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အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပရေကုိ စတုတ္ထအကကိမ် ပပင်ဆင်သည့်ဥပရေ 

 (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ် ဥပရေအမှတ်   ၂၀   ။) 

၁၃၈၀ ပပည့်နှစ်၊ ပေမဝါဆိုလဆန်း      ၉     ေက် 

(၂၀၁၈  ခုနှစ်၊ ဇွန်လ    ၂၁    ေက်) 

ပပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်သည် ဤဥပရေကုိ ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

၁။ အဂတိလုိက်စားမှုတုိက်ဖျက်ရေးဥပရေ အခန်း (၁) ရခါင်းစဉ်ကုိ ရအာက်ပါအတုိင်း အစားေုိး 

ေမည-် 

 “ အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ပခင်း၊ စီေင်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် အဓိပ္ပာယ်ရဖာ်ပပချက်” 

၂။ ဤဥပရေကုိ အဂတိလုိက်စားမှုတုိက်ဖျက်ရေးဥပရေကုိ စတုတ္ထအကကိမ် ပပင်ဆင်သည့်ဥပရေဟု 

ရခါ်တွင်ရစေမည်။ 

၃။  အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၂ ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည်- 

“၂။  မည်သူမဆုိ ဤဥပရေအေ အရေးယူနုိင်ရသာ ပပစ်မှုတစ်ေပ်ေပ်ကုိ ပပည်တွင်းတွင် သုိမ့ဟုတ် 

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပရေအေ မှတ်ပုံတင်ေားရသာ ရေယာဉ် သိုမ့ဟုတ် ရလယာဉ် 

တစ်ခုခုရပါ်တွင် ကျူးလွန်လျှင်ပဖစ်ရစ၊ ပမန်မာနုိင်ငံသား သုိမ့ဟုတ် ပမန်မာနုိင်ငံတွင် အမမဲတမ်း 

ရနေုိင်သည့် သုိမ့ဟုတ် ရနေုိင်ခွင့်ေေိှေားသည့် နုိင်ငံပခားသားက ပပည်ပတွင် ကျူးလွန်လျှင် 

ပဖစ်ရစ ေိုသူကို ဤဥပရေအေ အရေးယူစီေင်ပိုင်ခွင့် ေှိရစေမည်။” 

၄။ အဂတိလုိက်စားမှုတုိက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၃၊ ပုေ်မခဲွ (က) ကုိ ရအာက်ပါအတုိင်း အစားေုိး 

ေမည-် 

 “(က) အဂတိလိုက်စားမှု ဆိုသည်မှာ ရအာက်ပါတိုကုိ့ ဆိုသည်- 

(၁) မည်သူမဆို ောေူးတာဝန်ကို အလွဲသုံးစားပပု၍ပဖစ်ရစ၊ အပခားနည်းပဖင့် 

ပဖစ်ရစ တစ်စုံတစ်ောကုိ ပပုလုပ်ေန် သိုမ့ဟတု် ဥပရေနှင့်အညီ ပပုလုပ်ပခင်းမှ 

ရေှာင်ကကဉ်ရစေန် သုိမ့ဟုတ် တစ်ဦးတစ်ရယာက်အား ဥပရေနှင့်အညီ ေေုိက်ရသာ 

အခွင့်အရေးကုိရပးေန် သုိမ့ဟုတ် ဥပရေနှင့်အညီ ေေုိက်ခွင့်မေိှရသာ အခွင့်အရေးကုိ 

ရပးေန် သိုမ့ဟုတ် ဥပရေနှင့်အညီ ေေိုက်ရသာ အခွင့်အရေးကို မမှန်မကန် 

ပိတ်ပင်ေန်အတွက် တံစိုးလက်ရဆာင်ကို တစ်ဦးတစ်ရယာက်အားရပးပခင်း၊ 

ရပးေန်အားေုတ်ပခင်း သုိမ့ဟုတ် တစ်ဦးတစ်ရယာက်ေံမှ လက်ခံပခင်း၊ ေယူပခင်းနှင့် 

ေယူေန် အားေုတ်ပခင်းတုိကုိ့ တုိက်ရုိက်ပဖစ်ရစ၊ သွယ်ဝုိက်၍ပဖစ်ရစ 

တစ်နည်းနည်းပဖင့် ပပုလုပ်ပခင်း၊  
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(၂) မည်သူမဆို သက်ဆိုင်ော အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအဖွဲ အ့စည်း၊ အများပပည်သူ 

