၁

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြုတက္ကသိုလ်ဥြထဒက္ို ပြင်ဆင်သည်ဥြထဒ(မူကက္မ််း)
(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့်၊ ပြည့်ထ

ပြည့်ထ
၁။

ောင့်စုလွှတ့်ထတော့်ဥြထေအမှတ့်

၁၃၈၂ ခုနှစ့်၊

လ

ရက့်

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့်၊

လ

ရက့်)

။)

ောင့်စုလွှတ့်ထတော့်သည့် ဤဥြထေကု ပြဋ္ဌောန့််းလက
ု ့်သည့်။

ဤဥြထေကု အပြည့်ပြည့်ဆုင့်ရောထ

ရဝါေဗုေဓသောသနာပြြုတကကသုလ့် ဥြထေကု ပြင့်ဆင့်သည့်

ဥြထေဟု ထခေါ်တွင့်ထစရမည့်။
၂။

အပြည့်ပြည့်ဆုင့်ရောထ

ရဝါေဗုေဓသောသနာပြြုတကကသုလ့်ဥြထေြုေ့်မ ၂၊ ြုေ့်မခွ(ွဲ ဆ)၏ ထနာက့်တွင့်

ြုေမ
့် ခွွဲ(ဇ)အပြစ့် အအောက်ပါအတိုင်း် ဖြည်စွက်ရမည်–
“(ဇ) ပြင်ြရဟန််းထတာ် ဆုသည့်မှော ဝန့်

မ့််းြွွဲွဲ့စည့််းြုတွင့် ြါဝင့်ပခင့််းမရှသည့် တကကသုလ့်၏

လု ြ့် ငန့််း သဘောဝနှ င ့် လု ြ့် ငန့််း လ ု အ ြ့် ခ ျက့် အ ရ တကက သ ု လ့် သ င့်ကကော်းထရ်းကဏ္ဍတွ င့်
ခန့်အြ့်သည့် ရဟန့််းထတော့်ကု ဆုသည့်။”
၃။

အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရောအေရဝါဒဗိုဒဓသောသနာဖပြုတကကသိုလ်ဥပအဒ ပိုဒ်မ ၉ ကို အအောက်ပါအတိုင်း်

အစော်းေ်းို ရမည်–
“၉။

ဝန်ကက်းဌောနသည်–
(က) နုင့်ငထတော့်သဃမဟောနာယကအြွွဲွဲ့ ဥကကဋ္ဌ၊ အကျြု်းထတော့်ထဆောင့်နှင့် ေုတယဥကကဋ္ဌ
မျော်း၊ နုင့်ငထတော့်ြရယတတသောသနာတကကသုလ့်မျော်း အုြ့်ချြုြ့်ထရ်းဗဟုအြွွဲွဲ့ဝင့် ဆရော
ထတော့်မျော်း၊ န ုင့်ငထတော့်ြရ ယတတ သောသနာ တကကသ ုလ့်မျော်းမှ ြါထမောကခချြုြ့်မျော်း၊
အပြည့်ပြည့်ဆုင့်ရော ထ

ရဝါေဗုေဓသောသနာပြြုတကကသုလ့် ြါထမောကခချြုြ့်၊ ေုတယ

ြါထမောကခချြုြ့်ဆရောထတော့်နင
ှ ့် ဌောနကက်းမှ ်းဆရောထတော့်မျော်း၊ နုင့်ငထတော့်အတွင့််း ဩဇော
တကကမ ကက်းမော်းသည့်ဆရောထတော့်မျော်း စုစုထြါင့််း ၂၁ ြါ်း
မျော်းြါဝင့်သည့် အပြည့်ပြည့်ဆုငရ
့် ော ထ

က့်မြုထသော ဆရောထတော့်

ရဝါေဗုေဓသောသနာပြြုတကကသုလ့်ဩဝါေါ

စရယအြွွဲွဲ့ကု ြွွဲွဲ့စည့််းရမည့်။
(ခ)

