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ဘဏ္ဍာရ ေးနငှ့််အခွန်ရ ာ်ဌာန။ 

၁၉၄၂ ခုနစှ၊် အမြ ရ် ာ်ခွန် ချက်လွှ ဥ်ပရေ။ 

၁၉၄၂ ခုနစှ၊်  ချက်လွှ ဥ်ပရေ အြှ စ်ဉ် ၅။ 

 

စှိုက်ပျှိ ေးရ ေးြှ ရှှိရ ာ ဝငရ်ငြှွ ပ ေး၊ အမခာေးရငဝွငလ်ြ်ေးြျာေးြှ ရှှိရ ာ ဝငရ်ငြွျာေး အရပေါ် ငွ ်

အမြ ရ် ာ်ခွနစ်ည်ေးကကပ်ရကာက်ခံ န်  ချက်လွှ ဥ်ပရေ။ 

စ ုက်ပျ  ျိုးတ ျိုးြှ  ရှ တ  ဝငတ်ငြွှတပ ျိုး၊ အမခ ျိုးတငဝွငလ်ြ်ျိုးြျ ျိုးြှ  ရှ တ   ဝငတ်ငြွျ ျိုးအတပေါ် တွင၊် အမြတ်တတ ်ခနွ ်

စည်ျိုးကကပ်တက က်ခ ံနအ်လ ု ို့င ှ အစ ုျိုး ကချက်မခငျ်ိုးအတ ျိုးယူ န ်လ ုအပ် ည်မြစ ်၍၊ ဗြ န ငုင်တံတ ်အတွငျ်ိုးရှ  

န ပွနအ်ရှင ်ဧက  ဇ်ြငျ်ိုးမြတ် တပ်ြတတ ်တ န ပတ ကက ျိုး၏ ခငွ်ို့မပ ချက် အ ၊ အစ ုျိုး ဝနက်က ျိုးချ ပ်က 

တအ က်ပ တချက်လွှတ်ဥပတေက ု ထုတ်မပနတ်ကျည လ ုက် ည်။ 

အြည်၊ တည်  နယ်အဝှြ်ျိုးနငှ်ို့ စတည် ည်ို့တန ို့ က်။ 

၁။ ။ (၁) ဤတချက်လွှတ်ဥပတေက ု၊ ၁၉၄၂ ခုနစှ၊် ဗြာနှိငုင်ရံ ာ် အမြ ရ် ာ်ခွန် ချကလ်ွှ ဥ်ပရေဟ ုတခေါ်တွငတ်စ ြည်။ 

(၂) ဤတချက်လွတ်ဥပတေြှ ၊ ဗြ န ငုင်တံတ ်တဝှြ်ျိုးလံုျိုးနငှ်ို့  က်ဆ ုင ်ြည်။ 

(၃) ဤတချက်လွှတ်ဥပတေချက်မခငျ်ိုးအတည်မြစတ်စ ြည်။ 

အဓ ပပ ယ်ဆ လု ုချက်ြျ ျိုး။ 

၂။ ။ ဤတချက်လွှတ် ဥပတေတွငပ် ဝငတ်   အတကက ငျ်ိုးအ  ၌မြစတ်စ၊ တရှှေ့တန က်။ စက ျိုးအစ အစဉ်၌ မြစတ်စ၊ 

အဓ ပပ ယ်ဆန် ို့ကျငက်ွွဲလွွဲ ည်ို့အချက်တစံုတ  ြပ ြရှ လျှင၊် 

(၁) “စ ုက်ပျ  ျိုးတ ျိုးလုပ်ငနျ်ိုးြှ ရှ တ  ဝငတ်င”ွ ဆ ု ည်ြှ - 

(က) စ ုက်ပျ  ျိုးတ ျိုး လုပ်ငနျ်ိုးြျ ျိုးအတွက် အ ံျုိုးမပ တ   ဗြ န ငုင်တံတ ်အတွငျ်ိုး၊ အစ ုျိုး တမြခနွစ်ည်ျိုးကကပ် မခငျ်ိုးခ ံတ   

တမြတ  ်၎ငျ်ိုး၊   ု ို့ြဟုတ် အစ ုျိုး ကမြစတ်စ၊ အစ ုျိုး က အ ဏ လွှွဲအပ်ထ ျိုးတ   တစံုတခ ုတ  အြွွဲှေ့၊   ု ို့ြဟုတ ်

ပုဂ္  လ်ြျ ျိုးကမြစတ်စ၊ တေ နတ န ျံိုးစည်ျိုးကကပ်တက က်ခမံခငျ်ိုးခ ံတ   တမြြှ ရှ တ   အခအခနွ။် 

(ခ) (၁) အထက်တွငတ်ြေါ် မပပပ ျိုးတ   တမြြျ  ျိုးြှ စ ုက်ပျ  ျိုးမခငျ်ိုးမြင်ို့ ရှ တ  ဝငတ်င။ွ   ု ို့ြဟုတ်၊ 

(၂) အထက်တွင ်တြေါ် မပပပ ျိုးတ  တမြြျ  ျိုးြှ လယ် ြ ျိုးကမြစတ်စ၊   ျိုးတထ က်ခ ရှ တ   ကူမြစတ်စ၊ 

ြ ြ တ ု ို့စ ုက်ပျ  ျိုးတ  ၊   ု ို့ြဟုတ်  ရှ တ  တက က်ပွဲအ  ျိုးအနှြံျ ျိုးက ု တ  ငျ်ိုးချန ငုတ်  အတမခ  ု ို့တ  က် 

တအ င၊်   ြနတ်ဆ င ွ်က်တလို့ရှ တ   နည်ျိုးလြ်ျိုးတစံုတခမုြင်ို့ မပ လုပ်၍ ရှ တ  ဝငတ်င။ွ   ု ို့ြဟုတ်၊ 

(၃) အထက်တွငတ်ြေါ် မပပပ ျိုးတ   တမြြျ  ျိုးြှ လယ် ြ ျိုးကမြစ်တစ၊   ျိုးတထ က်ခ ရှ  ကူမြစတ်စ၊ ြ ြ တ ု ို့ 

စ ုက်ပျ  ျိုးတ  ၊   ု ို့ြဟုတ်  ရှ တ  တက က်ပွဲအ  ျိုးအနှတံ ု ို့က ု၊ အပ ုေခ်ွွဲ (၂) တွငတ်ြေါ် မပခွဲို့တ   တဆ င ွ်က် 

ချက်တ ု ို့ ြှတပ ျိုး၊ အမခ ျိုးတဆ င ွ်က်ချက်တစံုတ  က ု ြမပ လုပ်ဘွဲတ  ငျ်ိုးချမခငျ်ိုးမြင်ို့  ရှ တ  ဝငတ်င။ွ 
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(ဂ) အထက်တွငတ်ြေါ် မပပပ ျိုးမြစတ်   တမြြျ  ျိုးအတပေါ်ြှအခ၊   ု ို့ြဟုတ် အခနွ ်ရှ   ူပ ုငဆ် ုင၍်တနထ ုငတ်   

အတဆ က်အဦျိုး တခခုြုှမြစတ်စ၊ အပ ုေ ်(ခ) အပ ုေခ်ွွဲ (၂) နငှ်ို့ (၃) တ ု ို့တွငတ်ြေါ် မပခွဲို့တ   တဆ င ွ်က်ချက် 

တစံုတခမုြင်ို့မပ လုပ်တ   တမြြှဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် ၎ငျ်ိုးတမြြှထွက်တ   တက က်ပွဲအ  ျိုးအနှြံျ ျိုးက ု၊ 

တ  ငျ်ိုးချမခငျ်ိုးမြင်ို့ ရှ တ  ဝငတ်ငတွ ု ို့က ု၊ ခစံ ျိုး လူယ် ြ ျိုး၊   ု ို့ြဟုတ်   ျိုးတထ က်ခ ရှ  တူနထ ုငတ်   

အတဆ က်အဦျိုးြှဝငတ်င။ွ 

  ု ို့  တွင ်တြေါ် မပ  ပ  အတဆ က်အဦျိုး ည်၊ အထက်ပ တမြ၏အတပေါ်၊   ု ို့ြဟုတ် အန ျိုးအန ျိုးတွငတ်ည် ရှ ၍၊ အခ၊ 

  ု ို့ြဟုတ် အခနွ ်ရှ တ   အူ ျိုးမြစတ်စ၊ လယ် ြ ျိုးတမြစတ်စ၊   ျိုးတထ က်ခ ရှ  ကူမြစတ်စ၊ ထ ုတြေါ် မပ  ပ  

တမြနငှ်ို့ပတ် က်ြ တကက င်ို့ တနထ ုင ်နအ် ြ်အတွက်မြစတ်စ၊ ကျ ကျအတွက်မြစတ်စ၊ အမခ ျိုး 

အမပငအ် ြ်အတွက်မြစတ်စ၊ အလ ုရှ အပ်တ   အတဆ က်အဦျိုးမြစ ်ြည်။ 

(၂) “အခနွထ်ြ်ျိုး” ဆ ု ည်ြှ ၊ အမြတ်တတ ်ခနွတ်ပျိုး ြည်မြစတ်   ပုဂ္  လ်က ု ဆ ုလ ု ည်။ 

(၃) “ပုဂ္  လ်” ဆ ု ည်တွင၊် အစုစပ်တြွွဲှေ့၊ ကုြပဏ တခ၊ု အ ုျိုးအ ြပ်စစည်ျိုးြကွွဲတနထ ုင ်ည်ို့ အ ြ်တထ င ်

  ျိုးတစုလည်ျိုးပ ဝင ်ည်။ 

(၄) “အစုစပ်အြွွဲှေ့” ဆ ု ည်ြှ ၊ အတ  ငျ်ိုးအဝယ်ကုန ်ယွ်ြ ြှ ရှ တ   အမြတ်တငကွ ု၊ ခွွဲတဝ၍ယူ န ်

 တဘ တူပပ ျိုးမြစတ်   လူတစုက ုဆ ုလ ု ည်။ 

(၅) “ကုြပဏ ” ဆ ု ည်ြ ှ၊ ဥပတေအ  ြွွဲှေ့စည်ျိုးထ ျိုး ည်မြစတ်စ၊ ြြွွဲှေ့စည်ျိုးဘွဲထ ျိုး ည်မြစတ်စ၊ ထ ုမပင ်

အလုပ်ဌ နချ ပ် ည်၊ ဗြ န ငုင်တံတ ်အတွငျ်ိုး၌ရှ  ည်မြစတ်စ၊ ြရှ  ည်မြစတ်စ ဗြ န ငုင်တံတ ်အတွငျ်ိုး၌ 

အတ  ငျ်ိုးအဝယ်ကုန ်ယွ်ြ တခခုကု ု၊ လုပ်က ုငတ်နတ   အ ငျ်ိုးက ုဆ ုလ ု ည်။ ထ ုအ ငျ်ိုး၏ ငျ်ိုးနှ ျိုး  ည်ို့ပစစည်ျိုး၊ 

  ု ို့ြဟုတ်  နပံ်ုတငြွျ ျိုးက ု၊ အစုစပ်ရယှ်ယ  ခွွဲတဝထ ျိုး ြည်ို့အမပင၊် တမပ ငျ်ိုးလွှွဲတပျိုးန ငု ်မခငျ်ိုးမြစ ် ြည်။ 

(၆) “အတ  ငျ်ိုးအဝယ်ကုန ်ယွ်ြ ” ဆ ု ည်ြှ ၊ ကုန ်ယွ်မခငျ်ိုး၊ ကူျိုး နျ်ိုးကုန ်ယွ်မခငျ်ိုး၊   ု ို့ြဟုတ် ကုနပ်စစည်ျိုးမပ လုပ်မခငျ်ိုး၊ 

  ု ို့တည်ျိုးြဟုတ် ၎ငျ်ိုးတ ု ို့၏ တဘ  က်တ  က်တ   စွန် ို့စ ျိုးကကံစည်ြ တ  ် ၎ငျ်ိုး၊ 

တ  ငျ်ိုးဝယ်ြ ြျ ျိုးတ  ်၎ငျ်ိုးပ ဝင ်ည်။ 

(၇) “မပဋ္ဌ နျ်ိုး ည်”ဆ ု ည်ြှ ၊ ဤတချက်လွှတ်ဥပတေအ ၊ နည်ျိုးဥပတေအ ျိုးမြင်ို့မပဋ္ဌ နျ်ိုးမခငျ်ိုးက ုဆ ုလ ု  ည်။ 

(၈) “ယြနန်စှ”် ဆ ု ည်ြ ှ၊ အမြတ်တတ ်ခနွစ်ည်ျိုးကကပ် ြည်မြစတ်  နစှြ်တ ုငြ်ှ  ြတ်လ ၃၁  က် တန ို့ြှအဆံုျိုး တ်တ   

၁၂ လက ုဆ ုလ ု ည်။   ု ို့ြဟုတ ်အခနွထ်ြ်ျိုးတဦျိုးတတယ က် ည်၊ ဆ ုခွဲို့တ   ၁၂ လအတွငျ်ိုး၊ ြတ်လ ၃၁ 

 က်တန ို့ြှအပ၊ အမခ ျိုးတတန ို့တန ို့၌ နစှဆ်ံုျိုးအြှတ်မပ ၍၊ ြ ြ စ  ငျ်ိုးြျ ျိုးက ု ချ ပ်ခွဲို့ တ  ်၎ငျ်ိုး၊ 

အခနွထ်ြ်ျိုးအလ ုရှ ကြ ြ ၏စ  ငျ်ိုးချ ပ်တ  နစှက် ုဆ ုလ ု ည်။ 

(၉) ဤတချက်လွှတ်ဥပတေ၌ တြေါ် မပတ  တန ို့စွွဲဆ ု ည်ြှ ၊ ဂ  တဂေါ်   ယနမ်ပကခေ နအ် ၊ တ တွက်အပ် တ  တန ို့စွွဲက ု 

ဆ ုလ ု ည်။ 

(၁၀) “အခနွစ်ည်ျိုးကကပ်အပ်တ  ဝငတ်င”ွ ဆ ု ည်ြှ  ပုေြ် ၆ ရှ တခ ငျ်ိုးစဉ်အ  ျိုး  ျိုး၌တြေါ် မပထ ျိုးတ   မပဋ္ဌ နျ်ိုးချက်အ ၊ 

အခနွစ်ည်ျိုးကကပ်န ငုတ်   အခနွထ်ြ်ျိုး၏ စုစုတပ ငျ်ိုးဝငတ်ငကွ ု ဆ လု ု ည်။ 
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(၁၁) “မပည် ူ ို့ဝနထ်ြ်ျိုး” ဆ ု ည်ြှ    ဇ တ်က ုျိုးဓ၌ တြေါ် မပထ ျိုးတ  အဓ ပပ ယ်နငှ်ို့ ည ညွတ်တ    ြူျ ျိုးက ုဆ ုလ ု ည။် 

