နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မဥ်ဒေ
(၂၀၁၅မ ခငနှစမ၊မ န်ညမဒေ့်မစငလွှတမဒတ့မဥ်ဒောြှတမမ မမ၂၁ ။)
၁၃၇၆ ခငနှစမ၊မမတ်မခူအလမန်ညမဒဆ မာ့မ
(၂၀၁၅ ခငနှစမ၊မမမဧ်
ြ ီလ

၆မရမမ

၉မမမမရမမ)

မန်ညမဒေ့်မစငလွှတမဒတ့မညညမမ ဥဥ်ဒေမပမင န်ာ့်မအလပမ
င မညညမ။
ာခ်မအ မ(၁)
ာြညမ၊ မညမမိ ်ပင မ နခ ်မအ နှ်မမဆ ာဓပ်္ပ့ ယမဒ ေ့မ န် ခာမမြာ့အ
၁။

ဥဥ်ဒေမပင နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မဥ်ဒေမ ဟငမဒခါ်တွ်မဒစရြညမ။

၂။

ဥဥ်ဒေညညမမ (မ)မ ်ငေမြမ ၅၊မ ်ငေမြခွဲ (မ) ာရမ ာြပ်မ့ဒ ေမ့မန့်စ့ေငတနမ ််မ၍ ညတမြှတမဒည့မ ိပ်မမြမအ
်ယမ်ပြပတမာတွ်မအရှမပ ိပ်မမြမအြာ့အနှ်မမဆ ညမမိ်ပင မဒစရြညမ။
( ခ ) နမ်ညမတွ်မအန်ညမ်ာစပအင ရာ့်၊မ ာေွအဲ ာစညမအတစမခငခငမမ ်ပ်င မိ်ပင ြမ ်ီအ မ ညပ့င ြဟငတမမ စီြံခ်မ့ခြွဲ ်ီအ
စီအ်ွ့အဒရအလင်မ််မအ လင်မမပ်င နမ ခ်မအြရှဒပ ည့မ ဒရယ့ဉမြာ့အ၊ ်ငေမြမ ၇၊မ ်ငေမြခွမဲ (စ) ်ါ
စစမဒရယ့ဉမြာ့အ၊မ ဥဥ်ဒောရမ ာခါာ့အဒလာ့မစွ့မ မ်မအလွတမခွ်နမဆ ်ုေ့အဒည့ဒရယ့ဉမ
ြာ့အနှ်မဆညမမိ်ပင နမ ခ်မအ ြရှဒပ စရ။

၃။
ဥဥ်ဒေတွ်မ်ါရှဒပ ည့မ ဒာ့မမ်ါစမ့အရ်မြာ့အညညမမ ဒေ့မန််ါာတပ်င မအမ ာဓပ်္ပ့ယမညမမဒရ့မမ
ဒစရြညမမ (မ) နပ်င မ်ံဒ တ့မမ ိပငညညမြှ့မ်
န ညမဒေ့်မစငညြ္မတနြ်မြ့နပ်င မ်ံဒတ့မမပင ိပငညညမ။
( ခ ) ိပ်မမြမအ မ ိပငညညမြှ့မ ်ငေမြမ ၅၊မ ်ငေမြခွဲ (မ) ာရမ ာြပ်မ့ဒ ေမ့မန့်စ့မ ေငတနမ ််မ၍
ညတမြှတမဒည့မ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအရှပမ ိပ်မမြမအြာ့အမပိ
င ည
ပင ညမ။မ ယ်မအစမ့အရ်မတွ်မ
ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအရှမပ ဒရလြမအဒမ
ေ ့်မအ၊မ နြစမဒ ေမ့်မအနှ်မဆမြမအ့်အ်ယမတပ့င လညမအမ
်ါဝ်မညညမ။
( ဂ ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမမ ိပည
င ညမြှ့မ ်ငေမြမ ၅၊မ ်ငေမြခွဲ (မ)မ ာရမ ာြပ်ဒမ့ ေမ့မန ့်စ့ေငတနမ ််မ၍မ
ညတမြှတမေ့အဒည့မ ်ယမ်ပြပတမမမပင ိပငညညမ။
(ဃ) ာဓပမိပ်မမြမအ မ ိပငညညမြှ့မ ်ငေမြခွမဲ (ခ) တွ်မမ ာဓပ်္ပ့ယမဒေ့မန်ေ့အညညမမဆ ိပ်မမြမအမ
ြာ့အာ်မမြှမ ာန်ညမန်ညမိ်ပင မရ့မ ဒရဒမ
ေ ့်မအညယမယူ့်ပင ဒိ့်မဒရအတွ်မမ ာခာမမာခာ့
မာဒည့မ ိပ်မမြမအာနေစမမ ဝ်မ ြမီအာ့်မမ ာြပ်မ့ဒ ေမ့မန့်စ့မ ေငတနမ ််မ၍မ ညတမြှတမ မ
ေ့အဒည့မိပ်မမြမအတစမခငခငမပင ိပငညညမ။
(မ်မ) ််မလယမဒ ရ်မမိ ပ်မမြမအ ိပငညညမြှ့မ ာြပ်မ့ဒ ေမ့မန့်စ့ေငတနမ ််မ၍မ ညတမြှတမဒည့မ
ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအရှမပ ာ်ညမအိငံအမ ဒရစူအမ ၁၃မ ေညြမ ၇၂မ ြီတ့နှ်မာ
ဆ ေမမရှပ
််မလယမမူအဒရယ့ဉမြာ့အမ ိပငမမမ်မန်ပင မဒည့မ ိပ်မမြမအြာ့အမပမင ိပငညညမ။
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( စ ) မန််မ်ိပ်မမြမအမိပည
င ညမြှ့မရ်မမင်မိပ်မမြမအြှလွ၍
ဲ မမာ်မိပ်မမြမအြာ့အာ့အလငအံ မပင ိပည
င ညမ။
(ိ) မြမအ ့်အ်ယမမ ိပငညညမြှ့မ ခရီအညညမြာ့အမ ိ်မအတမမနခ်မအနှ်မမဆ မင်မစညမြာ့အမ ာတ်မာခာ
နမ်ုလင်နမ ခ်မအတပ့င ာတွမမမ ဒရယ့ဉမြာ့အမ ိပငမမမ်မရ်မ့်အရ်မမ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာနေစမ
ညီ အ နခ ့အညတမ ြှ တ မ ေ ့အမနခ ်မ အ ြရှ ပ လ င်မ မ မြမ အ ်ါအ်ယမ နှ ်မ ဆ ိ မမ စ်မ ြ် ီ အ မ ဒရာ နြ ်မ ဆ ိ င ံ အ
တမမဒရ့မမညညမမဆ ဒရန်ညမြဆ ာဉမအာြှတမြှမ မင်မအတွ်မအ်ပ်င မအညပ့င မ မပမ
င မမ ၅၀မ ာေပရှည
ပ ညမဆ
မြမအ့်အ်ယမ်ပြပတမမပမင ိပငညညမ။မ ယ်မအစမ့အရ်မတွ်မမ ်ငဂ္ဂလပမ်ပ်င မ်စ္စညမအိပင်မရ့မ
ာခွ်မာ
ဆ ဒရအာရမတညမရည
ှပ ညမမဆ ဒြ
န ြာ့အြ်ါဝ်မ။
( ဇမ) မြမအ ်ါအ်ယမ ိပငညညမြှ့မ ိပ်မမြမအတစမခငခငတွ်မ ဒရန်ညမြဆ ာဉမအာြှတမနှ်မဆ ဒရစစမြာဉမအမ
ာြှတမာ ေမ့အရှမပ မြမအ်ါအဒစ့မမမ ညပ့င ြဟငတမမ ိ်မဒနခဒလင့မ မြမအ်ါအဒြ
န ဒ်ရ့မပင
ိပငညညမ။
( ဈ ) ဒရယ့ဉမိ ပမ
င မမ်မရ ်မဒ ်ရ့မ ိပငညညမြှ့မ ဒရယ့ဉမြာ့အ မင်မစညမတ်မနခ်မအ၊မ ခာခ
န ်မအ
နမ်ုလင်မရ့ဒ်ရ့၊မ ိပ်မမြမအတံတ့အ၊မ ညပဒင လှ့်မရနငံ ှ်ည
မဆ ဒေ့မာ
ဘ ်မအြာ့အမပမင ိပငညညမ။
ယ်မအစမ့အရ်မတွ်မမ ဒရယ့ဉမိမ
ပင မမ်မရ်မဒ်ရ့နှ်ည
မဆ မမိ်ပင မဒည့မ ာခ
န ့အာဒိ့မမာာငံမ
ြာ့အလညမအမ်ါဝ်မညညမ။
(ည) ိပ်မမြမအ တံတ ့အ ိပငညညမြှ့မ ခရီအညညမာတမမာိ်မအနှ်မမဆ မင်မစညမြာ့အမ ာတ်မာခာမ
နမ်ုလင်မရ့တွ်မလွယမမူဒစရ်မမ န်ုလင်မေ့အညညမမဆ မြမအ်ါအ်ယမမ ညပ့င ြဟငတမမ မြမအ့်အ်ယမ
တစမခငခငမပဒင ည့မလညမအဒမ့်မအ၊မ န ြစမမြမအ်ေူအ ညပ့ြင ဟငတမမ မြမအ့်အဒေညမပင မ့ရံေ့အဒည့
ိမမစ်မဒ်ညညမမဆ ်ံရံတံတ်ပင မအ တစမခငခငမဒပင ည့မလညမအဒမ့်မအမ ိပည
င ညမ။မ ယ်မအစမ့အရ်မတွ်မ
ဒရိပ်မ၊မ ဒလှိပ်မ၊မ ိပ်မခံတံတ့အ၊မ ဒေ့တံတ့အနှ ်မဆ ဒလှမ့အ်ံရံတစမ ခငခငလညမအ ်ါဝ်မညညမ။
( ဋမ) ဒရ န် ညမြဆ ာဉမအ ာြှတ မမ ိပငညညမြှ့မ နှစမတစမနှစမ၏ ြညမညညမရ
ဆ ့ညီ၌ြိပင ည့ြ်မေီဒရ
ေခာပ်မြာ့အတွ်မမ ဒရာနြ်မိ
ဆ ငံအမဒရ့မမရှပညညမမဆ ြာဉမအာြှတမမိ
ပင ပငညညမ။
( ာ ) ဒရစစမြာဉမအ ာြှတ မမ ိပငညညမြှ့မ နှစမတစမနှစမ၏ ြညမညညမရ
ဆ ့ညီ၌ြိပင ည့ြ်မေီဒရေခာပ်မ
ြာ့အတွ်မမ ဒရာ်ပြမဆိငံအမဒရ့မမရည
ှပ ညမမဆ ြာဉမအာြှတမမပငိပငညညမ။
( ဍ ) မင် မစညမမ ိပငညညမြှ့မ ဒရ့်မအဝယမဒေ့မမမ့အညညမမဆ မင်မ်စ္စညမအာြာပုအြာပုအနှ်မမဆ ယ်မအတပ့င မပင
ေညမည
ဆ ွ်မအညညမမဆ ဒညတ္တ ့ြာ့အမ ညပ့င ြဟငတမမ ာေင်မာ်ပအင ြာ့အ၊မ ခာညမဒနှ့်မေ့အညညမဆ
ာရ့ြာ့အ၊မ စမမညငအံ ိီြာ့အ၊မ ညမမရှတ
ပ ပရစ္ဆ့်မြာ့အနှ်မမဆ ဒရွှအဒ်
န ့်မအနပ်င မညညမမဆ ်စ္စညမအြာ့အမပင
ိပည
င ညမ။
( ဎမ) ဒရယ့ဉမမ ိပည
င ညမြှ့ ခရီအညညမမ ညပ့ြင ဟငတမမ မင်မစညမြာ့အမပမင ဒရလြမအန ေ်မမဆ ညယမယူ်ပ့ဒင ိ့်မ
ဒရအာတွမမမ ာညငအံ န်ုဒည့မ ညဒေ့၊မ
ဘ ဒလှ၊မ ညြ္ဗ်မ၊မ ညစမဒေ့်မ၊မ ဝါအဒေ့်မနှ်မာ
ဆ နခ့အမ
စမမတ်မမ ညပ့င ြဟငတမမ စမမြဒဲဆ ရယ့ဉမမ တစမြာပုအြာပုအမပမင ိပငညညမ။
(ာ) ်ပ်င မရ ှ်မ ိပငညညမြှ့မ ဒရယ့ဉမ၏မ ်ပ်င မရှ်မမပငဒည့မလညမအဒမ့်မအ၊မ ေပ်င ်ပင မရှ်မေံြှမ ််မလယမ
ဒရဒ မ
ေ ့်မ အ ညယမ ယ ူ ်ပ င ့ဒ ိ့်မ ဒ ရအလင ်မ ််မ အ ာတွ မ မ မ တ့ဝ်မ ယ ူ ်ှ ့ အရြမ အ ေ့အ ြ် ီ အ ညူ
နမေစမညညမာ
ဆ န််မမ ဒရယ့ဉမ််ပင မရှ်မာဒ်ါ်မ တ်မရြှပ ညမမဆ တ့ဝ်မနှ်မဆဝတ္တ ရ့အြာ့အမပမင လွှဒဲ န့််မအ
.
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(တ)

(ထ)

( ေမ)
(ဓ)
(်)
(်)
(ေ)
( ေမ)
(ေ)

.

ခံယူ်ါြညမဟငမ ညဒေ့တူေ့အ်
ြ ီအညူမမပင ဒည့မလညမအဒမ့်မအမ ိပည
င ညမ။မ မ ယ်မအစမ့အရ်မတွ်မ
မင်မစညမနှ်မစဆ ်မလာဉမအ၍မ ညငအံ စွည
ဲ ညမာ
ဆ ခါမ မင်မစညမတ်မ့်ပင ညူ၊မ မင်မစညမလမမခံညူ၊
ဒရယ့ဉမဒ်ါ်မင်မစညမတ်မဒ်အညူမ ညပ့င ြဟငတမမ ေပမ
င င်မစညမမမပင ဒရ့်မအခာခ
န ်မအ၊မ ေပ်မအညပြမအ
ေ့အနခ်မအ၊မ ိပ်မမြမအ၌မ မင်မစညမာတ်မာခာ်
န ုလင်နမ ခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ ဒရယ့ဉမဒန့််မအ
တ်မနခ်မအတပ့င ာတွမမမ မပယ
င မစ့အလှယမလစွှဲ ့နေ်မမဆ လွှာ
ဲ ်မနခ်မအခံရညူလညမအမ ်ါဝ်မညညမ။
ိပ်မမြမအ ဝ်မဒ ိ့်မခမ ိပငညညမြှ့မ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမမ ဝ်မ ြမီအာ့်၏
ညဒေ့တူညီခာမနမ ေ်မမဆ ာြပ်မ့ဒ ေမ့မန့်စ့မ ေငတနမ ််မ၍မ ညတမြှတမဒည့မ ိပ်မမြမအမ
ဝ်မဒိ့်မခြာ့အမပမင ိပငညညမ။
ဝ်မဒိ့်မြှုလင်မ််မအမ ဆိသ
ု ည်မှာမ ာခဒမ
ေ အဒ်ွ၊မ ာေပအင စ့အ့်အမ ညပ့ြင ဟငတမမ ညဒေ့တူညီခာမနမ ေ်မဆ
ဆဆာင်ရွက်ဆေးဆသာလုေ်ငန်းကို ဆိုသည်။ ယ်မအစမ့အရ်မတွ်မမ ဒရယ့ဉမြာ့အမ ိပ်မမြမအ
ာတွ်မအညပ့င မ ဝ်မဒရ့မမနခ်မအ၊မ ိပငမမမ်မနခ်မအ၊မ ာညငအံ န်ုခ
န ်မအ၊မ ေွမမခွ့နခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမ
်ငြံ ှ်မမူအည်မအညွ့အလ့ခ
န ်မအတပ့ငာတွမမမ ဒိ့်မရွမမဒ်အညညမလ
ဆ င်မ််မအ၊မ မင်မညွယမြှုလင်မ််မအ၊
ဒော့မဒနေြှုလင််မ ်မအ၊မ ဟပတ
င ယမ၊မ တညမအခပခင ်မအနှ်မဆစ့အဒည့မမိ်ပင မလင်မ််မအ၊မ ခရီအညွ့အလ့ဒရအ
လင်မ််မအနှ်မမဆ န ်ညမဒေ့်မစငာစပအင ရာေွအဲ မမ ဝ်မဒိ့်မြှုလင်မ််မအန ေစမညညမဟငမ ာခါာ့အဒလာ့မစွ့မ
ညတမြှတမညညမမဆ လင်မ််မအြာ့အလညမအမ်ါဝ်မညညမ။
ဝ်မ မ
ြ ီအ ာ့် ိပည
င ညမြှ့မ်
န ညမဒေ့်မစငာစပအင ရ ်ပ့င ဒိ့်မဒရအဝ်မ ြမီအာ့်မပိ
င ပငညညမ။
ာြှုဒ ိ့်မာ ရ့ရှခပ ာု်မ ိပငညညမြှ့မ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏မ ာ ြမီအာြှူအမပင
ိပငညညမ။
မနြ ်မြ့ဆိ ပ်မမြမအ ာ့ာ့်ပ်င မမ ိပငညညမြှ့မ ဥဥ်ဒောရမ ေွအဲ စညမအဒည့မ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအ
ာ့ာ့်ပ်င မာေွအဲ မပမင ိပငညညမ။
ာင်မခာု်မြှုာ ေွအဲ ိပငညညမြှ့မ ဥဥ်ဒောရေွအဲ စညမအညညမမဆ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမ
ာင်မခာု်မြှုာေွအဲ မပင ိပငညညမ။
ဒရဒမ
ေ ့်မအန်ြှူအ ြမီအ ိပည
င ညမြှ့မ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဒရယ့ဉမြာ့အမပမင ဒရဒမ
ေ ့်မအ
နမ်ရ်မမနမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပင ်မမမ လင်မ််မအလပ်င မ စ်မမ ေငတမဒ်အေ့အဒည့ညူ မမပင ိပည
င ညမ။
ဒရယ့ဉမြှူ အ ိပငညညမြှ့မ ဒရယ့ဉမမမပင တ့ဝ်မယူမွ်မမဲမ ဒြ့်မအနှ်မညူမပိ
င ပငညညမ။ မ
ယ်မအစမ့အရ်မတွ်မမ ဒရဒမ
ေ ့်မအန်ြှူအ ြမီအမ ြ်ါဝ်မ။
ိပ်မမြမအ ေပ် မအ ညပြမအ ဒစ့်မဒဆ ရှ့ မမညူ ိပငညညမြှ့မ ဥဥ်ဒောရဒည့မလညမအဒမ့်မအ၊
တညမိဥဲ ်ဒေြာ့အာရ ဒည့မလညမအဒမ့်မအမ နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ မပယ
င မစ့အ
တ့ဝ်မနှ်မဆ လင်မ်ပ်င မခွ်မြဆ ာ့အမပမင မာ်ည
မဆ အငံ ဒိ့်မရွမမရ်မမ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမမ
ခ်မ့ေ့အညူမပမင ိပငညညမ။
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ာခ်မအ မ(၂)
ရညမရ ွယမခာမမ
၄။

ဥဥ်ဒေ၏မ ရညမရွယမခာမမြာ့အြှ့မ ဒာ့မမ်ါာတပ်င မအနေစမညညမမ (မ) နပ်င မ်ံဒတ့မ၏မ ိပ်မမြမအြာ့အမ ်ပြင ပငေအွံ ြေပုအတပအင တမမဒစရ်မနှ်မမဆ စီအ်ွ့အဒရအ်ပြင ပငေအွံ ြေပုအတပအင တမမ
ဒစရ်မ၊
( ခ ) ိပ်မမြမအလင်မ််မအြာ့အမ ဒေအာန္တရ့ယမမ်မအရှ်မအြ်ီအမ လငြံ ခုံြှုရဒှပ စရ်မ၊မ
( ဂ ) ာြှာ
ီ ခပငမ်မအစွ့မ ရ်မတညမခွ်ရ
မဆ ဒှပ ည့ နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမ ာေွအဲ ာစညမအာနေစမမ
ိပ်မမြမအိပင်မရ့လင်မ််မအြာ့အမပမင ဒ်
န ့်မအလဲေအွဲ စညမအနပ်င မရ်မ၊
(ဃ) နပ်င မ်ံဒတ့မ၏မ ဒစာအမွမမစီအ်ွ့အဒရအမ စ်စမနှ်ာ
မဆ ညီမ န်ညမတွ်မအမ န်ညမ်ြှမ ရ်မအနှအီ နြှု်မနှည
ံ ူ
ြာ့အာ့အမစ်စမတမာမ စညမအမြမအခာမမြာ့အညတမ ြှတမ၍မ လင်မမ်ပင မခွ်နမဆ ်ုနပ်င မရ်မ၊
(မ်မ) ိပ်မမြမအလင်မ််မအြာ့အ
်ပြင ေပင အွံ ြ ေပုအတပအင တမမဒစရ်မာတွမမမ န ်ညမ်နပ်င မ်ံြာ့အနှ်လ
မဆ ညမအဒမ့်မအ၊
ဒေညိပင်မရ့မ ာေွအဲ ာစညမအြာ့အမ ညပ့င ြဟငတမမ ာန်ညမန်ညမိ်ပင မရ့မ ာေွအဲ ာစညမအြာ့အနှ်မဆမ
လညမအဒမ့်မအမ ်ူအဒ်ါ်မအဒိ့်မရွမမန်ပင မရ်မ။
ာခ်မအ မ(၃)
ိပ်မမြမအ ြာ့အ၊ ိပ်မမြမအ တံတ ့အြာ့အနှ်ဒမဆ ရယ့ဉမိ မ
ပင မမ်မရ ်မဒ ်ရ့ြာ့အမညတမြှတ မ နခ ်မအ

၅။

.

ဝ်မ ြမီအာ့်ညညမမ န်ညမဒေ့်မစငာစပအင ရာေွအဲ ၏မ ညဒေ့တူညီခာမနမ ေ်မမဆ (မ) နပ င ်မ ်ံ ဒ တ့မ ာ တွ ်မ အ မ ည်မ ဆ ဒ လာ့မ ဒ ည့ ဒ်ရ့ြာ့အတွ ်မ မ ််မ လ ယမ မ ူ အ ဒရယ့ဉမ ြာ့အ၊မ
မြမအရပအင တ်မအ နှ်မမဆ န်ညမတွ်မအညွ့အမဒရယ့ဉမြာ့အမ မ ဝ်မဒရ့မမိမ
ပင မမ်မမ ရ်မ့်အဒရအ
ာတွမမမ ိပ်မမြမအြာ့အ၊မ န််မ်ိပ်မမြမအြာ့အ၊မ ာဓပမိပ်မမြမအြာ့အနှ်မမဆ ််မလယမဒရ်မမ
ိပ်မမြမအြာ့အာ့အမ ်ယမ်ပြပတမ််ပင မအနခ့အြ်ီအမ ာြပ်မ့ဒ ေမ့မန့်စ့ ေငတနမ ််မ၍မ ိပ်မမြမအ
်ယမ်ပြပတမမပမင ညတမြှတမန်ပင မညညမ။
( ခ ) ်ငေမြခွဲ (မ) ာရမ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမမည
ပင တမြှတမရ့တွ်မမ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမနှ်မမဆ
မ်မလာမမရှဒပ ည့ ဒြ
န ဒ်ရ့၌မမြမအ့်အ်ယမမပမင ေညမည
ဆ ွ်မအညတမြှတမန်ပင မညညမ။
( ဂ ) ်ငေမြခွဲ (မ) ာရမ ိပ်မမြမအြာ့အညတမြှတမရ့တွ်မမ ိပ်မမြမအတံတ့အ၊မ ိပ်မခံတံတ့အ၊မ
ဒေ့တံတ့အ၊မ ဒရိပ်မ၊ ဒလှိပ်မ၊မ ညဒေ့မာ
ဘ ်မအနှ်မဆမ ညပဒင လှ့်မရြငံ ာ့အမပငလညမအဒမ့်မအ၊
ဒရယ့ဉမြာ့အ ညွ့အလ့ြှုမ လွယမမူာိ်မဒန်ဒရအ၊မ ဒရယ့ဉမြာ့အလငြံ ခုံဒရအ၊မ ိပ်မမြမအမ
လင်မ််မအြာ့အမ ေွအံ ြေပုအတပအင တမမဒရအနှ်မမဆ ေပ်မအညပြမအဒရအာတွမမမ ာနခ့အလင်မ််မအခွ်မြာ့အမပင
လညမအဒမ့်မအမ မြမအ့်အ်ယမာတွ်မအမေညမည
ဆ ွ်မအညတမြှတမန်ပင မ ညညမ။
(ဃ) ်ငေမြခွ(ဲ မ)၊ (ခ) နှ်မဆ (ဂ) တပ့င ာရမ ညတမြှတမဒည့မ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမ၊ ိပ်မမြမအနှ်မဆ
မြမ အ ့်အ်ယမ တ ပ င ့မ ပ င မ ာြပ ် မ ့ဒ မ
ေ ့မ န် ့စ့မ ေင တ မ န် ်မ ၍ မ တပ င အ ခာဲ အ နခ ်မ အ ၊မ ဒလင့ဆ ခာ နခ ်မ အ ၊ မ
ဒ်
န ့်မအလဲနခ်မအ၊မ ်ယမောမနမ ခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ န််မိ်မနခ်မအမ န်ုနပ်င မညညမ။
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( ် ) ိပ်မမြမအြာ့အမပမင ညတမြှတနမ ခ်မအ၊မ တပအင ခာဲအနခ်မအ၊မ ဒ်
န ့်မအလဲနခ်မအနှ်မမဆ န််မိ်မမနခ်မအတပ့င
နမ်ုလင်မရ့တွ်မမ ်ငဂ္ဂလပမ်ပ်င မဒနြနှ်မဆမ ်စ္စညမအြာ့အရှ်ပ ါမမ ေပဒင နြနှ်မဆ်စ္စညမအြာ့အ၏မ ်ပ်င မိ်ပင မ
ခွ်မရ
ဆ ှပညူြာ့အနှ်မဆမ ညှနပ ပ်ှု မအ၍မ တညမိဲဥ်ဒေြာ့အနှ်မဆာညီ ဒိ့်မရွမမရြညမ။
၆။ ိပ်မမြမအြာ့အာမမဥ်ဒေ၊
ရ်မမင်မိပ်မမြမအာမမဥ်ဒေနှ်မမဆ
န််မ်ိပ်မမြမအြာ့အာမမဥ်ဒေမ
တစမရ်မရ်မာရမ ညတမြှတမခဲဒဆ ည့မ ိပ်မမြမအြာ့အ၊မ ရ်မမင်မိပ်မမြမအနှ်မမဆ န််မ်ိပ်မမြမအြာ့အမပမင ဥဥ်ဒေ
နှ်ာ
မဆ ညီမ တပအင ခာဲအနခ်မအ၊မ ဒလင့ဆခာခ
န ်မအ၊မ ဒ်
န ့်မအလဲနခ်မအ၊မ ်ယမောမနမ ခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ န််မိ်မနခ်မအြ်
န ုညြငမ ်ငေမြ
၅၊ ်ငေမြခွဲ (မ) ာရ ညတမြှတမဒည့မိပ်မမြမအြာ့အနေစမညညမဟငမ ြှတမယူရြညမ။
၇။

မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ (မ) ဒရယ့ဉမိပငမမမ်မရ်မဒ်ရ့မ ညပ့င ြဟငတမမ ိပ်မမြမအတံတ့အတစမခငခငမမပင တညမဒိ့မမ
ြမ်ီအစီအညညမာ
ဆ ခါမ ယ်မအမပမင ာညငအံ န်ုရ်မမ ာည်မရ
ဆ ြှပ ်နီ ေစမဒ ေမ့်မအမ ာြပ်မ့ဒ ေမ့မန့်စ့မ
ေငတနမ ််မဒ ေမည့ရြညမ။
( ခ ) ဒရယ့ဉမိပငမမမ်မရ်မဒ်ရ့နှ်မမဆ ိပ်မမြမအတံတ့အြာ့အတွ်မမ ဒ်ရ့လ်မရည
ှပ ညမာ
ဆ ခါတပ်င မအ
််မလယမမူအဒရယ့ဉမြာ့အမ ဝ်မဒရ့မမမ ိပငမမမ်မရ်မဒ်ရ့နှ်မမဆ ိပ်မမြမအတံတ့အြာ့အမပငမ
ညတမြှတမနပ်င မညညမ။
( ဂ ) နမ်ညမတွ်မအညွ့အဒရယ့ဉမြာ့အမ ိပငမမမ်မရ်မ ဒရယ့ဉမာြာပုအာစ့အာလပမ
င မမ ိပ်မမြမအ
တံတ့အြာ့အမပမင ညတမြှတမန်ပင မညညမ။
(ဃ) ်ငဂ္ဂလပမ်ပ်င မမ ဒရယ့ဉမဒမာ့မမခာမ ရ်မ့်အရ့ဒ်ရ့နှ်မမဆ ဒေ့မယ့ြာ့အမပမင ဒ်ရ့ခာေ့အရ်မ
စညမအြာဉမအစညမအမြမအြာ့အမ ညတမြှတမရြညမ။
( ် ) ဒေအာန္တရ့ယမရှမပ မင်မစညမြာ့အညယမဒိ့်မလ့ဒည့မဒရယ့ဉမြာ့အမဒမာ့မမခာရ်မ့်အရ်မ
စညမအမြမအခာမမြာ့အ ညတမြှတမဒ်အနခ်မအနှ်မဆ ဒ်ရ့ညတမြှတမဒ်အနခ်မအြာ့အမ ဒိ့်မရွမမ
ရြညမ။
( စ ) နမ်ညမတွ်မအြှမ နမေစမဒစ၊မ န်ညမ်နပ်င မ်ံတစမခငခငြှနမေစမဒစမ စစမဒရယ့ဉမြာ့အမ ဝ်မဒရ့မမလ့နခ်မအ၊
ိပငမမမ်မနခ်မအ၊မ ရ်မ့်အနခ်မအနှ်မမဆ ယ်မအတပ့င ၏မ လင်မ််မအဒိ့်မတ့ြာ့အမပင ဝ်မ ြမီအာ့်၏မ
ာြပ်မ့နေ်မမ
ဆ ်မ့ညတမနပ်င မ ညညမ။
ာခ်မအ မ(၄)
ိပ်မမြမအ လင်မ််မအ ြာ့အမေွအံ ြေ ပု အတပအင တမမဒ ရအာတွမမမ လင်မမ်ပင မခွ်မဆ န် ု နခ ်မအ

၈။

.

