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စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းမှတပ် ုံတငဥ်ပဒေ 

(၂၀၁၈ ခုံနစှ၊် ပပည်ဒ ာငစ်ုံလွှတဒ်တာ်ဥပဒေအမှတ ်၉။) 

၁၃၇၉ ခုံနစှ၊် တန်ခ ်းလဆန််း ၄ ရက် 

(၂၀၁၈ ခုံနစှ၊် မတလ် ၂၀ ရက်) 

ပပည်ဒ ာငစ်ုံလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေက ုံ ပပဋ္ဌာန််းလ ုံက်သည်။ 

 

အခန််း(၁) 

အမည၊် စတငအ်ာဏာတညပ်ခင််းနငှ့်် အဓပိပါယဖွ်င့််ဆိုံခ က ်

၁။ ဤဥပဒေက ုံ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းမှတ်ပ ုံတငဥ်ပဒေဟုံ ဒခေါ်တွငဒ်စရမည်။ 

၂။ ဤဥပဒေသည် န ုံငင် ဒတာ်သမမတ အမ န် ့်ဒ ကာ်ပငာစာပြင့််  ုံတ်ပပနသ်တ်မှတ်သည့်် ဒန ့်ရက်တွင ်

စတငအ်ာဏာတည်ဒစရမည်။ 

၃။ ဤဥပဒေတွငပ်ါရှ ဒသာ ဒအာက်ပါစကာ်းရပ်မ ာ်းသည် ဒြာ်ပပပါအတ ုံင််း အဓ ပပါယ်သက်ဒရာက် ဒစရမည်- 

(က) နိုံငင် ဒတာ် ဆ ုံသည်မာှ ပပည်ဒ ာငစ်ုံသမမတ ပမနမ်ာန ုံငင် ဒတာ်က ုံ ဆ ုံသည။် 

(ခ) ဆက်လက်၍ ဒရ်းသာ်းဒသာအခ က် ဆ ုံသည်မှာ ဒရ်းမှတခ် ရသမူ ာ်း၏ အမည်၊ အဘအမည်၊ 

အမ  ျု်းသာ်းမှတ်ပ ုံတငအ်မှတ် သ ုံ ့်မဟုံတ် န ုံငင် သာ်းစ စစဒ်ရ်းကတ်ပပာ်းအမှတ်နငှ့်် ဒနရပ်လ ပ်စာတ ုံ ့်က ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဂ)  ပ်ဆင့််ဒရ်းမှတခ် က ်ဆ ုံသညမ်ှာ ဤဥပဒေအရ မှတ်ပ ုံတငရ်နတ်ငပ်ပသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၏ 

မ က်နာှြ ုံ်းတွငပ်ြစဒ်စ၊ အတွင််းစာရွက်မ ာ်း သ ုံ ့်မဟုံတ ်ဒနာကဆ်က်တွွဲ စာရွက်စာတမ််းမ ာ်းတွငပ်ြစဒ်စ ပုံေမ် ၇ 

သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ က ဒရ်းသငွ််းသည့်် ဒရ်းသွင််းခ က်က ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဃ) မဒရွွေ့မဒပပာင််းနိုံငဒ်သာပစစည််း ဆ ုံသည်မာှ ဒပမနငှ့််ဒပမမှပြစ ်ွန််းဒသာ အက  ျု်းခ စာ်းခငွ့််မ ာ်း၊ ဒပမ၌ 

ဒဆာက်လုံပ် ာ်းဒသာ၊ ဒပမ၌စ ုံက် ူစွွဲကပ် ာ်းဒသာ သ ုံ ့်မဟုံတ် ဒပမ၌စ ုံက် ူစွွဲကပ် ာ်းသည့််အရာ၌ 

အမမွဲခ ည်ဒနာှငစ်ွွဲကပ် ာ်းဒသာ အဒဆာက်အအ ုံနငှ့်် အရာဝတထ ျုမ ာ်းက ုံ ဆ ုံသည်။ ယင််းစကာ်းရပ်တွင ်

ဒပမ၌ဒပါက်လ က်ရှ သည့်် သစပ်င၊် မရ တ်သ မ််းရဒသ်းသည့်် ဒကာက်ပွဲသ ်းနှ နငှ့်် ပမက်မ ာ်းမပါဝင။် 

(င) ဒ ွှွေ့ဒပပာင််းနိုံငဒ်သာပစစည််း ဆ ုံသညမ်ှာ မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာပစစည််းမှတစပ်ါ်း အပခာ်းပစစည််း တစမ်  ျု်းမ  ျု်းက ုံ ဆ ုံသည်။ 

(စ) အငာှ်းစာခ ျုပ် ဆ ုံသည်မာှ စ ုံက်ပ  ျု်းရနဒ်သာ်လည််းဒကာင််း၊ ဒန  ုံငရ်နဒ်သာ်လည််းဒကာင််း၊ လက်ရှ  

 ာ်းရနဒ်သာ်လည််းဒကာင််း၊ အပခာ်းတစန်ည််းနည််း အသ ုံ်းပပျုရနဒ်သာ်လည််းဒကာင််း ငာှ်းရမ််းသည့်် 

သဒဘာတူစာခ ျုပ်က ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဆ) အရွယမ်ဒရာကဒ်သ်းသ  ဆ ုံသည်မှာ အသက် (၁၈) နစှ ်မပပည့််ဒသ်းသကူ ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဇ) ကိုံယစ်ာ်းပပျုသ  ဆ ုံသည်မှာ အရွယ်မဒရာက်ဒသ်းသ ူသ ုံ ့်မဟုံတ်  ူ်းသပ်ွသကူ ုံ တရာ်းဝငအ်ုံပ်  န််းခငွ့်် ရသည့််ပုံဂ္ ျုလ်က ုံ 

ဆ ုံသည်။ ယင််းစကာ်းရပ်တွင ်ဌာန၊ အြွွဲွှေ့အစည််း၊ ကုံမပဏ ၊ အသင််းအြွွဲွှေ့ ပြစပ်ါက ဌာန၊ အြွွဲွှေ့အစည််း၊ ကုံမပဏ ၊ 
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အသင််းအြွွဲွှေ့၏က ုံယ်စာ်း အစည််းအဒဝ်းမှတ်တမ််းဆ ုံ်းပြတ်ခ က်အရ တာဝန ်ဒပ်းအပ်ပခင််းခ ရသည့်် ပုံဂ္ ျုလ်လည််း 

ပါဝငသ်ည်။ 

(ဈ) ကိုံယစ်ာ်းလှယ ်ဆ ုံသညမ်ှာက စစတစရ်ပ်ရပ်က ုံ ဒဆာငရွ်ကရ်န ်က ုံယ်စာ်းခန် ့် ာ်းပခင််းခ ရသ ူသ ုံ ့်မဟုံတ် 

အပခာ်းသမူ ာ်းနငှ့််ဆက်ဆ ရာတွင ်သတူစပ်ါ်းအတွက် က ုံယ်စာ်းပပျုသကူ ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ည) ဝန်ကက ်းဌာန ဆ ုံသညမ်ှာ ပပည်ဒ ာငစ်ုံအစ ုံ်းရ စ ုံက်ပ  ျု်းဒရ်း၊ ဒမွ်းပမြူဒရ်းနငှ့်် ဆည်ဒပမာင််းဝနက်က ်း ဌာနက ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဋ) ဝန်ကက ်း ဆ ုံသည်မှာ စ ုံက်ပ  ျု်းဒရ်း၊ ဒမွ်းပမြူဒရ်းနငှ့််ဆည်ဒပမာင််းဝနက်က ်းဌာန  ပပည်ဒ ာငစ်ုံဝနက်က ်းက ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဌ) ဦ်းစ ်းဌာန ဆ ုံသည်မာှ စ ုံကပ်  ျု်းဒရ်း၊ ဒမွ်းပမြူဒရ်းနငှ့််ဆည်ဒပမာင််းဝနက်က ်းဌာန လယ်ယာဒပမစ မ ခန် ့်ခွွဲ ဒရ်းနငှ့်် 

စာရင််းအင််းဦ်းစ ်းဌာနက ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဍ) ညွှန်ကကာ်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ် ဆ ုံသညမ်ှာ လယ်ယာဒပမစ မ ခန် ့်ခွွဲဒရ်းနငှ့်် စာရင််းအင််းဦ်းစ ်းဌာန ညွှန ်ကာ်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ်က ုံ 

ဆ ုံသည်။ 

(ဎ) မှတပ် ုံတငအ်ရာရိှ ဆ ုံသညမ်ှာ ဤဥပဒေအရ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းက ုံ မှတ်ပ ုံတငရ်န ်တာဝနဒ်ပ်းအပ် ပခင််းခ ရသည့်် 

အရာရှ က ုံ ဆ ုံသည။် 

(ဏ) စ ုံစမ််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းမ ်း ဆ ုံသည်မာှ သက်ဆ ုံငရ်ာခ  ုံငအ်တငွ််း စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငလ်ုံပ်ငန််း 

ဒဆာငရွ်က်ခ က်မ ာ်းက ုံ စစဒ်ဆ်းရနတ်ာဝနရ်ှ သည့်် ခ  ုံငလ်ယ်ယာဒပမ စ မ ခန် ့်ခွွဲဒရ်းနငှ့်် စာရင််းအင််းဦ်းစ ်း ဌာနမ ်းက ုံ 

ဆ ုံသည်။ 

 

အခန််း (၂) 

စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း မှတပ် ုံတငအ်ရာရိှ အဆင့််ဆင့််နငှ့်် စ ုံစမ််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းမ ်းတိုံ ့်ကိုံ သတမှ်တပ်ခင််း 

၄။ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငလ်ုံပ်ငန််း၏ အကက ်းအမ ်းသည် စ ုံက်ပ  ျု်းဒရ်း၊ ဒမွ်းပမြူဒရ်းနငှ့််ဆည်ဒပမာင််း ဝနက်က ်းဌာန 

လယ်ယာဒပမစ မ ခန် ့်ခွွဲဒရ်းနငှ့်် စာရင််းအင််းဦ်းစ ်းဌာနမှ ညွှန ်ကာ်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ်ပြစသ်ည်။ 

၅။ တ ုံင််းဒေသကက ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ လယ်ယာဒပမစ မ ခန် ့်ခွွဲဒရ်းနငှ့်် စာရင််းအင််း ဦ်းစ ်းဌာနမ ်းသည် 

တ ုံင််းဒေသကက ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ၏ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ ပြစသ်ည်။ 

၆။ ခ  ုံငလ်ယ်ယာဒပမစ မ ခန် ့်ခွွဲဒရ်းနငှ့်် စာရင််းအင််းဦ်းစ ်းဌာနမ ်းသည် သက်ဆ ုံငရ်ာခ  ုံင၏် စ ုံစမ််း စစဒ်ဆ်းဒရ်းမ ်း ပြစသ်ည်။ 

၇။ ဝနက်က ်း၏ အတည်ပပျုခ က်ပြင့်် ညွှန ်ကာ်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ်က ခန် ့်အပ်တာဝနဒ်ပ်းသည့်် ဦ်းစ ်းဌာနမှ အရာရှ  သည် 

သတ်မှတ် ာ်းဒသာ မမ ျု ွှေ့ဒတာ်စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်တမ််းတင ် ုံ်း၏ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ်အရာရှ  ပြစသ်ည်။ 

၈။ ေုံတ ယဦ်းစ ်းမ ်းအဆင့််ဒအာက်မန မ့််ဒသာ မမ ျု ွှေ့နယ်လယယ်ာဒပမ စ မ ခန် ့်ခွွဲဒရ်းနငှ့်် စာရင််းအင််းဦ်းစ ်း ဌာနမ ်းသည် 

သက်ဆ ုံငရ်ာမမ ျု ွှေ့နယ်၏ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ ပြစသ်ည်။ 

 

အခန််း(၃) 

စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတပ် ုံတင ် ုံ ်းဖွ ွေ့စည််းတည်ဒ ာငပ်ခင််း 
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၉။ တ ုံင််းဒေသကက ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်းက ုံ သက်ဆ ုံငရ်ာတ ုံင််းဒေသကက ်း 

သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ လယ်ယာဒပမစ မ ခန် ့်ခွွဲဒရ်းနငှ့်် စာရင််းအင််းဦ်းစ ်းဌာန  ုံ ်းမ ာ်းတွင ်

တွွဲြက်ြွင့််လှစရ်မည်။ 

၁၀။ ညွှန ်ကာ်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ်သည် ဒနပပည်ဒတာ်၊ ရနက်ုံနန်ငှ့်် မနတဒလ်းမမ ျု ွှေ့ဒတာ်စည်ပငသ်ာယာ နယ်န မ တ် အတွင််း၌ 

မမ ျု ွှေ့ဒတာ်စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတပ် ုံတင ် ုံ ်းက ုံ မမ ျု ွှေ့ဒတာ်စညပ်ငသ်ာယာနယ်နမ တ်အတွင််းရှ  မမ ျု ွှေ့နယ်အာ်းလ ုံ်းက ုံပြစဒ်စ၊ 

အခ  ျု ွှေ့က ုံပြစဒ်စ စုံစည််း၍ ြွင့််လှစရ်မည်။ 

၁၁။ ပုံေမ် ၁၀ ပါမမ ျု ွှေ့နယ်မ ာ်းမှအပ က နမ်မ ျု ွှေ့နယ်စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်းက ုံ သက်ဆ ုံငရ်ာမမ ျု ွှေ့နယ် 

လယ်ယာဒပမစ မ ခန် ့်ခွွဲဒရ်းနငှ့်် စာရင််းအင််းဦ်းစ ်းဌာန  ုံ ်းတွင ်တွွဲြက်ြွင့််လှစရ်မည်။ 