ထ ု ို့မပင ်တေ နတ ဆ ုင ်  အြွွဲှေ့အ ဏ ပ ုငက်မြစတ်စ၊ ြ ျိုး ထ ျိုးအုပ်ချ ပ်တ ျိုးဆ ုင ်  အြွွဲှေ့ကမြစတ်စ၊ 

ခန် ို့ထ ျိုးတ  ြ တြ်ျိုး  ထြ်ျိုးတ ု ို့က ုလည်ျိုးပ ဝင ်ည်။ 

 

အခန်ေး ၁။ 

အမြ ရ် ာ်ခွနစ်ည်ေးကကပ်မခငေ်း။ 

အမြတ်တတ ်ခနွစ်ည်ျိုးကကပ်မခငျ်ိုး။ 

၃။ ။ (၁) ဗြ န ငုင်တံတ ်၌မြစထ်ွနျ်ိုးတ  ၊ တပေါ်တပ က်တ  ၊  ရှ တ  ၊   ု ို့ြဟုတ် ဤတချက်လွှတ်ဥပတေ တွင ်

ပ ဝငတ်  မပဋ္ဌ နျ်ိုးချက်ြျ ျိုးအ ၊ ဗြ န ငုင်တံတ ်၌မြစထ်ွနျ်ိုး ည်၊ တပေါ်တပ က် ည်၊  ရှ  ည်ဟု 

ယူဆအပ်တ  ပုဂ္  လ်တ ုငျ်ိုး၏ဝငတ်င။ွ   ု ို့ြဟုတ် အမြတ်အစွနျ်ိုးတငနွငှ်ို့စပ်လျဉ်ျိုး၍၊ ဤတချက်လွှတ်ဥပတေ 

တွငပ် ဝငတ်   မပဋ္ဌ နျ်ိုးချက်ြျ ျိုးနငှ်ို့ တလျ ်ည စွ အမြတ်တတ ခ်နွက် ု၊ ၁၉၄၂ ခ၊ု ဧပပ လ ၁  က်တန ို့ကအစ 

မပ ၍စည်ျိုးကကပ် ြည်၊ ၎ငျ်ိုးအမြတ်တတ ်ခနွက် ု ဤတချက်လွှတ်ဥပတေပူျိုးတွွဲပ  စ  ငျ်ိုး၌တြေါ် မပထ ျိုးတ   န ျံိုး၊   ု ို့ြဟုတ် 

န ျံိုးြျ ျိုးအ  တွက်ယူ ြည။် 

(၂) ဗြ န ငုင်တံတ ်အတွငျ်ိုးတနထ ုငတ်   ပုဂ္  လ်တဦျိုးတတယ က်အ ျိုး၊ ဗြ န ငုင်တံတ ်အပ၌ 

မြစထ်ွနျ်ိုးတပေါ်တပ က်လ  ည်ို့ဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် အမြတ်အစွနျ်ိုးတငြွျ ျိုးက ု၊ ဗြ န ငုင်တံတ ်အတွငျ်ိုး၌ ရှ ခွဲို့တ  ်၊ 

  ု ို့ြဟုတ် ယူလ ခွဲို့တ  ်၊ ထ ုဝငတ်ငအွမြတ်အစွနျ်ိုးတငြွျ ျိုး ည်၊ ဗြ န ငုင်တံတ ်အတွငျ်ိုး၌ မြစထ်ွနျ်ိုးတပေါ်တပ က် ည်ဟ ု

ယူဆ ြည်။ ထ ုတင၊ွ   ု ို့ြဟုတ ်အမြတ်အစွနျ်ိုးတင ွည်၊ ယူ ငွျ်ိုးလ တ  နစှအ်တွငျ်ိုး၌ 

ြမြစထ်ွနျ်ိုးြတပေါ်တပ က်တ  ်လည်ျိုး ရှ တ  ၊   ု ို့ြဟုတ် ယူ ငွျ်ိုးလ တ   နစှက်ဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် 

အမြတ်အစွနျ်ိုးတငမွြစ ်ည်ဟု ယူဆ ြည်။ 

ရှငေ်းလငေ်းချက်။ ။ ဗြ န ငုင်တံတ ်အပ၌မြစထ်ွနျ်ိုးတပေါ်တပ က်တ  ဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် အမြတ်အစွနျ်ိုးတငကွ ု 

ဗြ န ငုင်တံတ ်အတွငျ်ိုးရှ  လက်ကျနစ်  ငျ်ိုးတွင ်တြေါ် မပတ ျိုး ွငျ်ိုးထ ျိုးရုံြျှနငှ်ို့၎ငျ်ိုးဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် 

အမြတ်အစွနျ်ိုးတငကွ ု ဤပုေြ်ခွွဲ၏ တဘ အ  ဗြ န ငုင်တံတ ်၌ ခွဲို့ ည်၊ ယူခွဲို့ ည်ဟု ြယူဆန ငု။် 

လွတ်ကငျ်ိုးချက်။ 

၄။ ။ (၁) ဤတချက်လွတ်ဥပတေ ည် တအ က်ပ ဝငတ်ငြွျ  ျိုးတ ု ို့နငှ်ို့ ြ က်ဆ ုငတ်ချ။ 

(က)    န တ ျိုး၊   ု ို့ြဟုတ် ကု  လု်တ ျိုးအတွက် ံုျိုးစွွဲ န ်လံုျိုးဝထ ြ်ျိုး  ြ်ျိုးထ ျိုးတ  ၊   ု ို့ြဟုတ် 

အမခ ျိုးဥပတေအ   ြ်ျိုးပ ုက်ထ ျိုးတ  ပစစည်ျိုးြှ ရှ တ  ဝငတ်င၊ွ ထ ုမပင ်  န တ ျိုး၊   ု ို့ြဟုတ် ကု  လု် 

တ ျိုးအတွက်ပစစည်ျိုး၏တစ တ်တတေ က ု အထက်နည်ျိုးအတ ုငျ်ိုး ထ ြ်ျိုး  ြ်ျိုးထ ျိုးပ ြူ၊ ယငျ်ိုးကွဲို့  ု ို့ ံျုိုး ည်ို့၊ 

  ု ို့ြဟုတ်  ံျုိုး န ် ျိုး န် ို့ထ ျိုးတ  ဝငတ်င။ွ 
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(ခ)    န တ ျိုးအတွက်၊   ု ို့ြဟုတ် ကု  လု်တ ျိုးအတွက်   ံျုိုးစွွဲ န ် ည် ွယ်၍ြ ြ တ ု ို့ တဘ  

အတလျ က် ေဓ ကကည်မြြူစွ  လှူေ နျ်ိုးကက မြင်ို့ ရှ တ      န တ ျိုးအ ငျ်ိုး၊   ု ို့ြဟုတ် ကု  လု်တ ျိုး 

အ ငျ်ိုး၏ဝငတ်င။ွ 

(ဂ) တေ နတ ဆ ုင ် အြွွဲှေ့ြျ ျိုး၏ဝငတ်င။ွ 

(ဃ) အလုပ်ဝတတ   ျိုးက ု တဆ င ွ်က်  တွငလ်ံုျိုးဝ၊   ု ို့ြဟုတ်၊ လ ုအပ် ည်ို့အတ ုငျ်ိုးကုနက်ျအပ်တ   

ကုနက်ျစ  တ်အတွက်   ျိုးမခ ျိုး တ်ြှတ်တပျိုးအပ်တ   အထူျိုးစ  တ်၊ အကျ  ျိုးခစံ ျိုးခငွ်ို့၊   ု ို့ြဟုတ်   င်ို့  

ထ ုက်ခငွ်ို့တ ု ို့၏ တနဘ် ျုိုးတင။ွ 

(င) စ ုက်ပျ  ျိုးတ ျိုးလုပ်ငနျ်ိုးြှ  ရှ တ  ဝငတ်င။ွ 

(စ) ယခအုခ ကု်အတန် ို့အတွငျ်ိုး ဂျပနလ်ူြျ  ျိုးနငှ်ို့ဥပတေအ  ဂျပနလ်ူြျ  ျိုးဟု မပဋ္ဌ နျ်ိုးထ ျိုးတ  ပုဂ္  လ်ြျ ျိုး။ 

ဤပုေြ်ခွွဲတွင ်“ကု  လု်တ ျိုး” ဟုဆ ု  ၌၊ လူဆငျ်ိုး ွဲတ ု ို့  က်  တချ ငခ်ျ  န ်ြစတ ျိုး၊ ပည တ ျိုး၊ ကျနျ်ိုးြ တ ျိုးအတွက်၊ 

ကူည ြ ၊ အြျ ျိုးမပည် ၏ူ အကျ  ျိုးစ ျိုးပွ ျိုးတ ုျိုးတက်တ ျိုးအတွက် ကူည ြ တ ု ို့လည်ျိုး ပ ဝင ်ည်။ 

(၂) အစ ုျိုး  ည်အြ န် ို့တတ ်မပနတ်ြ်ျိုးမခငျ်ိုးမြင်ို့၊ လူဦျိုးတ ၏လူတတနျ်ိုးတစ ျိုး၊   ု ို့ြဟုတ်   ျိုးမခ ျိုးတ  လူ စု၊   ု ို့ြဟုတ် 

 တ်ြှတ်ထ ျိုးတ   ပ်ကွက်၌တနထ ုငတ်   တူ ု ို့၏ ဝငတ်ငအွ ျိုးလံုျိုး၊   ု ို့ြဟုတ် တချ  ှေ့တ ဝက်က ု၊ 

အမြတ်တတ ်ခနွလ်ွတ်ကငျ်ိုးခွင်ို့တပျိုးန ငု ်ည်။ ထ ုနည်ျိုးတူစွ  အြ န် ို့တတ ်မပနတ်ြ်ျိုးမြင်ို့ အမြတ် 

တတ ်ခနွလ်ွတ်ကငျ်ိုးခငွ်ို့က ု ရုပ်  ြ်ျိုးန ငု ်ည်။ 

 

အခန်ေး ၂။ 

အမြ ရ် ာ်ခွနအ် ာရှှိြျာေး။ 

အမြတ်တတ ်ခနွအ်  ရှ ြျ ျိုး။ 

၅။ ။ ဤတချက်လွှတ် ဥပတေအတွက် အမြတ်တတ ်ခနွအ်  ရှ ြျ ျိုးက ု တအ က်ပ အတ ုငျ်ိုးထ ျိုးရှ  ြည်- 

(က) အမြတ်တတ ်ခနွ၊် ညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝန။် 

(ခ) အမြတ်တတ ်ခနွ၊် ေတု ယညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝန။် 

(ဂ) အမြတ်တတ ်ခနွ၊် ဝနတ်ထ က်ြျ ျိုးနငှ်ို့ 

(ဃ) ဤတချက်လွှတ် ဥပတေအတွက် အစ ုျိုး ကခန် ို့ထ ျိုးတ   အမခ ျိုးအ  ရှ ြျ ျိုး။ 

 

အခန်ေး ၃။ 

ဤတချက်လွှတ် ဥပတေနငှ်ို့ က်ဆ ုငတ်  ဝငတ်ငတွခ ငျ်ိုးစဉ်ြျ ျိုး။ 

၆။ ။ ဤတချက်လွှတ် ဥပတေအ ၊ အမခ ျိုးနည်ျိုးမြင်ို့၊ မပဋ္ဌ နျ်ိုးထ ျိုးမခငျ်ိုးြမပ လျှင ်တအ က်ပ တခ ငျ်ိုးစဉ် ြျ ျိုး၌ ပ ဝငတ်  ၊ 

ဝငတ်ငနွငှ်ို့အမြတ်အစွနျ်ိုးတငြွျ ျိုးက ု တန က်တွငတ်ြေါ် မပထ ျိုး ည်ို့နည်ျိုးအတ ုငျ်ိုး၊ အမြတ် တတ ်ခနွစ်ည်ျိုးကကပ် ြည။် 

တခ ငျ်ိုးစဉ်ြျ ျိုးက ျိုး- 
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(က) လစ တငြွျ ျိုး။ 

(ခ) အတဆ က်အဦျိုး။ 

(ဂ) အတ  ငျ်ိုးအဝယ်ကုန ်ယွ်ြ ။ 

(ဃ) အ က်တြွျိုးဝြ်ျိုးတကျ ငျ်ိုး ပည မြင်ို့ ငျ်ိုးနှ ျိုး၍  တ  အခဝငတ်င။ွ 

(င) အမခ ျိုးတငဝွငလ်ြ်ျိုးြျ ျိုး။ 

လစ တငြွျ ျိုး။ 

၇။ ။ အစ ုျိုး ကမြစတ်စ၊ အစ ုျိုး က ုယစ် ျိုးကမြစတ်စ၊ တေ နတ ဆ ငု ် အြွွဲှေ့တခကုမြစတ်စ၊ ကုြပဏ တခကု မြစတ်စ၊ 

အမခ ျိုးမပည် အူြွွဲှေ့၊   ု ို့ြဟုတ် အ ငျ်ိုးတခုခကုမြစတ်စ၊ က ုယ်ပ ုငအ်လုပ်က ု လုပ်က ုငတ်   အလုပ်ရှင၊်   ု ို့ြဟုတ် 

အလုပ်ရှင၏် က ုယ်စ ျိုးတဦျိုးတတယ က်ကမြစတ်စ၊ တပျိုးတ  လစ တင၊ွ   ု ို့ြဟုတ် တန ို့စ တငြွျ ျိုးက ု၎ငျ်ိုး၊ ထ ုလစ တင၊ွ 

တန ို့စ တငြွျ ျိုးအစ ျိုး၊   ု ို့ြဟုတ် ထ ုလစ တင၊ွ တန ို့စ တငြွျ ျိုးအမပင၊် တန က်ထပ်တပျိုးတ   လစ တင၊ွ တန ို့စ တင၊ွ နစှစ် တင၊ွ 

အပင ြ်ျိုးစ ျိုးတင၊ွ ဆုတင၊ွ အခတင၊ွ အတက က်အစ ျိုး၊   ထူျိုးနငှ်ို့ပတ် က်၍   င်ို့ ထ ုက်တ  တင၊ွ အမြတ်တငြွျ ျိုးက ု၎ငျ်ိုး၊ 

 ရှ တ  အခနွထ်ြ်ျိုးတဦျိုးတ တယ က် ည်၊ အထက်တြေါ် မပထ ျိုး ည်ို့ ဝငတ်ငအွ  ျိုး  ျိုးအတွက်၊ “လစ တငြွျ ျိုး” 

