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လက်နက်မ  ျားအက်ဥပဒေ 

[INDIA ACT XI, 1878.] 

(1st October, 1878.) 

 

နိေါန်ျား 

ချွငျ်ားခ က ်

ပုေမ် ၁ ဒအ က်ပါတ  ို့နငှ်ို့ ကျွမ်ျားဝငသ်က်ဆ  ငမ်ှုမရှ ဒေရ- 

(က) ပငလ်ယ်ဒရဒ က ငျ်ားသ  ျား ဒရယ ဉ်ဒပေါ်တ ငရ်ှ သည်ို့ လက်နက်မ  ျား၊ ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က်မ  ျား(သ  ို့) 

ေေသ်  ျားသ  ဒလှ ငပ်ေစည်ျားမ  ျားအ ျားလ  ျား 

(ခ) အေ  ျားရအမ န် ို့အရ လက်နက်၊ ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က်မ  ျား သ  ို့မဟ တ် ေေသ်  ျားသ  ဒလှ ငပ်ေစည်ျားမ  ျားက   ထ တ်လ ပ်ခခငျ်ား၊ 

အသ ငဒ်ခပ ငျ်ားခခငျ်ား၊ ဒရ ငျ်ားခ ခခငျ်ား၊ တငသ် ငျ်ားခခငျ်ား၊ တငပ်  ို့ခခငျ်ား၊ လက်ခ ထ ျားရှ ခခငျ်ား၊ ခပည်သ ို့ဝနထ်မ်ျားမ  ျား သ  ို့မဟ တ် 

ခမနမ် န  ငင် နယ်ဒခမထ နျ်ားသ မ်ျားဒရျားတပ်ဆ  ငရ် အက်ဥပဒေ သ  ို့မဟ တ် ခမနမ် န  ငင် အရ တပ်ဖ ဲ ွဲ့ အက်ဥပဒေအရ 

ဖ ဲွဲ့ေည်ျားထ ျားသည်ို့ တပ်ဖ ဲွဲ့ဝငမ်  ျား၊ သ  ို့မဟ တ် ထ  အဖ ဲွဲ့ဝငမ်  ျား ေသည်တ  ို့က တ ဝနဝ်တတ ရ ျားထမ်ျားဒဆ ငေ်ဉ် 

က  ငဒ်ဆ ငခ်ခငျ်ားမ  ျား။ 

ပုေမ် ၂-၃ x x x x 

ပုေမ် ၄ အဓိပပ ယဒ်  ်ပပခ က ်

အဒခမ က် “Cannon” ဆ  သည်မ ှ အဒခမ က်ငယ် Howitzer၊ ဒမ ်တ မ  ျား Mortars၊ န ရ တငအ်ဒခမ က် Wall-pieces၊ မေထ်ဒရလ  

Mitrailleuses၊ အခခ ျား အဒခမ က် Other Ordnancer၊ ေက်အဒခမ က် Machine guns နငှ်ို့ ၎ငျ်ားတ  ို့၏ 

အေ တ်အပ  ငျ်ားမ  ျားအ ျားလ  ျားအခပင၊် ၎ငျ်ားအဒခမ က်နငှ်ို့ ပေစည်ျားတငဒ်သ ခ  ၊ သယ်ယ ဒသ ယ ဉ်၊ ပေဒ်ဖ က်ဒသ  

က ရ ယ တနဆ် မ  ျားအ ျားလ  ျားပါဝငသ်ည်။ 

လက်နက် Arms ဆ  သည်မ ှ 

(၁) ဓါျားဦျားချွနက်   ဓါျားသ  ျား ၃ လက်မထက်ပ  ဒသ  ဒမ ငျ်ားခ ဓါျားမ  ျား Clasp-knives 

(၂) အ မ်တ ငျ်ား၊ လယ်ယ (သ  ို့) ေက်မှုလက်မှုလ ပ်ငနျ်ားမ  ျားတ ငသ်  ျားရန ်မရည်ရ ယ်ဒသ ဓါျားဦျားချွနက်   ဓါျားဦျား အရှည ်၅ 

လက်မထက်ပ  ဒသ  ဓါျားမ  ျား၊ Knives 

(၃) န  ငင် ဒတ ်သမမတ၏ အမ န် ို့ဒ က ်ခင ေ ခဖင်ို့ သတ်မှတ်ဒသ  အခခ ျားဓါျားအမ   ျားအေ ျားအခပင ်

(၄) ဒသနတ် Fire-arms၊ လှ ေ ပ် Bayonets၊ ဓါျားလ ယ် Sword၊ ဓါျားဒခမ  င ်Daggers၊ လှ  Spears၊ လှ သ  ျား Spear-heads၊ အဒခမ က် 

Cannon၊ လက်နက်အေ တ်အပ  ငျ်ားမ  ျားနငှ်ို့ လက်နက်လ ပ်ဒသ  ေက်မ  ျား။ 

ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က် Ammunition ဆ  သည်မှ  
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သဒ္ဘ ဖ က်ဒရခမ  ပ်ဗ  ျားမ  ျား၊ မ ျားက ည်မ  ျား၊ ဂ မ်ျားယမ်ျား၊ ေ  ငျ်ားနမ  က်ယမ်ျား၊ ဒသနတ်ဒက  က်မ ျား၊ ဒသနတ် က ဖက်၊ 

ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က်အေ တ်အပ  ငျ်ား၊ အခခ ျားဒပါက်က ဲဒေတတ်ဒသ  ဓါတ်သတတ  ပေစည်ျားမ  ျားနငှ်ို့ ၎ငျ်ား 

ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က်ခပ လ ပ်ဒသ  ေက်အ ျားလ  ျားပါဝငသ်ည်။ သ  ို့ရ တ င ်ခ၊ဲ ကန် ို့၊ ယမ်ျားေ မ်ျားမပါ။ 

ေေပ်ေစည်ျား Military Stores ဆ  သည်မှ  န  ငင် ဒတ ်သမမတက ခပနတ်မ်ျားတ င ်အမ န် ို့ဒ က ်ခင ေ ခဖင်ို့ အခါအ ျားဒလ  ်ေ   

အထ ျားသက်ဆ  ငဒ်ေဒသ  ေေပ်ေစည်ျားတေခ် ခ က   ဆ  လ  သည်ို့အခပင ်၎ငျ်ားတ င ်အခါ အ ျားဒလ  ်ေ   ထ  ပ ေမ်က   

သက်ဆ  ငဒ်ေသည်ို့ ခ၊ဲ ကန် ို့၊ ယမ်ျားေ မ်ျားနငှ်ို့ အခခ ျားပေစည်ျားမ  ျား အ ျားလ  ျား ပါဝငသ်ည်။ 

လ  ငေ်င ်Licence ဆ  သည်မှ  ဤအက်ဥပဒေအရ ဒပျားသည်ို့ လ  ငေ်ငက်   ဆ  လ  သည်။ 

ပုေမ် ၅ လိုငစ်ငမ်ရ ိဘ ဲအသငွဒ်ပပ ငျ်ားပခငျ်ား၊ ဒ  ငျ်ားခ ပခငျ်ားကို တ ျားပမစပ်ခငျ်ား 

လ  ငေ်ငရ်ရှ ၍လည်ျားဒက ငျ်ား၊ လ  ငေ်ငပ်ါေည်ျားကမ်ျားခ က်နငှ်ို့မည ္ လဲ က် မည်သ မျှလက်နက်ခယဲမ်ျား မ ျားဒက  က် 