၁၂။ ညွှန ်ကာ်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ်သည် စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်းမ ာ်းတွင ်လ ုံအပ်သည့််ဝန ်မ််းမ ာ်းက ုံ ဝနက်က ်းဌာန၏ 

သဒဘာတူည ခ က်ပြင့်် ခန် ့်အပ်တာဝနဒ်ပ်းန ုံငသ်ည်။ 

၁၃။ ညွှန ်ကာ်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ်သည် စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငပ်ခင််းဆ ုံငရ်ာလုံပ်ငန််းမ ာ်းက ုံ စဉ်ဆကမ်ပပတ် 

ဒဆာငရွ်က်န ုံငဒ်ရ်းအတွက် ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ ၏ တာဝနမ် ာ်းက ုံ ဦ်းစ ်းဌာနမှ 

သင့််ဒလ ာ်သည့်် အရာရှ တစဦ််းဦ်းအာ်း လွှွဲအပ်ဒဆာငရွ်က်ဒစန ုံငသ်ည်။ 

၁၄။ ညွှန ်ကာ်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ်သည် စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်းတွင ်အသ ုံ်းပပျုသည့်် မှတ်ပ ုံတငစ်ာအုံပ်နငှ့်် 

အသ ုံ်းပပျုသည့််ပ ုံစ မ ာ်းက ုံ လုံပ်ငန််းလ ုံအပ်ခ က်နငှ့််အည  ပပငဆ်ငသ်တ်မှတ်န ုံငသ်ည်။ 

၁၅။ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်းသည်- 

(က) ဦ်းစ ်းဌာနကသတ်မှတ်ဒသာပ ုံစ အရွယ်အစာ်းနငှ့်် ဒြာ်ပပရမည့််အခ က်မ ာ်းပါရှ သည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််း 

မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ တ ဆ ပ်တ ုံ်းမ ာ်း၊   ုံ်းတ ဆ ပ်မ ာ်းက ုံ အသ ုံ်းပပျုရမည်။ 

(ခ) ဦ်းစ ်းဌာနက   ုံတ်နှ ပ်ပြန် ့်ဒဝသည့်် သတ်မှတ်ဒသာ မှတ်ပ ုံတငစ်ာအုံပ်မ ာ်းနငှ့်် ပ ုံစ မ ာ်းက ုံ အသ ုံ်းပပျု ရမည။် 

(ဂ) အသ ုံ်းပပျုဒသာ မှတ်ပ ုံတငစ်ာအုံပ်မ ာ်း၏ စာမ က်နာှတ ုံင််းတွင ်ပ ုံနှ ပ်အမှတ်စဉ်မ ာ်းက ုံ အစဉ်လ ုံက် မှတ ်ာ်း ာ်းရမည်။ 

(ဃ) ဦ်းစ ်းဌာနမှ ုံတ်ဒပ်းဒသာ လ ုံပခ ျုမှုအာမခ ဒသတတ ာ  ာ်းရှ ရမည်။ 

(င) စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငပ်ခင််းနငှ့်် သက်ဆ ုံငသ်ည့်် အမှုတွွဲမ ာ်းက ုံ လ ုံပခ ျုစွာသ မ််းဆည််းန ုံငရ်န ်အမှုတွွဲခန််း 

ြွင့််လှစ ်ာ်းရှ ရမည်။ 

 

အခန််း(၄) 

စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းမှတပ် ုံတငပ်ခင််း 

၁၆။ ဒအာက်ပါစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းက ုံ ဤဥပဒေအရ မှတပ် ုံမတငမ်ဒနရ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းအပြစ ်သတ်မှတ်သည်- 

(က) မဒရွွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာပစစည််းက ုံ အပ ုံငဒ်ပ်းသည့််စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊ 

(ခ) မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာ ပစစည််း၌ပြစဒ်စ၊ ယင််းနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ပြစဒ်စ တနြ် ုံ်းဒငကွ ပ်တစသ် န််းနငှ့်် အ က်ရှ သည့်် 

မဒရွွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာပစစည််းမ ာ်း ဒရာင််းခ ပခင််း၊ ဆ ုံငရ်ာဆ ုံငခ်ငွ့်် အက  ျု်းစ ်းပွာ်း တစစ် ုံတစရ်ာပြစဒ်စဒရ်းအတွက် 
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ဒ ကညာပခင််း၊ လွှွဲအပ်ပခင််း၊ ကန် ့်သတ်ပခင််း၊ စွန် ့်လွှတ်ပခင််းနငှ့်် ြ က်သ မ််းပခင််းတ ုံ ့်က ုံ ခ ုံငမ်ာဒစရနပ်ပျုလုံပ်သည့်် 

ဒသတမ််းစာမဟုံတ်ဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊ ယင််းစာခ ျုပ်စာတမ််းတ ုံ ့်နငှ့်် သက်ဆ ုံငသ်ည့်် ပ ုံငဆ် ုံငခ်ငွ့််အဒပေါ် 

တရာ်း  ုံ ်းကခ မှတ်သည့်် စ ရငခ် က်၊ ေ ကရ ၊ အမ န် ့်၊ 

(ဂ) တနြ် ုံ်းဒငကွ ပ်တစသ် န််းနငှ့််အ က်ရှ သည့်် ပ ုံငဆ် ုံငခ်ငွ့််စာခ ျုပ်က ုံအပ်နှ ၍ ဒပါငန်ှ ဒငဒွခ ်းပခင််းမှ တစပ်ါ်း ဒပါငန်ှ ပခင််းက ုံ 

ဒပါငန်ှ သလူက်မှတ်ဒရ်း  ုံ်းမပ ်း အနည််းဆ ုံ်းအသ သက်ဒသနစှ်ဦ်းက မှနက်န ်ဒ ကာင််း ဝနခ် လက်မှတ်ဒရ်း  ုံ်း ာ်းသည့်် 

ဒပါငန်ှ ပခင််းစာခ ျုပ်မ ာ်းနငှ့်် ဒပါငန်ှ ပခင််း ြ က်သ မ််းဒသာ စာခ ျုပ်မ ာ်း၊ 

(ဃ) မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာပစစည််းက ုံ တစန်စှမ်ပ ်းတစန်စှ ်ငာှ်းရမ််းပခင််း၊ တစန်စှ ်က်ပ ုံ၍ ငာှ်းရမ််းပခင််း၊ ငာှ်းရမ််းခက ုံ 

နစှအ်လ ုံက်သတ်မှတ်၍ ငာှ်းရမ််းပခင််းစာခ ျုပ်မ ာ်း၊ 

(င) ကုံမပဏ အသင််းအြွွဲွှေ့တ ုံ ့်က မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာပစစည််းပ ုံငဆ် ုံငခ်ငွ့်် အာ်းလ ုံ်းက ုံပြစဒ်စ အခ  ျု ွှေ့အဝက် က ုံပြစဒ်စ 

ယင််းပစစည််းနငှ့်် သက်ဆ ုံငသ်ည့်် အက  ျု်းစ ်းပွာ်းက ုံပြစဒ်စယ ုံမတှ်အပ်နှ သသူ ုံ ့် ဒပါငန်ှ ပခင််း၊ ဒပ်းအပ်ပခင််း သ ုံ ့်မဟုံတ် 

အပခာ်းနည််းပြင့်် လွှွဲအပ်ပခင််းပပျုသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊ 

(စ) က တတ  မသာ်းသမ ်းဒမွ်းစာ်းပခင််း စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊ 

(ဆ) န ုံငင် ဒတာ်အစ ုံ်းရက အခါအာ်းဒလ ာ်စွာ သတ်မှတ်သည့််စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊ 

၁၇။ ဒအာက်ပါစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းသည် ဤဥပဒေအရ မှတပ် ုံတငလ် ုံ- တငန် ုံငဒ်သာ စာခ ျုပ်စာတမ််း 

အမ  ျု်းအစာ်းမ ာ်းပြစသ်ည်။ 

(က) မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာ ပစစည််း၌ပြစဒ်စ၊ ယင််းနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ပြစဒ်စ တနြ် ုံ်းဒငကွ ပ်တစသ် န််း ဒအာက် 

မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာပစစည််းမ ာ်း ဒရာင််းခ ပခင််း၊ ဆ ုံငရ်ာဆ ုံငခ်ငွ့််အက  ျု်းစ ်းပွာ်းတစစ် ုံတစရ်ာ ပြစဒ်စဒရ်းအတွက် 

ဒ ကညာပခင််း၊ လွှွဲအပ်ပခင််း၊ ကန် ့်သတ်ပခင််း၊ စွန် ့်လွှတ်ပခင််းနငှ့်် ြ က်သ မ််းပခင််းတ ုံ ့်က ုံ 

မ က်ဒမာက်ကာလအတွက်ဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ ဒနာငက်ာလအတွက်ဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ ပြစဒ်ပမာက် 

ဒစရနပ်ပျုလုံပ်သည့်် ဒငလွက်ခ ရရှ ပခင််း သ ုံ ့်မဟုံတ် ဒပ်းအပ်ပခင််းက ုံ ဝနခ် သည့််စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊ 

(ခ) အဒပါငတ်နြ် ုံ်း ဒငကွ ပ်တစသ် န််းဒအာက်ပြင့်် ဒပါငန်ှ သည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊ 

(ဂ) မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာပစစည််းမ ာ်းက ုံ တစန်စှ ်က်မပ ုံဒသာကာလအတွက် ငာှ်းရမ််းသည့်် အငာှ်း စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊ 

(ဃ) ဒ ွှွှေ့ဒပပာင််းန ုံငဒ်သာ ပစစည််းမ ာ်းဒပေါ်တွင ်ဆ ုံငရ်ာဆ ုံငခ်ငွ့်် အက  ျု်းစ ်းပွာ်းတစစ် ုံတစရ်ာပြစဒ်ပေါ် ဒစဒရ်းအတွက် 

ဒ ကညာပခင််း၊ လွှွဲအပ်ပခင််း၊ ကန် ့်သတ်ပခင််း၊ စွန် ့်လွှတ်ပခင််း၊ ြ က်သ မ််းပခင််းတ ုံ ့်နငှ့်် သက်ဆ ုံငသ်ည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊ 

(င) ဒသတမ််းစာမ ာ်း၊ 

(စ) မ သာ်းစုံစ မ ခန် ့်ခွွဲမှု စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊ 

(ဆ) တရာ်း  ုံ ်းကခ မှတ်သည့်် ေ ကရ မ ာ်း သ ုံ ့်မဟုံတ ်အမ န် ့်မ ာ်းနငှ့််အနုံညာတခ ုံလူကက ်းတ ုံ ့်၏ ဆ ုံ်းပြတ်ခ က်မ ာ်း၊ 

(ဇ) တရာ်း  ုံ ်းကပြစဒ်စ၊ အခနွအ်ရာရှ  သ ုံ ့်မဟုံတ် သက်ဆ ုံငရ်ာအစ ုံ်းရဌာန၊ အစ ုံ်းရအြွွဲွှေ့အစည််းကပြစဒ်စ၊ 

အဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာ ပစစည််းတစခ်ုံခုံက ုံ ဒလလ တငဒ်ရာင််းခ မပ ်းဒနာက် ဝယ်ယူသအူာ်း  ုံတ်ဒပ်းသည့်် 

အဒရာင််းသက်ဒသခ လက်မှတ်၊ 
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(ဈ) မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာပစစည််းက ုံ အစ ုံ်းရဌာန၊ အစ ုံ်းရအြွွဲွှေ့အစည််းမ ာ်းက  ုံတ်ဒဝသည့်် ဂရနစ်ာခ ျုပ် သ ုံ ့်မဟုံတ် 

ခွွဲဒဝဒပ်းသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊ 

(ည) အ က်ဒြာ်ပပပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းအပပင ်ပုံေမ် ၁၆ - မတှ်ပ ုံမတငမ်ဒနရ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း အပြစ ်

သတ်မှတ် ာ်းသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းမှတစပ်ါ်း အပခာ်းစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊ 

၁၈။ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတပ် ုံတင ် ုံ ်းသ ုံ ့် မှတ်ပ ုံတငရ်န ်တငပ်ပသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းသည်- 

(က) ပမနမ်ာစာပြင့််ဒရ်းသာ်း ာ်းဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းပြစမ်ည်။ 

(ခ) ပမနမ်ာစာပြင့််ဒရ်းသာ်း ာ်းဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းမဟုံတ်လျှင ်န ုံကတ ပဗ္ပလစက် မှနက်နဒ် ကာင််း 

လက်မှတ်ဒရ်း  ုံ်း ာ်းသည့်် ပမနမ်ာဘာသာပပနဆ် ုံခ က်က ုံ ပူ်းတွွဲတငပ်ပရမည်။ 

(ဂ) စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆ ုံသတူ ုံ ့်က ပပည့််စ ုံစွာ ဒရ်းသာ်းလက်မှတ်ဒရ်း  ုံ်း ာ်းဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း ပြစရ် မည်။ 

(ဃ) စာခ ျုပ်စာတမ််းပါ ဒရ်းသာ်းဒြာ်ပပခ က်မ ာ်းက ုံ ပပငဆ်ငပ်ခင််း၊ ပြည့််စွက်ပခင််း၊ ခ နလ်ှပ်ပခင််း သ ုံ ့်မဟုံတ် 

ပယ်ြ က်ပခင််းပပျုလုံပ် ာ်းလျှင ်ယင််းသ ုံ ့်ပပျုလုံပ် ာ်းသည့်် ဒနရာအသ ်းသ ်းရှ  စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆ ုံ သည့်် ပုံဂ္ ျုလ်တ ုံ ့်၏ 

လက်မှတ်တ ုံ သ ုံ ့်မဟုံတ် လကမ်ှတ်ရှည်က ုံ ဒရ်း  ုံ်းရမည်။ 

၁၉။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် မှတ်ပ ုံတငရ်နတ်ငပ်ပသည့်် စာခ ျုပ်တွင ်ပပငဆ်ငပ်ခင််း၊ 