တခ ငျ်ိုးစဉ်တအ က်၌ စည်ျိုးကကပ်ခ၍ံ အခနွထ်ြ်ျိုး ြည်။ 

အတဆ က်အဦျိုး။ 

၈။ ။ (၁) အခနွထ်ြ်ျိုး ည ်ြ ြ အတ  ငျ်ိုးအဝယ်ကုန ်ယွ်ြ အတွက် အ ံျုိုးမပ တ  အတဆ က်အဦျိုး၏ အစ တ်အပ ုငျ်ိုးြှတပ ျိုး၊ 

၎ငျ်ိုးပ ုငအ်တဆ က်အဦျိုးြျ ျိုး၊   ု ို့ြဟုတ် တွွဲစပ်လျက်တနတ   တမြြျ ျိုး၏ြှနက်န ်တ  နစှစ်ဉ်င ှျိုးခတနဘ် ျုိုးအတပေါ်တွင၊် 

တအ က်ပ  က်  ချက်ြျ ျိုးက ု တပျိုးထ ျိုး မြင်ို့၊ “အတဆ က်အ ဦျိုး” တခ ငျ်ိုးစဉ်တအ က်၌ စည်ျိုးကကပ်ခ၍ံ၊ 

အခနွတ်တ ်ထြ်ျိုး ြည်- 

(က) ပ ုငရ်ှငက် အတဆ က်အဦျိုးက ု က ုယ်ပ ုငအ် ံျုိုးမပ လျက်တန ည်မြစတ်စ၊   ု ို့ြဟုတ် ထ ုအတဆ က်အ ဦျိုးက ု 

င ှျိုးထ ျိုး၍၊ ပ ုငရ်ှငက်ပငမ်ပငဆ်င ်တ   စ  တ်အတွက် အကုနအ်ကျခ ံည်မြစတ်စ၊ အထက်ကဆ ုခွဲို့ 

 ည်ို့ြှနက်နတ်  နစှစ်ဉ်င ှျိုးခတနဘ် ျုိုး၏ တမခ က်ပံုတပံုနငှ်ို့ ည ြျှတ  တင။ွ 

(ခ) အတဆ က်အဦျိုးက ု ထ ခ ကု်ပျက်စ ျိုးတစြည်ို့ တဘျိုးအတွက်၊ အ ြခထံ ျိုး  ၌တပျိုး ငွျ်ိုး တ   နစှစ်ဉ် တကကျိုး။ 

(ဂ) အတဆ က်အဦျိုးက ု တပ ငထ် ျိုးတ  အခ ၊   ု ို့ြဟုတ ်အမခ ျိုးတ  နည်ျိုးမြင်ို့ အပ်နှထံ ျိုးတ  အခ ၊ ထ ု 

ကွဲို့  ု ို့တပ ငထ် ျိုးတ  တကက င်ို့၊   ု ို့ြဟုတ် အပ်နှထံ ျိုးတ  တကက င်ို့မြစတ်ပေါ်လ တ  အတ ုျိုးတင။ွ အတဆ က် 

အဦျိုးအတွက်တမြင ှျိုးခတပျိုး၍ ထ ျိုးတ  အခ  တပျိုး တ  ထ ုတမြင ှျိုးခ။ ထ ုမပငအ်တဆ က်အဦျိုးက ု တချျိုးင ှျိုး 

တ  တငမွြင်ို့ဝယ်ယူထ ျိုးလျှင၊် ထ ုတင ွငျ်ိုးအတပေါ်ြှ တပျိုး တ  အတ ုျိုးတင။ွ ထ ုအတ ုျိုးတငြွှ  အတဆ က်အဦျိုး 

အတွက်  ျိုး န် ို့  ထ ျိုး နြ်လ ု။ 

(ဃ) အတဆ က်အဦျိုးနငှ်ို့ပတ် က်၍ တမြခနွအ်တွက်တပျိုး တ  တင။ွ 

(င) အတဆ က်အဦျိုးက ု အ ံျုိုးြမပ ဘွဲ အလွတ်ထ ျိုးတ  အခ ၊ ၎ငျ်ိုးအတကက ငျ်ိုးနငှ်ို့စပ်လျဉ်ျိုးတ   အတမခ 

အတနက ုတထ က်၍ အမြတ်တတ ်ခနွဝ်နတ်ထ က်က စဉ်ျိုးစ ျိုးဆံျုိုးမြတ်တ  တင။ွ 
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  ု ို့  တွင၊် ဤပုေြ်ခွွဲ တအ က်၌တြေါ် မပထ ျိုးတ    က်  ချက်ြျ ျိုး၏ အစုစုတပ ငျ်ိုးတင ွည် နစှစ်ဉ်င ှျိုးခ တနဘ် ျုိုးထက် 

ဘယ်နည်ျိုးနငှ်ို့ြျှ ြတကျ ်လွနတ်စ ။ 

(၂) ဤပုေြ်အတွက် “နစှစ်ဉ်င ှျိုးခတနဘ် ျုိုး” ဟူတ  စက ျိုးအဓ ပပ ယ်ြှ ၊ နစှစ်ဉ်နစှတ် ုငျ်ိုး အတဆ က်အ ဦျိုးက ုအင ှျိုးချ မြင်ို့ 

 ရှ ြည်ဟုတြျှ ်လင်ို့အပ်တ  တငကွ ု ဆ ုလ ု ည်။ 

  ု ို့  တွင ်ပ ုငရ်ှင ်ည် အတဆ က်အဦျိုးက ု၊ ြ ြ ၏တနအ ြ်အမြစမ်ြင်ို့ အ ံျုိုးမပ ခွဲို့တ  ်၊ ဤပုေြ်အတွက် 

အထက်ပ တြျှ ်လင်ို့အပ်တ  တငကွ ု၊ ပ ုငရ်ှင၏်အမြတ်တတ ်ခွနစ်ည်ျိုးကကပ်အပ်တ   ဝငတ်င ွ ခ ငုန်  ျံိုး 

တဆယ်ထက်ြပ ု ဟု ယဆူ ြည်။ 

အတ  ငျ်ိုးအဝယ်ကုန ်ယွ်ြ ။ 

၉။ ။ (၁) အခနွထ်ြ်ျိုးတဦျိုးလုပ်က ုငတ်နတ   အတ  ငျ်ိုးအဝယ်ကုန ်ယွ်ြ ြှ ရှ အပ်တ  ဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် 

အမြတ်အစွနျ်ိုးတငြွျ ျိုးက ု “အတ  ငျ်ိုးအဝယ်ကုန ်ယွ်ြ ” တခ ငျ်ိုးစဉ်တအ က်၌ စည်ျိုးကကပ်ခ၍ံ အခနွထ်ြ်ျိုး  ြည။် 

(၂) ၎ငျ်ိုးဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် အမြတ်အစွနျ်ိုးတငြွျ ျိုးက ု တွက်ချက်  ၌၊ တအ က်ပ  က်  ချက်ြျ ျိုးက ု တပျိုး ြည်- 

(က) ၎ငျ်ိုးဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် အမြတ်အစွနျ်ိုးတငြွျ ျိုးက ု  ရှ  နအ်တွက်   လံုျိုးဝကုနက်ျခတံ  စ  တ်။   ု ို့ 

တ  ်ထ ုကုနက်ျခတံ   စ  တ် ည်၊ ြတည်စ  တ်ြျ  ျိုးြမြစတ်စ ။ 

(ခ) အခနွထ်ြ်ျိုး၏ အတဆ က်အဦျိုး၊ စက်၊ စက်က   ယ ၊   ု ို့ြဟုတ် ပ  တဘ ဂတ ု ို့တနဘ် ျုိုးယုတ်တလျ ို့ 

 ည်ို့က စစနငှ်ို့စပ်လျဉ်ျိုးလျှင၊် အတမခအတနအြျ  ျိုးအစ ျိုးက ု လ ုက်၍၊ ြူလတနဘ် ျုိုးတပေါ်၌  တ်ြှတ်အပ်တ   

  ခ ငုန်  ျံိုးတခခုနုငှ်ို့ ည ြျှတ  တင။ွ 

အ က်တြွျိုးဝြ်ျိုးတကျ ငျ်ိုးပည မြင်ို့  ငျ်ိုးနှ ျိုး၍ တ  အခြျ ျိုး။ 

၁၀။ ။ (၁) အ က်တြွျိုးဝြ်ျိုးတကျ ငျ်ိုးပည မြင်ို့  ငျ်ိုးနှ ျိုး၍ တ  တင၊ွ   ု ို့ြဟုတ် အမြတ်အစွနျ်ိုးတငြွျ ျိုးက ု 

“အ က်တြွျိုးဝြ်ျိုးတကျ ငျ်ိုးပည မြင်ို့  ငျ်ိုးနှ ျိုး၍ တ  အခ” တခ ငျ်ိုးစဉ်တအ က်၌ စည်ျိုးကကပ်ခ၍ံအခနွထ်ြ်ျိုး  ြည်။ 

(၂) ၎ငျ်ိုးဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် အမြတ်အစွနျ်ိုးတငြွျ ျိုးက ု တွက်ချက်  ၌၊ တအ က်ပ  က်  ချက်ြျ ျိုးက ုတပျိုး  ြည်- 

(က) အ က်တြွျိုးဝြ်ျိုးတကျ ငျ်ိုးပည မြင်ို့  ငျ်ိုးနှ ျိုး၍လုပ် တ   အလုပ်အတွက်၊ လံုျိုးဝကုနက်ျတ  စ  တ်၊ 

ထ ုကုနက်ျစ  တ် ည်၊ ြတည်စ  တ်ြျ  ျိုးြမြစတ်စ ။ ထ ုမပငအ်ခနွထ်ြ်ျိုး၏ က ုယ်တ ျိုးက စစအတွက် ကုနက်ျ 

တ  စ  တ်ြျ  ျိုးလည်ျိုး ြမြစတ်စ ။ 

(ခ) အခနွထ်ြ်ျိုး၏ ပစစည်ျိုးမြစတ်   အတဆ က်အဦျိုး၊ စက်၊ စက်က   ယ ၊ ပစစည်ျိုးက   ယ ၊ တနဆ် ပ လ ၊ 

ပ  တဘ ဂတ ု ို့၏ တနဘ် ျုိုးယုတ်တလျှ ို့တ   က စစနငှ်ို့စပ်လျဉ်ျိုးလ လျှင၊် ပုေြ် ၉၊ ပုေြ်ခွွဲ (၂) ၌ပ ဝင ်တ   အပ ုေ ်(ခ) 

၌တြေါ် မပထ ျိုးတ  ခငွ်ို့လွှတ်ချက်ြျ ျိုး။ 

အမခ ျိုးတငဝွငလ်ြ်ျိုးြျ ျိုး။ 

၁၁။ ။ (၁) တရှျိုးကတြေါ် မပခွဲို့ပပ ျိုးတ   တခ ငျ်ိုးစဉ်ြျ ျိုး၌ ြပ ြရှ ခွဲို့တ  ်၊ ဤတချက်လွှတ်ဥပတေနငှ်ို့  က်ဆ ုင ်တ  တငဝွငလ်ြ်ျိုး 

အြျ  ျိုးြျ  ျိုးြှ ရှ အပ်တ  ဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် အမြတ်အစွနျ်ိုးတငြွျ ျိုးက ု “ အမခ ျိုးတငဝွင ်လြ်ျိုးြျ ျိုး” တခ ငျ်ိုးစဉ်တအ က်၌ 

စည်ျိုးကကပ်ခ၍ံ အခနွထ်ြ်ျိုး ြည်။ 
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ရှငေ်းလငေ်းချက်။ ။ ဗြ န ငုင်တံတ ်အတွငျ်ိုး၌၊  ရှ  ည်၊ တပေါ်ထကွ် ည်၊ မြစထ်ွနျ်ိုး ည်၊   ု ို့ြဟုတ် ဗြ  

န ငုင်တံတ ်အတွငျ်ိုး၌  ရှ  ည်၊ တပေါ်ထွက် ည်၊ မြစထ်ွနျ်ိုး ညဟ်ု ယူဆအပ်တ  ဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် 

အမြတ်အစွနျ်ိုးတငြွှ  ရှ တ  အခနွထ်ြ်ျိုးတဦျိုး၏ တဝပံုစု ည် “အမခ ျိုးတငဝွငလ်ြ်ျိုးြျ ျိုး” တခ ငျ်ိုးစဉ် 

တအ က်၌ြပ ြဝငတ်ချ။ 

(၂) ၎ငျ်ိုးဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် အမြတ်အစွနျ်ိုးတငြွျ ျိုးက ု တွက်ချက်  ၌ ထ ုဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် အမြတ်အစွနျ်ိုး တငြွျ ျိုးက ု 

 ရှ  နအ်တွက်   လံုျိုးဝကုနက်ျခတံ   စ  တ်က ုခနုှ ြ် ြည်။ (ထ ုကုနက်ျစ  တ် ည်၊ ြတည ်စ  တ်ြျ  ျိုးြမြစတ်စ ။) 

  ု ို့  တွင ်အခနွထ်ြ်ျိုး၏ က ုယ်တ ျိုးက စစအတွက် ကုနက်ျတ  စ  တ်အတွက်ခနုှ ြ် မခငျ်ိုးြမပ  ။ 

ဝငတ်ငကွန် ို့ တ်ချက်အဆင်ို့အတနျ်ိုးတခထုက်အနည်ျိုးငယ် အစွနျ်ိုးထွက်တနတ  အခ ၊ အခနွက် ု တလျှ ို့တပ ို့ န။် 

၁၂။ ။ အခနွထ်ြ်ျိုးတဦျိုး၏ စည်ျိုးကကပ်အပ်တ  ဝငတ်င ွည်၊ ကန် ို့ တ်ချက်အဆင်ို့အတနျ်ိုးတခု  ု ို့တ  က် တ  တကက င်ို့၊ 

  ု ို့ြဟုတ် တကျ ်လွနတ်  တကက င်ို့၊ ထ ုအခနွထ်ြ်ျိုးြှ  အမြတတ်တ ်ခနွက် ု တပျိုး ြည်မြစတ်စ၊   ု ို့ြဟုတ် 

မြင်ို့တ  န ျံိုးထ ျိုးမြင်ို့ အမြတ်တတ ်ခနွ ်တပျိုး ြည်မြစတ်စ၊ ၎ငျ်ိုးထြ်ျိုးတဆ င ်ြည်မြစတ်   အမြတ်တတ ်ခနွက် ု 

လ ုအပ် ည်ရှ တ  ်၊ တအ က်တြေါ် မပပ တငအွစုစုတပ ငျ်ိုးက ု ြတကျ ်လွန ်တအ င ်တလျှ ို့ချ  ြည်- 

(က) ထ ုအခနွထ်ြ်ျိုး၏ ဝငတ်ငအွစုစုတပ ငျ်ိုး ည်၊ ကန် ို့ တ်ထ ျိုး ည်ထက်တငတွကျပ်တလျှ ို့တနခွဲို့တ  ်၊ 