ေေပ်ေစည်ျားတေခ် ခ က   ခပ လ ပ်ခခငျ်ား၊ အသ ငဒ်ခပ ငျ်ားခခငျ်ား၊ ဒရ ငျ်ားခ ခခငျ်ား၊ ထ ျားသ  ခခငျ်ား၊ ဒရ ငျ်ားလ   ဒ က ငျ်ားဒခပ ခခငျ်ား၊ 

ဒရ ငျ်ားရနဆ်  ငခ်ငျ်ားခခငျ်ားမခပ ရ။ (ဤခပဋ္ဌ နျ်ားခ က်က   ဒဖ က်ဖ က်လျှင ်ပ ေမ် ၁၉(က) နငှ်ို့ တရ ျားေ ဆဲ  ရမည်။) 

လ  ငေ်ငခ်ဖင်ို့ လက်နက်ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က်က  ငသ် သည် လ  ငေ်ငရှ် သ သ  ို့သ  ဒရ ငျ်ားန  ငပ်ပ ျား ဤသ  ို့ဒရ ငျ်ားပါ က 

ဝယ်သ ၏အမည်နငှ်ို့ ဒနရပ်တ  ို့က   ခရ  ငတ်ရ ျားသ ကက ျား (သ  ို့မဟ တ်) အန ျားဆ  ျားရဲေခနျ်ားမ ျားထ တ  င ်က ျားရ မည်။ 

(ဤခပဋ္ဌ နျ်ားခ က်က   ဒဖ က်ဖ က်လျှင ်ပ ေမ် ၁၉(ခ) နငှ်ို့ တရ ျားေ ဆဲ  ရမည်။) 

လက်နကမ်  ျား 

တငသ်ငွျ်ားမှု၊ ပပညပ်တငပုိ် ို့မှုန င်ို့ သယယ်ပုိူ ို့ဒ  ငမ်ှု 

ပုေမ် ၆ မည်သ ကမျှ ခပည်ဒထ ငေ် ခမနမ် န  ငင် အတ ငျ်ားသ  ို့ (သ  ို့) ခပငပ်သ  ို့ ပငလ်ယ်ဒရျားဒ က ငျ်ား (သ  ို့) က နျ်ားဒ က ငျ်ားမှ 

မည်သည်ို့လက်နက် (သ  ို့) ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က် (သ  ို့) ေေသ်  ျားသ  ဒလှ ငက် နမ်  ျားက   လ  ငေ်င ်မရှ ္ ဲထ  ို့အခပင ်ထ  လ  ငေ်ငက် 

ခ င်ို့ခပ ထ ျားသည်ို့ နည်ျားလမ်ျားအတ  ငျ်ားမဟ တ်ပါက ယ ဒဆ ငလ် ခခငျ်ားမခပ ရ။ (လ  ငေ်ငမ်ဲို့တငပ်  ို့ခခငျ်ားနငှ်ို့ တငသ် ငျ်ားမှုက   

တ ျားခမေခ်ခငျ်ား) 

အထက်အပ  ေပ် ေမ်ပါ ခပဋ္ဌ နျ်ားခ က်သည် (အဒခမ က်မှတေပ်ါျား) လက်နက်မ  ျား (သ  ို့) ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က် 

အဒရအတ က်အဒတ ်အတနက်   ဥပဒေအရ ပ  ငဆ်  ငခ် င်ို့ရှ သ တေဦ်ျားအ ျား ၎ငျ်ားအတ က် က  ယ်ပ  ငအ်သ  ျားခပ  ရနတ်ငပ်  ို့ခခငျ်ား 

(သ  ို့) ခပည်ပတငသ် ငျ်ားမှုက   မထ ခ  က်ဒေရ။ သ  ို့ဒသ ် အဒက က်အခ နဒ်က က်သ  (သ  ို့) 

ပုေမ် ၇ ပငလ်ယ်ဒရဒ က ငျ်ားအဒက က်အခ နအ်က်ဥပဒေတ င  ်ခပဋ္ဌ နျ်ားခ က်တေေ်  တေရ် မရှ ဒသ ်လည်ျား 

မည်သည်ို့လက်နက် (သ  ို့) ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က် (သ  ို့) ေေသ်  ျားသ  ဒလှ ငပ်ေစည်ျားမ  ျားက   က  ငဒ်ဆ ငသ် သည် 

ဤအက်ဥပဒေ၏ လ  ငေ်ငပ် ေမ် ၁၆ အရ ခပည်ဒထ ငေ် ခမနမ် န  ငင် သမမတ၏ အမ န် ို့မရှ ္ ဲမည်သည်ို့က န ်

ဒလှ ငရ်  တ ငမ်ဆ   သ  ဒလှ ငခ်ခငျ်ားမခပ ရပါ။ 

ပုေမ် ၈-၉ x x x x x 

ပုေမ် ၁၀ ခပည်ဒထ ငေ် ခမနမ် န  ငင် ၏သမမတသည် အခ  နန်ငှ်ို့ဒလ  ်ည ေ   အထက်မှနှု ျားဒဆ ်သည်ို့ 

ဒန ို့ေဉ်ေ မ  ျားထ တ်ခပနန်  ငသ်ည်။ 
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(က) မည်သည်ို့ပ  သဏ္ဍ နရ်ှ သည်ို့လက်နက်မ  ျား၊ ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က် (သ  ို့) ေေသ်  ျားသ  ဒလှ ငပ်ေစည်ျားမ  ျား 

ခမနမ် န  ငင် တဝှမ်ျားတ င ်သယ်ယ ပ  ို့ဒဆ ငမ်ှုက   ၎ငျ်ားကန် ို့သတ်ေည်ျားမ ဉ်ျားခ မှတ်ခခငျ်ား (သ  ို့) တ ျားခမေခ်ခငျ်ား (သ  ို့) 

မည်သည်ို့လက်နက်အေ တ်အပ  ငျ်ားခဖေဒ်ေ (သ  ို့) တပ်ဆငလ်ျှငခ်ဖေဒ်ေ လ  ငေ်င၏်ခ င်ို့ခပ ခ က်မှတေပ်ါျား ထ  လ  ငေ်င၏် 

ခ င်ို့ခပ ထ ျားသည်ို့နည်ျားလမ်ျားအရသ  သယ်ဒဆ ငခ် င်ို့ရှ ပါသည်။ (သယ်ယ ပ  ို့ဒဆ ငမ်ှုက   တ ျားခမေန်  ငသ်ည်ို့အ ဏ ) 

(ခ) x x x x 

ရ ငျ်ားလငျ်ားခ က်။ လက်နက်၊ ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က် (သ  ို့) ေေသ်  ျားသ  ဒလှ ငပ်ေစည်ျားမ  ျားက   ခပည်ဒထ ငေ်  ခမနမ် န  ငင် ၏ 

ဆ ပ်ကမ်ျားမ  ျားတ င ်သဒ္ဘ ခဖင်ို့ ဒရ ွဲ့ဒခပ ငျ်ားသယ်ယ မှု၏ အဓ ပပ ယ်က   ဤပ ေမ်တ င ်(လက် နက်မ  ျားက   

သဒ္ဘ ခဖင်ို့လ တ်ခခငျ်ား) 