ဝ်မ ြမီအာ့်ညညမမ န်ညမဒေ့်မစငာစပအင ရာေွအဲ ၏မ ညဒေ့တူညီခာမနမ ေ်မမဆ (မ) ိပ်မမြမအြာ့အေွအံ ြ ေပုအဒရအာတွမမ ိပ်မမြမအဒ်ရ့ညစမြာ့အမ ရှ့ဒေွဒေ့မေငတမတညမဒိ့မမန ခ်မအ၊မမ
ာိ်မနဆ ြှ်မတ
ဆ ်မနခ်မအ၊မ တပအင ခာဲအတညမဒိ့မမနခ်မအနှ်မဆ နမ်ု်
န ်မေပ်မအညပြမအနမခ်မအလင်မ််မအြာ့အမပင
နမ်ညမတွ်မအနမ်ညမ်ြှမ ရ်မအနှအီ နြှု်မနည
ှံ ူြာ့အာ့အ တစမ်ညမအ်ညမအနေ်မမဆ လွှဒဲ န့််မအလင်မမပ်င မမ
ဒိ့်မရွမမရ်မမ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မနှ်မဆမ ်ဋပည့ဉမစ့ခာု်မခာု်မိဒပင စ်
ြ ီအမ စညမအမြမအ
ခာမမြာ့အမညတမြှတမ၍မလင်မမ်ပင မခွ်မဆနမ်ုနပ်င မ ည ညမ။
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( ခ ) ်ငေမြခွဲ (မ) ာရမ လင်မမ်ပင မခွ်နမဆ ်ုဒည့မ လင်မ််မအြာ့အမပမင ာဓပမတ့ဝ်မယူမ ြမီအ ေမ်မ
မွ်မမြဲ ်ီအ လင်မ််မအမဒိ့်မရွမမြှုာဒညအစပတမမမပင စစမဒိအနခ်မအနှ်မမဆ ြမီအ ေမ်မနခ်မအတပ့င န်ုရ်မ
နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပင်မာ့အမ တ့ဝ်မဒ်အာ်မရြညမ။
( ဂ ) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မာ့အမ ိပ်မမြမအလင်မ််မအြာ့အနှ်မဆ ညမမိ်ပင မညညမမဆ စညမအြာဉမအြာ့အ၊မ
စညမအမြမအြာ့အေငတနမ ််မ၍မ ိပ်မမြမအိပင်မရ့မ ဝ်မဒိ့်မြှုလင်မ််မအြာ့အမပမင ဒိ့်မရွမမ
ဒစနပ်င မညညမ။
၉။
မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ ဝ်မ ြမီအာ့်၏မ လြမအညွှ်မခာမမနှ်မဆာညီမ န်ညမ်နပ်င မ်ံာစပအင ရ၊မ
ာေွအဲ ာစညမအြာ့အနှ်မဆိမမညွယမ၍လညမအဒမ့်မအ၊ နပ်င မ်ံတမ့ာေွအဲ ာစညမအြာ့အတွ်မမ ာေွအဲ ဝ်မာနေစမမ
နပ်င မ်ံမယ
ပင မစ့အန်ု်ါဝ်မ၍ လညမအဒမ့်မအမ ဒိ့်မရွမမရြညမ။မ မမ
ာခ်မအ မ(၅)
ိပ်မမြမအ ဝ်မဒ ိ့်မခြာ့အမညတမြှတ မ နခ ်မအ
၁၀။

မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ ဝ်မ ြမီအာ့်၏မညဒေ့တူညီခာမနမ ေ်မမဆ (မ) ိပ်မမြမအြာ့အတွ်မမ ််မလယမမူအဒရယ့ဉမြာ့အနှ်မမဆ န်ညမတွ်မအဒရယ့ဉမြာ့အမ ညွ့အလ့နခ်မအ၊မ
ိပငမမမ်မရ်မ့်အမနခ်မအ၊မ ာညငအံ န်ုခ
န ်မအတပ့င နှ်မဆစ်မလာဉမအ၍မ ဒရယ့ဉမ၊မ မင်မစညမမ ညပ့င ြဟငတမမ
ခရီအညညမမ ာဒရာတွမမာလပမ
င မမ ခွနဲ ခ့အြ်ီအမ နြ်မြ့မာ်မဒ်ွနေ်မဆနမေစမဒစ၊မ နပ်င မ်နံ ခ့အ
ညငအံ ဒ်ွနေ်မဆနမေစမဒစ ဒ်အဒိ့်မရြညမမဆ ိပ်မမြမအဝ်မဒိ့်မခြာ့အမပမင ာြပ်မ့ဒ ေမ့မန့်စ့
ေငတနမ ််မ၍ ညတမြှတမရြညမ။
( ခ ) ်ငေမြခွဲ (မ) ာရမ ညတမြှတမဒည့မ ဝ်မဒိ့်မခြာ့အမပမင မ ာခါာ့အဒလာ့မစွ့မ န််မိ်မနခ်မအ၊မ
ဒ်
န ့်မအလဲနခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ ်ယမောမနမ ခ်မအတပ့င မ န်ုလင်မန်ပင မညညမ။
( ဂ ) ာြာ့အန်ညမညူာမာပုအ်ှ့မ ာေူအမပစ္စရ်မတစမခငခငာတွမမမ ိပ်မမြမအဝ်မဒိ့်မခြာ့အမပမင
မ်မအလွတမခွ်မဒဆ ်အမနခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ ဒလင့ဆဒ်ါဆနခ်မအနမ်ုနပ်င မ ညညမ။
ာခ်မအ မ(၆)
မနြ ်မြ့ဆိ ပ်မမြမအ ာ့ာ့်ပ်င မမေွအဲ စညမအ နခ ်မအ

၁၁။မမမမ(မ) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမပင နမ်ညမဒေ့်မစငာစပအင ရာေွအဲ မမ ာတညမန ်ုညညမမဆ ေွအဲ စညမအ်ငာ
ံ တပ်င မအမမ
ေွအဲ စညမအတညမဒေ့်မမ ေ့အရှရ
ပ ြညမ။
( ခ ) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ ဥဥ်ဒောရမ ညတမြှတမညညမမဆ လင်မ််မအတ့ဝ်မ၊
ဖွ့ဲ စည်းေုနံ ှင့် လုေ်ထုးံ လုေ်နည်းများကို လိက
ု ်နာဆဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၂။

.

မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ (မ) မပယ
င မ်ပ်င မာြညမ၊မ မပယ
င မ််ပင မတံိပ်နမ ေ်မမဆ စဉမိမမြန်တမမ ိမမခံဒိ့်မရွမမ်ပ်င မခွ်မ၊ဆ မ
တရ့အစွိ
ဲ ပင်ပ်င မခွ်မ၊ဆ မ တရ့အစွိ
ဲ ပငခံန်ပင မခွ်ရ
မဆ ည
ှပ ညမမဆ ာေွအဲ ာစညမအနေစမညညမ။
( ခ ) ြပြပနှ်မာ
ဆ စပအင ရာေွအဲ ာစညမအြာ့အ၊မ န််မ််ငဂ္ဂလပမမ ာေွအဲ ာစညမအြာ့အာ ေမ့အမ လင်မ််မအ
ညဒေ့တူစ့ခာု်မြာ့အနှ်မမဆ ာနခ့အစ့ခာု်မြာ့အခာု်မိရ
ပင ့တွ်မမ ာြှုဒိ့်မာရ့ရှခပ ာု်မ
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မပယ
င မတပ်င နမ ေစမဒစ၊မ ၎်မအမမ ာခွ်ာ
မဆ ့ာ့ဒ်အာ်မေ့အညညမာ
ဆ ရ့ရှမ
ပ နေစမဒစမ လမမြှတမ
ဒရအေပအင ရြညမ။
( ဂ ) နပ်င မ်ံဒတ့မမမ ြတညမေငတမဒ်အေ့အဒည့မ ရ်မအနှအီ ဒ်ွြာ့အမပငလညမအဒမ့်မအ၊မ ာ့်မမ
ေိငု ်ဆငို ်ဆသာ ဆငွဆ ေကးနှင့်ဆရှေ့ဆေ
ေ ာင်းနိငု ်ဆသာ ေစ္စည်းများ၊ မဆရှေ့မဆေ
ေ ာင်းနိငု ်ဆသာ
ေစ္စည်းများကိလ
ု ည်းဆကာင်း၊
ရရန်ေငို ်ခွငန့် ှင့်ဆေးရန်တာဝန်များကိလ
ု ည်းဆကာင်း
ဆက်ခံရမည်။
(ဃ) မိမိေိငု ်ဆိငု ်သည့် သိ့မု ဟုတ် ဆက်ခံရရှသ
ိ ည့် ဆငွဆေကးနှင့် ဆရှေ့ဆေ ောင်းနိငု ်ဆသာေစ္စည်းများ၊
မဆရှေ့မဆေ
ေ ာင်းနိငု ်ဆသာေစ္စည်းများ၊ နိငု ်ငံဆတာ်က လှေအ
ဲ ေ်ဆေးဆသာ သိ့မု ဟုတ် လုေ်ကိငု ်ခွင့်
ဆေးဆသာ ဆရှေ့ဆေ
ေ ာင်းနိငု ်ဆသာေစ္စည်းနှင့် ြဆရှေ့မဆေ
ေ ာင်းနိငု ်ဆသာ ေစ္စည်းတိ့ု ကို ရယူခွင်၊့
လက်ဝယ်ထားေိငု ်ခွင့်နှင့် အသုးံ ေေုေိငု ်ခွငရ
့် သ
ှိ ည်။
၁၃။မမမမ(မ)မ ဥဥ်ဒော့ာ့ြတညမြီမမ ေွအဲ စညမအခဲည
ဆ ညမမဆ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မတွ်မမ တ့ဝ်မ
ေြမအဒိ့်မခဲဒဆ ည့မ ဝ်မေြမအြာ့အညညမ ဥဥ်ဒောရမ ေွအဲ စညမအမဒည့မ နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအ
ာ့ာ့်ပ်င မညပ့င မ လွှဒဲ န့််မအတ့ဝ်မေြမအဒိ့်မညညမာ
ဆ ခါ ယ်မအတပ့င မ တ့ဝ်မေြမအဒိ့်မ
ခဲစဆ ဉမမ ရရှခပ ဲည
ဆ ညမမဆ ရ့ေူအတ့ဝ်မနှ်မမဆ ရ်ပ်င မခွ်ေ
မဆ မမမ ဒလာ့ဆ်ညမအနခ်မအြရှဒပ စရ်မမ ညှနပ ပ်ှု မအ
ဒိ့်မရွမမဒ်အရြညမ။
( ခ ) ်ငေမြခွဲ (မ)မ ာရမ လွှဒဲ န့််မအတ့ဝ်မမ ေြမအဒိ့်မရ်မမ ိန္ဒြန်ုဒည့မ ဝ်မေြမအြာ့အမပမင
်ပ့င ဒိ့်မဒရအဝ်မ ြမီအာ့်မ လမမဒာ့မမရှပည်မဒဆ လာ့မညညမာဆ ့် ာေွအဲ ာစညမအတစမခငခငညပ့င မ
လွှဒဲ န့််မအဒ်အနပ်င မညညမ။
၁၄။ ဝ်မ ြမီအာ့်ညညမမ ဥဥ်ဒောရေွအဲ စညမအညညမဆမ နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မည့ပင မ ဒ်
န ့်မအဒရွှအ
တ့ဝ်မေြမအဒိ့်မဒည့မ ဝ်မေြမအြာ့အာတွမမမ မရငာ့ဒမ
ေ အ၊မ ခာီအနြှ်ဒမဆ ်ွ၊မ ာြ်ပြမအစ့အလစ့၊
ာ ြ် ပ ြမ အ စ့အယူ ြှု ိ ပ င ်မ ရ ့မပ စ္စ ြာ့အမပ င မ ယ်မ အ တပ င ့ တ့ဝ်မ ေ ြမ အ ဒိ့်မ ခဲ ဆ ဒ ည့ ာခာပ ် မ မ ့လာတပ င ်မ အ
တွမမခာမ၍
မ မ ၎်မအ၏ာညငအံ စရပတမဒခါ်မအစဉမြှမ မာခံခွ်နမဆ ်ုဒ်အရြညမ။မ
၁၅။ ာြှု ဒ ိ့်မ ာ ရ့ရှ ပ ခာု်မ ည ညမ ဒာ့မမ ်ါလင ်မ ််မ အ တ့ဝ်မ ြာ့အနှ ်မ ဆ မ လင ်မ ်ပ င ်မ ခွ ်မ ဆ ြာ့အာ့အမ
ဒိ့်မရွမမရြညမမ (မ) ာင်မခာု်မြှုာေွအဲ မမ ညတမြှတမဒ်အေ့အဒည့မ လင်မ််မအ်ပ်င မအိပ်င မရ့နှ်မဆမ ေဏ္ဍ့ဒရအ်ပ်င မအိပ်င မရ့မ
ရညမြှ်မအခာမမြာ့အန်ညမြဆ ီဒာ့်မမ တ့ဝ်မယူဒိ့်မရွမနမ ခ်မအ၊
( ခ ) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မရမှပ ာ့် ြမီအြှူအာိ်မဒဆ ာ့မမမ ာရ့ေြမအ၊မာြှုေြမအြာ့အာ့အ
ဒရွအခာယမခ်မ့ာ်မနခ်မအ၊မ ေငတမ်ယမနခ်မအ၊မ ညတမြှတမခာမမြာ့အနှ်ာ
မဆ ညီမ ရ့ေူအတပအင နြှ်မဆမ
ဒ်အနခ်မအြာ့အမပမင ဒိ့်မရွမနမ ခ်မအ၊
( ဂ ) ်ငေမြခွမဲ (ခ)မ ်ါမ ာရ့ေြမအ၊မ ာြှုေြမအြာ့အမ ာညမမ မ ၆၀မ နှ စမ မ န် ညမ ဆ ်ါမမ ညမမ န် ညမ ဆ
ာြ်ပြမအစ့အယူခွ်မဒဆ ်အနပ်င မညညမ။မ ညပ့င ဒည့မမ လင်မ််မအလပာ
င ်မခာမမာရမ ဒည့မလညမအဒမ့်မအ၊
မ့ယမံရှ်မ၏မ မာ်မအြ့ဒရအာဒခ
န ာဒ်ာရဒည့မလညမအဒမ့်မအမ ိမမလမမတ့ဝ်မ
ေြမအဒိ့်မလပဒင ည့မ ာိပင်ါ်ငဂု္ဂပ လမြာ့အာ့အမ ာညမမမ ၆၅မ နှစမမ နမ်ညမည
ဆ ညမမဆ ာခာပ်မာေပမ
တစမနှစမလင်မတစမ ြမပြမစီမ ညမမတြမအတပအင နြှ်၍
မဆ မ ဒိ့်မရွမမခွ်နမဆ ်ုခ
န ်မအ။
.
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၁၆။ ဥဥ်ဒောရမ ဒ်အာ်မဒည့မ လင်မ််မအတ့ဝ်မြာ့အမပမင ဒိ့်မရွမမန်ပင မရ်မမ လပာ
င ်မညညမဆ
ဝ်မေြမအြာ့အာ့အမ စညမအြာဉမအစညမအမြမအြာ့အနှ်ာ
မဆ ညီ ာခါာ့အဒလာ့မစွ့မ ခ်မ့ာ်မနခ်မအနှ်မဆမြမီအ ေမ်မနခ်မအ
မန်ုနပ်င မညညမ။မ မ လပာ
င ်မ်ါမမ ြပြပမယ
ပင မစ့အမ ဒိ့်မရွမမန်ပင မရ်မမ စညမအမြမအခာမမြာ့အမ ညတမြှတမ၍မ
မပယ
င မစ့အလှယမြာ့အခ်မ့ာ်မ ြ်ီအမ တ့ဝ်မဒ်အနပ်င မညညမ။
ာခ်မအ မ(၇)
မနြ ်မြ့ဆိ ပ်မမြမအ ာ့ာ့်ပ်င မ၏ မလင်မ််မအ တ့ဝ်မြာ့အနှ်မမဆ လင်မ််ပင မခွ်ြမဆ ာ့အ
၁၇။

.

မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ (က) ဝန် ြကီးဌာန၏ စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များကို အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆဆာင်ရွက်ရမည်။
( ခ ) ိပ်မမြမအလုေ်ငန်းစီမံကိန်းများကို ဝန် ြကီးဌာန၏ ခွငေ့် ေုချကေ် ဖင့် အဆကာင်အထည်ဆဖာ်
ဆဆာင်ရွက်ရမည်။
( ဂ ) ိပ်မမြမအလင်မ််မအြာ့အမ ေွအံ ြေပုအတပအင တမမဒရအနှ်မမဆ ဝ်မဒိ့်မြှုလင်မ််မအြာ့အမ ာိ်မဒန်မ
ဒခာ့ဒြွအဒရအာတွမမမ လညမအဒမ့်မအ၊မ ိပ်မမြမအြာ့အနှ်မမဆ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအရှမပ
မြမအ်ါအ်ယမနှ်မမဆ မြမအ့်အ်ယမြာ့အမ ေွအံ ြေပုအတပအင တမမဒရအတပ့င ာတွမမ လညမအဒမ့်မအမ
လင်မ််မအာစီာစဉမြာ့အမ ခာြှတမ၍မဒိ့်မရွမမရြညမ။
(ဃ) မိမိ၏ ဝင်ဆငွတိးု တက်ဆစဆရးအတွက် ကုန်ထုတ်လုေ်မှုနှင့် ဝန်ဆဆာင်မှုစရိတ်တိ့ု ကို
ကျဆင်းဆစဆသာ နည်းလမ်းများေဖင်လ
့ ည်းဆကာင်း၊ ထုတ်လုေ်မှုနှင့် ဝန်ဆဆာင်မှု
စွမ်းအား တိးု တက်ဆစဆသာနည်းလမ်းများေဖင့် လည်းဆကာင်း ဆဆာင်ရွက်ရမည်။
( င ) နိငု ်ငံေိငု ်ေစ္စည်းများနှင့် ဘဏ္ဍာဆငွများကို ဆလလွငေ့် ခင်း၊ ဆုံးရှုးံ ေခင်းနှင့် ေျက်စီးေခင်းတိ့ု
မရှဆိ စရန် မ့မွယထ
မ ိန်းသိမ်းဆစာင်ဆ့ ရှာက်ရ မည်။
( စ ) ဥဥ်ဒောရမ တညမဒေ့်မဒည့မ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမ ရ်မ်ဒငံ ်ွနှ်စမဆ ်မလာဉမအ၍မ
ရဒ်ွညငအံ ဒ်ွြာ့အမပမင စပစစမခွ်နမဆ ်ုခ
န ်မအ၊မ ရ်မ်ဒငံ ်ွမပငမ ေပ်မအညပြမအနခ်မအနှ်မမဆ စီြံခ်မ့ခွဲမနခ်မအတပ့င မ
နမ်ု်ပ်င မခွ်မရ
ဆ ှည
ပ ညမ။
(ိ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဒရယ့ဉမြာ့အာတွမမမ စမမညအငံ ိီနှ်ာ
မဆ နခ့အလပာ
င ်မခာမမြာ့အမ
ဒေ့မမ်ံဒဆ ်အရ်မမ စီြံခ်မ့ခနွဲ ်ပင မညညမ။မ ယ်မအလင်မ််မအြာ့အာတွမမမ လင်မ််မအရှ်မြာ့အာ့အမ
လင်မ််မအလပ်င မစ်မေငတမဒ်အနခ်မအနှ်မမဆ
စညမအမြမအဒေ့မမောမမညူြာ့အမပမင
စီြံခ်မ့ခွဒဲ ရအမ
်ညမအလြမအာရမ ာဒရအယူနခ်မအတပ့င မ န်ုနပ်င မညညမ။
( ဇ ) ်ငဂ္ဂလပမမ တွိ
ဲ ွဒဲ ရယ့ဉမြာ့အ၊မ တွ်မအဒရယ့ဉမြာ့အ၊မ ဒည့်မတူအဒရယ့ဉမြာ့အနှ်မမဆ ိယမယူဒရအ
ဒရယ့ဉမြာ့အမပမင လင်မ််မအလပ်င မစ်မေငတမဒ်အနခ်မအနှ်မဆမ စညမအမြမအဒေ့မမောမမညူြာ့အမပငမ
စီြံခ်မ့ခွဒဲ ရအမ ်ညမအလြမအာရမာဒရအယူနခ်မအတပ့င မ နမ်ုနပ်င မညညမ။
( ဈ ) ိပ်မမြမအလင်မ််မအြာ့အနှ်မမဆ ိပ်မမြမအာတွ်မအမ လင်မ််မအြာ့အ လွယမမစူ ွ့ဒိ့်မရွမမနပ်င မဒရအ
ာတွမမမ ဝ်မြမီအာ့်မမ ာခါာ့အဒလာ့မစွ့မ ဒ်အာ်မညညမမဆ ာခ
န ့အလင်မ််မအမ လင်မ််ပင မခွ်မြဆ ာ့အမပငမ
မာ်မည
ဆ ငအံ ဒိ့်မရွမမရြညမ။
(ည) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဒရဒမ
ေ ့်မအညွ့အလ့ဒရအိပင်မရ့မ ညတ်မအာခာမမာလမမ
ြာ့အမပမင ာြာ့အန်ညမညူညပရဒှပ စရ်မမ ဒိ့်မရွမမဒ်အရြညမ။
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( ဋ ) ိပ်မမြမအလင်မ််မအြာ့အမ လင်မမ်ပင မခွ်ရ
မဆ ရှေ
ပ ့အညူြာ့အ၏ မင်မမာစရပတမ ညမမည့ဒရအ
နှ်မဆေပဒရ့မမစွ့မ ဒိ့်မရွမမန်ပင မဒစဒရအတပ့င မမပင နပ်င မ်ံတမ့မမ ညတမြှတမေ့အညညမဆမ
စံခာပ်မစံနှု်မအြာ့အနှ်မာ
ဆ ညီမ တပအင နြှ်ဒမဆ ိ့်မရွမမဒ်အရြညမ။
( ာ ) ိပ်မမြမအိပင်မရ့လင်မ််မအြာ့အတွ်မမ ဝ်မေြမအြာ့အ၏မ စွြမအဒိ့်မရညမမ နြှ်တ
မဆ ်မဒ်အနပ်င မဒရအ
နှ်မမဆ ိပ်မမြမအာလင်မညြ့အြာ့အမ ာညမမာန္တရ့ယမမ ဒေအမ်မအလငြံ ခုံဒရအတပ့င ာတွမမမ
နပ်င မ်ံတမ့စံနှု်မအြာ့အနှ်ာ
မဆ ညီမ ဒိ့်မရွမမဒ်အရြညမ။
( ဍ ) ိပ်မမြမအဝ်မဒိ့်မြှုလင်မ််မအြာ့အမ ေွအံ ြမေပုအတပအင တမမရ်မနှ်မဆမ ်ညမအ်ည့ြာ့အမ တပအင တမမမ
နမြ်မဆြ့အလ့ရ်မ ညငဒတည်လင်မ််မအြာ့အဒိ့်မရွမနမ ခ်မအ၊မ ်ည့ရ်မိ်ပင မရ့မ ာေွအဲ ာစညမအ
ြာ့အနှ်မမဆ ်ူအဒ်ါ်မအဒိ့်မရွမနမ ခ်မအမ န်ုရြညမ။
( ဎ ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဒရယ့ဉမြာ့အဒေအာန္တရ့ယမနေစမနခ်မအနှ်မဆမ ဒရယ့ဉမဒ ေမ့်မဆ
နမေစမဒ်ါ်ဒည့မ ြညမညညမမဆ ်ာမမစီအိငံအရှုအံ ြှုမြပင ိပင စငစံ ြမအစစမဒိအြှုြာ့အမ န်ုလင်ြမ ်ီအမ
လပာ
င ်မညလပမင စီြံခ်မ့ခွ်ဲ ပ်င မခွ်ရ
မဆ ှပ ညညမ။
(ာ) တညမိဲဥ်ဒေတစမရ်မရ်မာရမဒ်အာ်မဒည့မလင်မ််မအတ့ဝ်မြာ့အမပမင ဒိ့်မရွမမရြညမ။
၁၈။

မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမ (မ) လိအ
ု ေ်ဆသာ စက်ေစ္စည်းနှင့် အေခားေစ္စည်းကိရိယာများကို ထုတ်လုေ်ခွင၊့် မ မန်ု်
န ်မခွ်မ၊ဆ မ
ဝယ်ယူခွင်၊့ ဆရာင်းချခွင၊့် ကုန်သွယ်ခွငန့် ှငဝ့် န်ဆဆာင် မှု ဆေးေိငု ်ခွင့်ရည
ှပ ညမ။
( ခ ) ာညငအံ န်ုရ်မမ လပာ
င ်မဒည့မ မဒနြမွမမနှ်ာ
မဆ ဒိ့မမာာငြံ ာ့အမပမင ဝယမယူခွ်မမဆ ညပ့င ြဟငတမမ
်ှ့အရြမအခွ်မရ
ဆ ှည
ပ ညမ။
( ဂ ) ြပြပ်ပ်င မိပင်မဒည့မာညငအံ ြလပဒင တ့ဆညညမမဆ ဒရယ့ဉမ၊မယ့ဉမ၊မစမမမပရပယ့နှ််မဆ စ္စညမအြာ့အာ့အမ
ေငခွဒဲ ရ့်မအခာခ
န ်မအနှ်မမဆ လဲလှယနမ ခ်မအတပ့င မ ဒိ့်မရွမမ််ပင မခွ်မဆရည
ှပ ညမ။မ