၎ငျ်ိုးကတပျိုး နမ်ြစတ်  အခနွတ်င။ွ ထ ုမပင ်

(ခ) အထက်တြေါ် မပပ တငထွက်အခနွထ်ြ်ျိုး၏ အစုစုတပ ငျ်ိုးဝငတ်ငကွပ ုတ  တင။ွ 

 

အခန်ေး ၄။ 

နှု ယ်မူခငေ်းနငှ့််စည်ေးကကပ်မခငေ်း။ 

အ ငျ်ိုးအမြစြ်ှန တ်ယူ၍ထုတ်တပျိုးမခငျ်ိုး။ 

၁၃။ ။ (၁) လစ တငဟွူတ   တခ ငျ်ိုးစဉ်အ ၊ အခနွစ်ည်ျိုးကကပ်တက က်ခအံပ်တ  ဝငတ်ငကွ ုထုတ်တပျိုး န ်တ ဝနရ်ှ တ    ူည်၊ 

ထ ုဝငတ်ငကွ ု ထုတ်တပျိုးတ  အခ ၊ အခနွထ်ြ်ျိုး၏ ခန် ို့ြှနျ်ိုးတမခဝငတ်ငအွတပေါ်၌န ျံိုး ထ ျိုးအတ ုငျ်ိုးစည်ျိုးကကပ်အပ်တ   

အမြတ်တတ ်ခနွက် ု န တ်ယူထ ျိုး ြည်။ 

  ု ို့  တွငဝ်ငတ်ငထွုတ်တပျိုးတ   ထ ုပုဂ္  လ် ည်၊ အမြတ်တတ ခ်နွက် ု န တ်ယူတ  အခ ၊ ယခငန် တ်ယူ 

ထ ျိုးမခငျ်ိုးနငှ်ို့ပတ် က်၍၊ အပ ုအလ ုအတွက် စ  ငျ်ိုးက ုက်တစ န၎်ငျ်ိုး၊ ယခငထ်ုတ်တပျိုးတ  ဝငတ်ငထွွဲြှ 

တစံုတ  ြန တ်ြ ဘွဲ ပျက်ကွက်ခွဲို့တ  ်၎ငျ်ိုး၊ န တ်ထ ျိုး နတ်ငကွ ု တ ုျိုးမြြှင်ို့၍မြစတ်စ၊ တလျှ ို့၍မြစတ်စဤ အပ ုေအ်  

န တ်ယူန ငု ်ည်။ 

(၂) ဤပုေြ်ပ  မပဋ္ဌ နျ်ိုးချက်ြျ ျိုးနငှ်ို့အည  န တ်ယူထ ျိုးတ  တငြွျ ျိုးက ု အခနွထ်ြ်ျိုး၏ဝငတ်ငကွ ု ချင်ို့ချ န ်တွက်ချက် နအ်လ ု ို့င ှ၊ 

အခနွထ်ြ်ျိုး၏ ရှ တ   ဝငတ်ငဟွု ယူဆ ြည်။ 

(၃) ဤပုေြ်ပ  မပဋ္ဌ နျ်ိုးချက်ြျ ျိုးနငှ်ို့အည ၊ န တ်ယူတ  ပုဂ္  လ ်ည် န တ်ယူ ြျှတ   တငကွ ုအစ ုျိုး  ထံတပျိုး ငွျ်ိုး ြည်။ 
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ဤပုေြ်အ န တ်ယူမခငျ်ိုး၊ အခနွတ်ပျိုး ငွျ်ိုးမခငျ်ိုးြမပ တ ျိုးတ  ပုဂ္  လ်အ ျိုး၊ အမခ ျိုးဆ ုက်တ  က်ြည်ို့အမပစ ်ြျ ျိုးက ု 

ြပတပျ က်တစဘွဲ၊ အခနွတ်တ ်တဆ င ်န ်ပျက်ကွက်တ   အခနွထ်ြ်ျိုးဟူ၍ ယူဆ ြည်။ 

  ု ို့  တွငအ်မြတ်တတ ်ခနွဝ်နတ်ထ က် ည်၊ ထ ု အူ ျိုးတြင ်က် က် အခနွတ်တ ်က ုန တ်ယူတပျိုး ွငျ်ိုး 

မခငျ်ိုးြမပ  ည်ဟု ြ ြ  တဘ တွငတ်ကကနပ်လျှင၊် ဤတချက်လွှတ်ဥပတေပုေြ် ၃၁ ပုေြ်ခွွဲ (၁) အ ၊ 

ေဏတ်ငတွပျိုးတဆ ငတ်စ န ်ညွှနက်က ျိုး ြည်ြဟုတ်။ 

ဝငတ်ငစွ  ငျ်ိုးတငမ်ပ န ်ဆင်ို့ဆ ုတ  အတထွတထွအြ န် ို့တပျိုးန  ျိုးတဆ ်စ ။ 

၁၄။ ။ အမြတ်တတ ်ခနွဌ် နခွွဲ၊ ညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝန ်ည်၊ အမြတ်တတ ်ခနွထ်ြ်ျိုးတဆ င ်နရ်ှ တ   ပုဂ္  လ်ဟူ  ြျှအ ျိုး၊ 

အတထွတထွအြ န် ို့တပျိုးန  ျိုးတဆ ်စ က ု နစှစ်ဉ်ထုတ်တပျိုး ြည်။ အဆ ုပ အြ န် ို့တပျိုးန  ျိုးတဆ စ် ၌၊ ဝငတ်ငစွ  ငျ်ိုးြျ ျိုးက ု 

တင ်ငွျ်ိုး န ်က်တပ ငျ်ိုး ၃၀ ထက်ြတလျှ ို့တ   အချ နက် လ တ်ြှတ်တပျိုးထ ျိုး ြည်။ 

အမြတ်တတ ်ခနွထ်ြ်ျိုးတဆ င ်ြည်မြစတ်    ူည်၊  တ်ြှတ်ထ ျိုးတ  ပံုစ၌ံ၊ ြ ြ ၏ဝငတ်ငကွ ု 

တ ျိုး  ျိုးတြေါ် မပပပ ျိုးတ  ်၊ (အြ န် ို့တပျိုးန  ျိုးတဆ ်စ ၌ အမခ ျိုးအချက်ြျ ျိုး တြေါ် မပ နရ်ှ တ ျိုးလျှင၊် ထ ုအချက် 

ြျ ျိုးက ုတ ျိုး  ျိုးပပ ျိုးတ  ်)  တ်ြှတ်ထ ျိုး ည်ို့အတ ုငျ်ိုး၊ အဆ ပု တြေါ် မပချက်ြျ ျိုး ြှနက်နတ်ကက ငျ်ိုးလက် 

ြှတ်တ ျိုးထ ုျိုး ြည်။ အဆ ုပ  အြ န် ို့တပျိုးန  ျိုးတဆ ်စ က ု၊ ဗြ န ငုင်တံတ ်အစ ုျိုး  အြ န် ို့တတ ်မပနတ်ြ်ျိုး၌ ထည်ို့ 

 ငွျ်ိုးတကကည  ြည်။ ၎ငျ်ိုးအြ န် ို့တပျိုးန  ျိုးတဆ ်စ  ြ တတ ြူြျ ျိုးက ု၊ အမြတ်တတ ်ခနွဌ် နခွွဲ ညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝနရ်ံု ျိုး ၌၎ငျ်ိုး၊ 

အမြတ်တတ ်ခနွ ်ဝနတ်ထ က်ရံု ျိုးြျ ျိုး၌၎ငျ်ိုး၊ အြျ ျိုးမပည် နူငှ်ို့ ပတ် က်တ  ရံုျိုးြျ ျိုး၌၎ငျ်ိုး၊  ွဲ ို့အြွွဲှေ့ ဌ နြျ ျိုး၌၎ငျ်ိုး၊ 

ဗြ န ငုင်တံတ ်အတွငျ်ိုး၊ အမခ ျိုးထငရ်ှ ျိုးတ   တန  အနှံ ို့အမပ ျိုး၌၎ငျ်ိုး၊ အမြတ်တတ ်ခနွ ်ဌ နခွွဲ ညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝန၏် 

ညွှနက်က ျိုးချက်အတ ုငျ်ိုး ထုတ်မပနတ်ကကည  ြည်။ 

အခနွတ်တ ်စည်ျိုးကကပ်အပ်တ   ဝငတ်ငတွပေါ်၌ အခနွစ်ည်ျိုးကကပ်မခငျ်ိုး။ 

၁၅။ ။ တြေါ် မပခွဲို့ပပ ျိုးတ  အတကက ငျ်ိုး အတမခအတနတ ု ို့က ု တထ က်ထ ျိုး၍၊ ၁၉၄၂ ခ၊ု ဧပပ လ ၁  က်တန ို့မြင်ို့စ တ  နစှန်ငှ်ို့ 

ပတ် က်၍မြစတ်စ၊ ထ ု ို့မပငတ်န ငလ် ြည်ို့ နစှတ် ုငျ်ိုးနစှတ် ုငျ်ိုးနငှ်ို့ ပတ် က်၍မြစတ်စ အမြတ် တတ ်ခနွက် ု 

ထ ုနစှ၌်တက က်ခ၍ံ၊ တန က်တွငမ်ပဋ္ဌ နျ်ိုးြည်မြစတ်   တ ုက်ဆ ုငည်ြှ န  ငျ်ိုးမပငဆ်ငမ်ခငျ်ိုး အ ျိုးမြင်ို့၊ ဤတချက်လွှတ် 

ဥပတေ၏ပူျိုးတွွဲပ စ  ငျ်ိုးရှ န ျံိုးထ ျိုးအတ ုငျ်ိုး၊ အခနွထ်ြ်ျိုးတ ုငျ်ိုး၏ ဝငတ်ငတွပေါ်၌ အမြတ်တတ ်ခနွစ်ည်ျိုးကကပ် ြည်။ 

အြှနအ်ကန ် ပပ ျိုးမြစတ်   ဝငတ်ငနွငှ်ို့တ ုက်ဆ ုငည်ြှ န  ငျ်ိုးမပငဆ်ငမ်ခငျ်ိုး။ 

၁၆။ ။ ပုေြ် ၁၅ အ ၊ စည်ျိုးကကပ်အပ်တ   အမြတ်တတ ်ခနွအ်တွက်၊ ဤတချက်လွှတ်ဥပတေစ၍အတည် မြစပ်ပ ျိုးတန က်၊ 

ြည် ည်ို့နစှအ်တွငျ်ိုး၌ြဆ ု၊ အမြတ်တတ ်ခနွဝ်နတ်ထ က် ည်၊ ယခငန်စှက်အခနွထ်ြ်ျိုး၌ အြှနအ်ကနမ်ြစထ်ွနျ်ိုး၍၊ 

  ု ို့ြဟုတ် ရှ ၍၊ စည်ျိုးကကပ်အပ်တ  ဝငတ်ငကွ ု၊ အခနွထ်ြ်ျိုး၏ ဝငတ်ငစွ  ငျ်ိုးြှ တ  ်၎ငျ်ိုး၊ တန က်ထပ်စံုစြ်ျိုးမခငျ်ိုးမြင်ို့ 

၎ငျ်ိုး  ရှ ပပ ျိုးတ  အခ ၊ အကယ်၍ထ ုအခနွထ်ြ်ျိုးအ ျိုး၊ ယြနန်စှ၌် အခနွစ်ည်ျိုးကကပ်ပပ ျိုးခွဲို့တ  ်၊ 

၎ငျ်ိုးနစှအ်တွက်တပျိုးထ ုက်တ  ဝငတ်ငကွ ု၊ ယငျ်ိုးကွဲို့  ု ို့စစတ်ဆျိုး  ရှ ပပ ျိုးတ  ်၊ အြှနအ်ကနဝ်ငတ်ငအွတ ုငျ်ိုး၊ 

ထ ု ို့မပငယ်ြနန်စှ၌်တည်ရှ တ  ဥပတေအ  တွက်စစ ်ြည။် ထ ု ို့မပငထ် ု  ု ို့တွက် ချက်ချင်ို့ချ န ်ရှ တ   

အခနွတ်ငနွငှ်ို့လွနခ်ွဲို့တ  နစှအ်တွက် အခနွထ်ြ်ျိုးကမြစတ်စ၊ အခနွထ်ြ်ျိုး၏က ုယ်စ ျိုး တဦျိုးတတယ က်ကမြစတ်စ၊ 
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တပျိုး ငွျ်ိုးပပ ျိုးမြစတ်   အမြတ်တတ ်ခနွန်စှ ်ပ်တ ု ို့၏ မခ ျိုးန ျိုးချက်တငကွ ု၊ အခနွထ်ြ်ျိုးက တန က်ထပ်တပျိုး ငွျ်ိုး နလ် ုလျှင ်

တပျိုး ငွျ်ိုး ြည်။   ု ို့ြဟုတ် အခနွထ်ြ်ျိုး  ု ို့ မပနအ်ြ်ျိုးလ ု လျှင ်မပနအ်ြ်ျိုး ြည်။ 

အခနွစ်ည်ျိုးကကပ်တ  နည်ျိုး။ 

၁၇။ ။ (၁) ပုေြ် ၁၄ အ ၊ အခနွထ်ြ်ျိုးထံြ ှဝငတ်ငစွ  ငျ်ိုးက ု  ရှ တ  အခ ၊ အမြတ်တတ ်ခနွဝ်နတ်ထ က်  ည်၊ 

ထ ုဝငတ်ငစွ  ငျ်ိုးက ု အတမခခထံ ျိုး၍တ  ်၎ငျ်ိုး၊  င်ို့တလျ ်ြည်ထငတ်  တကက င်ို့ တတ ငျ်ိုးဆ ုအပ် တ    က်တ ခကံ ု 

အတမခခထံ ျိုး၍တ  ်၎ငျ်ိုး၊ စံုျိုးစြ်ျိုးချက်က ု အတမခခထံ ျိုး၍တ  ်၎ငျ်ိုး၊ အမြတ်တတ ်ခနွ ်က ုအြ န် ို့စ တ ျိုး၍ စည်ျိုးကကပ် ြည်။ 

(၂) ပုေြ် ၁၄ အ  တင ်ငွျ်ိုး နလ် ုအပ်တ   တငစွ  ငျ်ိုးြျ ျိုးက ု၊ ပုဂ္  လ်တဦျိုးတတယ က် ည်၊ ကန် ို့ တ် ထ ျိုးတ   

အချ နက် လအတွငျ်ိုး၌ တင ်ငွျ်ိုး နပ်ျက်ကွက်ခွဲို့တ  ်၊ အမြတ်တတ ်ခနွဝ်နတ်ထ က် ည်၊ ြ ြ  ၏ တဘ ၌ 

