
 

ပြညထ် ောငစ်ု သမ္မတ ပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတေ်ာ 

ပြညထ် ောငစ်ု အစ ိုုးရအဖ  ွဲ့ 

လမူှုဝန်ထမ််း၊ ကယဆ်ယရ် ်းနငှ့်် ပြန်လည ်ရန ာချထာ်းရ ်း ဝန်ကက ်းဌာန 

 

အမိန် ့်ရ ကာ်ပငာစာ အမှတ ်၊                               / ၂၀၁၄ 

၁၃၇၆ ခုနစှ၊်                       လ         ရက ်

(၂၀၁၄ ခုနစှ၊်                      လ       ရက ်) 

 

 လမူ္ှုဝန ်မ္်ိုး၊ ကယ်ဆယထ်ရိုးနငှ့်် ပြနလ်ည ်

ထနရောချ ောိုးထရိုးဝနက်က ိုးဌောနသည်  သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော 

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ဥြထေ ြေုမ်္ ၄၃၊ ြေုမ်္ခ   (က) အရ အြ်နငှိ်ုး ောိုးထသော 

လြ်ုြ ငုခ် င့််က ု ကျင့််သံိုုး၍ ပြညထ် ောငစ် ု အစ ိုုးရအဖ  ွဲ့၏ 

သထဘောတူည ချကပ်ဖင့်် ဤ နညိ်ုးဥြထေ မ္ျောိုးက  ုတုပ်ြနလ် ုကသ်ည။်   

 

အခန််း (၁) 

အမညန်ငှ့်် အဓိြပာယ ်ရ ာ်ပြချက ်

၁။ ဤနညိ်ုးဥြထေမ္ျောိုးက  ု သဘာဝရဘ်းအနတ ာယဆ်ိိုင ်ာ စ မံခန် ့်ခ ွဲမှု 

နည််းဥြရေမျာ်း ဟု ထခေါ်တ င ်ထစရမ္ည။်   

၂။ ဤနညိ်ုးဥြထေမ္ျောိုးတ င ် ြါရှ ထသော စကောိုးရြ်မ္ျောိုးသည် သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယ် ဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ဥြထေတ င ် ဖ င့်် ့်ဆ  ုောိုးသည့််အတ ုငိ်ုး 

အဓ ြပောယ် သကထ်ရောကထ်စရမ္ည။်    ု ့်ပြင ်ထအောကြ်ါ  စကောိုးရြ်မ္ျောိုးသည ်

ထဖေ်ာပြြါအတ ငုိ်ုး အဓ ြပောယ် သကထ်ရောကထ်စရမ္ည် -  



2 
 

(က) ဥြရေ ဆ သုညမ်္ှော သဘော၀ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

ဥြထေက ဆု သုည။် 

(ခ) နည််းဥြရေမျာ်း ဆ သုညမ်္ှော သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ်ဆ ငုရ်ော 

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုဥြထေ အရ  တုပ်ြနသ်ည့်် သဘော၀ 

ထဘိုးအနတရောယဆ် ုငရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု နညိ်ုးဥြထေမ္ျောိုး က ု ဆ သုည။် 

(ဂ) သဘာ၀ ရဘ်းအနတ ာယရ် ကာင့်် ထခိိိုကခံ် သည့််သမူျာ်း 

ဆ သုညမ်္ှော သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ် 

ပဖစရ်ြ်တစခ်ုထ ကောင့််ထသဆံိုုးသမူ္ျောိုး၊ ေဏရ်ောရရှ သမူ္ျောိုး၊ 

အ ုိုးအ မ္် နငှ့်် ြ ငုဆ် ငုမ်္ှုတ ု ့် ြျကစ် ိုး ဆံိုုးရှု ံိုးသမူ္ျောိုး၊ မ္ မ္ တ ု ့် 

မ္ရူငိ်ုးထေသမ္ှ အပခောိုးထေသသ ု ့် 

ထရ ွဲ့ထပြောငိ်ုးထန  ငု ်ကရသမူ္ျောိုးသ ု ့်မ္ဟုတသ်ဘော၀ထဘိုးအနတရော

ယထ် ကောင့််ကက ိုးမ္ောိုး စ ော  ခ ုကခ်ံရသမူ္ျောိုးနငှ့်် သဘော၀ 

ထဘိုးအနတရောယ် ပဖစြ် ောိုးထနစဉ်နငှ့်် ပဖစြ် ောိုးပြ ိုး ထနောက ်

အကအူည  လ အုြ်ထနသမူ္ျောိုးက ု ဆ သုည်။ 

(ဃ) သဘာ၀ရဘ်းအနတ ာယမ်ကျရ ာကမ် အဆင့့် ့် ဆ သုည်မ္ေှာ 

သဘော၀ထဘိုး အနတရောယမ်္ပဖစြ် ောိုးမ္ အချ နက်ောလပဖစပ်ြ ိုး 

  ကုောလတ င ် သဘော၀ထဘိုးအနတရောယ် ထ ကောင့်် 

ပဖစထ်ြေါ်လောန ငုသ်ည့်် ြျကစ် ိုး ဆံိုုးရှု ံိုးမ္ှုမ္ျောိုးထလျော့်နညိ်ုး 

သက်သောထစရန ် ကက ြိုတငပ်ြငဆ်ငပ်ခငိ်ုး၊ 

ကက ြိုတငက်ောက ယပ်ခငိ်ုးနငှ့်် ထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့်် ဆံိုုးရှု ံိုး 

န ငုထ်ပခ ထလ ော့်ချပခငိ်ုးဆ ငုရ်ော လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး 

အထကောငအ် ညထ်ဖေ်ာထဆောငရ် က် ရသည့်် အဆင့််က ု ဆ သုည။် 

(င) ကကြိိုတငက်ာက ယရ် ်း ဆ သုညမ်္ေှာ ထဘိုးအနတရောယမ်္ျောိုး၊ ယငိ်ုး 

ထဘိုးအနတရောယ်မ္ျောိုး နငှ့်် ဆကစ်ြ်ထနထသော သဘောဝ 
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ထဘိုးအနတရောယ်မ္ျောိုး၏ ဆ ိုုးရ ောိုးထသောသကထ်ရောက် မ္ှုမ္ျောိုးက  ု

ထရှောငရ်ှောိုးန ငုရ်န ် သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ် မ္ပဖစြ် ောိုးမ္  

အဆင့််တ င ် လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုးက ု ဆ သုည။် 

ယငိ်ုးတ င ် ထရလွှမ္်ိုးမ္ ိုုးမ္ှုထ ကောင့်် ဆံိုုးရှု ံိုးန ငုထ်ပခက  ု

ကောက ယ ်ောိုးသည့််ထရကောတောမ္ျောိုးနငှ့််တမ္ံမ္ျောိုး၊ထဘိုးပဖစန် ငု်

ထပခ ပမ္င့််မ္ောိုးထသော 

ထေသမ္ျောိုးတ ငအ်ထပခချထန  ငုမ်္ှုက ခု င့််မ္ပြြိုထသောထပမ္ယောအသံိုုး

ချမ္ှု  စညိ်ုးမ္ျဉ်ိုး စညိ်ုးကမ္်ိုးမ္ျောိုး၊ ငလျင ် လှုြ်ခတခ်ျ နတ် င ်

အထရိုးကက ိုးထသော အထဆောက် အအံုမ္ျောိုး ထဘိုးကငိ်ုးထရိုးအတ က ်

ငလျငဆ် ငုရ်ော အငဂ်ျငန် ယော ေ ဇ ုငိ်ုးမ္ျောိုး စသည် တ ု ့် ြါ၀ငသ်ည။် 

(စ) ကကြိိုတငပ်ြငဆ်ငရ် ်း ဆ သုညမ်္ှော သဘော၀ထဘိုးအနတရောယက် ု 

ကက ြိုတငခ်န် ့်မ္နှိ်ုး န ငုပ်ခငိ်ုး၊ တံု ့်ပြနပ်ခငိ်ုး၊ သကထ်ရောက်မ္ှုက  ု

ထပဖရှငိ်ုး ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုးမ္ျောိုး ပြြိုလြ်ုန ငု ်စ မ္်ိုးတ ိုုးပမ္င့်် ထစသည့်် 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု ဆ သုည။် 

(ဆ) ကကြိိုတငသ်တရိြ်းချက ် ဆ သုညမ်္ှော 

ကျထရောကလ်တတ ံ ့်ထသောထဘိုးအနတရောယ်တစခ်ုခု က  ု

ထတ ွဲ့  ကြံိုခံစောိုးရန ငုသ်ည့်် ရြ်ရ ောလ ူအုဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၏ 

  ခ ုက် ဆံိုုးရှု ံိုးန ငုမ်္ှု ထလ ော့်ချထရိုးက ု ထဆောငရ် ကန် ငုရ်နန်ငှ့်် 

ကက ြိုတငပ်ြငဆ်ငန် ငုရ်န ် အချ နမ်္   ထရောက် ထသော သတငိ်ုး 

အချကအ်လကမ်္ျောိုး  တုပ်ြနပ်ခငိ်ုးနငှ့်် ပဖန် ့််ထ့၀ပခငိ်ုးက  ု

ဆ သုည။်  

 (ဇ) အရ ်းရြေါ်အရပခအရနအဆင့့် ့် ဆ သုညမ်္ှော 

သဘော၀ထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့််   ခ ုကခ်ံရသမူ္ျောိုး၏ 

အထရိုးထြေါ်လ အုြ်ချကမ်္ျောိုးက ု ထပဖရှငိ်ုးထဆောငရ် ကထ်ြိုး န ငုရ်န ်
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အထရိုးထြေါ် အထပခအထန တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး 

စတငသ်ည့်် အဆင့််က  ုဆ သုည။် 

(စျ) သဘာ၀ရဘ်းအနတ ာယက်ျရ ာကပ်ြ ်းအဆင့်် ဆ သုည်မ္ေှာ 

သဘော၀ထဘိုးအနတရောယ် ပဖစြ် ောိုးပြ ိုးထနောက် အထရိုးထြေါ် 

အထပခအထန တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး၊ ပြနလ်ည ်

 ထူ ောငထ်ရိုးနငှ့်် ပြနလ်ညတ်ညထ်ဆောကထ်ရိုးလုြ်ငနိ်ုးမ္ျောိုး 

ထဆောငရ် က်သည့်် အဆင့််က ု ဆ သုည။်  

(ည) ရှာရ  ကယဆ်ယရ် ်း ဆ သုညမ်္ှော သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ ်

ပဖစရ်ြ်တစခ်ုထ ကောင့်် ထဘိုးအနတရောယ ် ထရောကရ်ှ ထနထသော 

သ ု ့်မ္ဟတု် ထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောက် န ငုထ်ပခ ရှ ထသော  လမူ္ျောိုး၊ 