၁၉။

မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ (မ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအညွ့အလ့ဒ်ဒည့မ ဒရ်ံတ်မဒရယ့ဉမ၊မ ိီတ်မဒရယ့ဉမ၊မ
ဓ့တင်စ္စညမအတ်မဒရယ့ဉမတ့ပင ြှမ နေစမဒစ၊မ ဒရ်ံာစြမအတွ်မအြာ့အ၊မ ဒရ်ံတွ်မအြာ့အနှ်မမဆ ဒရ်ံ
်ပမ
င မလပ်င မအြာ့အြှမ နေစမဒစ၊မ ဒရယ့ဉမတမ
ပင မြှုမ ညပ့င ြဟငတမမ ဒည့်မတ်မြှုမ နေစမဒ်ါ်ရ့ြှ
နမေစမဒစ၊မ ာနခ့အတစမ်ညမအ်ညမအဒမ
ေ ့်မနဆ ေစမဒစမ ဒရ်ံမ ညပ့င ြဟငတမမ ိီမ ညပ့င ြဟငတမမ ဓ့တင
်စ္စညမအမ ယပေင ပတမြှုြာ့အမနေစမ်ွ့အနခ်မအ၊မ ဒရယ့ဉမြာ့အနှ်မမဆ ဒရဒ်ါ်ဒရဒာ့မမမ ညယံဇ့တ
ရှ့ဒေွဒရအစ်မနှ်မမဆ ာဒိ့မမာာငြံ ာ့အြှမ ာညစမာဒမ
ေ အြာ့အနှ်မမဆ စွ်မ့်စမ်စ္စညမအြာ့အမပင မ
ဒရေငာတွ်မအမ ်စမခာခ
န ်မအ၊မ စွ်မ့ေငတနမ ခ်မအတပ့င ဒ ေမ့်မမဆ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဒရေင
ညစမညြမအြှုြာ့အ၊မ ညေ့ဝ်တမဝ်မအမာ်မ ာရ်မအာနြစမြာ့အမ ်ာမမစီအိငံအရှုအံ ြှုြာ့အမနေစမဒ်ါ်
လ့်ါမမ ညမမိ်ပင မရ့ာေွအဲ ာစညမအနှ်မဆ ်ငဂု္ဂပ လမေံြှမ ာိပင်ါ်ာမမစီအိငံအရှုအံ ြှုာတွမမမ
ဒလာ့မဒ ေမအမပမင ဒတ့်မအခံန်ပင မညညမ။
( ခ ) ်ငေမြခွဲ (မ) ်ါ်ာမမစီအိငံအရှုအံ ြှုြာ့အနှ်စမဆ ်မလာဉမအ၍မ ညမမိ်ပင မရ့ဒရယ့ဉမြာ့အ၊မ ဒရဒ်ါ်
ဒရဒာ့မမညယံဇ့တရှ့ဒေွဒရအစ်မနှ်မမဆ ာဒိ့မမာာငြံ ာ့အမပမင ဒလာ့မဒ ေမအြရြီ မ
တ့အိီအေပ်မအညပြမအခွ်မရ
ဆ ှည
ပ ညမ။
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၂၀။မ မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ (မ) ာဒမ
ေ ့်မအတစမစငတ
ံ စမရ့ဒမ
ေ ့်မမဆ ိပ်မမြမအြှမ ေွမမခွ့ရ်မမ လပာ
င ်မညညမမဆ ဒရယ့ဉမမပမင
ညမမိ်ပင မရ့ဒရယ့ဉမြှူအမ ညပ့င ြဟငတမမ ဒရယ့ဉမ််ပင မရှ်မေံမ ာဒမ
ေ ့်မအ ေမ့အြ်ီအမ ိပ်မမြမအ မ
တံတ့အတစမခငခငြှမ ညတမြှတမခာပ်မာတွ်မအမ ေွမမခွ့ရ်မမ ညွှ်မ ေမ့အနပ်င မညညမ။
( ခ ) ်ငေမြခွမဲ (မ)မ ာရမ ညွှ်မ ေမ့အြ်ီအဒ့်မမမ ်ေြိငံအာ ြမပြနမ ေစမဒ်ါ်ညညမမဆ ဒရတမမဒရမာမ
ခာပ်မတွ်မမ ာိပင်ါဒရယ့ဉမညညမမ ညတမြှတမခာပ်မာတွ်မအမ ေွမမခွ့နခ်မအြရှ်ပ ါမမ ိပ်မမြမအ
တံတ့အတွ်မမ ိပငမမမ်မလာမမရဒှပ ်ညြငမ ညတမြှတမေ့အညညမမဆ ောမဒ ေမအမပမင စညမအ ေမ်မ
နပ်င မညညမ။
( ဂ ) ်ငေမြခွဲ (မ) ်ါညွှ်မ ေမ့အခာမမာရမ ေွမမခွ့ြ်ီအမ န််မလညမိပငမမမ်မဒည့မ ဒရယ့ဉမ
ာတွမမမိပ်မမြမအဝ်မဒိ့်မခြာ့အမ ေ်မြံဒမ့မမခံရ်မြလပ။င
၂၁။မ နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဒရဒမ
ေ ့်မအ်ပ့ဒင ိ့်မြှု လငြံ ခံ ုဒရအ၊
််မလယမန််မတွ်မမ ာညမမဒေအာန္တရ့ယမမ မ်မအရှ်မအဒရအိပင်မရ့မ မွ်မေ်မအရှ်မအြာ့အ၊မ နပ်င မ်ံတမ့
ဒရယ့ဉမြာ့အနှ်မမဆ ိပ်မမြမအြာ့အတွ်မမ လွယမမူာိ်မဒန်စွ့မ ာညငအံ န်ုနပ်င မရ်မမ စီြံေ့အရှဒပ ည့မ ်စ္စညမအ
မပရပယ့ြာ့အမ ဒေအမ်မအလငြံ ခုံဒရအိပင်မရ့မ ဥ်ဒေနှ်ဒမဆ ေညိပင်မရ့မ ညဒေ့တူညီခာမမြာ့အနှ်မာ
ဆ ညီမ
ဒိ့်မရွမမနပ်င မဒရအာတွမမမ ညမမိ်ပင မရ့ာစပအင ရာ့်၊မ ာစပအင ရာေွအဲ ာစညမအြာ့အနှ်ည
မဆ နှပ ်ပှု မအ ြ်ီအ (မ) ဒာ့မမ်ါာမ
ေ ြမအေမမြှုမာူအလွ်မညူြာ့အာ့အမ လပာ
င ်မဒည့ ာဒရအယူြှုြာ့အမ န ်ုလင်မနပ်င မရ်မမ
်ူအဒ်ါ်မအဒိ့်မရွမမရြညမမ (၁)မ ာ်မာ့အညငအံ ၍ေ
န စမဒစ၊မ ြခပြမအဒခ
န ့မမ၍နမေစမဒစ၊မ ာနခ့အတစမ်ညမအ်ညမအနေ်မမဆ ဒမ
ေ ့မမရွအံ
ဒာ့်မန်ုလင်မ၍နေစမဒစမ ဒရယ့ဉမမမပင ေြမအိီအညပြမအယူနခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ ဒရယ့ဉမ
ညွ့အလ့ဒရအမပမင ေပ်မအခာု်မနခ်မအ၊
(၂) ဒရယ့ဉမညွ့အလ့ဒရအမပမင ဒေအာန္တရ့ယမနေစမဒစရ်မမ ဒရယ့ဉမဒ်ါ််ါညူြာ့အာ့အ
ာ ေမြမအေမမြှုမာူအလွ်နမ ခ်မအ၊မ ဒရယ့ဉမမေပင ာမမိီအနခ်မအ၊ ဒရယ့ဉမဒ်ါ််ါလူနှ်မမဆ
မင်မစညမြာ့အမပမင ေပခမ
ပင မ်ာမမစီအဒစခ
န ်မအ၊
(၃) ဒရယ့ဉမ၏
ဒရဒမ
ေ ့်မအညွ့အလ့ြှုဒေအာန္တရ့ယမမ်မအရှ်မအဒရအာတွမမမနေစမဒစ၊
ဒရဒမ
ေ ့်မအ်ပ့င ဒိ့်မဒရအမ လွယမမူာိ်မဒန်ဒစဒရအာတွမနမ ေစမဒစမ ိပ်မမြမအ
်ယမ ် ပ ြပ တ မ ၌မ စီ ြံ ေ ့အရှ ပ ဒ ည့မ ာဒေ့မမ ာ မူ န် ုမ ်စ္စ ည မ အ မပ ရ ပ ယ ့ြာ့အမပ င
ောမမိီအနခ်မအ၊ ဝ်မဒိ့်မြှုြာ့အမပမင ိပငအရွ့အစွ့ဝ်မဒရ့မမဒနှ့်မယ
ဆ ှမနမ ခ်မအ ညပ့င ြဟငတမ
ေပခပမ
င မ်ာမမစီအဒစခ
န ်မအ၊
(၄) ဒရဒမ
ေ ့်မအညွ့အလ့ြှုမမပင ဒေအာန္တရ့ယမနေစမဒစရ်မမ ြှ့အယွ်မအဒည့မ ညတ်မအမ
ာခာမမာလမမြာ့အမ ိမမညွယမဒ်အ်ပ့င နခ်မအ၊
(၅)မ နပ်င မ်ံတမ့ညွ့အမ ််မလယမမူအဒရယ့ဉမြာ့အမ ိပငမမမ်မန်ပင မဒည့မ ိပ်မခံတံတ့အ၊မ
လွယမမူာိ်မဒန်ရ်မမ စီြံေ့အရှပဒည့မ ာဒေ့မမာမူန်ုမ ်စ္စညမအမပရပယ့ြာ့အ
နှ်မမဆ ဝ်မဒိ့်မြှုြာ့အမပမင ိပငအရွ့အစွ့မေပခမ
ပင မ်ာမမစီအဒစခ
န ်မအ၊
.
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(၆) ညူတစမဦအဦအမပမင ဒညဒစခ
န ်မအ၊မ ာန််မအာေ်မမ ောမရ့ရရှဒပ စခ
န ်မအ၊မ ာဒခ
န ခံ
ာဒိ့မမာာငိ
ံ ပင်မရ့မ ာညငအံ ာဒိ့်မ်စ္စညမအြာ့အမပမင ိပငအရွ့အစွ့ မ ေပခပမ
င မ်ာမမစီအ
ဒစခ
န ်မအနမေစမဒ်ါ်ဒစနပ်င မညညမမဆ ဒ်ါမမမဒွဲ စတတမဒည့ ဝတ္ထု်စ္စညမအ၊မ ဒရေီယပငညတ္တ ုြွမမ
်စ္စညမအ၊မ ဇီဝ၊မ ဓ့တငနှ်မမဆ နာူမလီအယ့အလမမ်မမြာ့အ၊မ ဒရေီယည
ပင တ္တ ြွပ မ်စ္စညမအြာ့အေ
န ်မဆ
ဒရယ့ဉမမပေ
င ပခပမ
င မ်ာမမစီအဒစခ
န ်မအ၊မ ေပ်င စ္စညမအြာ့အမပမင ဒရယ့ဉမဒ်ါ်နှ်မမဆ ိပ်မမြမအ
ြာ့အတွ်မမ ာညငအံ န်ုခ
န ်မအမညပ့င ြဟငတမမ ဒရယ့ဉမဒ်ါ်ြှမ စွ်မ့်စမနခ်မအ၊မ်စမခာခ
န ်မအမညပ့င ြဟငတမ
ဒရ်ံ၊မ ညေ့ဝဓ့တမဒ်ွအနှ်မမဆ ဒေအာန္တရ့ယမန ေစမဒစဒည့မ ်စ္စညမအြာ့အ၊မ ာိပ်မာဒတ့မမ
နမေစမဒစဒည့မ ်စ္စညမအြာ့အမပမင ဒရယ့ဉမဒ်ါ်ြှမ စွ်မ့်စမ နခ ်မ အ၊မ ်စမခာခ
န ်မအ။
( ခ ) ်ငေမြခွမဲ (မ) ်ါာ ေမြမအေမမြှုမာူအလွ်မရ့တွ်မမ ာညငအံ န်ုဒည့မ ဒရယ့ဉမြာ့အမပမင
ေြမအိီအေပ်မအညပြမအနခ်မအနှ်မမဆ လပငာ်မဒည့မာဒရအယူနခ်မအြာ့အန်ုနပ်င မည ညမ။
၂၂။

မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအမ ာ့ာ့်ပ်င မညညမ(မ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဒရယ့ဉမြာ့အ၊မ ိပ်မမြမအြာ့အနှ်မမဆ ဒရယ့ဉမိပငမမမ်မ
ရ်မ့်အဒရအာတွမမမ လွယမမူာိ်မဒန်ဒစရ်မမ စီြံေ့အရှဒပ ည့မ ာဒေ့မမာမူန်ု
်စ္စညမအမပရပယ့ြာ့အာ့အမ ဒေအာန္တရ့ယမနေစမဒစြညမဟငမ ြမခပြမအဒခ
န ့မမြှုြာ့အနှ်မမဆ ေပ်ါအ
တပမ
င မခပမ
င မြှုြာ့အာ့အမ မ့မွယမဒရအ၊မ တ့အိီအနှြပ မ််မအဒရအ၊မ တပမ
င မောမမဒရအနှ်မမဆ ာမူာညီမ
ဒတ့်မအခံဒရအတပ့င ာတွမမမ လငြံ ခုံဒရအာိ်မမဆ ညတမြှတမခာမမြာ့အနှ်ာ
မဆ ညီမ လပာ
င ်မဒည့မ
ာစီာြံြာ့အမခာြှတမဒိ့်မရွမမရြညမ။
( ခ ) ာ ေမြမအေမမြှုတ့အိီအနှြပ မ််မအဒရအနှ်မဆ စ်မလာဉမအ၍မ ာန်ညမန်ညမိ်ပင မရ့မ ာေွအဲ ာစညမအြာ့အ၊
ဒေညိပင်မရ့မ ာေွအဲ ာစညမအြာ့အ၊မ ညမမိ်ပင မရ့နပ်င မ်ံြာ့အနှ်မမဆ ်ူအဒ်ါ်မအညှနပ ်ပှု မအ၍မ ညတ်မအမ
ာခာမမာလမမြာ့အမ ဒ်အ်ပ့င ေလှယမန်ပင မမဒရအာတွမမမ ညမမိ်ပင မရ့ဒရယ့ဉမ်ပ်င မရှ်မနှ်မဆမ
ဒရယ့ဉမမငြ္ပာီြာ့အ၊မ ဒရယ့ဉမြှူအြာ့အနှ်ိ
မဆ ပ်မမြမအြှမ တ့ဝ်မရည
ှပ ူြာ့အာ့အမ ညွှ်မ ေမ့အမ
ရြညမ။

၂၃။

မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ ်တမဝ်မအမာ်မမ့မွယေ
မ ပ်မအညပ ြမအဒရအနှ ်စမဆ ်မ လာဉမအ၍မ (မ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ မြမအ်ါအ်ယမနှ်မမဆ မင်မအဒြ
န ြှမ စီအိ်မအဒည့မ ာညစမာဒမ
ေ အြာ့အ၊
််မလယမ ေမြမအန််မတွ်မမ နေစမဒ်ါ်ဒည့မ ာညစမာဒမ
ေ အြာ့အနှ်မမဆ တစမ်ညမအ်ညမအနေ်မမဆ စွ်မ့်စမ
်စ္စညမအြာ့အမ ြရှဒပ စဒရအနှ်မမဆ ဒလေငညစမညြမအြှု၊မ ဒရေငညစမညြမအြှုမ ြရှဒပ စဒရအာတွမမမ
လညမအဒမ့်မအ၊မ ဒရယ့ဉမြာ့အ၊မ ိပ်မမြမအတံတ့အြာ့အနှ်မမဆ ဒရဒ်ါ်ဒရဒာ့မမမ ညယံဇ့တ
ရှ့ဒေွဒရအစ်မနှ်မဆမ ာဒိ့မမာာငြံ ာ့အြှမ ဒေအာန္တရ့ယမနမေစမဒစတတမဒည့မ ်စ္စညမအြာ့အ၊
ာိပ်မည်မ်ဆ စ္စညမအြာ့အ၊မ ာြပမ
ှု မညရပငမမြာ့အ၊မ ာညစမာဒမ
ေ အြာ့အနှ်မမဆ စွ်မ့်စမ်စ္စညမအ
ြာ့အမပမင ဒရေငာတွ်မအ်စမခာခ
န ်မအ၊မ စွ်မ့ေငတနမ ခ်မအမ ြ်
န ုလင်မဒရအတပ့င ာတွမမလညမအဒမ့်မအမ
စီြံခာမမြာ့အခာြှတမ၍မ မ့မွယမတ့အိီအြှုြာ့အမ န်ုလင်မနမခ်မအ၊မ ညတ်မအာခာမမာလမမ နှ်မမဆ
်ညမအ်ည့ြာ့အနေ်မ့နေူအနခ်မအတပင ့မ န်ုလင်မရြညမ။
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( ခ ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ညွ့အလ့ဒ်ဒည့မ ဒရ်ံတ်မဒရယ့ဉမ၊မ ိီတ်မဒရယ့ဉမ၊မ
ဓ့တင်စ္စညမအတ်မဒရယ့ဉမတ့ပင ြှလညမအဒမ့်မအ၊ ဒရ်ံာစြမအတွ်မအြာ့အ၊မ ဒရ်ံတွ်မအြာ့အနှ်မဆမ
ဒရ်ံ်ပမ
င မလပ်င မအြာ့အြှမ လညမအဒမ့်မအ၊မ ဒရယ့ဉမတမ
ပင မြှုမ ညပ့င ြဟငတမမ ဒည့်မတ်မြနှု ေစမဒ်ါ်
ရ့ြှလညမအဒမ့်မအမ ိီယေပင ပတမြှုြာ့အမ ြေ
န စမ်ွ့အဒစဒရအာတွမမမ ညတ်မအာခာမမာလမမ
နှ်မမဆ ်ညမအ်ည့ြာ့အမနေ်မ့နေူအနခ်မအ၊မ ြမပုတ်မမ့မွယမတ့အိီအြှုြာ့အမ န်ုလင်မရြညမ။
( ဂ ) ်ငေမြခွဲ (ခ) ်ါမ ိီနှ်မဆဓ့တင်စ္စညမအမ ယပငေပတမြှုြာ့အနေစမဒ်ါ်လ့်ါမမ ဒရေငညစမညြမအြှုြရှပ
ဒစဒရအ၊မ ရှ်မအလ်မအေယမရှ့အဒရအနှ်မမဆ ည်မစ့ ်မဒရအတပ့ာ
င တွမမမ မျွြမအမာ်မညူြာ့အနှ်မမဆ ညှနပ ပ်ှု မအြ ်ီအမ
စီစဉမဒိ့်မရွမနမ ခ်မအမ န်ုရြညမ။မ ေပည
င ့ပင မ န်ုလင်မရ့၌မ မင်မမာစရပတမမမပင တ့ဝ်မရှည
ပ ူေံြှမ
ညတမြှတမခာမမြာ့အနှ်မာ
ဆ ညီမ နမ််မလညမဒတ့်မအခံန်ပင မညညမ။
၂၄။မ မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ (မ) မင်မစညမဒခတ္တ ာ်မနှည
ံ ူမမ ညွှ်မမေမ့အညညမာ
ဆ တပ်င မအမ ေပမ
င င်မစညမမမပင လမမခံညူာ့အမ
ဒ်အာ်မနခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ တစမ်ညမအ်ညမအနေ်မမဆ စီြံခ်မ့ခနွဲ ခ်မအမ န်ုရြညမ။
( ခ ) ဒခတ္တ ာ်မနှည
ံ ညမမဆ မင်မစညမမမပင ာဒလအခာပ်မ၊မ ်ြ့ာ၊မ တ်မေအပင နှ်တ
မဆ ူညီဒည့မ ြပြပ၏မ မင်မစညမမ
မဲည
ဆ ပ့င မ ညဒေ့ေ့အြ်ီ အ ာတတမန်ပင မိအငံ မ ေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့ မမရ်မမ တ့ဝ်မရှည
ပ ညမ။
( ဂ ) မင်မစညမဒခတ္တ ာ်မနှည
ံ ူနှ်မဆမ
ဥမပစ္စာလပ့င ်ှ့မ
ညီအနခ့အညဒေ့တူညီခာမမြရှလ
ပ င်မ
်ငေမြခွဲ (ခ) ်ါမ တ့ဝ်မနှ်ာ
မဆ ညီမ ေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမ်ါလာမမမ ြပြပာ့အ ဒခတ္တ ာ်မနှမံ
ေ့အဒည့မ မင်မစညမြှ့မ ဒ်ာ့မမိအငံ နခ်မအ၊မ ်ာမမစီအယပငယွ်မအနခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ ယငတမဒလာ့နဆ ခ်မအမ
နမေစမညညမာ
ဆ တွမမမ ြပြပတွ်မမ တ့ဝ်မြရှဒပ စရ။
(ဃ) မင်မစညမဒခတ္တ ာ်မနှည
ံ ူနှ်မမဆ ညမဒေ့တူညခီ ာမမရလ
ှပ င်မ ဒခတ္တ ာ်မနှံေ့အညညမမဆ မင်မစညမမပင
ြပြပ၏ ်ာမမမွမမြှုဒ ေမ့်မမဆ မင်မစညမြာ့အဒ်ာ့မမိအငံ နခ်မအ၊မ ်ာမမစီအယပယ
င ွ်မအနမခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ
ယငတမဒလာ့နဆ ခ်မအနေစမမဒ်ါ််ါမမ ြပြပတွ်မမ တ့ဝ်မရည
ှပ ညမ။
( ် ) ာ်မနှေ
ံ ့အဒည့မ မင်မစညမြာ့အမပမင စတ်မမ လမမခံေပ်မအညပြမအညညမဆဒ့်ြှမ ၂မ လမ ဒမာ့မလင်မမ
ာိပင်ါမမင်မစညမြာ့အမပမင ဒလလံတ်မမ ဒရ့်မအခာန်ပင မညညမ။
၂၅။ နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ မင်မစညမဒ်ာ့မမိအငံ န ခ်မအ၊မ ်ာမမစီအယပယ
င ွ်မအန ခ်မအ၊ ယငတမဒလာ့နဆ ခ်မအ၊မ
ြှ့အယွ်မအစွ့မ မင်မေငတမဒ်အနခ်မအ၊မ မင်မစညမာ့အမ တ့အိီအေ့အနခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ ်ာမမစီအိငံအရှုအံ နခ်မအနှ်မမဆ
စ်မလာဉမအ၍မဒာ့မမဒေ့မန််ါမ ာဒမ
ေ ့်မအာရ့တစမရ်မရ်မနေစမဒ်ါ််ါမမ တ့ဝ်မြရှဒပ စရမ (မ) ြီအဒေအ၊မဒရဒေအ၊မဒလဒေအ၊မ်လာ်မဒေအစညညမမဆ ညေ့ဝဒေအာန္တရ့ယမ မာဒရ့မမနခ်မအ၊
( ခ ) စစမြမမနေစမ်ွ့အနခ်မအ၊မ ာဓပမရငာမအ၊မ လူေငာငံ ြွမြှု၊မ ိန္ဒန်ြှုမ ညပ့င ြဟငတမမ တ့အိီအ
်ပတမ််မြှုမ ညပ့င ြဟငတမမ ာနခ့အဒြင့မြှ်မအ၍မြရနပ်င မဒည့မ ာဒခ
န ာဒ်မနေစမ်ွ့အနခ်မအ၊
( ဂ ) မင်မစညမတ်မ်ပ့င ညူ၊မ မင်မစညမမ လမမခံညူ၊မ မင်မစညမာ်မနည
ှံ ူ ညပ့င ြဟငတမမ ေပည
င တ
ူ ပ့င ၏
မပယ
င မစ့အလှယမမ ညပ့င ြဟငတမမ ဝ်မေြမအ၏မ နမ်ုြူဒိ့်မရွမမခာမမဒ ေမ့်မမဆ နေစမ်ွ့အနခ်မအမ
ညပ့င ြဟငတမမ ေပည
င ူတပ့င ၏မ ြှ့အယွ်မအစွ့မဒိ့်မရွမနမ ခ်မအ၊
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(ဃ)မ ညပည့ေ်မရှ့အနခ်မအြရှဒပ ည့မ ခာပု့ယွ်မအြှု၊မ ညေ့ဝာဒလင့မမမ ်ာမမစီအယပယ
င ွ်မအမနခ်မအ မ
စညညမတပ့င ဒ ေမ့်မမဆ နေစမဒ်ါ်ဒည့မ ာဒလအခာပ်မမ ညပ့င ြဟငတမမ မင်မစညမဒလာ့ဆ်ညမအ မွ့ဟြှု
နှ်မဆမ ဒလလွ်မိ
ဆ ငံအရှုအံ ြှုမ မေ
န စမဒ်ါ်ခ
န ်မအ၊
( ် ) ာ နြ ်မ ာ ့အ နေ ်မ ဆ မ ်ာမမ စီ အ နခ ်မ အ ြရှ ပ ဒ ည့မင ် မ စညမ ာ တွ ်မ အ ရှ ပ မ င ် မ စညမ ၏ ခာပ ု ့ယ ွ ်မ အ ြှု မ
နမေစမဒ်ါ်ခ
န ်မအ၊
( စ ) မင်မစညမာ်မနှည
ံ ူမမ ်ာမမစီအယပယ
င ွ်မအတတမဒည့မ ညပ့င ြဟငတမမ ယငတမဒလာ့ဆနပ်င မဒည့မ
်စ္စညမအနေစမဒ ေမ့်မအမ ေငတမဒေ့မဒန့်ိပငြှုြရှနပ ခ်မအ၊
(ိ) ဒမ့်မအြွ်မလငဒံ လ့မမစွ့မ ေင်မ်အပင ေ့အနခ်မအြရှဒပ ည့မ ညပ့င ြဟငတမမ ခာပု့ယွ်မအဒ်ဒည့မ
မင်မစညမြာ့အ၊မ ာေင်မာ်ပအင ြာ့အနေစမနခ်မအညပ့င ြဟငတမမ မင်မဒညတ္တ ့၏မ ယပယ
င ွ်မအြှု၊မ ယပစင ပြမြဆ ှု
နမေစမနခ်မအ။
၂၆။ မနြ ်မ ြ့ဆ ိ ပ ်မ မ ြမ အ ာ့ာ့်ပ င ်မ ည ညမ မ ဝ်မ မ
ြ ီ အ ာ့်ြှ တ စမ ိ ်မ ဆ မ န် ညမ ဒ ေ့်မ စင အစိ ု း ရအဖွ ဲ ့ ၏
သဆဘာတူညီချကေ် ဖင့် တညမိဲဥ်ဒေြာ့အနှ်ာ
မဆ ညီမ မဒာ့မမ်ါလင်မ််မအြာ့အမပမင ဒိ့်မရွမမန်ပင မညညမမ (က) ြပြပစီြံခ်မ့ခွဒဲ ည့မ ိပ်မမြမအိပင်မရ့လင်မ််မအြာ့အမပမင ေေည်တွင်းေေည်ေ ရင်းနှးီ ေမုုေ်နှသ
ံ ူတိ့ု
နှင့် သဆဘာတူစာချုေ်ချုေ်ဆို ြေီး ငှားရမ်းလုေ်ကငို ်ခွငေ့် ေုမနခ်မအ၊
( ခ ) ဆိေ်ကမ်းဆိငု ်ရာလုေ်ငန်းများကို ေ ေည်တွင်းေ ေည်ေ ရင်းနှးီ ေ မုုေ်နသ
ှံ ူတ့နို ှင့် သီးေ ခားသဆဘာတူ
စာချုေ်ချုေ်ဆ၍
ို
နှစမေမမညဒေ့တူစ်စမတစမခငခနင ေ်မဆ စီအ်ွ့အဒရအလင်မ််မအလင်မမပ်င မမ
ဒိ့်မရွမနမ ခ်မအ၊
( ဂ ) ြပြပစီြံခ်မ့ခွဒဲ ည့မ ာစပအင ရ်ပ်င မိပ်မမြမအိပင်မရ့မ လင်မ််မအြာ့အမပမင ်ငဂ္ဂလပမ်ပ်င မာနေစမ
ဒ်
န ့်မအလဲြ်ီအမ ေေည်တွင်းေေည်ေ ရင်းနှးီ ေမုုေ်နသ
ှံ ူတ့ို အား စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍
လုေ်ကိငု ်ခွင့် ေေုခ
ေ င်း၊ အစိးု ရနှင့် ေုဂ္ဂလိကတိ့ု အစုစေ်လုေ်ငန်းအေဖစ် လင်မမ်ပင နမ ခ်မအ၊
(ဃ) ိပ်မမြမအိပင်မရ့မ လင်မ််မအြာ့အမပမင ေေည်တွင်းေေည်ေ ရင်းနှးီ ေမုုေ်နသ
ှံ ူတ့ို နှင့် သီးေခား
ဖက် စေ် လ ု ေ် ငန် း သဆဘာတူ စာချုေ် ချုေ် ဆ ိ ု ၍ ဖက် စေ် က ု မ္ပ ဏ ီ တည် ဆ ထာင် ြေ ီ း
လင်မမပ်င နမ ခ်မအ၊
( င ) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏ မတည်ဆငွရင်းများ၊ ေေည်တွင်းေေည်ေ ရင်းနှးီ ေမုုေ်နှသ
ံ ူ
တိ့ု ၏ အစုရှယ်ယာ ထည်ဝ့ င်ဆငွများေဖင့် အများနှငမ့် သက်ဆငို ်ဆသာ ဆိေ်ကမ်းလုေ်ငန်း
ကုမ္ပဏီ သိ့ု မဟုတ် ဆိေ်ကမ်းလုေ်ငန်းဆကာ်ေဆို ရးရှင်း တည်ဆထာင်ြေီး ိပ်မမြမအိပင်မရ့မ
လင်မ််မအြာ့အမ လုေ်ကိငု ်ဒိ့်မရွမနမ ခ်မအ၊
( စ ) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏ မတည်ဆငွရင်းများနှင့် အများေ
ေ ည်သူတ့၏
ို
အစုရှယ်ယာများ
ဖိတ်ဆခါ်ထည်ဝ့ င်ဆစ၍ အများနှင့်သက်ဆငို ်ဆသာ ဆိေ်ကမ်းလုေ်ငန်းကုမ္ပဏီ သိ့ု မဟုတ်
ဆိေ်ကမ်းလုေ်ငန်းဆကာ်ေဆို ရးရှင်း
တည်ဆထာင်ြေီး
ိပ်မမြမအိပင်မရ့လင်မ််မအြာ့အ
လုေ်ကိငု ် ဒိ့်မရွမနမ ခ်မအ။