 င်ို့တလျ ်ဆံုျိုးတ   ဆံုျိုးမြတ်ချက်အတ ုငျ်ိုး၊ အမြတ်တတ ်ခနွက် ု စည်ျိုးကကပ် ြည။် 

ဝငတ်ငကွ ုထ ြ်ဝှက်မခငျ်ိုးတကက င်ို့ တပျိုးအပ်တ  အမပစေ်ဏ။် 

၁၈။ ။ ဤတချက်လွှတ်ဥပတေအ ၊ အြ စစတ်ဆျိုးတနခ ကု်၊ အခနွထ်ြ်ျိုးတဦျိုး ည် ၏ူဝငတ်ငနွငှ်ို့ပတ် က် ၍၊ 

အတကက ငျ်ိုးစံုြတငမ်ပဘွဲ၊ ထ ြ်ဝှက်ထ ျိုး ည်ဟူ၍၎ငျ်ိုး၊ ထ ုဝငတ်ငနွငှ်ို့ပတ် က်၍၊ ြြှနတ်   အတကက ငျ်ိုးြျ ျိုးက ု 

တြင ်က် က် တငမ်ပမခငျ်ိုးအ ျိုးမြင်ို့၊ ြှနက်နတ်  ဝငတ်ငထွက်တလျှ ို့ထ ျိုး ည် ဟူ၍၎ငျ်ိုး၊ 

အမြတ်တတ ်ခနွဝ်နတ်ထ က်ကမြစတ်စ၊ အမြတ်တတ ်ခနွ၊် ေတု ယညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝနက်မြစတ်စ၊ အမြတ်တတ ်ခနွ၊် 

ညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝနက်မြစတ်စ၊ တကကနပ်လျှငအ်ခနွထ်ြ်ျိုးအ ျိုး ထြ်ျိုးတဆ ငအ်ပ်တ   အမြတ်တတ ်ခနွ ်အမပင၊် 

အကယ်၍အခနွထ်ြ်ျိုးတငမ်ပတ   ဝငတ်ငစွ  ငျ်ိုးက ု အြှနယ်ူဆလက်ခပံ ြူ၊ ြတပျိုး ဘွဲ လွတ်ကငျ်ိုးြည်မြစတ်  တငထွက် 

ြပ ုလွနတ်  တငကွ ု၊ ေဏတ်ငအွမြစမ်ြင်ို့တပျိုးတဆ င ်န ်ညွှနက်က ျိုး ြည်။ 

  ု ို့  တွင ်အခနွထ်ြ်ျိုး၏ ရှငျ်ိုးလငျ်ိုးချက်က ု ြကက ျိုးန ဘွဲတ  ်၎ငျ်ိုး၊ အခနွထ်ြ်ျိုးအ ျိုးရှငျ်ိုးလငျ်ိုးတစ န ်လံုတလ က်တ   

အခငွ်ို့အတ ျိုးြတပျိုးဘွဲတ  ်၎ငျ်ိုး၊ အထက်ပ အတ ုငျ်ိုးအြ န် ို့တပျိုး ြည်ြဟုတ်။ 

အမြတ်တတ ်ခနွတ်တ ငျ်ိုးဆ ုတ  အြ န် ို့စ ။ 

၁၉။ ။ ပုေြ် ၁၇ အ ၊ အမြတ်တတ ်ခနွဝ်နတ်ထ က် ည် အခနွထ်ြ်ျိုးကတပျိုးတဆ ငအ်ပ်တ   အမြတ်တတ ် ခနွက် ု 

ဆံုျိုးမြတ်ပပ ျိုးတ  အခ ၊   ု ို့ြဟုတ် ပုေြ် ၁၈ အ ၊ ေဏတ်ငတွပျိုးတဆ ငတ်စ န ်အြ န် ို့ချပပ ျိုးတ  အခ  

တပျိုး ြည်မြစတ်  တငကွ ုတြေါ် မပ၍၊ မပဋ္ဌ နျ်ိုးထ ျိုးတ   ပံုစနံငှ်ို့တကွ၊ အမြတ်တတ ်ခနွတ်တ ငျ်ိုးဆ ုတ   

အြ န် ို့စ က ုအခနွထ်ြ်ျိုး  ု ို့ တပျိုးပ ု ို့ ြည်။ 

အတ  ငျ်ိုးအဝယ်ကုန ်ယွ်ြ ၊   ု ို့ြဟုတ် အ က်တြွျိုးဝြ်ျိုးတကျ ငျ်ိုး ပည မြင်ို့ ငျ်ိုးနှ ျိုး တ   အလုပ်ြျ ျိုးနငှ်ို့ပတ် က်၍ 

အမြတ်တတ ်ခနွထ်ြ်ျိုးတဆ င ်နတ် ဝန။် 

၂၀။ ။ အတ  ငျ်ိုးအဝယ်ကုန ်ယွ်ြ ၊   ု ို့ြဟုတ် အ က်တြွျိုးဝြျ်ိုးတကျ ငျ်ိုးပည မြင်ို့ ငျ်ိုးနှ ျိုး တ  အလုပ် ြျ ျိုးနငှ်ို့ ပတ် က်၍၊ 

ထြ်ျိုးတဆ ငအ်ပ်တ  အမြတ်တတ ်ခနွက် ု တတ ငျ်ိုးဆ ု ည်ို့အချ န၌် ထ ုအတ  ငျ်ိုးအ ဝယ်ကုန ်ယွ်ြ ၊   ု ို့ြဟုတ် 

အ က်တြွျိုးဝြ်ျိုးတကျ ငျ်ိုးပည မြင်ို့ လုပ်က ုငြ် က ု မပ လုပ်တနတ   ပုဂ္  လ်ထံြ ှတတ ငျ်ိုးယူ ြည်။ 

ကျြ်ျိုး စစ ကျ နဆ် ု၍  က်တ ထွက်ချက်ယူခငွ်ို့  နအ် ဏ ။ 
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၂၁။ ။ ၁၉၀၈ ခနုစှ၊် တ  ျိုးြက ုျိုးဓအ  တ  ျိုးရုံျိုး  ု ို့ အြ အစံုတခ ုစစတ်ဆျိုး  ၌ အပ်နငှျ်ိုးထ ျိုးတ   အခငွ်ို့ 

အ ဏ ြျ ျိုးနငှ်ို့အလ ျိုးတူ တအ ကပ် က စစြျ ျိုးနငှ်ို့ပတ် က်၍၊ ဤတချက်လွှတ်ဥပတေအတွက်အမြတ် 

တတ ်ခနွဝ်နတ်ထ က်၊ ေတု ယညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝနန်ငှ်ို့ ညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝနတ် ု ို့၌ အခငွ်ို့အ ဏ ြျ ျိုးရှ  ည်။ က စစ ြျ ျိုးက ျိုး- 

(က) ြည် ည်ို့ပုဂ္  လ်အ ျိုးြဆ ု ရုံျိုး  ု ို့လ တ  က်တစ နန်ငှ်ို့ ကျြ်ျိုးကျ နဆ် ုတစ၍၊   ု ို့ြဟုတ် ြှန ် က ု   ထွကဆ် ုပ ြည်ဟ ု

ဝနခ်တံစ၍ စစတ်ဆျိုး န။် 

(ခ) စ ချ ပ်စ တြ်ျိုးတငမ်ပတစ န။် 

(ဂ)  က်တ ြျ ျိုးက ု စစတ်ဆျိုး န ်က ုယ်စ ျိုးလွှွဲတစန ငုခ်ငွ်ို့၊ ထ ု ို့မပငအ်မြတ်တတ ်ခနွဝ်နတ်ထ က်၊ ေတု ယ ညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝန၊် 

  ု ို့ြဟုတ် ညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝနထ်ံ  ု ို့ တ  က်ရှ လ တ   ြည် ည်ို့အြ စစတ်ဆျိုးမခငျ်ိုးက ုြ ဆ ု၊   ဇ တ်က ုျိုးဓပုေြ် ၁၉၆ 

အတွက်၊ ထ ု ို့မပငပ်ုေြ် ၁၉၃ နငှ်ို့ ၂၂၈ တ ု ို့အ  “တ  ျိုးရံု ျိုးတတ ်၌စစတ်ဆျိုး တ  ြ အခငျ်ိုး” ဟု ယူဆ ြည်။ 

အခနွစ်ည်ျိုးကကပ်မခငျ်ိုးက ု ြတကျနပ်၍အယူခနံ ငုခ်ငွ်ို့။ 

၂၂။ ။ (၁) ပုေြ် ၁၇ (၁) အ ၊ စည်ျိုးကကပ်အပ်တ  အခနွက် ုမြစတ်စ၊ စည်ျိုးကကပ်န ျံိုးက ုမြစတ်စ၊ ြတကျနပ်၍ ကန် ို့ကွက်လျှင၊် 

  ု ို့ြဟုတ် ဤတချက်လွှတ်ဥပတေအ ၊ အစည်ျိုးကကပ်ခ ံမခငျ်ိုးက ုမငငျ်ိုးဆ ုလျှင၊်   ု ို့ြဟုတ် ပုေြ် ၁၈ အ ၊ 

အမြတ်တတ ်ခနွဝ်နတ်ထ က်က ထုတ်တ   အြ န် ို့တစံုတ  က ုြတကျနပ်လျှင၊် ထ ုအခနွ ်စည်ျိုးကကပ်မခငျ်ိုး၊   ု ို့ြဟုတ် 

အြ န် ို့ထုတ်မခငျ်ိုးနငှ်ို့စပ်လျဉ်ျိုး၍ အခနွထ်ြ်ျိုး ည် ေတု ယညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝနထ်ံ   ု ို့ အယူခနံ ငု ်ည်။   ု ို့  တွင ်ပေုြ် ၁၇ 

ပုေြ်ခွွဲ (၂) အ ၊ အခနွစ်ည်ျိုးကကပ်မခငျ်ိုးမြစလ်ျှင ်အယူခခံငွ်ို့ြရှ ။ 

(၂) ကန် ို့ကွက်တ   အခနွစ်ည်ျိုးကကပ်မခငျ်ိုးနငှ်ို့စပ်လျဉ်ျိုး၍၊   ု ို့ြဟုတ် အမပစေ်ဏတ်ငနွငှ်ို့စပ်လျဉ်ျိုး၍၊ အခနွ ်ထြ်ျိုး ည် 

အမြတ်တတ ်ခနွ ်တတ ငျ်ိုးဆ ုတ   အြ န် ို့စ  ပပ ျိုးတန က်၊  က် ၃၀ အတွငျ်ိုး၌၊ အယူခလံွှ က ု တင ်ြည။် 

အယူခကံ ု ကက ျိုးန မခငျ်ိုး။ 

၂၃။ ။ (၁) ေတု ယညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝန ်ည် အယူခကံ ုကက ျိုးန  န၊် တန ို့ က်နငှ်ို့တန  က ု ချ နျ်ိုး ြည်။ ထ ု ို့မပင ်

အခ အခငွ်ို့ င်ို့ ည်ို့အ ျိုးတလျှ ်ည စွ  အြ က ုတရွှှေ့ဆ ုငျ်ိုးန ငု ်ည်။ 

(၂) အယူခကံ ု ြဆံုျိုးမြတ်ြှ ၊ အမြတ်တတ ်ခနွေ်တု ယညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝန ်ည်၊  င်ို့တတ ် ည်ထင ်လ ု၊ 

အြ အတကက ငျ်ိုးနငှ်ို့ပတ် က်၍၊ တန က်ထပ်စံုစြ်ျိုးန ငု ်ည်။   ု ို့ြဟုတ် အမြတ်တတ ်ခနွဝ်နတ်ထ က်အ ျိုး၊ 

တန က်ထပ်စံုစြ်ျိုး နခ် ငုျ်ိုးန ငု ်ည်။ 

(၃) အယူခြံ က ုဆံုျိုးမြတ်  တွင၊် အမြတ်တတ ်ခနွေ်တု ယညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝန ်ည်၊ အခနွစ်ည်ျိုးကကပ် နအ် 

ြ န် ို့နငှ်ို့ပတ် က်၍- 

(က) စည်ျိုးကကပ်မခငျ်ိုးက ု အတည်မပ န ငု၊် တလျှ ို့တပ ို့န ငု၊် တ ုျိုးမြင်ို့န ငု၊်   ု ို့ြဟုတ် အပပ ျိုး တ်ပယ်ြျက်န ငု ် ည်။   ု ို့ြဟုတ်၊ 

(ခ) စည်ျိုးကကပ်မခငျ်ိုးက ုပယ်ြျက်၍၊ အမြတ်တတ ်ခနွဝ်နတ်ထ က်အ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုး င်ို့တတ ် ည်ထင ်ည်ို့ အတ ုငျ်ိုးမြစတ်စ၊ 

  ု ို့ြဟုတ် ေတု ယညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝနက် အြ န် ို့တပျိုးညွှနက်က ျိုး ည်ို့အတ ုငျ်ိုးမြစတ်စ၊ အ စ ်

ထပ်ြံ၍အခနွစ်ည်ျိုးကကပ်ခ ငုျ်ိုးန ငု ်ည်။ ယငျ်ိုးကွဲို့  ု ို့ညွှနက်က ျိုးခ ုငျ်ိုးတစ ည်ို့အတ ုငျ်ိုး အမြတ်တတ ်ခနွဝ်န ်တထ က်က၊ 

အ စထ်ပ်ြံ၍ အခနွစ်ည်ျိုးကကပ် ြည်။   ု ို့ြဟုတ ်ပုေြ် ၁၈ အ ၊ ချြှတ်တ  အြ န် ို့ြျ  ျိုး၌၊ 
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(ဂ) အြ န် ို့က ုအတည်မပ န ငု၊် အပပ ျိုး တ်ပယ်ြျက်န ငု၊်   ု ို့ြဟုတ် မပငဆ်ငန် ငု ်ည်။   ု ို့  တွင၊် တ ုျိုးမြင်ို့ 

ြည်မြစတ်  အခနွက် ု၊ ြတ ုျိုးမြင်ို့အပ်တကက ငျ်ိုးအယူခံ အူ ျိုး၊ ယံုတလ က်တ  အတကက ငျ်ိုးမပ က်တ တပျိုး  န၊် 

 င်ို့တင်ို့တ  အခငွ်ို့အတ ျိုးြတပျိုးဘွဲလျက်၊ ေတု ယညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝန ်ည်အခနွက် ု ြတ ုျိုးမြင်ို့န ငု။် 

ေတု ယညွနက်က ျိုးတ ျိုးဝန၏်အြ န် ို့က ု ြတကျနပ်၍အယူခတံက်န ငုခ်ငွ်ို့။ 

၂၄။ ။ (၁) ပုေြ် ၁၈ အ ၊ ေတု ယညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝနက်ချြှတ်တ   အြ န် ို့တစံုတ  က ုမြစတ်စ၊   ု ို့ြဟုတ် ပေုြ် ၂၃ ပုေြ်ခွွဲ (၃) 

