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စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းမှတပ
် ုံတင်ဥပဒေ
(၂၀၁၈ ခုံနစ
ှ ၊် ပပည်ဒ

ာင်စုံလွှတဒ
် တာ်ဥပဒေအမှတ် ၉။)

၁၃၇၉ ခုံနစ
ှ ၊် တန်ခ်းလဆန််း ၄ ရက်
(၂၀၁၈ ခုံနစ
ှ ၊် မတ်လ ၂၀ ရက်)
ပပည်ဒ

ာင်စုံလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေကုံ ပပဋ္ဌာန််းလုံက်သည်။

အခန််း(၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ပခင််းနှင ့်် အဓိပပါယ်ဖွငဆ
့်် ခ
ိုံ က်
၁။ ဤဥပဒေကုံ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေဟုံ ဒခေါ်တွငဒ
် စရမည်။
၂။ ဤဥပဒေသည် နင
ုံ င
် ဒတာ်သမမတ အမန်ဒ့် ကာ်ပငာစာပြင့််

တ
ုံ ်ပပန်သတ်မှတ်သည့်် ဒနရက်
့် တွင ်

စတင်အာဏာတည်ဒစရမည်။
၃။ ဤဥပဒေတွငပ
် ါရှဒသာ ဒအာက်ပါစကာ်းရပ်မ ာ်းသည် ဒြာ်ပပပါအတုံင်း် အဓပပါယ်သက်ဒရာက် ဒစရမည်(က) နိင
ုံ င
် ဒတာ် ဆုံသည်မာှ ပပည်ဒ

ာင်စုံသမမတ ပမန်မာနင
ုံ င
် ဒတာ်ကုံ ဆုံသည်။

(ခ) ဆက်လက်၍ ဒရ်းသာ်းဒသာအခ က် ဆုံသည်မှာ ဒရ်းမှတခ
် ရသူမ ာ်း၏ အမည်၊ အဘအမည်၊
အမ ျု်းသာ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် နင
ုံ င
် သာ်းစစစ်ဒရ်းကတ်ပပာ်းအမှတ်နင
ှ ့်် ဒနရပ်လပ်စာတက
ုံ ့် ုံ ဆုံသည်။
(ဂ)

ပ် ဆင်ဒ
် က် ဆုံသည်မှာ ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ရန်တင်ပပသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၏
့် ရ်းမှတခ
မ က်နာှ ြုံ်းတွငပ် ြစ်ဒစ၊ အတွင်း် စာရွ က်မ ာ်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဒနာက်ဆက်တွွဲ စာရွ က်စာတမ််းမ ာ်းတွငပ် ြစ်ဒစ ပုံေမ
် ၇
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှက ဒရ်းသွင်း် သည့်် ဒရ်းသွင်း် ခ က်ကုံ ဆုံသည်။

(ဃ) မဒရွ ွေ့မဒပပာင််းနိင
ုံ ဒ
် သာပစစည််း ဆုံသည်မာှ ဒပမနှငဒ
့်် ပမမှပြစ်
ဒဆာက်လုံပ်

ာ်းဒသာ၊ ဒပမ၌စုံက်

အမမွဲခ ည်ဒနှာင်စက
ွွဲ ပ်

ူစက
ွွဲ ပ်

ွန်း် ဒသာ အက ျု်းခစာ်းခွငမ
့်် ာ်း၊ ဒပမ၌

ာ်းဒသာ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဒပမ၌စုံက်

ူစက
ွွဲ ပ်

ာ်းသည်အ
့် ရာ၌

ာ်းဒသာ အဒဆာက်အအုံနင
ှ ့်် အရာဝတထျုမ ာ်းကုံ ဆုံသည်။ ယင််းစကာ်းရပ်တွင ်

ဒပမ၌ဒပါက်လ က်ရှသည့်် သစ်ပင်၊ မရတ်သမ််းရဒသ်းသည့်် ဒကာက်ပွဲသ်းနှနှင ့်် ပမက်မ ာ်းမပါဝင်။
(င) ဒ ွှ ွေ့ဒပပာင််းနိင
ုံ ဒ
် သာပစစည််း ဆုံသည်မှာ မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာပစစည််းမှတစ်ပါ်း အပခာ်းပစစည််း တစ်မ ျု်းမ ျု်းကုံ ဆုံသည်။
(စ) အငှာ်းစာခ ျုပ် ဆုံသည်မာှ စုံက်ပ ျု်းရန်ဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ ဒန

ုံငရ
် န်ဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ လက်ရှ

ာ်းရန်ဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ အပခာ်းတစ်နည််းနည််း အသ်းုံ ပပျုရန်ဒသာ်လည််းဒကာင််း ငှာ်းရမ််းသည့််
သဒဘာတူစာခ ျုပ်ကုံ ဆုံသည်။
(ဆ) အရွ ယ်မဒရာက်ဒသ်းသ ဆုံသည်မှာ အသက် (၁၈) နှစ် မပပည်ဒ
့် သ်းသူကုံ ဆုံသည်။
(ဇ) ကိုံယစ
် ာ်းပပျုသ ဆုံသည်မှာ အရွ ယ်မဒရာက်ဒသ်းသူ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ူ ်းသွပ်သက
ူ ုံ တရာ်းဝင်အုံပ်

န််းခွင ့်် ရသည်ပ
့် ုံဂ္ျုလ်ကုံ

ဆုံသည်။ ယင််းစကာ်းရပ်တွင ် ဌာန၊ အြွွဲွှေ့အစည််း၊ ကုံမပဏ၊ အသင််းအြွွဲွှေ့ ပြစ်ပါက ဌာန၊ အြွွဲွှေ့အစည််း၊ ကုံမပဏ၊
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အသင််းအြွွဲွှေ့၏ကုံယ်စာ်း အစည််းအဒဝ်းမှတ်တမ််းဆုံ်းပြတ်ခ က်အရ တာဝန် ဒပ်းအပ်ပခင််းခရသည့်် ပုံဂ္ျုလ်လည််း
ပါဝင်သည်။
(ဈ) ကိုံယစ
် ာ်းလှယ် ဆုံသည်မှာကစစတစ်ရပ်ရပ်ကုံ ဒဆာင်ရွကရ
် န် ကုံယ်စာ်းခန် ့် ာ်းပခင််းခရသူ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
အပခာ်းသူမ ာ်းနှငဆ
့်် က်ဆရာတွင ် သူတစ်ပါ်းအတွက် ကုံယ်စာ်းပပျုသူကုံ ဆုံသည်။
(ည) ဝန်ကက်းဌာန ဆုံသည်မှာ ပပည်ဒ

ာင်စုံအစုံ်းရ စုံက်ပ ျု်းဒရ်း၊ ဒမွ်းပမြူဒရ်းနှင ့်် ဆည်ဒပမာင််းဝန်ကက်း ဌာနကုံ ဆုံသည်။

(ဋ) ဝန်ကက်း ဆုံသည်မှာ စုံက်ပ ျု်းဒရ်း၊ ဒမွ်းပမြူဒရ်းနှငဆ
့်် ည်ဒပမာင််းဝန်ကက်းဌာန ပပည်ဒ

ာင်စုံဝန်ကက်းကုံ ဆုံသည်။

(ဌ) ဦ်းစ်းဌာန ဆုံသည်မာှ စုံကပ
် ျု်းဒရ်း၊ ဒမွ်းပမြူဒရ်းနှငဆ
့်် ည်ဒပမာင််းဝန်ကက်းဌာန လယ်ယာဒပမစမခန်ခွ့် ွဲ ဒရ်းနှင ့််
စာရင််းအင််းဦ်းစ်းဌာနကုံ ဆုံသည်။
(ဍ) ညွှန်ကကာ်းဒရ်းမ်းခ ျုပ် ဆုံသည်မှာ လယ်ယာဒပမစမခန်ခွ့် ဒ
ွဲ ရ်းနှင ့်် စာရင််းအင််းဦ်းစ်းဌာန ညွှန ် ကာ်းဒရ်းမ်းခ ျုပ်ကုံ
ဆုံသည်။
(ဎ) မှတပ
် ုံတင်အရာရှိ ဆုံသည်မှာ ဤဥပဒေအရ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းကုံ မှတ်ပုံတင်ရန် တာဝန်ဒပ်းအပ် ပခင််းခရသည့််
အရာရှကုံ ဆုံသည်။
(ဏ) စုံစမ််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းမ်း ဆုံသည်မာှ သက်ဆုံငရ
် ာခ ုံ ငအ
် တွင်း် စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်လုံပ်ငန််း
ဒဆာင်ရွက်ခ က်မ ာ်းကုံ စစ်ဒဆ်းရန်တာဝန်ရှသည့်် ခ ုံ ငလ
် ယ်ယာဒပမ စမခန်ခွ့် ဒ
ွဲ ရ်းနှင ့်် စာရင််းအင််းဦ်းစ်း ဌာနမ်းကုံ
ဆုံသည်။

အခန််း (၂)
စာခ ျုပ် စာတမ််းမ ာ်း မှတပ
် ုံတင်အရာရှိ အဆင်ဆ
ှ ့်် စုံစမ််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းမ်းတိကိ
ုံ ့် ုံ သတ်မှတပ် ခင််း
့် င်န
့် င
၄။ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပတ
ုံ င်လုံပ်ငန််း၏ အကက်းအမ်းသည် စုံက်ပ ျု်းဒရ်း၊ ဒမွ်းပမြူဒရ်းနှငဆ
့်် ည်ဒပမာင််း ဝန်ကက်းဌာန
လယ်ယာဒပမစမခန်ခွ့် ဒ
ွဲ ရ်းနှင ့်် စာရင််းအင််းဦ်းစ်းဌာနမှ ညွှန ် ကာ်းဒရ်းမ်းခ ျုပ် ပြစ်သည်။
၅။ တုံင်း် ဒေသကက်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ
တုံင်း် ဒေသကက်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ

ာင်စုံနယ်ဒပမ လယ်ယာဒပမစမခန်ခွ့် ဒ
ွဲ ရ်းနှင ့်် စာရင််းအင််း ဦ်းစ်းဌာနမ်းသည်
ာင်စုံနယ်ဒပမ၏ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှပြစ်သည်။

၆။ ခ ုံ ငလ
် ယ်ယာဒပမစမခန်ခွ့် ဒ
ွဲ ရ်းနှင ့်် စာရင််းအင််းဦ်းစ်းဌာနမ်းသည် သက်ဆုံငရ
် ာခ ုံ င၏
် စုံစမ််း စစ်ဒဆ်းဒရ်းမ်း ပြစ်သည်။
၇။ ဝန်ကက်း၏ အတည်ပပျုခ က်ပြင့်် ညွှန ် ကာ်းဒရ်းမ်းခ ျုပ်က ခန်အပ်
့် တာဝန်ဒပ်းသည့်် ဦ်းစ်းဌာနမှ အရာရှ သည်
သတ်မှတ်

ာ်းဒသာ မမျုွှေ့ဒတာ်စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်တမ််းတင် ုံ ်း၏ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် အရာရှ ပြစ်သည်။

၈။ ေုံတယဦ်းစ်းမ်းအဆင်ဒ
ွဲ ရ်းနှင ့်် စာရင််းအင််းဦ်းစ်း ဌာနမ်းသည်
့် အာက်မနမ့််ဒသာ မမျုွှေ့နယ်လယ်ယာဒပမ စမခန်ခွ့် ဒ
သက်ဆုံငရ
် ာမမျုွှေ့နယ်၏ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှပြစ်သည်။

အခန််း(၃)
စာခ ျုပ် စာတမ််းမှတပ
် ုံတင် ုံ ်းဖွစ
ွေ့ ည််းတည်ဒ
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၉။ တုံင်း် ဒေသကက်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ

ာင်စုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ုံ ်းကုံ သက်ဆုံငရ
် ာတုံင်း် ဒေသကက်း

ာင်စုံနယ်ဒပမ လယ်ယာဒပမစမခန်ခွ့် ဒ
ွဲ ရ်းနှင ့်် စာရင််းအင််းဦ်းစ်းဌာန ုံ ်းမ ာ်းတွင ်

တွွဲြက်ြွငလ
့်် ှစရ
် မည်။
၁၀။ ညွှန ် ကာ်းဒရ်းမ်းခ ျုပ်သည် ဒနပပည်ဒတာ်၊ ရန်ကုံနန
် င
ှ ့်် မနတဒလ်းမမျုွှေ့ဒတာ်စည်ပင်သာယာ နယ်နမတ် အတွင်း် ၌
မမျုွှေ့ဒတာ်စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတပ
် ုံတင် ုံ ်းကုံ မမျုွှေ့ဒတာ်စည်ပင်သာယာနယ်နမတ်အတွင်း် ရှ မမျုွှေ့နယ်အာ်းလုံ်းကုံပြစ်ဒစ၊
အခ ျုွှေ့ကုံပြစ်ဒစ စုံစည််း၍ ြွငလ
့်် ှစရ
် မည်။
၁၁။ ပုံေမ
် ၁၀ ပါမမျုွှေ့နယ်မ ာ်းမှအပ က န်မမျုွှေ့နယ်စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ုံ ်းကုံ သက်ဆုံငရ
် ာမမျုွှေ့နယ်
လယ်ယာဒပမစမခန်ခွ့် ဒ
ွဲ ရ်းနှင ့်် စာရင််းအင််းဦ်းစ်းဌာန ုံ ်းတွင ် တွွဲြက်ြွငလ
့်် ှစရ
် မည်။
၁၂။ ညွှန ် ကာ်းဒရ်းမ်းခ ျုပ်သည် စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ုံ ်းမ ာ်းတွင ် လုံအပ်သည်ဝ
့် န်