.
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မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမ ဒာ့မမ်ါလင်မ််မအတ့ဝ်မြာ့အမပမင ဒိ့်မရွမမရြညမမ (မ) ခ်မ့ာ်မတ့ဝ်မဒ်အေ့အဒည့မ ာရ့ေြမအ၊မ ာြှုေြမအြာ့အာ့အမ လင်မ််မအာြာပုအာစ့အနှ်မဆ
တစမ ဦအခာ်မ အ ၏မ မျွ ြမ အ မာ်မ ြှု မ ာရညမ ာ ခာ်မ အ ြာ့အာလပ င မ မ မ လင ်မ ််မ အ တ့ဝ်မ ြာ့အမပ င
ခွဒဲ ဝညတမြှတနမ ခ်မအနှ်မမဆ လုေ်ခနှုန်းများ၊ ထုတ်လုေ်မှုစံနှုန်းများ၊ အလုေ်ချိန်များ၊ အလုေ်ခွင်
စညမအမြမအြာ့အကိသ
ု တ်မှတ် ေခင်း၊
( ခ ) ခ်မ့ာ်မတ့ဝ်မဒ်အေ့အဒည့မ ာရ့ေြမအ၊မ ာြှုေြမအြာ့အာ့အဝ်မေြမအိပင်မရ့မ ဥ်ဒေ၊မ
်ညမအဥ်ဒေြာ့အ၊မ စညမအြာဉမအ၊ စညမအမြမအြာ့အနှ်ာ
မဆ ညီမ ြမီအ ေမ်မမွ်မမနဲ ခ်မအ၊မ ရ့ေူအ
တပအင နြှ်မဒဆ ်အနခ်မအ၊မ ဝ်မေြမအစညမအမြမအဒေ့မမောမမညူြာ့အာ့အမ ာ့်ိပင်မရ့မ ာဒရအယူ
ာန်စမဒ်အနခ်မအ၊မ ထုတ်ေယ်ေခင်း၊ ခွငဆ့် ေးေခင်း၊ ာြ်ပြမအစ့အဒ်အနခ်မအ၊ ရေိငု ်ခွင်မ့ ျားကို
ရရှဆိ စခ
ေ င်း၊မ တ့ဝ်မဒမာ်ွ်မစွ့မ ေြမအဒိ့်မညူြာ့အာ့အမ ဂငာနမ ်ုခာီအနြှ်နမဆ ခ်မအ၊မ ိငဒ ေမအ
ဒ်ွခာီအနြှ်နမဆ ခ်မအ၊
( ဂ ) ိပ်မမြမအြာ့အညပ့င မ ခာဉမအမ်မလ့ဒည့ ဒရယ့ဉမြာ့အ၊မ ိပ်မမြမအြှနမ််မလညမေွမမခွ့ဒည့
ဒရယ့ဉမြာ့အနှ်မမဆ တစမဒ်ရ့ြှတစမဒ်ရ့ညပ့င မ ဒရွှအဒ်
န ့်မအဒည့မ ဒရယ့ဉမြာ့အာတွမမမ
ဒရဒမ
ေ ့်မအလြမအညွှ်မမ ာြှတမာည့အြာ့အနှ်မမဆ ာဒေ့မမာမူ်စ္စညမအမပရပယ့ြာ့အမ
စီြံေ့အရှနပ ခ်မအ၊
(ဃ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဒရလြမအဒမ
ေ ့်မအတွ်မမ ဒရယ့ဉမြာ့အမ ာဝ်မာေွမမ
နမ်ုလင်နမ ခ်မအ၊မ ဒ်ရ့ဒရွှအဒ်
န ့်မအနခ်မအမ န်ုလင်မရြညမမဆ ဒ့်ရမမနှ်ာ
မဆ ခာပ်မ၊မ ဒရယ့ဉမ၏မ
ာနြ်မနှု်မအနှ်မဆမ လပာ
င ်မဒည့စညမအမြမအခာမမ ြာ့အမပ ငမ ညတမြှတနမ ခ်မအ၊
( ် ) မင်မစညမြာ့အမပမင လမမခနံ ခ်မအ၊မ ာတ်မာခာ်
န ုလင်နမ ခ်မအ၊မ ဒရွှအဒ်
န ့်မအနခ်မအ၊မ ညပဒင လှ့်မနခ်မအမ
လင်မ််မအြာ့အမ ဒိ့်မရွမမရ့တွ်မမ ာညငအံ န်ုရ်မလာ
ပင ်မဒည့မ စမမမပရပယ့၊ ယ့ဉမြာ့အ၊မ
ရေ့အြာ့အ၊မ ညပဒင လှ့်မရြငံ ာ့အနှ်မမဆ ာနခ့အာညငအံ ာဒိ့်မမ ်စ္စညမအမပရပယ့ြာ့အမပမင စီြံ
ေ့အရှနပ ခ်မအ၊
( စ ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဒရယ့ဉမြာ့အာ့အမ ဒရနေညမိ
ဆ ညမအဒ်အဒဝဒရအာတွမမ
လပာ
င ်မဒည့မ ဒရနေ်မ့နေူအဒရအယ့ဉမ၊မ ဒရယ့ဉမနှ်မမဆ ်စ္စညမအမပရပယ့ြာ့အမပင ညတမြှတမခာမမ
နှ်မဆာညီမ စီစဉမေ့အရှနပ ခ်မအ၊
(ိ) ိပ်မမြမအာတွ်မအမ ြီအဒေအလငြံ ခံ ုဒရအာတွမမမ ြီအညတမယ့ဉမြာ့အ၊မ ြီအညတမဝ်မေြမအြာ့အာ့အ
စီစဉမေ့အရှနပ ခ်မအ၊
( ဇ ) ိပ်မမြမအတွ်မမ ိပငမမမ်မရ်မ့်အဒည့မ ဒရယ့ဉမြာ့အတွ်မမ လင်မစစမြီအရရှဒပ ရအာတွမမမ
စီစဉမဒိ့်မရွမမဒ်အနခ်မအ၊
( ဈ ) ဒရလြမအဒမ
ေ ့်မအနှ်မမဆ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ လပာ
င ်မဒည့မ ြီအန်တပမ
င မြာ့အ၊မ ြီအန်မ
ဒရယ့ဉမြာ့အ၊မ ာခာမနမ ်ြီအြာ့အ၊မ ဒေ့မယ့ြာ့အ၊မ ဒရဒမ
ေ ့်မအန ်ဒရယ့ဉမြာ့အမပငလညမအဒမ့်မအ၊မ
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(ည)
(ဋ)
(ာ)

(ဍ)

ဒရဒမ
ေ ့်မအလငြံ ခုံဒရအာတွမမမ လပာ
င ်မဒည့ိမမညွယမဒရအမ ်စ္စညမအမပရပယ့ြာ့အနှ်မဆမ
ာနခ့အာညငအံ ာဒိ့်မမ ်စ္စညမအမပရပယ့ြာ့အ မပလ
င ညမအဒမ့်မအမ စီြံေ့အရှနပ ခ်မအ၊
ိပ်မမြမအမပင ေပခပမ
င မ်ာမမစီအနခ်မအြှမ မ့မွယမရ်မမ လပ်ှု မအမ့နှ်မဆမ ဒရမ့တ့ြာ့အမ
တညမဒိ့မမေ့အရှနပ ခ်မအနှ်မမဆ ာနခ့အလပာ
င ်မဒည့မ လင်မ််မအြာ့အမစီစဉမဒိ့်မရွမနမ ခ်မအ၊
ဒရလြမအဒမ
ေ ့်မအြာ့အမ
ေ့ဝစဉမေအွံ ြေပုအတပအင တမမဒရအာတွမမမ
န်ု်
န ်မေပ်မအညပြမအနခ်မအမ
လင်မ််မအြာ့အမ စီစဉမဒိ့်မရွမနမ ခ်မအ၊
ိပ်မမြမအတွ်မမ ိပငမမမ်မေ့အစဉမမ ဒရယ့ဉမြာ့အမမ ာခာမနမ ်ြီအြာ့အမပမင ာညငအံ န်ုခ
န ်မအ
မပစ္စနှ်မမဆ ဒရယ့ဉမဒ်ါ်တွ်မမ ာ်ညမအိငံအေ့အရှရ
ပ ြညမမဆ ဒရယ့ဉမာြှုေြမအဦအဒရမ မပစ္စတပ့င
နှ်မဆစ်မလာဉမအ၍မ လပာ
င ်မဒည့မစညမအမြမအြာ့အမပမင ေငတနမ ််မညတမြှတနမ ခ်မအ၊
ာဒမ့မမ ခွ ် မ ာ ရ့ရှ ပ ြာ့အ၊မ လူ ဝ်မ ြှု မ
ြ ီအ မ
ေ ်မ ဒ ရအနှ ်မ ဆ မ နမ်ညမညူ့ာ်မာ့အဦအစီအာ့်
ာရ့ရှြပ ာ့အနှ်မမဆ မာ်မအြ့ဒရအာ့်ြှမ တ့ဝ်မရည
ှပ ူြာ့အမ တ့ဝ်မေြမအဒိ့်မရ်မမ ဒ်ရ့ြာ့အမ
စီြံေ့အရှနပ ခ်မအ။

ာခ်မအ မ(၈)
ာင်မခာု်မြှုာ ေွအဲ ေွအဲ စညမအ နခ ်မအ
၂၈။

.

(မ) ဝ်မ ြမီအာ့်ညညမမ ဥမ္က ာာ်ါာဝ်မမ ာေွအဲ ဝ်မဦအဒရမ မပအင ဦအေမမြ်ပဒင ည့မ ာင်မခာု်မြှု
ာေွအဲ မပမင န်ညမဒေ့်မစငာစပအင ရာေွအဲ ၏မ ညဒေ့တူညီခာမနမ ေ်မမဆ ဒာ့မမ်ါာတပ်င မအမ ေွအဲ စညမအ
ရြညမ(၁) ဝ်မ ြမီအာ့်မမ ခ်မ့ာ်မတ့ဝ်မဒ်အာ်မညူ
ဥမ္က ာ
(၂) ာြှုဒိ့်မာရ့ရှခပ ာု်မ
ာေွအဲ ဝ်မ
(၃) ိပ်မမြမအလင်မ််မအမ မျွြမအမာ်မညူတစမဦအ
ာေွအဲ ဝ်မ
(၄) ဒရယ့ဉမလင်မ််မအမျွြမအမာ်မညူတ စမဦအ
ာေွအဲ ဝ်မ
(၅) ေ့ည့ရ်မိ်ပင မရ့မျွြမအမာ်မညူ ဥ်ဒေ်ည့ရှ်မတစမဦအ
ာေွအဲ ဝ်မ
(၆) စီအ်ွ့အဒရအလင်မ််မအမ မျွြမအမာ်မညူတစမဦအ
ာေွအဲ ဝ်မ
(၇) စီြံခ်မ့ခွဒဲ ရအလင်မ််မအမ မျွြမအမာ်မညူတစမဦအ
ာေွအဲ ဝ်မ
(၈) ဝ်မ ြမီအ ာ့်မခ်မ့ာ ်မတ့ဝ်မဒ ်အဒည့မမပင ယမ စ့အလှ ယမနှစမဦအမမမ
ာေွအဲ ဝ်မြာ့အ
( ခ ) (၁) ာင်မခာု်မြှုာေွအဲ မ ဥမ္က ာမမ ခ်မ့ာ်မညူတစမဦအဦအမပမင ာတွ်မအဒရအြှူအာနေစမမ ညတမြှတမ
တ့ဝ်မဒ်အရြညမ။
(၂) ာင်မခာု်မြှုာေွအဲ မ ဥမ္က ာညညမမ ာင်မခာု်မြှုာေွအဲ ၏မ ာစညမအာဒဝအြာ့အမပမင ညတမြှတမမ
ေ့အညညမမဆ လင်မေအငံ လင်မ်ညမအြာ့အနှ်ာ
မဆ ညီမ မာ်မအ်ရြညမ။
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၂၉။

(မ)မ ဥမ္က ာမညပ့င ြဟငတမမ ာေွအဲ ဝ်မြာ့အ၏ ရ့ေူအညမမတြမအညညမမ ်ါအနှစမမ နေစမညညမ။
( ခ ) ယ်မအရ့ေူအညမမတြမအမင်မိအငံ ညညမာ
ဆ ခါ ဝ်မ ြမီအာ့်မမ ဥမ္က ာနှ်မဆ ာေွအဲ ဝ်မာညစမြာ့အမ
ေွအဲ စညမအတ့ဝ်မဒ်အာ်မြမ်ီအညညမာ
ဆ ခာပ်မာေပမ ဥမ္က ာနှ်မဆ ာေွအဲ ဝ်မြာ့အသည် မိမိတိ့ု ၏
လုေ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်လက်ထမ်းဆဆာင်ရမည်။
( ဂ ) ဥမ္က ာနှ်မာ
ဆ ေွအဲ ဝ်မြာ့အညညမမရ့ေူအညမမတြမအမနှစမြမပြမေမမ်၍
ပင မေြမအဒိ့်မနခ်မအြ်
န ုရ။
(ဃ) ာဒမ
ေ ့်မအတစမရ်မရ်မဒေမ့်မမဆ ဥမ္က ာမ ညပ့ြင ဟငတမ ာေွအဲ ဝ်မရ့ေူအဒ်ရ့မ လစမလ်မညညမာ
ဆ တွမမ
ာစ့အေပအင ခ်မေ
့ ့အ်ါမမ ဥမ္က ာမ ညပ့ြင ဟငတမမ ာေွအဲ ဝ်မ၏မ ရ့ေူအညမမတြမအညညမမ ြူလရ့ေူအ၏မ
ညမမတြမအမင်မိအငံ ညညမာေပည့မ နေစမရြညမ။
( င ) ဥက္က ဋ္ဌ သိ့ု မဟုတ် အဖွ့ဲ ဝင်အေဖစ် ေကားေဖတ်တာဝန်ယူရသည့်ကာလကို ရာထူးသက်တမ်း
တစ်ခုဟု မသတ်မှတ်ရ။

၃၀။ ာင်မခာု်မြှုာေွအဲ မ ဥမ္က ာနှ်မဆမ ာေွအဲ ဝ်မြာ့အညညမမ ဝ်မ ြမီအာ့်၏မ ညတမြှတမခာမမြာ့အနှ်မဆာညီမ
လစ့၊မစရပတမနှ်မမဆ ခာီအနြှ်မဒဆ ်ွြာ့အမပမင ခံစ့အခွ်ရ
မဆ ည
ှပ ညမ။မ မ
၃၁။

(မ) ဥမ္က ာမ ညပ့င ြဟငတမမ ာေွအဲ ဝ်မာနေစမမ ခ်မ့ေ့အနခ်မအခံရဒည့မ ်ငဂု္ဂပ လမတစမဦအညညမမ ယ်မအာ့အမ
ြခ်မ့ေ့အြီမ့လမမ ဥမ္က ာမ ညပ့င ြဟငတမမ ာေွအဲ ဝ်မမ လင်မ််မအတ့ဝ်မဒိ့်မရွမနမ ခ်မအမပမင
ေပခပမ
င မေွယမရှည
ပ ညမမဆ ဒ်ွဒရအဒမ
ေ အဒရအာမာပုအခံစ့အခွ်မမဆ ညပ့ြင ဟငတမမ ာခ
န ့အာမာပုအမ ညမမိပ်င မခွ်မဆ
ြာ့အနှ်မမဆ မ်မအရှ်မအညူနေစမရြညမ။
( ခ ) ဥမ္က ာမ ညပ့င ြဟငတမမ ာေွအဲ ဝ်မတစမဦအဦအညညမမ ာင်မခာု်မြှုာေွအဲ မမ နမ်ုလင်မညညမမဆ ညပ့င ြဟငတမမ
နမ်ုလင်မရ်မြမံရွယမညညမမဆ ်ဋပည့ဉမတွ်မဒည့မလညမအဒမ့်မအမ ဒရ့်မအြှု၊မ မ ဝယမယူြှုမ ညပ့င ြဟငတမ
်ှ့အရြမအြှုတစမခငခငတွ်မဒည့မလညမအဒမ့်မအမ
တပမ
င မရမ
ပင နမ ေစမဒစ၊မ
ညွယမဝမ
ပင မ၍နေစမဒစ
တစမ်ညမအ်ညမအနေ်မမဆ ာမာပုအညမမိ်ပင မဒ််ါမမ ြပြပမ ြညမည့ပင ာမာပုအညမမိ်ပင မဒ ေမ့်မအမပငမ
ာေွအဲ ၏မာစညမအာဒဝအတွ်မမ ေငတမဒေ့မဒန့်ိပငရြညမ။
( ဂ ) ်ငေမြခွဲ (ခ) ာရမ ေငတမဒေ့မဒန့်ိပငခာမမမမပင ာင်မခာု်မြှုာေွအဲ မ ာစညမအာဒဝအြှတမတြမအ
ြာ့အတွ်မမ ဒရအြှတမေ့အရြညမနေစမြ်ီအမ ညမမိ်ပင မညညမာ
ဆ ေွအဲ ဝ်မညညမမ ယ်မအ်ဋပည့ဉမနှ်မမဆ
ဒည့မလညမအဒမ့်မအ၊မ ဒရ့်မအြှုဝယမြှုမ ညပ့င ြဟငတမမ ်ှ့အရြမအြှုနှ်မဆဒည့မလညမအဒမ့်မအမ
စ်မလာဉမအ၍မာင်မခာု်မြှုာေွအဲ မမ ဒိွအဒနွအနခ်မအ၊မိငံအနေတမနခ်မအ နမ်ုရ့တွ်မမြ်ါဝ်မရ။
(ဃ) ဥမ္က ာနှ်မဆ ာေွအဲ ဝ်မတစမဦအဦအြှ့မ ဒ်ွဒရအဒမ
ေ အဒရအမ ာမာပုအညမမိ်ပင မခွ်မမဆ ညပ့င ြဟငတမမ ာနခ့အမ
ာမာပုအညမမိ်ပင မခွ်မမဆ ရှမပ ြရှမပ ိငံအနေတမရ်မမ ာဒမ
ေ ့်မအဒ်ါ်ဒ်ါမမလင်မမ ာင်မခာု်မြှုာေွအဲ ၏မ
ိငံအနေတမခာမမညညမမ ာြ်ီအာန်တမမ ာတညမနေစမညညမ။

၃၂။ ာင်မခာု်မြှုာေွအဲ မ ဥမ္က ာမ ညပ့င ြဟငတမမ ာေွအဲ ဝ်မတစမဦအဦအညညမမ ဒာ့မမ်ါာဒမ
ေ ့်မအတစမရ်မရ်မမ
ဒ်ါ်ဒ်ါမမ်ါမမ ရ့ေူအြှရ်မစဲနမခ်မအခံရြညမမ (မ) ဝ်မ ြမီအာ့်မမ ရ့ေူအြှရ်မစဲညညမမဆ ာြပ်မ့ခာြှတနမ ခ်မအ၊
( ခ ) ခပ်င မလငဒံ ည့မ ာဒမ
ေ ့်မအန်ခာမမြရှေ
ပ ဲမ ာင်မခာု်မြှုာေွအဲ မ ာစညမအာဒဝအညပ့င မ တမမဒရ့မမရ်မမမ
ညငအံ လတစမိမမတညမအမ ်ာမမမွမနမ ခ်မအ၊မ
.
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( ဂ ) ဝ်မ ြမီအာ့်နှ်မမဆ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မတ့ပင ၏မ ာမာပုအစီအ်ွ့အမပမင ေပခမ
ပင မဒစဒည့မ
ာနခ့အလင်မ််မအတ့ဝ်မတစမခငခငမမပင လမမခံဒိ့်မရွမမဒ ေမ့်မအမ ဒ်ါ်ဒ်ါမမခာမမာရမ
ာင်မခာု်မြှုာေွအဲ မမ ဝ်မ ြမီအာ့်ညပ့င တ်မန်၍မ ရ့ေူအတ့ဝ်မြှရ်မစဲရ်မမ ိငံအနေတမနခ်မအ၊
(ဃ) ်ငဂ္ဂုပ လမတစမဦအမပမင ာေွအဲ ဝ်မာနေစမြခ်မ့ေ့အြီမ ေပင်ငဂု္ဂပ လမြှ့မ ာေွအဲ ဝ်မာနေစမမ ြပြပာလင်မ
ဝတ္တ ရ့အြာ့အမ ဒိ့်မရွမနမ ခ်မအမပမင ေပခမ
ပင မေွယမရည
ှပ ညမမဆ ဒ်ွဒရအဒမ
ေ အဒရအမ ာမာပုအညမမိပ်င ခမ ွ်မဆ
ညပ့င တညမအြဟငတမမ မ ာနခ့အာမာပုအညမမိ်ပင မခွ်မဆ တစမခငခငရှဒပ ေမ့်မအမ ဝ်မ ြမီအာ့်မမ စပစစမ
ဒတွအရှနပ ခ်မအ။
၃၃။ ်ငေမြမ ၃၂မ ာရမ ရ့ေူအတ့ဝ်မြှမ ရ်မစနဲ ခ်မအခံရဒည့ဒမ
ေ ့်မမဆ ဥမ္က ာမ ညပ့င ြဟငတမမ ာေွအဲ ဝ်မ ရ့ေူအ
ဒ်ရ့လစမလ်မလင်မမ ဝ်မ ြမီအာ့်ညညမမ မ ဥမ္က ာာညစမမ ညပ့င ြဟငတမမ ာေွအဲ ဝ်မာညစမမမပင ညတမြှတမခာမမြာ့အမ
နှ်မာ
ဆ ညီမ ရမမဒ်ါ်မအမ၃၀မာတွ်မအမခ်မ့ာ်မတ့ဝ်မဒ်အရြညမ။
ာခ်မအ (၉)
ာင်မခာု်မြှုာ ေွအဲ ၏မလင်မ််မအ တ့ဝ်မနှ်မဆလ င်မ််ပင မခွ်ြမဆ ာ့အ
၃၄။

.

ာင်မခာု်မြှုာေွအဲ ၏မ လင်မ််မအတ့ဝ်မနှ်မဆ လင်မ််ပင မခွ်ြမဆ ာ့အြှ့မ ဒာ့မမ်ါာတပ်င မအနေစမညညမမ (မ) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏မ လင်မ််ပင မခွ်နမဆ ှ်မမဆ လင်မ််မအတ့ဝ်မြာ့အမပငလညမအဒမ့်မအ၊မ
ိပ်မမြမအိပ်င မရ့လင်မမ််မအြာ့အမပလ
င ညမအဒမ့်မအမ ာဒမ့်မာေညမဒေ့မမ ဒိ့်မရွမမနပ်င မဒရအ
ာတွမမမာ်ီအမ်မ ြမီအ ေမ်မ၍မ လြမအညွှ်မြနှု ်ုခ
န ်မအ၊
( ခ ) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မရမှပ ာ့် ြမီအြှူအနှ်မဆာေမမာိ်မရ
ဆ မှပ ာရ့ေြမအြာ့အာ့အ
ဝ်မ ြမီအာ့်ညပ့င တ်မန်၍မ ဒရွအခာယမခ်မ့ာ်မနခ်မအ၊မ ရ့ေူအြှေယမရှ့အနခ်မအ၊မ ညတမြှတမခာမမြာ့အ
နှ်မာ
ဆ ညီမရ့ေူအတပအင နြှ်မဒဆ ်အနခ်မအြာ့အမပမင ဒိ့်မရွမနမ ခ်မအ၊
( ဂ ) ်ငေမြခွမဲ (ခ)မ ာရမ ခ်မ့ာ်မဒည့မ ာရ့ေြမအညညမမ ာညမမ ၆၀မ နှစမမ န်ညမ်ဆ ါမမ ညမမန်ညမမဆ
ာြ်ပြမအစ့အယူခွ်မဒဆ ်အမနခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ လင်မ််မအလပာ
င ်မခာမမာရဒည့မလညမအဒမ့်မအ၊မ
မ့ယမံရှ်မ၏မ မာ်မအြ့ဒရအာဒခ
န ာဒ်ာရဒည့မလညမအဒမ့်မအမ ိမမလမမတ့ဝ်မမ
ေြမအဒိ့်မလပဒင ည့မ ာိပင်ါာရ့ေြမအာ့အမ ာညမမမ ၆၅မ နှစမမ နမ်ညမည
ဆ ညမာ
ဆ ခာပ်မာေပမ
ဝ်မ ြမီအာ့်၏မ ညဒေ့တူညီခာမနမ ေ်မမဆ တစမနှစမလင်မတစမ ြမပြမစီမ ညမမတြမအတပအင နြှ်မ၍
ဆ မ
ဒိ့်မရွမမခွ်နမဆ ်ုခ
န ်မအ၊
(ဃ) ိပ ်မ မ ြမ အ လင ံ ြခ ုံ ဒရအ၊မ ဒေအာန္တ ရ ့ယမ မ ်မ အ ရှ ်မ အ ဒရအ၊မ မာ်မ အ ြ့ဒရအနှ ်မ ဆ မ ိပ ်မ မ ြမ အ
်တမဝ်မအမာ်မေပ်မအညပြမအဒရအတပ့င ာတွမမမ ြူဝါေြာ့အ၊မ လင်မ််မအစဉမြာ့အနှ်မမဆ ာစီာစဉမြာ့အ
ခာြှတမ၍မ လပာ
င ်မဒည့မ လငြံ ခုံဒရအာေွအဲ ြာ့အနှ်မမဆ စစမဒိအဒရအာေွအဲ ြာ့အမ မ ေွအဲ စညမအြ်ီအ မလင်မ််မအ
တ့ဝ်မြာ့အမညတမြှတနမ ခ်မအ၊
( ် ) ဒရယ့ဉမြာ့အြှ မင်မစညမာတ်မာခာမ မပင်မတွယမဒိ့်မရွမမရ့တွ်မမ နြ်မိ်မညွမမလမမ
ဒခာ့ဒြွအဒစဒရအ၊မ ဒေအမ်မအလငြံ ခုံဒရအနှ်မမဆ မာ်မအြ့ဒရအာတွမမလညမအဒမ့်မအ၊မ မင်မညယမ
ဒရယ့ဉမညယမယူ်ပ့င ဒိ့်မဒရအ လင်မ််မအြာ့အေွအံ ြေပုအတပအင တမမဒရအာတွမလ
မ ညမအဒမ့်မအ၊
ိပ်မမြမအ ်တမဝ်မအမာ်မမ ေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမဒရအတပ့ငာတွမလ
မ ညမအဒမ့်မအမ နပ်င မ်ံတမ့
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နှ်မမဆ ာ့ိီယံ နပ်င မ်ံြာ့အမမ လမမဒတွအမာ်ည
မဆ အငံ ဒိ့်မရွမမညညမဆမ စံခာပ်မစံညွှ်မအြာ့အနှ်မမဆ
လပမ
င မဒလာ့ညီဒေွရှဒပ စရ်မမ စီြံဒိ့်မရွမနမ ခ်မအ၊
( စ ) ိပ ်မ မ ြမ အ လင ံ ြခ ုံ ဒရအ၊မ မ
ြ ီအ မ
ေ ်မ ဒ ရအနှ ်မ ဆ ာဒမ့်မ ာ ေညမ ဒ ေ့မ ဒ ရအတပ င ့ာ တွ မ မ မ
ာန်ညမနမ်ညမိ်ပင မရ့ ဒရဒမ
ေ ့်မအာေွအဲ ခာု်မမမ န်ာ့်မအညညမမ
ဆ ွ်မေ်မအရှ်မအြာ့အ၊မ ိငံအနေတမခာမမ
ြာ့အနှ်မာ
ဆ ညီမ ာန်ညမန်ညမိပင်မရ့ာေွအဲ ာစညမအြာ့အ၊မ ဒေညိပင်မရ့ာေွအဲ ာစညမအြာ့အနှ်မမဆ
ိမမညွယမညှနပ ပ်ှု မအမ ဒိ့်မရွမနမ ခ်မအ၊
(ိ) ဝ်မ ြမီအာ့်မမ ာခါာ့အဒလာ့မစွ့မ ဒ်အာ်မညညမဆမ ာနခ့အလင်မ််မအတ့ဝ်မြာ့အမပင
ဒိ့်မရွမမနမခ်မအ၊
( ဇ ) ာရ့ေြမအ၊မ ာြှုေြမအြာ့အ၏မ လစ့နှ်မဆ စရပတမြာ့အတပအင နြှ်နမဆ ခ်မအ၊မ ဒလင့ဆခာခ
န ်မအတပ့င မပမင စီြံ
ဒိ့်မရွမမနမခ်မအ။
အခန်း (၁၀)
ိပ်မမြမအဝ်မဒိ့်မခ များ ဆကာက်ခေံ ခင်း၊ ဆ ွေကးကျန်များအတွက် သိမ်းယူေခင်း နှင့် ထိဆု က
ွေ းကျန်များကို
အရဆကာက်ခံ ေခ င်း
၃၅။ (က) ဆရယာဉ်ေိငု ်ရှင်နှင့် ဆရယာဉ်မှူးတိ့ု သည်မ ိပ်မမြမအြာ့အတွ်မမ ််မလယမမူအဆရယာဉ်ြာ့အမ
နှ်မမဆ န်ညမတွ်မအဒရယ့ဉမြာ့အမ ညွ့အလ့နခ်မအ၊မ ိပငမမမ်မနခ်မအ၊မ ရ်မ့်အနခ်မအ၊မ ေွမမခွ့နခ်မအ၊
ာနခ့အတစမ်ညမအ်ညမအ ာညငအံ န်ုခ
န ်မအ စညညမတ့ပင နှ်မစဆ ်မလာဉမအ၍မ ဥဥ်ဒောရမ ညတမြှတမ
ေ့အဒည့မ ိပ်မမြမအဝ်မဒိ့်မခြာ့အမပငမ နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မည့ပင မ ဒ်အဒိ့်မ
ရြညမ။
( ခ ) ဥဥ်ဒောရမ ညတမြှတမေ့အဒည့မ ိပ်မမြမအဝ်မဒိ့်မခြာ့အမပမင ခပ်င မလဒငံ ည့ာဒမ
ေ ့်မအ
ြရှေ
ပ ဲမ ဒ်အဒိ့်မရ်မမ တြ်မ်ာမမမွမမ်ါမမ ေပိ
င ပ်မမြမအဝ်မဒိ့်မခြာ့အ၏ ်ါအိမပင
ောမဒ ေမအာနေစမမ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မည့ပင မ ဒ်အဒိ့်မရြညမ။မ မ ယ်မအောမဒ ေမအမပင
ဒ်အဒိ့်မရ်မမ ်ာမမမွမမ်ါမမ ဒရယ့ဉမနှ်မဆမ ဒရယ့ဉမဒ်ါ်ရှမပ ်စ္စညမအမပရပယ့ြာ့အမပမင
ဒ်အဒိ့်မရြညမဆောမဒ ေမအ ာဒ်
န ာဒမာြရြီာေပမ ေပ်မအညပြမအေ့အနပ်င မညညမ။
( ဂ ) ဒရယ့ဉမြှူအမ ညပ့င ြဟငတမမ ဒရယ့ဉမတွ်မမ တ့ဝ်မေြမအဒိ့်မညူတစမဦအဦအညညမမ ြပြပ၏မ
နမ်ုလင်မြှုမ ညပ့င ြဟငတမမ ဒ်ါဆဒလာ့ဆြှုဒ ေမ့်မမဆ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမမ ်ပ်င မိ်ပင မဒည့မ
ညပ့င ြဟငတမမ လမမဝယမေ့အရှပမ ာညငအံ န်ုဒည့မ ိပ်မမြမအတံတ့အမပငနမေစမဒစ၊မ ိပ်မမြမအိပင်မရ့
လွယမမူာိ်မဒန်ဒစဒရအာတွမမမ ာညငအံ ာဒိ့်မမ ်စ္စညမအမပရပယ့တစမခငခငမနပင ေစမဒစ
်ာမမစီအိငံအရှုအံ ဒစ်ါမမ ေပည
င ့ပင ်ာမမစီအိငံအရှုအံ ြှုာတွမမမ ဒလာ့မဒ ေမအမပငမ နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအ
ာ့ာ့်ပ်င မမမညတမြှတမညညမာ
ဆ တပ်င မအမ ဒ်အဒလာ့မရ်မမ တ့ဝ်မရည
ှပ ညမ။
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မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ (မ) ဥဥ်ဒောရမ ဒ်အဒိ့်မ ရ ်မ မ ညတမ ြှ တ မ ေ ့အဒည့မ ိပ ်မ မ ြမ အ ဝ်မ ဒ ိ့်မ ခြာ့အ၊မ
မင်မမာစရပတမြာ့အ၊ ောမဒ ေမအြာ့အနှ်မမဆ ဒလာ့မဒ ေမအြာ့အမပမင ဒ်အဒိ့်မရ်မမ ်ာမမမွမမညူ
ာဒ်ါ်မတညမိဲာခွ်မာခိပင်မရ့ဥ်ဒေြာ့အနှ ်ာ
မဆ ညီ ာရဒတ့်မအခံခွ်မဆရည
ှပ ညမ။
( ခ ) ်ငေမြခွဲ (မ) ာရမ ဒိ့်မရွမမရ်မမ ည်မဒဆ လာ့မဒည့ာရ့ရှာ
ပ ့အမ ဒမ့မလပတဒမ တ့မာရ့ရှပ
ာနေစမ ခ်မ့ာ်မတ့ဝ်မဒ်အနပ်င မညညမ။
( ဂ ) ဥဥ်ဒောရမ ဒ်အဒိ့်မရ်မညတမြှတေ
မ ့အဒည့မ ိပ်မမြမအဝ်မဒိ့်မခြာ့အ၊မ မင်မမာ
စရပတမြာ့အမ ညပ့င ြဟငတမမ ဒလာ့မဒ ေမအြာ့အမပငမ ဒ်အဒိ့်မရ်မမ ်ာမမမွမမညညမမဆ မ့လ
ာတွ်မအတွ်မ လညမအဒမ့်မအ၊မ ေပ်င ာမမမွမမညူာဒ်ါ်မ တညမိဲာခွ်မာခိပင်မရ့ဥ်ဒေမ
ြာ့အနှ်မာ
ဆ ညီ ာရဒမ့မမခံဒ်ညညမဆ မ့လာတွ်မအတွ်မလညမအဒမ့်မအမ မ ညမမိ်ပင မရ့မ
ဒရယ့ဉမမပမင ိပ်မမြမအြှမ ေွမမခွ့ခွ်မဆလမမြှတမေငတမဒ်အနခ်မအြ်
န ုရ်မမ ညမမိပင်မရ့
ာရ့ရှာ
ပ ့အမညွှ်မ ေမ့အရြညမ။
ာခ်မအ မ(၁၁)
ေဏ္ဍ့ဒရအိပ်င မရ ့တ့ဝ်မနှ်မမဆ လင်မ််ပင မခွ်ြမဆ ာ့အ