ပြည့််စွက်ပခင််း၊ ခ နလ်ှပ်ပခင််း သ ုံ ့်မဟုံတ် ပယ်ြ က်ပခင််းပါရှ ပါက ယင််းသ ုံ ့် ဒဆာငရွ်က် ာ်းပခင််းက ုံ မှတ်ပ ုံတငစ်ာအုံပ်တွင ်

မှတ်တမ််းတင ်ာ်းရှ ရမည။် 

၂၀။ ဒသတမ််းစာမဟုံတ်ဒသာ မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာပစစည််းနငှ့်် သက်ဆ ုံငသ်ည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််း တစစ် ုံ တစရ်ာက ုံ 

မှတ်တမ််းတငသ်ငွ််းပါက မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာပစစည််းစာရင််းက ုံ လွယ်ကူစွာခွွဲပခာ်းသ ရှ န ုံငရ်န ်အမ  ျု်းအစာ်း၊ ပ ုံသဏ္ဌာန၊် 

အရွယ်အစာ်းနငှ့်် တည်ဒနရာတ ုံ ့်က ုံ ရှင််းလင််းစွာဒြာ်ပပရမည့််အပပင ်မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းဒသာပစစည််းသည် ဒပမပြစပ်ါက 

ဒပမနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ သက်ဒသခ န ုံငဒ်သာ သက်ဆ ုံငရ်ာ အစ ုံ်းရဌာန၊ အစ ုံ်းရအြွွဲွှေ့အစည််းက တရာ်းဝင ်ုံတ်ဒပ်း ာ်းသည့်် 

သက်ဒသခ ဒပမပ ုံနငှ့်် ဒပမရာဇဝင ်ပါရှ ရမည်။ 

 

အခန််း (၅) 

စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းကိုံ မှတပ် ုံတငသ်ငွ််းရန ်အခ ိန်ကာလ 

၂၁။ န ုံငင် ဒတာ်အတွင််းခ ျုပ်ဆ ုံသည့်် ဒသတမ််းစာမှတစပ်ါ်း အပခာ်းစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းက ုံ စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆ ုံ သည့်် 

ဒန ့်ရက်မှစ၍ဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ တရာ်း  ုံ ်း၏ ေ ကရ  သ ုံ ့်မဟုံတ် အမ န် ့်က ုံ အမ န် ့်ခ မှတ်သည့်် 

ဒန ့်ရက်မှစ၍ဒသာ်လည််းဒကာင််း ရက်ဒပါင််း ၁၂၀ အတွင််း မတှ်ပ ုံတငရ်န ်တငပ်ပရမည်။ သ ုံ ့်ရာတွင ်တရာ်း  ုံ ်း၏ ေ ကရ  

သ ုံ ့်မဟုံတ် အမ န် ့်က ုံ အယူခ ဝငလ်ျှင ်မှတပ် ုံတငရ်န ်တငပ်ပရမည့််ရက်က ုံ ဒနာက်ဆ ုံ်း အယူခ ဝငသ်ည့််  ုံ ်းက 

အမ န် ့်ခ မှတ်သည့််ဒန ့်ရက်မှ စတငဒ်ရတွက်ရမည်။ 

၂၂။ စာခ ျုပ်စာတမ််းတစခ်ုံက ုံ နစှဦ််း က်ပ ုံသမူ ာ်းက လက်မှတဒ်ရ်း  ုံ်းခ ျုပ်ဆ ုံ ကသပြင့်် လက်မှတ်ဒရ်း  ုံ်းခ  န ်ကွွဲပပာ်းလျှင ်

ဒနာက်ဆ ုံ်းလက်မှတ်ဒရ်း  ုံ်းသည့်် ဒန ့်ရက်မှရက်ဒပါင််း ၁၂၀ အတွင််း မှတ်ပ ုံတငရ်န ်တငပ်ပရမည်။ 
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၂၃။ န ုံငင် ဒတာ်အတွင််းခ ျုပ်ဆ ုံသည့်် ဒသတမ််းစာမှတစပ်ါ်း အပခာ်းစာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ တရာ်း  ုံ ်း၏ေ ကရ  

သ ုံ ့်မဟုံတ် အမ န် ့်က ုံဒသာ်လည််းဒကာင််း ပုံေမ် ၂၁ အရ သတ်မတှ်သည့််ကာလအတွင််း  အဒ ကာင််းတစစ်ုံတစရ်ာဒ ကာင့်် 

မှတ်ပ ုံတငန် ုံငပ်ခင််းမရှ ဘွဲ သတ်မှတ်ကာလဒက ာ်လွနမ်ပ ်းမှ မှတ်ပ ုံတငရ်န ်တငပ်ပသည့််က စစရပ်တွင-် 

(က) မှတ်ပ ုံတငလ် ုံသသူည် မှတ်ပ ုံတငခ်ငွ့််ပပျုရန ်ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ    

ဒလျှာက် ာ်းရမည်။ 

(ခ) ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ ်ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် ပုံေမ်ခွွဲ (က) အရ ဒလျှာက် ာ်းခ က်က ုံ 

လက်ခ ရရှ လျှင ်ခငွ့််ပပျုခ က်ရရှ ရန ်သက်ဆ ုံငရ်ာ တ ုံင််းဒေသကက ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ 

စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ    တငပ်ပရမည။် 

(ဂ) တ ုံင််းဒေသကက ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် ပုံေမ်ခွွဲ (ခ) အရ 

တငပ်ပခ က်က ုံ သတ်မှတ်ခ က်မ ာ်းနငှ့််အည  စ စစမ်ပ ်း မှတ်ပ ုံတငရ်န ်သတ်မှတ်ကာလ  က ်

ဒက ာ်လွနသ်ည့််ကာလသည် ရက်ဒပါင််း ၁၂၀  က်မပ ုံလျှင ်သတ်မှတ်ေဏဒ် က်းဒငကွ ုံ ဒပ်းဒဆာင ်

ဒစမပ ်းမှတ်ပ ုံတငခ်ငွ့်် ပပျုန ုံငသ်ည်။ 

၂၄။ န ုံငင် ဒတာ်ပပည်ပတွင ်ခ ျုပ်ဆ ုံဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ မှတ်ပ ုံတငလ် ုံသသူည်- 

(က) န ုံငင် ဒတာ်အတွင််းသ ုံ ့် ဒရာက်ရှ သည့််ဒန ့်ရ်မှ ရက်ဒပါင််း ၁၂၀အတွင််း မှတ်ပ ုံတငရ်န ်ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ ်ပုံေမ် ၈ ပါ 

စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတပ် ုံတငအ်ရာရှ    တငပ်ပရမည်။ 

(ခ) ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ ်ပုံေမ်၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် ပုံေမ်ခွွဲ(က) အရ တငပ်ပဒသာ 

စာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံစ စစ၍် သတ်မှတ်ခ က်မ ာ်းနငှ့်် ည ညွတပ်ါက မှတ်ပ ုံတငဒ်ပ်းရမည်။ 

(ဂ) မှတ်ပ ုံတငလ် ုံသကူ ပုံေမ်ခွွဲ(က)ပါ သတ်မှတ်ရက ်က်ဒက ာ်လွန၍် မှတ်ပ ုံတငရ်န ်တငပ်ပလာပခင််း ပြစပ်ါက ပုံေမ်၂၃ ပါ 

ပပဋ္ဌာန််းခ က်နငှ့််အည  ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၂၅။ မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာ ပစစည််းနငှ့််သက်ဆ ုံငသ်ည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းက ုံ ပစစည််းတည်ရှ ရာ အရပ်ဒေသရှ  ပုံေ ်၁၀ 

သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၁၁ ပါစာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်း၌ မှတ်ပ ုံတငရ်မည်။ အပခာ်းစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းက ုံ 

မည်သည့််စာခ ျုပ်စာတမ််းမတှ်ပ ုံတင ် ုံ ်းတွငမ်ဆ ုံ မှတ်ပ ုံတငခ်ငွ့််ရှ သည်။ 

၂၆။ တရာ်း  ုံ ်း ေ ကရ  သ ုံ ့်မဟုံတ် အမ န် ့် တာဝနခ် မ တတ ြူက ုံ ဒအာက်ဒြာ်ပပပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတပ် ုံတင ် ုံ ်း တွင ်

မှတ်ပ ုံတငရ်မည်- 

(က) မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာပစစည််းနငှ့်် သက်ဆ ုံငပ်ါက မူလစ ရငခ် က်ခ မှတ်သည့်် တရာ်း  ုံ ်းတည်ရှ ရာ ပုံေမ် ၁၀ သ ုံ ့်မဟုံတ ်

၁၁ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်းတွင ်မှတ်ပ ုံတငရ်မည။် 

(ခ) ပုံေမ်ခွွဲ (က) နငှ့်် သက်ဆ ုံငပ်ခင််းမရှ ပါက မည်သည့််စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်းတွငမ်ဆ ုံ မှတပ် ုံတင ်ခငွ့််ရှ သည်။ 

၂၇။ တ ုံင််းဒေသကက ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ်အရာရှ သည် မ မ လက်ဒအာက်ရှ  

မမ ျု ွှေ့နယ်စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ က မှတ်ပ ုံတငဒ်ပ်းသည့်် မည်သည့််စာခ ျုပ် စာတမ််းမ ာ်းက ုံမဆ ုံ 
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စစဒ်ဆ်းရနလ် ုံအပ်ပါက စ ုံစမ််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းမ ်းအာ်း တာဝနဒ်ပ်းအပ်၍ စစဒ်ဆ်း ဒစန ုံငခ်ငွ့်် သ ုံ ့်မဟုံတ် 

ဤဥပဒေနငှ့််အည ဒဆာငရွ်က်ရန ်ညွှန ်ကာ်းခငွ့််ရှ သည်။ 

၂၈။ စ ုံစမ််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းမ ်းသည် ပုံေမ် ၂၇ အရ တာဝနဒ်ပ်းအပ်လာပါက ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ 

စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ က ုံဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်းရှ  ဝန ်မ််းက ုံ ဒသာ်လည််းဒကာင််း 

မှတ်ပ ုံတငသ်ငွ််းလာသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းနငှ့်် သက်ဆ ုံငသ်မူညသ်ူ ့်က ုံမဆ ုံ ဆင့််ဆ ုံ၍ စစဒ်ဆ်းန ုံငခ်ငွ့််ရှ သည်။ 

၂၉။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ်ပခင််းနငှ့်် 

ဒသတမ််းစာအပ်နှ ပခင််းတ ုံ ့်က ုံ သာမနအ်ာ်းပြင့်် ပုံေမ် ၁၀ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၁၁ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတပ် ုံတင ် ုံ ်း၌ 

ဒဆာငရွ်က်ရမည်ပြစမ်ပ ်း အ ူ်းက စစအဒနပြင့်် မှတ်ပ ုံတငလ် ုံသည့််ပုံဂ္ ျုလ် ဒန  ုံငရ်ာအ မ်သ ုံ ့် သာွ်းဒရာက်၍ 

စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းမှတ်ပ ုံတငပ်ခင််းနငှ့်် ဒသတမ််းစာအပ်နှ ပခင််းတ ုံ ့်က ုံ လက်ခ ဒဆာငရွ်က် ခငွ့််ရှ သည်။ 

 

အခန််း(၆) 

စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းကိုံ မှတပ် ုံတငခ်ွင့််ရိှသ မ ာ်း 

၃၀။ ပုံေမ် ၂၉ သ ုံ ့်မဟုံတ ်ပုံေမ် ၈၁ ပါ အခ က်အလက်မှတစပ်ါ်း ပုံေမ် ၁၀ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၁၁ ပါစာခ ျုပ် စာတမ််းမှတပ် ုံတင ် ုံ ်း၌ 

ဒအာက်ပါပုံဂ္ ျုလ်တ ုံ ့်က စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း မှတ်ပ ုံတငခ်ငွ့််ရှ သည်- 

(က) စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆ ုံ ကသည့်် ပုံဂ္ ျုလ်မ ာ်း၊ တရာ်း  ုံ ်း ေ ကရ  သ ုံ ့်မဟုံတ် အမ န် ့်ပြစလ်ျှင ်ယင််းေ ကရ  သ ုံ ့်မဟုံတ် အမ န် ့်အရ 

အက  ျု်းခ စာ်းခငွ့််ရှ သည့်် ပုံဂ္ ျုလ်မ ာ်း၊ 

(ခ) ပုံေမ် ၃၊ ပုံေမ်ခွွဲ (ဇ) ပါပုံဂ္ ျုလ်မ ာ်း၊ 

(ဂ) ပုံေမ်ခွွဲ (က) ပါ ပုံဂ္ ျုလ်မ ာ်းက က ုံယ်စာ်းလှယ်အပြစ ်တရာ်းဝငဒ်ဆာငရွ်က်ဒပ်းရန ်လက်မှတ် ဒရ်း  ုံ်းလွှွဲအပ် ာ်းသည့်် 

ဒအာက်ပါက ုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲစာရရှ  ာ်းသမူ ာ်း- 

(၁) က ုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲအပ်သသူည် ပမနမ်ာန ုံငင် အတွင််း ဒန  ုံငပ်ါက လွှွဲအပ်သည့််အခ  နတ်ွင ်ဒန  ုံငသ်ည့်် ပုံေမ် ၇ 

သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ ဒရှ ွှေ့ဒမှာက်တွင ်က ုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲအပ်ဒ ကာင််း 

လက်မှတ်ဒရ်း  ုံ်း၍ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ ်ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ က မှနက်နဒ် ကာင််း၊ 