မ််းမ ာ်းကုံ ဝန်ကက်းဌာန၏

သဒဘာတူညခ က်ပြင့်် ခန်အပ်
ုံ သ
် ည်။
့် တာဝန်ဒပ်းနင
၁၃။ ညွှန ် ကာ်းဒရ်းမ်းခ ျုပ်သည် စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်ပခင််းဆုံငရ
် ာလုံပ်ငန််းမ ာ်းကုံ စဉ်ဆက်မပပတ်
ဒဆာင်ရွက်နင
ုံ ဒ
် ရ်းအတွက် ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှ၏ တာဝန်မ ာ်းကုံ ဦ်းစ်းဌာနမှ
သင်ဒ
ုံ သ
် ည်။
့် လ ာ်သည့်် အရာရှတစ်ဦ်းဦ်းအာ်း လွှွဲအပ်ဒဆာင်ရွက်ဒစနင
၁၄။ ညွှန ် ကာ်းဒရ်းမ်းခ ျုပ်သည် စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ုံ ်းတွင ် အသ်းုံ ပပျုသည့်် မှတ်ပုံတင်စာအုံပ်နင
ှ ့််
အသ်းုံ ပပျုသည်ပ
့် ုံစမ ာ်းကုံ လုံပ်ငန််းလုံအပ်ခ က်နင
ှ အ
့်် ည ပပင်ဆင်သတ်မှတ်နင
ုံ သ
် ည်။
၁၅။ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ုံ ်းသည်(က) ဦ်းစ်းဌာနကသတ်မှတ်ဒသာပုံစအရွ ယ်အစာ်းနှင ့်် ဒြာ်ပပရမည်အ
့် ခ က်မ ာ်းပါရှသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််း
မှတ်ပုံတင်အရာရှတဆပ်တုံ်းမ ာ်း၊ ုံ ်းတဆပ်မ ာ်းကုံ အသ်းုံ ပပျုရမည်။
(ခ) ဦ်းစ်းဌာနက ုံ တ်နပ်
ှ ပြန်ဒဝသည်
့် သတ်မှတ်ဒသာ မှတ်ပုံတင်စာအုံပ်မ ာ်းနှင ့်် ပစ
ုံ မ ာ်းကုံ အသ်းုံ ပပျု ရမည်။
့်
(ဂ) အသ်းုံ ပပျုဒသာ မှတ်ပုံတင်စာအုံပ်မ ာ်း၏ စာမ က်နာှ တုံင်း် တွင ် ပုံနပ်
ှ အမှတ်စဉ်မ ာ်းကုံ အစဉ်လုံက် မှတ်
(ဃ) ဦ်းစ်းဌာနမှ

ုံတ်ဒပ်းဒသာ လုံပချုမှုအာမခဒသတတာ

ာ်း

ာ်းရမည်။

ာ်းရှရမည်။

(င) စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်ပခင််းနှင ့်် သက်ဆုံငသ
် ည့်် အမှုတွွဲမ ာ်းကုံ လုံပချုစွာသမ််းဆည််းနင
ုံ ရ
် န် အမှုတွွဲခန််း
ြွငလ
့်် ှစ်

ာ်းရှရမည်။

အခန််း(၄)
စာခ ျုပ် စာတမ််းမ ာ်းမှတပ
် ုံတင်ပခင််း
၁၆။ ဒအာက်ပါစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းကုံ ဤဥပဒေအရ မှတပ
် ုံမတင်မဒနရ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းအပြစ် သတ်မှတ်သည်(က) မဒရွ ွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာပစစည််းကုံ အပုံငဒ
် ပ်းသည်စ
့် ာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊
(ခ) မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာ ပစစည််း၌ပြစ်ဒစ၊ ယင််းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ပြစ်ဒစ တန်ြုံ်းဒငွက ပ်တစ်သန််းနှင ့်် အ

က်ရှသည့််

မဒရွ ွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာပစစည််းမ ာ်း ဒရာင််းခ ပခင််း၊ ဆုံငရ
် ာဆုံငခ
် င
ွ ့်် အက ျု်းစ်းပွာ်း တစ်စုံတစ်ရာပြစ်ဒစဒရ်းအတွက်
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ဒ ကညာပခင််း၊ လွှွဲအပ်ပခင််း၊ ကန်သတ်
ပခင််း၊ စွနလွှ
် ့် တ်ပခင််းနှင ့်် ြ က်သမ််းပခင််းတက
ုံ ့် ုံ ခင
ုံ မ
် ာဒစရန်ပပျုလုံပ်သည့််
့်
ဒသတမ််းစာမဟုံတ်ဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊ ယင််းစာခ ျုပ်စာတမ််းတနှ
ုံ ့် င ့်် သက်ဆုံငသ
် ည့်် ပုံငဆ
် ုံငခ
် င
ွ အ
့်် ဒပေါ်
တရာ်း ုံ ်းကခ မှတ်သည့်် စရင်ခ က်၊ ေကရ၊ အမန်၊ ့်
(ဂ) တန်ြုံ်းဒငွက ပ်တစ်သန််းနှငအ
့််
ဒပါင်နသူ
ှ လက်မှတ်ဒရ်း

က်ရှသည့်် ပုံငဆ
် ုံငခ
် င
ွ စ
့်် ာခ ျုပ်ကုံအပ်န၍
ှ ဒပါင်နဒငွ
ှ ဒခ ်းပခင််းမှ တစ်ပါ်း ဒပါင်နပခင်
ှ ်းကုံ

ုံ်းမပ်း အနည််းဆုံ်းအသသက်ဒသနှစ်ဦ်းက မှနက
် န် ဒ ကာင််း ဝန်ခလက်မှတ်ဒရ်း

ုံ်း

ာ်းသည့််

ဒပါင်နပခင်
ှ ်းစာခ ျုပ်မ ာ်းနှင ့်် ဒပါင်နပခင်
ှ ်း ြ က်သမ််းဒသာ စာခ ျုပ်မ ာ်း၊
(ဃ) မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာပစစည််းကုံ တစ်နစ
ှ မ် ပ်းတစ်နစ
ှ ် ငှာ်းရမ််းပခင််း၊ တစ်နစ
ှ ်

က်ပုံ၍ ငှာ်းရမ််းပခင််း၊ ငှာ်းရမ််းခကုံ

နှစအ
် လုံက်သတ်မှတ်၍ ငှာ်းရမ််းပခင််းစာခ ျုပ်မ ာ်း၊
(င) ကုံမပဏအသင််းအြွွဲွှေ့တက
ုံ ့် မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာပစစည််းပုံငဆ
် ုံငခ
် င
ွ ့်် အာ်းလုံ်းကုံပြစ်ဒစ အခ ျုွှေ့အဝက် ကုံပြစ်ဒစ
ယင််းပစစည််းနှင ့်် သက်ဆုံငသ
် ည့်် အက ျု်းစ်းပွာ်းကုံပြစ်ဒစယုံမတ
ှ ်အပ်နသူ
ှ သုံ ဒပါင်
နပခင်
ှ ်း၊ ဒပ်းအပ်ပခင််း သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့်
အပခာ်းနည််းပြင့်် လွှွဲအပ်ပခင််းပပျုသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊
(စ) ကတတမသာ်းသမ်းဒမွ်းစာ်းပခင််း စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊
(ဆ) နင
ုံ င
် ဒတာ်အစုံ်းရက အခါအာ်းဒလ ာ်စွာ သတ်မှတ်သည်စ
့် ာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊
၁၇။ ဒအာက်ပါစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းသည် ဤဥပဒေအရ မှတပ
် တ
ုံ င်လုံ- တင်နင
ုံ ဒ
် သာ စာခ ျုပ်စာတမ််း
အမ ျု်းအစာ်းမ ာ်းပြစ်သည်။
(က) မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာ ပစစည််း၌ပြစ်ဒစ၊ ယင််းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ပြစ်ဒစ တန်ြုံ်းဒငွက ပ်တစ်သန််း ဒအာက်
မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာပစစည််းမ ာ်း ဒရာင််းခ ပခင််း၊ ဆုံငရ
် ာဆုံငခ
် င
ွ အ
့်် က ျု်းစ်းပွာ်းတစ်စုံတစ်ရာ ပြစ်ဒစဒရ်းအတွက်
ဒ ကညာပခင််း၊ လွှွဲအပ်ပခင််း၊ ကန်သတ်
ပခင််း၊ စွနလွှ
် ့် တ်ပခင််းနှင ့်် ြ က်သမ််းပခင််းတက
ုံ ့် ုံ
့်
မ က်ဒမာက်ကာလအတွက်ဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ ဒနာင်ကာလအတွက်ဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ ပြစ်ဒပမာက်
ဒစရန်ပပျုလုံပ်သည့်် ဒငွလက်ခရရှပခင််း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဒပ်းအပ်ပခင််းကုံ ဝန်ခသည်စ
့် ာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊
(ခ) အဒပါင်တန်ြုံ်း ဒငွက ပ်တစ်သန််းဒအာက်ပြင့်် ဒပါင်နသည်
ှ
့် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊
(ဂ) မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာပစစည််းမ ာ်းကုံ တစ်နစ
ှ ်

က်မပုံဒသာကာလအတွက် ငှာ်းရမ််းသည့်် အငှာ်း စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊

(ဃ) ဒ ွှွှေ့ဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာ ပစစည််းမ ာ်းဒပေါ်တွင ် ဆုံငရ
် ာဆုံငခ
် င
ွ ့်် အက ျု်းစ်းပွာ်းတစ်စုံတစ်ရာပြစ်ဒပေါ် ဒစဒရ်းအတွက်
ဒ ကညာပခင််း၊ လွှွဲအပ်ပခင််း၊ ကန်သတ်
ပခင််း၊ စွနလွှ
် ့် တ်ပခင််း၊ ြ က်သမ််းပခင််းတနှ
ုံ ့် င ့်် သက်ဆုံငသ
် ည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊
့်
(င) ဒသတမ််းစာမ ာ်း၊
(စ) မသာ်းစုံစမခန်ခွ့် မ
ွဲ ှု စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊
(ဆ) တရာ်း ုံ ်းကခ မှတ်သည့်် ေကရမ ာ်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် အမန်မ့် ာ်းနှငအ
့်် နုံညာတခလ
ုံ ူကက်းတ၏
ုံ ့် ဆုံ်းပြတ်ခ က်မ ာ်း၊
(ဇ) တရာ်း ုံ ်းကပြစ်ဒစ၊ အခွနအ
် ရာရှ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သက်ဆုံငရ
် ာအစုံ်းရဌာန၊ အစုံ်းရအြွွဲွှေ့အစည််းကပြစ်ဒစ၊
အဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာ ပစစည််းတစ်ခခ
ုံ က
ုံ ုံ ဒလလတင်ဒရာင််းခ မပ်းဒနာက် ဝယ်ယူသအ
ူ ာ်း
အဒရာင််းသက်ဒသခလက်မှတ်၊
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(ဈ) မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာပစစည််းကုံ အစုံ်းရဌာန၊ အစုံ်းရအြွအ
ွဲွှေ့ စည််းမ ာ်းက

ုံတ်ဒဝသည့်် ဂရန်စာခ ျုပ် သမဟုံ
ုံ ့် တ်

ခွဒ
ွဲ ဝဒပ်းသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊
(ည) အ

က်ဒြာ်ပပပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းအပပင် ပုံေမ
် ၁၆ - မှတ်ပုံမတင်မဒနရ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း အပြစ်

သတ်မှတ်

ာ်းသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းမှတစ်ပါ်း အပခာ်းစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊

၁၈။ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတပ
် ုံတင် ုံ ်းသုံ မှ
့် တ်ပုံတင်ရန် တင်ပပသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းသည်(က) ပမန်မာစာပြင်ဒ
့် ရ်းသာ်း

ာ်းဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းပြစ်မည်။

(ခ) ပမန်မာစာပြင်ဒ
့် ရ်းသာ်း
လက်မှတ်ဒရ်း

ုံ်း

ာ်းဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းမဟုံတ်လျှင ် နကုံ တပဗ္ပလစ်က မှနက
် န်ဒ ကာင််း

ာ်းသည့်် ပမန်မာဘာသာပပန်ဆုံခ က်ကုံ ပူ်းတွွဲတင်ပပရမည်။

(ဂ) စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆုံသတ
ူ က
ုံ ့် ပပည်စ
့် ုံစွာ ဒရ်းသာ်းလက်မှတ်ဒရ်း

ုံ်း

ာ်းဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း ပြစ်ရ မည်။

(ဃ) စာခ ျုပ်စာတမ််းပါ ဒရ်းသာ်းဒြာ်ပပခ က်မ ာ်းကုံ ပပင်ဆင်ပခင််း၊ ပြည်စ
့် ွက်ပခင််း၊ ခ န်လှပ်ပခင််း သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ပယ်ြ က်ပခင််းပပျုလုံပ်

