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ပြည်ထ ောငစု်ပြန်ြောန ငုင်ထံ ော် 

န ငုင်ထံ ော်ငင ြ်ဝြ်ြ ပြောြားြှု ည်ထ ောက်ထ ြားအဖ  ွဲ့ 

အထကောက်ခ န်နှုန်ြား ဥြထေ 

[န ငုင်ထံ ော်ငင ြ်ဝြ်ြ ပြောြားြှု ည်ထ ောက်ထ ြားအဖ  ွဲ့ ဥြထေအြှ  ်၂/ ၉၂] 

 န်ကုန်ငြ  ွဲ့၊ ၁၃၅၃ ခုနစှ၊်  ထြေါငြ်ားလ န်ြား ၉  က် 

(၁၉၉၂ ခုနစှ၊် ြ လ် ၁၂  က်) 

နြိိုငင်ကံတော်ငငြိမ်ဝပ်ပြိပပော်းမှုတည်က ောက်က ်းအဖွ ွဲ့သည် ကအောကပ်ါဥပကေကြိို ပပဋ္ဌောန််းလြိိုက်သည် - 

 

အခန်ြား (၁) 

အြည်နငှ့််အဓ ြပောယထ်ဖောပ်ြချက ်

၁။ ဤဥပကေကြိို အထကောကခ် န်နှုန်ြားဥြထေဟို ကခေါ်တွငက်ေ မည်။ 

၂။ ဤဥပကေတွငပ်ါရ ြိကသော ကအောက်ပါေကော်း ပ်မ ော်းသည ်ကဖောပ်ပပါအတြိိုင််း အဓြိပပောယ်သက်က ောက် ကေ မည ်- 

(က) အထကောက်ခ န်  ြိိုသည်မ ော ပမနမ်ောနြိိုငင်မံ  ပပည်ပသြိို ို့တငပ်ြိို ို့သည်ို့ သြိို ို့မဟိုတ် ပမနမ်ောနြိိုငင်သံြိို ို့ ပပည်ပမ  တငသ်ငွ််းသည်ို့ 

ကိုနပ်ေစည််းမ ော်းန င်ို့ေပ်လ ဉ်း၍ ကပ်းက ောင ်မည်ို့အခနွက်ြိို  ြိိုသည်၊ 

(ခ) အထကောကခ် န် န်ဖ ုြား  ြိိုသညမ် ော ဤဥပကေအ  အကကောက်ခနွ ်ေည််းကကပ်ထြိိုက်သည်ို့ ကိုနပ်ေစည််း၏ 

အကကောက်ခနွ ်ြိိုင ်ော တနဖ်ြိို်းသတ်မ တ်ခ က်ကြိို  ြိိုသည်၊ 

(ဂ) အထကောက်ခ န်နှုန်ြား  ြိိုသည်မ ော ဤဥပကေအ  အကကောက်ခနွ ်ေည််းကကပ်ထြိိုက်သည်ို့ ကိုနပ်ေစည််း၏ 

အကကောက်ခနွ ်ြိိုင ်ော တနဖ်ြိို်းအကပေါ်တွင ်ကကောက်ခ ံန ်သတ်မ တ်ထော်းကသော  ောခြိိုငန်ှုန််းကြိို ြိိုသည်။ 

ထြိို ို့ပပငယ်င််းေကော်း ပ်တွင ်ဤဥပကေအ  အကကောက်ခနွေ်ည််းကကပ်ထြိိုက်သည်ို့ ကိုနပ်ေစည််း၏ အက  အတွက်၊ 

အကလ်းခ ြိန ်သြိို ို့မဟိုတ် အတြိိုင််းအထွောကပေါ်တွင ်ကကောက်ခ ံန ်သတ်မ တ်သည်ို့ နှုန််းလည််း ပါဝငသ်ည်၊ 

(ဃ) ဝန်ကက ြား  ြိိုသည်မ ော ေမီံကြိန််းန င်ို့ ဘဏ္ဍောက ်းဝနက်ကီ်းဌောနဝနက်ကီ်းကြိို  ြိိုသည်။ 

 

အခန်ြား (၂) 

