ဘွိုင်လာဥပဒေ
( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ် ၃၉။)
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပေမဝါဆိုလပပည့်ဒ

ျော် ၁၃ ရ

( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရ
ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေ

ို ပပဋ္ဌာန်းလို

်

်)
်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဒော်ပပချေ
၁။

ဤဥပဒေ

၂။

ဤဥပဒေတွင်ပါရှိဒသာ ဒအာ ်ပါစ

်

ုိ ဘွိုင်လာဥပဒေ ဟု ဒခါ်တွင်ဒစရမည်။
ားရပ်မျေားသည် ဒော်ပပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သ

်ဒရာ

်

ဒစရမည်(

)

ဘွိုင်လာ ဆိုသည်မှာ ဒရဒနွးဒငွ စွ့ မ်းအင်

ို ပပင်ပ၌အသုံးပပုရန် အပူရှိန်ပေင့် ဒရဒနွးဒငွ ့

ေုတ်လုပ်ဒပးသည့် အလုံပိတ်ေိအားခံအိုးနှင့် ယင်းေိအားခံအိုးတွင် တပ်ဆင်ေားသည့်
ေိအားခံအစိတ်အပိုင်းမျေား

ိုဆိုသည်။ ယင်းစ

ားရပ်တွင် ၂၅ လီတာ သို ့မဟုတ် ၅.၅

ဂါလန်ဒအာ ် ဒလျော့နည်း၍ဝင်ဆံ့ဒသာ ေိအားခံအိုး၊ တစ်စတုရန်းစင်တီမီတာဒပါ်တွင်
တစ် ီလိုဂရမ်ေိအား သို ့မဟုတ် တစ်စတုရန်းလ ်မဒပါ်တွင် ၁၄.၂ ဒပါင် ေိအားဒအာ ်
ဒလျော့နည်းဒသာ ေိအားခံအိုးနှင့် ယင်းေိအားခံအိုးတွင် တပ်ဆင်ေားသည့် ေိအားခံ
အစိတ်အပိုင်းမျေား မပါဝင်။
(ခ)

ဒရဒနွးဒငွပိ့ ု ် ဆိုသည်မှာ ဒရဒနွးဒငွစွ့ မ်းအင် ို အသုံးပပုမည့်ဒနရာသို ့ ဒရဒနွးဒငွပိ့ ု ့လွှတ်ရန်
ဘွိုင်လာမှ သွယ်တန်းေားဒသာပင်မပို
ပစ္စည်း

(ဂ)

န
် ှင့် ယင်းပင်မပို

်တွင် တပ်ဆင်ေားဒသာ

ိရိယာတို ့ ို ဆိုသည်။

ဒရသွင်းပို

် ဆိုသည်မှာ ဘွိုင်လာအတွင်းသို ့ ဘွိုင်လာသုံးဒရ ပေတ်သန်းသွားသည့်

ေိအားခံရဒသာပို ်နှင့် ယင်းပို ်တွငတ
် ပ်ဆင်ေားဒသာ ပစ္စည်း ိရိယာတို ့ ို ဆိုသည်။
(ဃ) ေိအား ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအလို ့ငှာ ဒရဒနွးဒငွ စွ့ မ်းအင်
ေုတ်လုပ်ဒပးသည့် ဒရဒနွးဒငွ ေိ့ အား
(င)

ို အသုံးပပုရန် အပူရှိန်ပေင့်

ို ဆိုသည်။

ခွင ့်ပပုေိအား ဆိုသည်မှာ ပမန်မာနိုင်ငံစံချေိန်စံညွှန်း သို ့မဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ
စံချေိန်စံညွှန်းမျေားနှင့်အညီ စစ်ဒဆးတွ ်ချေ ်၍ ဘွိုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွပိ့ ု ်နှင့် ဒရသွင်းပို
တို ့တွင် အသုံးပပုရန် ခွင့်ပပုဒသာေိအား

ို ဆိုသည်။

်

(စ)

မဒတာ်တဆေိခို
တစ်ခုခုဒပါ

်

်မှုပေစ်ပွားပခင်း ဆိသ
ု ည်မှာ ဘွိုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွ ပိ့ ု

ွဲပခင်း သို ့မဟုတ် ခိုင်မာမှုဆုတ်ယုတ်ပခင်းဒ

ယိုယွင်းမှုပေစ်ဒပါ်ပခင်း

်၊ ဒရသွင်းပို

ာင့် ဒပါ

်

်

ွဲဒစနိုင်ဒသာ

ို ဆိုသည်။

(ဆ)

ဝန်က

ီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပပည်ဒောင်စုအစိုးရ စ

(ဇ)

ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ စ

်မှုက

ီး

်မှုဝန်က

ီးဌာန

ုိ ဆိုသည်။

ပ်ဒရးနှင့် စစ်ဒဆးဒရးဦးစီးဌာန

ုိ ဆိသ
ု ည်။

( ဈ ) စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပါ ဘွိုင်လာစစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်၏ တာဝန်
နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား ို

ျေင့်သုံးဒဆာင်ရွ ်ရန် ဝန်က ီးဌာန

ခန် ့အပ်ေားဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်

ို

ဆိုသည်။
(ည)

စစ်ဒဆးဒရးမှူး ဆိုသ ည်မ ှာ ဤဥပဒေပါ ဘွ ိုင် လာစစ် ဒဆးဒရးမှ ူး၏ တာဝန်နှ င့်
လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား

ို

ျေငသ
့် ုံးဒဆာင်ရွ

်ရန် ဝန်က

ီးဌာန

ခန် ့အပ်ေားဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်

ို

ဆိုသည်။
(ဋ)

အသုံးပပုခွင့်လ
သည့်
လ

(ဌ)

်မှတ် ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ဒသာခွင့်ပပုေိအားပေင့် တစ်နှစေ
်

ာလအတွ
မ
် ှတ်

ိုအသုံးပပုရန် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်

ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ

်မှတ် ဆိသ
ု ည်မှာ အသုံးပပုခွင့်လ

ခွင့်ပပုေိအားပေင့် ဒပခာ

်လေ

်မဒ

ေုတ်ဒပးသည့်လ

ျော်သည့်
မ
် ှတ်

ို က

် ဘွိုင်လာ

ိုအသုံးပပုရန်

ို ဆိသ
ု ည်။
ိုယ်စားလှယ်အပေစ်ပေင့် ဘွိုင်လာ

းဒငွပေင်ပ့ ေစ်ဒစ၊ အခဒ

အသုံးပပုသူနှင့် ဘွိုင်လာအသုံးပပုပခင်း

်မှတ်မရရှိမီ သင့်ဒလျော်ဒသာ

ာလအတွ

ပိုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ ဘွိုင်လာ ပ
ို ိုငဆ
် ိုငသ
် ူ၊ ၎င်း၏
အသုံးပပုသူ၊ ဘွိုင်လာ ို အခဒ

(ဎ)

ေုတ်ဒပးသည့်

ို ဆိုသည်။

စစ်ဒဆးဒရးမှူး
(ဍ)

် ဘွိုင်လာ

်မဒ ျော်

ီး

ပ်

ွပ်

ို

းဒငွမပါဘဲပေစ်ဒစ ငှားရမ်း၍
ဲသူတို ့ ို ဆိုသည်။

ဘွို င်လာေုတ ်လ ုပ ်သ ူ ဆိုသည်မ ှာ ဘွိုင်လာ၊ ဘွို င်လ ာနှ င့် ဆ

်စ ပ်သ ည့် ေိ အားခံ

အစိတ်အပိုင်းမျေား ို ပမန်မာနိုင်ငစ
ံ ံချေိန်စံညွှန်း သို ့မဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ စံချေိန်စံညွှန်းမျေား
နှင့်အညီ ေုတ်လုပ်သူ
(ဏ) ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ

ို ဆိုသည်။
်မှတ် ဆိုသည်မှာ ဘွိုင်လာပပုပပင်ပခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွင်

သတ်မှတ်ေားသည့် အရည်အချေင်းပပည့်မီ၍ လုပ်ငန်းလုပ်
စစ် ဒဆးဒရးမှ ူးချေုပ်
အသိအမှတ်ပပုလ

မ
် ှတ်

နှစ် နှစ ်ေ

်မ ဒ

ျော်သ ည့်

ိုင်ဒဆာင်ရွ

ာလအတွ

်နိုင်သူအား

် ေုတ် ဒပးသည့်

ို ဆိုသည်။

(တ) ဘွိုင်လာပပုပပင်သူ ဆိုသည်မှာ ဘွိုင်လာပပုပပင်ပခင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင် လ
လုပ်

ိုင်ဒဆာင်ရွ

်ဒနဒသာ ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ

်မှတ်ရရှိေားသူ

်ဒတွ ့

ို ဆိုသည်။

(ေ)

ဘွိုင်လာ ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူလ ်မှတ် ဆိုသည်မှာ ဘွိုင်လာ ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းပခင်း
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင် သတ်မှတ်ေားသည့် အရည်အချေင်းပပည့်မီသူအား စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်
ေုတ်ဒပးသည့် အသိအမှတ်ပပုလ