ာ်းလျှင ် ယင််းသပပျု
ုံ ့် လုံပ်

လက်မှတ်တုံ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လက်မှတ်ရှည်ကုံ ဒရ်း

ာ်းသည့်် ဒနရာအသ်းသ်းရှ စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆုံ သည့်် ပုံဂ္ျုလ်တ၏
ုံ ့်
ုံ်းရမည်။

၁၉။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှသည် မှတ်ပုံတင်ရန်တင်ပပသည့်် စာခ ျုပ်တွင ် ပပင်ဆင်ပခင််း၊
ပြည်စ
့် ွက်ပခင််း၊ ခ န်လှပ်ပခင််း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပယ်ြ က်ပခင််းပါရှပါက ယင််းသုံ ဒဆာင်
ရွက်
့်
မှတ်တမ််းတင်

ာ်းပခင််းကုံ မှတ်ပုံတင်စာအုံပ်တွင ်

ာ်းရှရမည်။

၂၀။ ဒသတမ််းစာမဟုံတ်ဒသာ မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာပစစည််းနှင ့်် သက်ဆုံငသ
် ည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််း တစ်စုံ တစ်ရာကုံ
မှတ်တမ််းတင်သင
ွ ်း် ပါက မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာပစစည််းစာရင််းကုံ လွယ်ကူစွာခွပွဲ ခာ်းသရှနင
ုံ ရ
် န် အမ ျု်းအစာ်း၊ ပုံသဏ္ဌာန်၊
အရွ ယ်အစာ်းနှင ့်် တည်ဒနရာတက
ုံ ့် ုံ ရှင်း် လင််းစွာဒြာ်ပပရမည်အ
့် ပပင် မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းဒသာပစစည််းသည် ဒပမပြစ်ပါက
ဒပမနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ သက်ဒသခနင
ုံ ဒ
် သာ သက်ဆုံငရ
် ာ အစုံ်းရဌာန၊ အစုံ်းရအြွွဲွှေ့အစည််းက တရာ်းဝင် ုံတ်ဒပ်း

ာ်းသည့််

သက်ဒသခဒပမပုံနင
ှ ့်် ဒပမရာဇဝင် ပါရှရမည်။

အခန််း (၅)
စာခ ျုပ် စာတမ််းမ ာ်းကိုံ မှတပ
် ုံတင်သင
ွ ်း် ရန် အခ ိန်ကာလ
၂၁။ နင
ုံ င
် ဒတာ်အတွင်း် ခ ျုပ်ဆုံသည့်် ဒသတမ််းစာမှတစ်ပါ်း အပခာ်းစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းကုံ စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆုံ သည့််
ဒနရက်
ုံ ့် တ် အမန်က
့် မှစ၍ဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ တရာ်း ုံ ်း၏ ေကရ သမဟုံ
့် ုံ အမန်ခ့် မှတ်သည့််
ဒနရက်
ုံ ့်
င ် တရာ်း ုံ ်း၏ ေကရ
့် မှစ၍ဒသာ်လည််းဒကာင််း ရက်ဒပါင််း ၁၂၀ အတွင်း် မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပရမည်။ သရာတွ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် အမန်က
် ုံတင်ရန် တင်ပပရမည်ရ
့် က်ကုံ ဒနာက်ဆုံ်း အယူခဝင်သည့်် ုံ ်းက
့် ုံ အယူခဝင်လျှင ် မှတပ
အမန်ခ့် မှတ်သည်ဒ
့် နရက်
့် မှ စတင်ဒရတွက်ရမည်။
၂၂။ စာခ ျုပ်စာတမ််းတစ်ခက
ုံ ုံ နှစဦ
် ်း
ဒနာက်ဆုံ်းလက်မှတ်ဒရ်း

က်ပုံသမ
ူ ာ်းက လက်မှတဒ
် ရ်း

ုံ်းခ ျုပ်ဆုံ ကသပြင့်် လက်မှတ်ဒရ်း

ုံ်းသည့်် ဒနရက်
့် မှရက်ဒပါင််း ၁၂၀ အတွင်း် မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပရမည်။
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၂၃။ နင
ုံ င
် ဒတာ်အတွင်း် ခ ျုပ်ဆုံသည့်် ဒသတမ််းစာမှတစ်ပါ်း အပခာ်းစာခ ျုပ်စာတမ််းကုံဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ တရာ်း ုံ ်း၏ေကရ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် အမန်က
် ၂၁ အရ သတ်မတ
ှ ်သည်က
့် ာလအတွင်း် အဒ ကာင််းတစ်စုံတစ်ရာဒ ကာင့််
့် ုံဒသာ်လည််းဒကာင််း ပုံေမ
မှတ်ပုံတင်နင
ုံ ပ် ခင််းမရှဘွဲ သတ်မှတ်ကာလဒက ာ်လွနမ် ပ်းမှ မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပသည်က
့် စစရပ်တွင-်
(က) မှတ်ပုံတင်လုံသသ
ူ ည် မှတ်ပုံတင်ခင
ွ ပ့်် ပျုရန် ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှ
ဒလျှာက်

ာ်းရမည်။

(ခ) ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှသည် ပုံေမ
် ခွွဲ (က) အရ ဒလျှာက်
လက်ခရရှလျှင ် ခွငပ့်် ပျုခ က်ရရှရန် သက်ဆုံငရ
် ာ တုံင်း် ဒေသကက်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ
စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှ

ာ်းခ က်ကုံ

ာင်စုံနယ်ဒပမ

တင်ပပရမည်။

(ဂ) တုံင်း် ဒေသကက်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ

ာင်စုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှသည် ပုံေမ
် ခွွဲ (ခ) အရ

တင်ပပခ က်ကုံ သတ်မှတ်ခ က်မ ာ်းနှငအ
့်် ည စစစ်မပ်း မှတ်ပုံတင်ရန် သတ်မှတ်ကာလ
ဒက ာ်လွနသ
် ည်က
့် ာလသည် ရက်ဒပါင််း ၁၂၀

က်

က်မပုံလျှင ် သတ်မှတ်ေဏ်ဒ က်းဒငွကုံ ဒပ်းဒဆာင်

ဒစမပ်းမှတ်ပုံတင်ခင
ွ ့်် ပပျုနင
ုံ သ
် ည်။
၂၄။ နင
ုံ င
် ဒတာ်ပပည်ပတွင ် ခ ျုပ်ဆုံဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ မှတ်ပုံတင်လုံသသ
ူ ည်(က) နင
ုံ င
် ဒတာ်အတွင်း် သုံ ဒရာက်
ရှသည်ဒ
့် နရ့်် မှ ရက်ဒပါင််း ၁၂၀အတွင်း် မှတ်ပုံတင်ရန် ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ
့်
စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတပ
် ုံတင်အရာရှ

တင်ပပရမည်။

(ခ) ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှသည် ပုံေမ
် ခွ(ွဲ က) အရ တင်ပပဒသာ
စာခ ျုပ်စာတမ််းကုံစစစ်၍ သတ်မှတ်ခ က်မ ာ်းနှင ့်် ညညွတပ
် ါက မှတ်ပုံတင်ဒပ်းရမည်။
(ဂ) မှတ်ပုံတင်လုံသက
ူ ပုံေမ
် ခွ(ွဲ က)ပါ သတ်မှတ်ရက်

က်ဒက ာ်လွန၍
် မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပလာပခင််း ပြစ်ပါက ပုံေမ
် ၂၃ ပါ

ပပဋ္ဌာန််းခ က်နင
ှ အ
့်် ည ဒဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၅။ မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာ ပစစည််းနှငသ
့်် က်ဆုံငသ
် ည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းကုံ ပစစည််းတည်ရှရာ အရပ်ဒေသရှ ပုံေ ် ၁၀
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၁၁ ပါစာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ုံ ်း၌ မှတ်ပုံတင်ရမည်။ အပခာ်းစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းကုံ
မည်သည်စ
့် ာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ုံ ်းတွငမ
် ဆုံ မှတ်ပုံတင်ခင
ွ ရ
့်် ှသည်။
၂၆။ တရာ်း ုံ ်း ေကရ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အမန် တာဝန်
ခမတတြူကုံ ဒအာက်ဒြာ်ပပပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတပ
် ုံတင် ုံ ်း တွင ်
့်
မှတ်ပုံတင်ရမည်(က) မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာပစစည််းနှင ့်် သက်ဆုံငပ
် ါက မူလစရင်ခ က်ခ မှတ်သည့်် တရာ်း ုံ ်းတည်ရှရာ ပုံေမ
် ၁၀ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
၁၁ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ုံ ်းတွင ် မှတ်ပုံတင်ရမည်။
(ခ) ပုံေမ
် ခွွဲ (က) နှင ့်် သက်ဆုံငပ် ခင််းမရှပါက မည်သည်စ
့် ာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင် ုံ ်းတွငမ
် ဆုံ မှတပ
် ုံတင် ခွငရ
့်် ှသည်။
၂၇။ တုံင်း် ဒေသကက်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ

ာင်စုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် အရာရှသည် မမလက်ဒအာက်ရှ

မမျုွှေ့နယ်စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှက မှတ်ပတ
ုံ င်ဒပ်းသည့်် မည်သည်စ
့် ာခ ျုပ် စာတမ််းမ ာ်းကုံမဆုံ
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စစ်ဒဆ်းရန်လုံအပ်ပါက စုံစမ််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းမ်းအာ်း တာဝန်ဒပ်းအပ်၍ စစ်ဒဆ်း ဒစနင
ုံ ခ
် င
ွ ့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ဤဥပဒေနှငအ
့်် ညဒဆာင်ရွက်ရန် ညွှန ် ကာ်းခွငရ
့်် ှသည်။
၂၈။ စုံစမ််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းမ်းသည် ပုံေမ
် ၂၇ အရ တာဝန်ဒပ်းအပ်လာပါက ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ
စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှကုံဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ုံ ်းရှ ဝန် မ််းကုံ ဒသာ်လည််းဒကာင််း
မှတ်ပုံတင်သင
ွ ်း် လာသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းနှင ့်် သက်ဆုံငသ
် မ
ူ ည်သက
ူ ့် ုံမဆုံ ဆင်ဆ
ုံ ခ
် င
ွ ရ
့်် ှသည်။
့် ုံ၍ စစ်ဒဆ်းနင
၂၉။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှသည် စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ပခင််းနှင ့််
ဒသတမ််းစာအပ်နပခင်
ှ ်းတက
ုံ ့် ုံ သာမန်အာ်းပြင့်် ပုံေမ
် ၁၀ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၁၁ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတပ
် ုံတင် ုံ ်း၌
ဒဆာင်ရွက်ရမည်ပြစ်မပ်း အ

ူ်းကစစအဒနပြင့်် မှတ်ပုံတင်လသ
ုံ ည်ပ
့် ုံဂ္ျုလ် ဒန

ုံငရ
် ာအမ်သုံ သွ
့် ာ်းဒရာက်၍

စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းမှတ်ပုံတင်ပခင််းနှင ့်် ဒသတမ််းစာအပ်နပခင်
ှ ်းတက
ုံ ့် ုံ လက်ခဒဆာင်ရွက် ခွငရ
့်် ှသည်။

အခန််း(၆)
စာခ ျုပ် စာတမ််းမ ာ်းကိုံ မှတပ
် ုံတင်ခွငရ
့်် ှိသမ ာ်း
၃၀။ ပုံေမ
် ၂၉ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈၁ ပါ အခ က်အလက်မှတစ်ပါ်း ပုံေမ
် ၁၀ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၁၁ ပါစာခ ျုပ် စာတမ််းမှတပ
် ုံတင် ုံ ်း၌
ဒအာက်ပါပုံဂ္ျုလ်တက
ုံ ့် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း မှတ်ပုံတင်ခင
ွ ရ
့်် ှသည်(က) စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆုံ ကသည့်် ပုံဂ္ျုလ်မ ာ်း၊ တရာ်း ုံ ်း ေကရ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အမန်ပြစ်
ုံ ့် တ် အမန်အရ
့် လျှင ် ယင််းေကရ သမဟုံ
့်
အက ျု်းခစာ်းခွငရ
့်် ှသည့်် ပုံဂ္ျုလ်မ ာ်း၊
(ခ) ပုံေမ
် ၃၊ ပုံေမ
် ခွွဲ (ဇ) ပါပုံဂ္ျုလ်မ ာ်း၊
(ဂ) ပုံေမ
် ခွွဲ (က) ပါ ပုံဂ္ျုလ်မ ာ်းက ကုံယ်စာ်းလှယ်အပြစ် တရာ်းဝင်ဒဆာင်ရွက်ဒပ်းရန် လက်မှတ် ဒရ်း
ဒအာက်ပါကုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲစာရရှ

ုံ်းလွှွဲအပ်

ာ်းသည့််

ာ်းသူမ ာ်း-

(၁) ကုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲအပ်သသ
ူ ည် ပမန်မာနင
ုံ င
် အတွင်း် ဒန

ုံငပ
် ါက လွှွဲအပ်သည်အ
့် ခ န်တွင ် ဒန

ုံငသ
် ည့်် ပုံေမ
် ၇

သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှဒရှ ွှေ့ဒမှာက်တွင ် ကုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲအပ်ဒ ကာင််း
လက်မှတ်ဒရ်း