ြုေ့်မခွွဲ(က)အရ ဩဝါေါစရယအြွွဲွဲ့ ြွွဲွဲ့စည့််းရောတွင့် ဥကကဋ္ဌ၊ ေုတယဥကကဋ္ဌ၊ အတွင့််းထရ်းမှ ်း
နှင့် တွွဲြက့်အတွင်း့် ထရ်းမှ ်းတုကု တစ့်ြါတည့််း သတ့်မှတ့်ထြ်းရမည့်။

(ဂ)

ြုေ့်မခွွဲ(က)အရ ြွွဲွဲ့စည့််းထသော ဩဝါေါစရယအြွွဲွဲ့ကု လုအြ့်သလု ပြင့်ဆင့်ြွွဲွဲ့စည့််း
နုငသ
့် ည့်။”
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၄။

အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရောအေရဝါဒဗိုဒဓသောသနာဖပြုတကကသိုလ်ဥပအဒပိုဒ်မ ၁၀ ပိုဒမ
် ခွွဲ(က)၌ ပါရအသော

“ကကပ်မတ်၍”ဆိုသည် စကော်းရပ်ကို ပယ်ြျက်ရမည်။
၅။
အစော်း

အပြည့်ပြည့်ဆုင့်ရော ထ

ရဝါေဗုေဓသောသနာပြြုတကကသုလ့်ဥြထေ ြုေ့်မ ၁၂ ကု ထအောက့်ြါအတုင့််း

်းု ရမည့်–
“၁၂။ ဩဝါဒါစရယအြွွဲွဲ့ အစည််းအအဝ်းကို တစ်နစ်လျှင် အနည််းဆို်းတစ်ကကမ် သတ်မတ်ချက်
မျော်းနင်အည ကျင််းပရမည်။ အစည််းအအဝ်းကို လိုအပ်ပါက အအရ်းအပေါ်အခေါ်ယူကျင််းပနိုင်သည်။”

၆။

အပြည့်ပြည့်ဆုင့်ရောထ

ရဝါေဗုေဓသောသနာပြြုတကကသုလ့်ဥြထေြုေ့်မ ၁၃၊ ြုေ့်မခွွဲ(ခ)တွင့် ြါရှထသော

“မဟောဌောနမှ ်း”ဆုသည့် စကော်းရြ့်ကု “ဌောနကက်းမှ ်း”ဆုသည့် စကော်းရြ့်ပြင့် အစော်း
၇။

်းု ရမည့်။

အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရောအေရဝါဒဗိုဒဓသောသနာဖပြုတကကသိုလ်ဥပအဒ ပိုဒ်မ ၁၅ ကို အအောက်ပါအတိုင်း်

အစော်းေ်းို ရမည်–
“၁၅။ အကောင်စအစည််းအအဝ်းကို ဩဝါဒါစရယအြွွဲွဲ့အစည််းအအဝ်း မတိုင်မ သတ်မတ်ချက်မျော်း
နငအ
် ည ကျင််းပရမည်။”
၈။

အဖပည်ဖပည်ဆိုငရ
် ောအေရဝါဒဗိုဒဓသောသနာဖပြုတကကသိုလ်ဥပအဒ ပိုဒ်မ ၁၆ ပိုဒ်မခွွဲ(ဗ)ကို အအောက်ပါ

အတိုင်း် အစော်းေ်းို ရမည်–
“(ဗ)

ဖပင်ပရဟန််းအတော်မျော်းနင် နိုငင
် ဝန်ေမ််းမဟိုတ်အသော လူပိုဂ္ြုလ်ပညောရင်မျော်းကို တကကသိုလ်
သင်ကကော်းအရ်းကဏ္ဍ၌ ခန်အပ်ရောတွင် တကကသိုလ်ပညောအရ်းအြွွဲွဲ့နင် တကကသိုလ်စမခန်ခွွဲ
အရ်းအြွွဲွဲ့တိုက အဆိုဖပြုအရ်းချယ်သူကို အစည််းအ အဝ်း အတည်ဖပြုချက်ဖြင် ခန်အပ်ဖခင််း၊
လှူဒါန််းအေောက်ပဖခင််း၊ ချ်းဖမြှင်ဖခင််း၊”

၉။

အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရောအေရဝါဒဗိုဒဓသောသနာဖပြုတကကသိုလ်ဥပအဒ အခန််း(၆)၏ အခန််းအခါင််းစဉ်ကို