(ေ)

ဘွို င်လာ

ို ဆိသ
ု ည်။

ိုင ်တ ွယ ် ေ ိန ်းသိမ ်းသူ ဆိ ုသ ည်မှ ာ ဘွို င်လ ာ

လုပ်ငန်းတွင် လ
လ

မ
် ှတ်

်ဒတွ လု
့ ပ်

မ
် ှတ်ရရှိေားသူ

ိုင်ဒဆာင်ရွ

ိုင ်တွ ယ်ေ ိန် းသိမ ်းပခင်း

်ဒနဒသာ ဘွိုင်လာ

ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူ

ိုဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချေ

၃။

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချေ
(

်မျေားမှာ ဒအာ

်မျေား

်ပါအတိုင်း ပေစ်သည်-

) ပမန်မာနိုင်ငံစံချေိန်စံညွှန်း သို ့မဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာစံချေိန်စံညွှန်းမျေားနှင့် ညီညွတ်ဒသာ
ဘွိုင်လာမျေားရရှိဒစရန်၊

(ခ)

ဘွိုင်လာမဒတာ်တဆေိခို ်မှု ဒဘးအန္တရာယ်မှ က ိုတင်

ာ ွယ်ပခင်းပေင့် နိုင်ငံဒတာ်နှင့်

အမျေားပပည်သူတို ့ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုမပေစ်ဒပါ်ဒစရန်၊
(ဂ)

နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း ဘွိုင်လာမျေားအား ပမန်မာနိုင်ငံစံချေိန်စံညွှန်း သို ့မဟုတ် အပပည်ပပည်
ဆိုင်ရာစံချေိန်စံညွှန်းမျေားနှင့်အညီ အသုံးပပုဒစရန်၊

(ဃ)

ဘွိုင်လာနည်းပညာမျေား ေွံ ဖေိ
့ ုးတိုးတ
ိုယ်တွယ်ေိန်းသိမ်းနိုင်ဒသာ

(င)

ဒလာင် စ ာစွ မ ် း အင်

ို အ

ျွမ်း

လ
် ာဒစရန်နှင့် ဘွိုင်လာမျေား ေုတ်လုပ်၊ ပပုပပင်၊
ျေင်သူမျေား တိုးတ

ျေိ ု းရှ ိ ေ ိ ဒ ရာ

်ဒပါ်ဒပါ

်ဒစရန်၊

် စ ွ ာ အသု ံ း ပပုပခင် း ပေင် ့ ဘွ ိ ု င် လ ာမျေား

စွမ်းရည်ပပည့် အသုံးပပုနိုင်ဒစရန်၊
(စ)

ဘွိုင်လာမျေား သ
လူမှု

်တမ်း

ာရှည်စွာ အသုံးပပုနိုင်ဒစရန်နှင့် ယင်းတို ့ဒ

ျေန်းမာဒရးဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်း

ျေင်အဒပါ် သ

်ဒရာ

်မှု

ာင့် သဘာဝ

ို ဒလျှော့ချေနိုင်ဒစရန်။

အခန်း(၃)
ဘွိုင်လာ စံချေိန်စံညွှန်းမျေားနှင့် ဘွိုင်လာ စစ်ဒဆးမှုနည်းစနစ်မျေား
၄။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် ဝန်က
(

ီးဌာန၏ခွင့်ပပုချေ

်ပေင့်-

) ဤဥပဒေ၊ လုပ ်ေုံ းလု ပ်န ည်း မျေားနှ င့် ညွှ န်

ားချေ

်မျေားအရ ဘွို င်လ ာအန္တ ရာယ်

င်းရှင်းစွာ အသုံးပပုနိုင်ရန်အလို ့ငှာ ပမန်မာနိုင်ငံစံချေိန်စံညွှန်း သို ့မဟုတ် အပပည်ပပည်
ဆိုင်ရာ စံချေိန်စံညွှန်းမျေားနှင့်အညီ စစ်ဒဆးမှုနည်းစနစ်နှင့် ညွှန်

ားချေ

်မျေား ေုတ်ပပန်

နိုင်သည်။
(ခ)

အတည်ပပုသတ်မှတ်ေားဒသာ ဘွိုင်လာစံချေိန်စံညွှန်းမျေားနှင့် စစ်ဒဆးမှုနည်းစနစ်မျေားအရ
စစ်ဒဆးရရှိသည့် ရလေ်မျေားသည်သာ အတည်ပေစ်သည်။

အခန်း(၄)
ဘွိုင်လာမှတ်ပုံတင်ပခင်း
၅။

လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်အတွ

် ဘွိုင်လာ ို အသုံးပပုလိသ
ု ူသည် ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ရမည်။

၆။

ပမန်မာနိုင်ငံစံချေိန်စံညွှန်း သို ့မဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာစံချေိန်စံညွှန်းမျေားနှင့်အညီ ေုတ်လုပ်

ေားဒသာ ဘွိုင်လာပေစ်ရမည်။
၇။
သ

ပုေ်မ ၅ အရ ဘွိုင်လာမှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒလျှော ်ေားရာတွင် ဒလျှော ်လွှာနှင့်အတူ ဘွိုင်လာနှင့်
်ဆိုင်သည့်အဒော

်အေားမျေား၊ သ

်ဒသခံလ

မ
် ှတ်မျေားပူးတွဲ၍ စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံ တင်ပပ

ရမည်။
၈။

ပုေ်မ ၇ အရ ဘွိုင်လာမှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ဒလျှော ်ေားချေ ် ို လ ်ခံရရှိသည့်အခါ သ ်ဆိုင်ရာ

စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် ဘွိုင်လာ ို လိုအပ်ဒသာ စိစစ်မှု၊ စစ်ဒဆးမှုမျေားပပုလုပဖ် ပီး စစ်ဒဆးဒတွ ရှ့ ိချေ ်

ို

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ တင်ပပရမည်။
၉။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် ပုေ်မ ၈ အရ စစ်ဒဆးဒရးမှူး၏တင်ပပချေ ် ို လိုအပ်သလို စိစစ်ပခင်း၊

စစ်ဒဆးပခင်းပပုလုပ်ဖပီး သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းနှင့်အညီ ဘွိုင်လာမှတ်ပုံတင်ရန် ခွင့်ပပုပခင်း သို ့မဟုတ်
ပငင်းပယ်ပခင်း ပပုနိုင်သည်။
၁၀။

စစ် ဒဆးဒရးမှ ူးချေုပ်သ ည် သတ်မ ှတ် သ ည့် နည်း လမ်း နှင ့်အ ညီ ဘွ ိုင်လ ာအရွ ယ် အစား

မီးရှိန်ရမျေ
၁၁။

်နှာပပင် ဧရိယာအလို

ဝန်က

ို

် သတ်မှတ်ရမည်။

ီးဌာနသည် မီးရှိန်ရမျေ

်နှာပပင်ဧရိယာအလို

် ဘွိုင်လာမှတ်ပုံတင်ဒ

းနှင့် စစ်ဒဆးခ

နှုန်းေားတို ့ ို သတ်မှတ်ဒပးရမည်။
အခန်း(၅)
ပိုင်ရှင်၏ တာဝန်နှင့် ဒဆာင်ရွ
၁၂။

ပိုင်ရှင်သည် မှတ်ပုံမတင်ရဒသးဒသာ ဘွိုင်လာ
(

) အသုံးပပုခွင့်လ

်မှတ်ရရှိဒရးအတွ

စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံ ဒလျှော
(ခ)

ို-

် သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းနှင့်အညီ သ

်ဆိုင်ရာ

်ေားရမည်။

ပမန်မာနိုင်ငံစံချေိန်စံညွှန်း သို ့မဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ စံချေိန်စံညွှန်းမျေားနှင့်အညီ
တည်ဒဆာ

(ဂ)

်နိုင်ခွင့်မျေား

်ေားသည့် ဘွိုင်လာ

ိုသာ မှတ်ပုံတင်ရန် ဒလျှော

ပုေ်မခွဲ ( ) အရ ဒလျှော ်ေားသည့်အခါ သတ်မှတ်ဒသာ အခဒ
ရမည်။

်ေားရမည်။
းဒငွ

ို ဒပးဒဆာင်

၁၃။

ပိုင်ရှင်သည် အသုံးပပုခွင့်လ
(

)

ဆ

်လ

်မှတ် ပျေ

်ပပယ်သည့်ဘွိုင်လာ

်အသုံးပပုနိုင်ဒရးအတွ

ို -

် အသုံးပပုခွင့်လ

်မှတ်အသစ်

ို ေုတ်ဒပးရန်

သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းနှင့်အညီ သ ်ဆိုင်ရာစစ်ဒဆးဒရးမှူးေံ ဒလျှော ်ေားရမည်။
(ခ)