ုံ်း၍ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှက မှနက
် န်ဒ ကာင််း၊

သက်ဒသခလက်မှတ်ဒရ်း

ုံ်း

ာ်းသည့်် ကုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲစာ ရရှ

(၂) ကုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲသသ
ူ ည် ပမန်မာနင
ုံ င
် ပပင်ပတွင ် ဒန

ာ်းသူ။

ုံင၍
် ကုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲစာကုံ ပပည်ပ၌ပပျုလုံပ် ခွဲမ့် ပ်း

လာဒရာက်မှတ်ပုံတင်ပခင််းပြစ်ပါက သက်ဆုံငရ
် ာနင
ုံ င
် ရှ ပမန်မာနင
ုံ င
် သ ုံ ်းတွင ် ခန်အပ်
့် တာဝန် ဒပ်းအပ်
အရာရှတစ်ဦ်းဦ်း၏

ပ်ဆင်ဒ
့်

ကုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲစာ ရရှ

ာက်ခခ က် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ယင််းအရာရှ၏ ဒရှ ွှေ့တွင ် ပပျုလုံပ်

ာ်းသည့််

ာ်းသည့််

ာ်းသူ။

၃၁။ (က) စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆုံသသ
ူ ည် အာ်းလုံ်းတစ်မပျုင်တည််းပြစ်ဒစ၊ တစ်ဦ်းခ င််းစပြစ်ဒစ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ
စာခ ြူပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှ

တင်ပပနင
ုံ သ
် ည်။
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(ခ) ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှသည် ပုံေမ
် ခွွဲ (က) အရ တင်ပပလာဒသာ
စာခ ျုပ်နင
ှ စ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ ဒအာက်ပါတက
ုံ ့် ုံ စစစ်ရမည်(၁) စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆုံသမ
ူ ာ်းသည် စာခ ျုပ်စာတမ််းကုံ နှစဦ
် ်းနှစြ
် က်သဒဘာတူ ခ ျုပ်ဆုံပခင််း ဟုံတ် မဟုံတ်၊
(၂) စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆုံသမ
ူ ာ်းသည် ကုံယ်တုံငလ
် ာဒရာက်မတ
ှ ်ပုံတင်ပခင််း ဟုံတ် မဟုံတ်၊
(၃) စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်သသ
ူ ည် စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆသ
ုံ မ
ူ ာ်း၏ ကုံယ်စာ်းပပျုသူ သမ
ုံ ဟုံတ်
ကုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲအပ်ခရသူမ ာ်း ဟုံတ်၊ မဟုံတ်။
(ဂ) ပုံေမ
် ခွွဲ (က) နှင ့်် (ခ) တပါ
ုံ ့် အခ က်မ ာ်းသည် တရာ်း ုံ ်း၏ ေကရ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အမန်နှ့် င ့်် မသက်ဆုံင ် ဒစရ။
၃၂။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတပ
် ုံတင်အရာရှသည် ဒအာက်ပါအခ က်မ ာ်းနှင ့်် ညညွတ်ပါက
စာခ ျုပ်စာတမ််းကုံ လက်ခ၍ မှတပ
် ုံတင်ခင
ွ ပ့်် ပျုနင
ုံ သ
် ည်(က) စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်သတ
ူ က
ုံ ့် ုံ ကုံယ်တုံငသ
် ရှပခင််း သမဟုံ
ုံ ့် တ် စာခ ျုပ်စာတမ််း ခ ျုပ်ဆုံသမ
ူ ာ်းမှာ
အမှနပ် ြစ်ဒ ကာင််း အပခာ်းတစ်နည််းနည််းပြင့်် သရှပခင််း၊
(ခ) စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်သူ သမဟုံ
ုံ ့် တ် စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်သ၏
ူ ကုံယ်စာ်းပပျုသူမ ာ်း သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ကုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲအပ်ခရသူမ ာ်းက စာခ ျုပ်စာတမ််းကုံခ ျုပ်ဆုံဒ ကာင််း ဝန်ခပခင််း၊
(ဂ) စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆုံသူ ကွယ်လွန၍
် ယင််းစာခ ျုပ်စာတမ််းကုံ တရာ်း ုံ ်း၏ ေကရ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အမန် ့်
အရမှတ်ပုံတင်သင
ွ ်း် လာပခင််း၊
(ဃ) မည်သည်စ
့် ာခ ျုပ်စာတမ််းကုံမဆုံ မှတ်ပုံတင်သည်အ
့် ခါ ပမန်မာနင
ုံ င
် တဆပ်ဒခါင််း အက်ဥပဒေနှင ့််
အပခာ်းတည်ဆွဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တအရ
ုံ ့်
သတ်မှတ်
ကပ်

ာ်းသည့်် အခွနတ
် ဆပ်ဒခါင််းကုံ လုံဒလာက်စွာ

ာ်းမပ်းပြစ်ပခင််း၊

(င) မမဒရှ ွှေ့သုံ ဒရာက်
ရှလာသူတသည်
ုံ ့်
စာခ ျုပ်စာတမ််းနှင ့်် သက်ဆုံငသ
် မ
ူ ာ်း မှနက
် န်ပခင််း။
့်
၃၃။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှသည်(က) မှတ်ပုံတင်သင
ွ ်း် ဒသာစာခ ျုပ်တွင ် ဒရ်းသာ်းဒြာ်ပပခ က်မ ာ်းမှာ ခ ျုပ်ဆုံသတ
ူ က
ုံ ့် မှနက
် န်စွာ ဒရ်းသာ်း
ခ ျုပ်ဆုံဒ ကာင််းကုံ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန််းခ က်မ ာ်းနှငအ
့်် ည စစ်ဒဆ်းဒမ်းပမန််းရမည်။
(ခ) စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်သင
ွ ်း် သူတက
ုံ ့် စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆုံဒ ကာင််း ဝန်ခပခင််း ရှ၊ မရှကုံသာ စစ်ဒဆ်းဒမ်းပမန််းရမည်ပြစ်မပ်း
မှတ်ပုံတင်သင
ွ ်း် လာသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းအရ လွှွဲဒပပာင််းဒသာ ပစစည််း၏ ပုံငဆ
် ုံငမ
် ှုကုံ စစ်ဒဆ်းဒမ်းပမန််းပခင််းမပပျုရ။
၃၄။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှသည် ဒအာက်ပါအခ က်မ ာ်းကုံ စစ်ဒဆ်းဒတွွှေ့ ရှပါက
မှတ်ပုံတင်ရန် ပငင််းပယ်ရမည်(က) စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆုံသတ
ူ အနက်
ုံ ့်
တစ်ဦ်းဦ်းက ယင််းစာခ ျုပ်စာတမ််းကုံ ခ ျုပ်ဆုံပခင််းမဟုံတ် ဒ ကာင််း ပငင််းဆုံပခင််း
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဝန်မခပခင််း၊
(ခ) စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆုံသူသည် အရွ ယ်မဒရာက်ဒသ်းသူ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ူ ်းသွပ်သူ သမ
ုံ ဟုံတ် သတပုံမှနမ
် ရှသူဟုံ
င်ပမင်ယူဆပခင််း၊
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(ဂ) မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာပစစည််းမ ာ်းနှင ့်် စပ်လ ဉ််း၍ ခ ျုပ်ဆုံဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းတွင ် ပစစည််း
စာရင််းအဒ

ာက်အ

ာ်းမ ာ်းကုံ တက ရှင်း် လင််းစွာ ဒြာ်ပပမ

ာ်းပခင််း၊

(ဃ) မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာပစစည််းနှင ့်် သက်ဆုံငသ
် ည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််း တစ်စုံတစ်ရာတွင ် ပုံေမ
် ၂၀ ပါ သက်ဒသခဒပမပုံနင
ှ ့််
ဒပမရာဇဝင် ပူ်းတွွဲပါဝင်ပခင််း မရှဒသာ စာခ ျုပ်မ ာ်းကုံ မှတ်ပုံတင်သင
ွ ်း် လာပခင််း။

အခန််း(၇)
စာခ ျုပ် စာတမ််းခ ျုပ် ဆသ
ိုံ တိနှ
ုံ ့် င ့်် သက်ဒသတိကိ
ုံ ့် ုံ ကင််းလွတခ
် င
ွ ပ့်် ပျုပခင််း
၃၅။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှသည် မှတ်ပုံတင်သင
ွ ်း် လာသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းနှင ့််
သက်ဆုံငသ
် မ
ူ ာ်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ကုံယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းကုံ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်ပခင််းနှင ့်် စပ်လ ဉ််း၍
စုံစမ််းဒမ်းပမန််းဒရ်းအတွက် ုံ ်းသလာဒရာက်
ုံ ့်
ဒစရန် ဆင်ဆ
ုံ သ
် ည်။
့် ုံနင
၃၆။ (က) ဒအာက်ပါပုံဂ္ျုလ်မ ာ်းသည် စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ုံ ်းသုံ လာဒရာက်
ပခင််းမှ ကင််းလွတ်ခင
ွ ့်် ရသည့််
(၁) စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ုံ ်းသလာဒရာက်
ုံ ့်
ရန် အခက်အခွဲရှသည့်် က န််းမာဒရ်းခ ျုွှေ့တဒ
ွဲ့် နသူမ ာ်း၊
ကုံယ်အဂဂ ါမသန်စွမ််းသူမ ာ်း၊
(၂) အက ဉ််းခ

ာ်းပခင််း ခဒနရသူမ ာ်း၊

(၃) တရာ်း ုံ ်းဒတာ်သုံ လာဒရာက်
ပခင််းမှ တည်ဆွဲဥပဒေနှငအ
့်် ည ကင််းလွတ်ခင
ွ ပ့်် ပျု
့်
(ခ) ပုံေမ
် ခွွဲ (က) ပါပုံဂ္ျုလ်မ ာ်းက စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်ဒပ်းရန် ဒလျှာက်
ဒနအမ်သပြစ်
ုံ ့် ဒစ၊ ဒဆ်း ုံ သပြစ်
ုံ ့် ဒစ၊ အက ဉ််းဒ

ာ်းသည့်် ပုံဂ္ျုလ်မ ာ်း။

ာ်းလာပါက အဆုံပါ ပုံဂ္ျုလ်မ ာ်းဒန

ုံငရ
် ာ

ာင်သပြစ်
ုံ ့် ဒစ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ စာခ ျုပ်စာတမ််း

မှတ်ပုံတင်အရာရှကုံယ်တုံင ် သွာ်းဒရာက်ဒဆာင်ရွက်နင
ုံ ပ် ခင််း သမဟုံ
ုံ ့် တ် စာခ ျုပ် စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ုံ ်းမှ
ဝန်

မ််းတစ်ဦ်းဦ်းကုံ ဒကာ်မရှငခ
် န်စာ
့်

ုံတ်ဆင်၍
ုံ ်စာ်းသွာ်းဒရာက် ဒဆာင်ရွက်ဒစပခင််း ပပျုနင
ုံ သ
် ည်။
့် ကယ

အခန််း (၈)
ဒသတမ််းစာမ ာ်းအပ် နပခင်
ှ ်း
၃၇။ ဒသတမ််းစာမ ာ်းကုံ မည်သည်အ
့် ခ န်ကာလတွငမ
် ဆုံ အပ်နခွ
ှ င ့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ် မှတ်ပုံတင်သင
ွ ်း် ခွင ့်် ရှသည်။
၃၈။ ဒသတမ််းစာဒရ်းသာ်းသူသည် ဒသတမ််းစာကုံ စာအတ်တွင ်

ည်သ
့် င
ွ ်း် ခ ပ်ပတ်၍ ကုံယ်တုံငပ် ြစ်ဒစ၊

ကုံယ်စာ်းလှယ်ပြင်ပ့် ြစ်ဒစ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှ
၃၉။ ပုံေမ
် ၃၈ အရ အပ်နဒသာ
ှ
ဒသတမ််းစာ

တွင ် အပ်န ှ နင
ုံ သ
် ည်။

ည်သ
့် င
ွ ်း် ခ ပ်ပတ်သည့်် စာအတ်တွင ် ဒအာက်ပါတက
ုံ ့် ုံ ဒရ်းသာ်းဒြာ်ပပရမည်-

(က) ဒသတမ််းစာဒရ်းသာ်းသူ၏အမည် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ကုံယ်စာ်းလှယ်၏အမည်၊
(ခ) ဒသတမ််းစာအမ ျု်းအစာ်း၊
(ဂ) ဒသတမ််းစာ မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပသည်ရ
့် က်စ၊ွွဲ
(ဃ) ဒသတမ််းစာပါ သက်ဒသတ၏အမည်
ုံ ့်
မ ာ်း။
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၄၀။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှသည် ပုံေမ
် ၃၈ အရ အပ်နဒသာ
ှ
ဒသတမ််းစာကုံ စစစ်မပ်း
မှနက
် န်ဒ ကာင််း ဒတွွှေ့ ရှရပါက ဒအာက်ပါအခ က်မ ာ်းကုံ မှတပ
် ုံတင်စာအုံပ် အမှတ် ၅ တွင ် မှတ်တမ််းတင်
ယင််းဒသတမ််းစာကုံ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ုံ ်းရှ ဦ်းစ်းဌာနမှ
သမ််းဆည််း