ပုေမ် ၁၁ ခပည်ဒထ ငေ် ခမနမ် န  ငင် ၏သမမတသည် ခမနမ် န  ငင် ၏ နယ်ခခ ျားတဒလျှ က်ခဖေဒ်ေ၊ ထ  ို့အခပင ်

အခခ ျားနယ်န မ တ်ခဖေဒ်ေ၊ ထ  ို့အခပင ်အဆ  ပါ နယ်ခခ ျားတဒလျှ က်တ င ်လ ပ်က  ငခ် င်ို့ရှ သည်ဟ ယ ဆလျှင ်

မည်သည်ို့ဒနရ ၌မဆ   ရှ ဒဖ ဒရျားေခနျ်ားမ  ျားဖ င်ို့လှေပ်ပ ျား ဒရယ ဉ်၊ လှည်ျားနငှ်ို့ ဝနတ်ငထ် ျားသည်ို့ တ ရေဆ န ်မ  ျား၊ 

က နဒ်သတတ  အ ျားလ  ျား၊ အထ ပ်အပ  ျားနငှ်ို့ ဒရ ွဲ့ဒခပ ငျ်ားသ မ  ျားက   ရပ်တန် ို့၍လက်နက်မ  ျား၊ ခယဲမ်ျားမ ျား 

ဒက  က်နငှ်ို့ေေသ်  ျားသ  ဒလှ ငပ်ေစည်ျားမ  ျားက   သမမတကခဖေဒ်ေ၊ ၎ငျ်ားက  ယ်ေ ျားအမည်နငှ်ို့တက  အ ဏ  

အပ်နငှျ်ားခ ရသ ခဖေ်ဒေ (သ  ို့) အဆ  ပါရ  ျား၏ အ ဏ အရခဖေဒ်ေ ရပ်တန် ို့ရှ ဒဖ ခ င်ို့ရှ သည်။ (ရှ ဒဖ ဒရျားေခနျ်ား 

တည်ဒထ ငခ် င်ို့အ ဏ ) 

ပုေမ် ၁၂ သကက မကငျ်ား ွယ ်  လက်နကခ်ဲယမ်ျားစစပ်စစည်ျားတစခ်ုခုကိ ုသယဒ်  ငသ်အူ ျား မ်ျားပခငျ်ား 

လက်နက်ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က် ေေပ်ေစည်ျားတေခ် ခ က   ဥပဒေနငှ်ို့ဆန် ို့က ငဒ်သ  အဒ က ငျ်ားက ေစတေခ် ခ တ င ်သ  ျားရနအ် က နငှ်ို့ 

သယ်ယ ဒနသည်ဟ  သကဘ မကငျ်ားခဖေက် မည်သ ကမဆ   သယသ် တ ငလ်  ငေ်ငရ်ှ သည်ခဖေ ်ဒေ၊ မရှ သည်ခဖေဒ်ေ 

ဝရမ်ျားမပါ္ဖဲမ်ျားဆ ျားန  င၍် လက်နကမ်  ျားက   သ မ်ျားယ န  ငသ်ည်။ ဖမ်ျားဆ ျားသ သည် ရ ဇဝတ်တရ ျားသ ကက ျားနငှ်ို့ 

ရဲတပ်ဖ ဲ ွဲ့ဝငမ်ဟ တ်ပါက ရဲတပ်ဖ ဲ ွဲ့သ  ို့ အခမနဆ်  ျားပ  ို့အပ်ရမည။် ဖမ်ျားဆ ျားသ သည် ရဲတပ်ဖ ဲ ွဲ့ဝငခ်ဖေပ်ါက 

ရ ဇဝတ်တရ ျားသ ကက ျားထ  ပ  ို့ရမည်။ 

ပုေမ် ၁၃ လိုငစ်ငမ်ရ ိဘနဲ င်ို့ လက်နက်စွကဲိုငသ် ွျားလ ပခငျ်ားကိုတ ျားပမစပ်ခငျ်ား 

လ  ငေ်ငရ်ရှ ထ ျားဒသ ်လည်ျား ၎ငျ်ားလ  ငေ်ငပ်ါနည်ျားလမ်ျားနငှ်ို့အည မဟ တ်လျှင ်မည်သ မျှ လက်နက်တေခ် ခ  က   

ေ ကဲ  ငသ်  ျားလ ခခငျ်ားမခပ ရ။ လ  ငေ်ငမ်ဲို့ခဖေဒ်ေ၊ လ  ငေ်ငပ်ါခပဋ္ဌ နျ်ားခ က်မ  ျားက   ဆန် ို့က င၍်ခဖေဒ်ေ၊ 

လက်နက်ေ ကဲ  ငသ်  ျားလ လျှင ်၎ငျ်ားေ ကဲ  ငသ် ထ မှ လက်နက်က   ရ ဇဝတ်တရ ျားသ ကက ျား၊ ရဲတပ်ဖ ဲ ွဲ့ (သ  ို့မဟ တ်) 

န  ငင် ဒတ ်သမမတက ဤက ေစအတ က် အ ဏ အပ်နငှျ်ားထ ျားဒသ  အခခ ျားသ တေဦ်ျားဦျားတ  ို့က သ မ်ျားဆည်ျား 

အဒရျားယ န  ငသ်ည်။ 

လက်နက်ဆ  သည်တ င ်ဓါျားဦျားချွန၍် ဓါျားရ  ျား၌ ခ  ငပ်မဲေ  တပ်ထ ျားဒသ  အလ  ျားအရှည် ဓါျားရ  ျားပါ ၅ လက်မ ထက်ပ  သည်ို့ 

အ မ်သ  ျား၊ လယ်ယ သ  ျား (သ  ို့မဟ တ်) ေက်မှုလက်မှုလ ပ်ငနျ်ားသ  ျားအတ က်သ  ရည်ရ ယ်သည်ို့ ဓါျားမ  ျားလည်ျားပါဝငသ်ည်။ 

(ဤခပဋ္ဌ နျ်ားခ က်က   ဒဖ က်ဖ က်လျှင ်ပ ေမ် ၁၉(င)နငှ်ို့ တရ ျားေ ဆဲ  ရမည်။) 
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ပုေမ် ၁၄ ဒသနတစ်သည်တို ို့ကို လိုငစ်ငမဲ်ို့မထ ျား ပခငျ်ား 

လ  ငေ်ငရ်ရှ ပပ ျားခဖေ၍် ၎ငျ်ားလ  ငေ်ငအ်ရ ခ င်ို့ခပ ခ က်နငှ်ို့အည မဟ တ်လျှင ်မည်သ မျှ အဒခမ က်၊ ဒသနတ်၊ ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က်၊ 

ေေပ်ေစည်ျားတေခ် ခ က   မ မ လက်ဝယ်တ ငလ်ည်ျားဒက ငျ်ား၊ မ မ ၏ ေ မ အ ပ်ခ  ပ်မှုဒအ က် တ ငဒ်သ ်လည်ျားဒက ငျ်ား 

မထ ျားရှ ရ။ (ဤခပဋ္ဌ နျ်ားခ က်က   ဒဖ က်ဖ က်လျှင ်ပ ေမ် ၁၉(ေ) နငှ်ို့ တရ ျားေ ဆဲ   ရမည်။) 