တ ရစဆောနမ်္ျောိုး၊ ထလယောဉ်မ္ျောိုး၊ သထဘဘောမ္ျောိုးနငှ့်် အပခောိုးယောဉ်မ္ျောိုး 

က  ု ရှောထဖ ထရိုးလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုးနငှ့်် 

ကနဦိုးထဆိုးကသုပခငိ်ုး သ ု ့်မ္ဟတု် အပခောိုး လ အုြ်သညမ်္ျောိုးက ု 

အကအူည  ထြိုးပခငိ်ုးနငှ့်် ထဘိုးကငိ်ုးရောသ ု ့် ြ ု ့်ထဆောင ်ထြိုးပခငိ်ုးက ု 

ဆ သုည။် 

(ဋ) အရ ်းရြေါ် အကအူည့  ဆ သုညမ်္ှော သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ ်

ပဖစြ် ောိုးထနစဉ်နငှ့်် ပဖစြ် ောိုးပြ ိုးထနောက် 

သဘော၀ထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့််   ခ ုကခ်ံရသမူ္ျောိုးအတ က် 

စောိုးနြ်ရ ကခော၊ အောဟောရ၊ ထသောကထ်ရ၊ အ၀တအ် ညန်ငှ့်် 

လသူံိုုးကနု ် ြစစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ အ မ္်သံိုုးြစစညိ်ုးမ္ျောိုး တစက် ယု်ရည ်

သန် ့်ရှငိ်ုးထရိုးနငှ့်် ြတ၀်နိ်ုးကျင ် သန် ့်ရှငိ်ုးထရိုး ြစစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ 

ထဆိုး၀ါိုး ကသုမ္ှုထြိုးပခငိ်ုးနငှ့်် ယောယ ခ ုလှုရံော ထနရောမ္ျောိုးသ ု ့် 

ြ ု ့်ထဆောင ် ထြိုးပခငိ်ုး အစရှ သည့်် အထရိုးထြေါ် ကညူ ထ ောကြံ့်် 

ထြိုးပခငိ်ုးက  ုဆ သုည။်  
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(ဌ) အရ ်းရြေါ်အရပခအရနတံို ့်ပြန်ရဆာင ် ကရ် ်း ဆ သုညမ်္ေှာ 

  ခ ုကခ်ံရသည့်် သမူ္ျောိုးအောိုး ရှောထဖ ထရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး 

ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊ အထရိုးထြေါ်အကအူည ထြိုး ပခငိ်ုး၊ စ တ်ဓောတ ်

ထရိုးရောအရ အောိုးထြိုးနစှသ် မ့္််ပခငိ်ုး၊ ထဘိုးကငိ်ုးလံပုခံြိုထရိုးက စစမ္ျောိုး 

ထဆောငရ် က် ထြိုးပခငိ်ုးနငှ့်် ြျကစ် ိုး ဆံိုုးရှု ံိုးမ္ှု ဆနိ်ုးစစပ်ခငိ်ုး 

တ ု ့်က ဆု သုည။်  

(ဍ) ရဘ်းလ တ ်ာရန ာ ဆ သုညမ်္ှော 

သဘော၀ထဘိုးအနတရောယပ်ဖစြ် ောိုးစဉ်နငှ့််ပဖစြ် ောိုးပြ ိုး ထနောက ်

ထဘိုးလ တရ်ော ထနရောထေသသ ု ့် ထရ ွဲ့ထပြောငိ်ုးလောသမူ္ျောိုး 

ခ ုလှုနံ ငုရ်နအ်တ က် ကက ြိုတင ် ထရ ိုးချယ ်ောိုးထသော အ မ္်မ္ျောိုး၊ 

အထဆောကအ်အံုမ္ျောိုးသ ု ့်မ္ဟတုပ်ြည်သြူ ုင ် ထနရောမ္ျောိုးက  ု

ဆ သုည။် ထရ ိုးချယရ်ောတ င ် အလ ယ်တက ူ

သ ောိုးထရောကန် ငုမ်္ှု၊  ခ ုက် န ငုထ်ပခ နညိ်ုးြါိုးသည့်် 

ထနရောတ ငတ်ညရ်ှ မ္ှု၊ ထဘိုးအနတရောယ ် ေဏခ်ံန ငုသ်ည့်် 

တညထ်ဆောကမ်္ှု၊လံုထလောက်သည့််တစက် ယုရ်ညသ်န် ့်ရှငိ်ုးမ္ှုအစ

ရှ သည့််ထဘိုးကငိ်ုး လံပုခံြိုမ္ှု လ အုြ်ချကမ်္ျောိုး ထြေါ်တ င ်မ္တူည၍် 

ထရ ိုးချယရ်မ္ည။် 

(ဎ) ယာယ ခိိုလှု ံာရန ာ ဆ သုညမ်္ှော 

သဘော၀ထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့််   ခ ုကခ်ံရ သည့်် 

သမူ္ျောိုးအတ က် သဘော၀ထဘိုးအနတရောယ် ပဖစြ် ောိုးသည့်် 

ကောလနငှ့်် ထရရှည ် ခ ုလှုရံော ထနရောမ္ျောိုး မ္ရရှ န ငုမ်္  

ကောလအတ ငိ်ုး ခဏတော ထန  ငုရ်ော ထနရောက  ု ဆ သုည။် 

ယောယ တ မ္ျောိုး၊ အ မ္်မ္ျောိုးနငှ့်် အထဆောကအ်အံုမ္ျောိုး က ့်သ ု ့်ထသော 
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လံပုခံြိုပြ ိုး ကျနိ်ုးမ္ောထရိုးနငှ်် ့ ့်က ုကည် သည့်် ထနရောမ္ျ ြိုိုး 

ပဖစရ်မ္ည။် 

(ဏ) သဏ္ဌာန်တဇူာတတ်ိိုကရ်လ့်ကျင့််ပခင််း ဆ သုညမ်္ှော 

သဘော၀ထဘိုးအနတရောယ် 

ကျထရောကလ်ောသည့််အခါထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုး  ခ ုကထ်သထ ကြျက်

စ ိုးဆံိုုးရှု ံိုးမ္ှုထလျော့်နညိ်ုး သက်သော ထစရနအ်တ က်ရှောထဖ  

ကယဆ်ယထ်ရိုးနငှ့််အထရိုးထြေါ်အထပခအထန တံု ့်ပြန ်

ထဆောငရ် ကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု 

အဆင့််ဆင့််ထသောသဘော၀ထဘိုးအနတရောယ ်စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့မ္ျောိုးနငှ့်် 

ပြညသ်မူ္ျောိုး ြိူုးထြါငိ်ုး၍ သဘော၀ထဘိုးအနတရောယမ်္ကျ 

ထရောကမ်္ အဆင့်် တ င ်ကက ြိုတင ်ထလ့်ကျင့််ပခငိ်ုးက ု ဆ သုည။်  

 (တ) ရထာကြံ်ပ ည့််ဆည််းစ မံရဆာင ် ကမ်ှု ( Logistics 

Management )    ဆ သုညမ်္ှော အထရိုးထြေါ် 

ကညူ ထ ောကြံ့််ထရိုး ြစစညိ်ုးမ္ျောိုး ရှောထဖ စထုဆောငပ်ခငိ်ုး၊ 

  နိ်ုးသ မ္်ိုး ထစောင့််ထရှောကပ်ခငိ်ုး၊ ပဖန် ့်ပဖ ိုးပခငိ်ုး၊ 

ထ ောကြံ့််ပခငိ်ုးတ ု ့်က ု လညိ်ုးထကောငိ်ုး၊ ယောယ ခ ုလှုံ ရောထနရောမ္ျောိုး 

စ စဉ်ထဆောက်လြ်ုထြိုးပခငိ်ုး တ ု ့်က လုညိ်ုးထကောငိ်ုး 

က ငိ်ုးဆကမ်္ပြတ် ထ ောကြံ့််ပဖည့််ဆညိ်ုးမ္ှု စနစပ်ဖင့်် 

အချ နမ်္ ထဆောငရ် က် ထြိုးပခငိ်ုးက  ုဆ သုည။် 

( ) က င််းဆကမ်ပြတ ် ရထာကြံ့်် ပ ည့််ဆည််း စ မံရဆာင ် က်မ့ှ့  ု 

( Supply  chain Management ) ဆ သုညမ်္ှော တော၀န ်

ထြိုးပခငိ်ုးခံရသည့်် ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးနငှ့်် ြဂု္ ြိုလ်မ္ျောိုးက 

သဘော၀ထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့််   ခ ုကခ်ံရသမူ္ျောိုးအတ က် 

လ အုြ် 
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သည့််အထရိုးထြေါ်ကူည ထ ောကြံ့််ထရိုးြစစညိ်ုးမ္ျောိုးက ရုှောထဖ စု

ထဆောငိ်ုးပခငိ်ုး၊သယ်ယူ ြ ု ့်ထဆောငပ်ခငိ်ုးနငှ့်် ပဖန် ့်ပဖ ိုးပခငိ်ုး 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု တစခ်ုနငှ့်် တစခ်ု ချ တဆ်က ်ောိုး ထသော 

က နယ်ကစ်နစပ်ဖင့်် ပဖည့််ဆညိ်ုးစ မ္ံ ထဆောငရ် က် ထြိုးပခငိ်ုးက  ု

ဆ သုည။် 

(ေ) ရဘ်းအနတ ာယ ် ဆ သုညမ်္ှော အသက် ဆံိုုးရှု ံိုးမ္ှုမ္ျောိုး၊ ေဏရ်ော 

ရရှ မ္ှုမ္ျောိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ကျနိ်ုးမ္ောထရိုးဆ ငုရ်ော ဆ ိုုးကျ ြိုိုး 

သကထ်ရောကမ်္ှုမ္ျောိုး၊ ြ ငုဆ် ငုြ်စစညိ်ုး ြျကစ် ိုးမ္ှုမ္ျောိုး၊ အသက ်

ထမ္ ိုး၀မ္်ိုးထကျောငိ်ုးနငှ့်် ၀နထ်ဆောငမ်္ှုလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ဆံိုုးရှု ံိုးမ္ှုမ္ျောိုး၊ 

လမူ္ှုထရိုးနငှ့်် စ ိုးြ ောိုးထရိုးဆ ငုရ်ော ပြတထ်တောကမ်္ှုမ္ျောိုး သ ု ့်မ္ဟတု ်

သဘော၀ ြတ၀်နိ်ုးကျငဆ် ငုရ်ော ြျကစ် ိုးမ္ှုမ္ျောိုးက ု လူ ့်ြထယောဂ 

သ ု ့်မ္ဟတု် သဘော၀ထ ကောင့်် ပဖစထ်ြေါ်ထစန ငုသ်ည့််  ပဖစစ်ဉ် 

ပဖစရ်ြ် အထပခအထနက  ုဆ သုည။်  

(ဓ) ရဘ်းအနတ ာယရ် ကာင့််ဆံို်းရှု ံ်းနိိုငရ်ပခ ဆ သုညမ်္ှော သဘော၀ 

ထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့်် 

ရြ်ရ ောလ ူအုဖ  ွဲ့အစညိ်ုးတစခ်ုကအနောဂတတ် ငထ်တ ွဲ့  ကြံိုန ငု်

ထသောအသကဆ်ံိုုးရှု ံိုး န ငုမ်္ှု၊ ကျနိ်ုးမ္ောထရိုး၊ ြညောထရိုး၊ အသက ်

ထမ္ ိုး၀မ္်ိုးထကျောငိ်ုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး၊ ြ ငုဆ် ငု ် ြစစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ အထပခခံ 

