မသန်မစွမး် ဖြစ်သာွ းသသာ တပ်မသတာ်သားများနှင့် သသဆုံးသသာ သို့မဟုတ်
ကျဆုးံ သသာ တပ်မသတာ်သားများ၏ မိသားစုများအား သောက်ပံ့သစာင်သ
့ ှာက်သ းဥပသေ
(၂ဝ၁၂ ခုနစ
ှ ်၊ ဖပည်သောင်စုလတ
ွ ်သတာ်ဥပသေအမှတ် ၈။)
၁၃၇၃ ခုနစ
ှ ်၊ တန်ခးူ လဆန်း ၈ က်
(၂ဝ၁၂ ခုနှစ၊် မတ်လ ၃ဝ က်)
နိေါန်း
နိုင်ငံသတာ်ကာကွယ်သ းအတွက်သက်စွန့်တာဝန်ေမ်းသဆာင် န်တပ်မသတာ်သို့ဝင်သ ာက်၍စစ်မှေမ်းသဆာင်ခဲ့ကကပပီးနိုင်ငံသတာ်ကာ
ကွယ်သ းတာဝန်ေမ်းသဆာင်စဉ် မသန်မစွမ်းဖြစ်သွားသသာ တပ်မသတာ်သားများနှင့်သသဆုံးသသ သို့မဟုတ်ကျဆုံးသသာတပ်မသတာ်
သားများ၏မိသားစုများအား သောက်ပံ့သစာင့်သ ှာက်သပးနိုင် န် ဖပည်သောင်စုလွတသ
် တာ်သည် ဤဥပသေကို ဖပဋာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်နှငအ
့် ဓိပ္ာယ်သြာ်ဖပချက်
၁။ ဤဥပသေကို မသန်မစွမ်းဖြစ်သွားသသာတပ်မသတာ်သားများနှင့်သသဆုံးသသာသို့မဟုတ်ကျဆုံးသသာ တပ်မသတာ်သားများ၏ မိ
သားစုများအား သောက်ပံ့သစာင့်သ ာှ က်သ းဥပသေဟု သခါတွင်သစ မည်။
၂။ ဤဥပသေတွင်ပါ ှိသသာ သအာက်ပါစကား ပ်များသည် သြာ်ဖပပါအတိုင်း အဓိပ္ာယ်သက်သ ာက်သစ မည် (က) မသန်မစွမ်းဖြစ်သွားသူ ဆိုသည်မှာ တန်းဖပည့်စစ်မှေမ်းချိန်တွင် စစ်မှေမ်းသဆာင်ဖခင်းနှင့်အကျုံးဝင်သည့် အသကကာင်းတစ်ခု
ခုသကကာင့် ကိုယ်၊ စိတ်အ?@ါအစိတ်အပိုင်း၊ တစ်ခုခုချို ့ ယွင်း သွားသသာ သို့မဟုတ် စစ်မေ
ှ မ်းသဆာင်ဖခင်းသကကာင့်ပိုမိုဆိုး ွားလာသည်ဟု
အသကကာင်းဖပ၍ သည့် မသန်မစွမ်းဖြစ်သွားသသာ တပ်မသတာ်သားတစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။
(ခ) သသဆုံးသူဆိုသည်မှာတန်းဖပည့်စစ်မှေမ်းချိန်တွင်စစ်မှေမ်းသဆာင်ဖခင်းနှင့်အကျုံးဝင်သည့်အသကကာင်းတစ်ခုခုသကကာင့်သသဆုံး
သသာတပ်မသတာ်သားတစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။
(?) ကျဆုံးသူ ဆိုသည်မှာ တိုက်ပွဲသကကာင့် ကျဆုံးသသာ တပ်မသတာ်သားတစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။
(ဃ) တန်းဖပည့်စစ်မှေမ်းချိန် ဆိုသည်မှာ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ တပ်မသတာ် အက်ဥပသေကို လိုက်နာ သူတစ်ဦးနှင့်သက်ဆိုင်သစ ာ၌ သအာက်
ပါအတိုင်း ေိုသူပါဝင်သဆာင် ွက်သနသည့်အချိန်ကို ဆိုလိုသည် (၁) န်သူနှင့် ပပိုင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆင်နွဲသနသသာ တပ်ြွဲ ့ တစ်ြွဲ ့ တွင် တွဲြက်ေားသည့်အချိန်သို့တည်းမဟုတ်ပါဝင်သည့်အချိန်သို့တည်း
မဟုတ်၊
(၂) န်သူက လုံးဝသသာ်လည်းသကာင်း၊ တစ်စတ
ိ ်တစ်သေသသသာ်လည်းသကာင်း သိမ်းပိုက် ေားသသာ တိုင်းဖပည်တစ်ဖပည်၌ဖြစ်သစ၊
သန ာတစ်ခု၌ဖြစ်သစ၊ တိုက်ပွဲဆင်နွဲသနသည့် အချိန် သို့တည်းမဟုတ် ယင်းကဲ့သို့သသာ တိုင်းဖပည်တစ်ဖပည်သို့ဖြစ်သစ၊ သန ာတစ်ခုသို့
ဖြစ်သစ၊ စစ်ချီတက် ာ၌ ပါဝင်သည့်အချိန် သို့တည်းမဟုတ်၊
(၃) နိုင်ငံဖခားနိုင်ငံတစ်ခုကို သိမ်းပိုက်ေားသသာတပ်ြွဲ ့ တစ်ြွဲ ့ တွငတ
် ွဲြက်ေားသည့်အချိန်သို့တည်းမဟုတ် ပါဝင်သည့်အချိန်။
(င) သောက်ပံ့သစာင့်သ ာှ က်မှ ဆိုသည်မှာ မသန်မစွမ်းဖြစ်သွားသူကိုသသာ်လည်းသကာင်း၊ သသဆုံးသူ သို့မဟုတ် ကျဆုံးသူ၏ မှတ်
တမ်းဝင် အသမွခံ ဇနီး သို့မဟုတ်ခင်ပွန်းသို့မဟုတ်သားသမီးကိုသသာ်လည်းသကာင်းနိုင်ငံသတာ်ကစီစဉ်သပးသသာသန ာ ှိ ဖခံသဖမနှင့်
သနေိုင် န် အိမ် သို့မဟုတ်တိုက်ခန်းကို ဆိုသည်။
(စ) အခွင့် အာဏာပိုင် ဆိုသည်မှာ တပ်မသတာ်ကာကွယ်သ းဦးစီးချုပ်က ဤကိစ္အလို့ငှာ တာဝန်သပးအပ်ေားသည့် အ ာ ှိကကီး
တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။
(ဆ) သကျနပ်သလာက်သအာင်တာဝန်ေမ်းသဆာင်မှဆိုသည်မှာတပ်မသတာ်အက်ဥပသေကိုလိုက်နာ သူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏အကျင့်
စာ ိတ္မတ
ှ ်တမ်းတွင် တစ်ဆက်တည်း စစ်မှေမ်းသက် သုံးနှစ်အတွင်း စစ်တ ားရုံး တစ်ခုခုဖြင့် ဖပစ်ေဏ်စီ င်ခံ ဖခင်းမ ှိသည်
အေိ တာဝန်ေမ်းသဆာင်ခဲ့မှကို ဆိုသည်။