သက်ဒသခ လက်မှတ်ဒရ်း  ုံ်း ာ်းသည့်် က ုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲစာ ရရှ  ာ်းသ။ူ 

(၂) က ုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲသသူည် ပမနမ်ာန ုံငင် ပပငပ်တွင ်ဒန  ုံင၍် က ုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲစာက ုံ ပပည်ပ၌ပပျုလုံပ် ခွဲ့်မပ ်း 

လာဒရာက်မှတ်ပ ုံတငပ်ခင််းပြစပ်ါက သက်ဆ ုံငရ်ာန ုံငင် ရှ  ပမနမ်ာန ုံငင် သ   ုံ ်းတွင ်ခန် ့်အပ်တာဝန ်ဒပ်းအပ် ာ်းသည့်် 

အရာရှ တစဦ််းဦ်း၏  ပ်ဆင့််ဒ ာက်ခ ခ က် သ ုံ ့်မဟုံတ် ယင််းအရာရှ ၏ ဒရှွှေ့တွင ်ပပျုလုံပ် ာ်းသည့်် 

က ုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲစာ ရရှ  ာ်းသ။ူ 

၃၁။ (က) စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆ ုံသသူည် အာ်းလ ုံ်းတစမ်ပ ျုငတ်ည််းပြစဒ်စ၊ တစဦ််းခ င််းစ ပြစဒ်စ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ ်ပုံေမ် ၈ ပါ 

စာခ ြူပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ    တငပ်ပန ုံငသ်ည်။ 
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(ခ) ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ ်ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမတှ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် ပုံေမ်ခွွဲ (က) အရ တငပ်ပလာဒသာ 

စာခ ျုပ်နငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ ဒအာက်ပါတ ုံ ့်က ုံ စ စစရ်မည်- 

(၁) စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆ ုံသမူ ာ်းသည် စာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံ နစှဦ််းနစှြ်က်သဒဘာတူ ခ ျုပ်ဆ ုံပခင််း ဟုံတ် မဟုံတ်၊ 

(၂) စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆ ုံသမူ ာ်းသည် က ုံယ်တ ုံငလ်ာဒရာက်မတှ်ပ ုံတငပ်ခင််း ဟုံတ် မဟုံတ်၊ 

(၃) စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငသ်သူည် စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆ ုံသမူ ာ်း၏ က ုံယ်စာ်းပပျုသ ူသ ုံမဟုံတ် 

က ုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲအပ်ခ ရသမူ ာ်း ဟုံတ်၊ မဟုံတ်။ 

(ဂ) ပုံေမ်ခွွဲ (က) နငှ့်် (ခ) တ ုံ ့်ပါ အခ က်မ ာ်းသည် တရာ်း  ုံ ်း၏ ေ ကရ  သ ုံ ့်မဟုံတ် အမ န် ့်နငှ့်် မသက်ဆ ုံင ်ဒစရ။ 

၃၂။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ ်ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတပ် ုံတငအ်ရာရှ သည် ဒအာက်ပါအခ က်မ ာ်းနငှ့်် ည ညွတ်ပါက 

စာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံ လက်ခ ၍ မှတပ် ုံတငခ်ငွ့််ပပျုန ုံငသ်ည်- 

(က) စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငသ်တူ ုံ ့်က ုံ က ုံယ်တ ုံငသ် ရှ ပခင််း သ ုံ ့်မဟုံတ် စာခ ျုပ်စာတမ််း ခ ျုပ်ဆ ုံသမူ ာ်းမှာ 

အမှနပ်ြစဒ် ကာင််း အပခာ်းတစန်ည််းနည််းပြင့်် သ ရှ ပခင််း၊ 

(ခ) စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငသ် ူသ ုံ ့်မဟုံတ် စာခ ျုပ်စာတမ််းမတှ်ပ ုံတငသ်၏ူ က ုံယ်စာ်းပပျုသမူ ာ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် 

က ုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲအပ်ခ ရသမူ ာ်းက စာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံခ ျုပ်ဆ ုံဒ ကာင််း ဝနခ် ပခင််း၊ 

(ဂ) စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆ ုံသ ူကွယ်လွန၍် ယင််းစာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံ တရာ်း  ုံ ်း၏ ေ ကရ  သ ုံ ့်မဟုံတ် အမ န် ့် 

အရမှတ်ပ ုံတငသ်ငွ််းလာပခင််း၊ 

(ဃ) မည်သည့််စာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံမဆ ုံ မှတ်ပ ုံတငသ်ည့််အခါ ပမနမ်ာန ုံငင် တ ဆ ပ်ဒခါင််း အက်ဥပဒေနငှ့်် 

အပခာ်းတည်ဆွဲဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်တ ုံ ့်အရ သတ်မှတ် ာ်းသည့်် အခနွတ် ဆ ပ်ဒခါင််းက ုံ လ ုံဒလာက်စွာ 

ကပ် ာ်းမပ ်းပြစပ်ခင််း၊ 

(င) မ မ ဒရှွှေ့သ ုံ ့် ဒရာက်ရှ လာသတူ ုံ ့်သည် စာခ ျုပ်စာတမ််းနငှ့်် သက်ဆ ုံငသ်မူ ာ်း မှနက်နပ်ခင််း။ 

၃၃။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည်- 

(က) မှတ်ပ ုံတငသ်ငွ််းဒသာစာခ ျုပ်တွင ်ဒရ်းသာ်းဒြာ်ပပခ က်မ ာ်းမှာ ခ ျုပ်ဆ ုံသတူ ုံ ့်က မှနက်နစ်ွာ ဒရ်းသာ်း 

ခ ျုပ်ဆ ုံဒ ကာင််းက ုံ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန််းခ က်မ ာ်းနငှ့််အည  စစဒ်ဆ်းဒမ်းပမန််းရမည်။ 

(ခ) စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငသ်ငွ််းသတူ ုံ ့်က စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆ ုံဒ ကာင််း ဝနခ် ပခင််း ရှ ၊ မရှ က ုံသာ စစဒ်ဆ်းဒမ်းပမန််းရမည်ပြစမ်ပ ်း 

မှတ်ပ ုံတငသ်ငွ််းလာသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းအရ လွှွဲဒပပာင််းဒသာ ပစစည််း၏ ပ ုံငဆ် ုံငမ်ှုက ုံ စစဒ်ဆ်းဒမ်းပမန််းပခင််းမပပျုရ။ 

၃၄။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် ဒအာက်ပါအခ က်မ ာ်းက ုံ စစဒ်ဆ်းဒတွွှေ့ ရှ ပါက 

မှတ်ပ ုံတငရ်န ်ပငင််းပယ်ရမည်- 

(က) စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆ ုံသတူ ုံ ့်အနက် တစဦ််းဦ်းက ယင််းစာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံ ခ ျုပ်ဆ ုံပခင််းမဟုံတ် ဒ ကာင််း ပငင််းဆ ုံပခင််း 

သ ုံ ့်မဟုံတ် ဝနမ်ခ ပခင််း၊ 

(ခ) စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆ ုံသူသည် အရွယ်မဒရာက်ဒသ်းသ ူသ ုံ ့်မဟုံတ်  ူ်းသပ်ွသ ူသ ုံမဟုံတ် သတ ပ ုံမှနမ်ရှ သဟူုံ 

 ငပ်မငယ်ူဆပခင််း၊ 
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(ဂ) မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာပစစည််းမ ာ်းနငှ့်် စပ်လ ဉ််း၍ ခ ျုပ်ဆ ုံဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းတွင ်ပစစည််း 

စာရင််းအဒ ာက်အ ာ်းမ ာ်းက ုံ တ က ရှင််းလင််းစွာ ဒြာ်ပပမ ာ်းပခင််း၊ 

(ဃ) မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာပစစည််းနငှ့်် သက်ဆ ုံငသ်ည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််း တစစ် ုံတစရ်ာတွင ်ပုံေမ် ၂၀ ပါ သက်ဒသခ ဒပမပ ုံနငှ့်် 

ဒပမရာဇဝင ်ပူ်းတွွဲပါဝငပ်ခင််း မရှ ဒသာ စာခ ျုပ်မ ာ်းက ုံ မှတ်ပ ုံတငသ်ငွ််းလာပခင််း။ 

 

အခန််း(၇) 

စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆိုံသ တိုံ ့်နငှ့်် သကဒ်သတိုံ ့်ကိုံ ကင််းလတွခ်ငွ့််ပပျုပခင််း 

၃၅။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် မှတ်ပ ုံတငသ်ငွ််းလာသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းနငှ့်် 

သက်ဆ ုံငသ်မူ ာ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် က ုံယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းက ုံ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငပ်ခင််းနငှ့်် စပ်လ ဉ််း၍ 

စ ုံစမ််းဒမ်းပမန််းဒရ်းအတွက်   ုံ်းသ ုံ ့်လာဒရာက်ဒစရန ်ဆင့််ဆ ုံန ုံငသ်ည်။ 

၃၆။ (က) ဒအာက်ပါပုံဂ္ ျုလ်မ ာ်းသည် စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်းသ ုံ ့် လာဒရာက်ပခင််းမှ ကင််းလွတ်ခငွ့်် ရသည်- 

(၁) စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်းသ ုံ ့်လာဒရာက်ရန ်အခက်အခွဲရှ သည့်် က န််းမာဒရ်းခ  ျု ွှေ့တွဲ့်ဒနသမူ ာ်း၊ 

က ုံယ်အဂဂ ါမသနစ်ွမ််းသမူ ာ်း၊ 

(၂) အက ဉ််းခ  ာ်းပခင််း ခ ဒနရသမူ ာ်း၊ 

(၃) တရာ်း  ုံ ်းဒတာ်သ ုံ ့် လာဒရာက်ပခင််းမှ တည်ဆွဲဥပဒေနငှ့််အည  ကင််းလွတ်ခငွ့််ပပျု ာ်းသည့်် ပုံဂ္ ျုလ်မ ာ်း။ 

(ခ) ပုံေမ်ခွွဲ (က) ပါပုံဂ္ ျုလ်မ ာ်းက စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငဒ်ပ်းရန ်ဒလျှာက် ာ်းလာပါက အဆ ုံပါ ပုံဂ္ ျုလ်မ ာ်းဒန  ုံငရ်ာ 

ဒနအ မ်သ ုံ ့်ပြစဒ်စ၊ ဒဆ်း  ုံသ ုံ ့်ပြစ်ဒစ၊ အက ဉ််းဒ ာငသ် ုံ ့်ပြစဒ်စ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ စာခ ျုပ်စာတမ််း 

မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ က ုံယ်တ ုံင ်သာွ်းဒရာက်ဒဆာငရွ်က်န ုံငပ်ခင််း သ ုံ ့်မဟုံတ် စာခ ျုပ် စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်းမှ 

ဝန ်မ််းတစဦ််းဦ်းက ုံ ဒကာ်မရှငခ်န် ့်စာ ုံတ်ဆင့််၍ က ုံယ်စာ်းသာွ်းဒရာက် ဒဆာငရွ်က်ဒစပခင််း ပပျုန ုံငသ်ည်။ 

 

အခန််း (၈) 

ဒသတမ််းစာမ ာ်းအပ်နှ ပခင််း 

၃၇။ ဒသတမ််းစာမ ာ်းက ုံ မည်သည့််အခ  နက်ာလတွငမ်ဆ ုံ အပ်နှ ခငွ့်် သ ုံ ့်မဟုံတ် မှတ်ပ ုံတငသ်ငွ််းခငွ့်် ရှ သည်။ 

၃၈။ ဒသတမ််းစာဒရ်းသာ်းသူသည် ဒသတမ််းစာက ုံ စာအ တတ်ွင ်ည့််သငွ််းခ  ပ်ပ တ်၍ က ုံယ်တ ုံငပ်ြစဒ်စ၊ 

က ုံယ်စာ်းလှယ်ပြင့််ပြစဒ်စ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ   တွင ်အပ်နှ  န ုံငသ်ည်။ 

၃၉။ ပုံေမ် ၃၈ အရ အပ်နှ ဒသာ ဒသတမ််းစာ ည့််သငွ််းခ  ပ်ပ တ်သည့်် စာအ တ်တွင ်ဒအာကပ်ါတ ုံ ့်က ုံ ဒရ်းသာ်းဒြာ်ပပရမည်- 

(က) ဒသတမ််းစာဒရ်းသာ်းသ၏ူအမည် သ ုံ ့်မဟုံတ် က ုံယ်စာ်းလှယ်၏အမည်၊ 

(ခ) ဒသတမ််းစာအမ  ျု်းအစာ်း၊ 

(ဂ) ဒသတမ််းစာ မှတ်ပ ုံတငရ်န ်တငပ်ပသည့််ရက်စွွဲ၊ 

(ဃ) ဒသတမ််းစာပါ သက်ဒသတ ုံ ့်၏အမည်မ ာ်း။ 



စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းမှတ်ပ ုံတငဥ်ပဒေ 

Page 10 of 19 

၄၀။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် ပုံေမ် ၃၈ အရ အပ်နှ ဒသာ ဒသတမ််းစာက ုံ စ စစမ်ပ ်း 

မှနက်နဒ် ကာင််း ဒတွွှေ့ ရှ ရပါက ဒအာက်ပါအခ က်မ ာ်းက ုံ မှတပ် ုံတငစ်ာအုံပ် အမှတ် ၅ တွင ်မှတ်တမ််းတင ်ာ်းရှ မပ ်း 

ယင််းဒသတမ််းစာက ုံ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်းရှ  ဦ်းစ ်းဌာနမှ  ုံတ်ဒပ်းဒသာ လ ုံပခ ျုမှုအာမခ ဒသတတ ာ၌ 