အအောက်ပါအတိုင်း် အစော်းေ်းို ရမည် –
“ြါထမောကခချြုြ့်နှင့် ေုတယြါထမောကခချြုြ့်(သင့်ကကော်း) ခန့်အြ့်ပခင့််း၊ ဆရောထတော့်မျော်း၏ ရော ်းသက့်တမ့််း၊
ရော ်းမှ နုတ့် ွက့်ပခင့််း၊ တောဝန့်မှရြ့်စွဲပခင့််းနှင့် လစ့်လြ့်ရော ်းထနရောမျော်းတွင့် ပြည့်စွက့်ခန့် ော်းပခင့််း”
၁၀။

အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရော အေရဝါဒဗိုဒဓသောသနာဖပြုတကကသိုလ်ဥပအဒပိုဒ်မ ၁၇ ကို အအောက်ပါအတိုင််း

အစော်းေ်းို ရမည်–
“၁၇။ (က) ဝန့်ကက်းဌောနသည့် ြါထမောကခချြုြက
့် ု ခန့်အြ့်ရောတွင့် တကကသုလ့်ြညောထရ်းအြွွဲွဲ့၏
ထ

ောက့်ခချက့်၊ ထကောင့်စ၏ အတည့်ပြြုချက့်တက
ု ု ရယပြ်း ဩဝါေါစရယအြွွဲွဲ့၏

ဩဝါေကု ခယ၍ အစု်းရအြွွဲွဲ့၏ သထဘောတညချက့်ပြင့် ခန့်အြ့်ရမည့်။

3

(ခ)

ဝန့်ကက်းဌောနသည့် ေုတယြါထမောကခချြုြ့်(သင့်ကကော်း)ကု ခန့်အြ့်ရောတွင့် တကကသုလ့်
ြညောထရ်းအြွွဲွဲ့ ၏ ထ

ောက့်ခ ချက့်၊ ထကောင့်စ ၏ အတည့်ပြြုချက့်တ ု က ု ရယ ပြ ်း

ဩဝါေါစရယအြွွဲွဲ့၏ ဩဝါေကခ
ု ယ၍ ခန့်အြ့်ရမည့်။
(ဂ)

ြါထမောကခချြုြန
့် ှင့် ေုတယြါထမောကခချြုြ့်(သင့်ကကော်း)တ၏
ု ရော
သက့်ထတော့် ၇၀ နှစ့် ပြည ့်သည့်အ

်းသက့်တမ့််းသည့်

ပြစ့်ပြ်း၊ ဌောနကက်းမှ ်း၊ ြါထမောကခ၊ တွွဲြက့်

ြါထမောကခ ဆရောထတော့်မျော်း၏ ရော ်းသက့်တမ့််းသည့် သက့်ထတော့် ၆၅ နှစ့် ပြည့်သည့်
အ

ပြစ့်သည့်။

(ဃ) ြါထမောကခချြုြ့်၊ ေုတ ယြါထမောကခချြုြ့် (သင့်ကကော်း)၊ ဌောနကက ်းမှ ်းနှင ့် ြါထမောကခ
ဆရောထတော့်မျော်းသည့် ရော

်းသက့်တ မ့််း ပြည ့်ပြ ်းထသော့်လည့််း ကျန့််းမောထရ်း

ထကောင့််းမွန့်၍ တောဝန့်မျော်းကု ဆက့်လက့်

မ့််းထဆောင့်နုင့်စွမ့််းရှြါက ဝန့်ကက်း

ဌောနသည့် တစ့်နှစ့်လျှင့်တစ့်ကကမ့်ပြင ့် ငါ်းကကမ့်အ

သက့်တမ့််းတ ု်းပမြှင ့်ပခင့််းက ု

အစု်းရအြွွဲွဲ့သု တင့်ပြထဆောင့်ရွက့်နုင့်သည့်။
(င)