အ ၊ အခနွတ်တ ်က ု တ ုျိုးမြင်ို့ နခ်ျြှတ်တ   အြ န် ို့တစံုတ  က ုမြစတ်စ၊ ကန် ို့ကွက် တ  အခနွထ်ြ်ျိုး ည်၊ ထ ုချြှတ်တ   

အြ န် ို့က ု ပပ ျိုးတန က်၊  က် ၃၀ အတွငျ်ိုး၌၊ အမြတ်တတ ်ခနွည်ွှန ်ကက ျိုးတ ျိုးဝနထ်ံ  ု ို့အယူခနံ ငု ်ည်။ 

(၂) အယူခြံ က ု ဆံုျိုးမြတ်  တွင၊် အယူခ ံအူ ျိုးကက ျိုးန ခငွ်ို့တပျိုးပပ ျိုးတန က် အမြတ်တတ ်ခနွည်ွှနက်က ျိုး တ ျိုးဝန ်ည် 

ြ ြ  င်ို့တလျ ်ြည်ထငတ်   အြ န် ို့က ုချန ငု ်ည်။ 

မပနလ်ည်စစတ်ဆျိုးန ငုတ်  အ ဏ ။ 

၂၅။ ။ (၁) ဤတချက်လွှတ်ဥပတေအ ၊ လက်တအ က်ခအံ  ရှ ြျ ျိုးစစတ်ဆျိုးပပ ျိုးတ  အြ ြျ ျိုးနငှ်ို့ဆ ုငတ်   အြ တွွဲြျ ျိုးက ု 

အမြတ်တတ ်ခနွည်ွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝနက်၊ ြ ြ  တဘ အ ၊ တတ ငျ်ိုးယူကကည်ို့ရ န ငု ်ည်။ 

(၂) အြ တွွဲက ု  ရှ တ  အခ အမြတ်တတ ်ခနွည်ွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝန ်ည်၊ ြ ြ က ုယ်တ ုငစ်ံုစြ်ျိုးန ငု ်ည်။   ု ို့ြဟုတ် 

စံုစြ်ျိုး နခ် ငုျ်ိုးန ငုတ် ျိုး ည်။ ထ ု ို့မပင ်ဤတချက်လွှတ်ဥပတေ၏ မပဋ္ဌ နျ်ိုးချက်ြျ ျိုးအတ ုငျ်ိုး င်ို့ တလျ ် ည်ထငတ်   

အြ န် ို့က ုချန ငု ်ည်။ 

  ု ို့  တွင၊် အယူခ ံ၏ူအြ က ု၊ ြကက ျိုးန ဘွဲ၊   ု ို့ြဟုတ်၊ အယူခ ံအူ ျိုးကက ျိုးန ခငွ်ို့ြတပျိုးဘွဲ၊ ညွှနက်က ျိုး တ ျိုးဝန ်ည် 

အခနွထ်ြ်ျိုးအ ျိုးနစန် တစတ   အြ န် ို့က ုြချန ငု။် 

 

အခန်ေး ၅။ 

အထေူးအရကကာငေ်းကှိစစြျာေး ငွ၊် အမြ ရ် ာခ်ွန်စည်ေးကကပ်မခငေ်း ာဝန်။ 

အုပ်ထ ြ်ျိုး ၊ူ တဂ ပကလူကက ျိုးနငှ်ို့က ုယ်စ ျိုးလှယ်ြျ ျိုး။ 

၂၆။ ။ ဤပုေြ်၌၊ တန က်တွင ်“အကျ  ျိုးခစံ ျိုး ”ူ ဟုတခေါ်တဝေါ် ံျုိုးစွွဲြည်မြစတ်   အ ွယ်ြတ  က်တ ျိုး တ   မူြစတ်စ၊ 

ရူျိုး ပ်ွတ   ူမြစတ်စ၊ ဝြ်ျိုးတွငျ်ိုးရူျိုးမြစတ်စ၊ ဗြ န ငုင်တံတ ်အပ၌ တနထ ုင ်မူြစတ်စ၊ ဤ တူဦျိုးဦျိုးက ု၊ အုပ်ထ ြ်ျိုး တ  ၊ 

အုပ်ထ ြ်ျိုး ၊ူ   ု ို့ြဟုတ် တဂ ပကလူကက ျိုး   ု ို့ြဟုတ် က ုယ်စ ျိုးလှယ်  ည်၊ ဤတချက်လွှတ်ဥပတေအ ၊ 

စည်ျိုးကကပ်အပ်တ  ဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် အမြတ်အစွနျ်ိုးတငကွ ု၊ အကျ  ျိုးခ ံစ ျိုး ၏ူ က ုယ်စ ျိုး ရှ ခွဲို့တ  ်၊ 

ထ ုအကျ  ျိုးခစံ ျိုး  ူည်လူလ ျိုးတမြ က် ည်မြစတ်  ်၊ စ တ်တက ငျ်ိုးပက တ ရှ  ည်မြစတ်  ်၊ အမြတ်အစွနျ်ိုးတငကွ ု၊ 

တ ုက်ရ ုက် ရှ ၍၊ အမြတ်တတ ်ခနွစ်ည်ျိုးကကပ်မခငျ်ိုးခ ံဘ  ကွဲို့  ု ို့၊ ထ ုနည်ျိုးတူစွ  အကျ  ျိုးခစံ ျိုး အူ ျိုး 

အုပ်ထ ြ်ျိုး တ  အုပ်ထ ြ်ျိုး ၊ူ   ု ို့ြဟုတ် တဂ ပကလူကက ျိုး၊   ု ို့ြဟုတ် က ုယ်စ ျိုးလှယ် ည်၊ 

အမြတ်တတ ်ခနွစ်ည်ျိုးကကပ်မခငျ်ိုးခ ံြည်။ ထ ု ို့မပငဤ်တချက်လွှတ်ဥပတေ၌ပ ရှ တ   မပဋ္ဌ နျ်ိုးချက်ြျ ျိုးအ ျိုးလံုျိုးနငှ်ို့ 

 က်ဆ ုင ်ြည်။ 
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ပစစည်ျိုးထ ြ်ျိုးြှူျိုး၊ အစ ုျိုး တဂ ပကလူကက ျိုးစ ည်တ ု ို့အတကက ငျ်ိုး။ 

၂၇။ ။ (၁) တစံုတတယ က်တ   အူတွက် အစ ုျိုး တ  ျိုးရံု ျိုးတတ ်က ခန် ို့ထ ျိုးတ  ၊   ု ို့ြဟုတ် အစ ုျိုး  တ  ျိုးရံု ျိုးတရံုျိုး၏ 

အြ န် ို့အ ခန် ို့ထ ျိုးတ   ပစစည်ျိုးထ ြ်ျိုးြှူျိုးကတ  ်၎ငျ်ိုး၊ အစ ုျိုး တဂ ပကလူကက ျိုးကတ  ် ၎ငျ်ိုး၊ ပစစည်ျိုးထ ြ်ျိုး၊   ု ို့ြဟုတ် 

စ ြံအုပ်ချ ပ် ကူ၎ငျ်ိုး (စ ြံအုပ်ချ ပ် ဟူုဆ ု  ၌၊ ြည် ည်ို့အြည် ပညတ် နငှ်ို့မြစတ်စ၊ တစံုတတယ က်တ   အူတွက်၊ 

ထ ု ၏ူပစစည်ျိုးက ု စ ြံအပ်ုချ ပ်တ   ပုဂ္  လ်တ ုငျ်ိုးက ုဆ ုလ ု  ည်။) စ ချ ပ်မြင်ို့၊ တ  ျိုးဥပတေအ  

ခန် ို့အပ်မခငျ်ိုးခ ံတ  တဂ ပကလူကက ျိုး၊   ု ို့ြဟုတ် လူကက ျိုးြျ ျိုးတ  ် ၎ငျ်ိုး၊ ဤတချက်လွှတ်ဥပတေအ ၊ 

စည်ျိုးကကပ်အပ်တ  ဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် အမြတ်အစွနျ်ိုးတငကွ ု၊  ထ ုက်  ခငွ်ို့ရှ တ   တစံုတတယ က်တ   အူ ျိုး၊ ၎ငျ်ိုး၏ 

ဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် အမြတ်အစွနျ်ိုးတငတွပေါ်တွင ်အမြတ် တတ ်ခနွစ်ည်ျိုးကကပ် ကွဲို့  ု ို့၊ အဆ ုပ ပစစည်ျိုးထ ြ်ျိုးြှူျိုး၊ 

အစ ုျိုး တဂ ပကလူကက ျိုး၊ ပစစည်ျိုးထ ြ်ျိုး၊   ု ို့ြဟုတ ်စ ြ ံအုပ်ချ ပ် ၊ူ တဂ ပကလူကက ျိုး၊   ု ို့ြဟုတ် လူကက ျိုးြျ ျိုးတ ု ို့အတပေါ်တွင၊် 

အမြတ်တတ ်ခနွစ်ည်ျိုးကကပ်မခငျ်ိုး ခ ံြည်။ ထ ု ို့မပငဤ်တချက်လွှတ်ဥပတေ၌ပ ရှ တ   

မပဋ္ဌ နျ်ိုးချက်ြျ ျိုးအ ျိုးလံုျိုးနငှ်ို့ က်ဆ ုင ်ြည်။ 

(၂) ပုေြ်ခွွဲ (၁) ၌ပ ဝင ်ည်ို့ မပဋ္ဌ နျ်ိုးချက်ြျ ျိုးရှ တ  ်လည်ျိုး၊ ထ ပုုေြ်ခွွဲတွငတ်ြေါ် မပခွဲို့တ   တစံုတတယ က် တ   ကူ ု၊ 

တ ုက်ရ ုက်အမြတ်တတ ်ခနွ ်စည်ျိုးကကပ်မခငျ်ိုး၊ တတ ငျ်ိုးမခငျ်ိုးြျ ျိုးမပ န ငု ်ည်။ 

ဗြ န ငုင်အံပ၌တနတ  ပုဂ္  လ်ြျ ျိုး။ 

၂၈။ ။ (၁) ဗြ န ငုင်တံတ ်၏ အပ၌တနတ  ်လည်ျိုး၊ ဗြ န ငုင်တံတ ်အတွငျ်ိုးရှ တ  ငျ်ိုးဝယ်ကုန ်ယွ်ြ ၊   ု ို့ြဟုတ် 

ပစစည်ျိုးတခခုနုငှ်ို့ပတ် က်၍တ ုက်ရ ုက်တ  ်၎ငျ်ိုး၊  ယွ်ဝ ုက်၍တ  ်၎ငျ်ိုး၊ တစံုတတယ က်တ   

ပုဂ္  လ်၌မြစထ်ွနျ်ိုးတပေါ်တပ က်တ  ဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် အမြတ်အစွနျ်ိုးတငကွ ု ဗြ န ငုင်တံတ ်တွငျ်ိုးြှ မြစ ်

ထွနျ်ိုးတပေါ်တပ က်တ  ဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် အမြတ်အစွနျ်ိုးတငဟွု ယူဆလျက်၊ ထ ပုုဂ္  လ်၏ က ုယ်စ ျိုးလှယ်န  

ြည်မြင်ို့အမြတ်တတ ်ခနွက် ု စည်ျိုးကကပ် ြည်။ ထ ုက ုယ်စ ျိုးလှယ်က ု၊ ဤတချက်လွှတ်ဥပတေအတွက် 

၎ငျ်ိုးအမြတ်တတ ်ခနွန်ငှ်ို့ပတ် က်၍ အခနွထ်ြ်ျိုးဟုယူဆ ြည။် 

  ု ို့  တွငဤ်တချက်လွှတ်ဥပတေ မပဋ္ဌ နျ်ိုးချက်ြျ ျိုးနငှ်ို့တလျ ်ည စွ ၊ ဗြ န ငုင်တံတ ်အပ၌တနတ   ပုဂ္  လ်၏ 

ဗြ န ငုင်တံတ ်အတွငျ်ိုး၌ရှ တ  ၊   ု ို့ြဟုတ် ဗြ န ငုင်တံတ ်အတွငျ်ိုး  ု ို့ ြည် ည်ို့အခ ြဆ  ု

တ  က်လ တ  ပစစည်ျိုးြျ ျိုးြှ အမြတ်တတ ်ခနွက်ျနတ်ငြွျ ျိုးက ု တတ ငျ်ိုးယူန ငု ်ည်။ 

(၂) ဗြ န ငုင်တံတ ်အပ၌တနထ ုငတ်   ပုဂ္  လ်တဦျိုး ည်၊ ဗြ န ငုင်တံတ ်အတွငျ်ိုး၌တနထ ုငတ်  ပုဂ္  လ် 

တဦျိုးနငှ်ို့တ  ငျ်ိုးဝယ်ကုန ်ယွ်ြ မပ ၏။ ယငျ်ိုးကွဲို့  ု ို့ တ  ငျ်ိုးဝယ်ကုန ်ယွ်ြ နငှ်ို့ ပတ် က်၍တဦျိုးနငှ်ို့တဦျိုး 

 ငျ်ိုးနှ ျိုးစွ ဆက်ဆံလျက်ရှ  ည်ို့အမပင၊် ဗြ န ငုင်တံတ ်ရှ ပုဂ္  လအ် ျိုး ထ ုတ  ငျ်ိုးဝယ်ကုန ်ယွ်ြ အတွက် 

အမြတ်အစွနျ်ိုးြ ရှ တစ န၊်   ု ို့ြဟုတ်   ြညအမြတ်အစွနျ်ိုးထက်တလျ ို့၍ ရှ တစ န၊် တဦျိုးနငှ်ို့တဦျိုးစ စဉ် 

ထ ျိုး ည်ဟု အမြတ်တတ ်ဝနတ်ထ က်က ထငမ်ြငခ်ွဲို့တ  ်၊ အထက်ပ တ  ငျ်ိုးဝယ်ကုန ်ယွ်ြ ြှ တ  ဝင ်တင၊ွ 

  ု ို့ြဟုတ် အမြတ်အစွနျ်ိုးတငကွ ုတ  ်၎ငျ်ိုး၊   င်ို့ ည်ဟုယူဆအပ်တ  ဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် အမြတ် အစွနျ်ိုးတငကွ ု၎ငျ်ိုး၊ 
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ထ ုဗြ န ငုင်တံတ ်အတွငျ်ိုး၌ တနတ  ပုဂ္  လ်အြည်နငှ်ို့အမြတ်တတ ်ခနွစ်ည်ျိုးကကပ် ြည်ို့ အမပင၊် ထ ပုုဂ္  လ်အ ျိုး 