သ မ််းဆည််း ာ်းရမည်- 

(က) ဒသတမ််းစာအပ်နှ သည့်် ခုံနစှ၊် လ၊ ရက်၊ ဒန ့်နငှ့်် အခ  န၊် 

(ခ) ဒသတမ််းစာဒရ်းသာ်းသ ူသ ုံ ့်မဟုံတ် က ုံယ်စာ်းလှယ်တ ုံ ့်၏ အမည်၊ 

(ဂ) ဒသတမ််းစာပါ သက်ဒသတ ုံ ့်၏ အမည်မ ာ်း၊ 

(ဃ) ခ  ပ်ပ တ် ာ်းဒသာ ဒသတမ််းစာအ တ်ပါ ဒြာ်ပပခ က်မ ာ်း။ 

၄၁။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ပါစာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် အပ်နှ  ာ်းသည့်် ဒသတမ််းစာ မ ာ်းက ုံ 

ပပနလ်ည် ုံတ်ဒပ်းရန ်ဒလျှာက် ာ်းပခင််းနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ ဒလျှာက် ာ်းခ က် လက်ခ ရရှ လျှင ်ဒလျှာက် ာ်းသကူ ုံ 

မ မ   အပ်နှ သည့်် ဒသတမ််းစာဒရ်းသာ်းသကူ ုံယ်တ ုံင ်သ ုံ ့်မဟုံတ် က ုံယ်စာ်းလှယ ်လွှွဲအပ်ခ ရသ ူဟုံတ်၊ မဟုံတ ်စ စစမ်ပ ်း 

မှနက်နဒ် ကာင််းဒတွွှေ့ ရှ ပါက ဒစတမ််းစာက ုံ ပပနလ်ည် ုံတ်ဒပ်း ရမည်။ 

၄၂။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ ်ပုံေမ် ၈ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည်- 

(က) ပုံေမ် ၃၈ အရ အပ်နှ  ာ်းဒသာ ဒသတမ််းစာက ုံ ဒရ်းသာ်းသကူွယ်လွနသ်ပြင့်် ခ  ပ်ပ တ်ဒသတမ််းစာ က ုံ ြွင့််ဒပ်းရန ်

ဒလျှာက် ာ်းလျှင ်ဒသတမ််းစာဒရ်းသာ်းသ ူအမှနတ်ကယ်ကွနလ်ွနပ်ခင််း ရှ ၊ မရှ  စ စစမ်ပ ်း မှနက်နဒ် ကာင််းဒတွွှေ့ ရှ ပါက 

ဒလျှာက် ာ်းသ၏ူ ကုံနက် စရ တ်ပြင့်် ဒသတမ််းစာပါခ  ပ်က ုံ ဒလျှာက် ာ်းသ၏ူ ဒရှွှေ့ဒမှာက်တွငြ်ွင့််၍ ဒသတမ််းစာပါ 

အဒ ကာင််းအရာမ ာ်းက ုံ မှတ်ပ ုံတငစ်ာအုံပ် အမှတ ်၃ တွင ်ဒရ်းကူ်းမှတ်တမ််းတငရ်မည်။ 

(ခ) ပုံေမ်ခွွဲ (က) အရ မှတ်ပ ုံတငစ်ာအုံပ်၌ ဒရ်းကူ်းမပ ်းလျှင ်မူရင််းဒသတမ််းစာက ုံ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်းရှ  ဦ်းစ ်းဌာနမှ 

 ုံတ်ဒပ်းဒသာ လ ုံပခ ျုမှုအာမခ ဒသတတ ာက ုံ ပပနလ်ည်သ မ််းဆည််း ာ်းရမည။် 

(ဂ) ဒသတမ််းစာမ ာ်းက ုံ တရာ်း  ုံ ်းက တငပ်ပရနအ်ဒ ကာင််း ကာ်းလျှင ်တရာ်း  ုံ ်းသ ုံ ့် တငပ်ပရမည်။ 

(ဃ) တရာ်း  ုံ ်းသ ုံ ့် တငပ်ပခ  နတ်ွင ်ဒသတမ််းစာ၏ခ  ပ်က ုံ မြွင့််ရဒသ်းလျှင ်ပုံေမ်ခွွဲ (က) ပါအတ ုံင််း ဒဆာငရွ်က်၍ 

တရာ်း  ုံ ်းသ ုံ ့်တငပ်ပမပ ်းဒ ကာင််း လက်ခ မှတ်ပ ုံတငစ်ာအုံပ်တွင ်မှတ်ပ ုံတင ်ာ်းရမည။် 

 

အခန််း(၉) 

ဒသတမ််းစာနငှ့်် ကိတတ မိသာ်းသမ ်းဒမွ်းစာ်းပခင််း စာခ ျုပ်မှတပ် ုံတငပ်ခင််း 

၄၃။ ဒသတမ််းစာက ုံ မှတ်ပ ုံတငဒ်ရ်းအတွက် ဒစတမ််းစာဒရ်းသာ်းသကူဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ ဒသတမ််းစာ ဒရ်းသာ်းသ ူ

ကွယ်လွနမ်ပ ်းပြစလ်ျှင ်ယင််းဒသတမ််းစာအရ အဒမွ  န််းပြစသ် ူသ ုံ ့်မဟုံတ် ဒသတမ််းစာအရ တစန်ည််းနည််းပြင့်် 

သက်ဆ ုံငသ်ကူဒသာ်လည််းဒကာင််း မှတ်ပ ုံတငရ်န ်ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ    

တငပ်ပန ုံငသ်ည်။ 
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၄၄။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါစာခ ျုပ်စာတမ််းမတှ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် ပုံေမ် ၄၃ နငှ့််အည  မှတပ် ုံတင ်ရနတ်ငပ်ပဒသာ 

ဒသတမ််းစာက ုံ အပခာ်းစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းနည််းတူ မှတ်ပ ုံတငခ်ငွ့််ပပျုရမည်။ 

၄၅။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်တမ််းတငအ်ရာရှ သည် မှတ်ပ ုံတငသ်ငွ််းဒသာ ဒသတမ််းစာမ ာ်းက ုံ 

ဒအာက်ပါအခ က်မ ာ်းနငှ့်် ည ညွတပ်ါက မှတ်ပ ုံတငဒ်ပ်းရမည်- 

(က) ဒသတမ််းစာဒရ်းသာ်းသကူ ုံယ်တ ုံင ်အမှနတ်ကယ်ဒရ်းသာ်း၍ တငသ်ငွ််းလာပခင််း၊ 

(ခ) ဒသတမ််းစာဒရ်းသာ်းသမူှာ ကွယ်လွနမ်ပ ်းပြစပ်ါက အဒမ ွ န််းပြစသ် ူသ ုံ ့်မဟုံတ် ဒသတမ််းစာ ဒရ်းသာ်းသနူငှ့်် 

တစန်ည််းနည််းပြင့်် သက်ဆ ုံငသ်ကူ အဒ ာက်အ ာ်းခ ုံငလ် ုံစွာတငပ်ပ၍ တငသ်ငွ််း လာပခင််း၊ 

၄၆။ က တတ  မသာ်းသမ ်းဒမွ်းစာ်းပခင််းစာခ ျုပ်က ုံ ၁၉၃၉ ခုံနစှ၊် က တတ  မသာ်းသမ ်း ဒမွ်းစာ်းပခင််းမှတ်ပ ုံတင ်အက်ဥပဒေ The 

Registration of Kumma Adoption Act နငှ့််အည  သာ်းသမ ်းဒမွ်းစာ်းသ ူသ ုံ ့်မဟုံတ် ဒမွ်းစာ်းခ ရသကူ မှတ်ပ ုံတငပ်ြင့်် တငပ်ပလာပါက 

အပခာ်းစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းနည််းတူ မှတ်ပ ုံတငရ်မည်။ 

 

အခန််း (၁၀) 

စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတပ် ုံတငပ်ခင််း၏ အက ိျု်းသက်ဒရာကမ်ှု 

၄၇။ ဤဥပဒေအရမှတ်ပ ုံတငမ်ပ ်းပြစဒ်သာ စာခ ျုပ်စာတမ််းသည်- 

(က) စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆ ုံသည့််ဒန ့်ရက်မှစ၍ အက  ျု်းသက်ဒရာက်မှုရှ ဒစရမည်။ 

(ခ) ဒ ွှွှေ့ဒပပာင််းန ုံငဒ်သာပစစည််း သ ုံ ့်မဟုံတ် မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာပစစည််းမ ာ်းနငှ့််သက်ဆ ုံငလ်ျှင ်

ယင််းပစစည််းမ ာ်းနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ စာခ ျုပ်စာတမ််းပါ စည််းကမ််းခ က်မ ာ်းနငှ့်် ဆန် ့်က ငဒ်သာ နှုတ်ကတ  သ ုံမဟုံတ် 

အဒ ကာင််း ကာ်းဒ ကညာခ က်က ုံလွှမ််းမ ုံ်း၍ အက  ျု်းသက်ဒရာက်မှု ရှ ဒစရမည်။ 

(ဂ) ပုံေမ်ခွွဲ (ခ) အရ အက  ျု်းသက်ဒရာက်မှုရှ ဒသာ်လည််း စာခ ျုပ်စာတမ််းပါ စည််းကမ််းခ က်မ ာ်းနငှ့်် ဆန် ့်က ငဒ်သာ 

နှုတ်ကတ  သ ုံ ့်မဟုံတ် အဒ ကာင််း ကာ်းဒ ကညာခ က်အရ လက်ဒရာက်ဒပ်းအပ်မပ ်းပြစဒ်သာ ပစစည််းနငှ့်် သက်ဆ ုံငပ်ခင််း 

မရှ ဒစရ။ 

၄၈။ ပုံေမ် ၁၆ အရ သတ်မှတ်ဒသာ မှတ်ပ ုံမတငမ်ဒနရ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းက ုံ မှတ်ပ ုံတငပ်ခင််း မပပျုလျှင-် 

(က) မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာ ပစစည််းက ုံ တစန်ည််းနည််းပြင့်် လွှွဲဒပပာင််းပခင််း၊ ငာှ်းရမ််းပခင််းတ ုံ ့်သည် 

အက  ျု်းသက်ဒရာက်မှုမရှ ဒစရ။ 

(ခ) က တတ  မသာ်းသမ ်း ဒမွ်းစာ်းပခင််းအတွက် တရာ်းဝငအ်ဒ ာက်အ ာ်း သက်ဒသခ ခ က် မပြစဒ်စရ။ 

(ဂ) စာခ ျုပ်စာတမ််းပါပစစည််းနငှ့်် သက်ဆ ုံငသ်ည့်် သ ုံ ့်မဟုံတ် အခငွ့််အာဏာဒပ်းအပ်ခ က်သည် တရာ်းဝငအ်ဒ ာက်အ ာ်း 

သက်ဒသခ ခ က် မပြစဒ်စရ။ 

၄၉။ ပုံေမ် ၁၆၊ ပုံေမ်ခွွဲ (က) ၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ ((ဃ) နငှ့်် (င) တ ုံ ့်ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းနငှ့်် ပုံေမ် ၁၇၊ ပုံေမ်ခွွဲ(က)၊ (ခ) နငှ့်် (ဂ) တ ုံ ့်ပါ 

စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းက ုံ မှတ်ပ ုံတင ်ာ်းလျှင ်ယင််းစာခ ျုပ်စာတမ််းပါ ပစစည််းနငှ့်် သက်ဆ ုံငဒ်သာ ကတ ပပျုခ က်နငှ့်် 

စည််းကမ််းခ က်မ ာ်းသည် တရာ်းဝငပ်ြစသ်ည်။ 
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အခန််း (၁၁) 

မှတပ် ုံတငအ်ရာရိှနငှ့်် စ ုံစမ််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းမ ်းတိုံ ့်၏ တာဝန်နငှ့်် လုံပ်ပိုံငခ်ွင့််မ ာ်း 

၅၀။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ ်ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည်- 

(က) စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းက ုံ မှတ်ပ ုံတငရ်န ်တငပ်ပလာပါက ဒအာက်ပါအတ ုံင််း ဒဆာငရွ်က်ရမည်- 

(၁) မှတ်ပ ုံတငရ်နတ်ငပ်ပသည့််ဒန ့်ရက်၊ အခ  န၊် နာရ နငှ့်် ဒနရပ်တ ုံ ့်က ုံ ယင််းစာခ ျုပ်စာတမ််းတွင ်ဒရ်းမှတ် ၍ 

မှတ်ပ ုံတငရ်န ်တငပ်ပသ၏ူလက်မှတ်က ုံ ဒရ်း  ုံ်းဒစပခင််း၊ 

(၂) စာခ ျုပ်စာတမ််းလက်ခ ရရှ ဒ ကာင််း ဒပပစာလက်မှတ်က ုံမှတ်ပ ုံတငရ်န ်တငပ်ပသအူာ်း  ုံတ်ဒပ်းပခင််း၊ 

(၃) မှတ်ပ ုံတငခ်ငွ့််ပပျုသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံ သက်ဆ ုံငသ်ည့််မှတ်ပ ုံတငစ်ာအုံပ်၌  ကန် ့် ကာပခင််း မရှ ဒစဘွဲ 

အစဉ်အတ ုံင််း မှတ်တမ််းတငပ်ခင််း။ 

(ခ) ညွှန ်ကာ်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ်၏ညွှန ်ကာ်းခ က်နငှ့််အည  မှတ်ပ ုံတငစ်ာအုံပ်က ုံ မှတ်ပ ုံတငရ်န ်တငပ်ပသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းနငှ့်် 

တ ုံက်ဆ ုံငစ်စဒ်ဆ်းမပ ်း လက်မှတ်ဒရ်း  ုံ်းရမည။် 

၅၁။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည်- 

(က) တရာ်း  ုံ ်း၏ ေ ကရ  သ ုံ ့်မဟုံတ် အမ န် ့် တာဝနခ် မ တတ ြူက ုံပြစဒ်စ၊ ပုံေမ် ၈၃၊ ပုံေမ်ခွွဲ (က) နငှ့်် (ခ) တ ုံ ့်အရ ဒပ်းပ ုံ ့်ဒသာ 