အထဆောကအ်အံုမ္ျောိုး၊ ၀နထ်ဆောငမ်္ှုမ္ျောိုးနငှ့်် သဘော၀ 

ြတ၀်နိ်ုးကျငတ် ု ့်   ခ ုက ်ဆံိုုးရှု ံိုးန ငုမ်္ှုမ္ျောိုးက  ုဆ သုည။် 

(န) ရဘ်းအနတ ာယရ် ကာင့်် ဆံို်းရှု ံ်းနိိုငရ်ပခ ရလ ာ့်ချရ ်း ဆ သုညမ်္ေှာ 

သဘော၀ ထဘိုး အနတရောယက် ု ပဖစထ်ြေါ်ထစထသောအရောမ္ျောိုးက ု 

စ စစပ်ခငိ်ုးနငှ့်် စ မ္ံခန် ့်ခ  ပခငိ်ုး တ ု ့်က  ုစနစတ်ကျ ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊ 

  ထတ ွဲ့ န ငုမ်္ှုက ု ထလ ော့်ချပခငိ်ုး၊ ရြ်ရ ောလ ူမု္ျောိုးနငှ့်် 
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ြ ငုဆ် ငုြ်စစညိ်ုးမ္ျောိုး၏   ခ ုကခ်ံရလ ယမ်္ှုက ု 

ထလျော့်နညိ်ုးထစပခငိ်ုး၊ သဘော၀ ြတ၀်နိ်ုးကျင ် နငှ့်် ထပမ္ယော 

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုက ု အထပမ္ော်အပမ္ငက်က ိုးစ ော ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊ သဘော၀ 

ထဘိုးအနတရောယ်မ္ျောိုးအတ က် ြ မု္ ထုကောငိ်ုးမ္ နစ် ော ကက ြိုတင ်

ပြငဆ်ငပ်ခငိ်ုး စသညတ် ု ့် ြါ၀ငသ်ည။် 

(ြ) ရဘ်းအနတ ာယ ် ရလျာ့်ြ ်း သကသ်ာရစရ ်း ( Reduction ) 

ဆ သုညမ်္ှော ထဘိုးအနတရောယမ်္ျောိုး၊ ယငိ်ုးထဘိုးအနတရောယ်နငှ့်် 

ဆကစ်ြ်ထနထသော သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယမ်္ျောိုး၏ ဆ ိုုးရ ောိုးထသော 

သကထ်ရောကမ်္ှုမ္ျောိုး၊ အတ ငုိ်ုးအတော ြမ္ောဏ သ ု ့်မ္ဟတု ်

ပြငိ်ုးအောိုးတ ု ့်က ု နညိ်ုးြါိုးထစရန ် သ ု ့်မ္ဟတု် အောိုးနညိ်ုးထစရန ်

ထဆောငရ် က်သည့်် အမ္ျ ြိုိုးမ္ျ ြိုိုးထသော မ္ဟောဗျ ဟောမ္ျောိုးနငှ့်် 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု ဆ သုည။် 

ယငိ်ုးလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးတ ငအ်ငဂ်ျငန် ယောဆ ငုရ်ောနညိ်ုးြညောရြ်မ္ျောိုးနှ

င့််ထဘိုးအနတရောယ် ေဏခ်ံန ငုသ်ည့်် ထဆောကလ်ြ်ုမ္ှုမ္ျောိုး၊ သဘော၀ 

ြတ၀်နိ်ုးကျင ် ဆ ငုရ်ောမ္၀ူါေမ္ျောိုး၊ အမ္ျောိုး ပြညသ် ူ သ ရှ  ထစရန ်

ထဆောငရ် ကမ်္ှုမ္ျောိုး စသညတ် ု ့် ြါ၀ငသ်ည်။ 

(ဖ) ထခိိိုကခံ် လ ယမ်ှု ဆ သုညမ်္ှော ထဘိုးအနတရောယ်၏ ဖျကဆ် ိုးမ္ှု 

ေဏက် ု ခံရန ငု ် ဖ ယရ်ော ရှ သည့်် ရြ်ရ ော အသ ကုအ်၀နိ်ုး၊ 

စနစယ်နတရောိုးနငှ့်် ြစစညိ်ုး ဥစစောတ ု ့်၏ သ ငပ်ြင ်လကခဏောမ္ျောိုးနငှ့်် 

အထပခအထနမ္ျောိုး၊ ရုြ်ြ ငုိ်ုး၊ လမူ္ှုထရိုးြ ငုိ်ုး၊ စ ိုးြ ောိုးထရိုး နငှ့်် 

သဘော၀ ြတ၀်နိ်ုးကျငဆ် ငုရ်ော အထပခခံ 

အထ ကောငိ်ုးမ္ျောိုးက ုဆ သုည။် 

(ဗ) ထခိိိုကခံ် လ ယသ်မူျာ်း ဆ သုညမ်္ှော ထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့်် 

ဆံိုုးရှု ံိုးန ငုထ်ပခ ပမ္င့််မ္ောိုးသည့်် ထနရော ထေသမ္ျောိုးတ င ်
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ထန  ငုသ်မူ္ျောိုး၊ ရုြ်ြ ငုိ်ုးဆ ငုရ်ောနငှ့်် စ တြ် ငုိ်ုး ဆ ငုရ်ော 

မ္ကျနိ်ုးမ္ောသမူ္ျောိုး၊ မ္သနစ် မ္်ိုးသမူ္ျောိုး၊ က ယု၀်နထ်ဆောင ်

အမ္ျ ြိုိုးသမ္ ိုးမ္ျောိုး၊ သကက်က ိုးရ ယအ် ုမ္ျောိုး၊ ကထလိုးသငူယမ်္ျောိုးက  ု

ဆ သုည။် 

(ဘ) ပြန်လည ် ထရူထာငရ် ်း ဆ သုညမ်္ှော သဘော၀ 

ထဘိုးအနတရောယ်တစခ်ုခ ု သ ု ့်မ္ဟတု် အထရိုးထြေါ် အထပခအထန 

တစရ်ြ်ရြ်ထ ကောင့်် ပြတထ်တောက်သ ောိုးထသော သ ု ့်မ္ဟတု ်

  ခ ုကြ်ျကစ် ိုးသ ောိုးထသော အဓ က ၀နထ်ဆောငမ်္ှု လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက  ု

ပြနလ်ည ် ပြြိုပြင ် ပခငိ်ုးနငှ့်် ပြနလ်ည ်  ထူ ောငပ်ခငိ်ုးပဖင့်် 

သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့််   ခ ုကခ်ံ ရသမူ္ျောိုး၏ 

ဘ၀ထန  ငုမ်္ှု အထပခအထနမ္ျောိုးက ု အလျငအ်ပမ္န ်

ပြနလ်ည ် နိ်ုးသ မ္်ိုး ထြိုးသည့်် လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု ဆ သုည။် 

(မ္) ပြန်လည ် တညရ်ဆာကရ် ်း ဆ သုည်မ္ေှာ 

ထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့်် ဆံိုုးရှု ံိုး န ငုထ်ပခ ထလ ော့်ချထရိုး 

အစ အမ္ံမ္ျောိုးက ု  ည့််သ ငိ်ုးစဉ်ိုးစောိုးပြ ိုး အ ုိုးအ မ္်မ္ျောိုးနငှ့်် အပခောိုး 

အထပခခံ အထဆောကအ်ဦိုးမ္ျောိုး ထဆောကလ်ုြ်ပခငိ်ုး၊ 

၀နထ်ဆောငမ်္ှုမ္ျောိုးက ု အပြည့်အ်၀ ပြနလ်ည ်ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုးနငှ့်် 

သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ် မ္ကျထရောကမ်္  အထပခ အထနသ ု ့် 

ထရောကရ်ှ ထစပခငိ်ုး အစရှ သည့်် လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု ဆ သုည။် 

(ယ) ဆံို်းရှု ံ်းနိိုငရ်ပခ ဆန််းစစခ်ျက ် ဆ သုညမ်္ှော လူမ္ျောိုး၊ 

ြ ငုဆ် ငုြ်စစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ အသကထ်မ္ ိုး ၀မ္်ိုးထကျောငိ်ုးမ္ှုမ္ျောိုးနငှ့်် ၄ငိ်ုးတ ု ့် 

မ္ှ ခ ုထနရထသော ြတ်၀နိ်ုးကျငတ် ု ့် အထြေါ်တ င ် ပခ မ္်ိုးထပခောကမ်္ှုနငှ့်် 

  ခ ုကမ်္ှုတ ု ့်က ု ပဖစထ်စန ငုသ်ည့်် ထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့်် ဆံိုုးရှု ံိုး 

န ငုထ်ပခ၏ သဘော၀နငှ့်် ြမ္ောဏက  ု သ ရှ န ငုရ်နအ်တ က် 
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ကျထရောကန် ငုထ်သော ထဘိုး အနတရောယ ် မ္ျောိုး က ု ထလ့်လော 

သံိုုးသြ်ပခငိ်ုးနငှ့်် လတတ်ထလော ရှ ထနထသော   ခ ုက ်ခံရလ ယမ်္ှု၊ 

စ မ္်ိုးထဆောငန် ငုမ်္ှုတ ု ့်က  ု အက ပဖတထ်သော လြ်ုငနိ်ုးစဉ်မ္ျောိုးက  ု

ဆ သုည။် 

(ရ) ရဘ်းသင့်် ရေသ ဆ သုညမ်္ေှာ န ငုင်ထံတော် 

တစ၀်ှနိ်ုးလံိုုးတ ငပ်ဖစထ်စ၊ န ငုင်ထံတော်၏ တစစ် တ ်

တစထ်ေသတ ငပ်ဖစထ်စ သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ ်

ကျထရောက်သည့်် ထေသ က  ုဆ သုည။်    

(လ)  လိုြ်ငန််း ရကာ်မတ့  ဆ သုညမ်္ေှာ ဥြထေြေုမ်္ ၅၊ ြေုမ်္ခ   (ခ) 

အရ အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ က ဖ  ွဲ့စညိ်ုး ောိုးထသော သဘော၀ 

ထဘိုးအနတရောယဆ် ုငရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု လြ်ုငနိ်ုး ထကော်မ္တ ၊ 

ရှောထဖ ကယဆ်ယထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုး ထကေ်ာမ္တ နငှ့်် အပခောိုးလ ုအြ် 