ပုေမ် ၁၅ အခ ိ ျို့ဒန  မ  ျား၌ လိုငစ်ငမဲ်ို့လက်နက်တစစ် ုတစ ် ကို မထ ျား ပခငျ်ား 

န  ငင် ဒတ ်သမမတ၏ အမ န် ို့ခဖင်ို့ ဤပ ေမ်က   အထ ျားသက်ဆ  ငဒ်ေဒသ  ဒနရ တေခ် ခ တ င ်လ  ငေ်ငရ်ရှ ၍ ၎ငျ်ားလ  ငေ်ငအ်ရ 

ခ င်ို့ခပ ခ က်နငှ်ို့ အည မဟ တ်လျှင ်မည်သ မျှ မည်သည်ို့လ  ငေ်ငမ်ဲို့ လက်နက်တေေ်  တေရ်  က  မျှ လက်ရှ မထ ျားရဟ  

ထ တ်ခပနန်  ငသ်ည်။ (ဤခပဋ္ဌ နျ်ားခ က်က   ဒဖ က်ဖ က်လျှင ်ပ ေမ် ၁၉(ေ) နငှ်ို့ တရ ျားေ ဆဲ  ရမည။်) 

ပုေမ် ၁၆ လက်နကက်ို  ဲစခန်ျား (သို ို့မဟတု)် လိုငစ်င ်လက်နက်ဒ  ငျ်ားသထူ ၌ အပ်န   ပခငျ်ား 

(၁) မည်သ မဆ   လက်နက်ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က်ေေပ်ေစည်ျားတေခ် ခ က   လ  ငေ်ငက် နခ်ခငျ်ား (သ  ို့မဟ တ်) လ တ် 

ပင မ်ျားခ မ်ျားသ ခ င်ို့က နခ်ခငျ်ားဒ က င်ို့ (သ  ို့မဟ တ်) ပ ေမ် (၁၅) အရအမ န် ို့ဒ က ်ခင အရခဖေခ်ခငျ်ားတေခ် ခ  ဒ က င်ို့ 

လက်ရှ ထ ျားခခငျ်ားသည် ဥပဒေနငှ်ို့ဆန် ို့က ငပ်ါက အခမနဆ်  ျား အန ျားဆ  ျားရဲေခနျ်ား (သ  ို့မဟ တ်) လ  ငေ်င ်

ရလက်နက်ဒရ ငျ်ားသ ထ ခဖေဒ်ေ အပ်နှ ရမည်။ (ဤခပဋ္ဌ နျ်ားခ က်က   ဒဖ က်ဖ က်လျှင ်ပ ေမ် ၁၉(ဈ)နငှ်ို့ တရ ျားေ ဆဲ  ရမည်။ 

(၂) ဤသ  ို့အပ်ပပ ျားက ၎ငျ်ားအပ်သ အဒနခဖင်ို့ 

(က) အပ်ထ ျားသည်ို့ ပေစည်ျားက   လက်ရှ ထ ျားရန ်ဥပဒေနငှ်ို့ က  ကည် သည်ို့အခါ ခပနယ် ရနန်ငှ်ို့ 

(ခ) ဥပဒေနငှ်ို့အည  က  ငခ် င်ို့ရှ သ အ ျား ဒရ ငျ်ားခ န  ငရ်န ်အခ င်ို့အဒရျားရှ သည်။ 

(၃) အထက်ပါအတ  ငျ်ား အပ်နှ ထ ျားသည်ို့က လအတ ငျ်ား ပ  ငရ်ှငအ် ျား ခပနမ်ဒပျားသည်ို့/ ဒရ ငျ်ားခ ခခငျ်ားမခပ ရ သည်ို့ 

ပေစည်ျားအ ျားလ  ျားက   အေ  ျားရ္ဏ္ဍ အခဖေ ်သ မ်ျားယ ရမည်။ 

(၄) (က) န  ငင် ဒတ ်သမမတသည် နည်ျားဥပဒေခဖင်ို့ (၁) လ  ငေ်ငရ်လက်နက်ဒရ ငျ်ားသ ထ  လက်နက်ခယဲမ်ျား မ  ျားအပ်န  ငရ်န ်

ေည်ျားကမ်ျားခ က်မ  ျားနငှ်ို့ (၂) ၎ငျ်ားအပ်ဒသ ပေစည်ျားမ  ျားက   မည်မျှ က ခမင်ို့မှ ္ဏ္ဍ အခဖေ ်သ မ်ျားယ ရန ်က လက   

ခပဋ္ဌ နျ်ားန  ငသ်ည်။ 

လိုငစ်ငမ်  ျား 

ပုေမ် ၁၇ ခပည်ဒထ ငေ် ခမနမ် န  ငင် ဒတ ်သမမတသည် အခ  နအ်ခါအလ  က် နှု ျားဒဆ ်ဒ ကခင ေ တမ်ျားခဖင်ို့ မည်သည်ို့ 

အရ ရှ က ခဖည်ို့ေ က်ရမည်ို့ပ  ေ ၊ လ  က်န ရမည်ို့ေည်ျားမ ဉ်ျားမ  ျား လ  က်န မှုက   ဆ  ျားခဖတ်သတ်မှတ်၍  

မည်သည်ို့လ  ငေ်ငမ်  ျားက   ဒပျားရမည်ဟ  သတ်မှတ်ဆ  ျားခဖတ်န  ငသ်ည်ို့အခပင ်အခခ ျားက ေစရပ်မ  ျားအတ က် ဤသ  ို့ဒသ  

ေည်ျားမ ဉ်ျားမ  ျားက   ခ မှတ်န  ငသ်ည်- 

(က) မည်သည်ို့လ  ငေ်ငသ်ည် မည်သည်ို့သက်တမ်ျားအထ  ဆကလ်က်အသက်ဝငခ်ခငျ်ား။ 

(ခ) ထ  သ  ို့ ဒေသလ  ငေ်ငမ်  ျားက   အခခ ျားနည်ျားခဖင်ို့ ပ  ငဆ်  ငထ် ျားရ  မဟ တ်္ ဲမည်သည်ို့အခ နသ်တ်မှတ် ခခငျ်ား (သ  ို့) 

တ ဆ ပ်ဒခါငျ်ားတန်္   ျားနငှ်ို့ ည သည်ို့အခ နသ်တ်မှတ်ခခငျ်ား။ 
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(ဂ) လ  ငေ်ငသ်ည် ပ  ငဆ်  ငမ်ှုအတ က် သ မဟ တ်္ ဲလ  ငေ်ငက်  ငဒ်ဆ ငသ် အ ျား ခပည်ဒထ ငေ် ခမနမ် န  ငင်  ဒတ ်သမမတက 

ခပဋ္ဌ နျ်ားထ ျားသည်ို့ပ  ေ တ င ်မှတ်တမ်ျား (သ  ို့) ခဖေေ်ဉ်မ  ျားက   ဒရျားသ ငျ်ားရနည် န ်က ျားခခငျ်ား၊ 

ထ  လ  ငေ်ငအ်ရဒဆ ငရ် က်မှုမှနသ်မျှက   မှတ်တမ်ျားတငခ်ခငျ်ား (သ  ို့) ခဖေေ်ဉ်မ  ျားဒရျားသ ငျ်ားခခငျ်ားခဖင်ို့ အေ  ျားရ 

အရ ရှ တေဦ်ျားက ခပသရနဒ်တ ငျ်ားဆ  သည်ို့အခါ ေ ေေဒ်ေရနထ် ျားရှ ခခငျ်ား။ 

(ဃ) ပ ေမ် ၅ နငှ်ို့ ပ ေမ် ၆ အရ လ  ငေ်ငက်  ငဒ်ဆ ငသ် မည်သ ို့ထ သ  ို့လည်ျားဒက ငျ်ား (သ  ို့) ေေသ်  ျားပေစည်ျား (သ  ို့) 