မ တတ ြူမ ာ်းမှတစပ်ါ်း က နစ်ာခ ျုပ်မ ာ်းတွင ်ဒအာက်ပါ ပ်ဆင့််ဒရ်းမှတ်ခ က်မ ာ်းက ုံ ဒရ်းမှတ်ရမည်- 

(၁) စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆ ုံဒ ကာင််းဝနခ် သည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆ ုံသကူ ုံယ်တ ုံင ်သ ုံ ့်မဟုံတ် က ုံယ်စာ်းပပျုသ ူသ ုံ ့်မဟုံတ် 

က ုံယ်စာ်းလှယ်လွှွဲအပ်ခ ရသ၏ူ လက်မှတ်နငှ့်် ဆက်လက်ဒရ်းသာ်းဒသာအခ က်မ ာ်း၊ 

(၂) ဤဥပဒေပါပပဋ္ဌာန််းခ က်မ ာ်းအရ စာခ ျုပ်စာတမ််းနငှ့်် စပ်လ ဉ််း၍ စစဒ်ဆ်းခ ရသတူ ုံ ့်၏ လက်မှတ်နငှ့်် 

ဆက်လက်ဒရ်းသာ်းဒသာအခ က်မ ာ်း၊ 

(၃) စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆ ုံပခင််းနငှ့်် စပ်လ ဉ််း၍ ဒငပွြစဒ်စ၊ ကုံနစ်ည်ပြစဒ်စ ဒပ်းအပ်ပခင််းနငှ့်် သက်ဆ ုံငဒ်သာ 

အြ ုံ်းစာ်းနာ်းအာ်းလ ုံ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် တစစ် တ်တစပ် ုံင််း လက်ခ ရရှ ဒ ကာင််း မ မ ဒရှဒမှာက်တွင ်ခ ဝနခ် က်မ ာ်း။ 

(ခ) စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆ ုံသကူ ပုံေမ်ခွွဲ (က) ပါဝနခ် ခ က်မ ာ်းက ုံ စာခ ျုပ်စာတမ််းတွင ် ပ်ဆင့််ဒရ်း 

မှတ်ခ က်မပပျုလ ုံဒ ကာင််း ပငင််းဆ ုံလျှင ်ယင််းသ ုံ ့်ပငင််းဆ ုံခ က်က ုံ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတပ် ုံတငမ်ပ ်းခ  နတ်ွင ်

မှတ်တမ််းတင ်ာ်းရမည။် 

၅၂။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါစာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် စာခ ျုပ်စာတမ််းတစရ်ပ်နငှ့်် စပ်လ ဉ််း၍ 

တစဒ်န ့်တည််း၌ဒဆာငရွ်က်ဒသာ ပုံေမ် ၅၀ နငှ့်် ၅၁ တ ုံ ့်အရ ဒဆာငရွ်က်ခ က်မ ာ်းက ုံ ယင််းစာခ ျုပ်စာတမ််းတွင ်ရက်စွွဲတပ်၍ 

လက်မှတ်ဒရ်း  ုံ်းရမည်။ 

၅၃။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါစာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည်- 
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(က) ဤဥပဒေပပဋ္ဌာန််းခ က်မ ာ်းအရ မှတ်ပ ုံတငခ်ငွ့််ပပျုရနတ်ငပ်ပသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းက ုံ မှတပ် ုံတင ်မပ ်းသည့််အခါ 

ယင််းစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း မှတပ် ုံတင ်ာ်းသည့်် မှတ်ပ ုံတငစ်ာအုံပ်အမှတ်နငှ့်် စာမ က်နာှမ ာ်း က ုံ စာခ ျုပ်စာတမ််းတွင ်

ဒရ်းသာ်း၍ မှတ်ပ ုံတငမ်ပ ်းဒ ကာင််း  ပ်ဆင့််ဒရ်းမှတ်ရမည်။ 

(ခ) ပုံေမ်ခွွဲ (က)အရ  ပ်ဆင့််ဒရ်းမှတ်ခ က်မ ာ်းက ုံ   ုံ်းတ ဆ ပ်  ုံတ်နှ ပ်ပခင််း၊ ရက်စွွဲနငှ့််အတူ လက်မှတ် ဒရ်း  ုံ်းပခင််းတ ုံ ့် 

ဒဆာငရွ်က်မပ ်းလျှင ်စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငပ်ခင််း မပ ်းဒပမာက်သည်။ 

၅၄။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည်- 

(က) စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းက ုံ စစဒ်ဆ်းရာ၌ လ ုံအပ်ပါက တရာ်း  ုံ ်း၏ က မ််းက  နလ်ွှာက ုံ တငပ်ပဒစန ုံင ်သည်။ 

(ခ) လ ုံအပ်လျှင ်စစဒ်ဆ်းဒမ်းပမန််းခ ရသ ူတစဦ််းခ င််းအလ ုံက်  ွက်ဆ ုံခ က်မ ာ်းက ုံ ဒရ်းမှတ်၍ မှတ်တမ််း 

တင ်ာ်းန ုံငသ်ည်။ 

(ဂ) စစဒ်ဆ်းဒမ်းပမန််းခ ရသတူ ုံ ့်၏  ွက်ဆ ုံခ က်မ ာ်းက ုံ ပပနလ်ည်ြတ်ပပမပ ်း  ွက်ဆ ုံသကူ ဟုံတမ်ှန ်ဒ ကာင််းဝနခ် လျှင ်

ယင််း ွက်ဆ ုံခ က်တွင ်လက်မှတ်ဒရ်း  ုံ်းရမည်။ 

(ဃ) မ မ လက်မှတ်ဒရ်း  ုံ်း ာ်းဒသာ  ွက်ဆ ုံခ က်ပါ အခ က်အလက်မ ာ်းက ုံ  ငရ်ှာ်းမပ ်းဒသာ 

အဒ ကာင််းအရာမ ာ်းအပြစ ်သတ်မှတ်န ုံသည်။ 

၅၅။ (က) ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါစာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် စ ုံစမ််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းမ ်း ၏ ကက ်း ကပ်မှုက ုံ 

ခ ယူဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

(ခ) စ ုံစမ််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းမ ်းသည် ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ ်ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ ၏ ဒဆာငရွ်က်ခ က်မ ာ်းနငှ့်် 

စပ်လ ဉ််း၍ တ ုံင ်ကာ်းလျှင ်လ ုံအပ်သလ ုံစစဒ်ဆ်း၍ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါစာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ ၏ 

ဥပဒေနငှ့််မည ဒသာ ဒဆာငရွ်က်ခ က်မ ာ်းရှ ပါက အဒရ်းယူ ဒဆာငရွ်က်န ုံငရ်န ်တ ုံင််းဒေသကက ်းသ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ 

ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတင ်အရာရှ    တငပ်ပရမည်။ 

(ဂ) တ ုံင််းဒေသကက ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည ်

စ ုံစမ််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းမ ်း၏ တငပ်ပခ က်က ုံ စ စစ၍် လ ုံအပ်သလ ုံ ဆ ုံ်းပြတ်ဒဆာငရွ်က်န ုံငသ်ည်။ 

၅၆။ တ ုံင််းဒေသကက ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည ်

ဒအာက်ပါက စစရပ်မ ာ်း ဒဆာငရွ်က်ရနလ် ုံအပ်ပါက ညွှန ်ကာ်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ်   တငပ်ပရမည်- 

(က) ပုံေမ် ၁၀ သ ုံ ့်မဟုံတ ်ပုံေမ် ၁၁ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်းမ ာ်းတွင ်မလ ုံအပ်သည့်် စာရွက် စာတမ််းမ ာ်း 

ြ က်ဆ ်းပခင််း၊ 

(ခ) ေဏဒ် က်းကင််းလွတ်ခငွ့််ပပျုပခင််း။ 

၅၇။ တ ုံင််းဒေသကက ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် 

မ မ လက်ဒအာက်ရှ  စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်းမ ာ်းက ုံ ဥပဒေနငှ့််အည ပြစဒ်စဒရ်းအတွက် တာဝနယ်ူ 

ကက ်း ကပ်ရမည်။ 
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၅၈။ ညွှန ်ကာ်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ်သည် မှတ်ပ ုံတငခ်အာ်းလ ုံ်းက ုံပြစဒ်စ၊ အခ  ျု ွှေ့က ုံပြစဒ်စ ကင််းလွတ်ခငွ့််ပပျုရန ်

တငပ်ပသည့််က စစနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ ဝနက်က ်း၏သဒဘာတူည ခ က်ပြင့်် ခငွ့််ပပျုန ုံငသ်ည်။ 

 

အခန််း (၁၂) 

မှတပ် ုံတငခ်ွင့််ပပျုရန် ပငင််းပယပ်ခင််းနငှ့်် အယ ခ ပခင််း 

၅၉။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ ်ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည်- 

(က) မှတ်ပ ုံတငရ်နတ်ငပ်ပသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံ ပုံေမ် ၃၄ ပါက စစရပ်မ ာ်းဒ ကာင့်် မှတ်ပ ုံတငရ်န ်ပငင််းပယ်လျှင ်

မည်သည့််အတွက် ပငင််းပယ်ဒ ကာင််းက ုံ သတ်မှတ် ာ်းဒသာ မှတ်ပ ုံတငစ်ာအုံပ်တွင ်

ဒရ်းသငွ််းမှတ်တမ််းတင ်ာ်းရမည့််အပပင ်စာခ ျုပ်စာတမ််း၌လည််း ပငင််းပယ်ဒ ကာင််း ဒြာ်ပပရမည်။ 

(ခ) ပုံေမ်ခွွဲ (က) အရ ပငင််းပယ်သည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းနငှ့်် သကဆ် ုံငသ်ည့်် ပုံဂ္ ျုလ်ကပြစဒ်စ၊ ယင််းစာခ ျုပ် 

စာတမ််းပါသက်ဆ ုံငဒ် ကာင််း အဆ ုံရှ သကူပြစဒ်စ၊ ပငင််းပယ်သည့််အမ န် ့်က ုံ  ုံတ်ဒပ်းရန ်ဒလျှာက ်ာ်း လျှင ်

သတ်မှတ် ာ်းသည့်် မှတ်ပ ုံတငစ်ာအုံပ်တွင ်ဒရ်းသငွ််းမှတ်တမ််းတင ်ာ်းသည့်် အဒ ကာင််းအရာမ ာ်း က ုံ မ တတ ြူမှန ်

အခမွဲ့်  ုံတ်ဒပ်းရမည်။ 

(ဂ) ပုံေမ်ခွွဲ(က) အရ ပငင််းပယ်သည့််စာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံ  ုံတ်ဒပ်းရနလ် ုံအပ်လျှင ်တ ုံင််းဒေသကက ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ 

ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတပ် ုံတငအ်ရာရှ ၏ အမ န် ့်အရသာ  ုံတ်ဒပ်း ရမည်။ 

၆၀။ (က) ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ က ဆ ုံ်းပြတ်ဒသာ ဒအာက်ပါ အခ က်မ ာ်းက ုံ 

မဒက နပ်သသူည် ဆ ုံ်းပြတ်ခ က်ခ မှတ်သည့််ဒန ့်မှ ရက်ဒပါင််း ၃၀ အတွင််း သတ်မှတ်ခ က် နငှ့််အည  တ ုံင််းဒေသကက ်း 

သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််း မတှ်ပ ုံတငအ်ရာရှ  က အယူခ ဝငဒ်ရာက်ခငွ့််ရှ သည်- 

(၁)  စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆ ုံပခင််းမပပျုဒ ကာင််း ပငင််းဆ ုံခ က်အရ မှတ်ပ ုံတငရ်န ်ပငင််းပယ်ခ ရပခင််း၊ 

(၂) စာခ ျုပ်စာတမ််းပါပစစည််းသည် စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ် ုံ်းမှစ ရငပ် ုံငခ်ငွ့််ရှ ဒသာ နယ်န မ တ်အတွင််း 

မက ဒရာက်သည့််အဒ ကာင််းဒ ကာင့််မှတစပ်ါ်း အပခာ်းအဒ ကာင််းတစရ်ပ်ရပ်ဒ ကာင့်် မှတ်ပ ုံတငဒ်ပ်းရန ်

ပငင််းပယ်ပခင််း။ 

(ခ) တ ုံင််းဒေသကက ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ ၏ ခ မှတ်သည့််အမ န် ့်က ုံ 

အယူခ ဝငန် ုံငခ်ငွ့််မရှ ဒစရ။ 

၆၁။ တ ုံင််းဒေသကက ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ ်

ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ က မှတပ် ုံတငရ်န ်ပငင််းပယ်ဒ ကာင််း ဆ ုံ်းပြတ်ခ က်မ တတ ြူနငှ့််အတူ 

အယူခ ဒလျှာက် ာ်းခ က်က ုံ သတ်မှတ်ရက်အတွင််း လက်ခ ရရှ လျှင ်ဥပဒေနငှ့််အည  စ စစရ်န ်စ ုံစမ််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းမ ်းအာ်း 

တာဝနဒ်ပ်းအပ်န ုံငပ်ါသည်။ 
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၆၂။ စ ုံစမ််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းမ ်းသည် ပုံေမ် ၆၁ အရ တာဝနဒ်ပ်းအပ်ခ က်က ုံ လက်ခ ရရှ လျှင ်ဒအာက်ပါတ ုံ ့်က ုံ ဒဆာငရွ်က်မပ ်း 