ဆုိင်ောအဖဲွအ့စည်း သုိမ့ဟုတ် အပခားအဖဲွအ့စည်း၏ ပပည်သူဘ့ဏ္ဍာကုိ ကုိင်တွယ် 

စီမံရဆာင်ေွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပဖစ်ရစ၊ ယင်းတုိ၏့ ပုိင်ဆုိင်မှုကုိ ရတာင်းခံပခင်း၊ 

ေယူပခင်း၊ စီမံခန်ခဲွ့ပခင်း၊ ေှင်းလင်းဖျက်သိမ်းပခင်း ပပုောတွင်ပဖစ်ရစ၊ ယင်းတုိနှ့င့် 

သက်ဆုိင်မှုေိှရသာ သရဘာတူစာချုပ်တစ်ခုတွင် ပါဝင်ပခင်း၊ စီမံရဆာင်ေွက်ပခင်း 

ပပုောတွင်ပဖစ်ရစ တည်ဆဲဥပရေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ေုံးလုပ်နည်း 

တစ်ေပ်ေပ်ကုိ ရဖာက်ဖျက်လျက် နုိင်ငံရတာ်၏ ရငွရကကး၊ ပစ္စည်းနှင့် ပုိင်ဆုိင်မှုကုိ 

ေိခိုက်နစ်နာပျက်စီး ဆုံးရှုံးရစပခင်း။” 

၅။  အဂတိလုိက်စားမှုတုိက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၃၊ ပုေ်မခဲွ (ခ) ၏ရနာက်တွင် ပုေ်မခဲွ (ဂ) အပဖစ် 

ရအာက်ပါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ေမည် - 

 “( ဂ ) ရကျာ်ရစာသတင်း ဆုိသည်မှာ အများပပည်သူအတွင်း ပျံနံှ့ရ့နရသာ သတင်းတစ်ေပ်ေပ်တွင် 

သူတစ်ဦးဦးသည် အဂတိလုိက်စားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဤဥပရေအေ ပပစ်မှုကျူးလွန်မှု 

ေှိရကကာင်း သကကာမကင်းဖွယ်ော ပဖစ်ပခင်းအတွက် ခိုင်လုံသည့်အရောက်အေား 

ေှိနိ ုင်သည်ဟု ရကာ်မေှင်က ယုံကကည်ေန်အရကကာင်း ရပါ်ရပါက်ရသာ သတင်းကို 

ဆိုသည်။” 

၆။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၃ တွင် မူလပုေ်မခွဲ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င)၊ (စ)၊ (ဆ)၊ 

(ဇ)၊ (ဈ)၊ (ည)၊ (ဋ) ၊ (ဌ) ၊ (ဍ) ၊ (ဎ)၊ (ဏ)၊ (တ)၊ (ေ)၊ (ေ)၊ (ဓ)၊ (န) နှင့် (ပ) တိုက့ို ပုေ်မခွဲ (ဃ)၊ 

(င)၊ (စ)၊ (ဆ)၊ (ဇ)၊ (ဈ)၊ (ည)၊ (ဋ)၊ (ဌ)၊ (ဍ)၊ (ဎ)၊ (ဏ)၊ (တ)၊ (ေ)၊ (ေ)၊ (ဓ)၊ (န)၊ (ပ) နှင့် (ဖ)  

တိုအ့ပဖစ် ပပန်လည်အမှတ်စဉ်ေမည်။ 

၇။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၃ တွင ်- 

 (က) ပပန်လည်အမှတ်စဉ်ေားသည့် ပုေ်မခဲွ (ဇ) နှင် ့(ဖ) တုိကုိ့ ရအာက်ပါအတုိင်း အစားေုိး 

ေမည်- 

 “( ဇ ) နိုင်ငံရေးောေူးလက်ေှိပဖစ်သူ ဆိုသည်မှာ ေုတိယဝန်ကကီး သိုမ့ဟတု် ယင်းနှင့် 

အလားတူ အဆင့်ေိှသူနှင့်အေက် နုိင်ငံရေးောေူးလက်ေိှ ပဖစ်သူကုိ ဆုိသည်။ 

    ( ဖ ) စစ်ရဆးရေးမှူး ဆိုသည်မှာ ရကာ်မေှင်၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လုပ်ငန်း 