ထသော လြ်ုငနိ်ုး ထကော်မ္တ  တစခ်ုခုက  ုဆ သုည။်  

(၀) တိိုင််းရေသကက ်း သိို ့်မဟိုတ ်  ပြညန်ယ ် စ မံခန် ့်ခ ွဲမှု အ  ွဲ ွဲ့  

ဆ သုညမ်္ှော ဥြထေ ြေုမ်္ ၇ အရ ပြညထ် ောငစ်ု အစ ိုုးရအဖ  ွဲ့က 

ဖ  ွဲ့စညိ်ုးထြိုးထသော တ ုငိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ်သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယဆ် ုငရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့က  ုဆ သုည။် 

(သ) ကိိုယြိ်ိုင ် အိုြ်ချြိုြ်ခ င့််  တိိုင််း သိို ့်မဟိုတ ်

ကိိုယြိ်ိုငအ်ိုြ်ချြိုြ်ခ င့််  ရေသ သိို ့်မဟိုတ ်ခရိိုင ်စ မံခန် ့်ခ ွဲမှု အ  ွဲ ွဲ့  

ဆ သုညမ်္ှော ဥြထေ ြေုမ်္ ၈ အရ တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု ်

ပြညန်ယ ် အစ ိုုးရအဖ  ွဲ့က ဖ  ွဲ့စညိ်ုးထြိုးထသော 

က ယုြ် ငုအ်ုြ်ချြိုြ်ခ င့််ရ တ ငုိ်ုး  သ ု ့်မ္ဟတု် က ယုြ် ငု ်

အုြ်ချြိုြ်ခ င့််ရ ထေသ သ ု ့်မ္ဟုတ် ခရ ုင ် သဘောဝ ထဘိုး 

အနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့ က  ုဆ သုည။် 
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(ဟ) ပမိြိုွဲ့နယ ် စ မံခန် ့်ခ ွဲမှုအ  ွဲ ွဲ့  ဆ သုညမ်္ှော ဥြထေ ြေုမ်္ ၈ အရ 

တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ် အစ ိုုးရအဖ  ွဲ့က 

ဖ  ွဲ့စညိ်ုးထြိုးထသော ပမ္ ြို ွဲ့နယ ် သဘောဝထဘိုး အနတရောယဆ် ငုရ်ော 

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့က  ုဆ သုည။် 

(ဠ)  ြ်က က ် သိို ့်မဟိုတ ် ရကျ်း  ာအိုြ်စို စ မံခန် ့်ခ ွဲမှု အ  ွဲ ွဲ့  

ဆ သုညမ်္ှော ဥြထေ ြေုမ်္ ၈ အရ တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု ်

ပြညန်ယ ်အစ ိုုးရအဖ  ွဲ့ က ဖ  ွဲ့စညိ်ုးထြိုးထသော ရြ်က က် သ ု ့်မ္ဟတု် 

ထကျိုးရ ောအုြ်စု သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

အဖ  ွဲ့က  ုဆ သုည။် 

(အ) ဝန်ကက ်းဌာန  ဆ သုညမ်္ေှာ် ပ့ြညထ် ောငစ် ု

အစ ိုုးရ၊ပြညထ် ောငစ်အုဆင့််သကဆ် ငုရ်ော ဝနက်က ိုးဌောနက  ု

ဆ သုည။် 

(ကက) ဦ်းစ ်း ဌာန  ဆ သုညမ်္ေှာ ကယဆ်ယထ်ရိုးနငှ့်် ပြနလ်ည ်

ထနရောချ ောိုးထရိုး ဦိုးစ ိုးဌောန က  ုဆ သုည။် 

 (ခခ) နိိုငင်တံကာနငှ့်် ဆကသ် ယရ်ဆာင ် ကရ် ်း အာဏာြိိုင ်

ဆ သုညမ်္ှော ဥြထေနငှ့်် ဤနညိ်ုးဥြထေမ္ျောိုးြါ 

သဘောဝထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး တ င ်

လ အုြ်ြါက န ငုင်တံကောမ္ှ အကအူည  

ထြိုးထရိုးအတ ကအ်ပြညပ်ြညဆ် ငုရ်ော အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ 

န ငုင်ရံြ်ပခောိုး ထေသတ ငိ်ုး အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ ပြညြ်န ငုင်မံ္ျောိုးမ္ ှ

အစ ိုုးရ ဌောန၊ အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ အစ ိုုးရ မ္ဟတုထ်သော 

အပခောိုးအဖ  ွဲ့အစညိ်ုး မ္ျောိုးနငှ့်် ည  နှု ငိ်ုးဆကသ် ယရ်ောတ င ်

အောဏောြ ုငအ်ပဖစထ်ဆောငရ် ကရ်န ် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး 
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ထကော်မ္တ ကသတမ်္ှတ်တောဝနထ်ြိုးအြ် ောိုးသည့်် 

ဝနက်က ိုးဌောနသ ု ့်မ္ဟုတြ်ဂု္ ြိုလ်  က  ုဆ သုည။်  

 (ဂဂ) နိိုငင်တံကာအကအူည ရြ်းသမူျာ်း ဆ သုညမ်္ှော 

အပြညပ်ြညဆ် ငုရ်ော အဖ  ွဲ့အစညိ်ုး မ္ျောိုး၊ န ငုင်ရံြ်ပခောိုး ထေသတ ငိ်ုး 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ ပြညြ်န ငုင်မံ္ျောိုးမ္ှ အစ ိုုးရဌောန၊ 

အစ ိုုးရအဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ 

အစ ိုုးရမ္ဟတုထ်သောအပခောိုးအဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ အလှူရှင ်မ္ျောိုး နငှ့်် 

ထစတနောရှငမ်္ျောိုးက ု ဆ သုည။် 

 (ဃဃ) တာဝန်ရြ်းအြ်ပခင််း ခံ သည့်် ဌာန၊ အ  ွဲ ွဲ့အစည််းနငှ့်် 

ြိုဂိ္ြိုလ ်ဆ သုညမ်္ှော သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ဆ ငုရ်ောစ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် စြ်လျဉ်ိုး၍ အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ ၏ 

လမ္်ိုးညွှနခ်ျကန်ငှ့်် အည လြ်ုငနိ်ုး 

ထကော်မ္တ ကထသေ်ာလညိ်ုးထကောငိ်ုး၊ ဥြထေနငှ့်် 

ဤနညိ်ုးဥြထေမ္ျောိုး အရထသေ်ာလညိ်ုးထကောငိ်ုး၊ တောဝန ်

ထြိုးအပြ်ခငိ်ုး 

ခံရသည့််ဝနက်က ိုးဌောနနငှ့််ထေသဆ ုငရ်ောစ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုအဖ  ွဲ့တ ု ့်က လုညိ်ုး

ထကောငိ်ုး၊အစ ိုုးရ ဌောန၊ အစ ိုုးရ 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးက ုလညိ်ုးထကောငိ်ုး၊ အစ ိုုးရ မ္ဟတုထ်သော အပခောိုး 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ လမူ္ှုအဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊  ြဂုလ္ က စ ိုးြ ောိုးထရိုး 

လြ်ုငနိ်ုးရှငမ်္ျောိုး၊ ထစတနောရှငမ်္ျောိုးနငှ့်် လြ်ုအောိုးထြိုး မ္ျောိုးက ု 

လညိ်ုးထကောငိ်ုး ဆ သုည။်  

 (ငင) ဗဟိို ဆြ်ရကာ်မတ  ဆ သုညမ်္ှော သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် 

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု လြ်ုငနိ်ုး မ္ျောိုးနငှ့်် စြ်လျဉ်ိုး၍ အမ္ျ ြိုိုးသောိုး 

ထကေ်ာမ္တ နငှ့်် လြ်ုငနိ်ုး ထကေ်ာမ္တ တ ု ့်၏ လြ်ုငနိ်ုး တောဝနမ်္ျောိုး 
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ြ မု္  ု   ထရောက်စ ော ထဆောငရ် ကန် ငုထ်ရိုး အတ က ်

အထ ောက်အကပူြြို ရန ် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ က 

ဖ  ွဲ့စညိ်ုးထြိုးထသော ဗဟ အုဆင့်် ့် ဆြ်ထကော်မ္တ  အသ ိုးသ ိုးက  ု

ဆ သုည။်   

 

အခန််း(၂) 

လမူှုဝန်ထမ််း၊ ကယဆ်ယရ် ်းနငှ့်် ပြန်လည ်ရန ာ ချထာ်းရ ်း 

ဝန်ကက ်းဌာန၏ 

လိုြ်ငန််းတာ၀န်မျာ်း 

၃။

 လမူ္ှုဝန ်မ္်ိုး၊ကယ်ဆယထ်ရိုးနငှ့််ပြနလ်ညထ်နရောချ ောိုးထရိုးဝနက်က ိုးဌော

နသညညဖ်စထ်ြေါ်လော 

န ငုသ်ည့််ထဘိုးအနတရောယထ်လျော့်ြါိုးသက်သောထစထရိုးအလ ု ့်ငေှာ 

အမ္ျ ြိုိုးသောိုးထကော်မ္တ ၏လမ္်ိုးညွှန ် မ္ှုပဖင့်် အပြညပ်ြညဆ် ငုရ်ောနငှ့်် 

န ငုင်ထံတေ်ာတ င ် ပဖစြ် ောိုးခ ့်သည့်် သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယမ်္ျောိုးနငှ့်် 

သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်ဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုမ္ျောိုးက ု ထလ့်လော သထုတသန 

ပြြိုလြ်ုပြ ိုး န ငုင်ထံတော် အဆင့်် သဘောဝထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော 

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုစ မ္ံချက်၊တညပ်မ္ အမ္ န် ့်နငှ့််အပခောိုးလ အုြ်သည့်် အစ အစဥ်မ္ျောိုးက  ု

ထရိုးဆ   တငပ်ြထစရန ်ဦိုးစ ိုးဌောနအောိုး တောဝနထ်ြိုး အြ်ရမ္ည်။   

၄။ လမူ္ှုဝန ်မ္်ိုး၊ ကယဆ်ယထ်ရိုးနငှ့်် ပြနလ်ည် ထနရော ချ ောိုးထရိုး 

ဝနက်က ိုးဌောနသည် နညိ်ုးဥြထေ ၃ အရ ထရိုးဆ   တပငြ်ထသော 

န ငုင်ထံတေ်ာအဆင့်် သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံ ခန် ့်ခ  မ္ှုစ မ္ံချက၊် 

တညပ်မ္ အမ္ န် ့်နငှ့်် 

အပခောိုးလ အုြ်သည့််အစ အစဥ်မ္ျောိုးက ုစ စစ၍်လ ုအြ်သညမ်္ျောိုး ပြငဆ်င ်
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ပဖည့််စ ကပ်ြ ိုးလြ်ုငနိ်ုးထကေ်ာမ္တ မ္ှတစဆ်င့််အမ္ျ ြိုိုးသောိုးထကေ်ာမ္တ သ ု ့်အတည်