တာဝနဒ်ပ်းအပ်ပခင််းခ ရသည့်် ဒန ့်မှ ၁၅ ရက်အတွင််း သက်ဆ ုံငရ်ာ တ ုံင််းဒေသကက ်း သ ုံမဟုံတ် ပပည်နယ်၊ 

ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတပ် ုံတငအ်ရာရှ က ဒတွွှေ့ ရှ ခ က်အစ ရငခ် စာ ပပနလ်ည်တငပ်ပရမည်- 

(က) စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငရ်န ်တငပ်ပသမူ ာ်း စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆ ုံသမူ ာ်းနငှ့်် သက်ဒသမ ာ်းက ုံ   ုံ်းသ ုံ ့်ဆင့််ဒခေါ် ပခင််းနငှ့်် 

စစဒ်ဆ်းပခင််း၊ 

(ခ) လ ုံအပ်ဒသာအဒ ာက်အ ာ်း စာရွကစ်ာတမ််းမ ာ်းက ုံ သက်ဆ ုံငသ်မူ ာ်း  မှ ဒတာင််းခ ရယူပခင််း။ 

၆၃။ တ ုံင််းဒေသကက ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် 

စ ုံစမ််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းမ ်း၏ တငပ်ပခ က်က ုံ စ စစမ်ပ ်း ယင််းတငပ်ပခ က်ရရှ သည့််ဒန ့်မှ ခုံနစရ်က်အတွင််း ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ ်ပုံေမ် 

၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ ၏ ဆ ုံ်းပြတ်ခ က်က ုံ အတည်ပပျုသည့််အမ န် ့် သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပငဆ်ငသ်ည့််အမ န် ့် 

ခ မှတ်ရမည်။ 

၆၄။ တ ုံင််းဒေသကက ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ ်

ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ ၏ မှတ်ပ ုံတငခ်ငွ့််မပပျုဒ ကာင််း ဆ ုံ်းပြတ်ခ က်က ုံ ပပငဆ်ငသ်ည့််အမ န် ့် 

ခ မှတ်ပါက စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတပ် ုံတငခ်ငွ့််ပပျုရန ်အယူခ တငသ်ငွ််း သသူည် ယင််းအမ န် ့်ခ မှတ်သည့််ဒန ့်မှ ရက်ဒပါင််း ၃၀ 

အတွင််း ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ ်ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ် စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ    မှတပ် ုံတငခ်ငွ့််ပပျုရန ် ပ်မ တငပ်ပန ုံငသ်ည်။ 

၆၅။ ပုံေမ် ၆၄ နငှ့််အည  တငပ်ပခ က်အရ မှတ်ပ ုံတငခ်ငွ့််ရရှ ဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံ ကနဦ်းဒလျှာက် ာ်း သည့််ဒန ့်ရက်တွင ်

မှတ်ပ ုံတငသ်ကွဲ့်သ ုံ ့် မှတ်ယူရမည်။ 

၆၆။ (က) တ ုံင််းဒေသကက ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတပ် ုံတငအ်ရာရှ  က ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် 

ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ ၏ မှတ်ပ ုံတငရ်နပ်ငင််းပယ်သည့်် ဆ ုံ်းပြတ်ခ က်က ုံ အတည်ပပျုလျှင၊် 

အတည်ပပျုသည့််ဒန ့်မှ ရက်ဒပါင််း ၃၀ အတွင််း အယူခ ဝငဒ်ရာက်သ ူသည် သက်ဆ ုံငရ်ာမှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်း၌ စာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံ 

မှတ်ပ ုံတငဒ်စသည့်် တရာ်း  ုံ ်း၏ ေ ကရ  သ ုံ ့်မဟုံတ ်အမ န် ့်ခ မှတဒ်ပ်းန ုံငဒ်ရ်းအတွက်  သက်ဆ ုံငရ်ာ တရာ်း  ုံ ်းသ ုံ ့် 

ဒလျှာက် ာ်းန ုံငသ်ည်။ 

(ခ) အယူခ ဝငဒ်ရာက်သူသည် စာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံ မှတ်ပ ုံတငရ်န ်တရာ်း  ုံ ်း၏ ေ ကရ  သ ုံ ့်မဟုံတ ်အမ န် ့်ရရှ  ပါက 

ယင််းအမ န် ့်ခ မှတ်သည့််ဒန ့်ရက်မှ ရက်ဒပါင််း ၃၀ အတွင််း ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ် စာတမ််း 

မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ    စာခ ျုပ်စာတမ််းမတှ်ပ ုံတငဒ်ပ်းရန ်ဒလျှာက် ာ်းရမည်။ 

၆၇။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ ်ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် ပုံေမ် ၆၆၊ ပုံေမ်ခွွဲ (ခ) အရ 

တငပ်ပသည့််စာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံ ဥပဒေနငှ့််အည  မှတပ် ုံတငဒ်ပ်းရမည်။ 

 

အခန််း (၁၃) 

မှတပ် ုံတငပ်ခင််း၊ ရှာဒဖွပခင််း၊ မိတတ ူက ်းယ ပခင််းဆိုံငရ်ာ အခဒကက်းဒငမွ ာ်း 
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၆၈။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ဒအာက်ပါက စစရပ်မ ာ်းအတွက် ဒပ်းဒဆာငရ်မည့််အခဒ က်းဒငမွ ာ်းက ုံသတ်မှတ်မပ ်း သတ်မှတ်သည့်် 

အခဒ က်းဒငနွှုန််း ာ်းမ ာ်းက ုံ န ုံငင် ဒတာ်ပပနတ်မ််းတွင ် ည့််သငွ််းဒ ကညာရမည့််အပပင ်

မမ ျု ွှေ့နယ်စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်းမ ာ်းရှ  အမ ာ်းပပည်သပူမငသ်ာသည့်် ဒနရာ၌  ငရ်ှာ်းစွာဒြာ်ပပ ာ်း ရန ်

ညွှန ်ကာ်းရမည်- 

(က) စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း မတှ်ပ ုံတငပ်ခင််း၊ 

(ခ) မှတ်ပ ုံတငစ်ာအုံပ်နငှ့်် အညွှန််းမာတ ကာမ ာ်းက ုံ ရှာဒြွ ကည့်် ှု ပခင််းနငှ့်် မ တတ ြူဒရ်းကူ်းပခင််း၊ 

(ဂ)  ဒကာ်မရှငန်ာခန် ့်အပ်ပခင််း၊ 

(ဃ) စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆ ုံသ ူဒန  ုံငရ်ာသ ုံ ့် သာွ်းဒရာက်ဒဆာငရွ်က်ပခင််း၊ 

(င)  ဘာသာပပနခ် က်မ ာ်း တွွဲ ာ်းပခင််း၊ 

(စ) ခ  ပ်ပ တ်ဒသတမ််းစာမ ာ်းက ုံ   န််းသ မ််းပခင််း၊ ြွင့််ဒပ်းပခင််းနငှ့်် ပပနအ်ပ်ပခင််း၊ 

(ဆ) မှတ်ပ ုံတငသ်ည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံပြစဒ်စ၊ မှတ်ပ ုံတငရ်နပ်ငင််းပယ်ဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံပြစဒ်စ၊ 

 ုံတ်ယူပခင််းမရှ ၍ လ ုံပခ ျုစွာ   န််းသ မ််း ာ်းပခင််း၊ အပခာ်းက စစရပ်မ ာ်း ဒဆာငရွ်က်ပခင််း။ 

၆၉။ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငဒ်ပ်းရန ်တငပ်ပသသူည် ပုံေမ် ၆၈ အရ သတ်မှတ်ဒ ကညာ ာ်းဒသာ အခ 

ဒ က်းဒငနွှုန််း ာ်းမ ာ်းပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငခ်က ုံ မှတ်ပ ုံတငသ်ည့််အခ  နတ်ွင ်ဒပ်းဒဆာငရ်မည်။ 

 

အခန််း (၁၄) 

မှတပ် ုံတငပ်ပ ်းပဖစသ်ည်ဟုံ မှတယ် ရသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း 

၇၀။ ဒအာကပ်ါစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း သ ုံ ့်မဟုံတ ်ဒပမပ ုံမ ာ်းသည် ဤဥပဒေအရ မှတ်ပ ုံတငမ်ပ ်းပြစသ်ည်ဟုံ မှတ်ယူရမည်- 

(က) ဒပမခနွန်ှုန််းသတ်မှတ်သည့််အရာရှ  သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပငဆ်ငသ်တ်မှတ်သည့််အရာရှ က  ုံတ်ဒပ်းဒသာ သ ုံ ့်မဟုံတ် 

လက်ခ  ာ်းဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းနငှ့်် မှနက်နဒ် ကာင််း သက်ဒသခ လက်မှတ် ဒရ်း  ုံ်း ာ်း  သည့်် 

စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊ 

(ခ) န ုံငင် ဒတာ်အစ ုံ်းရက ဒပမတ ုံင််းတာရန ်တာဝနဒ်ပ်းအပ်သည့််အရာရှ က  ုံတ်ဒပ်းဒသာ သ ုံ ့်မဟုံတ် 

လက်ခ ဒသာစာခ ျုပ်စာတမ််းနငှ့်် ဒပမပ ုံမ ာ်း၊ ယင််းအရာရှ တ ုံ ့်က မှနက်နဒ် ကာင််း သက်ဒသခ လက်မှတ် 

ဒရ်း  ုံ်း ာ်းသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းနငှ့်် ဒပမပ ုံမ ာ်း၊ 

(ဂ) တည်ဆွဲဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်အရ အခနွ ် ုံ ်း၌ မှနမ်ှနဒ်ပ်းပ ုံ ့်ရသည့်် ဒက ်းရွာစာရင််းနငှ့်် သက်ဆ ုံငဒ်သာ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း၊ 

(ဃ) န ုံငင် ဒတာ်အစ ုံ်းရအတွက် ဒပမဒပေါ်၊ ဒပမဒအာက် အက  ျု်းစ ်းပွာ်းအလ ုံ ့်ငာှ လွှွဲဒပပာင််းဒပ်းအပ်ဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း။ 

၇၁။ ပုံေမ် ၇၀ ပါစာခ ျုပ်စာတမ််းနငှ့်် ဒပမပ ုံမ ာ်းက ုံ မည်သမူဆ ုံသတ်မှတ်သည့်် အခဒ က်းဒငဒွပ်းသွင််း၍  ကည့်် ှုခငွ့််နငှ့်် 

မ တတ ြူကူ်းယူခငွ့််ရှ သည်။ 

 

အခန််း (၁၅) 
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တာ်းပမစခ် ကမ် ာ်း 

၇၂။ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငလ်ုံပ်ငန််းဒဆာငရွ်က်ရန ်ဤဥပဒေအရ ခန် ့်အပ်တာဝနဒ်ပ်းပခင််းခ ရသ ူမည်သမူျှ 

တစဦ််းတစဒ်ယာက်ဒသာသအူက  ျု်းပ က်စ ်းနစန်ာဒစရန ်အ က ပြင့််ပြစဒ်စ၊ ယင််းသ ုံ ့် နစန်ာဒစရန ်အဒ ကာင််းရှ ဒ ကာင််း 

သ လ က်နငှ့််ပြစဒ်စ၊ မမှနမ်ကနသ်ည်က ုံ သ လ က်နငှ့််ပြစဒ်စ၊ သ ရှ ရနအ်ဒ ကာင််းရှ  လ က်နငှ့််ပြစဒ်စ မှတ်ပ ုံတငရ်န ်

တငပ်ပဒသာစာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ အပ်နှ  ာ်းဒသာ စာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ 

မမှနမ်ကနပ်ြည့််စွက်ပခင််း၊ ပပငဆ်ငပ်ခင််း၊ ပယ်ြ က်ပခင််း၊ မ တတ ြူ ဒရ်းကူ်းပခင််း၊ ဘာသာပပနဆ် ုံပခင််း သ ုံ ့်မဟုံတ် 

မှတ်ပ ုံတငဒ်ပ်းပခင််းမပပျုရ။ 

၇၃။ မည်သမူျှ ဒအာကပ်ါအခ က်တစရ်ပ်ရပ်က ုံ က ြူ်းလွနပ်ခင််းမပပျုရ- 

(က) ဤဥပဒေအရ ဒဆာငရွ်က်သည့်် မှုခင််းတစစ် ုံတစရ်ာတွငပ်ြစဒ်စ၊ စ ုံစမ််းစစဒ်ဆ်းပခင််းပပျုရာတွင ်ပြစဒ်စ၊ 

မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ  သ ုံ ့်မဟုံတ ်စ ုံစမ််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းမ ်းဒရှ ွှေ့ဒမှာက်၌ မမှနမ်ကန ်ွကဆ် ုံပခင််း၊ 

(ခ) မမှနက်နဒ်သာ စာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံပြစဒ်စ၊ ဘာသာပပနဆ် ုံခ က်က ုံပြစဒ်စ၊ ဒပမပ ုံ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပ ုံစ မ တတ ြူ က ုံပြစဒ်စ 

သ လ က်နငှ့်် မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ    အပ်နှ ပခင််း၊ 

(ဂ) ဤဥပဒေအရ ဒဆာငရွ်က်သည့်် မှုခင််းတစစ် ုံတစရ်ာတွငပ်ြစဒ်စ၊ စ ုံစမ််းစစဒ်ဆ်းပခင််းပပျုရာတွင ်ပြစဒ်စ၊ 

စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆ ုံသ ူသ ုံ ့်မဟုံတ် ယင််း၏ က ုံယ်စာ်းလှယ ်မဟုံတ်ဘွဲ အဒယာငဒ်ဆာင၍် စာခ ျုပ်တငပ်ပပခင််း၊ 

 ွက်ဆ ုံခ က်ဒပ်းပခင််းနငှ့်် တစန်ည််းနည််းပြင့်် မမှနမ်ကန ်ဒဆာငရွ်က်ပခင််း။ 

 