ဤတချက်လွှတ်ဥပတေအတွက် ၎ငျ်ိုးအမြတ်တတ ်ခနွန်ငှ်ို့ ပတ် က်၍အခနွထ်ြ်ျိုးဟု ယူဆ ြည်။ 

က ုယ်စ ျိုးလှယ်မြစ ်ြူျ ျိုးအတကက ငျ်ိုး။ 

၂၉။ ။ တစံုတတယ က်တ  ပုဂ္  လ် ည်၊ ဗြ န ငုင်တံတ ်အပ၌တနတ   ပုဂ္  လ်တတယ က်၊   ု ို့ြဟုတ် ၎ငျ်ိုး 

၏က ုယ်စ ျိုးလှယ်က၊ အလုပ်လုပ်က ုငတ်စတ  ်၎ငျ်ိုး၊   ု ို့ြဟုတ် အထက်တြေါ် မပပ ပဂု္  လ်တဦျိုးဦျိုးနငှ်ို့ 

အတ  ငျ်ိုးအဝယ်ကုန ်ယွ်ြ အ ျိုးမြင်ို့ ဆက် ယွ်မခငျ်ိုးရှ တ  ်၎ငျ်ိုး၊   ု ို့ြဟုတ် ထ ု ၏ူထံြှတဆင်ို့အထက ်

တြေါ် မပပ ပုဂ္  လ် ည် ြည် ည်ို့ဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် အမြတ်အစွနျ်ိုးတငြွျ ျိုးက ု  ရှ  ည်မြစလ်ျှင၊် အမြတ် 

တတ ်ခနွဝ်နတ်ထ က်က၊ ဗြ န ငုင်တံတ ်အပ၌ တနတ  ပုဂ္  လ၏်က ုယ်စ ျိုးလှယ်အမြစန်ငှ်ို့ ထ ျိုးရှ ယူဆ ြည်ဟ ု

 ည် ွယ်တကက ငျ်ိုးက ု အြ န် ို့န  ျိုးတဆ ်စ တပျိုးမခငျ်ိုးခ ံတ  ်၊ ထ ုပဂု္  လ်က ု ဤတချက်လွှတ်ဥပတေအ 

တွက်၎ငျ်ိုး၏က ုယ်စ ျိုးလှယ်မြစ ်ည်ဟု ယူဆ ြည်။ 

  ု ို့  တွင ်ထ ုကွဲို့  ု ို့တ ဝနရှ် တကက ငျ်ိုး အမြတ်တတ ်ခနွဝ်နတ်ထ က်ထံတလျှ က်လွဲ န ်အခငွ်ို့အတ ျိုးြ ဘွဲ၊ 

ြည် ည်ို့ပုဂ္  လ်အ ျိုးြှ၊ ဗြ န ငုင်တံတ ်အပ၌ တန ၏ူက ုယ်စ ျိုးလှယ်ဟု ြယူဆ ။ 

အလုပ်အက ုင ်ပ်စွဲလ ုက်တ  အစုစပ်အြွွဲှေ့၏တ ဝန။် 

၃၀။ ။ တ  ငျ်ိုးဝယ်ကုန ်ယွ်ြ က ုမြစတ်စ၊ အ က်တြွျိုးဝြ်ျိုးတကျ ငျ်ိုးပည နငှ်ို့မြစတ်စ လုပ်က ုငလ်ျက်တန 

တ  အစုစပ်တြွွဲှေ့ ည်၊ အလုပ် ပ်စွဲလ ုက်တ  ်၊ ထ ုအစစုပ်အြွွဲှေ့၏ဝငတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် အမြတ်အစွနျ်ိုးတင ွတပေါ်တွင ်

တပျိုး ြည်မြစတ်  အမြတ်တတ ်ခနွက် ု၊ ထ ု ပ်စွဲလ ုက်တ   အခ က လက အစစုပ်ပ ဝငတ်    ူတ ုငျ်ိုး ည်၊ 

စုတပ ငျ်ိုး၍မြစတ်စ၊ တဦျိုးတတယ က်စ မြစတ်စထြ်ျိုးတဆ င ်နတ် ဝနရ်ှ  ြည်။ 

 

အခန်ေး ၆။ 

အမြ ရ် ာ်ခွန်နငှ့််ေဏ်ရငရွ ာငေ်းဆှိမုခငေ်း။ 

တတ ငျ်ိုးဆ ုနည်ျိုး။ 

၃၁။ ။ (၁) အခနွထ်ြ်ျိုးတဦျိုး ည်၊ ပုေြ် ၁၉ အ ထတု်ဆင်ို့တ  အခနွတ်တ ငျ်ိုးအြ န် ို့စ ၌ပ ရှ တ   က် အပ ုငျ်ိုးအမခ ျိုးအတွငျ်ိုး၌၊ 

အမြတ်တတ ်ခနွက် ု ြထြ်ျိုးတဆ ငဘ်ွဲပျက်ကွက်ခွဲို့တ  ်၊ အမြတ်တတ ်ခနွဝ်န ်တထ က် ည်၊ 

ကျနရ်ှ တ  အမြတ်တတ ်ခနွအ်မပင၊် ထ ုအခနွထ်က်ြြျ ျိုးတ  တငကွ ု အခနွထ်ြ်ျိုးထံြှေဏ ်တငအွမြစ ်ထြ်ျိုးတဆ ငတ်စ န ်

ြ ြ ၏ယူဆချက်အတ ုငျ်ိုး ညွှနက်က ျိုးန ငု ်ည်။ 

(၂) အမြတ်တတ ်ခနွဝ်နတ်ထ က် ည်၊ အခနွထ်ြ်ျိုးတဦျိုးက ထြျ်ိုးတဆ င ်နက်ျနတ်နတ   အမြတ်တတ ် ခနွတ်ငကွ ုမြစတ်စ၊ 

ေဏတ်ငကွ ုမြစတ်စ တြေါ် မပ၍ြ ြ က ုယ်တ ုငလ်က်ြှတ်တ ျိုးထ ုျိုးထ ျိုးတ   လက်ြှတ်တတစ င ်က ုခရ ုငဝ်နထ်ံ  ု ို့ 

တပျိုးပ ု ို့န ငု ်ည်။ ခရ ုငဝ်န ်ည် ထ ုလက်ြှတ်စ တစ ငက် ု  ရှ တ  အခ ၊ လက်ြှတ်စ  တစ င၌်တြေါ် မပပ ရှ  ည်ို့ 

အမြတ်တတ ်ခနွတ်ငကွျနက် ု၊ အခနွထ်ြ်ျိုးထံြှ တမြခနွတ်တ ်ထြ်ျိုးတဆ င ်န ်ကျနတ်နတ  အခနွတ်ငကွွဲို့  ု ို့ 

တတ ငျ်ိုးဆ ု နတ်ဆ င ွ်က် ြည်။ 
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  ု ို့  တွင ်ဤက စစနငှ်ို့ပတ် က်၍၊ ခရ ုငဝ်န၌်ရှ တ  အမခ ျိုးအ ဏ ြျ ျိုးက ု ြထ ခ ကု်တစလျက်၊ ၁၉၀၈ ခ၊ု 

တ  ျိုးြကျင်ို့ထံုျိုးက ုျိုးဓအ ၊ တ  ျိုးြရံုျိုး၌ တ  ျိုးရ ံျိုးပြ စ ျိုးအတပေါ်တွင ်စ  ငခ်ျက်အ ၊ တ ကျိုးဝ ြ်ျိုးဘြ်ျိုး မခငျ်ိုး၊ 

ရံုျိုးတတ ်ကတ  ငျ်ိုးချမခငျ်ိုးအ ဏ ြျ ျိုးက ု၊ အပ်နငှျ်ိုးထ ျိုး ည်ို့အလ ျိုး၊ ခရ ုငဝ်န၌်အခနွထ်ြ်ျိုးထံြှ   နရ်ှ တ   

အဆ ုပ အမြတ်တတ ်ခနွတ်ငကွျနက် ု တတ ငျ်ိုးဆ ု  ၌ အ ဏ ြျ ျိုးရှ  ည်။ 

(၃) ဗြ န ငုင်တံတ ်၌၊ ပြ  ှေ့စည်ပငတ် ျိုးအြွွဲှေ့ (မြြူန စ ပ ယ်)၊   ု ို့ြဟတု် တေ နတ ဆ ုင ်  အြွွဲှေ့လက်ကျနခ်နွ ်တ ု ို့က ု 

ဥပတေအ တတ ငျ်ိုးဆ ု  တွင ်အ ံျုိုးမပ တ  နည်ျိုးက ု၊ အမြတ်တတ ်ခနွလ်က်ကျနတ်ငတွတ ငျ်ိုးဆ ု   ၌၊ 

ြည် ည်ို့တေ ၌ြဆ ု အ ံျုိုးမပ  ြည်ဟု ညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝနက် ညွှနက်က ျိုးခွဲို့တ  ်၊ အမြတ်တတ ်ခနွဝ်န ်တထ က် ည်၊ 

ထ ုနည်ျိုးအတ ုငျ်ိုး  ရှ အပ်တ  တငကွ ု တတ ငျ်ိုးဆ ု နတ်ဆ င ွ်ကန် ငု ်ည်။ 

(၄) ညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝန ်ည်၊ အထက်ပ ဥပတေအ  ပြ  ှေ့စညပ်ငတ် ျိုးအြွွဲှေ့၊   ု ို့ြဟုတ် တေ နတ ဆ ုင ် အြွွဲှေ့ 

၏လက်ကျနခ်နွတ် ု ို့က ု တတ ငျ်ိုးခနံ ငု ်ည်ို့ အ ဏ နငှ်ို့ဝတတ   ျိုးြျ ျိုးက ု ြည် ည်ို့အ  ရှ က ပေုြ်ခွွဲ (၃) အ  

အ ံျုိုးမပ န ငုတ်ကက ငျ်ိုးညွှနက်က ျိုးန ငု ်ည်။ 

 

အခန်ေး ၇။ 

မပန်အြ်ေးမခငေ်း။ 

မပနအ်ြ်ျိုးန ငုတ်  အတထွတထွအ ဏ ။ 

၃၂။ ။ (၁) အမြတ်တတ ်ခနွြ်စည်ျိုးကကပ် င်ို့ဘွဲလျက်၊ ပုဂ္  လ်တဦျိုးတတယ က်ကတ  ်၎ငျ်ိုး၊ ၎ငျ်ိုး၏က ုယ် စ ျိုးလှယ်ကတ  ်၎ငျ်ိုး၊ 

အခနွတ်ပျိုး ငွျ်ိုး တကက ငျ်ိုးတလျှ က်ထ ျိုးချက်က ု၊ အမြတ်တတ ်ခနွဝ်နတ်ထ က်က  တဘ ကျတကကနပ်ခွဲို့တ  ်၊ 

၎ငျ်ိုးတလျှ က်ထ ျိုး အူ ျိုး၊ ထ ုကွဲို့  ု ို့တပျိုး ငွျ်ိုးပပ ျိုးမြစတ်  တင၊ွ   ု ို့ြဟုတ် ပ ု၍ ထြ်ျိုးတဆ ငခ်ွဲို့ တ  တငကွ ု မပနအ်ြ်ျိုး ြည်။ 

(၂) ေတု ယညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝန ်ည်၊ ြ ြ ၌ရှ တ   အယူခအံ ဏ က ုအ ံျုိုးမပ ၍တ  ်၎ငျ်ိုး၊   ု ို့ြဟုတ် ညွှန ်ကက ျိုးတ ျိုးဝန ်ည်၊ 

ြ ြ ၌ရှ တ   အယူခအံ ဏ က ုမြစတ်စ၊ မပနလ်ည်ကကည်ို့ရ စစတ်ဆျိုးန ငုတ်   အ ဏ က ု မြစတ်စ၊ အ ံျုိုးမပ ၍တ  ်၎ငျ်ိုး၊ 

အထက်နည်ျိုးအတ ုငျ်ိုး တဘ ကျတကကနပ်ခွဲို့လျှင၊် ြှ ျိုး၍တပျိုးတ  အခနွတ်င၊ွ   ု ို့ြဟုတ် ပ ု၍တပျိုးထ ျိုးတ   

အခနွတ်ငအွတွက်၊ အမြတ်တတ ်ခနွဝ်နတ်ထ က်အ ျိုး၊ အထက်နည်ျိုးအတ ုငျ်ိုး မပန၍်အြ်ျိုး နခ် ငုျ်ိုးတစန ငု ်ည်။ 

(၃) ဤပုေြ်အ  တ  ျိုးနည်ျိုးလြ်ျိုးြကျတ   ကန် ို့ကွက်ချက်၊   ု ို့ြဟုတ် အယူခခံျက်တ ု ို့က ု တ  ျိုးနည်ျိုး 

လြ်ျိုးဝငမ်ြစတ်အ ငြ်မပ န ငု။်   ု ို့ြဟုတ် တန က်ဆံုျိုးအပပ ျိုး တ် ဆံုျိုးမြတ်ချက်ချပပ ျိုးတ   အခနွစ်ည်ျိုးကကပ်ြ  က ုမြစတ်စ၊ 

အမခ ျိုးက စစက ုမြစတ်စ၊ မပနလ်ည်ကကည်ို့ရ စစတ်ဆျိုး န ်အ ဏ ြလွှွဲန ငု။်   ု ို့ြဟုတ် အယူခ ံန ်မြစတ်စ၊ 

မပနလ်ည်ကကည်ို့ရ စစတ်ဆျိုး နမ်ြစတ်စ၊ အခငွ်ို့အတ ျိုးရှ တ ျိုးတ   အ  ရှ တဦျိုးဦျိုး၏ ဆံုျိုးမြတ်ချက် က ု၊ ထ ုအ  ရှ ကပင ်

မပနလ်ည်၍ ကကည်ို့ရ စစတ်ဆျိုးမခငျ်ိုးြမပ န ငု။်   ု ို့ြဟုတ် ဤတချက်လွှတ်အြ န် ို့ တတန    ၌  က်  ခငွ်ို့တခခု ု

  ျိုး န် ို့တပျိုးထ ျိုးလျှင၊် ထ ုတပျိုးထ ျိုးတ   က်  ခွင်ို့ ထက်ကျြူျိုးတကျ ် ပ ုလွန၍် ခငွ်ို့ြတပျိုးန ငု။် 

ထြ်ျိုးတဆ င ်နက်ျနရှ် တ ျိုးတ  အခနွက် ုငွဲို့ မြင်ို့၊ မပနအ်ြ်ျိုး နရ်ှ တ   တငကွ ုတထ ြည်ို့အ ဏ ။ 
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၃၃။ ။ ပုဂ္  လ်တဦျိုးတတယ က်အ ျိုး၊ တငမွပနအ်ြ်ျိုး န ်အတကက ငျ်ိုးတပေါ်တပ က်လ လျှင၊် မပနအ်ြ်ျိုးခ ံြည်ို့ အခနွထ်ြ်ျိုးက 