ပုေ်မခွဲ (

) အရ ဒလျှော

်ေားသည့်အခါ သတ်မှတ်ဒသာအခဒ

းဒငွ

ို ဒပးဒဆာင်

ရမည်။
၁၄။

ပိုင်ရှင်သည် အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် သို ့မဟုတ် ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် ို ရရှိေားဒစ

ဒအာ

်ပါ ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်

က

ိုတင်ဒလျှော
(

်လိုပါ

ခွငပ့် ပုချေ

်ရရှိရန် သ

်ဆိုင်ရာ စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံ

်ေားရမည်-

) ဘွိုင်လာ

(ခ)

ို ဒဆာင်ရွ

ို ခွင့်ပပုေိအားေ

ဒရဒနွးဒငွ ပိ့ ု

် ပိုမိုသုံးစွဲပခင်း၊

်၊ ဒရသွင်းပို

်တစ်ခုခု

ိုပေစ်ဒစ၊ ယင်းဒရဒနွးဒငွ ပိ့ ု

တစ်ခုခုတွင် တပ်ဆင်ေားဒသာ ေိအားခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု
တပ်ဆင်ေားဒသာ ေိအားခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု
ပေည့်စွ
၁၅။

ာမူ

်

ိုပေစ်ဒစ၊ ဘွိုင်လာတွင်

ိုပေစ်ဒစ ပပုပပင်ပခင်း၊ ဒပပာင်းလဲပခင်း၊

်ပခင်း သို ့မဟုတ် အသစ်လဲလှယ်ပခင်း။

ပိုင်ရှင်သည် အသုံးပပုခွင့်လ

အစိုးရဌာနအေွဲ ့အစည်း

်၊ ဒရသွင်းပို

်မှတ် သို ့မဟုတ် ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ

်မှတ်

ို သ

်ဆိုင်ရာ

လိုအပ်၍ဒတာင်းဆိုသည့်အခါ တင်ပပရမည်။

၁၆။

ပိုင်ရှင်သည် အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် သို ့မဟုတ် ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် သ ်တမ်းမ ုန်ဆုံးမီ

အဒ

ာင်းတစ်ရပ်ရပ်ဒ

၁၅ ရ
၁၇။

ာင့် ပျေ

်ပပယ်ပါ

အဆိုပါလ

်မှတ်

ို သ

်ဆိုင်ရာစစ်ဒဆးဒရးမှူးေံ

်အတွင်း ပပန်လည်အပ်နှံရမည်။
ဘွိုင်လာ

အသုံးပပုခွင့်လ

ို ပိုင်ရှင်တစ်ဦးမှတစ်ဦးသို ့ လွှဲဒပပာင်းဒပးအပ်သည့်အခါ မူလပိုင်ရှင်သည် မိမိ၏
်မှတ် သို ့မဟုတ် ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ

လွှဒ
ဲ ပပာင်းဒပးအပ်ဖပီးဒ
စာပေင့်အဒ

ာင်း

ို လွှဲဒပပာင်းဒပးအပ်ရမည်။ ေိုသို ့

ာင်း ို လွှဲဒပပာင်းဒပးအပ်သည့် ဒန ့ရ ်မှစ၍ ၁၅ ရ ်အတွင်း စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံ

ားရမည်။

၁၈။

ပိုင်ရှင်သည် မဒတာ်တဆေိခို

အဒ

ာင်း

၁၉။

ပိုင်ရှင်သည်(

်မှတ်

်မှုပေစ်ပွားပါ

သ

်ဆိုင်ရာစစ်ဒဆးဒရးမှူးေံ အပမန်ဆုံး

ားရမည်။

) ဘွိုင်လာ

(ခ)

ို ခွင့်ပပုေိအားေ

ခွင့်ပပုေိအားေ

် ဒ

်ဒ

ျော်လွန်၍ မသုံးရ၊

ျော်လွန်ဒစရန် အန္တရာယ်

င်းေိအားေိန်းအဆို ့ရှင်

ဒပပာင်းလဲပခင်း သို ့မဟုတ် ပပုပပင်ဒပပာင်းလဲရန်ဒစခိုင်းပခင်း မပပုလုပ်ရ၊
(ဂ)

ပုေ်မ ၁၄၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ

ိစ္စ

ို ခွင့်ပပုချေ

်မရှိဘဲ မပပုလုပ်ရ။

ို ပပုပပင်

၂၀။

ပိုင်ရှင်သည် ဒအာ
(

၂၁။

်ဒော်ပပပါ ဘွိုင်လာ

) အသုံးပပုခွင့်လ

ို အသုံးမပပုရ-

်မှတ် သို ့မဟုတ် ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ

်မှတမ
် ရှိဒသာ ဘွိုင်လာ၊

(ခ)

အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် သို ့မဟုတ် ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် ပျေ ်ပပယ်သည်ဘ
့ ွိုင်လာ၊

(ဂ)

အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် သို ့မဟုတ် ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် ရုပ်သိမ်းခံရသည့် ဘွိုင်လာ။

ပိုင်ရှင်သည် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ် သတ်မှတ်ဒပးသည့် မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ို သတ်မှတ်ဒသာ

နည်းလမ်းနှင့်အညီ ဘွိုင်လာတွင် ေွင်းေားရမည်။
၂၂။

ပိုင်ရှင်သည်(

) အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် သို ့မဟုတ် ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ်ရရှိပါ
နည်းလမ်းနှင့်အညီ ဘွိုင်လာ

(ခ)

ို အသုံးပပုခွင့်ရှိသည်။

အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် သို ့မဟုတ် ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ်၏ သ ်တမ်း ို ဒပပာင်းလဲ
လိုသပေင့် စစ်ဒဆးပခင်း ိုခံယူလိုပါ
စစ်ဒဆးခံရန် ဒလျှော

၂၃။

ပိုင်ရှင်သည် ဒအာ

အဒ

ာင်း

ဒလျှော

ားစာ

်ပါ

ို လ

ယင်းလ ်မှတ်သ ်တမ်းမ ုန်ဆုံးမီ က

ိုတင်၍

်ေားနိုင်သည်။

ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ မဒ

်ခံ ရရှိသ ည့် ဒန ့မှ ရ

ျေနပ်ပါ

စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံမှ

် ဒပါင်း ၃၀ အတွင ်း စစ်ဒဆးဒရးမှူ းချေုပ် ေံ

်ေားနိုင်သည်(

) စစ်ဒဆးဒရးမှူး၏ဆုံးပေတ်ချေ

(ခ)

စစ်ဒဆးဒရးမှူး

်၊

အသုံးပပုခွင့်လ

်မှတ် ို ေုတ်ဒပးဒရးနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ ဒော ်ခံရန်

ပငင်းပယ်ပခင်း သို ့မဟုတ် ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ
၂၄။

သတ်မှတ်သည့်

်မှတ်

ို ေုတ်ဒပးရန် ပငင်းပယ်ပခင်း။

ပိုင်ရှင်သည် (

) ဘွိုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွပိ့ ု ်၊ ဒရသွင်းပို ်တစ်ခုခု ိုပေစ်ဒစ၊ ယင်းဘွိုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွပိ့ ု ်၊
ဒရသွင်းပို

်တစ်ခုခုတွင် တပ်ဆင်ေားသည့် ေိအားခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု

ပပုပပင်ရန်၊ ဒပပာင်းလဲရန်၊ ပေည့်စွ ်ရန် သို ့မဟုတ် အသစ်လဲရန် ညွှန်
ယင်းလုပ်ငန်းမျေား
(ခ)

ို ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ

မိမိလုပ်ငန်းသုံးဘွိုင်လာ
သူမျေား

ို ဘွိုင်လာ

ိုပေစ်ဒစ

ားချေ ရ
် ရှိပါ

်မှတ် မရှိသူမျေားနှင့် မပပုလုပ်ရ။

ိုင်တွယ် ေိန်းသိမ်းသူမျေားမှတစ်ပါး အပခား

ို တာဝန်ဒပးဒမာင်းနှင်ပခင်း မပပုရ။
အခန်း(၆)

ဘွိုင်လာေုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူမျေား၏တာဝန်နှင့် ဒဆာင်ရွ
၂၅။

်နိုင်ခွင့်မျေား

ဘွိုင်လာ ေုတ်လုပ်သူသည်(

) ဝန် က

ီ း ဌာနသို ့ ဒလျှေ ာ

ရမည်။

် ေား၍ ခွ င် ့ ပပုချေ

် ရရှ ိမ ှ သ ာ ေုတ ် လ ုပ ် မှု

ိ ု ဒဆာင် ရွ

်

(ခ)

ေုတ်လုပ်ခွင့်ရရှိပါ

ပမန်မာနိုင်ငံစံချေိန်စံညွှန်း သို ့မဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာစံချေိန်

စံညွှန်းမျေားနှင့် ညီညွတ်ဒသာ ဘွိုင်လာမျေားသာ ေုတ်လုပ်ရမည်။
(ဂ)