အထကောက်ခ န်နှုန်ြား သ ြှ် ပ်ခငြ်ား 

၃။ ကိုန််းကကကောင််းပဖင်ို့ပဖေက်ေ၊ က ကကကောင််းပဖင်ို့ပဖေက်ေ၊ ကလကကကောင််းပဖင်ို့ပဖေက်ေ ပမနမ်ောနြိိုငင်မံ  ပပည်ပသြိို ို့ တငပ်ြိို ို့သည်ို့ သြိို ို့မဟိုတ် 

ပမနမ်ောနြိိုငင်သံြိို ို့ ပပည်ပမ  တငသ်ငွ််းသည်ို့ ကိုနပ်ေစည််းမ ော်းန င်ို့ ေပ်လ ဉ်း၍ ဝနက်ကီ်းသည် အမြိန် ို့ကကကော်ပငောေော ထိုတ်ပပန၍် - 

(က) အကကောက်ခနွေ်ည််းကကပ်ထြိိုက်သည်ို့ ကိုနပ်ေစည််းအမ ြိ ်းအမည်မ ော်းန င်ို့ အမ ြိ ်းအေော်းမ ော်းကြိို သတ်မ တ် နြိိုငသ်ည်။ ထြိို ို့ပပင ်

ကိုနပ်ေစည််းတေခ်ိုခိုကြိို အကကောက်ခနွေ်ည််းကကပ်ထြိိုက်သည်ို့ ေော င််းမ ပယ်ဖ က်ပခင််း၊ ပဖည်ို့ေွက်ပခင််းလည််းပပ နြိိုငသ်ည်၊ 
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(ခ) ပိုေမ်ခွ  (က) အ  သတ်မ တ် ောတွင ်ကိုနပ်ေစည််း တေခ်ိုခ င််း၏ အ ည်အကသ်ွးကြိို ခွ ပခော်းသတ် မ တ်နြိိုငသ်ည်။ 

ယင််းအ ည်အကသ်ွး သတ်မ တ်ခ က်န င်ို့ ေပ်လ ဉ်း၍ အ င်ို့ကလ ောို့ခ ပခင််း၊ အ င်ို့တြိို်းပမြှင်ို့ ပခင််း ပပ လိုပ်နြိိုငသ်ည်၊ 

(ဂ) ပိုေမ်ခွ  (က) န င်ို့ (ခ) အ  အကကောက်ခနွေ်ည််းကကပ်ထြိိုက်သည်ို့ ကိုနပ်ေစည််းမ ော်းအကပေါ် အကကောက်ခနွ ်တနဖ်ြိို်းကြိို 

သတ်မ တ်နြိိုငသ်ည်။ ယင််းသြိို ို့ သတ်မ တ်သည်ို့ အကကောက်ခနွ ်တနဖ်ြိို်းကြိို ကလ ောို့ခ ပခင််း၊ တြိို်းပမြှင်ို့ ပခင််း ပပ နြိိုငသ်ည်၊ 

(ဃ) အကကောက်ခနွ ်တနဖ်ြိို်းအကပေါ် အကပခပပ ၍ အကကောက်ခနွန်ှုန််းကြိိုသတ်မ တ်နြိိုငသ်ည်။ ယင််းသြိို ို့ 

သတ်မ တ်သည်ို့အကကောက်ခနွန်ှုန််းကြိို ကလ ောို့ခ ပခင််း၊ တြိို်းပမြှင်ို့ပခင််းပပ နြိိုငသ်ည်။ 

၄။ ဝနက်ကီ်းသည် ပိုေမ် ၃ ပိုေမ်ခွ  (ဃ) အ  အကကောက်ခနွန်ှုန််းသတ်မ တ် ောတွင ်နယ်ေပ်ကေသမ  ပပည်ပ သြိို ို့တငပ်ြိို ို့သည်ို့၊ 

ပပည်ပမ တငသ်ငွ််းသည်ို့ ကိုနပ်ေစည််းမ ော်းန င်ို့ ေပ်လ ဉ်း၍ အမြိန် ို့ကကကော်ပငောေော ထိုတ်ပပန၍် သ်ီးပခော်းကလ ောို့ကပါ ို့ကသော 

နှုန််းထော်းပဖင်ို့ အကကောက်ခနွန်ှုန််းသတ်မ တ်နြိိုငသ်ည်။ ယင််းသြိို ို့ သတ်မ တ်သည်ို့ အကကောက်ခနွန်ှုန််းကြိို ကလ ောို့ခ ပခင််း၊ 