ရဆာင်ေွက်ေန် ဖွဲ စ့ည်းတာဝန်ရပးအပ်ရသာ စစ်ရဆးရေးအဖဲွတ့ွင် ပါဝင်သကုိူ 

ဆုိသည်။” 

 ( ခ ) မူလပုေ်မခွဲ (ဖ) ကို ပယ်ဖျက်ေမည်။ 
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၈။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၉၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ) ကို ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုး 

ေမည် - 

 “( ဂ )  နုိင်ငံရတာ်သမ္မတ၊ ပပည်သူလ့ွှတ်ရတာ် ဥက္က ဋ္ဌ သုိမ့ဟုတ် အမျို းသားလွှတ်ရတာ် ဥက္က ဋ္ဌက 

မိမိရေွးချယ်ရပးခွင့်ေိှသူများသည် အေည်အချင်းပပည့်ဝ၍ တည်ကကည်ရပဖာင့်မတ်မပီး 

သမာသမတ်ေှိသူအပဖစ် ယူဆပခင်းခံေသူ။” 

၉။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၁၆ တွင်- 

 (က) ပုေ်မခွဲ (က) ကို ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည်- 

  “(က) ပဏာမ စိစစ်ရေးအဖွဲ န့ှင့် စုံစမ်းစစ်ရဆးရေးအဖွဲ မ့ျားကုိ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ 

ဖွဲ စ့ည်းတာဝန်ရပးအပ်ပခင်း၊ ယင်းအဖွဲ မ့ျားအား လမ်းညွှန်ပခင်းနှင့် ကကီးကကပ် 

ကွပ်ကဲပခင်း၊” 

 ( ခ ) ပုေ်မခွဲ (ဃ) ကို ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည်- 

  “(ဃ) အဂတိလိုက်စားမှုများကို စုံစမ်းစစ်ရဆးရဖာ်ေုတ်ေန် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍  

တုိင်ကကားချက် သုိမ့ဟုတ်  ေေိှသည့်သတင်းအေ လုိအပ်ပါက ကကိုတင်ရောက်လှမ်း  

စုံစမ်းရစပခင်း၊ စုံစမ်းစစ်ရဆးရေးအဖွဲ န့ ှင် ့ 

ပဏာမစိစစ်ရေးအဖွဲ တ့ိ ုအ့ား စုံစမ်းစစ်ရဆးရစမပီး 

ရတွေ့ှိချက်အစီေင်ခံစာကို တင်ပပရစပခင်း၊” 

 ( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (ဇ) ကို ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည်- 

 “( ဇ )  နှစ်ပတ်လည် လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုအစီေင်ခံစာကို  နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ၊ 

ပပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ် နာယက၊ ပပည်သူလ့ွှတ်ရတာ် ဥက္က ဋ္ဌနှင့် အမျိုးသား 

လွှတ်ရတာ် ဥက္က ဋ္ဌတုိေံ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ပပပခင်း၊ အများပပည်သူ 

သိေိှနုိင်ေန် ေုတ်ပပန်ရကကညာပခင်း၊” 

 (ဃ) ပုေ်မခွဲ (ဈ) ကို ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည်- 

 “( စျ ) အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အများပပည်သူဆိုင်ော အဖွဲ အ့စည်း 

များကို အကကံဉာဏ်ရပးပခင်း၊” 

 ( င ) ပုေ်မခွဲ (စျ) ၏ ရနာက်တွင် ပုေ်မခွဲ (ည) ကို ရအာက်ပါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ေမည်- 

  “(ည) အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ော အသိပညာရပး သင်ခန်းစာများကုိ 

အရပခခံပညာမူလတန်းအဆင့်မှ စတင်သင်ကကားနုိင်ရေးအတွက် သက်ဆုိင်ော 

ဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ပခင်း၊ ” 
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 ( စ ) မူလပုေ်မခွဲ (ည)၊ (ဋ)၊ (ဌ)၊ (ဍ) နှင့် (ဎ) တိုက့ို ပုေ်မခွဲ (ဋ)၊ (ဌ)၊ (ဍ)၊ (ဎ) နှင့် (ဏ) 

တိုအ့ပဖစ် ပပန်လည်အမှတ်စဉ်ေမည်။ 

 (ဆ) ပပန်လည်အမှတ်စဉ်ေားသည့် ပုေ်မခွဲ (ဍ) ကို ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည်- 