ဘွိုင်လာေုတ်လုပ်ပခင်းနှင့်သ
ဥပဒေမျေားနှင့်အညီ သ

်ဆိုင်သည့် နည်းပညာနှင့် သွင်းအားစုမျေား

ို တည်ဆဲ

်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနနှင့် အစိုးရအေွဲ ့အစည်းမျေားေံ ဒလျှော ်ေား

ခွင့်ရှိသည်။
၂၆။

ဘွိုင်လာတင်သွင်းသူသည် ပပည်ပမှ ဘွိုင်လာမျေား

ိုတင်သွင်းရာတွင် ပမန်မာနိုင်ငံစံချေိန်စံညွှန်း

သို ့မဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ စံချေိန်စံညွှန်းမျေားနှင့်ညီညွတ်ဒသာ ဘွိုင်လာမျေား ိုသာ တင်သွင်းရမည်။
အခန်း(၇)
ဘွိုင်လာပပုပပင်သူ၏တာဝန်နှင့် ဒဆာင်ရွ
၂၇။

(

်နိုင်ခွင့်မျေား

) ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ ်မှတ်ရရှိလိုသူသည် သ ်ဆိုင်ရာစစ်ဒဆးဒရးမှူးေံ သတ်မှတ်ချေ ်
မျေားနှင့်အညီ ဒလျှော

(ခ)

်ေားရမည်။

ဘွိုင်လာပပုပပင်သူသည် ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ

်မှတ်ပါ စည်း

မ်းချေ

်မျေား

ို လို

်နာ

ရမည်။
၂၈။

ဘွိုင်လာ ပပုပပင်သူသည်(

) စစ်ဒဆးဒရးမှူး
သဒဘာတူညီချေ

(ခ)

ပပုပပင်ရန်ညွှန်

ားစာ ေုတ်ဒပးေားသည့်ဘွိုင်လာ

ို ပိုင်ရှင်၏

်ပေင့် ပပုပပင်ခွင့်ရှိသည်။

စစ်ဒဆးဒရးမှူး

ပပုပပင်ရန်ညွှန်

မိမိ၏ဆန္ဒအဒလျော

ားစာ ေုတ်ဒပးေားပခင်းမရှိဒသာ ဘွိုင်လာ

်ပေစ်ဒစ၊ ပိုင်ရှင်၏ အပ်နှံချေ

ို

်အရပေစ်ဒစ ပပုပပင်ပခင်း မပပုရ။

အခန်း(၈)
ဘွိုင်လာ
၂၉။

(

ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူ၏တာဝန်နှင့်ဒဆာင်ရွ

) ဘွိုင်လာ ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူလ ်မှတ် ရရှလ
ိ ိုသူသည် သ ်ဆိုင်ရာ စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံ
သတ်မှတ်ချေ

(ခ)

ဘွိုင်လာ
စည်း

၃၀။

ဘွိုင်လာ
(

်နိုင်ခွင့်မျေား

်မျေားနှင့်အညီ ဒလျှော

်ေားနိုင်သည်။

ိုင်တွယေ
် ိန်းသိမ်းသူသည် ဘွိုင်လာ

မ်းချေ

်မျေား

ို လို

ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူ လ

်မှတ်ပါ

်နာရမည်။

ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူသည်-

) အသုံးပပုခွင့်လ
ဘွိုင်လာ

်မှတ် သို ့မဟုတ် ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ

ို ပိုင်ရှင်၏သဒဘာတူညီချေ

( ခ ) အသုံးပပုခွင့်လ

ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းခွင့် ရှိသည်။

်မှတ် သို ့မဟုတ် ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ

မရှိဒသာ ဘွိုင်လာ
ပေစ်ဒစ

်ပေင့်

ို မိမိဆန္ဒအဒလျော

ိုငတ
် ွယ်ေိန်းသိမ်းပခင်း မပပုရ။

် မှတ် ေုတ်ဒပးေားသည့်
်မှတ် ေုတ်ဒပးေားပခင်း

် ပေစ်ဒစ၊ ပိုင်ရှင်မှ တာဝန်ဒပးအပ်ချေ

်အရ

၃၁။

ဘွိုင်လာ

ိုင်တွယ် ေိန်းသိမ်းသူသည် ဘွိုင်လာ

ို ခွငပ့် ပုေိအားေ

်ဒ

ျော်လွန်၍ မသုံးရ။

အခန်း(၉)
စစ်ဒဆးဒရးမှူး၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား
၃၂။
လ

စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် ပုေ်မ ၁၂၊ ပုေ်မခွဲ (

) အရ မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ပိုင်ရှင်ေံမှ ဒလျှော ်လွှာ ို

ခ
် ံရရှသ
ိ ည့်အခါ(

) ဒလျှော

်လွှာ

ို လ

်ခံရရှိသည့် ဒန ့ရ ်မှစ၍ ၁၅ ရ

ရမည်။ စစ်ဒဆးမည့်ရ ်

ို အနည်းဆုံး ၅ ရ ် က

်အတွင်း ဘွိုင်လာ

ို စစ်ဒဆး

ိုတင်၍ ပိုင်ရှင်ေံ အဒ

ာင်း

ား

ရမည်။
(ခ)

ပမန်မာနိုင်ငံစံချေိန်စံညွှန်း သို ့မဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ စံချေိန်စံညွှန်းမျေားနှင့်အညီ
ဘွိုင်လာ ိစ
ု စ်ဒဆးဖပီးဒနာ ် မှတ်ပုံတင်ရန် ခွင့်ပပုသင့်သည်ဟုယူဆပါ

သင့်ဒလျော်ဒသာ

ခွင့်ပပုေိအားပေင့် ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် ို ေုတ်ဒပးနိုင်သည်။ ေိုသို ့ေုတ်ဒပးသည့်
အခါ စစ်ဒဆးဒတွရှ့ ိချေ ်

ို မိမိ၏သဒဘာေားမှတ်ချေ ်နှင့်အတူ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ

အစီရင်ခံရမည်။
(ဂ)

ဘွို င်လ ာ

ို စစ် ဒဆးဖပီ း ဒနာ

် မှတ်ပ ုံတင်ဒပးရန် သင့်သ ည် ဟု ယူ ဆလျှေင ်ပေစ်ဒစ၊

မှတ်ပုံတင်ဒပးရန်မသင့်ဟု ယူဆလျှေင်ပေစ်ဒစ ပိုင်ရှင်ေံစာပေင့် အပမန်ဆုံးအဒ

ာင်း

ားရမည့်အပပင် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်အား အစီရင်ခံရမည်။
၃၃။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် စစ် ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်၏ ညွှန်

ပပုလုပ်ဖပီးဒနာ
လ

မ
် ှတ်သ

် အသုံးပပုခွင့်လ
်တမ်းမ

်မှတ်

ားချေ

်နှင့်အညီ ေပ်မံ၍စစ်ဒဆးပခင်း

ိုေုတ်ဒပးရန် သင့် မသင့်နှင်စ
့ ပ်လျေဉ်း၍ ယာယီအသုံးပပုခွင့်

ုန်မီ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ တင်ပပရမည်။ အသုံးပပုခွင့်လ

သင့်သည်ဟုယူဆပါ

ိုယ်တိုင်လ

်မှတ်ဒရးေိုးေားသည့် အသုံးပပုခွင့်လ

်မှတ် ေုတ်ဒပး

်မှတ်

ို ပူးတွဲတင်ပပ

်မှတ် သ

်တမ်းတိုးပမှင့်

ရမည်။
၃၄။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် ပုေ်မ ၁၃၊ ပုေ်မခွဲ (

ဒပးရန် ပိုင်ရှင်ေံမှ ဒလျှော
(

်လွှာ

ိုလ

) အရ အသုံးပပုခွင့်လ

်ခံရရှိသည့်အခါ-

) ဒလျှော ်လွှာ ို လ ်ခံရရှိသည့်ဒန ့ရ ်မှစ၍ ၁၅ ရ ်အတွင်း ဘွိုင်လာ ို စစ်ဒဆးရမည်။
စစ်ဒဆးမည့်ရ

(ခ)

်

ို အနည်းဆုံး ၅ ရ

ိုတင်၍ ပိုင်ရှင်ေံအဒ

အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် ို ေုတ်ဒပးသင့်သည်ဟု ယူဆပါ
သဒဘာေားမှတ်ချေ
လ

(ဂ)

်က

ာင်း

စစ်ဒဆးဒတွရှ့ ိချေ ်

်နှင့်အတူ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ အစီရင်ခံရမည်။

မ
် ှတ်ဒရးေိုးေားသည့် အသုံးပပုခွင့်လ

မ
် ှ တ်

ားရမည်။
ို မိမိ၏
ိုယ်တိုင ်

ို ပူးတွတ
ဲ င်ပပရမည်။

ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ ဒဆာင်ရွ ်ေားဆဲတွင် သင့်ဒလျော်ဒသာခွင့်ပပုေိအားပေင့် ယာယီအသုံးပပုခွင့်
လ

