊ ြုေမ
် ွ(က)နင် ြုေ်မ ၃၉၊ ြုေမ
် ွ(က)ြါ တော်းပမစ် က်တစ်ရြ်ရြ်ကု

ထ ောက် က်က ်းလွန်ထ ကောင််း ပြစ်မှု
မ ော်းဆံု်း ငါ်းနစ်

ထ

ထငွေဏ်ပ စ်ထစ၊

င်ရော်းစရင်ပ င််း ံရလ င်

ောင်ေဏ်ပ စ်ထစ၊

သ
ု
ော်း

နည််းဆံု်း က ြ်သန််း ၅၀ မ

ေဏ်နစ်ရြ်လ်းံု ပ စ်ထစ မတ်ရမည်။

ပြင်
ု

နည််းဆံု်း သံု်းနစ်မ
မ ော်းဆံု်း က ြ်သန််း ၁၀၀
ပြစ်မှုနင် က ံ ်းဝင်သည်

သက်ထသ ံထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းကု ပြည်သူ့ဘဏ္ဍော ပ စ် သမ််းဆည််းရမည်။
၄၅။

မည်သမဆု ြုေမ
် ၃၇၊ ြုေ်မ ွ( )၊ ြုေမ
် ၃၈၊ ြုေ်မ ွ(က)၊ ြုေ်မ ၃၉၊ ြုေမ
် ွ( )၊ ြုေမ
် ၄၀ နင်

ြုေ်မ ၄၁ ြါ တော်းပမစ် က်တစ်ရြ်ရြ်ကု ထ ောက် က်က ်းလွန်ထ ကောင််း ပြစ်မှု
ံရလ င်

ုသ ော်း

က ြ် ၁၀ သန််း မ

နည််းဆံု်း တစ်နစ်မ

မ ော်းဆံု်း သံု်းနစ်

မ ော်းဆံု်း က ြ်သန််း ၃၀

ထ

င်ရော်းစရင်ပ င််း

ောင်ေဏ်ပ စ်ထစ၊

နည််းဆံု်း

ထငွေဏ်ပ စ်ထစ၊ ေဏ်နစ်ရြ်လ်းံု ပ စ်ထစ

မတ်

ရမည်။
၄၆။

မည်သမဆု ြုေ်မ ၃၈၊ ြုေမ
် ွ( )ြါ တော်းပမစ် က်ကု ထ ောက် က်က ်းလွန်ထ ကောင််း ပြစ်မှု

င်ရော်းစရင်ပ င််း ံရလ င်
ပ စ်ထစ၊

သ
ု
ော်း

နည််းဆံု်း က ြ်သန််း ၃၀မ

နည််းဆံု်း နစ်နစ်မ
မ ော်းဆံု်း က ြ်သန််း ၅၀

မ ော်းဆံု်း ငါ်းနစ်

ထ

ောင်ေဏ်

ထငွေဏ်ပ စ်ထစ၊ ေဏ်နစ်ရြ်လ်းံု

ပ စ်ထစ မတ်ရမည်။
၄၇။

မည်သမဆု ဤဥြထေြါ တော်းပမစ် က်တစ်ရြ်ရြ်ကု ထ ောက် က်က ်းလွန်ရောတွင်

ကညထ ကောင််း ပြစ်မှု

င်ရော်းစရင်ပ င််း ံရလ င်

ုသကု မရင််းပြစ်မှုြါပြစ်ေဏ် တုင်း်

ော်းထြ်း

မတ်ရမည်။

အခန်ျား(၁၅)
အဒ
၄၈။

ဤဥြထေ ရ

ွွဲ့စည််း

ကျွမ််းက င်ြညောရင်မ ော်းသည်

ော်းထသော ဗဟုထကော်မတတွင်ြါဝင်သည် နုင်ငံဝန်
ဗဟုထကော်မတ၏

ထြ်း ြ်ထသော လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းကု
(က)

ဒ
စည််း ထဝ်းမ ော်းနင်

မ််းမဟုတ်ထသော
ဗဟုထကော်မတက

မ််းထဆောင်ရောတွင် ထ ောက်ြါ တုင််း ံစော်း ွင်ရသည်-

ဗဟုထကော်မတက သတ်မတ်သည်ထနတွက်စရတ်၊ တည််း ုစရတ်နင်

ရ်းသွော်းလော

စရတ်၊

၄၉။
စု်းရ

( )

ဗဟုထကော်မတက သတ်မတ် ်းပမင်သည် ဉောဏ်ြထဇော် ၊

ြုေမ
်

၄၈၊

ြုေ်မ ွ(က)နင်

ြုေမ
် ွ( )တြါ
ု

စရတ်နင် ်းပမင်ထငွမ ော်းကု

ပြည်ထ

ွွဲ့၏ သထဘောတည က်ပ င် ဝန်ကက်းဌောန၏ ဘဏ္ဍောရန်ြံုထငွမ က ံသံု်းစွရမည်။
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ောင်စု