ာ်းရှမပ်း

ုံတ်ဒပ်းဒသာ လုံပချုမှုအာမခဒသတတာ၌

ာ်းရမည်-

(က) ဒသတမ််းစာအပ်နသည်
ှ
့် ခုံနစ
ှ ၊် လ၊ ရက်၊ ဒနနှ့် င ့်် အခ န်၊
(ခ) ဒသတမ််းစာဒရ်းသာ်းသူ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ကုံယ်စာ်းလှယ်တ၏
ုံ ့် အမည်၊
(ဂ) ဒသတမ််းစာပါ သက်ဒသတ၏
ုံ ့် အမည်မ ာ်း၊
(ဃ) ခ ပ်ပတ်

ာ်းဒသာ ဒသတမ််းစာအတ်ပါ ဒြာ်ပပခ က်မ ာ်း။

၄၁။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ပါစာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပတ
ုံ င်အရာရှသည် အပ်န ှ
ပပန်လည်
မမ

ုံတ်ဒပ်းရန် ဒလျှာက်

ာ်းပခင််းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ ဒလျှာက်

ာ်းသည့်် ဒသတမ််းစာ မ ာ်းကုံ

ာ်းခ က် လက်ခရရှလျှင ် ဒလျှာက်

ာ်းသူကုံ

အပ်နသည်
ှ
့် ဒသတမ််းစာဒရ်းသာ်းသူကုံယ်တုံင ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ကုံယ်စာ်းလှယ် လွှွဲအပ်ခရသူ ဟုံတ်၊ မဟုံတ် စစစ်မပ်း

မှနက
် န်ဒ ကာင််းဒတွွှေ့ ရှပါက ဒစတမ််းစာကုံ ပပန်လည်

တ
ုံ ်ဒပ်း ရမည်။

၄၂။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှသည်(က) ပုံေမ
် ၃၈ အရ အပ်န ှ

ာ်းဒသာ ဒသတမ််းစာကုံ ဒရ်းသာ်းသူကွယ်လွနသ
် ပြင့်် ခ ပ်ပတ်ဒသတမ််းစာ ကုံ ြွငဒ
့်် ပ်းရန်

ဒလျှာက်

ာ်းလျှင ် ဒသတမ််းစာဒရ်းသာ်းသူ အမှနတ
် ကယ်ကွနလ
် ွနပ် ခင််း ရှ၊ မရှ စစစ်မပ်း မှနက
် န်ဒ ကာင််းဒတွွှေ့ ရှပါက

ဒလျှာက်

ာ်းသူ၏ ကုံနက
် စရတ်ပြင့်် ဒသတမ််းစာပါခ ပ်ကုံ ဒလျှာက်

ာ်းသူ၏ ဒရှ ွှေ့ဒမှာက်တွငြ
် ွင၍
့်် ဒသတမ််းစာပါ

အဒ ကာင််းအရာမ ာ်းကုံ မှတ်ပုံတင်စာအုံပ် အမှတ် ၃ တွင ် ဒရ်းကူ်းမှတ်တမ််းတင်ရမည်။
(ခ) ပုံေမ
် ခွွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင်စာအုံပ်၌ ဒရ်းကူ်းမပ်းလျှင ် မူရင််းဒသတမ််းစာကုံ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင် ုံ ်းရှ ဦ်းစ်းဌာနမှ
ုံတ်ဒပ်းဒသာ လုံပချုမှုအာမခဒသတတာကုံ ပပန်လည်သမ််းဆည််း

ာ်းရမည်။

(ဂ) ဒသတမ််းစာမ ာ်းကုံ တရာ်း ုံ ်းက တင်ပပရန်အဒ ကာင််း ကာ်းလျှင ် တရာ်း ုံ ်းသုံ တင်
ပပရမည်။
့်
(ဃ) တရာ်း ုံ ်းသုံ တင်
ပပခ န်တွင ် ဒသတမ််းစာ၏ခ ပ်ကုံ မြွငရ
့်် ဒသ်းလျှင ် ပုံေမ
် ခွွဲ (က) ပါအတုံင်း် ဒဆာင်ရွက်၍
့်
တရာ်း ုံ ်းသတင်
ုံ ့် ပပမပ်းဒ ကာင််း လက်ခမှတ်ပုံတင်စာအုံပ်တွင ် မှတ်ပုံတင်

ာ်းရမည်။

အခန််း(၉)
ဒသတမ််းစာနှင ့်် ကိတတမ
ိ သာ်းသမ်းဒမွ်းစာ်းပခင််း စာခ ျုပ် မှတပ
် ုံတင်ပခင််း
၄၃။ ဒသတမ််းစာကုံ မှတ်ပုံတင်ဒရ်းအတွက် ဒစတမ််းစာဒရ်းသာ်းသူကဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ ဒသတမ််းစာ ဒရ်းသာ်းသူ
ကွယ်လွနမ် ပ်းပြစ်လျှင ် ယင််းဒသတမ််းစာအရ အဒမွ

န််းပြစ်သူ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဒသတမ််းစာအရ တစ်နည််းနည််းပြင့််

သက်ဆုံငသ
် က
ူ ဒသာ်လည််းဒကာင််း မှတ်ပုံတင်ရန် ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှ
တင်ပပနင
ုံ သ
် ည်။
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၄၄။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါစာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှသည် ပုံေမ
် ၄၃ နှငအ
့်် ည မှတပ
် ုံတင် ရန်တင်ပပဒသာ
ဒသတမ််းစာကုံ အပခာ်းစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းနည််းတူ မှတ်ပုံတင်ခင
ွ ပ့်် ပျုရမည်။
၄၅။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်တမ််းတင်အရာရှသည် မှတ်ပုံတင်သင
ွ ်း် ဒသာ ဒသတမ််းစာမ ာ်းကုံ
ဒအာက်ပါအခ က်မ ာ်းနှင ့်် ညညွတပ
် ါက မှတ်ပုံတင်ဒပ်းရမည်(က) ဒသတမ််းစာဒရ်းသာ်းသူကုံယ်တုံင ် အမှနတ
် ကယ်ဒရ်းသာ်း၍ တင်သင
ွ ်း် လာပခင််း၊
(ခ) ဒသတမ််းစာဒရ်းသာ်းသူမှာ ကွယ်လွနမ် ပ်းပြစ်ပါက အဒမွ
တစ်နည််းနည််းပြင့်် သက်ဆုံငသ
် က
ူ အဒ

ာက်အ

န််းပြစ်သူ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဒသတမ််းစာ ဒရ်းသာ်းသူနင
ှ ့််

ာ်းခင
ုံ လ
် ုံစွာတင်ပပ၍ တင်သင
ွ ်း် လာပခင််း၊

၄၆။ ကတတမသာ်းသမ်းဒမွ်းစာ်းပခင််းစာခ ျုပ်ကုံ ၁၉၃၉ ခုံနစ
ှ ၊် ကတတမသာ်းသမ်း ဒမွ်းစာ်းပခင််းမှတ်ပုံတင် အက်ဥပဒေ The
Registration of Kumma Adoption Act နှငအ
့်် ည သာ်းသမ်းဒမွ်းစာ်းသူ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဒမွ်းစာ်းခရသူက မှတ်ပုံတင်ပြင့်် တင်ပပလာပါက
အပခာ်းစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းနည််းတူ မှတ်ပုံတင်ရမည်။

အခန််း (၁၀)
စာခ ျုပ် စာတမ််းမှတပ
် ုံတင်ပခင််း၏ အက ိျု်းသက်ဒရာက်မှု
၄၇။ ဤဥပဒေအရမှတ်ပုံတင်မပ်းပြစ်ဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းသည်(က) စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆုံသည်ဒ
့် နရက်
့် မှစ၍ အက ျု်းသက်ဒရာက်မှုရှဒစရမည်။
(ခ) ဒ ွှွှေ့ဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာပစစည််း သမဟုံ
ုံ ့် တ် မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာပစစည််းမ ာ်းနှငသ
့်် က်ဆုံငလ
် ျှင ်
ယင််းပစစည််းမ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ စာခ ျုပ်စာတမ််းပါ စည််းကမ််းခ က်မ ာ်းနှင ့်် ဆန်က
ုံ ဟုံတ်
့် င်ဒသာ နှုတ်ကတ သမ
အဒ ကာင််း ကာ်းဒ ကညာခ က်ကုံလွှမ််းမုံ်း၍ အက ျု်းသက်ဒရာက်မှု ရှဒစရမည်။
(ဂ) ပုံေမ
် ခွွဲ (ခ) အရ အက ျု်းသက်ဒရာက်မှုရှဒသာ်လည််း စာခ ျုပ်စာတမ််းပါ စည််းကမ််းခ က်မ ာ်းနှင ့်် ဆန်က
့် င်ဒသာ
နှုတ်ကတ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အဒ ကာင််း ကာ်းဒ ကညာခ က်အရ လက်ဒရာက်ဒပ်းအပ်မပ်းပြစ်ဒသာ ပစစည််းနှင ့်် သက်ဆုံငပ် ခင််း
မရှဒစရ။
၄၈။ ပုံေမ
် ၁၆ အရ သတ်မှတ်ဒသာ မှတ်ပုံမတင်မဒနရ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းကုံ မှတ်ပုံတင်ပခင််း မပပျုလျှင-်
(က) မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာ ပစစည််းကုံ တစ်နည််းနည််းပြင့်် လွှွဲဒပပာင််းပခင််း၊ ငှာ်းရမ််းပခင််းတုံသည်
့်
အက ျု်းသက်ဒရာက်မှုမရှဒစရ။
(ခ) ကတတမသာ်းသမ်း ဒမွ်းစာ်းပခင််းအတွက် တရာ်းဝင်အဒ

ာက်အ

ာ်း သက်ဒသခခ က် မပြစ်ဒစရ။

(ဂ) စာခ ျုပ်စာတမ််းပါပစစည််းနှင ့်် သက်ဆုံငသ
် ည့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ် အခွငအ
့်် ာဏာဒပ်းအပ်ခ က်သည် တရာ်းဝင်အဒ

ာက်အ

သက်ဒသခခ က် မပြစ်ဒစရ။
၄၉။ ပုံေမ
် ၁၆၊ ပုံေမ
် ခွွဲ (က) ၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ ((ဃ) နှင ့်် (င) တပါ
ုံ ့် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းနှင ့်် ပုံေမ
် ၁၇၊ ပုံေမ
် ခွ(ွဲ က)၊ (ခ) နှင ့်် (ဂ) တပါ
ုံ ့်
စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းကုံ မှတ်ပုံတင်

ာ်းလျှင ် ယင််းစာခ ျုပ်စာတမ််းပါ ပစစည််းနှင ့်် သက်ဆုံငဒ
် သာ ကတပပျုခ က်နင
ှ ့််

စည််းကမ််းခ က်မ ာ်းသည် တရာ်းဝင်ပြစ်သည်။
Page 11 of 19

ာ်း

စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ

အခန််း (၁၁)
မှတပ
် ုံတင်အရာရှိနင
ှ ့်် စုံစမ််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းမ်းတိ၏
ုံ ့် တာဝန်နင
ှ ့်် လုံပ်ပိုံငခ
် ွငမ
့်် ာ်း
၅၀။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှသည်(က) စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းကုံ မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပလာပါက ဒအာက်ပါအတုံင်း် ဒဆာင်ရွက်ရမည်(၁) မှတ်ပုံတင်ရန်တင်ပပသည်ဒ
့် နရက်
ုံ ့် ုံ ယင််းစာခ ျုပ်စာတမ််းတွင ် ဒရ်းမှတ် ၍
့် ၊ အခ န်၊ နာရနှင ့်် ဒနရပ်တက
မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပသူ၏လက်မှတ်ကုံ ဒရ်း

ုံ်းဒစပခင််း၊

(၂) စာခ ျုပ်စာတမ််းလက်ခရရှဒ ကာင််း ဒပပစာလက်မှတ်ကုံမှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပသူအာ်း

ုံတ်ဒပ်းပခင််း၊

(၃) မှတ်ပုံတင်ခင
ွ ပ့်် ပျုသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းကုံ သက်ဆုံငသ
် ည်မ
့် ှတ်ပုံတင်စာအုံပ်၌ ကန် ကာပခင်
်း မရှဒစဘွဲ
့်
အစဉ်အတုံင်း် မှတ်တမ််းတင်ပခင််း။
(ခ) ညွှန ် ကာ်းဒရ်းမ်းခ ျုပ်၏ညွှန ် ကာ်းခ က်နင
ှ အ
့်် ည မှတ်ပုံတင်စာအုံပ်ကုံ မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းနှင ့််
တုံက်ဆုံငစ
် စ်ဒဆ်းမပ်း လက်မှတ်ဒရ်း

ုံ်းရမည်။

၅၁။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှသည်(က) တရာ်း ုံ ်း၏ ေကရ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အမန် တာဝန်
ခမတတြူကုံပြစ်ဒစ၊ ပုံေမ
် ၈၃၊ ပုံေမ
် ခွွဲ (က) နှင ့်် (ခ) တအရ
ုံ ့်
ဒပ်းပဒသာ
ုံ ့်
့်
မတတြူမ ာ်းမှတစ်ပါ်း က န်စာခ ျုပ်မ ာ်းတွင ် ဒအာက်ပါ