ပြြို န ငုရ်န ်တငပ်ြရမ္ည။်  

၅။ လမူ္ှုဝန ်မ္်ိုး၊ ကယဆ်ယထ်ရိုးနငှ့်် 

ပြနလ်ညထ်နရောချ ောိုးထရိုးဝနက်က ိုးဌောနသည ်သကဆ် ငု ်ရော ၀နက်က ိုးဌောနမ္ျောိုး၊ 

တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယအ်စ ိုုးရအဖ  ွဲ့မ္ျောိုးက ကဏ္ဍဖ ံွဲ့ ပဖ ြိုိုးထရိုး 

စ မ္ံက နိ်ုးမ္ျောိုး၊ ထေသနတရ ဖ ံွဲ့ ပဖ ြိုိုးထရိုး စ မ္ံက နိ်ုးမ္ျောိုးတ င ် ထဘိုး 

အနတရောယထ်လျော့်ြါိုး သက်သောထစထရိုး အစ အမ္ံမ္ျောိုးက ု တစြ်ါတညိ်ုး 

ထြါငိ်ုးစြ် အထကောငအ် ညထ်ဖေ်ာန ငုထ်ရိုးအတ က် နညိ်ုးြညော ြ ငုိ်ုးဆ ငုရ်ော 

အကအူည  ထတောငိ်ုးခံလောြါက ြံ့်ြ ိုုးထြိုးရမ္ည။် 

၆။ သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ထြေါ်ထြါကလ်ောသည့််အခါ သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု အချ နန်ငှ့်် တစထ်ပြိုးည  

  ထရောက်စ် ော ထဆောငရ် က် န ငုထ်ရိုးအတ က ်သဘောဝ ထဘိုး အနတရောယဆ် ငုရ်ော 

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ဗဟ ဌုောနက  ု လမူ္ှုဝန ်မ္်ိုး၊ ကယဆ်ယထ်ရိုးနငှ့်် ပြနလ်ည် ထနရော 

ချ ောိုးထရိုး ဝနက်က ိုးဌောနတ င ် တညထ် ောင ်ောိုးရမ္ည။်  လ အုြ်ြါက 

ထဘိုးသင့်် ထေသရှ  သင့််ထလျေ်ာထသော ထနရောတ င ် ယောယ  သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယဆ် ုငရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ဗဟ ဌုောနခ   က  ု ပဖစထ်စ၊   နယလ်ညှ့်် 

ဗဟ ဌုောနခ  က ု ပဖစထ်စ တညထ် ောင၍် ထဆောငရ် ကန် ငုသ်ည။်   

၇။ လမူ္ှုဝန ်မ္်ိုး၊ ကယဆ်ယထ်ရိုးနငှ့်် ပြနလ်ညထ်နရောချ ောိုးထရိုး 

ဝနက်က ိုးဌောနသည် သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုဗဟ ဌုောန၏ 

လြ်ုငနိ်ုးတောဝနမ်္ျောိုး  မ္်ိုးထဆောငရ်န ် သကဆ် ငုရ်ော ၀နက်က ိုးဌောနမ္ျောိုးနငှ့်် 

ည  နှု ငိ်ုး၍ သင့််ထလျေ်ာထသော ၀န ်မ္်ိုးမ္ျောိုးက  ုတောဝနထ်ြိုးရမ္ည။်   
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အခန််း (၃)    

သကဆ်ိိုင ်ာ ဝန်ကက ်းဌာနမျာ်း၊ အစိို်း ဌာန၊ အစိို်း  အ  ွဲ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏  

လိုြ်ငန််း တာဝန်မျာ်း 

၈။ သကဆ် ငုရ်ော ဝနက်က ိုးဌောနမ္ျောိုး၊ အစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရ 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးသည် သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ်ဆ ငုရ်ော သတငိ်ုး 

အချကအ်လကမ်္ျောိုး ကက ြိုတငရ်ရှ ထရိုး၊ န ငုင်ထံတေ်ာတ င ် သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောကမ်္ည့်် အ်ပ့ထ့ခအထနနငှ့်် အလောိုးအလောတ ု ့်ရှ ြါက 

ကက ြိုတငသ်တ ထြိုးချက်  တုပ်ြနန် ငုထ်ရိုးနငှ့်် ကက ြိုတင ် သတ ထြိုးချက ်

 တုပ်ြနသ်ည့််အခါ သဘောဝထဘိုး အနတရောယ် ကျထရောကန် ငုသ်ည့်် 

ထေသရှ ပြည်သမူ္ျောိုးက ထုဘိုးလ တရ်ောထနရောသ ု ့်အချ နမ်္ ထရွှွဲ့ထပြောငိ်ုး ထြိုးန ငု ်

ထရိုးတ ု ့် အတ က် လြ်ုငနိ်ုးထကေ်ာမ္တ ၊ ဗဟ ဆုြ် ထကော်မ္တ မ္ျောိုးနငှ့်် 

ဆကသ် ယ် ည  နှု ငိ်ုး၍ ြိူုးထြါငိ်ုး ထဆောငရ် ကရ်မ္ည။်  

၉။ သကဆ် ငုရ်ော ၀နက်က ိုးဌောနမ္ျောိုး၊ အစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရ 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့််  တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟုတ်  ပြညန်ယ ်

အစ ိုုးရအဖ  ွဲ့မ္ျောိုးသည် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ က  တုပ်ြန ်ောိုးထသော 

န ငုင်ထံတေ်ာအဆင့်် သဘောဝထဘိုးအနတရောယဆ် ုငရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

စ မ္ံချကက် လုညိ်ုးထကောငိ်ုး၊ အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ က အတညပ်ြြို 

ချမ္တှ ်ောိုးထသော ထေသအဆင့်် သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

စ မ္ံချကက် ု လညိ်ုးထကောငိ်ုး အထပခခံပြ ိုး မ္ မ္ တ ု ့်နငှ့်် လ ကုထ်လျောည ထ   

ရှ သည့်် သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ်ဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု တညပ်မ္ အမ္ န် ့် 

အသ ိုးသ ိုးက ု  တုပ်ြန ်ောိုးရမ္ည။်  

၁၀။ သကဆ် ငုရ်ော ဝနက်က ိုးဌောနမ္ျောိုး၊ အစ ိုုးရ ဌောနနငှ့်် အစ ိုုးရ 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးသည် သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယဆ် ုငရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် ကရ်ောတ င ်-  
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 (က) န ငုင်ထံတေ်ာအဆင့်် သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

စ မ္ံချကန်ငှ့်် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ က အတညပ်ြြို ောိုးထသော 

မ္ မ္ တ ု ့်၏ ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးနငှ့်် သကဆ် ငုသ်ည့်် သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယဆ် ုငရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု စ မ္ံချကမ်္ျောိုးနငှ့်် အည   

အထကောငအ် ည် ထဖေ်ာထဆောငရ် ကရ်မ္ည။် 

 (ခ) မ္ မ္ တ ု ့်  တုပ်ြန ်ောိုးထသော သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ်ဆ ငုရ်ော 

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု တညပ်မ္  အမ္ န် ့်နငှ့်် အည သကဆ် ုငရ်ောတောဝန ်

ထြိုးအြ်ပခငိ်ုးခံရသည့်် ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုး မ္ျောိုး၊ ြဂု္ ြိုလမ်္ျောိုးနငှ့်် 

ည  နှု ငိ်ုးြိူုးထြါငိ်ုးပြ ိုး အထကောငအ် ညထ်ဖေ်ာ ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး နငှ့်် 

ကက ိုး ကြ်ပခငိ်ုးတ ု ့် ပြြိုရမ္ည။် 

၁၁။ သကဆ် ငုရ်ော ဝနက်က ိုးဌောနမ္ျောိုး၊ အစ ိုုးရဌောနနငှ့်် အစ ိုုးရ 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးသည်  သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု လြ်ုငနိ်ုး 

ထဆောငရ် ကခ်ျက် အစ ရငခ်ံစောက ု လြ်ုငနိ်ုးထကေ်ာမ္တ  နငှ့်် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး 

ထကေ်ာမ္တ သ ု ့် အခါ အောိုးထလျေ်ာစ ော တငပ်ြရမ္ည။်  

 

အခန််း(၄) 

ဦ်းစ ်းဌာန၏ လိုြ်ငန််းတာဝန်မျာ်း 

၁၂။ ဦိုးစ ိုး ဌောနသည် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ ၊ လြ်ုငနိ်ုး ထကေ်ာမ္တ နငှ့်် 

လမူ္ှုဝန ်မ္်ိုး၊ ကယ်ဆယ ်ထရိုးနငှ့်် ပြနလ်ည် ထနရော ချ ောိုးထရိုး ဝနက်က ိုးဌောန 

တ ု ့်၏ လမ္်ိုးညွှနခ်ျကန်ငှ့်် အည  သဘောဝထဘိုး အနတရောယဆ် ငုရ်ော 

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုနငှ့်် စြ်လျဉ်ိုး၍ ထအောကြ်ါလြ်ုငနိ်ုး တောဝနမ်္ျောိုးက ု ထဆောငရ် က် 

ရမ္ည ်-    

 (က) န ငုင်ထံတေ်ာအဆင့်် သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

စ မ္ံချကန်ငှ့်် အစ အစဥ်မ္ျောိုးက ု ဦိုးစ ိုးဌောန အထနပဖင့်် 
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လညိ်ုးထကောငိ်ုး၊ လ ုအြ်ြါက သကဆ် ုငရ်ော အစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရ 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ ထေသဆ ငုရ်ောအဖ  ွဲ့မ္ျောိုး၊အပခောိုးအဖ  ွဲ့အစညိ်ုး 

မ္ျောိုးနငှ့်် ည  နှု ငိ်ုး၍ လညိ်ုးထကောငိ်ုး 

ထရိုးဆ  ပြ ိုးလမူ္ှုဝန ်မ္်ိုး၊ကယဆ်ယထ်ရိုးနငှ့်် ပြနလ်ည ် ထနရော 

ချ ောိုးထရိုး ဝနက်က ိုးဌောန၊  သကဆ် ုငရ်ော လြ်ုငနိ်ုး ထကော်မ္တ  

တ ု ့်မ္ ှတစဆ်င့်် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကေ်ာမ္တ သ ု ့် တငပ်ြပခငိ်ုး၊  

 (ခ) သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု စ မ္ံချက၊် 

တညပ်မ္ အမ္ န် ့်နငှ့်် အပခောိုး လ အုြ်သည့်် အစ အစဥ်မ္ျောိုးက  ု

ပဖစထ်ြေါ် ထပြောငိ်ုးလ ထနထသော အ်ထ့ပ့ခအထနမ္ျောိုး နငှ့်် 

က ကုည် ထစရန ် ပြနလ်ညသ်ံိုုးသြ် ပြငဆ်ငထ်ရိုးဆ  ပြ ိုး 

အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ  က အတညပ်ြြို ချမ္တှန် ငုရ်န ်အနညိ်ုးဆံိုုး 