12
၅၀။

ြုဂ္လကပြတုက်မ ော်းသည်

ပြသပ င််း၊

ပြတုက်ြစစည််းမ ော်းနငစ
် ြ်လ ဉ််း၍

စုထဆောင််းပ င််း၊

င််းက င််း

န််းသမ််းပ င််းနင် မတ်တမ််းတင်ပ င််းကစစရြ်မ ော်းကု ထဆောင်ရွက်ရောတွင် ဦ်းစ်းဌောန၏

ါ ော်းထလ ော်စွော စစ်ထဆ်းပ င််းကု ံယရမည်။
၅၁။

ြုဂ္လကပြတုက်မ ော်းသည် ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းကု

န််းသမ််းရောတွင် မလြံုသဏဌောန်

မြ က်ယွင််းထစရန် ဦ်းစ်းဌောန၏ ကက်း ကြ်မှုပ င် ထဆောင်ရွက်ရမည်။
၅၂။
၂၀၁၅

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းြါဝင်ထသော ပြတုက်တည်ထ
ုနစ် ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်း ကောကွယ်

ြစစည််းမ ော်း
၅၃။

န််းသမ််းထရ်းဥြထေနင် ည ထရ်းထဟောင််းဝတထ

န််းသမ််း ွင်လက်မတ်ြါ စည််းကမ််း က်မ ော်းကုလည််း လက
ု ်နာထဆောင်ရွက်ရမည်။

ပြတုက် မည်တွင်

ဗဟုထကော်မတ၏
၅၄။

ောင် ွင်ရရသသည် ဤဥြထေ ပြင်

မ ်းသော်း၊ ဗဟု၊ နုငင
် ထ
ံ တော်စသည်

ဓြပောယ်မ ်း၊

မည်မ ်းြါဝင်ြါက

တည်ပြ က်ပ င်သော သတ်မတ်ထ ေါ်ထဝေါ်သံု်းစွရမည်။

ဤဥြထေမ

တ
ု ်ပြန်မက

ွင်လစ်

ပြတုက်မ ော်းပ စ်ြါက ဤဥြထေ ရ
ဦ်းစ်းဌောနမတစ်ဆင်

ော်းသည်

ုတ်ပြန်ထသော နည််းဥြထေ

ဗဟုထကော်မတသလည်
ု
်းထကောင််း၊

ပြတုက်ပ စ်ြါက ပြည်ထ

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်းြါဝင်ထသော
တ
ု ်ပြန်ဖြ်း ရက်ထြါင််း(၉၀) တွင််း

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်း

ောင်စုနယ်ထပမ၊ သက်ဆုင်ရောတုင်း် ထေသကက်း သမဟု
ု
တ် ပြည်နယ်ပြတုက်

ထကော်မတသလည်
ု
်းထကောင််း သတ်မတ် က်မ ော်းနင် ည မတ်ြံုတင်လက်မတ်ထလ ောက်
၅၅။

ပြတုကတ
် ည်ထ

ပြည်တွင််း ပြည်ြ
၅၆။

မြါဝင်ထသော
ော်းရမည်။

ောင် ွင်လစ်သသည် မမပြတုက် က ်း လင
ု ော ရည်ရွယ၍
်
လ ေါန််းထသော

က ညမ ော်းကု လက် ံနုင်သည်။

ပမန်မောမရင််းမဟုတ်ထသော

ထရ်းထဟောင််းဝတထ ြစစည််းမ ော်း

စုထဆောင််း င််းက င််းပြသပ င််းကု

ဗဟုထကော်မတ၏ ွင်ပြ က်ပ င်သော ထဆောင်ရွက် ွင်ရသည်။
၅၇။

ဤဥြထေြုေ်မ ၄၂ နင် ြုေမ
် ၄၃ ြါ ပြစ်မှုမ ော်းကု ရ ထရ်းယြုင် ွငရ
် ထသော ပြစ်မှုမ ော်း ပ စ်

သတ်မတ် သည်။
၅၈။

ဤဥြထေြါပြဋ္ဌောန််း က်မ ော်းကု
(က)

ွွဲ့၏ သထဘောတည က်ပ င်

ဗဟုထကော်မတ၊

ဝန်ကက်းဌောန၊

ညွှန် ကော်း က်နင် လုြ်

ပြည်ထ

ည်ထ ော်ထဆောင်ရွက်ရောတွင် -

ဝန်ကက်းဌောနသည် နည််းဥြထေမ ော်း၊ စည််းမ ဉ််းနင် စည််းကမ််းမ ော်းကု ပြည်ထ
စု်းရ

( )

ထကောင်

ုတ်ပြန်နုငသ
် ည်။

ဦ်းစ်းဌောနတသည်
ု

်းံု လုြ်နည််းမ ော်းကု

ောင်စုသမမတပမန်မောနုင်ငထ
ံ တော် ွွဲ့စည််းြံု ထပ

ောင်စု

မန်ထ ကော်ပငောစော၊

မန်၊

ုတ်ပြန်နုင်သည်။

ံဥြထေ ရ ကျွန်ုြ်လက်မတ်ထရ်း

်းု သည်။

နုငင
် ထ
ံ တော်သမမတ
ပြည်ထ
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ောင်စုသမမတပမန်မောနုင်ငထ
ံ တော်