မ
် ှတ်

ို ေုတ်ဒပးနိုင်သည်။

၃၅။

စစ် ဒဆးဒရးမှ ူးသည် ပုေ ်မ ၁၃၊ ပုေ် မခွဲ (

ဘွိုင်လာ

ိုစစ်ဒဆးသည့်အခါ ဒအာ ်ပါအချေ

စာပေင့် အပမန်ဆုံးအဒ
(

ာင်း

) အရ ဒလျှေ ာ

်တစ်ရပ်ရပ်ဒတွ ရှ့ ိပါ

်လွှ ာ

် ခံ ရရှိဖပီး ဒနာ

မိမိ၏ဒတွ ရှ့ ိချေ

်

်

ို ပိုင်ရှင်ေံ

ားရမည်အ
့ ပပင် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ အစီရင်ခံရမည်-

) အသုံးပပုခွင့်လ

်မှတ် သ

်တမ်း

ို ဒလျှော့ချေရန် လိုအပ်ပခင်း၊

(ခ)

ခွင့်ပပုေိအား တိုးပမှင့်ရန် သို ့မဟုတ် ဒလျှော့ချေရန် လိုအပ်ပခင်း၊

(ဂ)

ဘွိုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွ ပိ့ ု
ဒရဒနွး ဒငွ ပိ့ ု

ို လ

် သို ့မဟုတ် ဒရသွင်းပို

် သို ့မဟုတ် ဒရသွ င်း ပို

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု

်တစ်ခုခု

ိုပေစ်ဒစ၊ ယင်းဘွိုင်လာ၊

်တ စ်ခု ခုတွင်တ ပ် ဆင် ေားသည့် ေိအားခံ

ိုပေစ်ဒစ၊ ပပုပပင်ရန်၊ ဒပပာင်းလဲရန်၊ ပေည့်စွ

်ရန် သို ့မဟုတ်

အသစ်လဲရန်လိုအပ်ပခင်း၊
(ဃ)

ဘွိုင်လာ၏အဒပခအဒနသည် ပပုပပင်သုံးစွဲ၍ မရနိုင်ဒလာ
ဆ

၃၆။

်လ

်အသုံးပပုရန် မသင့်ဒလျော်ဒ

စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် ပုေ်မ ၁၄ အရ ဒလျှော

်ဒအာင် ယိုယွင်းဒနသပေင့်

ာင်းဒတွ ရှ့ ိပခင်း။

်လွှာ

ို လ

်ခရ
ံ ရှိသည့်အခါ မိမိ၏ သဒဘာေား

မှတ်ချေ ်နှင်အ
့ တူ ဒလျှော ်လွှာ ို စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ တင်ပပရမည်။ ယင်းဒနာ ် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်
ညွှန ်

ားသည် ့အတိ ုင် း စစ်ဒဆး၍ စစ်ဒဆးဒတွ ့ရှိ ချေ

်

ိ ု မိမ ိ၏သဒဘာေားမှတ ်ချေ

် နှ င့် အတူ

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ ပပန်လည်တင်ပပရမည်။
၃၇။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် ပုေ်မ ၃၄ အရပေစ်ဒစ၊ ပုေ်မ ၃၅၊ ပုေ်မခွဲ (

) နှင့် (ခ) အရပေစ်ဒစ

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ အစီရင်ခံေားစဉ်အတွင်း သင်ဒ
့ လျော်ဒသာခွင့်ပပုေိအားပေင့် ယာယီအသုံးပပုခွင့်
လ ်မှတ် ို ေုတ်ဒပးနိုင်သည်။ ပုေ်မ ၃၅၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ) နှင့် (ဃ) ပါ အချေ ်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် သ ်ဆိုင်ပါ
ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ
၃၈။

်မှတ်

ို ေုတ်ဒပးပခင်းမပပုရ။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် သတ်မှတ်ေားဒသာ နည်းလမ်းမျေားနှင့်အညီ (

) မိမိတာဝန်ခံရသည့် နယ်ဒပမအတွင်းရှိ ဘွိုင်လာ

(ခ)

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်၏ တာဝန်ဒပးချေ

ို စစ်ဒဆးနိုင်သည်။

်အရ မည်သည့်နယ်ဒပမအတွင်းရှိ ဘွိုင်လာ

ို

မဆို စစ်ဒဆးနိုင်သည်။
၃၉။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးသည် မိမိတာဝန်ခံရသည့် နယ်ဒပမအတွင်း၌ (

) ဘွိုင်လာ ပပုပပင်သူလ

်မှတ် သို ့မဟုတ် ဘွိုင်လာ

ေုတ်ဒပးရန် ဒလျှော ်လွှာ

ိုလ

်ခံရရှိပါ

ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူလ

စိစစ်ဖပီး မိမိ၏သဒဘာေား မှတ်ချေ

်မှတ်
်နှင့်

အတူ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ တင်ပပရမည်။
(ခ)

ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ ်မှတ်မရှိဘဲ ပပုပပင်မှုမျေားဒဆာင်ရွ ်ဒနဒ
ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူလ
စစ်ဒဆးဒတွ ရှ့ ိပါ

်မှတ်မရှိဘဲ ဘွိုင်လာ

ို

ာင်း သို ့မဟုတ် ဘွိုင်လာ

ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းဒနဒ

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ အစီရင်ခံရမည်။

ာင်း

(ဂ)

ပပုပပင်ရန်ညွှန်
တစ်ဦးဦး

ားစာ ေုတ်ဒပးေားပခင်း မရှိဒသာ ဘွိုင်လာ

ပပုပပင်မှုမျေားဒဆာင်ရွ ်ဒနဒ

ို ဘွိုင်လာပပုပပင်သူ

ာင်း စစ်ဒဆးဒတွရှ့ ိပါ

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်ေံ

အစီရင်ခံရမည်။
၄၀။

စစ် ဒဆးဒရးမှ ူးသည် ပု ေ်မ ၃၈ ပါ တာဝန်

မည်သည့်အဒဆာ

်အအုံအတွင်းသို ့မဆို ဝင်ဒရာ

ို ေမ်း ဒဆာင် ရာတွ င် ဘွိုင် လာတည် ရှ ိ ဒသာ

်၍ စစ်ဒဆးနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

အခန်း(၁၀)
စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်မျေား
၄၁။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် ပုေ်မ ၃၂၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) တို ့အရ ဘွိုင်လာ

ို မှတ်ပုံတင်ပခင်း

နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ စစ်ဒဆးဒရးမှူး တင်ပပဒသာ စစ်ဒဆးဒတွရှ့ ိချေ ်နှင့် သဒဘာေားမှတ်ချေ ်တို ့ ိုစိစစ်ဖပီး (

၄၂။

) ခွင့်ပပုေိအား

ို သတ်မှတ်၍ ဘွိုင်လာ

ို မှတ်ပုံတင်ဒပးနိုင်သည်။

(ခ)

ဘွိုင်လာ

ို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန် ပငင်းဆိုနိုင်သည်။

(ဂ)

ပုေ်မခွဲ(

) သို ့မဟုတ် (ခ) အရ ချေမှတ်ဒသာ ဆုံးပေတ်ချေ

်

တင်ပပချေ

်ရရှိသည့်ဒန ့မှ ၁၅ ရ

ာင်း

်အတွင်း ပိုင်ရှင်ေံ အဒ

ို စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံမှ
ားရမည်။

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

ဒရးမှူးေံမှ တင်ပပချေ
(

်

ို ရရှိသည့်အခါ-

) အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ် ို ေုတ်ဒပးသင့်သည်ဟုယူဆပါ

(ခ)

အသုံးပပုခွင့်လ

်မှတ်တွင် ေပ်ဆင့်လ

အသုံးပပုခွင့်လ

်မှတ်

စစ်ဒဆးဒရးမှူး

်မှတ်ဒရးေိုးဖပီး ပိုင်ရှင်ေံဒပးပို ့ရမည်။

ို ေုတ်ဒပးရန်မသင့်ဟယ
ု ူဆပါ

ပပုပပင်ဒပပာင်းလဲမှုမျေား ပပုလုပ်ရန်ညွှန်
ဖပီးစီးမှုနှင့် ဘွိုင်လာ၏အဒပခအဒန

တင်ပပသည့်

ားဖပီး ညွှန်

ဘွိုင်လာတွင် လိုအပ်ဒသာ
ားချေ

်အတိုင်း ဒဆာင်ရွ

ို ပပန်လည်တင်ပပရန် စစ်ဒဆးဒရးမှူး ို ညွှန်

်
ား

နိုင်သည်။
၄၃။
လို

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် ပုေ်မ ၁၅၊ ၁၆ နှင့် ၁၇ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ
်နာပခင်းမရှိဒ

ာင်း စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံမှ တင်ပပချေ

်

်တစ်ရပ်ရပ်

ို ပိုင်ရှင်

ိုရရှိသည့်အခါ ဘွိုင်လာအသုံးပပုပခင်း

ို

ယာယီရပ်ဆိုင်းနိင
ု ်သည်။
၄၄။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် (