လက်နက်မ  ျားခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က်မ  ျား ထ တ်လ ပ်ရ ဒနရ သ  ို့ ဝငထ် က်ေေဒ်ဆျားန  ငရ်န ်အေ  ျားရအရ ရှ  တေဦ်ျားအ ျား 

အခ င်ို့အ ဏ အပ်နငှျ်ားခခငျ်ား။ 

(င) ထ  ပ ဂ္  လ်မ  ျားက   ၎ငျ်ားတ  ို့ပ  ငဆ်  ငသ်ည်ို့ လက်နက်မ  ျား၊ ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က်မ  ျား (သ  ို့) ေေသ်  ျားပေစည်ျား အ ျားလ  ျား (သ  ို့) 

၎ငျ်ားတ  ို့၏ထ နျ်ားဒ က ငျ်ားမှုဒအ က်ရှ  အထက်ပါပေစည်ျားအ ျားလ  ျားက   ခပသဒေရန ်ည န ်က ျားန  င ်သည်။ အေ  ျားရအရ ရှ  

တေဦ်ျားအ ျား အ ဏ အပ်နငှျ်ားထ ျားခခငျ်ားတ  ို့အခပင ်

(ေ) မည်သည်ို့လ  ငေ်ငက်  မဆ   က  ငဒ်ဆ ငထ် ျားသ  (သ  ို့) မည်သည်ို့လ  ငေ်ငအ်ရ ထ  ကဲို့သ  ို့ ဒဆ ငရ် က်န  င ်ရန ်လ ပ်က  ငခ် င်ို့ရှ သ  

ထ  ို့အခပင ်ထ တ်လ ပ်ရန ်(သ  ို့) လက်နက်မ  ျား၊ ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က် (သ  ို့) ေေသ်  ျားပေစည်ျား ၏ေ ရငျ်ားက   သ ရှ ရနအ်တ က် 

အေ  ျားရအရ ရှ တေဦ်ျားက ဆင်ို့ဆ  န  ငခ် င်ို့ရှ ရန ်လ  အပ်ခခငျ်ားတ  ို့ခဖေ ်ကပါ သည်။ 

ပုေမ် ၁၈ မညသ်ည်ို့လိုငစ်ငက်ိုမ ိ ုပယ ် က်ပခငျ်ား(သို ို့)  ပ် ိငုျ်ားဒစပခငျ်ား 

(က) လ  ငေ်ငထ် တ်ဒပျားသည်ို့အရ ရှ (သ  ို့) ထ  အရ ရှ ထက်အဆင်ို့ခမင်ို့သည်ို့ အ ဏ ပ  င ်(သ  ို့) ဒေသတေခ်  အတ ငျ်ား 

ေ ရငပ်  ငခ် င်ို့ရှ သည်ို့ တရ ျားသ ကက ျားနယ်ဒခမလ ထ လ  ခခ  ဒရျားက   ထ ပါျားမှု အဒခခအဒနမ  ျားက   ပယ် ဖ က်ခခငျ်ား(သ  ို့) 

ရပ်ဆ  ငျ်ားခခငျ်ားခပ န  ငပ်ါသည်။ 

(ခ) မည်သည်ို့တရ ျားသ ကက ျား၏ ဒရှွဲ့ဒမှ က်၌မဆ   လ  ငေ်ငက်  ငဒ်ဆ ငသ် သည် အထက်ဒဖ ်ခပပါအက်ဥပ ဒေက   

ဆန် ို့က ငက်  ျားလ နလ်ျှင(်သ  ို့) ေည်ျားမ ဉ်ျားမ  ျားက   မလ  က်န လျှင ်ထ  ို့အခပင ်

(ဂ) ခပည်ဒထ ငေ် ခမနမ် န  ငင် ဒတ ်သမမတသည် ဒဂဇက်ဒ ကခင ေ တမ်ျားတ င ်ထည်ို့သ ငျ်ား၍ ခမနမ် န  ငင်  အေ တ်အပ  ငျ်ား(သ  ို့) 

ခမနမ် န  ငင် တေဝ်ှမ်ျားလ  ျားတ င ်လ  ငေ်ငပ်ယ်ဖ က်ခခငျ်ား(သ  ို့) ရပ်ဆ  ငျ်ားခခငျ်ားခပ န  ငပ်ါသည်။ 

ပုေမ် ၁၈-က ခပည်ဒထ ငေ် န  ငင် ဒတ ်သမမတသည် ဒအ က်ပါအတ  ငျ်ားအမ န် ို့ခ န  ငသ်ည်- 

(က) အယ ခ တငသ် ငျ်ားခခငျ်ားနငှ်ို့ ခပငဆ်ငမ်ှုခပ လ ပ်ခခငျ်ား 

(၁) လက်နက်လ  ငေ်ငအ်သေ ်လဲလှယ်ရန(်သ  ို့) လ  ငေ်ငထ် တ်ဒပျားသည်ို့ အမ န် ို့က   ခငငျ်ားဆနခ်ခငျ်ား (ပယ်ခ ခခငျ်ား) 

(၂) ပ ေမ် ၁၈ အပ  ေခ်  ဲ(က) အရ လ  ငေ်ငပ်ယ်ဖ က်ခခငျ်ား၊ ရပ်ဆ  ငျ်ားခခငျ်ားဆ  ငရ်  အမ န် ို့ခ မှတ်ခခငျ်ား 

(ခ) အဆ  ပါအယ ခ မှုနငှ်ို့ ခပငဆ်ငမ်ှုမ  ျားအတ က ်က လသတ်မတှ်ခခငျ်ားနငှ်ို့ လ ပ်ထ  ျားလ ပ်နည်ျားမ  ျားက   

သတ်မှတ်ခပဋ္ဌ နျ်ားန  ငသ်ည်။ 

ပပစေ်ဏ်မ  ျား 

ပုေမ် ၁၉ ပ ေမ် ၅၊ ၆၊ ၁၀၊ ၁၃ မ ှ၁၇ အထ  ဒဖ က်ဖ ကမ်ှုမ  ျား 

မည်သ မဆ   
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(က) ပ ေမ် ၅ ပါ ခပဋ္ဌ နျ်ားခ က်မ  ျားက   ဆန် ို့က င၍် လက်နက်၊ ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က်၊ ေေပ်ေစည်ျားတေခ် ခ က   ထ တ်လ ပ်၊ 

အသ ငဒ်ခပ ငျ်ား၊ ဒရ ငျ်ားခ ၊ ထ ျားသ  ၊ ဒရ ငျ်ားရနက်မ်ျားလှမ်ျား(သ  ို့မဟ တ်) ဒရ ငျ်ားရနခ်ငျ်ားက ငျ်ား လျှင ်

(ခ) ပ ေမ် ၅ ပါ ခပဋ္ဌ နျ်ားခ က်အတ  ငျ်ား တ  င ်က ျားရန ်ပ က်က က်လျှင ်

(ဂ) ပ ေမ် ၆ ပါ ခပဋ္ဌ နျ်ားခ က်မ  ျားက   ဆန် ို့က င၍် လက်နက်ခယဲမျ်ားမ ျားဒက  က် ေေပ်ေစည်ျားတေခ် ခ က   တငပ်  ို့ခခငျ်ား(သ  ို့မဟ တ်) 