နစှန်စှလ် င ် တစက်က မ္် လမူ္ှုဝန ်မ္်ိုး၊ ကယဆ်ယထ်ရိုးနငှ့်် 

ပြနလ်ည ်ထနရော ချ ောိုးထရိုးဝနက်က ိုးဌောနမ္တှစဆ်င့််တငပ်ြပခငိ်ုး၊   

 (ဂ) ဦိုးစ ိုး ဌောနသည် သကဆ် ငုရ်ော ဝနက်က ိုးဌောန၊ အစ ိုုးရဌောနနငှ့်် 

အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုး မ္ျောိုးကပဖစထ်စ၊ တ ုငိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု ်

ပြညန်ယ် ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့မ္ျောိုးက ပဖစထ်စ ယငိ်ုးတ ု ့်နငှ့်် 

သကဆ် ငုသ်ည့်် သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ ် ဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

စ မ္ံချက၊် တညပ်မ္ အမ္ န် ့်နငှ့်် အစ အစဥ်မ္ျောိုး ထရိုးဆ  ထရိုးအတ က ်

အကအူည  ထတောငိ်ုးခံလောသည့််အခါ လ အုြ်သည့်် 

နညိ်ုးြညောြ ုငိ်ုးဆ ငုရ်ော အကအူည မ္ျောိုး ထြိုးပခငိ်ုး၊ 

 (ဃ) နညိ်ုးဥြထေ ၁၂ (က) ြါ စ မ္ံချကန်ငှ့်် အစ အစဥ်မ္ျောိုးက  ု

အထကောငအ် ညထ်ဖေ်ာ ထဆောငရ် က်န ငုရ်န ် လ အုြ်သည့်် 

လြ်ုငနိ်ုးစဉ်မ္ျောိုးက ု သကဆ် ငုရ်ော အစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရ 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် ည  နှု ငိ်ုးသတမ်္ှတ၍် လြ်ုငနိ်ုးထကော်မ္တ  သ ု ့် 
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တငပ်ြ ပခငိ်ုး၊ အတညပ်ြြိုချက ် ရယပူခငိ်ုးနငှ့်် သက်ဆ ငုရ်ော 

အစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့ အစညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် ည  နှု ငိ်ုးြိူုးထြါငိ်ုး 

ထဆောငရ် ကကခ်ငိ်ုး၊ 

 (င) သဘောဝထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု  ထရောက် ထအောငပ်မ္င ်

စ ောအထကောငအ် ညထ်ဖေ်ာထဆောငရ် ကန် ငုရ်နထ် ောကြံ့််ပဖည့််ဆ

ညိ်ုးစ မ္ံထဆောငရ် က် မ္ှု နငှ့်် က ငိ်ုးဆကမ်္ပြတ် ထ ောကြံ့်််

ပ့ဖည့််ဆညိ်ုး စ မ္ံထဆောငရ် ကမ်္ှု လြ်ုငနိ်ုး မ္ျောိုးက ု သကဆ် ုငရ်ော 

အစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ လမူ္ှု အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ 

ပြညတ် ငိ်ုး၊ 

ပြညြ်အလှူရှငမ်္ျောိုး၊ထစတနော့်ဝန ်မ္်ိုးမ္ျောိုးနငှ့််ည  နှု ငိ်ုးထဆောငရ် က်

ပခငိ်ုး၊ 

 (စ) သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယန်ငှ့်် စြ်လျဥ်ိုး၍် ထ့လ့်လောပခငိ်ုး၊ 

သထုတသန ပြြိုလြ်ုပခငိ်ုး၊ မ္ ိုုးထလဝသနငှ့်် ဇလထဗေညွှန ်ကောိုးမ္ှု 

ဦိုးစ ိုးဌောနမ္ှ ရရှ ထသော သတငိ်ုးအချက ် အလကန်ငှ့်် သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယ် ကက ြိုတင ် သတ ထြိုးချကမ်္ျောိုးအောိုး အမ္ျောိုး 

ပြညသ် ူ အချ နမ်္  သ ရှ န ငုထ်ရိုးအတ က် သက်ဆ ငုရ်ော 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးသ ု ့် ြ်ဆင့််် ပ့ဖန် ့််ထ့၀ သတ ထြိုး 

နှု ိုးထဆော်ထြိုးပခငိ်ုး၊ 

 (ဆ) ထဘိုးအနတရောယ် ထလျော့်ြါိုး သကသ်ောထစထရိုး ထဆောငရ် က်မ္ှုမ္ျောိုး 

အတ က် သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယန်ငှ့်် စြ်လျဉ်ိုးသည့်် သ မ္တှ ်

ဖ ယရ်ောမ္ျောိုးက ု အမ္ျောိုး်ပ့ြညသ် ူတ ု ့်အောိုး အသ ြညော ထြိုးပခငိ်ုး၊ 

လ အုြ်ထသော ြညောထြိုးသငတ်နိ်ုးမ္ျောိုး ဖ င့််လစှပ်ခငိ်ုး နငှ့်် 

သဏ္ဌောနတ်ူ ဇောတ်တ ကု် ထလ့်ကျင့််ပခငိ်ုးမ္ျောိုး ပြြိုလြ်ုပခငိ်ုး၊ 
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 (ဇ) သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယန်ငှ့်် စြ်လျဉ်ိုး၍ ထကျောငိ်ုးသ၊ူ 

ထကျောငိ်ုးသောိုးမ္ျောိုး အသ  ြညော နငှ့်် ဗဟသုတုမ္ျောိုး ရရှ ထစရန ်

သကဆ် ငုရ်ော ဝနက်က ိုးဌောနမ္ျောိုး၊ ဦိုးစ ိုး ဌောန မ္ျောိုးနငှ့်် ည  နှု ငိ်ုးပြ ိုး 

ထကျောငိ်ုးမ္ျောိုး၊ ထကောလ ြ်မ္ျောိုး၊ သ ြပံမ္ျောိုး၊ တကကသ လုမ်္ျောိုး နငှ့်် 

ဆကသ် ယ် ၍ ထဟောထပြောြ ု ့်ချပခငိ်ုး၊ 

 (စျ) သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယဆ် ုငရ်ောစ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့််စြ်လျဉ်ိုး၍ပြ

ညတ် ငိ်ုး၊ ပြညြ်မ္ှ ဖ င့််လစှထ်သော သငတ်နိ်ုးမ္ျောိုး၊ အလြ်ုရုံ 

ထဆ ိုးထန ိုးြ  မ္ျောိုး၊ အစညိ်ုးအ်ထ့၀ိုး မ္ျောိုးသ ု ့် သငတ်နိ်ုးသောိုးမ္ျောိုး၊ 

က ယုစ်ောိုးလယှမ်္ျောိုး ထစလွှတတ်ကထ်ရောက် န ငုထ်စရန ်

န ငုင်တံကော အကအူည  ထြိုးသမူ္ျောိုးနငှ့်် ည  နှု ငိ်ုး ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊ 

 (ည) ချမ္တှ ်ောိုးထသော န ငုင်ထံတေ်ာအဆင့်် သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယဆ် ုငရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု စ မ္ံချကမ်္ျောိုးနငှ့်် 

အည သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယမ်္ှ ထလျော့်ြါိုးန ငုသ်ည့််၊ကောက ယ်န ငု ်

သည့်် သ ု ့်မ္ဟတု် ခ ုလှုနံ ငုသ်ည့်် ထေသမ္ျောိုး၊ လမ္်ိုးထ ကောငိ်ုးမ္ျောိုး၊ 

အထဆောကအ်အံု မ္ျောိုး၊ ယောဉ်၊ ယနတရောိုး အစရှ ထသော 

အရငိ်ုးအပမ္စမ်္ျောိုးက ု ကက ြိုတင ် ထရ ိုးချယန် ငုထ်ရိုး နငှ့်် 

ထရွှွဲ့ထပြောငိ်ုးထရိုး 

က စစမ္ျောိုးထဆောငရ် က်ရောတ ငထ်ေသဆ ုငရ်ောစ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုအဖ  ွဲ့မ္ျောိုး၊ 

သကဆ် ငုရ်ောအစ ိုုးရဌောန၊အစ ိုုးရအဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့််ထြါငိ်ုးစြ်

ည  နှု ငိ်ုး၍ြိူုးထြါငိ်ုး ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊  

 (ဋ) ထဘိုးသင့်် ထေသသ ု ့်အထရိုးထြေါ် ကညူ ထ ောကြံ့််မ္ှု 

မ္ျောိုးထဆောငရ် ကန် ငုရ်န ် စခံျ နမ်္  ထသော အထရိုးထြေါ် 

ကညူ ထ ောကြံ့််ထရိုး ြစစညိ်ုးမ္ျောိုး ကက ြိုတင ်စထုဆောငိ်ုး သ ထုလေှာင ်



20 
 

 ောိုးရှ ထရိုးနငှ့်် စနစတ်ကျ အချ နမ်္  ထြိုးထဝန ငုထ်စ 

ထရိုးအတ ကထ်ေသဆ ငုရ်ောအဖ  ွဲ့ မ္ျောိုးနငှ့်် ည  နှု ငိ်ုး 

ြိူုးထြါငိ်ုးထဆောငရ် ကကခ်ငိ်ုး၊ 

 (ဌ) သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ်် ထ့လျော့်ြါိုးထရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး 

ထဆောငရ် ကန် ငုရ်န ် မ္ ိုးသတ် တြ်ဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျောိုး၊  ကကထ်ပခန  

တြ်ဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျောိုးနငှ့်် အစ ိုုးရ မ္ဟတုထ်သော အပခောိုးအဖ  ွဲ့ 

အစညိ်ုးမ္ျောိုး၏ လှုြ်ရှောိုးမ္ှုမ္ျောိုးက ု ည  နှု ငိ်ုး ထြါငိ်ုးစြ်ထြိုးပခငိ်ုး၊   

 (ဍ) ရှောထဖ  ကယဆ်ယ်ထရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် ကရ်န ် အတ က ်

ရှောထဖ  ကယဆ်ယ ် ထရိုး လြ်ုငနိ်ုး ထကော်မ္တ ၊ မ္ ိုးသတ် 

တြ်ဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျောိုးနငှ့််  ကကထ်ပခန  တြ်ဖ  ွဲ့ဝငမ်္ျောိုး၊ အစ ိုုးရ 

မ္ဟတုထ်သော အပခောိုးအဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၏ လြ်ုငနိ်ုး 