ပ်ဆင်ဒ
့် ရ်းမှတ်ခ က်မ ာ်းကုံ ဒရ်းမှတ်ရမည်-

(၁) စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆုံဒ ကာင််းဝန်ခသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆုံသက
ူ ုံယ်တုံင ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ကုံယ်စာ်းပပျုသူ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ကုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲအပ်ခရသူ၏ လက်မှတ်နင
ှ ့်် ဆက်လက်ဒရ်းသာ်းဒသာအခ က်မ ာ်း၊
(၂) ဤဥပဒေပါပပဋ္ဌာန််းခ က်မ ာ်းအရ စာခ ျုပ်စာတမ််းနှင ့်် စပ်လ ဉ််း၍ စစ်ဒဆ်းခရသူတ၏
ုံ ့် လက်မှတ်နင
ှ ့််
ဆက်လက်ဒရ်းသာ်းဒသာအခ က်မ ာ်း၊
(၃) စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆုံပခင််းနှင ့်် စပ်လ ဉ််း၍ ဒငွပြစ်ဒစ၊ ကုံနစ
် ည်ပြစ်ဒစ ဒပ်းအပ်ပခင််းနှင ့်် သက်ဆုံငဒ
် သာ
အြုံ်းစာ်းနာ်းအာ်းလုံ်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် တစ်စတ်တစ်ပုံင်း် လက်ခရရှဒ ကာင််း မမဒရှဒမှာက်တွင ် ခဝန်ခ က်မ ာ်း။
(ခ) စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆုံသက
ူ ပုံေမ
် ခွွဲ (က) ပါဝန်ခခ က်မ ာ်းကုံ စာခ ျုပ်စာတမ််းတွင ်

ပ်ဆင်ဒ
့် ရ်း

မှတ်ခ က်မပပျုလုံဒ ကာင််း ပငင််းဆုံလျှင ် ယင််းသပငင်
ုံ ့် ်းဆုံခ က်ကုံ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတပ
် ုံတင်မပ်းခ န်တွင ်
မှတ်တမ််းတင်

ာ်းရမည်။

၅၂။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါစာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှသည် စာခ ျုပ်စာတမ််းတစ်ရပ်နင
ှ ့်် စပ်လ ဉ််း၍
တစ်ဒနတည်
်း၌ဒဆာင်ရွက်ဒသာ ပုံေမ
် ၅၀ နှင ့်် ၅၁ တအရ
ုံ ့်
ဒဆာင်ရွက်ခ က်မ ာ်းကုံ ယင််းစာခ ျုပ်စာတမ််းတွင ် ရက်စတ
ွွဲ ပ်၍
့်
လက်မှတ်ဒရ်း

ုံ်းရမည်။

၅၃။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါစာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှသည်-
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(က) ဤဥပဒေပပဋ္ဌာန််းခ က်မ ာ်းအရ မှတ်ပုံတင်ခင
ွ ပ့်် ပျုရန်တင်ပပသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းကုံ မှတပ
် ုံတင် မပ်းသည်အ
့် ခါ
ယင််းစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း မှတပ
် ုံတင်
ဒရ်းသာ်း၍ မှတ်ပုံတင်မပ်းဒ ကာင််း
(ခ) ပုံေမ
် ခွွဲ (က)အရ

ာ်းသည့်် မှတ်ပုံတင်စာအုံပ်အမှတ်နင
ှ ့်် စာမ က်နာှ မ ာ်း ကုံ စာခ ျုပ်စာတမ််းတွင ်
ပ်ဆင်ဒ
့် ရ်းမှတ်ရမည်။

ပ်ဆင်ဒ
ှ ပခင််း၊ ရက်စန
ွွဲ င
ှ အ
့်် တူ လက်မှတ် ဒရ်း
့် ရ်းမှတ်ခ က်မ ာ်းကုံ ုံ ်းတဆပ် ုံ တ်နပ်

ုံ်းပခင််းတုံ ့်

ဒဆာင်ရွက်မပ်းလျှင ် စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်ပခင််း မပ်းဒပမာက်သည်။
၅၄။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှသည်(က) စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းကုံ စစ်ဒဆ်းရာ၌ လုံအပ်ပါက တရာ်း ုံ ်း၏ က မ််းက န်လွှာကုံ တင်ပပဒစနင
ုံ ် သည်။
(ခ) လုံအပ်လျှင ် စစ်ဒဆ်းဒမ်းပမန််းခရသူ တစ်ဦ်းခ င််းအလုံက်
တင်

ာ်းနင
ုံ သ
် ည်။

(ဂ) စစ်ဒဆ်းဒမ်းပမန််းခရသူတုံ၏
့်
ယင််း

ွက်ဆုံခ က်မ ာ်းကုံ ဒရ်းမှတ်၍ မှတ်တမ််း

ွက်ဆုံခ က်မ ာ်းကုံ ပပန်လည်ြတ်ပပမပ်း

ွက်ဆုံခ က်တွင ် လက်မှတ်ဒရ်း

(ဃ) မမလက်မှတ်ဒရ်း

ုံ်း

ာ်းဒသာ

ွက်ဆုံသက
ူ ဟုံတမ
် ှန ် ဒ ကာင််းဝန်ခလျှင ်

ုံ်းရမည်။

ွက်ဆုံခ က်ပါ အခ က်အလက်မ ာ်းကုံ

င်ရှာ်းမပ်းဒသာ

အဒ ကာင််းအရာမ ာ်းအပြစ် သတ်မှတ်နသ
ုံ ည်။
၅၅။ (က) ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါစာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပတ
ုံ င်အရာရှသည် စုံစမ််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းမ်း ၏ ကက်း ကပ်မှုကုံ
ခယူဒဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) စုံစမ််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းမ်းသည် ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှ၏ ဒဆာင်ရွက်ခ က်မ ာ်းနှင ့််
စပ်လ ဉ််း၍ တုံင ် ကာ်းလျှင ် လုံအပ်သလုံစစ်ဒဆ်း၍ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါစာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှ၏
ဥပဒေနှငမ
့်် ညဒသာ ဒဆာင်ရွက်ခ က်မ ာ်းရှပါက အဒရ်းယူ ဒဆာင်ရွက်နင
ုံ ရ
် န် တုံင်း် ဒေသကက်းသမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊
ပပည်ဒ

ာင်စုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင် အရာရှ

(ဂ) တုံင်း် ဒေသကက်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ

တင်ပပရမည်။

ာင်စုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှသည်

စုံစမ််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းမ်း၏ တင်ပပခ က်ကုံ စစစ်၍ လုံအပ်သလုံ ဆုံ်းပြတ်ဒဆာင်ရွက်နင
ုံ သ
် ည်။
၅၆။ တုံင်း် ဒေသကက်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ

ာင်စုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှသည်

ဒအာက်ပါကစစရပ်မ ာ်း ဒဆာင်ရွက်ရန်လုံအပ်ပါက ညွှန ် ကာ်းဒရ်းမ်းခ ျုပ်

တင်ပပရမည်-

(က) ပုံေမ
် ၁၀ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၁၁ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ုံ ်းမ ာ်းတွင ် မလုံအပ်သည့်် စာရွ က် စာတမ််းမ ာ်း
ြ က်ဆ်းပခင််း၊
(ခ) ေဏ်ဒ က်းကင််းလွတ်ခင
ွ ပ့်် ပျုပခင််း။
၅၇။ တုံင်း် ဒေသကက်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ

ာင်စုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပတ
ုံ င်အရာရှသည်

မမလက်ဒအာက်ရှ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ုံ ်းမ ာ်းကုံ ဥပဒေနှငအ
့်် ညပြစ်ဒစဒရ်းအတွက် တာဝန်ယူ
ကက်း ကပ်ရမည်။
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၅၈။ ညွှန ် ကာ်းဒရ်းမ်းခ ျုပ်သည် မှတ်ပုံတင်ခအာ်းလုံ်းကုံပြစ်ဒစ၊ အခ ျုွှေ့ကုံပြစ်ဒစ ကင််းလွတ်ခင
ွ ပ့်် ပျုရန်
တင်ပပသည်က
့် စစနင
ှ စ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ ဝန်ကက်း၏သဒဘာတူညခ က်ပြင့်် ခွငပ့်် ပျုနင
ုံ သ
် ည်။

အခန််း (၁၂)
မှတပ
် ုံတင်ခွငပ့်် ပျုရန် ပငင််းပယ်ပခင််းနှင ့်် အယခပခင််း
၅၉။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှသည်(က) မှတ်ပုံတင်ရန်တင်ပပသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းကုံ ပုံေမ
် ၃၄ ပါကစစရပ်မ ာ်းဒ ကာင့်် မှတ်ပုံတင်ရန် ပငင််းပယ်လျှင ်
မည်သည်အ
့် တွက် ပငင််းပယ်ဒ ကာင််းကုံ သတ်မှတ်
ဒရ်းသွင်း် မှတ်တမ််းတင်

ာ်းဒသာ မှတ်ပုံတင်စာအုံပ်တွင ်

ာ်းရမည်အ
့် ပပင် စာခ ျုပ်စာတမ််း၌လည််း ပငင််းပယ်ဒ ကာင််း ဒြာ်ပပရမည်။

(ခ) ပုံေမ
် ခွွဲ (က) အရ ပငင််းပယ်သည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းနှင ့်် သက်ဆုံငသ
် ည့်် ပုံဂ္ျုလ်ကပြစ်ဒစ၊ ယင််းစာခ ျုပ်
စာတမ််းပါသက်ဆုံငဒ
် ကာင််း အဆုံရှသူကပြစ်ဒစ၊ ပငင််းပယ်သည်အ
့် မန်က
့် ုံ
သတ်မှတ်
အခမွဲ့်

ာ်းသည့်် မှတ်ပုံတင်စာအုံပ်တွင ် ဒရ်းသွင်း် မှတ်တမ််းတင်

ာ်း လျှင ်

ာ်းသည့်် အဒ ကာင််းအရာမ ာ်း ကုံ မတတြူမှန ်

ုံတ်ဒပ်းရမည်။

(ဂ) ပုံေမ
် ခွ(ွဲ က) အရ ပငင််းပယ်သည်စ
့် ာခ ျုပ်စာတမ််းကုံ
ပပည်ဒ

ုံတ်ဒပ်းရန် ဒလျှာက်

ုံတ်ဒပ်းရန်လုံအပ်လျှင ် တုံင်း် ဒေသကက်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊

ာင်စုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတပ
် ုံတင်အရာရှ၏ အမန်အရသာ
့်

ုံတ်ဒပ်း ရမည်။

၆၀။ (က) ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပတ
ုံ င်အရာရှက ဆုံ်းပြတ်ဒသာ ဒအာက်ပါ အခ က်မ ာ်းကုံ
မဒက နပ်သသ
ူ ည် ဆုံ်းပြတ်ခ က်ခ မှတ်သည်ဒ
့် နမှ့် ရက်ဒပါင််း ၃၀ အတွင်း် သတ်မှတ်ခ က် နှငအ
့်် ည တုံင်း် ဒေသကက်း
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ

ာင်စုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှ က အယူခဝင်ဒရာက်ခင
ွ ရ
့်် ှသည်-

(၁) စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆုံပခင််းမပပျုဒ ကာင််း ပငင််းဆုံခ က်အရ မှတ်ပုံတင်ရန် ပငင််းပယ်ခရပခင််း၊
(၂) စာခ ျုပ်စာတမ််းပါပစစည််းသည် စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ုံ ်းမှစရင်ပုံငခ
် င
ွ ရ
့်် ှဒသာ နယ်နမတ်အတွင်း်
မက ဒရာက်သည်အ
့် ဒ ကာင််းဒ ကာင်မ
့် ှတစ်ပါ်း အပခာ်းအဒ ကာင််းတစ်ရပ်ရပ်ဒ ကာင့်် မှတ်ပုံတင်ဒပ်းရန်
ပငင််းပယ်ပခင််း။
(ခ) တုံင်း် ဒေသကက်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ

ာင်စုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှ၏ ခ မှတ်သည်အ
့် မန်က
့် ုံ

အယူခဝင်နင
ုံ ခ
် င
ွ မ
့်် ရှဒစရ။
၆၁။ တုံင်း် ဒေသကက်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ

ာင်စုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပတ
ုံ င်အရာရှသည် ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ်

ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပတ
ုံ င်အရာရှက မှတပ
် ုံတင်ရန် ပငင််းပယ်ဒ ကာင််း ဆုံ်းပြတ်ခ က်မတတြူနှငအ
့်် တူ
အယူခဒလျှာက်

ာ်းခ က်ကုံ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း် လက်ခရရှလျှင ် ဥပဒေနှငအ
့်် ည စစစ်ရန် စုံစမ််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းမ်းအာ်း

တာဝန်ဒပ်းအပ်နင
ုံ ပ
် ါသည်။
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၆၂။ စုံစမ််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းမ်းသည် ပုံေမ
် ၆၁ အရ တာဝန်ဒပ်းအပ်ခ က်ကုံ လက်ခရရှလျှင ် ဒအာက်ပါတက
ုံ ့် ုံ ဒဆာင်ရွက်မပ်း
တာဝန်ဒပ်းအပ်ပခင််းခရသည့်် ဒနမှ့် ၁၅ ရက်အတွင်း် သက်ဆုံငရ
် ာ တုံင်း် ဒေသကက်း သမ
ုံ ဟုံတ် ပပည်နယ်၊
ပပည်ဒ