၃၇။ နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ ဥဥ်ဒောရမ လင်မ််မအဒိ့်မရွမမန်ပင မဒရအာတွမမမ လပာ
င ်မဒည့မ
ဒ်ွဒ ေမအာရ်မအာနှအီ ြာ့အမပမင ဝ်မ ြမီအာ့်ြှတစမိ်မမဆ န်ညမဒေ့်မစငာစပအင ရာေွအဲ ၏မ ာတညမန်ုခာမမ
ရယူ၍မ န်ညမတွ်မအနမ်ညမ်မ ောမြာ့အနှ်မမဆ ဒ်ွဒရအဒမ
ေ အဒရအာေွအဲ ာစညမအြာ့အေံြှမ ဥ်ဒေနှ်ာ
မဆ ညီမ ဒ်ွဒခာအ
ယူန်ပင မညညမ။
၃၈။မ မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မြှမ လွှဒဲ န့််မအရယူြညမမဆ နပ်င မ်ံဒတ့မ််ပင မမ ်ငဒံ ည်ပ်င မ်စ္စညမအြာ့အမပင
မန်ညမဒေ့်မစငာစပအင ရာေွအဲ ၏မ ညဒေ့တူခွ်နမဆ ်ုခာမမာရမ မ့လဒ်ါမမဒစာအနေ်မမဆ တ်မေအပင တွမမခာမမမ
ညတမြှတမ၍မနပ်င မ်ံဒတ့မ၏ရ်မအနှအီ နြှု်မ နှြံ ှုတ်မ ေအပင ာ နေစမမ ဒေ့မန်ရြညမ။
၃၉။

နပ်င မ်ံဒတ့မ၏မရ်မအနှအီ နြှု်မနှြံ ှုတ်မေအပင ာဒ်ါ် မာည်မာ
ဆ နြတမဒဝစငမမပင နပ်င မ်ံဒတ့မည့ပင မခွဒဲ ဝဒ်အရြညမ။

၄၀။မမမမ(မ)

.

ြညမညညမဆ ေဏ္ဍ့ဒရအနှစမတွ်မြိပငမ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏ ေဏ္ဍ့ရ်မ်ငံဒ်ွြှ
ဒာ့မမဒေ့မန််ါမ မင်မမာစရပတမြာ့အမပမင မာခံညအငံ စွနဲ ်ပင မညညမ(၁) ာင်မခာု်မြှုမ ာေွအဲ ဝ်မြာ့အာတွမမမ ခာီအနြှ်ဒမဆ ်ွ၊မာခဒမ
ေ အဒ်ွနှ်မမဆ ဒေ့မမ်ံဆစရပတမြာ့အ၊
(၂) မနြ ်မ ြ့ဆ ိ ပ ်မ မ ြမ အ ာ့ာ့်ပ င ်မ တ ွ ်မ မ တ့ဝ်မ ေ ြမ အ ဒိ့်မ ည ညမ ဆ ဝ်မေြမအြာ့အ၊
ာ ြမံဒ်အြာ့အ၊မ ဝ်မေြမအမပယ
င မစ့အလှယမြာ့အနှ်မမဆ ာရ့ရှြပ ာ့အ၏မ လစ့၊မ စရပတမ
ခာီအနြှ်မဒဆ ်ွြာ့အ၊မာခဒမ
ေ အဒ်ွြာ့အ၊မာြ်ပြမအစ့အလစ့ြာ့အနှ်မမဆ လင်မညမမိငဒ်ွြာ့အ၊
(၃) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမမ
မာခံရြညမနေစမဒည့မ
လင်မ််မအလင်မဒိ့်မြှု
စရပတမြာ့အ၊မ န်ု်
န ်မေပ်မအညပြမအဒရအစရပတမြာ့အနှ်မမဆ တ်မေအပင ဒလာ့ဆမ လာ့ေ့အာညငအံ မ
စရပတမြာ့အ၊
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(၄) မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမမ ဒခာအယူေ့အဒ်ွာဒ်ါ်မ ဒ်အဒိ့်မရညညမဆ ာတပအင
နှ်မမဆ စရပတမြာ့အ၊
(၅) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမမ ဒခာအယူေ့အဒ်ွြာ့အာဒ်ါ်မ န််မလညမဒ်အိ်မရ်မမ
လပာ
င ်မညညမမဆ ဒ်ွရ်မြာ့အ၊
(၆) မ့လရှညမာဒမ
ြွ အြာ့အမ န််မလညမဒ်အိ်မရ်မမ ညပ့င ြဟငတမမ မင်မခြမအတတမဒည့
်ပ်င မိ်ပင မ်စ္စညမအြာ့အနှ်မမဆ တ်မေအပင ဒလာ့ဆဒည့မ ်ပ်င မိ်ပင မ်စ္စညမအြာ့အမပမင န််မလညမ
ာစ့အေပအင နပ်င မဒရအာတွမမမ ညီအည်မ့ေ့အရှပဒည့မ ရ်မ်ငံဒ်ွစ့ရ်မအညပ့င မ ဒ်
န ့်မအဒရွှအ ရ်မမ
လပာ
င ်မညညမမဆ ဒ်ွရ်မြာ့အ၊
(၇) မနြ ်မ ြ့ဆ ိ ပ ်မ မ ြမ အ ာ့ာ့်ပ င ်မ ၏ မ ်ပ င ်မ ိ ပ င ်မ ်စ္စ ည မ အ ြာ့အာ့အမ ာညစမ ာ စ့အေပ င အ
လဲလှယနမ ပ်င နမ ခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ တ်မေအပင ဒလာ့ဆမာခ
န ်မအတပ့င ာတွမမမ ညီအည်မ့ေ့အရှရ
ပ ်မမ
ည်မဒဆ လာ့မညညမဟငမ ယူိဒည့မဒ်ွရ်မြာ့အ၊
(၈)မ နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမမ ခွ်နမဆ ်ုဒည့မ မာခံညအငံ စွဲခွ်မဆရည
ှပ ညမမဆ လင်မ််မအညစမ၊
ဒိ့်မရွမမိဲ လင်မ််မအစီြံမပ်မအြာ့အာတွမမမ မင်မမာစရပတမြာ့အ၊မ စမမမပရပယ့ြာ့အ၊
ဒရယ့ဉမြာ့အ၊မ ယ့ဉမြာ့အ၊မ ယန္တရ့အြာ့အ၊မ တ်မိ်မစမမမပရပယ့ြာ့အာတွမမမ
မင်မမာစရပတမြာ့အ၊
(၉) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမမ မာခံညအငံ စွည
ဲ ်မည
ဆ ညမဟငမ ိငံအနေတမေ့အညညမမဆ မ ာနခ့အမ
ာညငအံ စရပတမြာ့အ။
( ခ ) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏မ ာနြတမလမမမာ်မဒ်ွမပင ည်မဒဆ လာ့မညညမမဆ ရ့ခပ်င မနှု်မအမ
ညတမြှတမ၍မ ာဒေွဒေွရ်မ်ဒငံ ်ွနှ်မဆမ ည်မဒဆ လာ့မညညမမဆ ညီအည်မ့ရ်မ်ဒငံ ်ွစ့ရ်မအြာ့အမ
ေွ်မလ
ဆ ှစမေ့အရှနပ ပ်င မညညမ။
(မဂ ) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအမ ာ့ာ့်ပ်င မညညမမ လစ့၊မ လင်မခနှ်မမဆ စရပတမနှု်မအေ့အြာ့အမပမင မ ဝ်မြမီအာ့်၏မ
ခွ်နမဆ ်ုခာမနမ ေ်မမဆ ညတမြှတနမ ်ာ့်မအနပ်င မညညမ။
၄၁။

(မ) မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ မ နှစမစဉမမ ေဏ္ဍ့ဒ်ွာရာညငအံ စ့ရ်မအြာ့အမပငမ ယခ်မမ
ေဏ္ဍ့ဒရအနှစမြာ့အ၏မ ာြှ်မဝ်မဒ်ွနှ်မမဆ ာညငအံ စရပတမြာ့အာဒ်ါ်ာဒခ
န ခံ၍မ နမ်ုစငဒရအိွဲမ
ရြညမ။
(မခ ) ခ်မြ့ ှ်မအမဒန ခဒ်ွစ့ရ်မအြာ့အမပမင နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏မ ာင်မခာု်မြှုာေွအဲ ာစညမအာဒဝအတွ်မမ
လမမခံာတညမန်ုနပ်င မညညမ။
(မဂ ) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမမ ာတညမ န် ုေ့အဒည့မ နှစမစဉမရညငအံ ြှ်မအဒခ
န ဒ်ွစ့ရ်မအမ
ြပတ္တူတစမစငမ
ံ ပမင ဝ်မ ြမီအာ့်ညပ့င မ ဒ်အ်ပ့င ရြညမ။
(ဃ) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏မ ေဏ္ဍ့ဒရအနှစမာလပမ
င မမ စငစငဒ်ါ်မအရဒ်ွညအငံ ဒ်ွြာ့အာ့အမ
နမ်ညမဒေ့်မစင၏ ေဏ္ဍ့ဒ်ွာရာညငအံ ခ်မ့ြှ်မအဒခ
န ဒ်ွစ့ရ်မအတွ်မမ ေဏ္ဍ့ဒ်ွာရာညငအံ မ
ိပင်မရ့ဥ်ဒေ နှ်မာ
ဆ ညီမ ညီအနခ့အဒေ့မန်၍မ ေညမည
ဆ ွ်မအဒရအိွဲရြညမ။

၄၂။ မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ နမ်ညမဒေ့်မစငာစပအင ရာေွအဲ မမ နှစမစဉမညတမြှတမဒ်အညညမမဆ
ေညမဝဆ ်မဒ်ွနှ်မမဆ တညမိဲဥ်ဒောရမ မာည်မည
ဆ ညမမဆ ာခွ်မာခြာ့အမပမင နပ်င မ်ံဒတ့မည့ပင ဒ်အညွ်မအရြညမ။
.
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၄၃။

မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ (မ) ည်မဒဆ လာ့မညညမမဆ ောမြာ့အတွ်မ နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မာြညမနေ်မမဆ မာ်မဒ်ွနှ်မဆမ
နပ်င မ်နံ ခ့အညငအံ ဒ်ွစ့ရ်မအြာ့အမပမင ညီအနခ့အစ့ရ်မအေွ်လ
မဆ ှစမေ့အခွ ်မဆရှပ ညညမ။
( ခ ) မိမိလက်ဆအာက်ရှိ လုေ်ငန်းအုေ်စုအလိက
ု ်လည်းဆကာင်း၊ လုေ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလိက
ု ်
လည်းဆကာင်း ဝင်ဆငွထွက်ဆငွအဆခ
ေ အဆနများ ဆေါ်လွင်ဆစရန် သီးေခားဆငွစာရင်းများ
ဖွင်လ
့ ှစ်ထားရှရ
ိ မည်။
( ဂ ) မိမိရရှဆိ သာ နိငု ်ငေံ ခားသုးံ ဆငွေဖင့်ရရှသ
ိ ည်ဝ့ င်ဆငွကို ဝ်မ ြမီအာ့်၏ ခွငေ့် ေုချကေ် ဖင့်
ထုတ်ယသ
ူ ုးံ စွေဲ ိငု ်ခွင်ရ
့ ှိ သည်။
(ဃ) ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်အဖွ့ဲ ဖွ့ဲ စည်းဆဆာင်ရွက်ရမည်။

၄၄။ မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ ဒာ့မမ်ါစ့ရ်မအြာ့အမပင ဝ်မ ြမီအာ့်မမ ညွှ်မ ေမ့အညညမမဆ
ာတပ်င မအမတ်မန်ရြညမမ (မ) ဝ်မေြမအာ်မာ့အစ့ရ်မအ၊
(မခမ) ဒ်ွည့အာမဒနခာဒ်၊
(မဂမ) မင်မ်စ္စညမအေငတမလင်မညညမ၊ဆ မဒရ့်မအဝယမညညမဆမညပ့င ြဟငတမမ ဝ်မဒိ့်မညညမစဆ ့ရ်မအ၊
(ဃ) ာရှုအံ ၊မာနြတမစ့ရ်မအ၊
(မ်မ) လမမမာ်မရှ်မအတြမအ။
၄၅။ မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ ဝ်မ ြမီအာ့်ဒာ့မမရမှပ စီအ်ွ့အဒရအာေွအဲ ာစညမအြာ့အာ ေမ့အမ
ဒ်ွဒ ေမအိပင်မရ့ ာန််မာလှ်မာမူာညီဒ်အနခ်မအနှ်စမဆ ်မလာဉမအ၍မ ဝ်မ ြမီအာ့်၏မ ညဒေ့တူညီခာမနမ ေ်မဆမ
ဒိ့်မရွမမရြညမ။
၄၆။ နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ
န ြ်မြ့နပ်င မ်ံည့အရ်မအနှအီ န ြှု်မနြှံ ှုဥ်ဒေနှ်မမဆ
ဥ်ဒေတပ့င နှ်မာ
ဆ ညီမ ြပြပ၏ဒ်ွဒ ေမအာရ်မအာနှအီ ြာ့အမပမင ရ်မအနှအီ နြှု်မနနှံ ်ပင မညညမ။

နပ်င မ်နံ ခ့အရ်မအနှအီ န ြှု်မနှြံ ှု

၄၇။ မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏မ လင်မ််မအနှ်မဆ စ့ရ်မအြာ့အမပမင န်ညမဒေ့်မစငစ့ရ်မအစစမခာု်မရငအံ
ညပ့င ြဟငတမမ နြ်မြ့နပ်င မ်ံစ့ရ်မအဒမ့်မစီတွ်မမ ြှတမ်တ
ငံ ်မေ့အဒည့မ စ့ရ်မအစစမာေွအဲ ၏မ စစမဒိအြှုခံယူ
ရြညမ။
၄၈။ စ့ရ်မအစစမာေွအဲ ၏မ စ့ရ်မအစစမာခဒမ
ေ အဒ်ွြာ့အမပမင နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏ ေဏ္ဍ့ဒ်ွမ
ရ်မ်ဒငံ ်ွြှမ မာခံဒ်အရြညမ။
၄၉။ နှစမစဉမေဏ္ဍ့ဒရအနှစမာတွမမမ စ့ရ်မအစစမာေွအဲ ၏မ စစမဒိအဒတွအရခှပ ာမမမ ာစီရ်မခံစ့မပငမ ညတမြှတမခာမမ
ြာ့အနှ်ာ
မဆ ညီမ ာ့်ာေွအဲ ာစညမအြာ့အညပ့င မ ာစီရ်မခံတ်မန်ရြညမ။
၅၀။

.

ာစီရ်မခံစ့တွ်မမ ဒာ့မမ်ါာခာမမြာ့အ်ါဝ်မရြညမမ (မ) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏မ လင်မ််မအဒိ့်မရွမမြှုာဒခ
န ာဒ်ြာ့အ၊မ ေဏ္ဍ့ဒရအိပ်င မရ့မ
ေငတနမ ််မခာမမြာ့အ၊
( ခ ) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏မ ်စ္စညမအစ့ရ်မအြာ့အ၊မ ေညမဝဆ ်မဒေမအြာ့အ၊မ ိမမခံာညငအံ နမ်ုခွ်မဆ နှ်မမဆ
ာနခ့အေဏ္ဍ့ဒရအိပင်မရ့မာခာမမာလမမြာ့အ၊
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( ဂ ) ဥဥ်ဒောရမ တရ့အဝ်မိမမခံရြညမမဆ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏မ ်ပ်င မိ်ပင မြှု၊
်စ္စညမအြာ့အမေငခွဒဲ ရ့်မအခာ်
ြ ီအမရ်မအနှအီ နြှု်မနနှံ ခ်မအတပ့င ာတွမမမရဒ်ွနှ်မဆ ာညငအံ စရပတမစ့ရ်မအ၊
(ဃ) ာနခ့အတ်မန်ရ်မရှ်ပ ါမမ စ့ရ်မအစစမာေွအဲ ၏မ ညီအနခ့အာစီရ်မခံစ့။
၅၁။ မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏မ လပာ
င ်မခာမမာရနေစမဒစ၊မ ဝ်မ ြမီအာ့်၏တ့ဝ်မဒ်အခာမမာရမ
မနေစမဒစမစ့ရ်မအစစမာေွအဲ ညညမမ ညီအနခ့အစစမဒိအမ ာစီရ်မခံတ်မန်ရြညမ။
၅၂။

စ့ရ်မအစစမာေွအဲ မဒည့မ လညမအဒမ့်မအ၊မ ာခ
န ့အာခွ်ာ
မဆ ့ာ့ရညူမ တစမဦအဦအမဒည့မ လညမအဒမ့်မအမ (မ) ေဏ္ဍ့ဒရအိပင်မရ့နှ်မမဆ လင်မ််မအ်ပ်င မအိပင်မရ့မ စ့ရ်မအဇယ့အြာ့အမပင နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအမ
ာ့ာ့်ပ်င မေံြှမ ဒတ့်မအခံ််ပင မခွ်ရ
မဆ ည
ှပ ညမ။
(မခ ) ေဏ္ဍ့ဒရအိပင်မရ့နှ်မမဆ လင်မ််မအ်ပ်င မအိပင်မရ့မ စ့ရ်မအဇယ့အြာ့အမပင မ ဒမ့မမနငတနမ ခ်မအမ
ညပ့င ြဟငတမမ မူအယူနခ်မအမ န်ုလင်မန်ပင မညညမ။

၅၃။ မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ ြပြပ၏ဝ်မေြမအြာ့အမ မွယမလွ်မနမခ်မအ၊မ ရ့ေူအြှေငတမ်ယမနခ်မအ၊
ာြ်ပြမအစ့အဒ်အနခ်မအတပ့င နှ်မဆစ်မလာဉမအ၍မ ာြ်ပြမအစ့အလစ့၊မ လင်မညမမိငဒ်ွနှ်မဆ မရငာ့ဒမ
ေ အြာ့အမပငမ
ဝ်မ ြမီအာ့်၏မညဒေ့တူညီခာမနမ ေ်မမဆ ခွ်နမဆ ်ုဒ်အနပ်င မညညမ။
ာခ်မအ မ(၁၂)
ဒရဒ မ
ေ ့်မအ န် ြှူ အ မ
ြ ီအ လင်မ််မအ လပ်င မစ်မနှ်မမဆ ဒရဒ မ
ေ ့်မအ န် တ့ဝ်မဒ ်အ နခ ်မအ
၅၄။

(မ) ဒရဒမ
ေ ့်မအန်ြှူအ ြမီအာနေစမမ လင်မ််မအတ့ဝ်မြာ့အမပင ေြမအဒိ့်မလည
ပင ူညညမမ လင်မ််မအ
လပ်င မစ်မရရှရ
ပ ်မမ နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မည့ပင မ ညတမြှတမခာမမြာ့အနှ်ာ
မဆ ညီမ ဒလင့မမေ့အ
ရြညမ။
( ခ ) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ ်ငေမြခွဲ (မ) ာရမဒလင့မမေ့အညူာ့အမာရညမာခာ်မအ
နမ်ညမြဆ နီ ခ်မအမ ရှမပ ြရှမပ စ့ဒတွအလမမဒတွအစစမဒိအာမဲနေတမ၍မ ဒရွအခာယြမ ်ီအ ဒရဒမ
ေ ့်မအ
နမ်ြှူအ ြမီအာနေစမမစညမအမြမအခာမမြာ့အညတမြှတမ၍မလင်မ််မအလပ်င မစ်မမ ေငတမဒ်အနပ်င မညညမ။
( ဂ ) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ ဒရဒမ
ေ ့်မအန်ြှူအ ြမီအြာ့အမပမင မျွြမအမာ်မြှုာလပမ
င မမ
ာိ်မည
ဆ တမြှတမ၍မ လင်မ််မအတ့ဝ်မြာ့အမပမင ညတမြှတမဒ်အရြညမ။