တငသ် ငျ်ားခခငျ်ားခပ လျှင ်

(ဃ) ပ ေမ် ၁၀ အရ ထ တ်ခပနဒ်သ  ေည်ျားမ ဉ်ျားတ ျားခမေခ် က်တေခ် ခ က   ဆန် ို့က င၍် လက်နက်ခယဲမ်ျားမ ျား ဒက  က် 

ေေပ်ေစည်ျားတေေ်  တေရ် က   သယ်ပ  ို့လျှင ်

(င) ပ ေမ် ၁၃ ပါခပဋ္ဌ နျ်ားခ က်က   ဆန် ို့က င၍် လက်နကေ် ကဲ  ငသ်  ျားလ လျှင ်

(ေ) ပ ေမ် ၁၄(သ  ို့) ပ ေမ် ၁၅ ပါ ခပဋ္ဌ နျ်ားခ က်မ  ျားက   ဆန် ို့က င၍် လက်နက် (အဒခမ က်၊ ဒသနတ်)၊ ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က်၊ 

ေေပ်ေစည်ျားတေခ် ခ က   လက်ဝယ်ထ ျားလျှင ်(သ  ို့မဟ တ်) မ မ ေ မ အ ပ်ခ  ပ်မှုဒအ က်တ င ်ထ ျားရှ လျှင ်

(ဆ) ပ ေမ် ၁၇(ဂ) အရ နည်ျားဥပဒေအတ  ငျ်ား မ မ ထ ျားရှ ရမည်ို့မတှ်တမ်ျား (သ  ို့မဟ တ်) ေ ရငျ်ားဇယ ျားတ င ်

တမငမ်မှနမ်ကနဒ်ရျားသ ငျ်ားလျှင ်

(ဇ) ပ ေမ် ၁၇(င) အရ နည်ျားဥပဒေအတ  ငျ်ား ပေစည်ျားခပသရနအ်တ က် အေ  ျားရက ဒခေါ်ဒသ အခါ ခပရနတ်မင ်ပ က်က က်လျှင ်

(ဈ) ပ ေမ် ၁၄(သ  ို့) ပ ေမ် ၁၆ အရ လ  အပ်သည်ို့အတ  ငျ်ား လက်နက်၊ ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က်၊ ေေပ်ေစည်ျားမ  ျားက   

အပ်ရနပ် က်က က်လျှင ်

ထ  သ အ ျား ၃ နေှအ်ထ  ဒထ ငေ်ဏ ်(သ  ို့မဟ တ်) ဒင ေဏ ်(သ  ို့မဟ တ်) ေဏန်ေှရ်ပ်ေလ  ျားခ မှတ်ရမည်။ 

ပုေမ် ၂၀ လက်နက်စသည်တို ို့ကိ ုလိုငစ်ငမဲ်ို့မသဒိအ ငဝ် က်မှု 

မည်သ မဆ   

ရ ဇသတ်ကက ျားတ င ်အဓ ပပ ယ်ဒဖ ်ခပထ ျားသည်ို့ ခပည်သ ို့ဝနထ်မ်ျား (သ  ို့မဟ တ်) မ ျားရထ ျားဝနထ်မ်ျား (သ  ို့မဟ တ်) 

ခပည်သ ို့သယ်ယ ပ  ို့ဒဆ ငဒ်ရျားဝနထ်မ်ျားတေဦ်ျားဦျားတ  ို့ မသ ရှ ဒေရန ်အ က နငှ်ို့ ခပ လ ပ်ဒ က ငျ်ား ထငရ်ှ ျားဒေသည်ို့ 

နည်ျားလမ်ျားခဖင်ို့ ပ ေမ် ၁၉(က)(င)(ဃ) (သ  ို့မဟ တ်) (ေ) တ ငဒ်ဖ ်ခပဒသ  ခပ မ မှုက  ခပ  ခခငျ်ားနငှ်ို့ ပ ေမ် ၂၅ အရ ရှ ဒဖ ေဉ် 

လက်နက်ေသည်တ  ို့က   လျှ  ွဲ့ ဝှက်လျှင ်(သ  ို့မဟ တ်) လျှ  ွဲ့ ဝှက်ရနအ် ျား ထ တ်လျှင ်၎ငျ်ားသ က   ၇ နေှထ်  ဒထ ငေ်ဏ ်

(သ  ို့မဟ တ်) ဒင ေဏ ်(သ  ို့မဟ တ်) ေဏန်ေှရ်ပ်ေလ  ျားခဖေဒ်ေ ခ မှတ်ရမည်။ 

ပုေမ် ၂၁ လိုငစ်ငစ်ညျ်ားကမ်ျားဒ  က ် က်ပခငျ်ား 

မည်သ မဆ   လ  ငေ်ငေ်ည်ျားကမ်ျားခ က်က   ဒဖ က်ဖ က်ခခငျ်ား (သ  ို့မဟ တ်) လ  က်န ရန ်ပ က်က က်ခဲို့ခခငျ်ား ဒ က င်ို့ ပ ေမ် 

၁၉(သ  ို့မဟ တ်) ၂၀ အရ ခပေေ်ဏမ်ခ မှတ်န  ငက် ထ  သ အ ျား ၆ လအထ ဒထ ငေ်ဏ ်(သ  ို့မဟ တ်) က ပ် ၅၀၀ အထ  ဒင ေဏ ်

(သ  ို့မဟ တ်) ေဏန်ေှရ်ပ်ေလ  ျားခ မှတ်ရမည်။ 

ပုေမ် ၂၂ လက်နက်ခဲယမ်ျားစစပ်စစည်ျားတို ို့ကို လိုငစ်ငမဲ်ို့ဒ  ငျ်ားဝယမ်ှု 

မည်သ မဆ   လက်နက်လ  ငေ်ငမ်ရှ သ  (သ  ို့မဟ တ်) လက်နက်ဒရ ငျ်ားပ  ငခ် င်ို့မရှ သ ထ မှ လက်နက်ခယဲမ်ျား 

ေေပ်ေစည်ျားတေခ် ခ က   သ လ က်နငှ်ို့ ဝယ်လျှင ်(သ  ို့မဟ တ်)ဥပဒေနငှ်ို့အည  လက်ရှ ထ ျားပ  ငခ် င်ို့ ရှ /မရှ က   ဒသခ  ဒအ င ်
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ကက  တငမ်ေ  ေမ်ျား္လဲ က် ၎ငျ်ားသ ထ  လက်နက်၊ ေေပ်ေစည်ျားတေခ် ခ က   အပ်နငှျ်ားလျှင ်ထ  သ  အ ျား ၆ လထ  ဒထ ငေ်ဏ ်

(သ  ို့မဟ တ်) ၅၀၀ ထ  ဒင ေဏ ်(သ  ို့မဟ တ်) ေဏန်ေှရ်ပ်လ  ျားခ မတှ်ရမည်။ 

ပုေမ် ၂၃ နည်ျားဥပဒေဒ  က်  ကပ်ခငျ်ားအတကွ် ပပစေ်ဏ် 

မည်သ မဆ   ဤအက်ဥပဒေအရ နည်ျားဥပဒေတေခ် ခ က   ဒဖ က်ဖ က်၍ ဤဒဖ က်ဖ က်မှုအတ က် ခပေေ်ဏ ်

ခပဋ္ဌ နျ်ားခ က်မရှ လျှင ်ဤပ ေမ်အရ တေလ်အထ  ဒထ ငေ်ဏ ်(သ  ို့မဟ တ်) က ပ်နေှရ် အထ  ဒင ေဏ ်(သ  ို့မဟ တ်) 