ာင်စုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတပ
် ုံတင်အရာရှက ဒတွွှေ့ ရှခ က်အစရင်ခစာ ပပန်လည်တင်ပပရမည်-

(က) စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပပသူမ ာ်း စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆုံသမ
ူ ာ်းနှင ့်် သက်ဒသမ ာ်းကုံ ုံ ်းသဆင်
ုံ ့် ဒ
့် ခေါ် ပခင််းနှင ့််
စစ်ဒဆ်းပခင််း၊
(ခ) လုံအပ်ဒသာအဒ

ာက်အ

ာ်း စာရွ ကစ
် ာတမ််းမ ာ်းကုံ သက်ဆုံငသ
် မ
ူ ာ်း

၆၃။ တုံင်း် ဒေသကက်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ

မှ ဒတာင််းခရယူပခင််း။

ာင်စုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပတ
ုံ င်အရာရှသည်

စုံစမ််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းမ်း၏ တင်ပပခ က်ကုံ စစစ်မပ်း ယင််းတင်ပပခ က်ရရှသည်ဒ
့် နမှ့် ခုံနစ်ရက်အတွင်း် ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
်
၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှ၏ ဆုံ်းပြတ်ခ က်ကုံ အတည်ပပျုသည်အ
့် မန် သ
ုံ ့် တ် ပပင်ဆင်သည်အ
့် မန် ့်
့် မဟုံ
ခ မှတ်ရမည်။
၆၄။ တုံင်း် ဒေသကက်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ

ာင်စုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပတ
ုံ င်အရာရှသည် ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ်

ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပတ
ုံ င်အရာရှ၏ မှတ်ပုံတင်ခင
ွ မ
့်် ပပျုဒ ကာင််း ဆုံ်းပြတ်ခ က်ကုံ ပပင်ဆင်သည်အ
့် မန် ့်
ခ မှတ်ပါက စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတပ
် ုံတင်ခင
ွ ပ့်် ပျုရန် အယူခတင်သင
ွ ်း် သူသည် ယင််းအမန်ခ့် မှတ်သည်ဒ
့် နမှ့် ရက်ဒပါင််း ၃၀
အတွင်း် ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ် စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှ

မှတပ
် ုံတင်ခင
ွ ပ့်် ပျုရန်

ပ်မတင်ပပနင
ုံ သ
် ည်။

၆၅။ ပုံေမ
် ၆၄ နှငအ
့်် ည တင်ပပခ က်အရ မှတ်ပုံတင်ခင
ွ ရ
့်် ရှဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းကုံ ကနဦ်းဒလျှာက်

ာ်း သည်ဒ
့် နရက်
့် တွင ်

မှတ်ပုံတင်သကွဲသ
့် ုံ မှ
့် တ်ယူရမည်။
၆၆။ (က) တုံင်း် ဒေသကက်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ

ာင်စုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတပ
် ုံတင်အရာရှ က ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ်

ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပတ
ုံ င်အရာရှ၏ မှတ်ပုံတင်ရန်ပငင််းပယ်သည့်် ဆုံ်းပြတ်ခ က်ကုံ အတည်ပပျုလျှင၊်
အတည်ပပျုသည်ဒ
့် နမှ့် ရက်ဒပါင််း ၃၀ အတွင်း် အယူခဝင်ဒရာက်သူ သည် သက်ဆုံငရ
် ာမှတ်ပုံတင် ုံ ်း၌ စာခ ျုပ်စာတမ််းကုံ
မှတ်ပုံတင်ဒစသည့်် တရာ်း ုံ ်း၏ ေကရ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အမန်ခ့် မှတဒ
် ပ်းနင
ုံ ဒ
် ရ်းအတွက် သက်ဆုံငရ
် ာ တရာ်း ုံ ်းသုံ ့်
ဒလျှာက်

ာ်းနင
ုံ သ
် ည်။

(ခ) အယူခဝင်ဒရာက်သူသည် စာခ ျုပ်စာတမ််းကုံ မှတ်ပုံတင်ရန် တရာ်း ုံ ်း၏ ေကရ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အမန်ရရှ
့် ပါက
ယင််းအမန်ခ့် မှတ်သည်ဒ
့် နရက်
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ် စာတမ််း
့် မှ ရက်ဒပါင််း ၃၀ အတွင်း် ပုံေမ
မှတ်ပုံတင်အရာရှ

စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်ဒပ်းရန် ဒလျှာက်

ာ်းရမည်။

၆၇။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှသည် ပုံေမ
် ၆၆၊ ပုံေမ
် ခွွဲ (ခ) အရ
တင်ပပသည်စ
့် ာခ ျုပ်စာတမ််းကုံ ဥပဒေနှငအ
့်် ည မှတပ
် ုံတင်ဒပ်းရမည်။

အခန််း (၁၃)
မှတပ
် ုံတင်ပခင််း၊ ရှာဒဖွပခင််း၊ မိတတူက်းယပခင််းဆိင
ုံ ရ
် ာ အခဒကက်းဒငွမ ာ်း
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၆၈။ ဝန်ကက်းဌာနသည် ဒအာက်ပါကစစရပ်မ ာ်းအတွက် ဒပ်းဒဆာင်ရမည်အ
့် ခဒ က်းဒငွမ ာ်းကုံသတ်မှတ်မပ်း သတ်မှတ်သည့််
အခဒ က်းဒငွနန
ှု ်း်

ာ်းမ ာ်းကုံ နင
ုံ င
် ဒတာ်ပပန်တမ််းတွင ်

ည်သ
့် င
ွ ်း် ဒ ကညာရမည်အ
့် ပပင်

မမျုွှေ့နယ်စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ုံ ်းမ ာ်းရှ အမ ာ်းပပည်သပူ မင်သာသည့်် ဒနရာ၌

င်ရှာ်းစွာဒြာ်ပပ

ာ်း ရန်

ညွှန ် ကာ်းရမည်(က) စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း မှတ်ပုံတင်ပခင််း၊
(ခ) မှတ်ပုံတင်စာအုံပ်နင
ှ ့်် အညွှန်း် မာတကာမ ာ်းကုံ ရှာဒြွ ကည့်် ှု ပခင််းနှင ့်် မတတြူဒရ်းကူ်းပခင််း၊
(ဂ) ဒကာ်မရှငန
် ာခန်အပ်
့် ပခင််း၊
(ဃ) စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆုံသူ ဒန
(င) ဘာသာပပန်ခ က်မ ာ်း တွွဲ

ုံငရ
် ာသုံ သွ
့် ာ်းဒရာက်ဒဆာင်ရွက်ပခင််း၊

ာ်းပခင််း၊

(စ) ခ ပ်ပတ်ဒသတမ််းစာမ ာ်းကုံ

န််းသမ််းပခင််း၊ ြွငဒ
့်် ပ်းပခင််းနှင ့်် ပပန်အပ်ပခင််း၊

(ဆ) မှတ်ပုံတင်သည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းကုံပြစ်ဒစ၊ မှတ်ပုံတင်ရန်ပငင််းပယ်ဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းကုံပြစ်ဒစ၊
ုံတ်ယူပခင််းမရှ၍ လုံပချုစွာ

န််းသမ််း

ာ်းပခင််း၊ အပခာ်းကစစရပ်မ ာ်း ဒဆာင်ရွက်ပခင််း။

၆၉။ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်ဒပ်းရန် တင်ပပသူသည် ပုံေမ
် ၆၈ အရ သတ်မှတ်ဒ ကညာ
ဒ က်းဒငွနန
ှု ်း်

ာ်းဒသာ အခ

ာ်းမ ာ်းပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်ခကုံ မှတ်ပတ
ုံ င်သည်အ
့် ခ န်တွင ် ဒပ်းဒဆာင်ရမည်။

အခန််း (၁၄)
မှတပ
် ုံတင်ပပ်းပဖစ်သည်ဟုံ မှတယ
် ရသည့်် စာခ ျုပ် စာတမ််းမ ာ်း
၇၀။ ဒအာက်ပါစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဒပမပုံမ ာ်းသည် ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်မပ်းပြစ်သည်ဟုံ မှတ်ယူရမည်(က) ဒပမခွနန
် န
ှု ်း် သတ်မှတ်သည်အ
့် ရာရှ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပင်ဆင်သတ်မှတ်သည်အ
့် ရာရှက
လက်ခ

ုံတ်ဒပ်းဒသာ သမဟုံ
ုံ ့် တ်

ာ်းဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းနှင ့်် မှနက
် န်ဒ ကာင််း သက်ဒသခလက်မှတ် ဒရ်း

ုံ်း

ာ်း သည့််

စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊
(ခ) နင
ုံ င
် ဒတာ်အစုံ်းရက ဒပမတုံင်း် တာရန် တာဝန်ဒပ်းအပ်သည်အ
့် ရာရှက

ုံတ်ဒပ်းဒသာ သမဟုံ
ုံ ့် တ်

လက်ခဒသာစာခ ျုပ်စာတမ််းနှင ့်် ဒပမပုံမ ာ်း၊ ယင််းအရာရှတက
ုံ ့် မှနက
် န်ဒ ကာင််း သက်ဒသခလက်မှတ်
ဒရ်း

ုံ်း

ာ်းသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းနှင ့်် ဒပမပုံမ ာ်း၊

(ဂ) တည်ဆွဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ အခွန ် ုံ ်း၌ မှနမ
် ှနဒ
် ပ်းပရသည်
ုံ ့်
့် ဒက ်းရွ ာစာရင််းနှင ့်် သက်ဆုံငဒ
် သာ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊
(ဃ) နင
ုံ င
် ဒတာ်အစုံ်းရအတွက် ဒပမဒပေါ်၊ ဒပမဒအာက် အက ျု်းစ်းပွာ်းအလငှ
ုံ ့် ာ လွှွဲဒပပာင််းဒပ်းအပ်ဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း။
၇၁။ ပုံေမ
် ၇၀ ပါစာခ ျုပ်စာတမ််းနှင ့်် ဒပမပုံမ ာ်းကုံ မည်သမ
ူ ဆသ
ုံ တ်မှတ်သည့်် အခဒ က်းဒငွဒပ်းသွင်း် ၍ ကည့်် ှု ခင
ွ န
့်် င
ှ ့််
မတတြူကူ်းယူခင
ွ ရ
့်် ှသည်။

အခန််း (၁၅)
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တာ်းပမစ်ခ က်မ ာ်း
၇၂။ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်လုံပ်ငန််းဒဆာင်ရွက်ရန် ဤဥပဒေအရ ခန်အပ်
ူ ျှ
့် တာဝန်ဒပ်းပခင််းခရသူ မည်သမ
တစ်ဦ်းတစ်ဒယာက်ဒသာသူအက ျု်းပ က်စ်းနစ်နာဒစရန် အ ကပြင်ပ့် ြစ်ဒစ၊ ယင််းသုံ နစ်
့် နာဒစရန် အဒ ကာင််းရှဒ ကာင််း
သလ က်နင
ှ ပ့်် ြစ်ဒစ၊ မမှနမ
် ကန်သည်ကုံ သလ က်နင
ှ ပ့်် ြစ်ဒစ၊ သရှရန်အဒ ကာင််းရှ လ က်နင
ှ ပ့်် ြစ်ဒစ မှတ်ပုံတင်ရန်
တင်ပပဒသာစာခ ျုပ်စာတမ််းကုံဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ အပ်န ှ

ာ်းဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းကုံဒသာ်လည််းဒကာင််း၊

မမှနမ
် ကန်ပြည်စ
့် ွက်ပခင််း၊ ပပင်ဆင်ပခင််း၊ ပယ်ြ က်ပခင််း၊ မတတြူ ဒရ်းကူ်းပခင််း၊ ဘာသာပပန်ဆုံပခင််း သမဟုံ
ုံ ့် တ်
မှတ်ပုံတင်ဒပ်းပခင််းမပပျုရ။
၇၃။ မည်သမ
ူ ျှ ဒအာက်ပါအခ က်တစ်ရပ်ရပ်ကုံ က ြူ်းလွနပ် ခင််းမပပျုရ(က) ဤဥပဒေအရ ဒဆာင်ရွက်သည့်် မှုခင််းတစ်စုံတစ်ရာတွငပ် ြစ်ဒစ၊ စုံစမ််းစစ်ဒဆ်းပခင််းပပျုရာတွင ် ပြစ်ဒစ၊
မှတ်ပုံတင်အရာရှ သမဟုံ
ုံ ့် တ် စုံစမ််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းမ်းဒရှ ွှေ့ဒမှာက်၌ မမှနမ
် ကန်

ွကဆ
် ုံပခင််း၊

(ခ) မမှနက
် န်ဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းကုံပြစ်ဒစ၊ ဘာသာပပန်ဆုံခ က်ကုံပြစ်ဒစ၊ ဒပမပုံ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံစမတတြူ ကုံပြစ်ဒစ
သလ က်နင
ှ ့်် မှတ်ပုံတင်အရာရှ