  “( ဍ ) တိုင်ကကားစာများကုိ စိစစ်၍ လက်ခံပခင်း၊ စုံစမ်းစစ်ရဆးအရေးယူပခင်း၊ မမှန် 

မကန်တိုင်ကကားရကကာင်း စိစစ်ရတွ ေ့ှ ိသည့် တိုင်ကကားစာများကိုပယ်ပခင်း၊ 

မမှန်မကန်တုိင်ကကားသူကုိ ဥပရေအေ အရေးယူပခင်းနှင့် 

တုိင်ကကားခံေသူအရပါ် တိုင်ကကားချက်သည် နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းဥပရေအေ 

အရေးယူသင့်သည်ဟု စိစစ် ရတွေ့ှိပါက သက်ဆိုင်ောဌာနသုိ ့

လွှဲရပပာင်းရပးပို ့အရေးယူရစပခင်း၊” 

၁၀။ အဂတိလုိက်စားမှုတုိက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၁၆ တွင် ပပန်လည်အမှတ်စဉ်ေားသည့် ပုေ်မခဲွ (ဎ)၊ 

ပုေ်မ ၁၇၊ ပုေ်မခွဲ (ဆ) ၏ ရပခဆင်း၊ ပုေ်မ ၂၈၊ ပုေ်မခွဲ (က)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (၂) နှင့် ပုေ်မ ၆၅ 

၏ရပခဆင်း တုိတွ့င်ပါေိှရသာ “စံုစမ်းစစ်ရဆးရေးမှူး” ဆုိသည့်စကားေပ်ကုိ “စစ်ရဆးရေးမှူး” 

ဆုိသည့်စကားေပ်ပဖင့် အစားေိုးေမည်။ 

၁၁။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၁၆ တွင်- 

 (က) ပပန်လည်အမှတ်စဉ်ေားသည့် ပုေ်မခွဲ (ဏ) ၏ ရနာက်တွင် ပုေ်မခွဲ (တ) နှင့် 

(ေ) တိုအ့ပဖစ် ရအာက်ပါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ေမည်- 

  “(တ) တည်ဆဲဥပရေတစ်ေပ်ေပ်ကုိ ရဖာက်ဖျက်ပခင်းရကကာင့် နုိင်ငံရတာ်၏ ရငွရကကး၊ 

ပစ္စည်းနှင့်ပုိင်ဆုိင်မှုကုိ ေိခိုက်နစ်နာပျက်စီးဆုံးရှုံးရစမှုများအား 

လုိအပ်ပါက စစ်ရဆးပခင်း၊ 

  (ေ) မည်သည့်ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းအဖွဲ အ့စည်းကိုမဆို အဂတိလိုက်စားမှု 

တားဆီး ကာကွယ်ရေးအရပခခံခိုင်မာရသာ လုပ်ငန်းဆိုင်ောကျင့်ဝတ် 

ချမှတ်ကျင့်သံုး ရစရေးအတွက် အမိန်ေ့ုတ်ပပန်ရဆာင်ေွက်ပခင်း၊” 

 ( ခ ) မူလပုေ်မခွဲ (ဏ) ကို ပုေ်မခွဲ (ေ) အပဖစ် ပပန်လည်အမှတ်စဉ်ေမည်။ 

၁၂။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၁၇ တွင်- 

 (က) ပုေ်မခွဲ (ဇ) ၏ရနာက်တွင ်ပုေ်မခွဲ (ဈ) အပဖစ် ရအာက်ပါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ေမည်- 

  “( ဈ )  အဂတိလုိက်စားမှုေိှရကကာင်း ရကျာ်ရစာသတင်းတစ်ေပ်ေပ်ကုိ ရကာ်မေှင်သည် 

သတင်းရပးပိုခ့ျက်အပဖစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။” 

 ( ခ ) မူလပုေ်မခွဲ (ဈ) ကို ပုေ်မခွဲ (ည) အပဖစ် ပပန်လည်အမှတ်စဉ်မပီး ရအာက်ပါအတိုင်း 

အစားေိုးေမည်- 
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  “(ည) အဂတိလုိက်စားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ပဖစ်ရစ၊ အဂတိလုိက်စားမှုပဖင့် ကကယ်ဝချမ်းသာ 

လာပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ပဖစ်ရစ၊ ခုိင်လံုရသာအရောက်အေားပဖင့် 