၅၅။ မနြ ်မ ြ့ဆ ိ ပ ်မ မ ြမ အ ာ့ာ့်ပ င ်မ ည ညမ မ ဒာ့မမ ်ါာဒ မ
ေ ့်မ အ တစမ ရ ်မ ရ ်မ မ ဒ်ါ်ဒ်ါမမ ဒ ည့
ဒရဒမ
ေ ့်မအန်ြှူအ ြမီအာ့အမ ညတမြှတမခာမမနှ်ာ
မဆ ညီ ာဒရအယူြနှု ်ုလင်နမ ခ်မအ၊မ စီြံခ်မ့ခဒွဲ ရအ်ညမအလြမအာရမမ
လင်မ််မအလပ်င မစ်မမပင မ့လာမ်မ့ာညတမနေ်မမဆ ရ်မိ်ပင မအနခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ ရ်မစနဲ ခ်မအနမ်ုနပ်င မညညမမ (မ) ဥဥ်ဒောရေငတနမမ ််မညညမမဆ ်ညမအဥ်ဒေြာ့အ၊မ စညမအြာဉမအစညမအမြမအြာ့အနှ်မမဆ ာြပ်မ့တပ့င ်ါမ
တ့အနြစမခာမမတစမရ်မရ်မမမပင ဒေ့မမောမနမ ခ်မအ၊
( ခ ) ဥဥ်ဒောရမ ေင တ မ ဒ ်အညညမ ဆ မ လင ်မ ််မ အ လပ င ်မ စ်မ ်ါမ စညမအမြမအခာမမတစမရ်မရ်မမပငမ
ဒေ့မမောမနမ ခ်မအ၊
( ဂ ) တ့ဝ်မေြမအဒိ့်မရ့၌မ ဒ်ါဆဒလာ့ဆစွ့ဒိ့်မရွမနမ ခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ ာမာ်မစဆ ့ရပတ္တမ
်ာမနမ ့်အနခ်မအ၊
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(ဃ) ာနခ့အခပ်င မလငဒံ ည့မာဒမ
ေ ့်မအတစမရ်မရ်မာရမဒရဒမ
ေ ့်မအန်ြှူအ ြမီအာနေစမမတ့ဝ်မဒ်အရ်မမ
ြည်မဟ
ဆ င ယူိနခ်မအ။
၅၆။ ိပ်မမြမအညပ့င ဝ်မဒရ့မမဒည့မ ညပ့င ြဟငတမမ ိပ်မမြမအြှေွမမခွ့ဒည့မ ဒရယ့ဉမနှ်မဆ မင်မ်ါစငစငဒ်ါ်မအမ
တ်မခာပ်မမ ၅၀၀မေမမ်ပည
င ညမမဆ ဒရယ့ဉမ၏မဒရယ့ဉမြှူအညညမ(မ) ဒရဒမ
ေ ့်မအန်ြှူအ ြမီအြ်ါေဲမ ဝ်မေွမမခွ်မမဆ ဒတ့်မအခံရယူန်ပင မရ်မ မ ဒရဒမ
ေ ့်မအာ့်မမ
ညတမြှတမေ့အဒည့မ
စညမအြာဉမအစညမအမြမအြာ့အနှ်ြမဆ ညီညွတမ်ါမမ
ဒရဒမ
ေ ့်မအန ်ြှူအမ
ြ ီအ၏
ာမူာညီမပမင ြေ
န စမြဒ်ဒတ့်မအခံရယူြ်ီအမ ိပ်မမြမအညပ့င မ ဝ်မဒရ့မမိပငမမမ်မနခ်မအ၊
ရ်မ့်အနခ်မအ၊မ ေွမမခွ့နခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဒ်ရ့ဒရွှအဒ်
န ့်မအနခ်မအ မ
နမ်ုရြညမ။
( ခ ) ညတမြှတမေ့အဒည့မ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဒရယ့ဉမဒရ့မမရှပိပငမမမ်မညညမာ
ဆ ခါမ
ေပည
င ပ့င ဒရယ့ဉမဒရ့မမရှပိပငမမမ်မဒ ေမ့်မအမ ညတမြှတမခာမမြာ့အနှ်ာ
မဆ ညီမ ိပ်မမြမအ
ေပ်မအညပြမအဒစ့်မဆဒရှ့မမညူေံမ ညတ်မအ်ပ့င ရြညမ။မ ေပ့င ာန််မမ ာိပင်ါဒရယ့ဉမမ မန််မလညမ
ေွမမခွ့ညညမာ
ဆ ခာပ်မတွ်မလညမအမ
ညတမြှတမခာမမြာ့အနှ်ာ
မဆ ညီမ
ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအ
ဒစ့်မဒဆ ရှ့မမညူေံ ညတ်မအ်ပ့င ရြညမ။
( ဂ ) ဒရယ့ဉမ ဒ မ
ေ ့်မ ဆ နေ စမ ဒ စ၊မ ဒရယ့ဉမ မ ပ င မ ဒရလြမ အ ဒ မ
ေ ့်မ အ ာတပ င ်မ အ မ ဒြ့်မ အ နှ ်မ ရ ့၌
ချွ တ မ ဒ ခာ့မ ြှု ဒ မ
ေ ့်မ ဆ မနေ စမ ဒ စ၊မ ြဒတ့မ တ ိဒရယ့ဉမ ခာ်မ အ တပ င မ မ ြပ ြှု ဒ မ
ေ ့်မ ဆ နေ စမ ဒ စ
ဒ်ါ်ဒ်ါမမလ့ညညမမဆ ိငံအရှုအံ ြှုမ ညပ့င ြဟငတမမ ်ာမမစီအြှုာတွမမမ တ့ဝ်မယူဒနေရှ်မအြ်ီအမ
ေပမ
င ည
မ ်မဒဆ ည့မ ဒလာ့မဒ ေမအဒ်အရြညမ။
(ဃ) ဒရဒ မ
ေ ့်မ အ န် ြှ ူ အ မ
ြ ီ အ ြ်ါေဲ မ ဝ်မ ေ ွ မ မ ခွ ်မ ဆ ရ ရှ ပ ဒ ည့မ လ ညမ အ မ ညတမ ြှ တ မ ေ ့အဒည့
ဒရဒမ
ေ ့်မအန််ှ့အရြမအခ၏ေမမဝမမမမပင နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မည့ပင မ ဒ်အဒိ့်မ
ရြညမ။
၅၇။ ဒရယ့ဉမမပငမြမီအ ေမ်မလ့ဒည့မ ဒရဒမ
ေ ့်မအနမ်ြှူအ ြမီအ၏မ ဥ်ဒေနှ်ာ
မဆ ညီမ ာ ြမံဒ်အခာမမမပငမ
ဒရယ့ဉမြှူအမမ န််မအိပငလင်မမ ဒေအမ်မအစွ့ဒမာ့မမခာရ်မ့်အနပ်င မဒည့မ ်ေြိငံအဒ်ရ့ညပ့င မ ဒရ့မမရှပ
ညညမ ဆ ာ ခါမ ဒမာ့မမ ခာ ြ် ီ အ မ ဒရဒ ေမ ့်မ အ န် လင ်မ ််မ အ မပ င မ ိမမလမမဒိ့်မရွမနမ ခ်မအြ်
န ုနပ်င မဒ ေမ့်မအ
ဒရဒမ
ေ ့်မအန်ြှူအ ြမီအမမ န််မအိပငနပ်င မညညမ။
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ာခ်မအ မ(၁၃)
ိပ်မမြမအ ်ယမ် ပြပတ မာ တွ်မအ မမာ်မအ ြ့ဒရအဒိ့်မရ ွမမ နခ ်မအ
၅၈။ ဝ်မ ြမီအာ့်ညညမမ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဒရယ့ဉမြာ့အတွ်မမ ညယမဒိ့်မလ့ညညမဆ
ခရီအညညမနှ်မမဆ မင်မစညမြာ့အြှတစမိ်မမဆ ာြာ့အန်ညမညူမာ်မအြ့ဒရအမပမင ေပခမ
ပင မဒစနပ်င မဒည့မ မူအစမမ
ဒရ့ဂါြာ့အြှမ မ့မွယမရ်မာလပ့င ်ှ့မ ််မလယမမူအဒရယ့ဉမိမ
ပင မမ်မရ်မ့်အညညမမဆ ိပ်မမြမအာညီအညီအတွ်မမ
မာ်မအြ့ဒရအာရ့ရှြပ ာ့အ ခ်မ့ာ်မြ်ီအမတ့ဝ်မဒ်အရြညမ။
၅၉။ မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ မပယ
င မတ်ပင နမ ေစမဒစ၊မ ်ငေမြမ ၅၈ ာရမ ခ်မ့ာ်မတ့ဝ်မဒ်အဒည့မ
မာ်မအြ့ဒရအာရ့ရှမ
ပ ပမင လွှာ
ဲ ်မ၍နေစမဒစမ ််မလယမမူအဒရယ့ဉမိပငမမမ်မရ်မ့်အညညမမဆ ိပ်မမြမအမ
်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ မူအစမမဒရ့ဂါမ့မွယမဒရအ၊မ ့်ြမာ်မအညူြာ့အမ မာ်မအြ့ဒရအတပ့င နှ်မဆစ်မလာဉမအ၍မ
ဒာ့မမ်ါလင်မ််မအတ့ဝ်မြာ့အမပမင ဒိ့်မရွမမရြညမမ (မ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဒရယ့ဉမြာ့အြှတစမိ်မမဆ နမေစမဒ်ါ်တတမဒည့မ မူအစမမ
ဒရ့ဂါြာ့အ မ့မွယမတ့အိီအဒရအ၊မ စစမဒိအဒရအ၊မ မငညဒရအနှ်မဆ ာဒရအဒ်ါ်တင်မ့န််မ
ဒိ့်မရွမမဒရအမာစီာစဉမြာ့အမပမင စီြံဒိ့်မရွမမေ့အရှနပ ခ်မအ၊
( ခ ) ဒရယ့ဉမဒ်ါ်တွ်မမ မူအစမမဒရ့ဂါနေစမ်ွ့အဒ်ဒည့မ ညပ့င ြဟငတမမ နေစမ်ွ့အညညမဟငမ ညံညယ
ရှဒပ ည့မ ဒရယ့ဉမြာ့အာတွမလ
မ ညမအဒမ့်မအ၊မ ဒရယ့ဉမေွမမခွ့လ့ခာပ်မတွ်မမ ေွမမခွ့
လ့ညညမမဆ ိပ်မမြမအ၌မနေစမဒစ၊မ ယ်မအိပ်မမြမအ၏မ ာ်ီအာ့်အ်တမဝ်မအမာ်မ၌မနေစမဒစ
မူအစမမဒရ့ဂါနေစမ်ွ့အ ညညမဟငမ ယငံ ေမညမရဒည့မ ညပ့င ြဟငတမမ ာြှ်မတမယမနေစမ်ွ့အခဲဒဆ ည့
ိပ်မမြမအတစမခငြှမ ေွမမခွ့ဒရယ့ဉမြာ့အာတွမမလညမအဒမ့်မအမ ာခာမနမ ်ာလံတ်မနခ်မအ၊
ဒမာ့မမခာရ်မဒ်ရ့မ ညတမြှတမဒ်အနခ်မအနှ်မမဆ ာြာ့အန်ညမညူာ့အမ ေပည
င ့ပင မူအစမမဒရ့ဂါမ
နမေစမ်ွ့အဒမ
ေ ့်မအမ ာဒရအဒ်ါ်ာညပဒ်အဒမ
ေ ည့နခ်မအ၊
( ဂ ) မူအစမမဒရ့ဂါနေစမ်ွ့အဒ်ညူြာ့အ်ါရှည
ပ ညမမဆ ဒရယ့ဉမဒ်ါ်ရှပ လူြာ့အ၏ မာ်မအြ့ဒရအမပမင
စစမဒိအနခ်မအ၊
(ဃ) မူအစမမဒရ့ဂါနေစမ်ွ့အဒ်ညူြာ့အ်ါရှည
ပ ညမဆမ ဒရယ့ဉမဒ်ါ်ရှပ ဒရယ့ဉမြှူအြာ့အ၊မ ဒရဒမ
ေ ့်မအ
နမ်ြှူအမ
ြ ီအြာ့အနှ်မမဆ ာခ
န ့အ်ငဂု္ဂပ လမြာ့အမမ မူအစမမဒရ့ဂါမန ေစမ်ွ့အခ
န ်မအနှ်စမဆ ်မလာဉမအ၍မ ဒေ
န ေမ့အ
ရြညမဒဆ ြအခွ်မအြာ့အနှ်မမဆ ဒ်အ်ပ့င ရြညမဆညတ်မအာခာမမာလမမြာ့အမ ညတမြှတနမ ခ်မအ၊
( ် ) မူအစမမဒရ့ဂါြာပုအမနေစမ်ွ့အညညမာ
ဆ ခါမ ေပဒင ရယ့ဉမြာ့အ၏မ ဒရယ့ဉမြှူအြာ့အ၊မ ဒရဒမ
ေ ့်မအ
နမ်ြှူအ ြမီအြာ့အနှ်မမဆ ဒရယ့ဉမဒ်ါ်ရှမပ ာနခ့အ်ငဂု္ဂပ လမြာ့အမမ ဒိ့်မရွမမရြညမမဆ တ့ဝ်မြာ့အမပင မ
ညတမြှတနမ ခ်မအ၊
( စ ) မူ အ စမမ ဒ ရ့ဂါမနေ စမ ်ွ ့ အဒ်ညညမ ဆ မ ညပ့င ြဟငတမမ နမေစမ်ွ့အဒ်ဒမ
ေ ့်မအမ ညံညယရှည
ပ ညမဆ
ဒရယ့ဉမဒ်ါ်ရှမပ ြညမညညမ်ဆ ငဂု္ဂပ လမမြပင ိပငမ မာ်မအြ့ဒရအာရ့ရှမ
ပ မ ညဒေ့တူခွ်နမဆ ်ုဒည့
ဒိအရင၊ံ မ ဒိအခ်မအတစမခငခငည့ပင မ ်ပ့င ဒိ့်မ၍မ ဒိအမငညြှုခံယူဒစခ
န ်မအနှ်မမဆ ာိပင်ါဒရယ့ဉမမပငမ
ေပ်မအညပြမအေ့အနခ်မအ၊
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(ိ)မ မူ အ စမမ ဒ ရ့ဂါ နေ စမ ်ွ ့ အဒ်ညညမ ဆ မ ဒရယ့ဉမ မ ပ င နေ စမ ဒ စ၊ ဒရယ့ဉမ ၏ မ ာစပ တ မ ာ ်ပ င ်မ အ မ
တစမခငခငမနပင ေစမဒစ၊မ မူအစမမတတမဒည့မ ဒရ့ဂါ်ပအင ြာ့အရှဒပ ်နပ်င မညညမမဆ ဒရယ့ဉမဒ်ါ်ရှပမ
်စ္စညမအမပရပယ့မ တစမစတ
ငံ စမရ့မပနင ေစမဒစမ ည်မ့စ်မနခ်မအ၊မ ဒလဒမ့်မအဒလည်မ့ရဒာ့်မမ
ဒိ့်မရွမနမ ခ်မအ၊မ ်ပအင ညတမနခ်မအနှ်မမဆ ယ်မအဒရယ့ဉမဒ်ါ်ရှမပ ြွမမမမ ညပ့င ြဟငတမမ မူအစမမ
တတမဒည့မာနခ့အ်ပအင ြွှ့အြာ့အမပမင ညငတမည်မနခ်မအ၊
( ဇ ) ဒရယ့ဉမဒ်ါ်ရှည
ပ ူြာ့အနှ်မမဆ မင်မစညမြာ့အြှမ မူအစမမဒရ့ဂါမနေစမ်ွ့အနခ်မအနှ်မဆစ်မလာဉမအ၍မ
လပာ
င ်မဒည့မ ြမပုတ်မမ့မွယမြှုြာ့အနှ်မမဆ မငညြှုြာ့အမ ဒိ့်မရွမမနမခ်မအ၊
( ဈ ) မူ အ စမမ ဒ ရ့ဂါ န် ်မ ့်ွ ့ အြှု ြရှ ပ ဒ စဒရအာတွ မ မ လပ င ာ ်မ ည ညမ ြာ့အမ ဒိ့်မရွမမနပ်င မရ်မမ
မာ်မအြ့ဒရအဝ်မ ြမီအာ့်နှ်မဆ မြ္ဘ့ဆမာ်မအြ့ဒရအာေွအဲ တပ့င ည့ပင မ ာဒမ
ေ ့်မအ ေမ့အနခ်မအ၊
(ည) ဒရယ့ဉမဒ်ါ်၌မမူအစမမဒရ့ဂါဒမ
ေ ့်မမဆ ဒညိငံအညူြာ့အာတွမမမ စီြံဒိ့်မရွမနမ ခ်မအ။
၆၀။

မန်ညမ်ြှဝ်မဒရ့မမလ့ညညမမဆ ဒရယ့ဉမြှူအညညမမ (မ) နပ်င မ်ံဒတ့မာတွ်မအရှမပ ိပ်မမြမအတစမခငခငည့ပင မ ိပငမမမ်မနခ်မအြ်
န ုြီ ဒရယ့ဉမဒ်ါ်တွ်မမ
မူအစမမဒရ့ဂါမ်မအရှ်မအဒမ
ေ ့်မအမ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မေံမ မြမပုတ်မာဒမ
ေ ့်မအမ
မေမ့အရြညမ။
( ခ ) နပ်င မ်ံဒတ့မာတွ်မအရှမပ ိပ်မမြမအတစမခငခငည့ပင မ ိပငမမမ်မညညမာ
ဆ ခါမ ြပြပမယ
ပင မတပ်င မမနေစမဒစ၊မ
ေပ င ဒ ရယ့ဉမ ၏ မ မာ်မ အ ြ့ဒရအာရ့ရှ ပ မ နေ စမ ဒ စ မူအစမမဒရ့ဂါမ်မအရှ်မအဒမ
ေ ့်မအမ
ဒမ
ေ ည့ခာမမမပမင ညတမြှတမေ့အညညမ်ဆ စငံ နံ ေ်မမဆ မာ်မအြ့ဒရအာရ့ရှည
ပ ့ပင ဒ်အာ်မရြညမ။

၆၁။ မာ်မ အ ြ့ဒရအာရ့ရှ ပ ည ညမ မ နြ ်မ ြ့ဆ ိ ပ ်မ မ ြမ အ ာ့ာ့်ပ င ်မ ၏ မ မ
ြ ီအ မ
ေ ်မ ြှု မ ပ င ခံ ယ ူ ၍ မြပ ြပ ာ ့အ မ
တ့ဝ်မဒ်အေ့အညညမမဆ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအ၌မ ဒာ့မမ်ါလင်မ််ပင မခွ်ြမဆ ာ့အမ ရရှဒပ စရြညမမ (မ) ဒရယ့ဉမဒ်ါ်တွ်မမ ဒရဒေ့မမ်ံဆနမေညမိ
ဆ ညမအြှုြာ့အ၊မ ဒိအဝါအနှ်မမဆ ဒိအ်စ္စညမအမပရပယ့ြာ့အ၊
ာစ့အာဒည့မမြာ့အနှ်မမဆ ညဒေ့ည့အြာ
ဘ
့အ၏မ ဒ်ရ့ေပ်င မခ်မအြာ့အြှ့မ ညတမြှတမခာမမြာ့အ
နှ်မမဆ ညီညွတမြှုမ ရှမပ ြရှမပ ဒရယ့ဉမဒ်ါ်ညပ့င မ တမမဒရ့မမမ စစမဒိအခွ်၊မဆ
( ခ ) ြညမညညမမဆ ဒရယ့ဉမဒ်ါ်ညပ့င ြိပငမ တမမဒရ့မမြ်ီအမ ဒရယ့ဉမဒ်ါ်ရှမပ ညဒေ့ည့အြာ
ဘ
့အ၊မ
ာလင်မည်မြာ့အမ ာ့အလငအံ မပနင ေစမဒစ၊မ ာခာပု့မနပင ေစမဒစမ မာ်မအြ့ဒရအစစမဒိအ်ပ်င မခွ်မ၊ဆ
( ဂ ) ဒရယ့ဉမဒ်ါ်ရှလ
ပ ူြာ့အ၏မ မာ်မအြ့ဒရအနှ်မမဆ ဒိအဝါအမငညြှုမ ာမဒနခာဒ်မပမင စစမဒိအ
မေမညမရ
ဆ ှုရ်မ လပာ
င ်မညညမမဆ ဒရယ့ဉမဒ့်စဉမြှတမတြမအစ့ာင်မနှ်မမဆ ာနခ့အစ့ာင်မြာ့အ၊ စ့ရွမမ
စ့တြမအြာ့အနှ်မမဆ စ့တြမအာြှတမာည့အြာ့အမပင ေငတနမ ်ဒစရ်မမ ဒတ့်မအိပငခွ်မနဆ ှ်မဆမ
နမ််မအိပင်ါမမ ာတ်မအာ ေမ်မမ ဒိ့်မရွမမ််ပင မခွ်၊မဆ
(ဃ) ်ငေမြခွမဲ (မ)၊မ (ခ)မ နှ်မမဆ (ဂ)မ တပ့င ာရမ ဒိ့်မရွမမရ့တွ်မမ ညမမိ်ပင မညညမမဆ ြညမညူ့မပြင ိပငမ
ဒခါ်ယူဒြအနြ်မအခွ်မနဆ ှ်မဆ ဒြအခွ်မအမပမင ြှ်မမ်မစွ့ဒေ
န ိပငရ်မမ ဒတ့်မအိပငခွ်၊မဆ
( ် ) ဒြအနြ်မအခံရညူမမ ြှ်မမ်မစွ့ဒေ
န ိပငဒ ေမ့်မအမ ဝ်မခံခာမမဒရအည့အလမမြှတမဒရအေပအင ရ်မမ
ဒတ့်မအိပငခွ်မ။ဆ

.
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၆၂။ မာ်မအြ့ဒရအာရ့ရှည
ပ ညမမ တ့ဝ်မမာိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအညပ့င မ ဝ်မဒရ့မမိပငမမမ်မဒည့မ
််မလယမမူအဒရယ့ဉမြာ့အဒ်ါ်တွ်မမ ်ငေမြ ၆၁ ်ါလင်မ််ပင မခွ်ြမဆ ာ့အနှ်ာ
မဆ ညီမ တမမဒရ့မမမ စစမဒိအြ်ီအမ
ေပဒင ရယ့ဉမတွ်မမ မူအစမမဒရ့ဂါမ့မွယြမ ်ီအဒမ
ေ ့်မအနှ်မဆ မူအစမမဒရ့ဂါမ်မအရှ်မအဒမ
ေ ့်မအမ ညမမိ်ပင မရ့
ဒရယ့ဉမြှူအနှ်မမဆ တ့ဝ်မရှည
ပ ူြာ့အာ့အမဒေ့မမခံခာမမမ ညမမဒညခံလမမြှတမမ ေငတမဒ်အရြညမ။
၆၃။မ မာ်မအြ့ဒရအာရ့ရှည
ပ ညမမ ဒရယ့ဉမဒ်ါ်ညပ့မင တမမဒရ့မမစစမဒိအခ
န ်မအ၊မ မူအစမမဒရ့ဂါမ့မွယနမ ခ်မအမ
နှ်မ
မဆ ူအစမမဒရ့ဂါမ်မအရှ်မအဒမ
ေ ့်မအမ ဒေ့မမခံခာမမမ ညမမဒညခံလမမြှတမမ ေငတမဒ်အနခ်မအတပ့င ာတွမမမ
ာခဒမ
ေ အဒ်ွမ ဒတ့်မအိပနင ခ်မအြ်
န ုရ။
ာခ်မအ မ(၁၄)
ိပ်မမြမအ ြာ့အမပမင ေပ် မအ ညပြမအ ဒစ့်မဒဆ ရှ့ မမ နခ ်မအ
၆၄။

.

မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ (မ) ဥဥ်ဒောရမ ညတမြှတမေ့အဒည့မ ိပ်မမြမအာညီအညီအမပငမ ေပ်မအညပြမအဒစ့်မဆဒရှ့မမရ်မမ
ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမညတ
ူ စမဦအမပနင ေစမဒစ၊မ တစမဦအေမမ်၍
ပင နမေစမဒစမ ခ်မ့ာ်မမ
တ့ဝ်မဒ်အနပ်င မညညမ။
( ခ ) ိပ်မမြမအြာ့အမပမင ေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမနခ်မအနှ်စမဆ ်မလာဉမအ၍မ လင်မ််ပင မခွ်နမဆ ှ်မမဆ တ့ဝ်မြာ့အ
ာ့အလငအံ မပနင ေစမဒစ၊မ တစမစပတမတစမဒေညမပနင ေစမဒစမ ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမ
ညူြာ့အာ့အမလွှဲာ်မတ့ဝ်မဒ်အနပ်င မညညမ။
( ဂ ) ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမညူ၏မ လင်မ််မအတ့ဝ်မဒိ့်မရွမမြှုမပငမ မြမီအ ေမ်မနခ်မအ၊
တ့ဝ်မဒမာ်ွ်မစွ့မ ေြမအဒိ့်မညူြာ့အာ့အမ ခာီအနြှ်နမဆ ခ်မအနှ်မမဆ ဝ်မေြမအစညမအမြမအ
ဒေ့မမောမမညူြာ့အာ့အမ ာဒရအယူနခ်မအတပ့င မ န်ုနပ်င မညညမ။
(ဃ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအတွ်နမ ေစမဒစ၊မ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမမ န််မ်တွ်နမ ေစမဒစမ မနြ်မြ့ဆ
ိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမမ စီြံေ့အရှဒပ ည့ ဒေ့မယ့ြာ့အနှ်မမဆ ာနခ့အဒည့ဒရဒမ
ေ ့်မအန်
ာဒေ့မမာမူ်စ္စညမအြာ့အမပမင ေပ်မအညပြမအနခ်မအတပ့င မပဒင ိ့်မရွ မမရြညမ။မ
( ် ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဒေအာန္တရ့ယမရမ
ှပ င်မစညမြာ့အမပင စ်စမတမာမ ေပ်မအညပြမအ
ေ့အညပနင ခ်မအနှ်မမဆ တစမိ်မည
ဆ ယမယနူ ခ်မအြာ့အ န်ုလင်မန်ပင မရ်မမ စီြံဒိ့်မရွမမရြညမ။
( စ ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအ မင်မစညမြာ့အ ဒ်ရ့ခာေ့အနခ်မအနှ်စမဆ ်မလာဉမအ၍မ စ်စမတမာမ
ရှဒပ စရ်မမစီြံဒိ့်မရွမမရြညမ။
(ိ) ဒရယ့ဉမြှူအ၊မ ်ပ်င မရှ်မ၊မ မပယ
င မစ့အလှယမနှ်မမဆ ာနခ့အြညမညူ့မြပင ိပငမ ိပ်မမြမအတံတ့အြာ့အတွ်မ
မင်မစညမာတ်မာခာဒိ့်မရွမနမ ခ်မအနှ်မဆစ်မလာဉမအ၍ ာခာပ်မနှ်မမဆ ာခာမမာလမမြာ့အ
ဒ်အ်ပ့င ရ့တွ်မမ စ်စမတမာရဒှပ စရ်မမ ညွှ်မ ေမ့အရြညမ။မ
( ဇ ) လင်မ််မအလပာ
င ်မခာမမာရမ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမမညတမြှတမေ့အဒည့ဒ်ရ့ြှည့မ
ခရီအညညမြာ့အမပမင ဒရယ့ဉမဒ်ါ်ညပ့င ာတမမာိ်မအန်ုလင်မရ်မမ မစီြံဒိ့်မရွမမရြညမ။
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( ဈ ) ဥဥ်ဒောရဒမ့မမခံရြညမမဆ ိပ်မမြမအဝ်မဒိ့်မခြာ့အ၊ ဒ်အဒိ့်မရြညမမဆ ်ညမအလြမအ
ြာ့အမပမင စီြံဒိ့်မရွမမရြညမ။
(ည) ဒရယ့ဉမိပငမမမ်မရ်မမ ဒ်ရ့ြာ့အ၊မ ိပ်မမြမအတံတ့အြာ့အ၊မ ိ်မအတမမရ်မမ ဒ်ရ့ြာ့အ၊မ
တံတ့အဦအတပြင ာ့အ၊မ မင်မအတမမရ်မဒ်ရ့ြာ့အ၊မ ရေ့အညံလြမအြာ့အ၊မ မင်မဒလှ့်မရငြံ ာ့အ၊မ
ာခြဲမ
ဆ င်မရငြံ ာ့အ၏မ ာတွ်မအ၌ေ
န စမဒစ၊မ ယ်မအတပ့နင ှ်ိ
မဆ မမစ်မဒေညြာ့အတွ်နမ ေစမဒစမ တညမဒိ့မမ
ေ့အညညမာ
ဆ နခ့အလင်မ််မအြာ့အမပမင ဒေအာန္တရ့ယမမ်မအရှ်မအစွ့ မ လင်မမ်ပင မန်ပင မဒရအာတွမမမ
စီြံဒိ့်မရွမမရြညမ။
( ဋ ) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမမ ်ပ်င မိ်ပင မညညမမဆ ာဒိ့မမာာင၊ံ မ ဒြ
န ၊မ ်ရပဝငာာ
မ တွ်မအမ
မင်မစညမြာ့အမပလ
င မမခနံ ခ်မအ၊မ ဒရွှအဒ်
န ့်မအညယမယနူ ခ်မအိပင်မရ့မပစ္စရ်မြာ့အ၊မ ဒရယ့ဉမြှမ
ြခာြီမ မင်မစညမြာ့အ်ာမမစီအဒ်နခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ ယ်မအညပ့င ်ာမမစီအဒ်ညညမဟငမ ာိပနင ်ု
ေ့အခ
န ်မအခံရဒည့မ မင်မစညမြာ့အမပငလမမခံရ့၌မ ဒိ့်မရွမမရြညမမဆ လင်မေအငံ လင်မ်ညမအြာ့အမပမင
ညတမြှတမဒ်အရြညမ။
၆၅။ ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမညူညညမ
ိပ်မမြမအာတွ်မအရှမပ
ြညမညညမဒဆ ရယ့ဉမမပြင ိပင
ဒေအာန္တရ့ယမမ်မအရှ်မအဒရအ၊မ လငြံ ခုံဒရအနှ်မဆမ စညမအမြမအတမာရှဒပ ရအတပ့င ာတွမမမ ာြပ်မ့ေငတမိ်မ၍
ဆ မ
ညွှ်မ ေမ့အနပ်င မညညမ။
၆၆။မ ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမ ညူညညမမ (မ) ိပ်မ
မ ြမအတွ်မမ ဒေအာန္တရ့ယမတစမစတ
ငံ စမရ့မာဒရ့မမညနေ်မမဆ ဒရယ့ဉမြာ့အမပမင ခာမမခာ်မအ
ေယမရှ့အရ်မမ လပာ
င ်မညညမာ
ဆ ခါမ ၎်မအတပ့င မပင ခာညမဒနှ့်မေ့အညညမဆ မြမပုအမ ညပ့င ြဟငတမ
ဒမာ့မမ ြမပုအစညညမတပ့င မမပင မ နေတမဒတ့မမနခ်မအ၊မ ေယမရှ့အနခ်မအမ ညပ့ြင ဟငတမမ ေပည
င နပ့င ်ုလင်မရ်မမ
ည်မဒဆ လာ့မညူတစမဦအဦအာ့အမ ဒိ့်မရွမမဒစနပ်င မညညမ။
( ခ ) ဒရယ့ဉမြာ့အလွတမလ်မစွ့ညွ့အလ့ြှုမနပင ေစမဒစ၊မ ဒရယ့ဉမိပငမမမ်မရ်မဒ်ရ့၊မ ိပ်မမြမအမ
တံတ့အ၊မ မင်မခာရ်မဒ်ရ့၊မ ဒမာ့မမခာရ်မမ ဒ်ရ့တစမခငခငမ ာညငအံ န်ုြှုမပငနမေစမဒစမ ာတ့အ
ာိီအနေစမဒစဒည့မ ညစမဒေ့်မ၊မ ဝါအဒေ့်မမ ညပ့င ြဟငတမမ ဒရဒမ
ေ ့်မအညွ့အလ့ဒရအမပင
ာဒနှ့်မာ
ဆ ယှမမနမေစမဒစဒည့မ ြညမညညမမဆ ာနခ့အာရ့ဝတ္ထုမပြင ိပမင ေယမရှ့အမနခ်မအမပမင
ဒည့မလညမအဒမ့်မအ၊မ ဒရယ့ဉမာ်ာမမာစီအ၊မ ဒည့်မတ်မဒရယ့ဉမမ ညပ့င ြဟငတမမ ်စမနြှု်မမ
ဒရယ့ဉမမပမင ဒေ့မယနူ ခ်မအ၊မ ေယမရှ့အနခ်မအ၊မ ောမမိီအ်စမနခ်မအမပငဒည့မလညမအဒမ့်မအမ
နမ်ုနပ်င မညညမ။မ ေပည
င ပ့င န်ုလင်မရ့၌မ မင်မမာစရပတမဒ်ွနှ်မမဆ ေပဒင ်ွ၏မ ၂၀မ ရ့ခပ်င မနှု်မအတပ့င မပမင
ေ်မဒိ့်မအြ ်ီအမ ညမမိပ်င မရ့မ မင်မစညမ်ပင်မရှ်မေံြှမ ဒတ့်မအခံနပင်မညညမ။မ ေပည
င ့မပင ဒတ့်မအခံ၍
ြရ်ါမမ ာိပင်ါမင်မစညမြာ့အာ့အမ နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏မ ခွ်နမဆ ်ုခာမနမ ေ်မဆ
ေငခွဒဲ ရ့်မအခာ်
ြ ီအမ ာိပင်ါမင်မမာစရပတမမပငမ ရယူန်ပင မညညမ။မ ေငခဒွဲ ရ့်မအခာဒ်ွညညမမ
မင်မမာစရပတမနှ်မမဆ လငဒံ လ့မမြှုြရှ်ပ ါမမ တညမိဲာခွ်မာခိပင်မရ့မ ဥ်ဒေြာ့အနှ်မာ
ဆ ညီ
ာရမဒတ့်မအခံနပ်င မညညမ။
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( ဂ ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ
န်စမြှုတစမခငခငမာူအလွ်မဒ ေမ့်မအမ
ညပ့င ြဟငတမမ
မာူအလွ်မေွယမရ့ရှပ ဒမ
ေ ့်မအမ ညတ်မအရရှ်ပ ါမမ ြညမညညမဒဆ ရယ့ဉမမ ညပ့င ြဟငတမမ
ာဒိ့မမာာငံ ာတွ်မအညပ့င ြိပငမ ဝ်မဒရ့မမစစမဒိအနပ်င မညညမ။
(ဃ)မ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ
ြီအဒေအမ့မွယမတ့အိီအဒရအာတွမမဒည့မလညမအဒမ့်မအ၊
ြီအြ်ှပြမအညတမဒရအ ာတွမမ ဒည့မလညမအဒမ့်မအမ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအရှမပ ြညမညူ့မပင
ြိပငမာမူာညီဒတ့်မအခံ၍မ ရယူဒိ့်မရွမမန်ပင မညညမ။
( ် ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမနှ်မမဆ မြမအ်ါအ်ယမ၊မ မြမအ့်အ်ယမာတွ်မအညပ့င မ ခွ်နမဆ ်ုခာမမြရှေ
ပ ဲ
မာူအဒမာ့မမဝ်မဒရ့မမညူြာ့အာ့အမတညမိဲဥ်ဒေနှ်မဆာညီမေယမရှ့အနှ်မေငတမန်ပင မညညမ။
( စ ) စညမအမြမအခာမမနှ်မြဆ ညီေဲမ စွ်မ့်စမဒည့မ ညပ့င ြဟငတမမ စင်ဒငံ ည့မ ဒရယ့ဉမဝြမအစ့ြာ့အမပင
ဒရလြမအဒမ
ေ ့်မအြေပခပမ
င မဒစရ်မမ ေယမရှ့အရှ်မအလ်မအနခ်မအ၊မ ေပည
င ့ပင ေယမရှ့အရှ်မအလ်မအရ့တွ်မမ
မင်မမာစရပတမြာ့အမပမင ညမမိ်ပင မရ့ဒရယ့ဉမြှူအေံမ ဒတ့်မအခံနခ်မအနှ်မမဆ ဒရယ့ဉမဝြမအစ့
ြာ့အမပမင စွ်မ့်စမဒည့မညပ့င ြဟငတမမစင်ငံဒည့မဒရယ့ဉမြှူအာ့အမာဒရအယူနခ်မအနမ်ုနပ်င မညညမ။
(ိ)မ ိပ်မမြမအညပမ့င ာဝ်မာေွမနမ ်ုလင်မြညမမဆ ဒရယ့ဉမ၏မင်မစညမနှ်မဆ ခ်မြ့ ှ်မအေမ့ြ
န ်မခဆ ာပ်မတပ့မ
င ပင
ရှ်မအလ်မအစွ့ညပရှရ
ပ ်မလပာ
င ်မညညမဟငယူိ်ါမမ ိပ်မမြမအာတွ်မအမ ာဝ်မာေွမမမ ြ်
န ုလင်မြီ
မ့လနှ်မိ
ဆ ပ်မမြမအာတွ်မအညပ့မင ာဝ်မာေွမနမ ်ုလင်မြညမမ
ဆ ့လတွ်မမ ညမမိ်ပင မရ့ဒရယ့ဉမ၏
်ပ်င မရှ်မ၊မ မပယ
င မစ့အလှယမမ ညပ့င ြဟငတမမ ဒရယ့ဉမြှူအာ့အမ ညတ်မအာခာမမာလမမြာ့အဒ်အရ်မ မမ
ညွှ်မ ေမ့အနပ်င မညညမ။
( ဇ ) တ့အနြစမမ်မ့ညတမေ့အဒည့ ဒ်ရ့ြာ့အ၌မ ဒရယ့ဉမြာ့အဒ်ရ့ခာခ
န ်မအ၊မ ဒမာ့မမခာရ်မမ
့်အနခ်မအနှ်မဆမ လြမအဒမ
ေ ့်မအညတမြှတမဒ်အနခ်မအတပင ့မပင ညတ်မအေငတနမ ််မဒ ေမည့ရြညမ။မ
၆၇။မ ိပ်မမြမအညပ့င ဒရ့မမရှဒပ ည့မဒရယ့ဉမ၏်ပ်င မရှ်မ၊မမပငယမစ့အလှယမမညပ့င ြဟငတမမဒရယ့ဉမြှူအညညမမ(မ) ဒရယ့ဉမိပ်မမြမအညပ့င မ ဝ်မဒရ့မမညညမာ
ဆ ခါ ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမညူ၏မ
ာခါာ့အဒလာ့မစွ့မညွှ်မ ေမ့အခာမမာတပ်င မအ ဒရ့မမရဒှပ ေမ့်မအမပမင ညတ်မအ်ပ့င ရြညမ။
( ခ ) ညတမြှတမေ့အညညမာ
ဆ ခာပ်မာတွ်မအမ ဒာ့မမ်ါတပ့င မမပင ညတမြှတမညညမမဆ ်ညမအလြမအာတပ်င မအမ
ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအမ ဒစ့်မဒဆ ရှ့မမညူေံတ်မန်မ ညတ်မအ်ပ့င ရြညမမ (၁)မ ညတမြှတမေ့အညညမ်ဆ စငံ နံ ေ်မဆမ ဒရယ့ဉမဒရ့မမရဒှပ ေမ့်မအမာဒေွဒေွဒ ေမည့ခာမမ၊
(၂) ဒ့်မမိအငံ ေွမမခွ့ခဲဒဆ ည့မ ိပ်မမြမအ၏မ မေွမမခွ့ခွ်မဆလမမြှတမ၊
(၃) ဒရယ့ဉမဒ်ါ််ါမခရီအညညမစ့ရ်မအ၊
(၄) ဒရယ့ဉမာြှုေြမအြာ့အစ့ရ်မအ၊
(၅) ိပ်မမြမအတွ်မမ မင်မတ်မ၊မမင်မခာမန်ုလင်မြညမစဆ ့ရွမမစ့တြမအမ ြပတ္တူ၊
(၆) ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမညူမမ ာခါာ့အဒလာ့မစွ့မ ညတမြှတမေ့အဒည့မ
ာနခ့အစ့တြမအာြှတမာည့အြာ့အ။
၆၈။ ဥဥ်ဒောရညတမ ြှ တ မ ဒ ည့မ ိပ ်မ မ ြမ အ တစမ ခင ခင ြှ မ ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမညူ
ညပ့င ြဟငတမ ဒရဒမ
ေ ့်မအန်ြှူအ ြမီအ၏မ လင်မဒိ့်မြှု၊မ ဒ်ါဆိြှုမ ညပ့င ြဟငတမမ ်ာမမမွမမြှုမ တစမစတ
ငံ စမရ့ာတွမမမ
လညမအဒမ့်မအ၊မ ဒရယ့ဉမမမ ာညငအံ န်ုညညမမဆ ဒမာ့မမစမ
ွဲ ပရပယ့၊မ ဒရယ့ဉမခာညမ ြမပုအနှ်မမဆ ာနခ့အ်စ္စညမအ
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တစမခငခင၏မ တစမစငတ
ံ စမရ့မ ချွတမယွ်မအနခ်မအဒမ
ေ ့်မဆ နမေစမဒ်ါ်လ့ဒည့မ ဒရယ့ဉမ်ာမမစီအြှု တစမစငတ
ံ စမရ့
ာတွမလ
မ ညမ အဒမ့်မအမ ဒလာ့မဒ ေမအဒ်အရ်မမ နြ်မြ့ဆိပ ်မမ ြမ အာ့ာ့်ပင ်မ၌မ တ့ဝ်မ ြရှဒပ စရ။
၆၉။ ်ငေမြမ ၆၈ ်ါ နမ်ာ့်မအခာမမြှာ်မ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမမ ဒိ့်မရွမမညညမမဆ လင်မဒိ့်မြှု
တစမစတ
ငံ စမရ့ာတွမမလညမအဒမ့်မအ၊
နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမမ ာတပာလ်မအေငတနမ ််မညညမဆမ
ာြပ်မ့မ ညပ့င ြဟငတမမ ခွ်နမဆ ်ုခာမနမ ေ်မမဆ ဒိ့်မရွမမညညမမဆ လင်မဒိ့်မြှုတစမစတ
ငံ စမရ့ာတွမမလညမအဒမ့်မအမ
မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မာဒ်ါ်မ တရ့အြြှုစိ
ွဲ ပငန်ပင မညညမ။
ာခ်မအ မ(၁၅)
ိပ်မမြမအ တံတ ့အြာ့အနှ်မမဆ ညဒ ေ့မာ်မ
ဘ
အ ြာ့အမဒိ့မမလင်မ နခ ်မအ နှ်မမဆ စီြံဒ ိ့်မရ ွမမ နခ ်မအ
၇၀။ မနြ ်မ ြ့ဆ ိ ပ ်မ မ ြမ အ ာ့ာ့်ပ င ်မ ည ညမ မ ိပ ်မ မ ြမ အ ်ယမ ် ပ ြပ တ မ ာ တွ ်မ အ မ ဒရယ့ဉမ ြာ့အ မ လွယမမူ
ာိ်မမဒန်စွ့မ ိပငမမမ်မနခ်မအ၊မ ရ်မ့်အနခ်မအနှ်မဆ
ေွမမခွ့နခ်မအနမ်ုနပ်င မဒရအာတွမမလညမအဒမ့်မအ၊
ခရီအညညမမ ာတမမာိ်မအနှ်မမဆ မင်မစညမြာ့အာတ်မာခာမ န ်ုလင်မန်ပင မဒရအာတွမမလညမအဒမ့်မအမ လပာ
င ်မဒည့
ိပ်မမြမအတံတ့အြာ့အမပမင ဝ်မ ြမီအာ့်၏မ ညဒေ့တူညီခာမနမ ေ်မဆမ တညမဒိ့မမန ခ်မအနှ်မဆ ေပ်မအညပြမအန ခ်မအတပ့ငမ
မန်ုရြညမ။
၇၁။ မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ န်ညမတွ်မအနမ်ညမ်ညွ့အမ ဒရယ့ဉမြာ့အမ တညမဒိ့မမနခ်မအနှ်မမဆ
မန် ု န် ်မ နခ ်မ အ ြာ့အာတွ မ မ မ လပ င ာ ်မ ဒ ည့မညဒ ေ့မာ်မ
ဘ
အ ၊မဒရလင ံ ည ဒ ေ့မာ်မ
ဘ
အ နှ ်မ ဆ မလွ ် မ အ လြမ အ တပ င ့မ ပ င
ဝ်မြမီအာ့်၏မ ညဒေ့တူညီခာမနမ ေ်မတ
ဆ ညမဒိ့မမြ ်ီအမ ဒရယ့ဉမြာ့အတညမဒိ့မမန ခ်မအနှ်မမဆ န ်ု်
န ်မန ခ်မအတပ့င
ာတွမမမ လပာ
င ်မဒည့မ စမမ်စ္စညမအမပရပယ့ြာ့အနှ်မဆမ မျွြမအမာ်မညူာ်မဂာ်မ်ီယ့ြာ့အမပမင စီစဉမေ့အမ
ရှရ
ပ ြညမ။
၇၂။

(မ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ိပ်မမြမအတံတ့အတစမြာပုအြာပုအမပင
ဒည့မလညမအဒမ့်မအ၊မ
ညဒေ့မာ
ဘ ်မအ၊ ဒရလငည
ံ ဒေ့မာ
ဘ ်မအနှ်မမဆ လွ်မအလြမအတစမြာပုအြာပုအမပငဒည့မလညမအဒမ့်မအမ
တညမဒိ့မမလင်မမပ်င မလည
ပင ူညညမမ လင်မ််မအလပ်င မစ်မရရှရ
ပ ်မမ ညတမြှတမခာမမြာ့အနှ်မာ
ဆ ညီမ
နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မည့ပင မ ဒလင့မမေ့အရြညမ။
( ခ ) ်ငေမြခွမဲ (မ)မ ာရမ ဒလင့မမေ့အခာမမမပငမ နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ စပစစမ၍မ
ခွ်နမဆ ်ုခ
န ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ န််မအ်ယမနခ်မအန်ုနပ်င မညညမ။မ ခွ်နမဆ ်ု်ါမမ ဝ်မ ြမီအာ့်၏မ ညဒေ့မ
တူညီခာမနမ ေ်မမဆ စညမအမြမအခာမမြာ့အညတမြှတမ ၍မ လင်မ််မအလပ်င မစ်မေငတမဒ်အရြညမ။
( ဂ ) ်ငေမြခွဲ (ခ) ာရမ လင်မ််မအလပ်င မစ်မမ ရရှည
ပ ူညညမမ ညတမြှတမဒည့မ လပ်င မစ်မဒ ေမအမပင
ဒ်အညွ်မအရြညမ။

၇၃။မ မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ ်ငေမြမ ၇၂၊မ ်ငေမြခွမဲ (ခ)မ ာရမ လင်မ််မအလပ်င မစ်မရရှည
ပ ူမ
ဥဥ်ဒောရမ ေငတနမ ််မညညမမဆ ်ညမအဥ်ဒေြာ့အ၊မ စညမအြာဉမအစညမအမြမအြာ့အနှ်ာ
မဆ ြပ်မ့တ့ပင ်ါမ တ့အနြစမခာမမ
တစမရ်မရ်မမပငလညမအဒမ့်မအ၊မ
ဥဥ်ဒောရခွ်နမဆ ်ုေ့အညညမမဆ
လပမ
င မ့်ရြညမလ
ဆ င်မ််မအလပ်င မစ်မ်ါ
.
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စညမအမြမအခာမမတစမရ်မရ်မမပလ
င ညမအဒမ့်မအမ ဒေ့မမောမမ်ါမမ ေပဒင ေ့မမောမမညူာ့အမ ညတမြှတမခာမမြာ့အ
နှ်ာ
မဆ ညီမ စီြံခ်မ့ခွဒဲ ရအ်ညမအလြမအာရမ ောမဒ ေမအဒ်အဒိ့်မဒစခ
န ်မအ၊မ လင်မ််မအလပ်င မစ်မမပမင မ့လ
ာမ်မ့ာညတမနေ်မမဆ ရ်မိ်ပင မအနခ်မအမညပ့င ြဟငတမမ ရ်မစနဲ ခ်မအတပ့င န်ုနပ်င မ ည ညမ။

ာခ်မအ မ(၁၆)
တ့အ နြ စမခာမမြာ့အ
၇၄။ ြညမညူြငမ လင်မ််မအလပ်င မစ်မြရှေ
ပ ဲမ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ိပ်မမြမအတံတ့အမ တစမြာပုအြာပုအမပင
ဒည့မလညမအဒမ့်မအ၊မ ညဒေ့မာ
ဘ ်မအ၊မ ဒရလငည
ံ ဒေ့မာ
ဘ ်မအနှ်မမဆ လွ်မအလြမအတစမြာပုအြာပုအမပဒင ည့မလညမအဒမ့်မအ
တညမဒိ့မမနခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ လင်မမပ်င မနမခ်မအမ ြ်
န ုရ။
၇၅။မ ြညမညညမမဆ ဒရယ့ဉမြှူအြငမ (မ) ဒရယ့ဉမနှ်မဆ မင်မ်ါစငစငဒ်ါ်မအတ်မခာပ်မမ ၅၀၀မ ေမမ်ဒပင ည့မ ဒရယ့ဉမတစမြာပုအြာပုအမပငမ
ဒရဒမ
ေ ့်မအန်ြှူအ ြမီအ၏မ ာမူာညီြယူေဲမ ညတမြှတမေ့အဒည့မ ိပ်မမြမအတစမခငခငညပ့င မ
ဝ်မဒရ့မမနခ်မအ၊မ ိပငမမမ်မနခ်မအ၊မ ိပ်မမြမအတစမခငခငြှမ ေွမမခွ့နခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ ိပ်မမြမအမ
ာတွ်မအမဒ်ရ့ဒ်
န ့်မအဒရွှအနခ်မအမြ်
န ုလင်မရ။
( ခ ) ညတမြှတမေ့အဒည့မ ိပ်မမြမအတစမခငည့ပင မ ််မလယမနှ်မမဆ ိမမစ်မဒ်ညညမမဆ နြစမဒ ေမ့်မအမ
ညပ့င ြဟငတမမ ဒရလြမအဒမ
ေ ့်မအမ ာစပတမာ်ပ်င မအတစမခငခင၏မ ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ေ့အရှဒပ ည့မ
ာခာမနမ ်ာ့်တစမခငခငြှမ ာခာမနမ ်ြှုမမပင နြ်မည့ညညမဆ ာမွ့ာဒဝအညပ့င ဒရ့မမညညမာ
ဆ ခါ
ဒရဒ မ
ေ ့်မ အ န် ဒရယ့ဉမ ြှ မ ဒရဒ မ
ေ ့်မ အ န် ြှ ူ အ မ
ြ ီ အ မမ ာခာမမ န် ရ်မ မ ဒတ့်မ အ ခံ လ င်မ
ာန်ညမန်ညမိ်ပင မရ့ညငအံ မ ာခာမနမ ်ာလံလွှ်ေ
မဆ ရ
ူ ်မမ ်ာမမမွမနမ ခ်မအြရှဒပ စရ။
၇၆။

.

ြညမညညမဒဆ ရယ့ဉမြှူအြငမ (မ) ိပ်မမြမအာတွ်မအမ ဒရယ့ဉမြာ့အမ ဒေအာန္တရ့ယမမ်မအရှ်မအဒရအာတွမမမ ညတမြှတမေ့အဒည့မ
ာခာမနမ ်ြီအြာ့အမပမင ြပြပ၏ဒရယ့ဉမတွ်မမ ေွ်မအညှေ
ပ ့အရ်မမ ်ာမမမွမနမ ခ်မအြရှဒပ စရ။
( ခ ) ိပ်မမြမအတစမခငခငတွ်မမ ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမညူမမ လင်မ််မအလပာ
င ်မခာမမာရမ
ာနခ့အဒရယ့ဉမတစမစီအစီအာတွမမမ ြပြပဒရယ့ဉမတွ်မမ ခာညမဒနှ့်မခွ်ဒမဆ တ့်မအ ိပငလင်မမ
လပမ
င မ့်ဒိ့်မရွမမရ်မမ န််မအိပနင ခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ ခာညမဒနှ့်မေ့အညညမမဆ ြမပုအမပမနင ေတမရ်မမ
ာဒမ
ေ ့်မအမေမ့အခာမမြရြီာတွ်မအမ ာိပင်ါ ြမပုအမပမင နေတမနခ်မအြ်
န ုရ။
( ဂ ) ဒ်ဝ်မခာပ်မြှမ ဒ်ေွမမခာပ်မာေပမ ိပ်မမြမအာတွ်မအမ ာနခ့အဒရယ့ဉမြာ့အမ ညွ့အလ့ြှုမပမင မမမမ
ဒေအာန္တရ့ယမနေစမဒစရ်မ ြပြပ၏ဒရယ့ဉမတွ်မမ ခာညမဒနှ့်မေ့အညညမမဆ ြမပုအတစမစငတ
ံ စမရ့မပင
နမေစမဒစ၊မ ်စ္စညမအတစမစငတ
ံ စမရ့မပနင ေစမဒစ ဒရယ့ဉမ၏နမ််မ်ညပ့င မ ာစွ်မအေငတမေ့အနခ်မအ
ြ်
န ုရ။
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(ဃ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ (၁)မ တရ့အြဝ်မဒည့မ ာလံနှ်ာ
မဆ ခာမနမ ်ာြှတမာည့အတပ့င မပင လွှ်ေ
မဆ နူ ခ်မအ၊မ မန်ညခ
န ်မအ
ြ်
န ုရ။
(၂) ညတမြှတမေ့အဒည့မ ာလံနှ်မမဆ ာခာမနမ ်ာြှတမာည့အတစမခငခငမမပင လွှ်မေ
ဆ ူရ်မနှ်မမဆ
နမ်ညရ်မမ ်ာမမမွမနမ ခ်မအမ ြရှဒပ စရ။
(၃) ဒရယ့ဉမမာခာ်မအခာ်မအမ ဒေအခာ်မအယှဉမ၍မိပငမမမ်မရ်မ့်အနခ်မအမ ြ်
န ုရ။မ
(၄) ိပ်မမြမအတံတ့အြှမ ဒရယ့ဉမာ့အေယမရှ့အရ်မာြပ်မ့မမပင လပမ
င မ့်ရ်မမ ်ာမမမွမနမမခ်မအမ
ြရှဒပ စရ။
(၅) ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမညူမမ ဒရယ့ဉမမမပင လပည
င ညမဒဆ ်ရ့ဒရ့မမဒာ့်မ
မမ
ြ ပ ု အ နေ ်မ ဆ မ ိွ ဲ ဒ ရအာတွ မ မ မ ညွှ ် မ မ
ေ ့အခာမမ မ ပ င မ လပ င မ မ ် ့ရ်မ မ ်ာမမ မ ွ မ မ နခ ်မ အ မ
ြရှဒပ စရ။မ
(၆) ဒရယ့ဉမိပငမဒမ ရ့မမဒ ေမ့်မအမ ညတ်မအ်ပ့င ရ်မမ ်ာမမမွမနမ ခ်မအြရှဒပ စရမ ညပ့င ြဟငတမမ
ြြှ်မြမ်မမ ညတ်မအ်ပ့င နခ်မအမ ြ်
န ုရ။
၇၇။ ြညမညညမဒဆ ရယ့ဉမြှူအမ ညပ့င ြဟငတမမ ်ပ်င မရှ်မြငမ ိပ်မမြမအဝ်မဒိ့်မခြာ့အမပမင တပြမအဒရှ့်မရ်မမ
ာလပ့င ်ှ့မ(မ) ဒရယ့ဉမမပမင ဒြ့်မအနှ်မေွမမဒန်အနခ်မအမ ြ်
န ုရ။
( ခ ) မင်မစညမြာ့အမပမင ာဒလအခာပ်မမ ညပ့င ြဟငတမမ ာဒရာတွမမမမပင ဒလင့ဆ၍န်နခ်မအ၊မမင်မစညမြာ့အမပငမ
ဒရွှအဒ်
န ့်မအနခ်မအမညပ့င ြဟငတမမ ဒော့မမောမနမ ခ်မအမ ြ်
န ုရ။
( ဂ ) ဒရယ့ဉမ၏မ ြှတမ်ငတ
ံ ်မတ်မခာပ်မနှ်မမဆ မင်မစညမတ်မခာပ်မတ့ပင မမပင ြြှ်မြမ်မမ ဒလင့ဆမန်နခ်မအမ
ြ်
န ုရ။
၇၈။မ ြညမညူြငမဥဥ်ဒောရမခွ်နမဆ ်ုေ့အညညမမဆ လင်မ််မအလပ်င မစ်မြရှေ
ပ ဲမ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအ (မ) ်ငဂ္ဂလပမမ ဒရယ့ဉမလင်မ််မအရှ်မမမ ဒရယ့ဉမြာ့အာ့အမ စမမညအငံ ိီနှ်မဆမ ာခ
န ့အလပာ
င ်မခာမမြာ့အမ
ဒေ့မမ်ံည
ဆ ညမမဆ လင်မ််မအတစမခငခငမမပင လင်မမ်ပင နမ ခ်မအြ်
န ုရ။
( ခ ) ်ငဂ္ဂလပမလင်မ််မအရှ်မမမ တွိ
ဲ နွဲ ခ်မအ၊မ ဒရယ့ဉမတွ်မအနခ်မအ၊မ ဒည့်မတူအနခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ
ဒရယ့ဉမိယမယနူ ခ်မအမ မလင်မ််မအလင်မမ်ပင နမ ခ်မအမ ြ်
န ုရ။
( ဂ ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဝ်မေွမမညွ့အလ့ဒည့မ ဒရယ့ဉမနှ်မဆ မင်မ်ါစငစငဒ်ါ်မအ
တ်မ ခာပ ် မ မ ၅၀၀မ ေမမ ်ပ င ဒ ည့မ ဒရယ့ဉမ ြာ့အာတွ မ မ မ ဒရဒ မ
ေ ့်မ အ န် ြှ ူ အ မ
ြ ီ အ ာ နေ စမ မ
လင်မ််မအလင်မမပ်င နမ ခ်မအ ြ်
န ုရ။
၇၉။

.

ြညမညူြငမ (မ) ိပ်မမြမအတစမခငခင၌မ န ြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမနမေစမဒစ၊မ နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏
ာြပ်မ့ာရနေစမဒစမ စပမ
င မေူေ့အဒည့မ ညပ့င ြဟငတမမ စီြံခာေ့အဒည့မ ဒေ့မယ့၊မ ဒမာ့မမစွဲ
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(ခ)

(ဂ)
(ဃ)

(်)

(စ)
(ိ)

(ဇ)

( ဈ)

မပရပယ့မ ညပ့င ြဟငတမမ ာြှတမာည့အတစမခငခငမမပင ေယမရှ့အနခ်မအ၊မ ဒေ့မနခ်မအ၊မ ောမမိီအနခ်မအ၊
်ာမမစီအဒစခ
န ်မအ၊မ မြမပုအဒလင့နဆ ခ်မအ၊မ ဒရတွ်မဒြင့နမခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ ခပအင ယူနခ်မအြ်
န ုရ။
ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဒရယ့ဉမိမ
ပင မမ်မရ်မဒ်ရ့မ ညပ့င ြဟငတမမ ိပ်မမြမအ
တံတ့အတစမခငခငမပမင ဒည့မလညမအဒမ့်မအ၊မ ဒရဒမ
ေ ့်မအလြမအညွှ်မမ ာြှတမာည့အတစမခငခငမပင
ဒည့မလညမအဒမ့်မအ၊မ ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ိပ်မမြမအလင်မ််မအြာ့အမ လွယမမူ
ာိ်မဒန ်ရ်မမ စီြံေ့အရှဒပ ည့မ ာညငအံ ာဒိ့်မ်စ္စညမအမပရပယ့တစမခငခငမပဒင ည့မလညမအဒမ့်မအမ
ောမမိီအနမခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ ်ာမမစီအဒစခ
န ်မအြ်
န ုရ။
ိပ ်မ မ ြမ အ ်ယမ ် ပ ြပ တ မ ာ တွ ်မ အ မ ိပ ်မ မ ြမ အ ေပ ် မ အ ညပ ြမ အ ဒစ့်မ ဆ ဒ ရှ ့ မမ ည ူ ၏ ာြပ ် မ ့မ ပ င မ
လပမ
င မ့်ရ်မမ်ာမမမွမနမ ခ်မအမ ြရှဒပ စရ။
ိပ ်မ မ ြမ အ ်ယမ ် ပ ြပ တ မ ာ တွ ်မ အ မ နြ ်မ ြ့ဆ ိ ပ ်မ မ ြမ အ ာ့ာ့်ပ င ်မ ၏ မ ခွ ်မ ဆ န် ုခာမမ ြရှ ပ ေ ဲ
ဒရလြမ အ ဒ မ
ေ ့်မ အ မပ င မ ာတ့အာိီ အ မနေ စမ ဒ စြညမ ဆ မ ြညမညညမဒဆ ိ့်မရွမမခာမမမပြင ငမမ
ြ်
န ုရ။
ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမညူမ ာ်ါာဝ်မမ တ့ဝ်မရည
ှပ ူြာ့အမမ ဒရယ့ဉမဒ်ါ်နှ်မမဆ မ
ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဝ်မဒရ့မမစစမဒိအနခ်မအမပမင
ဟ်မ့တ့အဒနှ့်မယ
ဆ ှမနမ ခ်မအမ
ြ်
န ုရ။
ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဥ်ဒေနှ်ြမဆ ညီေဲမ လမမ်မမခဲယြမအြာ့အမ ်စမဒေ့မမနခ်မအ၊မ
ြီအ််မအလွှတနမ ခ်မအမ ြ်
န ုရ။
ိပ ်မ မ ြမ အ ေပ ် မ အ ညပ ြမ အ ဒစ့်မ ဆ ဒ ရှ ့ မမ ည ူ မ မ ြီ အ ဒေအမ့မွ ယ မ တ ့အိီ အ ဒရအာတွ မ မ
ဒည့မလညမအ ဒမ့်မအ၊မ ြီအြ်ှပြမအညတမန်ပင မဒရအာတွမမဒည့မလညမအဒမ့်မအမ ညွှ်မ ေမ့အညညမဆ
ာြပ်မ့မပမင လပမ
င မ့်ရ်မမ ်ာမမမွမနမ ခ်မအြရှဒပ စရမညပ့င ြဟငတမမ ြီအဒေအလငြံ ခုံဒရအနှ်မဆစ်မလာဉမအ၍
ြြှ်မြမ်မမ ညတ်မအ်ပ့င နခ်မအြ်
န ုရ။
ိပ ်မ မ ြမ အ ်ယမ ် ပ ြပ တ မ ာ တွ ်မ အ မ ဒမာ့မမ ခာိပ င မ မ မ ်မ ရ ်မ ် ့အေ့အဒည့မ ဒရယ့ဉမ မ ပ င
ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမညူ၏မ ခွ်နမဆ ်ုခာမမြရှေ
ပ ဲမ ဒမာ့မမ ြမပုအမပမင မဒနေဒလင့ဆမနခ်မအမ
ြ်
န ုရ။
ဒရယ့ဉမတစမစီအစီအမမ ဒမာ့မမစမ
ွဲ ပရပယ့ြာ့အမ ညပ့င ြဟငတမမ ဒေ့မယ့ြာ့အနှ်မဆမ မြ်ပတွယမနမ ခ်မအ၊မ
ခာပတမြပဒ်နခ်မအနေစမ်ါမမ ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအဒစ့်မဆဒရှ့မမညူ၏မ ခွ်နမဆ ်ုခာမမမ ညပ့င ြဟငတမမ
ာမူာညီြ်ါေဲမ ေပဒင မာ့မမစမ
ွဲ ပရပယ့မ ညပ့ြင ဟငတမမ ဒေ့မယ့မပင ဒေ့မယနူ ခ်မအ၊မ ေယမရှ့အခ
န ်မအမ
ြ်
န ုရ။