အပ်နပခင်
ှ ်း၊

(ဂ) ဤဥပဒေအရ ဒဆာင်ရွက်သည့်် မှုခင််းတစ်စုံတစ်ရာတွငပ် ြစ်ဒစ၊ စုံစမ််းစစ်ဒဆ်းပခင််းပပျုရာတွင ် ပြစ်ဒစ၊
စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆုံသူ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ယင််း၏ ကုံယ်စာ်းလှယ် မဟုံတ်ဘွဲ အဒယာင်ဒဆာင်၍ စာခ ျုပ်တင်ပပပခင််း၊
ွက်ဆုံခ က်ဒပ်းပခင််းနှင ့်် တစ်နည််းနည််းပြင့်် မမှနမ
် ကန် ဒဆာင်ရွက်ပခင််း။

အခန််း (၁၆)
ပပစ်ေဏ်မ ာ်း
၇၄။ မည်သမ
ူ ဆုံ ပုံေမ
် ၇၂ နှင ့်် ၇၃ တပါ
ုံ ့် တာ်းပမစ်ခ က်တစ်ရပ်ရပ်ကုံ ဒြာက်ြ က်က ြူ်းလွနဒ
် ကာင််း ပပစ်မှု
ခရလျှင ်

ုံသက
ူ ုံ ခုံနစ်နစ
ှ ်

က်မပုံဒသာ ဒ

င်ရှာ်းစရင်ပခင််း

ာင်ေဏ်ပြစ်ဒစ၊ ဒငွေဏ်ပြစ်ဒစ၊ ေဏ်နစ
ှ ရ
် ပ်လုံ်းပြစ်ဒစ ခ မှတ်ရမည်။

၇၅။ မည်သမ
ူ ဆုံ ပုံေ၇
် ၂ နှင ့်် ၇၃ တပါ
ုံ ့် တာ်းပမစ်ခ က်တစ်ရပ်ရပ်ကုံ ဒြာက်ြ က်က ြူ်းလွနရ
် ာတွင ် အာ်းဒပ်း ကူညဒ ကာင််း
ပပစ်မှု

င်ရှာ်းစရင်ပခင််း ခရလျှင ်

ုံသက
ူ ုံ မူရင််းပပစ်မှုပါ သတ်မှတ်

၇၆။ မည်သမ
ူ ဆုံ တာ်းပမစ်ခ က်ပါ မ ျု်းတူပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကုံ
ုံသက
ူ ုံ ဒ

ာ်းသည့်် ပပစ်ေဏ် အတုံင်း် ခ မှတ်ရမည်။

ပ်မက ြူ်းလွနဒ
် ကာင််း ပပစ်မှု

င်ရှာ်း စရင်ပခင််းခရလျှင ်

ာင်ေဏ်ခန
ုံ စ်နစ
ှ ခ
် မှတ်ရမည်အ
့် ပပင် ဒငွေဏ်လည််း ခ မှတ်နင
ုံ သ
် ည်။

အခန််း (၁၇)
အဒ

ဒ
ွ

ွ

၇၇။ မည်သည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှ သမဟုံ
ုံ ့် တ် စစ
ုံ မ််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းမ်းကမဆုံ ဤဥပဒေပါ
ပပဋ္ဌာန််းခ က်မ ာ်းနှငအ
့်် ည သဒဘာ ုံ ်းပြင့်် တာဝန်

မ််းဒဆာင်ရာ၌ ဥပဒေအရဒပ်းအပ်
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တာဝန်အရပငင််းဆုံပခင််း၊ စစ်ဒဆ်းပခင််းနှင ့်် သတ်မှတ်ခ က်နင
ှ ့်် ဒဆာင်ရွက်ဒစပခင််းတက
ုံ ့် ုံအဒ ကာင််းပပျု၍ တရာ်းစွဆ
ွဲ ုံပခင််း၊
အဒရ်းယူပခင််း မရှဒစရ။
၇၈။ တာ်းပမစ်ခ က်ပါ ပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကုံ ဒြာက်ြ က်က ြူ်းလွနပ် ခင််းခရသပြင့်် နစ်နာသူက တရာ်း ုံ ်းသုံ ဦ်းတ
ုံက်ဒလျှာက်
့်

ာ်း

တရာ်းစွဆ
ွဲ ုံရာတွင ် သက်ဆုံငရ
် ာစာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှ သမဟုံ
ုံ ့် တ် စစ
ုံ မ််းစစ်ဒဆ်းဒရ်းမ်းသည် သက်ဒသအပြစ်
သက်ဒသခပခင််းကုံပြစ်ဒစ၊ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင် ုံ ်းမှ လအ
ုံ ပ်ဒသာ အဒ
မတတြူမှန ် အခမွဲ့်

ာက်အ

ာ်း စာရွ ကစ
် ာတမ််းမ ာ်း၏

ုံတ်ဒပ်းပခင််းကုံပြစ်ဒစ ဒဆာင်ရွက်ရမည်။

၇၉။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှသည် ဒသတမ််းစာမှတစ်ပါ်း
အပခာ်းစာရွ က်စာတမ််းမ ာ်းကုံ ၂၄ လအတွင်း် ပပန်လည်ဒရွ ်းယူပခင််းမရှလျှင ် တုံင်း် ဒေသကက်း သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပပည်နယ်၊
ပပည်ဒ

ာင်စုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတပ
် ုံတင် အရာရှ၏ ခွငပ့်် ပျုခ က်ပြင့်် ြ က်ဆ်းနင
ုံ သ
် ည်။

၈၀။ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှက ဤဥပဒေနှငအ
့်် ည မှတပ
် ုံတင် သည့််
စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းသည် စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆုံတင်ပပသူတ၏
ုံ ့်

ွက်ဆုံတင်ပပခ က်မ ာ်းကုံ စစစ်၍

မှတ်ပုံတင်သင
ွ ်း် ရပခင််း ပြစ်သပြင့်် ယင််းအရာရှ၏ ဒဆာင်ရွက်ခ က်ကုံ ခင
ုံ မ
် ာမှုမရှဟုံ မှတ်ယူပခင််း မပပျုရ။
၈၁။ ဤဥပဒေတွင ် မည်သပင်
ုံ ့် ပါရှဒစကာမူ အစုံ်းရပုံငပ
် စစည််းအပ်နခ
ှ ရသူအရာရှ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပစစည််း

န််း အရာရှတသည်
ုံ ့်

မမတ၏တာဝန်
ုံ ့်
အရခ ျုပ်ဆုံသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင် ုံ ်းသုံ မ
ုံ ့် ုံယ်တုံင ်
့် မတက
လာဒရာက်ပခင််းမှဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ မမ၏ကုံယ်စာ်းလှယက
် ုံ ဒစလွှတ်ရပခင််းမှဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ ပုံေမ
် ၅၀ အရ
လက်မှတ်ဒရ်း

ုံ်းရပခင််းမှဒသာ်လည််းဒကာင််း ကင််းလွတ်ခင
ွ ရ
့်် ှသည်။

၈၂။ ပုံေမ
် ၈ အရ ခ ျုပ်ဆုံသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ လုံအပ်လျှင ် ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ
စာခ ျုပ်စာတမ််းအရာရှက သက်ဆုံငရ
် ာစာခ ျုပ်စာတမ််း ခ ျုပ်ဆသ
ုံ မ
ူ ာ်းအာ်း အဒ ကာင််း ကာ်းဒမ်းပမန််း နင
ုံ သ
် ည်။
စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆုံဒ ကာင််း ယုံ ကည်လျှင ် မှတ်ပုံတင်ဒပ်းရမည်။
၈၃။ (က) တရာ်းမက င့််

ုံ်းဥပဒေအရ မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာ ပစစည််းဒရာင််းခ ဒ ကာင််း သက်ဒသခ လက်မှတ်

ုံတ်ဒပ်းသည့််

တရာ်း ုံ ်းက ယင််းသက်ဒသခလက်မှတ် မတတြူကုံ ပစစည််းတည်ရှရာဒေသရှ ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း
မှတ်ပုံတင်အရာရှ

ဒပ်းပရမည်
ုံ ့်
။

(ခ) ဒလလတင်ဒရာင််းခ ဒသာ မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းနင
ုံ ဒ
် သာ ပစစည််းနှငစ
့်် ပ်လ ဉ််း၍ ဒလလဆွွဲ၍ဝယ်ယူရရှသူ
အာ်း

ုံတ်ဒပ်းသည့်် ဒရာင််းခ ဒ ကာင််းလက်မှတ်မတတြူကုံ သက်ဆုံငရ
် ာအရာရှက ပစစည််းတည်ရှရာဒေသ ပုံေမ
် ၇

သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှ

ဒပ်းပုံရမည်
။
့်

(ဂ) ပုံေမ
် ၇ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံေမ
် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပုံတင်အရာရှသည် ပုံေမ
် ခွွဲ (က) နှင ့်် (ခ) တအရ
ုံ ့်
ဒပ်းပဒသာ
ုံ ့်
တရာ်း ုံ ်း၏သက်ဒသခလက်မှတ် မတတြူ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဒရာင််းခ ဒ ကာင််း လက်မှတ်မတတြူကုံ သတ်မှတ်
မှတ်ပုံတင်စာအုံပ်တွင ် တွွဲ

ာ်းရမည်။
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ာ်းဒသာ

စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ

၈၄။ (က) စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း မှတ်ပုံတင်ဒပ်းရန် ဒဆာင်ရွက်ဒနစဉ် ကန်ကွ
့် က်ခ က်ရှပါက ကန်ကွ
့် က်သူ ကုံ ရက်ဒပါင််း ၉၀
အတွင်း် သက်ဆုံငရ
် ာတရာ်း ုံ ်းက

ုံတ်ဒပ်းသည့်် ယာယတာ်းဝရမ််း တင်ပပဒစရမည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း်

တင်ပပနင
ုံ ပ် ခင််းမရှပါက စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်ပခင််းကုံ ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက် ရမည်။
(ခ) ဤဥပဒေနှငအ
့်် ည မှတ်ပုံတင်

ာ်းဒသာစာခ ျုပ်မ ာ်းကုံ ပယ်ြ က်လုံလျှင ် ပယ်ြ က်လုံသက
ူ သ်းပခာ်း

သက်သာခွငအ
့်် က်ဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန််းခ က်အရ အဆုံပါစာခ ျုပ်စာတမ််းကုံ ြ က်သမ််းဒပ်းရန် သက်ဆုံငရ
် ာ တရာ်း ုံ ်းတွင ်
ဒလျှာက်

ာ်းရမည်။

(ဂ) မမျုွှေ့နယ် စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အရာရှသည် ပုံေမ
် ခွွဲ (ခ)အရ ဒလျှာက်

ာ်းပခင််းအတွက် တရာ်း ုံ ်း ကခ မှတ်သည့််

ေကရ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အမန်တာဝန်
ခမတတြူကုံ လက်ခရရှလျှင ် ယင််းေကရ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အမန်နှ့် ငအ
့်် ည ဒဆာင်ရွက်ရမည်။
့်
၈၅။ ဤဥပဒေပြင့်် ုံပ်သမ််းသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပုံတင်အက်ဥပဒေ (THE REGISTRATION ACT, India Act 16, 1908, Vol.X)
အရ

ုံတ်ပပန်ခသ
ွဲ့် ည့်် နည််းဥပဒေ၊ စည််းမ ဉ််း၊ စည််းကမ််း၊ အမန်ဒ့် ကာ်ပငာစာ၊ အမန်၊ ့် ညွှန ် ကာ်းခ က်နင
ှ ့််

လုံပ်

ုံ်းလုံပ်နည််းမ ာ်းကုံ ဤဥပဒေနှင ့်် မဆန်က
ုံ သ
် ည်။
့် င်သဒရွ ွှေ့ ဆက်လက်က င်သ
့် ်းုံ နင

၈၆။ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန််းခ က်မ ာ်းကုံ အဒကာင်အ

ည်ဒြာ်ဒဆာင်ရွက်ရာတွင-်

(က) ဝန်ကက်းဌာနသည် နည််းဥပဒေမ ာ်း၊ စည််းမ ဉ််းနှင ့်် စည််းကမ််းမ ာ်းကုံ ပပည်ဒ
သဒဘာတူညခ က်ပြင့််

ာင်စုံအစုံ်းရအြွွဲွှေ့၏

ုံတ်ပပန်နင
ုံ သ
် ည်။

(ခ) ဝန်ကက်းဌာနနှင ့်် ဦ်းစ်းဌာနတသည်
ုံ ့်
အမန်ဒ့် ကာ်ပငာစာ၊ အမန်၊ ့် ညွှန ် ကာ်းခ က်နင
ှ ့်် လုံပ်

ုံ်းလုံပ်နည််း မ ာ်းကုံ

ုံတ်ပပန်နင
ုံ သ
် ည်။
၈၇။ THE REGISTRATION ACT, (India Act 16, 1908, Vol.X) ကုံ ဤဥပဒေပြင့်် ုံတ်သမ််း လုံက်သည်။
ပပည်ဒ

ာင်စုံသမမတပမန်မာနင
ုံ င
် ဒတာ် ြွွဲွှေ့စည််းပုံအဒပခခဥပဒေအရ ကျွနပ
်ုံ ်လက်မှတ်ဒရ်း

ုံ်းသည်။

(ပ)ုံ

င်ဒက ာ်

နင
ုံ င
် ဒတာ်သမမတ
ပပည်ဒ

Page 19 of 19

ာင်စုံသမမတပမန်မာနင
ုံ င
် ဒတာ်