သတင်းရပးသည့် အတွက် ရဖာ်ေုတ်အရေးယူနုိင်သည့်ကိစ္စတွင် 

သတင်းရပးသူများ၊ သက်ရသများ၊ နစ်နာသူ သိုမ့ဟုတ် တိုင်ကကားသူများအား 

လိုအပ်ရသာ အကာအကွယ်ရပး နုိင်ေန် နည်းလမ်းများကုိ သက်ဆုိင်သည့် 

အစုိးေဌာန၊ အစုိးေအဖဲွအ့စည်းများနှင့် 

ညိှနှိုင်းရဆာင်ေွက်ပခင်းနှင့်သတင်းရပးသူကုိ သတ်မှတ်ရသာ ဆုရငွချီးပမှင့်ရေး 

အတွက် ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ပခင်း။”  

၁၃။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၂၁ တွင်- 

 (က) ပုေ်မခွဲ (ခ) ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည်- 

 “( ခ ) ပုေ်မ ၄၃၊ ပုေ်မခဲွ (ခ) အေ နုိင်ငံရေးောေူး လက်ေိှပဖစ်သူတစ်ဦးကုိ အရေးယူ 

ရပးေန် လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်က တင်ပပပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆုိင်ော 

လွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌက စုံစမ်းစစရ်ဆးတင်ပပေန် တာဝန်ရပးအပ်ပခင်း၊” 

 ( ခ ) ပုေ်မခွဲ (ဂ) ၏ရပခဆင်းကို ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

  “( ဂ ) အဂတိလုိက်စားမှုကျူ းလွန်သူအရပါ် ဥပရေအေ အရေးယူရပးပါေန် တစ်ဦးဦးက-” 

 ( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (ဂ) ၏ ရနာက်တွင ်ပုေ်မခွဲ (ဃ) အပဖစ် ရအာက်ပါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ေမည်- 

  “(ဃ) အဂတိလိုက်စားမှုေှိရကကာင်း ရကျာ်ရစာသတင်းပဖစ်ရပါ်ရနပခင်း။” 

၁၄။ အဂတိလုိက်စားမှုတုိက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၂၂၊ ပုေ်မခဲွ (ခ) ကုိ ရအာက်ပါအတုိင်း အစားေုိး 

ေမည်- 

 “( ခ ) တုိင်ကကားမှုတွင် အရေးကကီးသည့် သက်ရသခံချက်များမပါေိှပခင်း သုိမ့ဟုတ် လုိအပ်၍ 

ကကိုတင်ရောက်လှမ်းစုံစမ်းောတွင်လည်း ခိုင်လုံသည့် သက်ရသခံချက်မေေှိပခင်း၊” 

၁၅။ အဂတိလုိက်စားမှုတုိက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၂၇၊ ပုေ်မခဲွ (က) ကုိ ရအာက်ပါအတုိင်း အစားေုိး 

ေမည်- 

 “(က) စုံစမ်းစစ်ရဆးရေးအဖွဲ သ့ည် စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုမပီးစီးသည့်အခါ ရကာ်မေှင်ဥက္က ဋ္ဌေံ 

စုံစမ်းစစ်ရဆးရတွေ့ှိချက် အစီေင်ခံစာကုိ ရဆာလျင်စွာတင်ပပေမည်။” 

၁၆။ အဂတိလုိက်စားမှုတုိက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၃၀၊ ပုေ်မခဲွ (က) ကုိ ရအာက်ပါအတုိင်း အစားေုိး 

ေမည်- 

 “(က) လုပ်ပုိင်ခွင့်အာဏာေိှသူအရပါ် တေားစဲွဆုိအရေးယူေန်အရကကာင်း ရပါ်ရပါက်ရကကာင်း 

ဆံုးပဖတ်သည့်ကိစ္စတွင် ယင်းကိစ္စအတွက် မိမိ၏အစီေင်ခံစာကုိ ပုေ်မ ၂၁၊ ပုေ်မခဲွ (က) 



6 
 

အေ တာဝန်ရပးသည့် နုိင်ငံရတာ်သမ္မတေံသုိလ့ည်းရကာင်း၊ ပုေ်မ ၂၁၊ ပုေ်မခဲွ (ခ) အေ 

တာဝန်ရပးသည့် သက်ဆုိင်ောလွှတ်ရတာ် ဥက္က ဋ္ဌေံသိုလ့ည်းရကာင်း၊ ပပည်ရောင်စု 

အစုိးေအဖဲွသုိ့လ့ည်းရကာင်း တင်ပပေမည်။ အဆုိပါဆံုးပဖတ်ချက်အား တုိင်ကကားရသာ 

နစ်နာသူေံသုိလ့ည်း အရကကာင်းကကား အသိရပးေမည်။” 