အခန််း (၁၆) 

ပပစေ်ဏ်မ ာ်း 

၇၄။ မည်သမူဆ ုံ ပုံေမ် ၇၂ နငှ့်် ၇၃ တ ုံ ့်ပါ တာ်းပမစခ် က်တစရ်ပ်ရပ်က ုံ ဒြာက်ြ က်က ြူ်းလွနဒ် ကာင််း ပပစမ်ှု ငရ်ှာ်းစ ရငပ်ခင််း 

ခ ရလျှင ်  ုံသကူ ုံ ခုံနစန်စှ ်က်မပ ုံဒသာ ဒ ာငေ်ဏပ်ြစဒ်စ၊ ဒငေွဏပ်ြစဒ်စ၊ ေဏန်စှရ်ပ်လ ုံ်းပြစဒ်စ ခ မှတ်ရမည်။ 

၇၅။ မည်သမူဆ ုံ ပုံေ၇်၂ နငှ့်် ၇၃ တ ုံ ့်ပါ တာ်းပမစခ် က်တစရ်ပ်ရပ်က ုံ ဒြာက်ြ က်က ြူ်းလွနရ်ာတွင ်အာ်းဒပ်း ကူည ဒ ကာင််း 

ပပစမ်ှု ငရ်ှာ်းစ ရငပ်ခင််း ခ ရလျှင ်  ုံသကူ ုံ မူရင််းပပစမ်ှုပါ သတမ်ှတ် ာ်းသည့်် ပပစေ်ဏ ်အတ ုံင််းခ မှတ်ရမည်။ 

၇၆။ မည်သမူဆ ုံ တာ်းပမစခ် က်ပါ မ  ျု်းတူပပစမ်ှုတစရ်ပ်ရပ်က ုံ  ပ်မ က ြူ်းလွနဒ် ကာင််း ပပစမ်ှု ငရ်ှာ်း စ ရငပ်ခင််းခ ရလျှင ်

  ုံသကူ ုံ ဒ ာငေ်ဏခ်ုံနစန်စှခ် မှတ်ရမည့််အပပင ်ဒငေွဏလ်ည််း ခ မှတ်န ုံငသ်ည်။ 

 

အခန််း (၁၇) 

အဒ ဒွ  ွ

၇၇။ မည်သည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမတှ်ပ ုံတငအ်ရာရှ  သ ုံ ့်မဟုံတ ်စ ုံစမ််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းမ ်းကမဆ ုံ ဤဥပဒေပါ 

ပပဋ္ဌာန််းခ က်မ ာ်းနငှ့််အည  သဒဘာ  ုံ်းပြင့်် တာဝန ်မ််းဒဆာငရ်ာ၌ ဥပဒေအရဒပ်းအပ် ာ်းဒသာလုံပ်ငန််း 
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တာဝနအ်ရပငင််းဆ ုံပခင််း၊ စစဒ်ဆ်းပခင််းနငှ့်် သတ်မှတ်ခ က်နငှ့်် ဒဆာငရွ်က်ဒစပခင််းတ ုံ ့်က ုံအဒ ကာင််းပပျု၍ တရာ်းစွွဲဆ ုံပခင််း၊ 

အဒရ်းယူပခင််း မရှ ဒစရ။ 

၇၈။ တာ်းပမစခ် က်ပါ ပပစမ်ှုတစရ်ပ်ရပ်က ုံ ဒြာက်ြ က်က ြူ်းလနွပ်ခင််းခ ရသပြင့်် နစန်ာသကူ တရာ်း  ုံ ်းသ ုံ ့် ဦ်းတ ုံက်ဒလျှာက် ာ်း 

တရာ်းစွွဲဆ ုံရာတွင ်သက်ဆ ုံငရ်ာစာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ  သ ုံ ့်မဟုံတ် စ ုံစမ််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းမ ်းသည် သက်ဒသအပြစ ်

သက်ဒသခ ပခင််းက ုံပြစဒ်စ၊ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်းမှ လ ုံအပ်ဒသာ အဒ ာက်အ ာ်း စာရွကစ်ာတမ််းမ ာ်း၏ 

မ တတ ြူမှန ်အခမွဲ့် ုံတ်ဒပ်းပခင််းက ုံပြစဒ်စ ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၇၉။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ ်ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် ဒသတမ််းစာမှတစပ်ါ်း 

အပခာ်းစာရွက်စာတမ််းမ ာ်းက ုံ ၂၄ လအတွင််း ပပနလ်ည်ဒရွ်းယူပခင််းမရှ လျှင ်တ ုံင််းဒေသကက ်း သ ုံ ့်မဟုံတ် ပပည်နယ်၊ 

ပပည်ဒ ာငစ်ုံနယ်ဒပမ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတပ် ုံတင ်အရာရှ ၏ ခငွ့််ပပျုခ က်ပြင့်် ြ က်ဆ ်းန ုံငသ်ည်။ 

၈၀။ ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ က ဤဥပဒေနငှ့််အည  မှတပ် ုံတင ်သည့်် 

စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းသည် စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆ ုံတငပ်ပသတူ ုံ ့်၏  ွက်ဆ ုံတငပ်ပခ က်မ ာ်းက ုံ စ စစ၍် 

မှတ်ပ ုံတငသ်ငွ််းရပခင််း ပြစသ်ပြင့်် ယင််းအရာရှ ၏ ဒဆာငရွ်က်ခ က်က ုံ ခ ုံငမ်ာမှုမရှ ဟုံ မှတ်ယူပခင််း မပပျုရ။ 

၈၁။ ဤဥပဒေတွင ်မည်သ ုံ ့်ပငပ်ါရှ ဒစကာမူ အစ ုံ်းရပ ုံငပ်စစည််းအပ်နှ ခ ရသအူရာရှ  သ ုံ ့်မဟုံတ် ပစစည််း  န််း အရာရှ တ ုံ ့်သည ်

မ မ တ ုံ ့်၏တာဝနအ်ရခ ျုပ်ဆ ုံသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတင ် ုံ ်းသ ုံ ့် မ မ တ ုံ ့်က ုံယ်တ ုံင ်

လာဒရာက်ပခင််းမှဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ မ မ ၏က ုံယ်စာ်းလှယက် ုံ ဒစလွှတ်ရပခင််းမှဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ ပုံေမ် ၅၀ အရ 

လက်မှတ်ဒရ်း  ုံ်းရပခင််းမှဒသာ်လည််းဒကာင််း ကင််းလွတ်ခငွ့််ရှ သည်။ 

၈၂။ ပုံေမ် ၈ အရ ခ ျုပ်ဆ ုံသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်းနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ လ ုံအပ်လျှင ်ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ ်ပုံေမ် ၈ ပါ 

စာခ ျုပ်စာတမ််းအရာရှ က သက်ဆ ုံငရ်ာစာခ ျုပ်စာတမ််း ခ ျုပ်ဆ ုံသမူ ာ်းအာ်း အဒ ကာင််း ကာ်းဒမ်းပမန််း န ုံငသ်ည်။ 

စာခ ျုပ်စာတမ််းခ ျုပ်ဆ ုံဒ ကာင််း ယ ုံ ကည်လျှင ်မှတ်ပ ုံတငဒ်ပ်းရမည်။ 

၈၃။ (က) တရာ်းမက င့််  ုံ်းဥပဒေအရ မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာ ပစစည််းဒရာင််းခ ဒ ကာင််း သက်ဒသခ  လက်မှတ် ုံတ်ဒပ်းသည့်် 

တရာ်း  ုံ ်းက ယင််းသက်ဒသခ လက်မှတ် မ တတ ြူက ုံ ပစစည််းတညရ်ှ ရာဒေသရှ  ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း 

မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ    ဒပ်းပ ုံ ့်ရမည်။ 

(ခ) ဒလလ တငဒ်ရာင််းခ ဒသာ မဒ ွှွှေ့မဒပပာင််းန ုံငဒ်သာ ပစစည််းနငှ့််စပ်လ ဉ််း၍ ဒလလ ဆွွဲ၍ဝယ်ယူရရှ သ ူ

အာ်း ုံတ်ဒပ်းသည့်် ဒရာင််းခ ဒ ကာင််းလက်မှတ်မ တတ ြူက ုံ သက်ဆ ုံငရ်ာအရာရှ က ပစစည််းတည်ရှ ရာဒေသ ပုံေမ် ၇ 

သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ    ဒပ်းပ ုံ ့်ရမည်။ 

(ဂ) ပုံေမ် ၇ သ ုံ ့်မဟုံတ် ပုံေမ် ၈ ပါ စာခ ျုပ်စာတမ််း မှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် ပုံေမ်ခွွဲ (က) နငှ့်် (ခ) တ ုံ ့်အရ ဒပ်းပ ုံ ့်ဒသာ 

တရာ်း  ုံ ်း၏သက်ဒသခ လက်မှတ် မ တတ ြူ သ ုံ ့်မဟုံတ် ဒရာင််းခ ဒ ကာင််း လက်မှတ်မ တတ ြူက ုံ သတ်မှတ် ာ်းဒသာ 

မှတ်ပ ုံတငစ်ာအုံပ်တွင ်တွွဲ ာ်းရမည်။ 
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၈၄။ (က) စာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း မှတ်ပ ုံတငဒ်ပ်းရန ်ဒဆာငရွ်က်ဒနစဉ် ကန် ့်ကွက်ခ က်ရှ ပါက ကန် ့်ကွက်သ ူက ုံ ရက်ဒပါင််း ၉၀ 

အတွင််း သက်ဆ ုံငရ်ာတရာ်း  ုံ ်းက  ုံတ်ဒပ်းသည့်် ယာယ တာ်းဝရမ််း တငပ်ပဒစရမည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင််း 

တငပ်ပန ုံငပ်ခင််းမရှ ပါက စာခ ျုပ်စာတမ််းမတှ်ပ ုံတငပ်ခင််းက ုံ ဆက်လက်ဒဆာငရွ်က် ရမည။် 

(ခ) ဤဥပဒေနငှ့််အည  မှတ်ပ ုံတင ်ာ်းဒသာစာခ ျုပ်မ ာ်းက ုံ ပယ်ြ က်လ ုံလျှင ်ပယ်ြ က်လ ုံသကူ သ ်းပခာ်း 

သက်သာခငွ့််အက်ဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန််းခ က်အရ အဆ ုံပါစာခ ျုပ်စာတမ််းက ုံ ြ က်သ မ််းဒပ်းရန ်သက်ဆ ုံငရ်ာ တရာ်း  ုံ ်းတွင ်

ဒလျှာက် ာ်းရမည်။ 

(ဂ) မမ ျု ွှေ့နယ် စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်ရာရှ သည် ပုံေမ်ခွွဲ (ခ)အရ ဒလျှာက် ာ်းပခင််းအတွက် တရာ်း  ုံ ်း ကခ မှတ်သည့်် 

ေ ကရ  သ ုံ ့်မဟုံတ် အမ န် ့်တာဝနခ် မ တတ ြူက ုံ လက်ခ ရရှ လျှင ်ယင််းေ ကရ  သ ုံ ့်မဟုံတ် အမ န် ့်နငှ့််အည  ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၈၅။ ဤဥပဒေပြင့််  ုံပ်သ မ််းသည့်် စာခ ျုပ်စာတမ််းမှတ်ပ ုံတငအ်က်ဥပဒေ (THE REGISTRATION ACT, India Act 16, 1908, Vol.X) 

အရ  ုံတ်ပပနခ်ွဲ့်သည့်် နည််းဥပဒေ၊ စည််းမ ဉ််း၊ စည််းကမ််း၊ အမ န် ့်ဒ ကာ်ပငာစာ၊ အမ န် ့်၊ ညွှန ်ကာ်းခ က်နငှ့်် 

လုံပ်  ုံ်းလုံပ်နည််းမ ာ်းက ုံ ဤဥပဒေနငှ့်် မဆန် ့်က ငသ်ဒရွွှေ့ ဆကလ်က်က င့််သ ုံ်းန ုံငသ်ည်။ 

၈၆။ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန််းခ က်မ ာ်းက ုံ အဒကာငအ် ည်ဒြာ်ဒဆာငရွ်က်ရာတွင-် 

(က) ဝနက်က ်းဌာနသည် နည််းဥပဒေမ ာ်း၊ စည််းမ ဉ််းနငှ့်် စည််းကမ််းမ ာ်းက ုံ ပပည်ဒ ာငစ်ုံအစ ုံ်းရအြွွဲွှေ့၏ 

သဒဘာတူည ခ က်ပြင့််  ုံတ်ပပနန် ုံငသ်ည်။ 

(ခ) ဝနက်က ်းဌာနနငှ့်် ဦ်းစ ်းဌာနတ ုံ ့်သည် အမ န် ့်ဒ ကာ်ပငာစာ၊ အမ န် ့်၊ ညွှန ်ကာ်းခ က်နငှ့်် လုံပ်  ုံ်းလုံပ်နည််း မ ာ်းက ုံ 

 ုံတ်ပပနန် ုံငသ်ည်။ 

၈၇။ THE REGISTRATION ACT, (India Act 16, 1908, Vol.X) က ုံ ဤဥပဒေပြင့််  ုံတ်သ မ််း လ ုံက်သည်။ 

ပပည်ဒ ာငစ်ုံသမမတပမနမ်ာန ုံငင် ဒတာ် ြွွဲွှေ့စည််းပ ုံအဒပခခ ဥပဒေအရ ကျွန်ုံပ်လက်မှတ်ဒရ်း  ုံ်းသည်။ 

 

 (ပ ုံ) ငဒ်က ာ် 

 န ုံငင် ဒတာ်သမမတ 

 ပပည်ဒ ာငစ်ုံသမမတပမနမ်ာန ုံငင် ဒတာ ်