ထဆောငရ် ကမ်္ှုမ္ျောိုးအောိုး ည  နှု ငိ်ုး ထြါငိ်ုးစြ်ထြိုးပခငိ်ုး၊ 

 (ဎ) သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယန်ငှ့်် စြ်လျဉ်ိုးသည့်် သတငိ်ုးအချက ်

အလကမ်္ျောိုးက ု န ငုင်တံကော အကအူည  ထြိုးသမူ္ျောိုးနငှ့်် 

ဆကသ် ယ် ထဆောငရ် ကန် ငုရ်န ် သတငိ်ုး       က နယ်က ်

တညထ် ောငပ်ခငိ်ုး၊   

 (ဏ) ရြ်ရ ောအထပခပြြို သဘော၀ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော 

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု   ထရောကစ် ော 

ထဆောငရ် ကန် ငုထ်ရိုးအတ က် 

သဘော၀ထဘိုးအနတရောယထ်လျော့်ြါိုးထရိုး 

ထစတနော့်၀န ်မ္်ိုးလူငယအ်ဖ  ွဲ့မ္ျောိုးဖ  ွဲ့စညိ်ုးထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊ 

 (တ) သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ် ထြေါ်ထြါကလ်ောသည့််အခါ 

သဘော၀ထဘိုးအနတရောယ် ဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက  ု

အချ နန်ငှ့််တထပြိုးည    ထရောကစ် ော ထဆောငရ် က် န ငုထ်ရိုးအတ က် 
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သဘော၀ထဘိုး အနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ဗဟ ဌုောန၏လုြ်ငနိ်ုး 

တော၀နမ်္ျောိုးက ု 

အမ္ျ ြိုိုးသောိုးထကေ်ာမ္တ နငှ့််၀နက်က ိုးဌောနတ ု ့်၏လမ္်ိုးညွှနခ်ျကန်ငှ့််အ

ည  တော၀နယ်ူ ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊ 

 ( ) လြ်ုငနိ်ုး ထကော်မ္တ နငှ့်် ၀နက်က ိုးဌောနက ထြိုးအြ်သည့်် 

အပခောိုးလြ်ုငနိ်ုးတောဝနမ်္ျောိုး က  ုထဆောငရ် ကကခ်ငိ်ုး။     

 

အခန််း (၅) 

သဘာ၀ ရဘ်းအနတ ာယဆ်ိိုင ်ာ စ မံခန် ့်ခ ွဲမှု စ မံချကမ်ျာ်း 

၁၃။ ၀နက်က ိုးဌောနသည် န ငုင်ထံတေ်ာအဆင့်် သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော 

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုစ မ္ံချက် က  ု နညိ်ုးဥြထေ ၃ နငှ့်် ၄ တ ု ့်နငှ့််အည ထရိုးဆ  ပြ ိုး 

လြ်ုငနိ်ုးထကေ်ာမ္တ ၏ ခ င့််ပြြိုချကပ်ဖင့်် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကေ်ာမ္တ သ ု ့် 

အတညပ်ြြိုချကရ်ရှ ထရိုး တငပ်ြရမ္ည။် 

၁၄။ သကဆ် ငုရ်ော 

၀နက်က ိုးဌောနမ္ျောိုးသည်မ္ မ္ တ ု ့်၏၀နက်က ိုးဌောနအလ ကု်သဘော၀ထဘိုးအနတရောယ် 

ဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု စ မ္ံချကမ်္ျောိုးက ု ထရိုးဆ  ပြြိုစပုြ ိုး အဆ ြုါ စ မ္ံချကမ်္ျောိုးက  ု

အတညပ်ြြိုထြိုးန ငုရ်န ် လြ်ုငနိ်ုးထကေ်ာမ္တ  မ္တှစဆ်င့်် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး 

ထကေ်ာမ္တ သ ု ့် တငပ်ြရမ္ည။် 

၁၅။ ထေသဆ ငုရ်ော အဖ  ွဲ့မ္ျောိုးသည်  သက်ဆ ငုရ်ော အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် 

တော၀နရ်ှ သမူ္ျောိုးက အထကောငအ် ညထ်ဖေ်ာ ထဆောငရ် ကရ်မ္ည့်် သဘော၀ 

ထဘိုးအနတရောယဆ် ုငရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု စ မ္ံချက ်မ္ျောိုးက ု ထရိုးဆ  ပြြိုစရုမ္ည။်   သု ု ့် 

ထရိုးဆ  ပြ ိုးထနောက-် 

 (က) တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့မ္ျောိုးသည ်

သကဆ် ငုရ်ော သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 
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စ မ္ံချကမ်္ျောိုး က ု ပြြိုစထုရိုးဆ  ပြ ိုး အဆ ြုါ စ မ္ံချကမ်္ျောိုးက  ု

အတညပ်ြြို ထြိုးန ငုရ်န ်လြ်ုငနိ်ုး ထကော်မ္တ မ္ ှတစဆ်င့်် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး 

ထကေ်ာမ္တ သ ု ့် တငပ်ြရမ္ည။် 

 (ခ) က ယုြ် ငု ် အုြ်ချြိုြ်ခ င့််ရ တ ငုိ်ုး သ ု ့်မ္ဟုတ် က ယုြ် ငု ်

အုြ်ချြိုြ်ခ င့််ရထေသ သ ု ့်မ္ဟတု် ခရ ုင ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့မ္ျောိုးသည ်

သကဆ် ငုရ်ော သဘော၀ထဘိုး အနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

စ မ္ံချကမ်္ျောိုးက ု ပြြိုစထုရိုးဆ  ပြ ိုး အဆ ြုါ စ မ္ံချက်မ္ျောိုးက  ု

အတညပ်ြြို ထြိုးန ငုရ်န ် တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ်

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့မ္ျောိုးသ ု ့် တငပ်ြ ရမ္ည။် 

 (ဂ) ပမ္ ြို ွဲ့နယ ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့မ္ျောိုးသည် ပမ္ ြို ွဲ့နယ ် သဘော၀ 

ထဘိုးအနတရောယဆ် ုငရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု စ မ္ံချကမ်္ျောိုးက ု ပြြိုစထုရိုးဆ  ပြ ိုး 

အဆ ြုါစ မ္ံချကမ်္ျောိုးက ုအတညပ်ြြိုထြိုးန ငု ် ရန ် ခရ ုငစ် မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

အဖ  ွဲ့မ္ျောိုးသ ု ့် တငပ်ြရမ္ည။် 

 (ဃ) ရြ်က က်၊ ထကျိုးရ ောအုြ်စ ု  စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့မ္ျောိုးသည် ရြ်က က်၊ 

ထကျိုးရ ောအုြ်စု သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

စ မ္ံချကမ်္ျောိုးက ု ပြြိုစထုရိုးဆ  ပြ ိုး အဆ ြုါ စ မ္ံချက်မ္ျောိုးက  ု

အတညပ်ြြို ထြိုးန ငုရ်န ် ပမ္ ြို ွဲ့နယ ်

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုအဖ  ွဲ့မ္ျောိုးသ ု ့်တငပ်ြရမ္ည။် 

၁၆။ န ငုင်ထံတေ်ာအဆင့််၊ ၀နက်က ိုးဌောနမ္ျောိုးနငှ့်် ထေသဆ ုငရ်ော အဖ  ွဲ့မ္ျောိုး၏ 

သဘော၀ ထဘိုး အနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု စ မ္ံချကမ်္ျောိုးသည ်သကဆ် ငုရ်ော 

အစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုး မ္ျောိုးနငှ့်် တော၀နရ်ှ  သမူ္ျောိုးက 

အထကောငအ် ညထ်ဖေ်ာ ထဆောငရ် ကရ်မ္ည့်် သဘော၀ထဘိုး အနတရောယ် ဆ ငုရ်ော 

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးအတ က် ထယဘယုျ မ္ထူဘောငပ်ဖစရ်မ္ည။်  
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၁၇။ န ငုင်ထံတေ်ာ အဆင့််၊ ၀နက်က ိုးဌောနမ္ျောိုးနငှ့်် ထေသဆ ငုရ်ော အဖ  ွဲ့မ္ျောိုး၏ 

သဘော၀ထဘိုး အနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု စ မ္ံချကမ်္ျောိုးတ င ် ထအောကြ်ါ 

အချကမ်္ျောိုး ြါ၀ငထ်စရမ္ည-် 

(က) ရောသ ဥတု ထပြောငိ်ုးလ မ္ှုနငှ့်် ဆကစ်ြ် ပဖစထ်ြေါ်ထသော 

ထဘိုးအနတရောယ်မ္ျောိုး အြါအ၀င ် ကျထရောက် ပဖစြ် ောိုးန ငုသ်ည့်် 

ထဘိုးအနတရောယ်မ္ျောိုး၊ ြျကစ် ိုးဆံိုုးရှု ံိုးမ္ှု ကက ိုးမ္ောိုး ပြငိ်ုး နထ်သော  

ထဘိုးအနတရောယ်မ္ျောိုး၊ 

 (ခ) ထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့်် ဆံိုုးရှု ံိုးန ငုထ်ပခ ဆနိ်ုးစစခ်ျက၊် 

 (ဂ) သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုအတ က် ဌောန၊ 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးဆ ငုရ်ော စ မ္ံ ောိုးရှ မ္ှု မ္ျောိုး၊ 

 (ဃ) ထဘိုးအနတရောယ် ထလျော့်ြါိုးသကသ်ောထစထရိုး(Reduction)၊ 

ကက ြိုတင ် ကောက ယထ်ရိုး၊ ကက ြိုတင ်

ပြငဆ်ငထ်ရိုးနငှ့််ထဘိုးအနတရောယက်ျထရောကလ်ောြါကအထရိုးထြေါ်အ

ထပခအထန တံု ့်ပြန ်ထဆောငရ် ကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် ကန် ငုရ်န ်

အသင့်် ပြငဆ်င ်ောိုးရှ ထရိုး (Readiness)၊ အထရိုးထြေါ် 

အထပခအထန တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး(Response)၊ ပြနလ်ည ်

 ထူ ောငထ်ရိုးနငှ့်် ပြနလ်ည ် တညထ်ဆောကထ်ရိုး (Recovery) 

တ ု ့်အတ က် အထကောငအ် ညထ်ဖေ်ာ ထဆောငရ် ကရ်မ္ည့်် 

လြ်ုငနိ်ုးတော၀နမ်္ျောိုး။ 

 (င) ထဘိုးအနတရောယ် ထလျော့်ြါိုး သက်သောထစထရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး 

ထဆောငရ် ကရ်န ်ထရတ ၊ု ထရရှညလ်ြ်ုငနိ်ုး အစ အစဉ်မ္ျောိုး၊ 

 (စ) အုြ်ချြိုြ်မ္ှုနငှ့်် ထ ောကြံ့််ဆကသ် ယမ်္ှု၊ ဖ  ွဲ့စညိ်ုးမ္ှု၊ 

အရငိ်ုးအပမ္စမ်္ျောိုး လျော ောိုး ပဖည့််ဆညိ်ုးမ္ှု၊ သဏ္ဌောနတ် ူ
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ဇောတ်တ ကုထ်လ့်ကျင့််ပခငိ်ုးစထသောလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးထဆောငရ် က် 