အခန်း(၂)
မသန်မစွမ်းသူများအတွက် သောက်ပသ
ံ့ စာင်သ
့ ာှ က်မှ
၃။ ကာကွယ်သ းဦးစီးချုပ်ရုံး(ကကည်း)၊
သဆးဝန်ေမ်းညွန်ကကားသ းမှူးသည်မသန်မစွမ်းဖြစ်သွားသူအားသဆးခုံအြွဲ ့ ဖြင့်ြွဲ ့ စည်းစစ်သဆးပပီး မသန်မစွမ်းမှ ာခိုင်နှန်းကို
သတ်မှတ် မည်။
၄။ မသန်မစွမ်းဖြစ်သွားသူတစ်ဦးသည် မသန်မစွမ်းမှ ာခိုင်နှန်း ၆ဝ နှင့်အေက် သတ်မှတ်ခံ ပပီးတပ်မသတာ်တွင်သကျနပ်သလာက်
သအာင်တာဝန်ေမ်းသဆာင်ခဲ့သည်ဟု အခွင့် အာဏာပိုင်ကသသာ်လည်းသကာင်း၊အခွင့် အာဏာပိုင်ကအာဏာအပ်နှင်းေားသည့်
အြွဲ ့ ကသသာ်လည်းသကာင်း သတ်မှတ်ဖခင်းခံ ပါက သောက်ပံ့ သစာင်သ
့ ှာက်မှကို ခံစားခွင့် ှိသည်။