) ပုေ်မ ၃၅၊ ပုေ်မခွဲ (

)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တို ့အရ စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံမှ တင်ပပချေ

သည့်အခါ စစ်ဒဆးဒရးမှူး ို လိုအပ်သလိည
ု ွှန်
ပိုင်ရှင်ေံ ၁၅ ရ

်အတွင်း စာပေင့်အဒ

ာင်း

ားရမည့်အပပင် ယင်းညွှန်
ားရမည်။

်

ို ရရှိ

ားချေ ်

ို

(ခ)

ပုေ်မ ၃၅၊ ပုေ်မခွဲ (ဃ) အရ စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံမှ တင်ပပချေ ် ိုရရှိသည့်အခါ သင့်ဒလျော်ဒသာ
စစ်ဒဆးဒရးမှူးသုံးဦး ပါဝင်သည့်အေွဲ ့ပေင့် လိုအပ်သလိုစစ်ဒဆးဒစဖပီး ဒတွ ရှ့ ိချေ
မိမိေံအစီရင်ခံဒစရမည်။ အစီရင်ခံစာရရှိသည့်အခါ သ
လိုအပ်သလို ညွှန်
စာပေင့် အဒ

၄၅။

ားရမည့်အပပင် ယင်းညွှန်

ာင်း

်

ို

်ဆိုင်ရာစစ်ဒဆးဒရးမှူး

ို

ို ပိုင်ရှင်ေံ ၁၅ ရ ်အတွင်း

ားရမည်။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် အသုံးပပုခွင့်လ

မသမာဒသာနည်းလမ်းပေင့်ရရှိေားဒ
၄၆။

ားချေ

်

်မှတ် သို ့မဟုတ် ယာယီအသုံးပပုခွင့် လ

ာင်း စစ်ဒဆးဒတွ ရှ့ ိလျှေင် ယင်းလ

်မှတ်

မ
် ှတ်

ို

ို ရုပ်သိမ်းရမည်။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် မည်သည့်နယ်ဒပမအတွင်းရှိ ဘွိုင်လာ ိုမဆို စစ်ဒဆးရန် စစ်ဒဆးဒရးမှူး

တစ်ဦးဦးအား တာဝန်ဒပးအပ်နိုင်သည်။
၄၇။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် ပုေ်မ ၂၃ အရ ပိုင်ရှင်

ဒပးရမည်။ ေိုဆုံးပေတ်ချေ
၄၈။

်

ို ပိုင်ရှင်ေံ ၁၅ ရ

ဒလျှော ်ေားသည့်အခါ စိစစ်ဖပီး အဆုံးအပေတ်

်အတွင်း စာပေင့်အဒ

ာင်း

ားရမည်။

စစ် ဒဆးဒရးမှ ူးချေုပ်သ ည် ပုေ ်မ ၂၅ နှင့် ၂၆ တို ့အရ ဘွိုင်လာေုတ် လုပ ်ပခင် းနှ င့် ပပည်ပ မှ

တင်သွင်းပခင်း ို ပမန်မာနိုင်ငစ
ံ ံချေိန်စံညွှန်း သို ့မဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာစံချေိန်စံညွှန်းမျေားနှင့် ညီညွတ်မှု
ရှိ မရှ ိ စစ် ဒဆးဖပီး ညီညွတ်မှု မ ရှိပ ါ
ဘွိုင်လာ၏ မှတ်ပုံတင်ခွင့်
၄၉။
ဆ

ေုတ် လုပ် ခွင် ့

ို ပငင် းပယ် ရန် နှင ့် တင်သွ င်း လာသည့်

ို ပငင်းပယ်ရမည်။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် ဝန်က ီးဌာန၏ တာဝန်ဒပးချေ ်အရ ဘွိုင်လာေုတ်လုပ်ပခင်း၊ ဘွိုင်လာနှင့်
်စပ်သည့် ေိအားခံအစိတ်အပိုင်းမျေားေုတ်လုပ်ပခင်းတို ့ ို ပမန်မာနိုင်ငံစံချေိန်စံညွှန်း သို ့မဟုတ်

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာစံချေိန်စံညွှန်းမျေားနှင့် အညီစိစစ်၍ ေုတ်လုပ်ခွင့်ပပုပခင်း သို ့မဟုတ် ေုတ်လုပ်ခွင့်
ပပုရန် ပငင်းပယ်ပခင်းပပုနိုင်သည်။
၅၀။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် ပုေ်မ ၃၉၊ ပုေ်မခွဲ (

ရရှိသည့်အခါ ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ

်မှတ်

) အရ စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံမှ တင်ပပချေ

ိုပေစ်ဒစ၊ ဘွိုင်လာ

ိုင်တွယ် ေိန်းသိမ်းသူလ

်

ို

်မှတ်

ို

ပေစ်ဒစ ေုတ်ဒပးပခင်း သို ့မဟုတ် ေုတ်ဒပးရန် ပငင်းပယ်ပခင်းပပုနိုင်သည်။
၅၁။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် ပုေ်မ ၃၉၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ) အရ စစ်ဒဆးဒရးမှူးေံမှ တင်ပပချေ

ရရှိသည့်အခါ ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ
၅၂။

်မှတ်

်

ို

ို ပပန်လည်ရုပ်သိမ်းရမည်။

စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်သည် ပုေ်မ ၂၇၊ ပုေ်မခွဲ(ခ)၊ ပုေ်မ ၂၈၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) ၊ ပုေ်မ ၂၉၊ ပုေ်မခွဲ (ခ)၊

ပုေ်မ ၃၀၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုေ်မ ၃၁ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ
ဘွိုင်လာပပုပပင်သူနှင့် ဘွိုင်လာ

်တစ်ရပ်ရပ်

ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူတို ့၏ လ

ို လို
်မှတ်

်နာဒဆာင်ရွ

်ပခင်းမရှိဒသာ

ို ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။

အခန်း(၁၁)
အသုံးပပုခွင့် လ
၅၃။

ဒအာ ်ပါအဒ

) လ

်မှတ် ပျေ

်ပပယ်ပခင်း

ာင်းတစ်ရပ်ရပ် ဒပါ်ဒပါ ်သည့်အခါ အသုံးပပုခွင့်လ ်မှတ်သည် လည်းဒ ာင်း၊

ယာယီအသုံးပပုခွင့် လ
(

မ
် ှတ် နှင့် ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ

်မှတ်သည်လည်းဒ

မ
် ှတ်သ

်တမ်း

(ခ)

မဒတာ်တဆေိခို

(ဂ)

ဘွိုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွ ပိ့ ု
ဒရသွင်းပို

ာင်း ပျေ

်ပပယ်သည်-

ုန်ဆုံးပခင်း၊

်မှုပေစ်ပွားပခင်း၊
်၊ ဒရသွင်းပို

်တစ်ခုခု

ိုပေစ်ဒစ၊ ယင်းဘွိုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွ ပိ့ ု

်တစ်ခုခုတွင် တပ်ဆင်ေားသည့် ေိအားခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု

ဒဘးအန္တရာယ်ပေစ်ဒစနိုင်ဒသာယိုယွင်းမှုဒ

်၊

ိုပေစ်ဒစ

ာင့် ပပုပပင်ရန်လိုအပ်သပေင့် ဘွိုင်လာ

အသုံးမပပုရန် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ် သို ့မဟုတ် စစ်ဒဆးဒရးမှူး

ပိုင်ရှငေ
် ံ အဒ

ို

ာင်း

ားပခင်း၊
(ဃ) မီးရှိန်ရမျေ

်နှာပပင် ဧရိယာ ၁၈.၆ စတုရန်းမီတာ သို ့မဟုတ် ၂၀၀ စတုရန်းဒပဒအာ

ဒလျော့နည်းဒသာ အလွယ်တ

်

ူဒရွှ ဒပပာင်
့
းနိင
ု ်သည့် ဘီးတပ်ေားဒသာ ဘွိုင်လာမှတစ်ပါး

အပခားဘွိုင်လာ ို တစ်ဒနရာမှတစ်ဒနရာသို ့ ဒရွှ ဒပပာင်
့
းပခင်း၊
(င)

ဘွိုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွ ပိ့ ု
ဒရသွင်းပို

်၊ ဒရသွင်းပို

်၊

ိုပေစ်ဒစ

်ပခင်း သို ့မဟုတ် အသစ်လဲပခင်း၊

ဘွို င်လ ာ

ို လု ံဒလာ

လ

ိုပေစ်ဒစ၊ ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ

်မှတ်

ိုပေစ်ဒစ၊ ယင်းဘွိုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွ ပိ့ ု

်တစ်ခုခုတွင်တပ်ဆင်ေားသည့် ေိအားခံအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခု

ပပုပပင်ပခင်း၊ ဒပပာင်းလဲပခင်း၊ ပေည့်စွ
(စ)