၈၀။ ြညမညူြငမ ဒရေငညစမညြမအြှုြာ့အမ ညပ့င ြဟငတမမ ညေ့ဝ်တမဝ်မအမာ်မမ ာရ်မအာနြစမြာ့အမ ်ာမမစီအမ
ိငံအရှုအံ ြှုမနေစမဒ်ါ်ဒစရ်မမ (မ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ညွ့အလ့ဒ်ဒည့မ ဒရ်ံတ်မဒရယ့ဉမ၊မ ိီတ်မဒရယ့ဉမ၊မ
ဓ့တင်စ္စညမအတ်မဒရယ့ဉမတ့ပင ြှလညမအဒမ့်မအ၊မ ဒရ်ံာစြမအတွ်မအြာ့အ၊မ ဒရ်ံတွ်မအြာ့အ
နှ်မမဆ ဒရ်ံ်ပမ
င မလပ်င မအြာ့အြှမ လညမအဒမ့်မအ၊မ ဒရယ့ဉမတမ
ပင မြှုမ ညပ့င ြဟငတမမ ဒည့်မတ်မြှု
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မနေစမဒ်ါ်ရ့ြှလညမအဒမ့်မအမ ိီယပငေပတမဒစခ
န ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ ိီနှ်မဆဒရ့ဒနှ့ ာညစမာဒမ
ေ အ
ြာ့အစွ်မ့်စမနခ်မအမ ြ်
န ုရ။မ
( ခ ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ဒရယ့ဉမြာ့အ၊မ ဒရဒ်ါ်ဒရဒာ့မမမ ညယံဇ့တရှ့ဒေွဒရအ
စ်မနှ်မမဆ ာဒိ့မမာာငြံ ာ့အြှမ ဒေအာန္တရ့ယမနေစမဒစတတမဒည့မ ်စ္စညမအြာ့အ၊မ ာိပ်မည်မဆ
်စ္စညမအြာ့အ၊မ ာြပမ
ှု မညရပမ
င မြာ့အ၊မ ာညစမာဒမ
ေ အြာ့အနှ်မဆ စွ််မ့ စမ်စ္စညမအြာ့အမပမင ဒရေငာတွ်မအမ
်စမခာခ
န ်မအ၊မ စွ်မ့ေငတနမ ခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ မာဒရ့မမဒစခ
န ်မအမ ြ်
န ုရ။
( ဂ ) ဒရဒမ
ေ ့်မအညွ့အလ့ြှုမမပင ဟ်မ့တ့အနခ်မအနမေစမဒ်ါ်နပ်င မဒည့မာနခ့အ်စ္စညမအြာ့အမပမင ဒရယ့ဉမြှ
ိပ်မမြမအတစမခငခငာတွ်မအညပ့င မ ်စမခာခ
န ်မအ၊မ စွ်မ့်စမနခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ မာဒရ့မမဒစခ
န ်မအမ
ြ်
န ုရ။
(ဃ) ေီဒရဒမ
ေ ့်မနဆ ေစမဒစ၊မ ြင်မတ်ပင မအဒမ
ေ ့်မနဆ ေစမဒစ၊မ မင်မအဒ်ါ်၌မ ဒရလငံြှုဒ ေမ့်မဆမနေစမဒစ
ိပ်မမြမအာတွ်မအညပ့မင ဒလင့မာန်ပင မညညမမဆ ်စ္စညမအြာ့အမပမင မြမအ်ါအ်ယမနှ်မမဆ မြမအ့်အ်ယမတပ့၌င မ
စွ်မ့်စမနခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ ခာေ့အနခ်မအြ်
န ုရ။
၈၁။မ ြညမညူြငမ (မ) ိပ ်မ မ ြမ အ ေပ ် မ အ ညပ ြမ အ ဒစ့်မ ဆ ဒ ရှ ့ မမ ည ူ ၏ မ ညွှ ် မ မ
ေ ့အခာမမ နှ ်မ ဆ ိ ်မ ့မ ာ်မ ၍ နေ စမ ဒ စ၊
မနြ ်မ ြ့ဆ ိပ ်မ မ ြမ အ ာ့ာ့်ပ င ်မ ၏ မတ့အ နြ စမ ခာမမ နှ ်မ ဆ မ ိ်မ ့မ ာ်မ ၍ နေ စမ ဒ စမြညမ ည ညမ ဆ မ
ဒရယ့ဉမမပြင ငမ ိပ်မမြမအတစမခငခငာတွ်မအမ မြမအေပအင တ်မနခ်မအ၊မ ြီအြြုှပ မမနခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ
ြပ်ှု မအတပမ
င နမ ခ်မအမ ြ်
န ုရ။
( ခ ) နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏မ ခွ်နမဆ ်ုခာမမြရေဲမ ိပ်မမြမအာတွ်မအမ ဒရယ့ဉမဒ်ါ်၌
နမေစမဒစ၊မ တ့အနြစမ်ယမဒနြာတွ်မအ၌ေ
န စမဒစ ဂဒဟဒိ့မနခ်မအဒည့မလညမအဒမ့်မအ၊ မတ္တ ရ့၊
ာ်မတွ၊ဲ မ ်ွအဲ လာမမ၊မ တ့််မတ်ပင မ၊မ ိီမ ညပ့င ြဟငတမမ ြီအစွဒဲ လ့်မန်ပင မညညမမဆ ာနခ့အာရ့
ဝတ္ထုြာ့အမပမင မာပုခာမနမ ခ်မအဒည့မလညမအဒမ့်မအ ြ်
န ုလင်မရ။
( ဂ ) ိပ်မမြမအတစမခငခင၌မ ဒရယ့ဉမဒ်ါ်တွ်မမ ြီအမပာ
င မ့ာမွယမြရှေ
ပ ဲမ ေွ်မအညှ၍
ပ မ ဒလ့်မစ့
ိီြာ့အမေငတမယနူ ခ်မအမ ြ်
န ုရ။
(ဃ) ိပ်မမြမအ်ယမ်ပြပတမာတွ်မအမ ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမညူ၏မ ခွ်နမဆ ်ုခာမမြရရှေ
ပ ဲ
ဒမာ့မမိူအ၊မ ဒမာ့မမ ြမပုအနှ်မမဆ ာနခ့အ်စ္စညမအြာ့အမပမင ဒရ်င်မ၍နမေစမဒစ၊မ ြမပုအတပမ
င မ၍မ
နမေစမဒစမရှ့ဒေွနမခ်မအမ ြ်
န ုရ။
( ် ) ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမညူ၏မ
ခွ်နမဆ ်ုခာမမြရှပေမဲ
ိပ်မမြမအတစမခငခင၏မ
မြမအ်ါအ်ယမနှ်မမဆ မြမအ့်အ်ယမြှမ ဒမာ့မမတအငံ ၊မ ဒမာ့မမခဲ၊မ ဒမာ့မမစရစမ၊မ ညဲဒနြ
ညပ့င ြဟငတမမ မြမအြ်
ြ ပုဒာ့်မမ မ့မွယမေ့အညညမမဆ ာရ့ြာ့အမပငမ ေယမရှ့အနခ်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ
ဒရွှအဒ်
န ့်မအမညယမဒိ့်မနခ်မအမ ြ်
န ုရ။
( စ ) မြမအ်ါအ်ယမနှ်မမဆ မြမအ့်အ်ယမတွ်မမ ခွ်နမဆ ်ုခာမမြရှေ
ပ ဲမ ဒေ့မယ့၊မ ဒရယ့ဉမခာညမတပ်င မ၊မ
ဒမာ့မမိူအ ညပ့င ြဟငတမမ ာနခ့အြညမညညမာ
ဆ ရ့မပြင ငမ စပမ
င မေနူ ြှု်မနနှံ ခ်မအမ ြ်
န ုရ။
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(ိ) ဒရယ့ဉမမ ဟ်မခာမမညီဒစရ်မမ ဒရယ့ဉမဝြမအစ့ြာ့အမပမင စညမအမြမအခာမမနှ်မြဆ ညီေဲမ စွ်မ့် စမနမခ်မအမ
ညပ့င ြဟငတမမ စင်နငံ ခ်မအြ်
န ုရ။
၈၂။ ြညမညညမမဆ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏မ ာရ့ေြမအ၊မ ာြှုေြမအတစမဦအဦအြငမ ြပြပာမာပုအမ
စီအ်ွ့အာတွမမမ မ(မ) ိပ်မ
မ ြမအိပင်မရ့မ စီအ်ွ့အဒရအလင်မ််မအတစမခငခငတွ်မမ တပမ
င မရမ
ပင နမ ေစမဒစ၊မ ညွယမဝမ
ပင မ၍မနေစမဒစမ
်ါဝ်မဒိ့်မရွမမနမခ်မအမ ြ်
န ုရ။
(မခ ) ိပ်မမြမအိပ်င မရ့မ စီအ်ွ့အဒရအလင်မ််မအာတွမမမ ခာု်မိဒပင ည့မ စ့ခာု်မတွ်မမ ်ါဝ်မခာု်မိနပင ခ်မအ
ညပ င ့ြဟင တ မ မ ်တမ ည မမ နခ ်မ အ ၊မ နြ ်မ ြ့ဆ ိ ပ ်မ မ ြမ အ ာ့ာ့်ပ င ်မ ည ပ င ့ မ ာမာပ ု အာ နြ တမ နေ ်မ ဆ မ
ဒ်ွဒခာအနခ်မအမ ြ်
န ုရ။
၈၃။ ြညမညူြငမ နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၊မ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမမ တ့ဝ်မဒ်အာ်မညူ
ညပ့င ြဟငတမ ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမညူမမ ေငတနမ ််မဒည့ာြပ်မ့မ ညပ့င ြဟငတမမ ညွှ်မ ေမ့အခာမမမ
တစမရ်မရ်မမပမင လပငမမ့်ဒိ့်မရွမမရ်မမ ်ာမမမွမနမ ခ်မအြရှဒပ စရ။
ာခ်မအ မ(၁၇)
မန် စမြှုနှ်မမဆ န် စမောမ
၈၄။မ ြညမညူြိပငမ ်ငေမြမ ၇၄ ်ါမ တ့အနြစမခာမမတစမရ်မရ်မမမပင ဒေ့မမောမမဒ ေမ့်မအမ န်စမြှုေ်မရှ့အမ
စီရ်မနခ်မအခံရလင်မမ ေပည
င ူမပမင ညငအံ နှစမေမမြ်ပဒင ည့မ ဒေ့်မောမနေစမဒစ၊မ ာ်ညမအိငံအမာ်မမ ်ါအညပ်မအြှမ
ာြာ့အိငံအမမာ်မညပ်မအမ ၅၀၀မာေပမဒ်ွောမနေစမဒစ၊မ ောမနှစမရ်မလအငံ နမေစမဒစမ ခာြှတမရြညမ။
၈၅။ ြညမညညမမဆ ဒရယ့ဉမြှူအြိပငမ ်ငေမြမ ၇၅၊ ၇၆ ညပ့င ြဟငတမမ ၇၇ ်ါမ တ့အနြစမခာမမတစမရ်မရ်မမပမင
ဒေ့မမောမမဒ ေမ့်မအမ န်စမြှုေ်မရှ့အစီရ်မနခ်မအခံရလင်မမ ေပည
င ူမမပင တစမနှစမေမမြ်ပဒင ည့မ ဒေ့်မောမမ
မနေစမဒစ၊မ ာ်ညမအိငံအမ မာ်မညငအံ ညပ်မအြှမ ာြာ့အိငံအမ မာ်မညပ်မအမ ၃၀မ ာေပမ ဒ်ွောမနမေစမဒစ၊မ ောမနှစမရ်မလငအံ မ
မနေစမဒစမခာြှတမရြညမ။
၈၆။ ြညမညူြိပငမ ်ငေမြမ ၇၈ ်ါမ တ့အနြစမခာမမတစမရ်မရ်မမမပင ဒေ့မမောမမဒ ေမ့်မအမ န်စမြှုေ်မရှ့အမ
စီရ်မနခ်မအခံရလင်မမ ေပည
င ူမပငမ တစမနှစမေမမြ်ပဒင ည့မ ဒေ့်မောမနမေစမဒစ၊မ ာ်ညမအိငံအမ မာ်မမ ၁၀မ ညပ်မအ ြှမ
ာြာ့အိငံအမမာ်မညပ်မအ ၁၀၀ ာေပမဒ်ွောမနေစမဒစ၊မ ောမနှစမရ်မလအငံ နမေစမဒစမ ခာြှတမရြညမ။
၈၇။ ြညမညူြိပငမ ်ငေမြမ ၇၉မ ညပ့င ြဟငတမမ ၈၁မ ်ါတ့အနြစမခာမမတစမရ်မရ်မမမပင ဒေ့မမောမမဒ ေမ့်မအမ
မန်စမြှုေ်မရှ့အစီရ်မနခ်မအခံရလင်မမ ေပည
င ူမမပင ဒခ
န ့မမလေမမြ်ပဒင ည့မ ဒေ့်မောမနမေစမဒစ၊မ ာ်ညမအိငံအမ
မာ်မ်ါအဒည့်မအြှမာြာ့အိငံအမမာ်မ်ါအညပ်မအာေပမဒ်ွောမနေစမဒစ၊မောမနှစမရ်မလအငံ နေစမဒစမခာြှတမရြညမ။
၈၈။ ြညမညူြိပငမ ်ငေမြမ ၈၀မ ်ါတ့အနြစမခာမမတစမရ်မရ်မမမပင ဒေ့မမောမမဒ ေမ့်မအမ န်စမြှုေ်မရှ့အမ
စီရ်မနခ်မအခံရလင်မမ ေပည
င ူမပမင နှစမနှစမေမမြ်ပဒင ည့မ ဒေ့်မောမနေစမဒစ၊မ ာ်ညမအိငံအမ မာ်မမ ၁၀မ ညပ်မအြှမ
ာြာ့အိငံအမမာ်မညပ်မအမ ၂၀၀မာေပမဒ်ွောမနေစမဒစ၊မ ောမနှစမရ်မလအငံ နေစမဒစမ ခာြှတမရြညမ။
.
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၈၉။ ြညမညညမမဆ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မ၏မ ာရ့ေြမအ၊မ ာြှုေြမအြိပငမ ်ငေမြမ ၈၂မ ်ါမ တ့အနြစမခာမမမ
တစမရ်မရ်မမပမင ဒေ့မမောမမဒ ေမ့်မအမ န်စမြှုေ်မရှ့အစီရ်မနခ်မအခံရလင်မမ ေပည
င ူမမပင ညငအံ နှစမေမမြ်ပဒင ည့မ
ဒေ့်မောမနေစမဒစ၊မ ာ်ညမအိငံအမ မာ်မ်ါအညပ်မအြှမ ာြာ့အိငံအမ မာ်မညပ်မအမ ၅၀မ ာေပမ ဒ်ွောမမနေစမဒစ၊မ
ောမနှစမရ်မလငအံ နေစမဒစမ ခာြှတမရြညမ။
၉၀။ ြညမညူြိပငမ ဥဥ်ဒောရမ ေငတနမ ််မဒည့မ ်ညမအဥ်ဒေြာ့အနှ်မမဆ ာြပ်မ့တ့ပင ်ါမ တ့အနြစမခာမမမ
တစမရ်မရ်မမပမင ဒေ့မမောမမဒ ေမ့်မအမ ညပ့င ြဟငတမမ ညတမြှတမေ့အဒည့မ တ့ဝ်မတစမရ်မရ်မမမပင လပမ
င မ့်မ
ဒိ့်မရွမမရ်မမ တြ်မ်ာမမမွမမဒ ေမ့်မအမ န်စမြှုေ်မရှ့အစီရ်မနခ်မအခံရလင်မမ ေပည
င ူမမပင ညငအံ လမ ေမမြ်ပဒင ည့
ဒေ့်မောမနမေစမဒစ၊မ ာ်ညမအိငံအမ မာ်မညအငံ ဒည့်မအြှမ ာြာ့အိငံအမ မာ်မညအငံ ညပ်မအာေပမ ဒ်ွောမမနေစမဒစ၊မ
ောမနှစမရ်မလငအံ နေစမဒစမ ခာြှတမရြညမ။
၉၁။မ ြညမညူြိပငမ ဥဥ်ဒေ်ါမ န်စမြှုတစမခငခငမမပင မာူအလွ်မရ်မမ ာ့အေငတနမ ခ်မအ၊မ ်ူအဒ်ါ်မအ ြမံစညမမနခ်မအ
မန်ုလင်နမ ေစမဒစ၊မ
န်စမြှုမာူအလွ်မရ့တွ်မမ
ာ့အဒ်အမူညနီ ခ်မအန်ုလင်နမ ေစမဒစမ
ယ်မအန်စမြှုာတွမမမ
ဥဥ်ဒေတွ်မမ န်ာ့်မအေ့အညညမမဆ န်စမောမမမပင ခာြှတနမ ခ်မအခံရြညမ။
ာခ်မအ (၁၈)
ဆုဒ မ
ေ အဒ်ွခာီအ နြ ှ်မဆ ေခ င်း
၉၂။ ေမန်မာ့ဆိေ်ကမ်းအာဏာေိငု ်သည် မိမိ၏ စီမံကိန်းလျာထားချက်အတိငု ်း အဆကာင်အထည်ဆဖာ်
ဆဆာင်ရွက်ရာ၌ သတ်မှတ်ထားဆသာလုေ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဝင်ဆငွအချိုးအတိငု ်းဆသာ်လည်းဆကာင်း၊
ယင်းအချိုးထက် ေိမု ိဆု ကာင်းမွန်ဆအာင် ဆဆာင်ရွက်နငို ်လျှင်ဆသာ်လည်းဆကာင်း မိမိ၏ ဝန်ထမ်းများအား
ဆုဆ ေကး ချီးေမုင့်နိငု ်သည်။
၉၃။ ိငဒ ေမအဒ်ွခာီအနြှ်မရ
ဆ ့တွ်မမ ိငဒ ေမအရ်မ်ငံဒ်ွေဲြှမ ညတမြှတမေ့အဒည့မ ရ့ခပ်င မနှု်မအမ ာခာပုအာရမ
ဝ်မေြမအြာ့အမပမင ိငဒ ေမအဒ်ွြာ့အမ ခွဒဲ ဝညတမြှတမဒ်အြ်ီအဒ့်မမမ မာ်မရဒှပ ည့ ိငဒ ေမအရ်မ်ငဒံ ်ွေဲြှမ
တစမဦအခာ်မအဒည့မလညမအဒမ့်မအ၊မာေွအဲ လပမ
င မဒည့မလညမအဒမ့်မအမဒာ့မမ်ါာဒခ
န ခံြူြာ့အာဒ်ါ်မြူတညမ၍မ
စွြမအဒိ့်မရညမနြ်မြဆ ့အြှုမ ိငဒ ေမအဒ်ွြာ့အမ ေ်မြံခာီအနြှ်နမဆ ်ပင မညညမ (မ) ညတမြှတမေ့အဒည့မ စံနှု်မအေမမတအပင ၍မ ေငတမလင်မဒိ့်မရွမမန်ပင နမ ခ်မအ၊မ မ ဝ်မဒိ့်မြှုမ
ဒ်အနပ်င နမ ခ်မအ၊
( ခ ) ေငတမလင်မြှု၊မ ဝ်မဒိ့်မြှုမ ်ညမအစ်စမညစမြာ့အမ တီေွ်မန်ပင နမ ခ်မအ၊
(မဂ )တီေွ်ေ
မ ငတမလင်မနပ်င မြှုရှပ နခ်မအ၊မ ေငတမလင်မညညမမ
ဆ င်မ်စ္စ ညမအမ ာရညမာဒညွအမစံခာပ်မြနီ ခ်မအ၊
(ဃ) မင်မ ေမြမအညငအံ စွြဲ ှုမ စံညတမြှတမခာမမြာ့အနှ်ာ
မဆ ညီမ မစ်စမတမာညငအံ စွနဲ ်ပင နမ ခ်မအ၊
(မ် )ဒလလွ်မ်ဆ ာမမစီအိငံအရှုအံ ြှုဒလာ့ဆ် ညမအနမခ်မအ။

ာခ်မအ မ(၁၉)
ာဒေွဒ ေွ
.
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၉၄။ မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမ လမမဒာ့မမရှစပ က်ရ၊ုံ အလုေ်ရ၊ုံ အလုေ်ဌာန၊ အလုေ်ဌာနခွမဲ ျား၏
တာဝန်ခံဝန်ထမ်းများသည် မိမိတိ့ု တာဝန်ယူသည်လ
့ ုေ်ငန်း၏မ တပအင တမမဆအာင်ေမင်မှုနှင့် ဆုံးရှုးံ မှုတိ့ု ကို
တာဝန်ခံရမည်။
၉၅။ နမြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ န ်ညမဒေ့်မစငာစပအင ရ ်ပဒ့င ိ့်မဒရအဝ်မြမီအာ့်၏မ ြမီအေမ်မြနှု ေ်မဆမ
ဒိ့်မရွမမရဒည့မ စီအ်ွ့အဒရအာေွအဲ ာစညမအနေစမ၍မ ယ်မအ၏မ လညမ်တမဒည့မ ဒ်ွဒ ေမအနှ်မ်ဆ ်ပင မိ်ပင မဒည့မ
်စ္စညမအြှ်မညြငညညမမ နပ်င မ်ံဒတ့မမမ ်ပ်င မိ်ပင မညညမဟငမ ြှတမယူရြညမ။
၉၆။ မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ ဥဥ်ဒောရမ လင်မ််မအတစမခငခငမမပင လင်မမ်ပင မခွ်နမဆ ်ုခ
န ်မအနှ်မမဆ
စ်မလာဉမအ၍မ လပ်င မစ်မညမမတြမအ၊မ လပ်င မစ်မဒေမအ၊မ လပ်င မစ်မညမမတြမအတပအင န ြှ်ဒမဆ ေမအနှ်မဆာန ခ့အဝ်မဒိ့်မခြာ့အမပမင
ဝ်မ ြမီအာ့်၏မညဒေ့တူညီခာမနမ ေ်မမဆ ာြပ်မ့ဒ ေမ့မန့်စ့ေငတနမ ််မ၍မ ညတမြှတမရြညမ။
၉၇။ ဥဥ်ဒေ်ါမ
ရြညမ။

နမ်စမြှုြာ့အမပမင ရဲာဒရအယူ််ပင မခွ်ရ
မဆ ှပဒည့မ န်စမြှုြာ့အာနေစမမ ြှတမယူဒိ့်မရွမမ

၉၈။မ ဒရယ့ဉမဒ်ါ်ြှမ မင်မစညမြာ့အခာဒ်အ၍မ လွှဒဲ န့််မအလမမခံဒန်စ့ရရှြပ ်ီအနေစမလင်မမ ေပမ
င င်မစညမြာ့အမပင
ဒရယ့ဉမ ဒ ်ါ်ြှ ခာ ြ် ီ အ မ ဒ့်မမ ်ပ င ်မ အ တွ ်မ မ ဒ်ာ့မမ ိ င ံ အ ြှု ၊ မ ်ာမမ စီ အ ြှု တ စမ စင ံ တ စမ ရ ့ နေ စမ ဒ ်ါ်ြှု ာ တွ မ မ မ
ဒရယ့ဉမြှူအမညပ့င ြဟငတမမ ဒရယ့ဉမ်ပ်င မရှ်မာဒ်ါ်တွ်မမ တ့ဝ်မြရှဒပ စရ။
၉၉။မ မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမ ာေွအဲ ဝ်မြာ့အ၊မ ဥဥ်ဒောရမ တ့ဝ်မဒ်အာ်မနခ်မအခံရညညမဆ
ိပ်မမြမအ ေပ်မအညပြမအဒစ့်မဒဆ ရှ့မမညူြာ့အနှ်မမဆ ဝ်မေြမအြာ့အညညမမ ဥဥ်ဒောရမ ဒ်အာ်မဒည့
တ့ဝ်မမမပင ေြမအဒိ့်မဒ်ခာပ်မတွ်မမ ရ့ဇညတမ ြမီအမ ်ငေမြမ ၂၁ ာရ နမ်ညမညူ့ဝ်မေြမအနေစမညညမဟငမ
ြှတမယူရြညမ။
၁၀၀။ မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မညညမမ ည်မမဒဆ လာ့မညညမမဆ ာခွ်မမ်မအလွတမခွ်၊မဆ မ ညမမည့ခွ်မရ
ဆ ရှဒပ ရအ
ာတွမမမ ညမမိ်ပင မရ့ဝ်မ ြမီအာ့်ြှတစမိ်မမဆ န်ညမဒေ့်မစငာစပအင ရာေွအဲ ညပ့င မ တညမိဲဥ်ဒေြာ့အနှ်မာ
ဆ ညီမ
ဒလင့မမေ့အနပ်င မညညမ။
၁၀၁။ ကာလစည်းကမ်းသတ် အက်ဥေဆေ ေထမဇယားရှိ အေိေု ် ၁၄၉ သည် ေမန်မာ့ဆိေ်ကမ်း
အာဏာေိငု ်ကေဖစ်ဆစ၊ ေမန်မာ့ဆိေ်ကမ်းအာဏာေိငု ် ကိယ
ု ်စားေဖစ်ဆစ စွဲဆိုသည်တ
့ ရားမမှုများနှင့်
သက်ဆငို ဆ် စရမည်။
၁၀၂။မ Theမ Yangonမ PortမActမ(ActမNo.IVမofမ1905)မ နှ်မမဆ The Outports Act (Act No. II of
1914) ာရမ ေငတနမ ််မခဲဒဆ ည့မ ်ညမအဥ်ဒေြာ့အ၊မ ာြပ်မ့ဒ ေမ့မန့်စ့၊မ ာြပ်မ့၊မ ညွှ်မ ေမ့အခာမမြာ့အနှ်မမဆ
လင်မေအငံ လင်မ်ညမအြာ့အမပမင ဥဥ်ဒေနှ်မြဆ ိ်မ့မာ်မညဒရွအမ မာ်ည
မဆ အငံ နပ်င မညညမ။
၁၀၃။မ ဥဥ်ဒေ်ါမ န်ာ့်မအခာမမြာ့အမပမင ာဒမ့်မာေညမဒေ့မဒိ့်မရွမမရ့တွ်မမ (မ) ဝ်မ ြမီအာ့်ညညမမ ်ညမအဥ်ဒေ၊မ စညမအြာဉမအနှ်စမဆ ညမအမြမအြာ့အမပမင န်ညမဒေ့်မစငာစပအင ရမ
ာေွအဲ ၏မာတညမန်ုခာမနမ ေ်မမဆ ေငတနမ ််မန်ပင မညညမ။
( ခ ) ဝ်မ ြမီအာ့်နှ်မမဆ နြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မတ့ပင ညညမမ လပာ
င ်မဒည့မ ာြပ်မ့ဒ ေမ့မန့်စ့၊မ
ာြပ်မ့၊မညွှ်မ ေမ့အခာမမနှ်မမဆ လင်မေအငံ လင်မ်ညမအြာ့အမပမင ေငတနမ ််မန်ပင မညညမ။
.
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( ဂ ) မနြ်မြ့ဆိပ်မမြမအာ့ာ့်ပ်င မမမ တ့ဝ်မဒ်အာ်မညူမ ညပ့င ြဟငတမမ ိပ်မမြမအေပ်မအညပြမအမ
ဒစ့်မဒဆ ရှ့မမညူညညမမ လပာ
င ်မဒည့မာြပ်မ့နှ်ည
မဆ ွှ်မ ေမ့အခာမမ မမပင ေငတနမ ််မန်ပင မညညမ။
၁၀၄။မ The Yangon Port Act (Act No.IV of 1905)မနှ်မမဆ TheမOutportsမActမ(ActမNo.မIIမofမ
1914)မတပ့င မပမင ဥဥ်ဒေေ
န ်မမဆ ရင်မညပြမအလပမ
င မညညမ။
နမ်ညမဒေ့်မ စငညြ္မတနြ်မ ြ့နပင ်မ်ံဒတ့မမ ေွအဲ စညမအ်ငာ
ံ ဒခ
န ခံ ဥ်ဒောရမ မျွနငမ်မလမမ ြှတမဒရအေပအင ညညမ။

(်င)ံ ညပ်မအစပ်မ
နပ်င မ်ံဒတ့မညြ္မတ
နမ်ညမဒေ့်မစငညြ္မတနြ်မြ့နပင ်မ်ံဒတ့မ

.