ထြ်ျိုးတဆ င ်နက်ျနရ်ှ တ ျိုးတ   အခနွက် ုငွဲို့ မြင်ို့၊ အမြတ်တတ ်ခနွဝ်နတ်ထ က်၊   ု ို့ြဟုတ ်ေတု ယညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝန၊် 

  ု ို့ြဟုတ် ညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝန ်ည် မပနအ်ြ်ျိုးြည်ို့အစ ျိုး၊ မပနအ်ြ်ျိုး န ်ရှ တ  တငကွ ု၊   ု ို့ြဟုတ် မပနအ်ြ်ျိုး နရ်ှ တ   

တင၏ွတစ တ်တပ ုငျ်ိုးက ု၊ အခနွထ်ြ်ျိုးကထြ်ျိုးတဆ င ်န ်ကျနရှ် တ ျိုးတ  တငနွငှ်ို့တထလ ုက်န ငု ်ည်။ 

 

အခန်ေး ၈။ 

အရထရွထ။ွ 

 က်  ချြ်ျိုး  ခွင်ို့။ 

၃၄။ ။ ဤတချက်လွှတ်ဥပတေက ုလ ုက်န ၍၊ အမခ ျိုးတစံုတတယ က်တ   ၏ူ ဝငတ်ငနွငှ်ို့ပတ် က်၍၊ အခနွက် ုန တ်ယူမခငျ်ိုး၊ 

လက်ရှ ထ ျိုးမခငျ်ိုး၊   ု ို့ြဟုတ် တပျိုး ငွျ်ိုးမခငျ်ိုးမပ တ   ပုဂ္  လ်တ ုငျ်ိုး ည်၊ ထ ုကွဲို့  ု ို့ န တ်ယူြ ၊ လက်ရှ ထ ျိုးြ ၊   ု ို့ြဟုတ် 

တပျိုး ငွျ်ိုးြ တကက င်ို့ ဤပုေြ်အ   က်  ချြ်ျိုး  ခငွ်ို့ ြည်။ 

တ  ျိုးြတ  ျိုးရံု ျိုး၌ တ  ျိုးစွွဲ နတ် ျိုးမြစမ်ခငျ်ိုး။ 

၃၅။ ။ ဤတချက်လွှတ်ဥပတေအ  အခနွစ်ည်ျိုးကကပ်မခငျ်ိုးက ု ပယ်ြျက် န၊်   ု ို့ြဟုတ် တမပ ငျ်ိုးလွဲမပငဆ်င ် န၊် ြည် ည်ို့တ  ျိုးြ 

တ  ျိုးရံု ျိုးြှ ြှ တ  ျိုးစွွဲဆ ုန ငုြ်ည်ြဟုတ်၊ ထ ု ို့မပငဤ်တချက်လွှတ်ဥပတေအ ၊ စ တ် တစတန တက ငျ်ိုးနငှ်ို့တဆ င ွ်က်ြ ၊ 

  ု ို့ြဟုတ် စ တ်တစတန  တက ငျ်ိုးနငှ်ို့ ည် ွယ်၍တဆ င ွ်က်ြ တကက င်ို့၊ ြည် ည်ို့အစ ုျိုး အ  ရှ က ုြျှ အြ စွွဲဆ ုမခငျ်ိုး၊ 

တ  ျိုးစွွဲဆ ုမခငျ်ိုး၊   ု ို့ြဟုတ် အမခ ျိုးနည်ျိုးနငှ်ို့အြ မပ လုပ်မခငျ်ိုး ြရှ တစ ။ 

မပည် ူ ို့ဝနထ်ြ်ျိုးထံြ ှ တငျ်ိုးတပ က်ကက ျိုးမခငျ်ိုး။ 

၃၆။ ။ (၁) ဤတချက်လွှတ်ဥပတေ၏ မပဋ္ဌ နျ်ိုးချက်ြျ ျိုးအ ၊ တြေါ် မပ  စ  ငျ်ိုးစ တြ်ျိုး၊ တငမ်ပတ  ဝငတ်င ွစ  ငျ်ိုး၊   ု ို့ြဟုတ ်

တငစွ  ငျ်ိုး၊   ု ို့ြဟုတ် စ ချ ပ်ြျ ျိုး၌မြစတ်စ၊   ု ို့ြဟုတ် ဤတချက်လွှတ်ဥပတေအ ၊ စစတ်ဆျိုးတ   

ြည် ည်ို့အြ အခငျ်ိုးတွငြ်ဆ ု၊  က်တ ထွက်ချက်၊   ု ို့ြဟုတ် ကျြ်ျိုးကျ နဆ် ုထွက်ချက်၊   ု ို့ြဟုတ ်

 က်တ ခခံျက်၌မြစတ်စ၊   ု ို့ြဟုတ် ဤတချက်လွှတ်ဥပတေ၏ က စစအဝဝအတွက် မပ မပင ်ထ ျိုးတ   အမြတ်တတ ်ခနွ ်

စည်ျိုးကကပ် န ်စစတ်ဆျိုးတ   ြည် ည်ို့အြ အခငျ်ိုး၌ြဆ ု၊   ု ို့ြဟုတ် အခနွတ်တ ်တတ ငျ်ိုးဆ ုမခငျ်ိုးက ု  ယူ နက် စစနငှ်ို့ 

ပတ် က်၍စစတ်ဆျိုးတ   ြည် ည်ို့အြ အခငျ်ိုး၌ြဆ ု ပ ရှ  ည်ို့စ တြ်ျိုး၌မြစတ်စ၊ ပ ဝငတ်  အတကက ငျ်ိုး အ  ြျ ျိုးက ု 

လျှ  ှေ့ ဝှက်စွ ထ ျိုး ြည်။ ထ ု ို့မပင ်ဤတချက်လွှတ် ဥပတေတွငမ်ပဋ္ဌ နျ်ိုးထ ျိုးမခငျ်ိုးြှတပ ျိုး၊  က်တ ခံဥပတေတွင ်

ြည်  ု ို့ပငပ် ရှ တစက ြူ၊ ြည် ည်ို့တ  ျိုးရံု ျိုးကြှ မပည် ူ ို့ဝနထ်ြ်ျိုးတဦျိုးအ ျိုး၎ငျ်ိုးအထက်တြေါ် မပပ  ဝငတ်ငစွ  ငျ်ိုး၊ 

တငစွ  ငျ်ိုး စ ချ ပ်ြျ ျိုး၊   ု ို့ြဟုတ် စ တြ်ျိုးြျ ျိုး၊   ု ို့ြဟုတ် စ တြ်ျိုး၏အ စ တ်အပ ုငျ်ိုးြျ ျိုးက ု၊ ရုံျိုးတတ ်  ု ို့ တငမ်ပ န ်

မြစတ်စ၊   ု ို့ြဟုတ် ၎ငျ်ိုးက စစြျ ျိုးနငှ်ို့ပတ် က်၍၊ ရံုျိုးတရှ ှေ့တွင ် က်တ ခ ံနမ်ြစတ်စ၊ တတ ငျ်ိုးဆ ု၊ ဆင်ို့ဆ  ုခငွ်ို့ြရှ ။ 

(၂) မပည် ူ ို့ဝနထ်ြ်ျိုးတဦျိုး ည် ဆ ုခွဲို့ပပ ျိုးတ   တြေါ် မပ  စ  ငျ်ိုး၊ စ တြ်ျိုး၊ ဝငတ်ငစွ  ငျ်ိုး၊ တငစွ  ငျ်ိုး၊ စ  ချ ပ်ြျ ျိုး၊ 

 က်တ ထွက်ချက်၊ ကျြ်ျိုးကျ နဆ် ုထွက်ချက်၊  က်တ ခခံျက်၊   ု ို့ြဟုတ် စ တြ်ျိုးတ ု ို့၌ ပ ဝင ်



၁၉၄၂ ခုနစှ်၊ အမြတ်တတ ်ခွနတ်ချက်လွှတ်ဥပတေ။ 
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တ  အတကက ငျ်ိုးအ  တခုခကု ု၊ တပ က်ကက ျိုးတစတ  ်၎ငျ်ိုးအ ျိုးတထ ငေ်ဏတ်မခ က်လအထ  အမပစတ်ပျိုးန ငု ် ည်ို့အမပင၊် 

ေဏတ်ငကွ ုလည်ျိုးတဆ ငတ်စန ငု ်ည်။ 

  ု ို့  တွင၊် ဤပုေြ်၌ပ ရှ တ   မပဋ္ဌ နျ်ိုးချက်ြျ ျိုးက ျိုး၊ တအ ကပ် တပ က်ကက ျိုးမခငျ်ိုးြျ ျိုးနငှ်ို့ြ က်ဆ ုင-် 

(က) ဆ ုခွဲို့ပပ ျိုးတ   တြေါ် မပပ စ  ငျ်ိုး၊ စ တြ်ျိုး၊ ဝငတ်ငစွ  ငျ်ိုး၊ တငစွ  ငျ်ိုး၊ စ ချ ပ်ြျ ျိုး၊  က်တ ခခံျက်၊ 

ကျြ်ျိုးကျ နဆ် ုထွက်ချက်၊   ု ို့ြဟုတ်  က်တ ထွက်ဆ ုချက်တ ု ို့နငှ်ို့ ပတ် က်၍  ဇ တ်က ုျိုးဓအ ၊ တ  ျိုးစွွဲဆ ု န ်

လ ုအပ် ည်ို့အခ မြစတ်စ၊   ု ို့ြဟုတ် ဤတချက်လွှတ်ဥပတေအ  တ  ျိုးစွွဲဆ ု နလ် ုအပ်  ည်ို့အခ မြစတ်စ၊ 

  ု ို့ြဟုတ် 

(ခ) ဤတချက်လွှတ်ဥပတေက ု လ ုက်န တဆ င ွ်က်တန တ   ပုဂ္  လ်တဦျိုးအ ျိုး ဤတချက်လွှတ်ဥပတေ အလ ု ို့င ှ၊ 

ဆ ုခွဲို့ပပ ျိုးတ   အတကက ငျ်ိုးအ  ြျ ျိုးက ု  ရှ အပ်တစ  ည်ို့ အခ မြစတ်စ၊   ု ို့ြဟုတ် 

(ဂ) အြ န် ို့တပျိုးန  ျိုးတဆ ်စ ၊   ု ို့ြဟုတ ်အခနွတ်တ ် ယူ န ်တတ ငျ်ိုးဆ ုတ   အြ န် ို့စ တ ု ို့က ု ထုတ် နအ် 

တွက်ဤတချက်လွှတ်ဥပတေအ  တဆ င ွ်က် နလ် ုအပ် မြင်ို့ အတကက ငျ်ိုးအ  ြျ ျိုးက ု တြေါ် မပတ  အခ  မြစတ်စ၊ 

  ု ို့ြဟုတ် 

(ဃ) မပည် ူ ို့ဝနထ်ြ်ျိုးတဦျိုး ည် တံဆ ပ်တတ ်တခ ငျ်ိုးဥပတေအ ၊ ြ ြ ၏အခငွ်ို့အ ဏ က ု တ  ျိုးဥပတေ 

နငှ်ို့တလျ ်ည စွ အ ံျုိုးမပ ၍ တံဆ ပ်တတ ်တခ ငျ်ိုးလံုတလ က်စွ  ြပ ရှ တ  စ ချ ပ်ြျ ျိုးက ု ဘြ်ျိုးဆ ျိုး ည်ို့ 

အခ မြစတ်စ၊   ု ို့  တွင ်ညွှနက်က ျိုးတ ျိုးဝန၏် ကက  တငတ်ပျိုးထ ျိုးအပ်တ   ခငွ်ို့မပ ချက်ြ ရှ ဘွဲ၊ ဤပုေြ်အ  

တ  ျိုးစွွဲဆ ုမခငျ်ိုးြမပ  ။ 

နည်ျိုးဥပတေလုပ်န ငုတ်  အ ဏ ။ 

၃၇။ ။ (၁) ဤတချက်လွှတ်ဥပတေပ  က စစြျ ျိုးက ု တဆ င ွ်က် န ်အလ ု ို့င ှ၎ငျ်ိုး၊ ြည် ည်ို့ဝငတ်ငအွဆင်ို့အ တနျ်ိုးက ုြဆ ု၊ 

စူျိုးစြ်ျိုးစစတ်ဆျိုးမခငျ်ိုးနငှ်ို့ဆံုျိုးမြတ်မခငျ်ိုးမပ  န ်အလ ု ို့င ှ၎ငျ်ိုး၊ အစ ုျိုး  ည်၊ နည်ျိုးဥပတေြျ ျိုးမပ  လုပ်န ငု ်ည်။ 

(၂) ဤပုေြ်အ မပ လုပ်တ   နည်ျိုးဥပတေြျ ျိုးက ု၊ အစ ုျိုး အြ န် ို့တတ ်မပနတ်ြ်ျိုးတွင ်တကကည  ြည်။ 

ထ ု  ု ို့တကကည  ည်နငှ်ို့တပပ  ငန်က်၊ ထ ုနည်ျိုးဥပတေြျ ျိုးြှ ၊ တချက်လွှတ်ဥပတေတွင ်ထည်ို့ ငွျ်ိုးမပ လုပ် 

ထ ျိုး ည်ို့အလ ျိုးအ ဏ ရှ လ ြ်ို့ြည်။ 

ဗြ န ငုင်တံတ ်အမြတ်တတ ်ခနွဥ်ပတေမပနလ်ည်ရုတ်  ြ်ျိုးမခငျ်ိုး။ 

၃၈။ ။ ၁၉၄၂ ခနုစှ၊် ဧပပ လတ က်တန ို့ြှစ၍၊ ဗြ န ငုင်တံတ ်အမြတ်တတ ်ခနွဥ်ပတေ[၁၉၃၇ ခ၊ု ဗြ န ငုင် ံတတ ်အစ ုျိုး  

(တ  ျိုးဥပတေနည်ျိုးြှ ျိုးတ ျိုး) အြ န် ို့အ ၊ ြှ ျိုးလျက်မပ လုပ်ထ ျိုး ည်ို့ ၁၉၂၂ ခ၊ု ဥပတေ ၁၁ မြစ ်တ   ယခင ်၁၉၂၂ ခ၊ု 

အ နဒ ယန ငုင်တံတ ်အမြတ်တတ ်ခနွဥ်ပတေ]က ု မပနလ်ည်ရုတ်  ြ်ျိုးလ ုက် ည်။ 

 

 

[ ပူျိုးတွွဲတြ ်မပတ   စ  ငျ်ိုး 1 ] 01 ပူျိုးတွွဲပ စ  ငျ်ိုး။ အခနွတ်တ ်န နျ်ိုးြျ ျိုး။ 