ြါထမောကခချြုြ့် သ ု မဟုတ ့် ေုတ ယြါထမောကခခ ျြုြ့် (သင့်ကကော်း)တ ု သည့် ရော

်း

သက့်တမ့််း မကုန့်ဆု်းမ အထကကောင့််းတစ့်ခုခုထကကောင့် မမသထဘောဆနဒအထလျောက့်
ရော

်းမှ နုတ့်

ွကလ
့် ုက နုတ့်

က
ွ ့်ခွင့်ရှသည့်။ ြါထမောကခချြုြပ့် ြစ့်ြါက ဝန့်ကက်း

ဌောနမှတစ့်ဆင့် အစု်းရအြွွဲွဲ့သု လည့််းထကောင့််း၊ ေုတယြါထမောကခချြုြ့်(သင့်ကကော်း)
ပြစ့်ြါက ဝန့်ကက်းဌောနသုလည့််းထကောင့််း စောပြင့်တင့်ပြပြ်း ရော

်းမှ နုတ့်

ွက့်နုင့်

သည့်။
(စ)

ပါအမောကခချြုပ် သမဟို
ို
တ် ဒိုတယပါအမောကခချြုပ်(သင်ကကော်း)တိုသည် ပိုဒမ
် ၁၈တွင်
ဖပဋ္ဌောန််း ေော်းအသော ဂိုဏ်အဂဂါအရည််းအချင််းတစ်ခိုခို ပျက်ယွင်း် ဖခင််း သမဟို
ို
တ်
အပ်းအပ်အသောတောဝန်ကို အကျပွန်စွော မအဆောင်ရက်နိုင်ဖခင််းစသည် အအကကောင််း
တစ်ရပ်ရပ်အပေါ်အပါက်အကကောင််း ဩဝါဒါစရယအြွွဲွဲ့က ဆို်းဖြတ်ပါက ပါအမောကခချြုပ်
ဖြစ်လျှင် အစို်းရအြွွဲွဲ့၏ သအ

ောတူညချက်ဖြင်လည််းအကောင််း၊ ဒိုတယပါအမောကခချြုပ်

(သင်ကကော်း)ဖြစ်လျှင် အကောင်စ၏ သအ

ောတူညချက်ဖြင် လည််းအကောင််း တောဝန်မ

ရပ်စွဲဖခင််းကို ဝန်ကက်းဌောနက အဆောင်ရက်ရမည်။
(ဆ)

ရောေူ်းသက်တမ််း ကိုန်ဆို်းဖခင််းအကကောင်ဖြစ်အစ၊ ရောေူ်းမ နိုတ်ေွက်ဖခင််းအကကောင်
ဖြစ်အစ၊ တောဝန်မ ရပ်စွဲခရဖခင််းအကကောင်ဖြစ်အစ၊ ပျလွန်အတော်မူဖခင််းအကကောင်ဖြစ်အစ၊
အဖခော်းအအကကောင််းတစ်ခိုခို အပေါ်အပါက်ဖခင််းအကကောင်ဖြစ်အစ ပါအမောကခချြုပ် သမဟို
ို
တ်
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ဒိုတ ယပါအမောကခချြုပ်(သင်ကကော်း)ရောေူ်းအနရော လစ်လပ်ပါက ဝန်ကက်းဌောနသည်
ပိုဒ်မခွွဲ (က) နင် ပိုဒ်မခွွဲ (ခ) တိုပါ ဖပဋ္ဌောန််း ချက်မျော်းနင်အည ပါအမောကခချြုပ်
သမဟို
ို
တ် ဒိုတယပါအမောကခချြုပ်(သင်ကကော်း)တိုကို ခန်အပ်ရမည်။”
၁၁။

အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရောအေရဝါဒဗိုဒဓသောသနာဖပြုတကကသိုလ်ဥပအဒ ပိုဒ်မ ၁၈ တွင်–
(က) ပိုဒ်မခွွဲ(ခ)တွင် ပါရအသော “ပါရဂူ
ပါရဂူ
( ခ)

ွဲ့ွွဲ ”ဆိုသည် စကော်းရပ်ကို “ဗိုဒဓ

ောသောစောအပဆိုင်ရော

ွွဲွဲ့တစ်ခိုခိုကို”ဆိုသည် စကော်းရပ်ဖြင် အစော်းေ်းို ရမည်။

ပိုဒမ
် ခွွဲ(ဃ)တွင်–
(၁)