်တစ်ခုခု

် ဒသာ စစ် ဒဆးမှု လုပ ်ငန် းစဉ် မျေားမပပုလု ပ် ဘဲ အသုံးပပုခွင ့်
်မှတ်

ိုပေစ်ဒစ ေုတ်ဒပးေားဒ

ာင်း

စစ်ဒဆးဒတွ ရှ့ ိရပခင်း။
အခန်း(၁၂)
အယူခံပခင်း
၅၄။

ဝန်က

ီးဌာနသည် အယူခံမှုမျေား

ားနာနိုင်ဒရးအတွ

် စ

်မှုအတတ်ပညာရှင် အနည်းဆုံး

နှစ်ဦးပါဝင်သည့် သင့်ဒလျော်ဒသာ အေွဲ ့ဝင်သုံးဦးပေင့် အယူခံအေွဲ ့ ို ေွဲ ့စည်းရမည်။
၅၅။

ဒအာ

ပ
် ါ

ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်၏ ဆုံးပေတ်ချေ

သူသည် ယင်းဆုံးပေတ်ချေ

်

ို လ

ခ
် ံရရှိသည့်ဒန ့မှ ရ

) ဘွိုင်လာ

(ခ)

ို မှတ်ပုံတင်ဒပးရန်ပငင်းဆိုပခင်း၊

အသုံးပပုခွင့်လ

ို မဒ

ျေနပ်

်ဒပါင်း ၆၀ အတွင်း အယူခံအေွဲ ့သို ့ အယူခံ

နိုင်သည် (

်

်မှတ်ေုတ်ဒပးရန် ပငင်းဆိုပခင်း၊

(ဂ)

အသုံးပပုခွင့်လ

်မှတ် သ

်တမ်း ို ဒလျှော ်ေားသည့်

ာလအပိုင်းအပခားဒအာ

်

ဒလျော့နည်း၍ သတ်မှတ်ပခင်း၊
(ဃ) ပိုင်ရှင်ဒလျှော

်ေားဒသာ ခွင့်ပပုေိအား

ို သတ်မှတ်ဒပးရန် ပငင်းဆိုပခင်း၊

(င)

အသုံးပပုခွင့်လ

်မှတ် သို ့မဟုတ် ယာယီအသုံးပပုခွင့်လ

(စ)

အသုံးပပုခွင့်လ

်မှတ်တွင်ပါရှိသည့် ခွင့်ပပုေိအား သို ့မဟုတ် သ

(ဆ)

ပုေ်မ ၂၂၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ ဒလျှော

(ဇ)

ဒရဒနွးဒငွ ပိ့ ု

်၊ ဒရသွင်းပို

်ေားချေ

်တစ်ခုခု

်

ို ရုပ်သိမ်းပခင်း၊
်တမ်း ို ဒလျှောခ
့ ျေပခင်း၊

ို ဒဆာင်ရွ ်ဒပးရန် ပငင်းဆိုပခင်း၊

ို ပေစ်ဒစ၊ ယင်းဒရဒနွးဒငွ ပိ့ ု

တစ်ခုခုတွငတ
် ပ်ဆင်ေားဒသာ ေိအားခံအစိတ်အပိုင်း
ေားဒသာ ေိအားခံအစိတ်အပိုင်း

်မှတ်

်၊ ဒရသွင်းပို

်

ိုပေစ်ဒစ၊ ဘွိုင်လာတွင် တပ်ဆင်

ိုပေစ်ဒစ ပပုပပင်ဒစပခင်း၊ ဒပပာင်းလဲဒစပခင်း၊ ပေည့်စွ

်

ဒစပခင်း၊ အသစ်လဲဒစပခင်း၊
(စျေ)

ဒရဒနွးဒငွ ပိ့ ု

်၊ ဒရသွင်းပို

် တစ်ခုခု

ိုပေစ်ဒစ၊ ယင်းဒရဒနွးဒငွ ပိ့ ု

်၊ ဒရသွင်းပို

်

တစ်ခုခုတွငတ
် ပ်ဆင်ေားဒသာ ေိအားခံအစိတ်အပိုင်း ိုပေစ်ဒစ၊ ဘွိုင်လာတွင် တပ်ဆင်
ေားဒသာ ေိအားခံအစိတ်အပိုင်း
အသစ်လဲခွင့်ပပုရန် ဒလျှော

၅၆။
ပယ်ေျေ

်ေားချေ

ိပု ေစ်ဒစ ပပုပပင်ခွင့်၊ ဒပပာင်းလဲခွင့်၊ ပေည့်စွ
်

်ခွင့်၊

ို ပငင်းပယ်ပခင်း၊

(ည)

ဘွိုင်လာေုတ်လုပ်ခွင့်

ို ပငင်းပယ်ပခင်း သို ့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းပခင်း၊

(ဋ)

ဘွိုင်လာ သုံးစွဲခွင့်

(ဌ)

ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ

်မှတ်

ို ေုတ်ဒပးရန် ပငင်းပယ်ပခင်း၊

(ဍ)

ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ

်မှတ်

ို ရုပ်သိမ်းပခင်း၊

(ဎ)

ဘွိုင်လာ

ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူလ

်မှတ်

ို ေုတဒ
် ပးရန် ပငင်းပယ်ပခင်း၊

(ဏ) ဘွိုင်လာ

ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူလ

်မှတ်

ို ရုပ်သိမ်းပခင်း။

ို ပငင်းပယ်ပခင်း၊

အယူခံအေွဲ ့သည် စစ်ဒဆးဒရးမှူးချေုပ်၏ဆုံးပေတ်ချေ ် ို အတည်ပပုပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်း သို ့မဟုတ်
်ပခင်း ပပုနိုင်သည်။

၅၇။

အယူခံအေွဲ ့၏ဆုံးပေတ်ချေ

်သည် အဖပီးအပပတ်ပေစ်သည်။

၅၈။

အယူခံအေွဲ ့၏ဆုံးပေတ်ချေ

်

ို သ

်ဆိုင်သူမျေားေံ ၁၅ ရ

်အတွင်း စာပေင့်အဒ

ာင်း

ား

ရမည်။
အခန်း(၁၃)
တားပမစ်ချေ
၅၉။

်

မည်သူမျှေ ပုေ်မ ၂၁ အရ ေွင်းေားသည့်မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ပပင်ဆင်ပခင်း၊ ဒပပာင်းလဲပခင်း၊ ေျေ
ဒစရန် ပပုလုပ်ပခင်းမပပုရ။

်ပခင်း၊ ပုံသဏ္ဌ ာန်ပျေ

ို မရိုးမဒပောင့်ဒသာသဒဘာပေင့်

်စီးဒအာင် ပပုလုပ်ပခင်း သို ့မဟုတ် မပမင်နိုင်

၆၀။

မည်သူမျှေ ဘွိုင်လာပပုပပင်သူလ

်မှတ်မရှိဘဲ ဘွိုင်လာ

ို မပပုပပင်ရ။

၆၁။

မည်သူမျှေ ဘွိုင်လာ ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူလ ်မှတ်မရှိဘဲ ဘွိုင်လာ ို

ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းပခင်း

မပပုရ။
၆၂။

မည်သူမျှေ ခွင့်ပပုေိအားေ ် ဒ ျော်လွန်ဒစရန် အန္တရာယ်

အဒလျော
၆၃။

်ပေစ်ဒစ၊ ပိုင်ရှင်မှ တာဝန်ဒပးအပ်ချေ

မည်သူမျှေ ပုေ်မ ၂၅၊ ပုေ်မခွဲ (

င်းေိအားေိန်း အဆို ့ရှင်

ို မိမိဆန္ဒ

်အရပေစ်ဒစ ပပုပပင်ဒပပာင်းလဲပခင်း မပပုလုပ်ရ။

) နှင့် ပုေ်မခွဲ (ခ) တို ့ပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ

်

ိုဆန် ့ ျေင်၍ ဘွိုင်လာ

ေုတ်လုပ်ပခင်း မပပုရ။
အခန်း(၁၄)
ပပစ်မှုနှင့် ပပစ်ေဏ်
၆၄။
ပျေ

်

ွ

အမျေားဆုံး
၆၅။

်ဒ

ာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူ

ို လို

ို ဒငွေဏ် အနည်းဆုံး

်နာရန်

ျေပ်ငါးသိန်းမှ

ျေပ် တစ်ဆယ်သိန်းအေိ ချေမှတ်ရမည်။

ပိုင်ရှင်သည် ပုေ်မ ၁၈ ၊ ပုေ်မ ၁၉၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုေ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုေ်မ ၂၁ နှင့် ပုေ်မ ၂၄၊ ပုေ်မခွဲ ( ) ပါ