ေဏန်ေှရ်ပ်လ  ျားခ မှတ်ရမည်။ 

ပုေမ် ၂၄ ဘဏ္ဍ အပ စသ်မ်ိျားယခူွင်ို့ 

လက်နက်ခယဲမ်ျားေေပ်ေစည်ျားတေခ် ခ နငှ်ို့ ပတ်သက်၍ ဤအက်ဥပဒေအရ ခပေမ်ှုထငရ်ှ ျားေ ရငရ် တ င ်ေ ရငသ်ည်ို့ တရ ျားရ  ျားမှ 

အဆ  ပါလက်နက်ခယဲမ်ျားေေပ်ေစည်ျားအ ျားလ  ျား (သ  ို့မဟ တ်) အခ   ွဲ့အဝက်အခပင ်၎ငျ်ား ပေစည်ျားမ  ျား သယ်ယ ပ  ို့ဒဆ ငရ် ၌ 

အသ  ျားခပ ဒသ ယ ဉ်၊ တ ရေဆ နန်ငှ်ို့ ထည်ို့ဒသ ဒသတတ  အထ တအ်ပ  ျားမှ ေ၍ ၎ငျ်ားတ  ို့တ ငပ်ါဒသ  အခခ ျားပေစည်ျားမ  ျားက  ပါ 

္ဏ္ဍ အခဖေသ် မ်ျားရမည်ဟ  သင်ို့ဒတ ်သလ  အမ န် ို့ခ မှတ် န  ငသ်ည်။ 

ပုေမ် ၂၅ လိုငစ်ငရ် ိသည်ို့ လက်နက၊် ခဲယမ်ျား၊ စစပ်စစည်ျားတို ို့ကို   ဇဝတတ်  ျားသကူက ျားက ရ  ဒ ွသမ်ိျား ယပူခငျ်ား 

ရ ဇဝတ်တရ ျားသ ကက ျားတေဦ်ျားဦျားက ၎ငျ်ား၏ေ ရငပ်  ငခ် င်ို့အ ဏ ရှ သည်ို့ နယ်ပယ်အတ ငျ်ား ဒနထ  ငသ် တေ ်ဦျားဦျားသည် 

ဥပဒေနငှ်ို့ဆန် ို့က ငဒ်သ  က ေစတေခ် ခ အတ က် လက်နက်ခယဲမ်ျား၊ ေေပ်ေစည်ျားတေခ် ခ က   လက်ရှ  ထ ျားသည်ဟ  

လည်ျားဒက ငျ်ား၊ ထ  လက်နက်ေသည်တ  ို့က   ထ  သ လက်ရှ ထ ျားလျှင ်ခပည်သ လ ထ ပင မ်သက်ေ   ဒနထ  ငဒ်ရျားက   

ဒ္ျားခဖေရ်နရ်ှ သည်ဟ လည်ျားဒက ငျ်ား၊ ယ   ကည်ရနအ်ဒ က ငျ်ားရှ လျှင ်မည်သည်ို့အခါမဆ   ထ  သ  

ရ ဇဝတ်တရ ျားသ ကက ျားသည် ၎ငျ်ားယ   ကည်သည်ို့အဒ က ငျ်ားက   ပထမဒရျားမှတ်၍ ထ  ပေစည်ျားမ  ျားဒတ ွဲ့ ရန ်

၎ငျ်ားယ   ကည်ရနရ်ှ သည်ို့ဒနရ က   ရှ ဒဖ ဒေန  ငသ်ည်။ ၎ငျ်ားအခပင ်ထ  ပေစည်ျားမ  ျားက   လ  ငေ်ငခ်ဖင်ို့ 

က  ငတ် ယ်ထ ျားရှ သည်ို့တ  ငဒ်အ င ်၎ငျ်ားလ  အပ်သည်ဟ  ထငခ်မငသ်ည်ို့အခ  န၌် လ  ခခ  ဒအ ငသ် မ်ျားဆည်ျား ထ ျားန  ငသ်ည်။ 

ဤက ေစအတ က် ရှ ဒဖ ရ တ င ်ရ ဇဝတ်တရ ျားသ ကက ျားဆ  က ၎ငျ်ား၏ဒရှွဲ့ဒမှ က်တ ငခ်ဖေဒ်ေ၊ န  ငင် ဒတ ်သမမတက 

ဤက ေစအတ က်အ ဏ အပ်နငှျ်ားခခငျ်ားခ ရသ ဆ  က ၎ငျ်ား၏ဒရှွဲ့ဒမှ က်တ ငခ်ဖေဒ်ေခပ  လ ပ်ရမည်။ 

ပုေမ် ၂၆ ခပည်ဒထ ငေ် ခမနမ် န  ငင် ဒတ ်သမမတက မည်သည်ို့အခ  န၌်မဆ   မည်သည်ို့ပ ဂ္  လ်တေေ်  တေဦ်ျား က ပ  ငဆ်  ငသ်ည်ို့ 

မည်သည်ို့လက်နက်မ  ျား၊ ခယဲမ်ျားမ ျားဒက  က်(သ  ို့) ေေသ်  ျားပေစညျ်ားမ  ျားက   ထ  ပ  ငဆ်  ငသ်ည်ို့ ပ ဂ္  လ်၌ လ  ငေ်ငရှ် လင်ို့ကေ ျား 

ရှ ဒဖ ရန ်ဆင်ို့ဆ  အမ န် ို့ထ တ်ခခငျ်ား(သ  ို့) ရှ ဒဖ ဒေခခငျ်ားခပ န  ငသ်ည်ို့အခပင ်ထ   ပ ဂ္  လ်က   

လ  အပ်သလ  ဖမ်ျားဆ ျားခ  ပ်ဒန ှငန်  ငပ်ါသည်။ 

ပုေမ် ၂၇ ခပည်ဒထ ငေ် ခမနမ် န  ငင် ဒတ ်သမမတက မည်သည်ို့အခ  န၌်မဆ   နှု ျားဒဆ ်ဒ ကည ခ က်ခဖင်ို့ 

န  ငင် ဒတ ်ခပနတ်မ်ျားတ င ်ထ တ်ခပနန်  ငပ်ါသည်၊ ၎ငျ်ားတ  ို့မှ  

(က) အမည်သတ်မှတ်၍ မည်သ က  မဆ  (သ  ို့) ရ  ျား၏လ ပ်က  ငခ် င်ို့ခဖင်ို့ ခဖေဒ်ေ(သ  ို့) မည်သည်ို့လ တနျ်ားေ ျားက   မဆ   (သ  ို့) 

အသ ငမ်   ျားေ  ခဖင်ို့ရှ သည်ို့ မည်သည်ို့လက်နက်(သ  ို့) ခယဲမ်ျားက  ဖယ်ထ တ်ခခငျ်ား(သ  ို့) ခပည်ဒထ ငေ်  ခမနမ် န  ငင် ၏ 
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မည်သည်ို့အေ တ်အပ  ငျ်ား၌ အသ  ျားခပ ခခငျ်ားက   တ ျားခမေခ်ခငျ်ားမှ ရ ပ်သ မ်ျားခခငျ်ား(သ  ို့) ဤအက်ဥပဒေပါည န ်က ျားခ က်မ  ျား 