၁၇။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၃၆ ကို ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည်- 

 “၃၆။(က) နိုင်ငံရတာ်သမ္မတသည် ရကာ်မေှင်ရုံးကုိ လိုအပ်သလို ဖွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။ 

  ( ခ ) ရကာ်မေှင်သည် ပပည်ရောင်စုအစုိးေအဖဲွ၏့ သရဘာတူညီချက်ပဖင့် ရကာ်မေှင်ရံုးခဲွ 

များကို ဖွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။” 

၁၈။ အဂတိလုိက်စားမှုတုိက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၄၃၊ ပုေ်မခဲွ (ခ) နှင့် ပုေ်မခဲွ (ဂ)၊ ပုေ်မခဲွငယ် (၂) တုိကုိ့ 

ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည်- 

 “( ခ ) ပပည်သူလ့ွှတ်ရတာ် သိုမ့ဟတု် အမျိုးသားလွှတ်ရတာ် ကုိယ်စားလှယ်သည် နိုင်ငံရေး 

ောေူးလက်ေိှပဖစ်သူ တစ်ဦးဦးအရပါ် အဂတိလုိက်စားမှုပဖင့် ကကယ်ဝချမ်းသာလာပခင်း၊ 

ောေူးဆိုင်ော လုပ်ပိုင်ခွင့်အလွဲသုံးစားမှုပပုပခင်း သိုမ့ဟုတ် အဂတိလိုက်စားမှု 

ကျူးလွန်ပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပရေနှင့်အညီ သက်ဆုိင်ောလွှတ်ရတာ် ဥက္က ဋ္ဌသုိ ့တင်ပပ 

ခွင့်ေှိသည်။ 

 ( ဂ ) (၂) ရကာ်မေှင်၏တင်ပပချက်အေ မည်သူကုိ့မဆုိ အဂတိလုိက်စားမှုပဖင့် ကကယ်ဝချမ်းသာ 

လာရကကာင်း၊ ောေူးဆိုင်ောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပပုရကကာင်း သိုမ့ဟုတ် 

အဂတိလိုက်စားမှု ကျူးလွန်ရကကာင်း ရတွေ့ှိပါက ေိုသူအား သက်ဆိုင်ောက 

ဥပရေနှင့်အညီ အရေးယူနိုင်ရေးအတွက် အရကကာင်းကကားေမည်။” 

၁၉။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၄၄ ၏ အစုရခါင်းစဉ်နှင့် ပုေ်မ ၄၄ တိုက့ို 

ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

 “ သတင်းရပးပခင်းနှင့် တိုင်ကကားပခင်း   

၄၄။ မည်သူမဆုိ အဂတိလုိက်စားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရသာ်လည်းရကာင်း၊ အဂတိလုိက်စားမှုပဖင့် 

ကကယ်ဝချမ်းသာလာပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရသာ်လည်းရကာင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

ရကာ်မေှင်သိုပ့ဖစ်ရစ၊ ရကာ်မေှင်ရုံးသိုပ့ဖစ်ရစ၊ ဤဥပရေအေဖွဲ စ့ည်းရသာ လုပ်ငန်းရကာ်မတီ၊ 

လုပ်ငန်းအဖဲွ၊့ ပဏာမစိစစ်ရေးအဖဲွနှ့င့် စံုစမ်းစစ်ရဆးရေးအဖဲွ  ့တစ်ခုခုသုိပ့ဖစ်ရစ၊ သက်ဆုိင်ော 

အစုိးေဌာန၊ အစုိးေအဖဲွအ့စည်း တစ်ခုခုသုိပ့ဖစ်ရစ သတင်းရပးပုိခ့ျက်နှင့် တုိင်တန်းချက်များကုိ 

ရပးပိုန့ိုင်သည်။” 

၂၀။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၄၇ နှင် ့ ပုေ်မ ၄၈ တိုတ့ွင်ပါေှ ိရသာ 