တြိို်းပမြှင်ို့ပခင််းပပ နြိိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ြား (၃) 

အထကောက်ခ န်စည်ြားကကြ်ထကောကခ်ံပခငြ်ား 

၅။ ပိုေမ် ၃ န င်ို့ ပိုေမ် ၄ အ  အကကောက်ခနွေ်ည််းကကပ်ထြိိုက်သည်ို့ ကိုနပ်ေစည််းမ ော်းကြိို အမ ြိ ်းအေော်းန င်ို့ အ ည်အကသ်ွးအလြိိုက် 

သတ်မ တ်ထော်းသည်ို့ အကကောက်ခနွတ်နဖ်ြိို်း၏ အကကောက်ခနွန်ှုန််းအတြိိုင််း အကကောက်ခနွဦ််းေ်ီးဌောနက 

ေည််းကကပ်ကကောက်ခ ံမည်။ 

၆။ (က) ပမနမ်ောနြိိုငင်၏ံ အကကောက်ခနွ ်ြိပ်တေခ်ိုခိုတွင ်ဥပကေန င်ို့အညီ အပပည်ို့အဝကကောက်ခပံခင််း ပပ လိုပ်ငပီ်းကသော 

ကိုနပ်ေစည််းမ ော်းန င်ို့ ေပ်လ ဉ်း၍ အပခော်းအကကောက်ခနွ ်ြိပ်တေခ်ိုခိုမ  ထပ်မံ၍ အကကောက ်

ခနွေ်ည််းကကပ်ကကောက်ခပံခင််းမရ ြိကေ ၊ 

(ခ) ပိုေမ်ခွ  (က) အ  အကကောက်ခနွေ်ည််းကကပ်ကကောက်ခပံခင််း ပပ  ောတွင ်ကလ ောို့နည််းေည််းကကပ် ကကောက်ခထံော်းကကကောင််း 

ေြိေေက်တွွဲ့ ရ ြိ ပါမူ ကပ်းက ောင ်န ်က နရ် ြိကသော အကကောက်ခနွက်ြိို သက် ြိိုငသ်ထူံမ  

ထပ်မံေည််းကကပ်ကကောက်ခနံြိိုငခ်ငွ်ို့ရ ြိသည်။ အကယ်၍ ေည််းကကပ်ကကောက်ခ ံန ်ရ ြိသည်ထက်ပြိိုငပီ်း ေည််း 

ကကပ်ကကောက်ခထံော်းကကကောင််း ကတွွဲ့ ရ ြိလ ငလ်ည််း ပြိိုမြိိုေည််းကကပ်ကကောက်ခထံော်းသည်ို့ အကကောက်ခနွက်ြိို သက်  ြိိုငသ်သူြိို ို့ 

ပပနလ်ည်ထိုတ်ကပ်း မည်။ 

 

အခန်ြား (၄) 

ကငြ်ားလ  ခ် င့််ပြ ပခငြ်ား 

၇။ နြိိုငင်ကံတော်၏အက ြိ ်းင ော ကအောက်ပါ ကြိေစတေ ်ပ် ပ်န င်ို့ ေပ်လ ဉ်း၍ ဝနက်ကီ်းသည် အမြိန် ို့ကကကော်ပငော ေောထိုတ်ပပန၍် 

အကကောက်ခနွက်ကောက်ခပံခင််းမ  တေေ်ြိတ်တေက်ေသပဖေက်ေ၊ လံို်းဝပဖေက်ေ ကင််းလွတ်ခငွ်ို့ ပပ နြိိုငသ်ည် - 
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(က) ပမနမ်ောနြိိုငင်မံ  ပပည်ပသြိို ို့ တငပ်ြိို ို့သည်ို့ သြိို ို့မဟိုတ ်ပမနမ်ောနြိိုငင်သံြိို ို့ ပပည်ပမ တငသ်ငွ််းသည်ို့ ကိုနပ်ေစည််း အမ ြိ ်းအမည်န င်ို့ 