ဒဆ ငရ် က်န  ငသ်ည်ို့အခပင ်

(ခ) ထ  ဒ ကည ခ က်မ  ျားက   ပယ်ဖ က်ခခငျ်ားအခပင ်ပ ဂ္  လ်တေေ်  တေဦ်ျား(သ  ို့) ခပည်ဒထ ငေ် ခမနမ် န  ငင် ၏ 

အေ တ်အပ  ငျ်ားမ  ျားတ င ်လက်နက်မ  ျားသ  ျားေ သဲည်က   တ ျားခမေခ် က်မ  ျား(သ  ို့) ည န ်က ျားခ က်မ  ျား ခ မှတ် န  ငပ်ါသည်။ 

ပုေမ် ၂၈ ပပစမ်ှုမ  ျားတိငုက်က ျားပခငျ်ား 

ဤအက်ဥပဒေခပဋ္ဌ နျ်ားခ က်မ  ျားအရ ရ ဇဝတ်ခပေေ်ဏထ်  ကသ်ည်ို့ ခပေမ်ှုက  ျားလ နဒ် က ငျ်ားက  သ သ သည် အန ျားဆ  ျားရဲေခနျ်ား 

(သ  ို့မဟ တ်) ရ ဇဝတ်တရ ျားသ ကက ျားထ  သတငျ်ားပ  ို့ရမည်ခဖေပ်ပ ျား သတငျ်ားမဒပျားပါက အ္ယ်ို့ဒ က င်ို့ မဒပျားန  ငခ်ခငျ်ားအ ျား 

လ  ဒလ က်ဒသ အဒ က ငျ်ားခပရန ်၎ငျ်ားတ ငတ် ဝနရ်ှ သည်။ မ ျားရထ ျား ဝနထ်မ်ျား၊ 

ခပည်သ ို့သယ်ပ  ို့ဆ  ငရ် ဝနထ်မ်ျားတ  ို့သည်လည်ျား ဤအက်ဥပဒေဆန် ို့က ငဒ်သ  ခပေမ်ှုက  ျားလ နပ်ပ ျား 

က  ျားလ နဆ်ဲလက်နက်၊ ခယဲမ်ျား၊ ေေပ်ေစည်ျားပါသည်ဟ  သကဘ မကငျ်ားခဖေလ်ျှင ်၎ငျ်ားသတငျ်ားက   အန ျားဆ  ျား ရဲတပ်ဖ ဲ ွဲ့သ  ို့ 

သတငျ်ားဒပျားရမည်ခဖေပ်ပ ျား မဒပျားန  ငခ်ဲို့က အ္ယ်ို့ဒ က င်ို့မဒပျားန  ငဒ် က ငျ်ား ခ  ငလ်  ဒသ  အဒ က ငျ်ားခပရန ်

၎ငျ်ား၌တ ဝနရ်ှ သည်။ 

ပုေမ် ၂၉ ပုေမ် ၁၉(စ)အ  တ  ျားစွ ဲန်ခွင်ို့ပပ ခ က ်

ပ ေမ် ၁၉(ေ) အရ ခပေေ်ဏခ် မှတ်လ  က်ဒသ  က  ျားလ နမ်ှုနငှ်ို့ပတ်သက်၍ ခရ  ငတ်ရ ျားသ ကက ျား၏ ကက  တင ်ခ င်ို့ခပ ခ က်မရှ ္ ဲ

မည်သ မျှ တရ ျားေ ဆဲ  ခ င်ို့မရှ ။ 

ပုေမ် ၃၀ ပုေမ် ၁၉(စ) အ  ရ  ဒ ွပခငျ်ား 

ပ ေမ် ၁၉(ေ) အရ ခပေမ်ှုအတ က ်ေ ဆဲ  ဒသ အမှုအတ ငျ်ား ရ ဇဝတ်က င်ို့ထ  ျားဥပဒေအရ ရှ ဒဖ ရမည်ို့အခါ ဤအမှုအတ က် 

န  ငင် ဒတ ်သမမတက ခန် ို့ထ ျားသည်ို့ အရ ရှ ၏ဒရှွဲ့တ ငခ်ပ လ ပ်ရမည်။ အခခ ျားနည်ျားခဖင်ို့ မရှ ဒဖ ရ။ 

ပုေမ် ၃၁ xxx xxx xxx xxx 

ပ ေမ် ၃၂ ခပည်ဒထ ငေ် ခမနမ် န  ငင် ဒတ ်သမမတသည် ဒဂဇကတ် ငထ်ည်ို့သ ငျ်ားဒ ကည ၍ မည်သည်ို့ဒေသ တ ငျ်ားရှ  

မ ျားပ င်ို့ဒသနတ်ေ ရငျ်ားက   ဒက က်ယ ခ င်ို့ရှ သည်ို့အခပင ်မည်သည်ို့ ပ ဂ္  လ်က  မဆ   ထ  သ  ို့ေ ရငျ်ား ဒက က်ယ ရန ်

အ ဏ အပ်နငှျ်ားန  ငသ်ည်။ 

ထ  ို့ဒ က င်ို့ ဒ ကည ေ တမ်ျားထ တ်ခပနသ်ည်နငှ်ို့ ထ  လက်နက်မ  ျားက   ပ  ငဆ်  ငသ် မ  ျားက အခ င်ို့အ ဏ ရ ပ ဂ္  လ်အ ျား 

လက်နက်နငှ်ို့ဆ  ငသ်ည်ို့ သတငျ်ားမ  ျားအခပင ်လ  အပ်လျှင ်လကန်က်မ  ျားက   ထ တ်ဒဖ ်ခပသရ ပါမည။် 

မည်သ မဆ   ခငငျ်ားဆနလ်ျှင(်သ  ို့) မည်သည်ို့လက်နက်က  မှ ထ တ်ခပခခငျ်ားမရှ လျှင ်ဒထ ငေ်ဏ ်၁ လ ခ မှတ်ခခငျ်ား(သ  ို့) က ပ် ၁၀၀ 

ထက်မဒက  ်သည်ို့ ဒင ေဏခ် မှတ်ခခငျ်ား(သ  ို့) ေဏန်ေှရ်ပ်လ  ျားခ မှတ်န  ငသ်ည်။ 

ပ ေမ် ၃၃ လက်နက်ဥပဒေက   လ  က်န ဒဆ ငရ် က်သ  မည်သ ို့က  မဆ   ေ ခဖင်ို့ဒရျားသ ျားထ ျားသည်ို့ အသ ဒပျား 

ဒ ကည ေ အ ျားတေလ်ကက  တင ်အဒ က ငျ်ားမ က ျား္ ဲတရ ျားေ ဆဲ  ခခငျ်ားမခပ ရ၊ ထ  ို့အခပင ်အခငျ်ားခဖေပ်  ျားပပ ျား  ၃လဒက   ်

တရ ျားေ တဲငမ်ှုမခပ ္ထဲ ျားရှ ပါက တရ ျားေ ရဲနက် လ က နဆ်  ျားပါသည်။ 
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Note: ခပည်ထဲဒရျားဝနက်က ျားဌ နမှ ဒပျားပ  ို့သခဖင်ို့ website တ င ်တငခ်ပပါသည်။  