“ရကကညာချက်” ဆိုသည့်စကားေပ်ကို “ရကကညာလွှာ”ဆိုသည့်စကားေပ်ပဖင့် အစားေိုးေမည်။ 
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၂၁။ အဂတိလုိက်စားမှုတုိက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၅၃ ၏ရနာက်တွင် ပုေ်မ ၅၃-က အပဖစ် ရအာက်ပါ 

အတိုင်း ပဖည့်စွက်ေမည်- 

“၅၃-က။(က) ပုေ်မ ၅၃၊ ပုေ်မခဲွ (က) အေ ချမှတ်သည့် အမိန်နှ့င့်စပ်လျဉ်း၍ 

အမိန်ခ့ျမှတ်ပခင်း ခံေသူက အမိန်ခ့ျမှတ်သည့်ရနမှ့ ေကရ်ပါင်း ၉၀ အတွင်း 

သတမှ်တ်ချက်များ နှင့်အညီ ပပည်ရောင်စုအစိုးေအဖွဲ ေ့ံ 

အယူခံခွင့်ေှိသည်။ 

 ( ခ ) ပပည်ရောင်စုအစုိးေအဖဲွသ့ည် ရကာ်မေှင်ကချမှတ်သည့် အမိန်တ့စ်ေပ်ေပ်ကုိ 

အတည်ပပုပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်း၊ ပယ်ဖျက်ပခင်း လိုအပ်ပါက ပပန်လည်စုံစမ်း 

စစ်ရဆးရစမပီး သင့်ရလျာ်သည့် အမိန်တ့စ်ေပ်ေပ်ချမှတ်ပခင်း ပပုနိုင်သည်။ 

 ( ဂ )  ပပည်ရောင်စုအစုိးေအဖဲွ၏့ ဆံုးပဖတ်ချက်သည် အမပီးအပပတ် 

ပဖစ်ရစေမည်။” 

၂၂။  အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၅၅ ကို  ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည်- 

“၅၅။ နိုင်ငံရေးောေူးလက်ေှိပဖစ်သူ သိုမ့ဟုတ် နိုင်ငံရေးောေူး လက်ေှိပဖစ်ခဲ ့စဉ်က 

မည်သူမဆို အဂတိလိုက်စားမှုကျူးလွန်ရကကာင်း ပပစ်မှုေင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျှင် ေိုသူကို 

၁၅ နှစ်ေက်မပိုရသာ ရောင်ေဏ်ချမှတ်ေမည့်အပပင် ရငွေဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။” 

၂၃။  အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၅၆ ကို ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည်- 

“၅၆။ နိုင်ငံရေးောေူး လက်ေှိပဖစ်သူမှအပ အပခားလုပ်ပိ ုင်ခွင် ့အာဏာေှိသူ သိုမ့ဟုတ် 

လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာေှိစဉ်က မည်သူမဆို အဂတိလိုက်စားမှုကျူးလွန်ရကကာင်း ပပစ်မှုေင်ေှား 

စီေင်ပခင်းခံေလျှင် ေိုသူကို တစ်ဆယ်နှစ်ေက်မပိုရသာ ရောင်ေဏ်ချမှတ်ေမည့်အပပင် 

ရငွေဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။” 

၂၄။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပရေ ပုေ်မ ၅၉ ကို  ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည်- 

“၅၉။ မည်သူမဆုိ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ရယာက်အား နစ်နာရစေန် သုိမ့ဟုတ် ဂုဏ်သရေပျက်ရစေန် 

ေည်ေွယ်၍ ဤဥပရေပါပပစ်မှုတစ်ခုခုကုိ ကျူ းလွန်သည်ဟုရသာ်လည်းရကာင်း၊ အဂတိလုိက်စားမှုပဖင့် 

ကကယ်ဝချမ်းသာလာပခင်းပဖစ်သည်ဟုရသာ်လည်းရကာင်း၊ မမှန်မကန်သတင်းရပးပုိပ့ခင်း၊ 

တုိင်တန်းပခင်း ပပုရကကာင်း ပပစ်မှုေင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျှင် ေုိသူကုိ သံုးနှစ်ေက်မပုိရသာ 

ရောင်ေဏ်ချမှတ် ေမည့်အပပင် ရငွေဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။” 

 

 ပပည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် ဖဲွစ့ည်းပံုအရပခခံဥပရေအေ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ရေးေုိးသည်။ 
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 (ပုံ) ဝင်းပမင့် 

 နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ 

 ပပည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် 

  

 

 