အဖခဆင််း၌ ပါရအသော “သို်းခို”ဆိုသည် စကော်းရပ်ကို “နစ်ခို”ဆိုသည် စကော်းရပ်ဖြင်
အစော်းေ်းို ရမည်။

(၂)

ပိုဒမ
် ခွွဲငယ်(၁)၌ ပါရအသော “မဟော”ဆိုသည် စကော်းရပ်ကို ပယ်ြျက်ရမည်။

(၃)

ပိုဒမ
် ခွွဲငယ်(၂)ကို အအောက်ပါအတိုင််း အစော်းေ်းို ရမည်“(၂) သောသနဓဇသရပဝရဓမမောစရယ၊ ပါဠပါရဂူ၊ မဟောဝဇဇော

ွွဲွဲ့(ဗိုဒဓဓမမ) သမဟို
ို
တ်

သောသနတကကသလမဟောဓမမောစရယ၊”
( ဂ)

ြုေမ
့် ခွွဲ(စ) ပိုဒမ
် ခွွဲငယ်(၈) ကု ထအောက့်ြါအတုင်း့် အစော်း

်းု ရမည့်–

“(၈) မမမော်းမန််းသလျှင် အအလျောအပ်းဖခင််း၊ အဖပောလွယ်ဆိုလွယ်ဖြစ်ဖခင််း “အသောဝစဿ
တောဂိုဏ်”။”
(ဃ) ြုေမ
့် ခွွဲ(ဇ)ကု ထအောက့်ြါအတုင်း့် အစော်း

်းု ရမည့်–

“(ဇ) တကကသုလ့်၏စမခန့်ခွွဲထရ်း၊ သင့်ကကော်းထရ်း အစရှသည့် လုြ့်ငန့််းအရြ့်ရြ့်ကု ဦ်းစော်းထြ်း၍
အန်းကြ့်ကက်းကကြ့်ထဆောင့်ရွက့်နုင့်ထသော ဆရောထတော့်ပြစ့်ရမည့်။”
( င)

ပိုဒမ
် ခွွဲ(ဇ)၏ အနာက်တွင် ပိုဒမ
် ခွွဲ(ဈ)အဖြစ် အအောက်ပါအတိုင်း် ဖြည်စွက်ရမည်–
“(ဈ) တကကသုလ့်တွင့် ြါထမောကခ သမဟု
ု
တ့် ဌောနကက်းမှ ်းလုြ့်သက့် အနည့််းဆု်း သု်းနှစ့်
တောဝန့်

၁၂။

မ့််းထဆောင့်ခွဲထသော ဆရောထတော့် ပြစ့်ရမည့်။”

အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရောအေရဝါဒဗိုဒဓသောသနာဖပြုတကကသိုလ်ဥပအဒ ပိုဒ်မ ၂၂ တွင်–
(က) ပို ဒ် မ ခွွဲ ( ဂ) ပို ဒ် မ ခွွဲ င ယ် ( ၁)၌ ပါရ အသော “တကက သို လ် ” ဆို သ ည် စကော်းရပ် ကို “အစို်း ရ
တကကသိုလ်တစ်ခိုခို”ဆိုသည် စကော်းရပ်ဖြင် အစော်းေ်းို ရမည်။
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( ခ)
၁၃။

ပိုဒမ
် ခွွဲ(ဂ) ပိုဒ်မခွွဲငယ်(၃)ကို ပယ်ြျက်ရမည်။

အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရောအေရဝါဒဗိုဒဓသောသနာဖပြုတကကသိုလ်ဥပအဒ ပိုဒ်မ ၂၈ ကို ပယ်ြျက်ရမည်။

ပြည့်ထ ောင့်စုသမမတပမန့်မောနုင့်ငထတော့် ြွွဲွဲ့စည့််းြုအထပခခဥြထေအရ ကျွန့်ုြ့် လက့်မှတ့်ထရ်း ု်းသည့်။

နုငင
့် ထတော့်သမမတ
ပြည့်ထ

ောင့်စုသမမတပမန့်မောနုင့်ငထတော့်