ပပဋ္ဌာန်းချေ

်တစ်ရပ်ရပ်

ဒငွေဏ် အနည်းဆုံး
၆၆။

) နှင့် ပုေ်မ ၂၀ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ်တစ်ရပ်ရပ်

ပိုင်ရှင်သည် ပုေ်မ ၁၉၊ ပုေ်မခွဲ (

ို လို

်နာရန် ပျေ

်

ွ

်ဒ

ျေပ်ငါးသိန်းမှ အမျေားဆုံး

ာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူ

ျေပ်တစ်ဆယ်သိန်း အေိ ချေမှတ်ရမည်။

ပိုင်ရှင်သည် ပုေ်မ ၂၄၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ

ေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူ

ို

ို ဒငွေဏ်အနည်းဆုံး

်

ို လို

်နာရန်ပျေ

်

ွ

်ဒ

ျေပ်တစ်သိန်းမှ အမျေားဆုံး

ာင်း ပပစ်မှု
ျေပ်နှစ်သိန်း

အေိ ချေမှတ်ရမည်။
၆၇။

မည်သ ူမ ဆို ပုေ်မ ၅၉ ပါ တားပမစ်ချေ

စီရင်ပခင်းခံရလျှေင်ပေစ်ဒစ၊ ဒော
အားဒပး ူညီဒ

်ေျေ

်

်

ို ဒော

်ေျေ

ျေူးလွန်ရန် အားေုတ်ဒ

်

ျေူးလွန် ဒ

ာင်း ပပစ်မှု ေင် ရှ ား

ာင်း သို ့မဟုတ်

ျေူးလွန်ရာတွင်

ာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူ ို ဒောင်ေဏ်အနည်းဆုံး တစ်နှစ်မှ အမျေားဆုံး

နှစ်နှစ်အေိ ချေမှတ်ရမည့်အပပင် ဒငွေဏ်အနည်းဆုံး

ျေပ်သိန်းငါးဆယ်မှ အမျေားဆုံး

ျေပသ
် ိန်းတစ်ရာ

အေိ ချေမှတ်နိုင်သည်။
၆၈။

မည်သူမဆို ပုေ်မ ၆၀ ပါ တားပမစ်ချေ ် ို ဒော ်ေျေ ် ျေူးလွန်ဒ

ာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်း

ခံရလျှေင် ေိုသူ ို ဒငွေဏ်အနည်းဆုံး ျေပ်ငါးသိန်းမှ အမျေားဆုံး ျေပ်တစ်ဆယ်သိန်းအေိ ချေမှတ်ရမည်။
၆၉။

ဘွိုင်လာပပုပပင်သူသည် ပုေ်မ ၂၈၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ ် ို လို

ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူ ို ဒငွေဏ် အနည်းဆုံး
အေိ ချေမှတ်ရမည်။

်နာရန် ပျေ ် ွ

ျေပ်ငါးသိန်းမှ အမျေားဆုံး

်ဒ

ာင်း

ျေပ်တစ်ဆယ်သိန်း

၇၀။

မည်သူမဆို ပုေ်မ ၆၁ ပါ တားပမစ်ချေ

စီရင်ပခင်း ခံ ရလျှေင် ေိ ုသူ

်

ို ဒော

ို ဒငွေဏ်အနည် း ဆုံး

်ေျေ

်

ျေူးလွန်ဒ

ာင်း ပပစ်မှုေင်ရှား

ျေပ်တ စ်သိ န်း မှ အမျေားဆုံး

ျေပ် နှစ ်သိန် း အေိ

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

်နာရန်ပျေ

်

ွ

ာင်း သို ့မဟုတ် ပုေ်မ ၆၂ ပါ တားပမစ်ချေ

်ဒ

ပပစ်မ ှုေင် ရှားစီ ရင်ပ ခင် းခံ ရလျှေင ်ပေစ်ဒစ၊ ဒော
ျေူးလွန်ရာတွင် အားဒပး
အနည်းဆုံး
၇၂။

ူညီဒ

၇၃။

ဘွိုင်လာ

်

ျေူးလွန် ရန်အ ားေုတ် ဒ

ျေပ်တစ်ဆယ်သိန်း အေိ

မည်သ ူမ ဆို ပုေ်မ ၆၃ ပါ တားပမစ်ချေ

ဒငွေဏ်အနည်းဆုံး

်

ို ဒော ်ေျေ

ျေူးလွန်ဒ

်

ို ဒော

်ေျေ

ို

ာင်း

ာင် း သို ့မဟုတ်

ာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင်ပေစ်ဒစ ေိုသူ

ျေပ်ငါးသိန်းမှ အမျေားဆုံး

စီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူ

် ေျေ

်

် တစ်ရပ်ရပ်

ို ဒငွေဏ်

ျေခံဒစရမည်။
်

ျေူးလွန် ဒ

ာင်း ပပစ်မှု ေင် ရှ ား

ို ဒောင်ေဏ်အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်မှ အမျေားဆုံးသုံးနှစ်အေိ ချေမှတ်ရမည့်အပပင်

ျေပ်သိန်းငါးဆယ်မှ အမျေားဆုံး

ျေပ်သိန်းတစ်ရာအေိ ချေမှတ်နိုင်သည်။

ိုင်တွယ်ေိန်းသိမ်းသူသည် ပုေ်မ ၃၀၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုေ်မ ၃၁ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ

တစ်ရပ်ရပ်

ို လို

်နာရန် ပျေ

်

ွ

်ဒ

အနည်းဆုံး

ျေပ်တစ်သိန်းမှ အမျေားဆုံး

ာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူ

်

ို ဒငွေဏ်

ျေပ်နှစ်သိန်းအေိ ချေမှတ်ရမည်။
အခန်း(၁၅)
င်းလွတ်ခွင့်

၇၄။
မှ

ဝန်က ီးဌာနသည် သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်ညီညွတ်ဒသာ ဒအာ ်ပါတို ့ ို ဤဥပဒေအရ ဒဆာင်ရွ ်ပခင်း
င်းလွတ်ခွင့်ပပုနိုင်သည် (

၇၅။

) အဒဆာ

်အအုံတွင် အပူဒငွ ဒပးရန်
့
၊ ဒရဒနွးဒပးရန်အသုံးပပုဒသာဘွိုင်လာ၊

(ခ)

အမိန် ့ဒ

ဒအာ

်ပါတို ့သည် ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ

(

ာ်ပငာစာေုတ်ပပန်၍

င်းလွတ်ခွင့်ပပုဒသာဘွိုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွပိ့ ု ်၊ ဒရသွင်းပို ်။
်မျေားနှင့်မသ

်ဆိုင်ဒစရ -

) မည်သည့်သဒဘောတွင်မဆို တပ်ဆင်အသုံးပပုသည့်ဘွိုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွပိ့ ု ်၊ ဒရသွင်းပို ်၊

(ခ)

နိုင်ငံဒတာ်

ာ

ွယ်ဒရး၊ လုံပခုံဒရးနှင့်သ

ဘွိုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွ ပိ့ ု
(ဂ)

်၊ ဒရသွင်းပို

မီးရေား ဘွိုင်လာ၊ ဒရဒနွးဒငွ ပိ့ ု

်ဆိုင်ဒသာစ

်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ဌာနမျေားရှိ

်၊

်၊ ဒရသွင်းပို

်။

အခန်း(၁၆)
အဒေွဒေွ
၇၆။

ဘွိုင်လာဥပဒေ (၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ ပပည်သူ ့လွှတ်ဒတာ် ဥပဒေအမှတ် ၃) အရ ေုတ်ပပန်ခဲ့ဒသာ

အမိန် ့ဒ
ဆ

်လ

ာ်ပငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန်
်

ျေင့်သုံးနိုင်သည်။

ားချေ

်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းမျေား ို ဤဥပဒေနှင့် မဆန် ့ ျေင်သဒရွ ့

၇၇။

ဤဥပဒေ အတည်မပေစ်မီ

ေုတ်ဒပးခဲ့ဒသာလ ်မှတ်မျေားနှင့် ဒော ်ခံချေ ်မျေားသည် သ ်တမ်း

ုန်ဆုံးသည့်အခါ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ
၇၈။

ဤဥပဒေပါပပဋ္ဌာန်းချေ
(

(ခ)

ဝန်က

်ဒဆာင်ရွ

ာင်အေည်ဒော်ဒဆာင်ရွ

်ရမည်။

်နိုင်ရန် -

်ပေင့် ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။

ီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနသည် အမိန် ့ဒ

လုပ်နည်းမျေား

လို

ို အဒ

်လ

) ဝန်က ီးဌာနသည် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျေဉ်းနှင့်စည်း မ်းမျေား ို ပပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ ့၏
သဒဘာတူညီချေ

၇၉။

်မျေား

်မျေားနှင့်အညီ ဆ

ာ်ပငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန်

ားချေ

်နှင့် လုပ်ေုံး

ို ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။

ဘွိုင်လာဥပဒေ (၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ ပပည်သူလွှ
့ တ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ် ၃)

ို ဤဥပဒေပေင့် ရုပ်သိမ်း

်သည်။

ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် ေွဲ ့စည်းပုအ
ံ ဒပခခံဥပဒေအရ

ျွန်ုပလ
်

်မှတဒ
် ရးေိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ
ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ်