အခန်း(၃)
သသဆုးံ သူ သို့မဟုတ် ကျဆုံးသူများအတွက် သောက်ပသ
ံ့ စာင်သ
့ ာှ က်မှ
၅။ သသဆုံးသူ သို့မဟုတ် ကျဆုံးသူ တစ်ဦးသည် တပ်မသတာ်တွင် သကျနပ်သလာက်သအာင်တာဝန်ေမ်းသဆာင်ခဲ့သည်ဟုအခွင့်
အာဏာပိုင်ကသသာ်လည်းသကာင်း၊အခွင့် အာဏာပိုင်ကအာဏာအပ်နှင်းေားသည့်အြွဲ ့ ကသသာ်လည်းသကာင်းသတ်မှတ်ဖခင်းခံ
ပါက ယင်း၏မှတ်တမ်းဝင်အသမွခံဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်း သို့မဟုတ် သားသမီးသည် သောက်ပံ့သစာင့်သ ှာက်မှကို ခံစားခွင့် ှိသည်။

အခန်း(၄)
သောက်ပသ
ံ့ စာင်သ
့ ာှ က်မှခံစားခွငမ
့် ှိဖခင်း
၆။ (က) ပုေ်မ ၄ အ သောက်ပသ
ံ့ စာင့်သ ှာက်မှ ခံစားခွင့် ှိသူသည် တည်ဆဲဥပသေပါ ဖပစ်မှတစ် ပ် ပ်ကို ကျူးလွန်သကကာင်း၊ ဖပစ်မှေင်
ှားစီ င်ဖခင်းခံ ပပီး သောင်ေဏ်ငါးနှစ်နှင့်အေက် ချမှတ်ခံ ပါက သောက်ပံ့သစာင့်သ ှာက်မှခံစားခွင့် မ ှိသစ ၊
(ခ) ပုေ်မ ၅ အ သောက်ပံ့သစာင်သ
့ ှာက်မှခံစားခွင့် ှိသူသည် တည်ဆဲဥပသေပါဖပစ်မှတစ် ပ် ပ်ကို ကျူးလွန်သကကာင်းဖပစ်မှေင် ှား
စီ င်ဖခင်း ခံ ပပီး သောင်ေဏ်သုံးနှစ်နှင့်အေက် ချမှတ်ခံ ပါက သောက်ပံ့သစာင့်သ ာှ က်မှကို ခံစားခွင့်မ ှိသစ ။
၇။ ဤဥပသေ ပုေ်မ ၄ သို့မဟုတ် ပုေ်မ ၅ ပါ သောက်ပံ့သစာင့်သ ှာက်မှခံစားခွင့် ှိသူသည် ဖမန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်မှနိုင်ငံဖခားသား
အဖြစ်သို့ကူးသဖပာင်းခဲ့လျင် သောက်ပံ့ သစာင့်သ ှာက်မှကို ခံစားခွင့်မ ှိသစ ။

အခန်း(၅)
အသေွသေွ
၈။ ကာကွယ်သ းဝန်ကကီးဌာနသည် ဤဥပသေအ ခံစားခွင့် ှိသူများသောက်ပံ့သစာင့်သ ှာက်မှ

ှိနိုင်သ းအတွက်ဖပည်သောင်စုအစိုး

အြွဲ ့ သို့ တင်ဖပ မည်။
၉။ ဤဥပသေပါ ဖပဋာန်းချက်များကို အသကာင်အေည်သြာ်သဆာင် ွက် ာတွင် ကာကွယ်သ းဝန်ကကီးဌာနသည်-(က) လိုအပ်သသာ
နည်းဥပသေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို ေုတ်ဖပန်နိုင် သည်။ (ခ) တပ်မသတာ်ကာကွယ်သ းဦးစီးချုပ်၏ သသောတူညီချက်ဖြင့်
လိုအပ် သသာ အမိန့်သကကာ်ဖငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွန်ကကားချက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်း များကို ေုတ်ဖပန်နိုင်သည်။
ဖပည်သောင်စုသမ္တဖမန်မာနိုင်ငံသတာ် ြွဲ ့ စည်းပုံအသဖခခံဥပသေအ ကျနု်ပ် လက်မှတသ
် းေိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုငင
် သ
ံ တာ်သမ္တ
ဖပည်သောင်စသ
ု မ္တဖမန်မာနိင
ု ်ငသ
ံ တာ်