အမ ြိ ်းအေော်း၊ 

(ခ) အေြိို်း ဌောနတေခ်ိုခို သြိို ို့မဟိုတ် အဖွ ွဲ့အေည််းတေ ်ပ် ပ်က ပမနမ်ောနြိိုငင်မံ  ပပည်ပသြိို ို့တငပ်ြိို ို့သည်ို့ သြိို ို့မဟိုတ် ပမနမ်ောနြိိုငင်သံြိို ို့ 

ပပည်ပမ တငသ်ငွ််းသည်ို့ ကိုနပ်ေစည််း အမ ြိ ်းအမည်န င်ို့ အမ ြိ ်းအေော်း။ 

 

အခန်ြား (၅) 

အစ ုြား အဖ  ွဲ့သ ု ့်  ငပ်ြအစ  ငခ်ပံခငြ်ား 

၈။ ဝနက်ကီ်းသည် ပိုေမ် ၃ န င်ို့ ပိုေမ် ၄ အ  က ောင ွ်က်ခ က်မ ော်းကြိို အေြိို်း အဖွ ွဲ့သြိို ို့က ောလ ငေ်ွောတငပ်ပ၍ 

အတည်ပပ ခ က် ယူ မည်။ 

၉။ ဝနက်ကီ်းသည် အေြိို်း အဖွ ွဲ့၏  ံို်းပဖတ်ခ က်န င်ို့အညီ လြိိုအပ်သလြိို က်လက်က ောင ွ်က် မည်။ 

 

အခန်ြား (၆) 

အယခူံပခငြ်ား 

၁၀။ ပိုေမ် ၅ ၊ ပိုေမ် ၆ သြိို ို့မဟိုတ် ပိုေမ် ၁၂ အ  အကကောက်ခနွဦ််းေ်ီးဌောန ညွှနက်ကော်းက ်းမ ်းခ  ပ်က ခ မ တ်သည်ို့အမြိန် ို့ သြိို ို့မဟိုတ် 

 ံို်းပဖတ်ခ က်ကြိို မကက နပ်ပါက ယင််းအမြိန် ို့ သြိို ို့မဟိုတ ် ံို်းပဖတ်ခ က်လက်ခ ံ ရ ြိသည်ို့ကန ို့ က်မ   က်ကပါင််း ၃၀ အတွင််း 

ဝနက်ကီ်းထံ အယူခနံြိိုငသ်ည်။ 

၁၁။ ဝနက်ကီ်း၏  ံို်းပဖတ်ခ က်သည် အငပီ်းအပပတ်ပဖေက်ေ မည်။ 

 

အခန်ြား (၇) 

အထ  ထ   

၁၂။ ကိုနပ်ေစည််းတေခ်ိုခိုသည် မည်သည်ို့နြိိုငင်မံ  ထိုတ်လိုပ်သည်ို့ သြိို ို့မဟိုတ် ပပ လိုပ်သည်ို့ကိုနပ်ေစည််း ပဖေက်ကကောင််းကြိို 

အကကောက်ခနွဦ််းေ်ီးဌောန ညွှနက်ကော်းက ်းမ ်းခ  ပ်က သတ်မ တ်ခငွ်ို့ရ ြိသည်။ 

၁၃။ ဤဥပကေပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းကြိို က ောင ွ်က်နြိိုင ်န ်ေမီံကြိန််းန င်ို့ ဘဏ္ဍောက ်းဝနက်ကီ်းဌောနသည် - 

(က) လြိိုအပ်ကသော နည််းဥပကေမ ော်း၊ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမ ော်းကြိို အေြိို်း အဖွ ွဲ့၏ သကဘောတူညီခ က်ပဖင်ို့ ထိုတ်ပပနန်ြိိုငသ်ည်၊ 

(ခ) လြိိုအပ်ကသော အမြိန် ို့၊ ညွှနက်ကော်းခ က်တြိို ို့ကြိို ထိုတ်ပပနန်ြိိုငသ်ည်။ 

၁၄။ ၁၉၅၃ ခိုန ေ၊် အကကောက်ကတော်ခနွန်ှုန််း အက်ဥပကေကြိို ဤဥပကေပဖင်ို့ ရိုပ်သြိမ််းလြိိုက်သည်။ 

 

(ပံို) ကေောကမောင ်

ဗြိိုလ်ခ  ပ်မ ်းကကီ်း 

ဥကက ဋ္ဌ 



အကကောက်ခွနန်ှုန််း ဥပကေ 
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