ရနအ်တ က် နညိ်ုးလမ္်ိုးမ္ျောိုး၊ 

 (ဆ) စ မ္ံချကက် ု အထကောငအ် ညထ်ဖေ်ာရန ် ရရှ န ငုသ်ည့်် 

အရငိ်ုးအပမ္စမ်္ျောိုးနငှ့်် စ မ္်ိုး ထဆောငန် ငုမ်္ှုမ္ျောိုး၊ 

 (ဇ) စ မ္ံချကအ်တ က် ဘဏ္ဍော ထင လျော ောိုးချက၊် 

 (စျ) စ မ္ံချကက် ု အထကောငအ် ညထ်ဖေ်ာပခငိ်ုးနငှ့်် အစ ရငခ်ံပခငိ်ုး၊ 

 (ည) စ မ္ံချကက် ု ပြနလ်ည် သံိုုးသြ်ပခငိ်ုး၊ အက ပဖတပ်ခငိ်ုးနငှ့်် 

ပဖည့််စ ကပ်ြငဆ်ငပ်ခငိ်ုး၊ 

 (ဋ) သဘော၀ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုနငှ့််ြတသ်က၍် 

လ အုြ်သညဟ်ယုူဆ သည့်် အပခောိုးက စစရြ်မ္ျောိုး။ 

၁၈။ သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု စ မ္ံချကမ်္ျောိုးအောိုး ပဖစထ်ြေါ် 

ထပြောငိ်ုးလ  ထနထသော အ်ထ့ပ့ခအထနမ္ျောိုးနငှ့်် က ကုည် ထစရန ် 

ပြနလ်ညသ်ံိုုးသြ်ပခငိ်ုးနငှ့်် ပြငဆ်င ် ပဖည့််စ ကပ်ခငိ်ုး တ ု ့်က  ုအနညိ်ုးဆံိုုး နစှန်စှ ်

တစက်က မ္် ထဆောငရ် ကရ်မ္ည။် 

၁၉။ အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ ၊ ၀နက်က ိုးဌောနမ္ျောိုး၊ တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် 

ပြညန်ယ ် အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့မ္ျောိုးသည် သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ ် မ္ကျထရောကမ်္  

အဆင့််တ င ်ထဆောငရ် ကရ်မ္ည့်် ထဘိုး အနတရောယ် ထလျော့်ြါိုး သက်သောထစထရိုး 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး၊ ကက ြိုတင ် ကောက ယထ်ရိုးနငှ့်် ကက ြိုတင ် ပြငဆ်ငထ်ရိုး 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး၊ သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောကလ်ောသည့််အခါ 

ထဆောငရ် ကရ်မ္ည့်် အထရိုးထြေါ် အထပခအထန တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး၊ သဘော၀ 

ထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောကပ်ြ ိုး အဆင့်် တ င ် ထဆောငရ် က်ရမ္ည့်် ပြနလ်ည ်

 ထူ ောငထ်ရိုးနငှ့်် ပြနလ်ည် တညထ်ဆောက်ထရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး 

အစရှ သညတ် ု ့်က  ု ကက ြိုတင ် စ မ္ံခန် ့်ခ    ောိုးသည့််အတ ုငိ်ုး ထဆောငရ် က်သ ောိုး 
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န ငုထ်စရန ် ရညရ် ယလ်ျက် သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ် ဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

တညပ်မ္ အမ္ န် ့်မ္ျောိုးက  ုထရိုးဆ  ရမ္ည။်  

၂၀။ နညိ်ုးဥြထေ ၁၉ ြါ တညပ်မ္  အမ္ န် ့်မ္ျောိုးက  ုထရိုးဆ  ရောတ င ်သကဆ် ငုရ်ော 

၀နက်က ိုးဌောန မ္ျောိုး၊  အစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ န ငုင်တံကော 

အကအူည  ထြိုးသမူ္ျောိုး၊ အရြ်ဖကလ်မူ္ှု အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး ြိူုးထြါငိ်ုး 

ြါ၀ငထ်သော လြ်ုငနိ်ုးစဉ်ပဖင့်် ထရိုးဆ  ရမ္ည။် 

၂၁။ နညိ်ုးဥြထေ ၁၉ ြါ တညပ်မ္  အမ္ န် ့်မ္ျောိုးသည် ပဖစထ်ြေါ် န ငုထ်ပခရှ ထသော 

ထဘိုးအနတရောယ် တစခ်ုချငိ်ုးစ  အတ က် ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုး အဆင့််ဆင့််မ္ှ 

ထဆောငရ် ကရ်န ်လြ်ုငနိ်ုး ညွှန ်ကောိုးချကမ်္ျောိုး ြါ၀ငရ် မ္ည။် 

၂၂။ ဥြထေြေုမ်္ ၅၊ ြေုမ်္ခ   ( ဖ ) နငှ့်် ြေုမ်္ ၁၄၊ ြေုမ်္ခ   (ဃ) အရ 

ထဘိုးအနတရောယ် ထလျော့်ြါိုး သက်သောထစထရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးသည် ထရရှည ်

တညတ်ံ့်ထသော ဖ ံွဲ့ ပဖ ြိုိုးတ ိုုးတကထ်ရိုးအတ က် အထပခခံ      အထ ကောငိ်ုးတစရ်ြ် 

ပဖစသ်ပဖင့်် ထဘိုးအနတရောယ် ထလျော့်ြါိုး သကသ်ောထစထရိုးက  ု အမ္ျ ြိုိုးသောိုး 

ဖ ံွဲ့ ပဖ ြိုိုးထရိုး စ မ္ံက နိ်ုး၊ ကဏ္ဍဖ ံွဲ့ ပဖ ြိုိုးထရိုး စ မ္ံက နိ်ုး၊ ထေသနတရ 

ဖ ံွဲ့ ပဖ ြိုိုးထရိုးစ မ္ံက နိ်ုးမ္ျောိုးတ င ်  ည့််သ ငိ်ုး ထရိုးဆ   

အထကောငအ် ညထ်ဖေ်ာရမ္ည။် 

၂၃။ ၀နက်က ိုးဌောနမ္ျောိုး၊ တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ်

အစ ိုုးရအဖ  ွဲ့မ္ျောိုးသည် သကဆ် ငုရ်ော ကဏ္ဍမ္ျောိုးနငှ့်် 

ထေသနတရစ မ္ံက နိ်ုးမ္ျောိုးအလ ကုန်ယထ်ပမ္ထေသမ္ျောိုးတ ငထ်ဘိုးအနတရောယ် 

ထ ကောင့်် ဆံိုုးရှု ံိုးန ငုထ်ပခ ထလ ော့်ချထရိုးအတ က ် အ ိူုးဦိုးစောိုးထြိုး 

ထဆောငရ် ကရ်န ် လ ုအြ်ထသော လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု ကောလတ ု၊ ကောလရှည ်



26 
 

စ မ္ံက နိ်ုးမ္ျောိုးထရိုးဆ  ပြ ိုး အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကေ်ာမ္တ  သ ု ့် တငပ်ြ န ငုသ်ည။် အဆ ြုါ 

စ မ္ံက နိ်ုးမ္ျောိုးသည် ထယဘယုျအောိုးပဖင့်် ထအောကြ်ါအချကမ်္ျောိုး ြါ၀ငရ်မ္ည်- 

(က) သကဆ် ငုရ်ော ကဏ္ဍမ္ျောိုးနငှ့်် ထေသနတရ စ မ္ံက နိ်ုးမ္ျောိုးတ င ်

ထတ ွဲ့  ကြံိုန ငုထ်သော ထဘိုး အနတရောယမ်္ျောိုးနငှ့်် ရောသ ဥတု 

ထပြောငိ်ုးလ မ္ှုထ ကောင့်် ဆံိုုးရှု ံိုးန ငုထ်ပခ၊ 

(ခ) အထကောငအ် ညထ်ဖေ်ာ ထဆောငရ် ကရ်မ္ည့်် 

ထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့်် ဆံိုုးရှု ံိုး န ငုထ်ပခထလ ော့်ချထရိုး 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး၊ 

(ဂ) အထကောငအ် ညထ်ဖေ်ာရနလ် အုြ်သည့်် အစ အစဉ်၊ ကောလ၊ 

ဘဏ္ဍောထင  လ အုြ်ချကန်ငှ့်် ရရှ မ္ည့််အကျ ြိုိုးရလေ။် 

၂၄။    (က)   ခ ုကခ်ံရလ ယ်သူမ္ျောိုးက ု သဘော၀ထဘိုးအနတရောယ ်

ကက ြိုတငက်ောက ယထ်ရိုးအြါ အ၀င ်

သဘော၀ထဘိုးအနတရောယစ် မ္ံခန် ့်ခ  ထရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးတ င ်

ြါ၀ငြ်ိူုးထြါငိ်ုး ထဆောငရ် ကလ်ောန ငုထ်စထရိုးအတ က် 

စ မ္်ိုးထဆောငရ်ည်မ္ျောိုး တညထ်ဆောကထ်ြိုးပခငိ်ုး နငှ့်် 

အခ င့််အလမ္်ိုးမ္ျောိုးဖနတ် ိုးထြိုးပခငိ်ုး၊  

(ခ) သဘော၀ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခနခ်  ွဲ့ မ္ှုလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု 

အထကောငအ် ည် 

ထဖေ်ာထဆောငရ် ကရ်ောတ င ် ခ ုကခ်ံရလ ယသ်မူ္ျောိုး၏လ ုအြ်ချက်

မ္ျောိုးက ု  ည့််သ ငိ်ုး စဉ်ိုးစောိုးပဖည့််ဆညိ်ုး ထဆောငရ် ကထ်ြိုးပခငိ်ုး။ 
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အခန််း (၆)    

သဘာဝ ရဘ်းအနတ ာယ ်ကျရ ာကရ်သာ ရေသပ စရ် ကာင််း 

ရ ကညာနိိုငသ်ည့််အရပခအရနနငှ့်် တည်ပမွဲသည့််အချိန်ကာလ 

၂၅။ အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ သည် ဥြထေ ြေုမ်္ ၁၁ အရ 

သဘောဝထဘိုးအနတရောယ် တစရ်ြ်ရြ် ထ ကောင့်် ထအောကြ်ါ  ိူုးပခောိုးသည့်် 

အထပခအထနမ္ျောိုး ပဖစထ်ြေါ်သည့််အခါ အဆ ြုါ ထေသအောိုး 

သဘောဝထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောက်သည့်် ထေသပဖစထ် ကောငိ်ုး 

ထ ကညောန ငုရ်န ်န ငုင်ထံတော်သမ္မတ  သံ ု ့် ထဆောလျငစ် ော တငပ်ြရမ္ည် -  

 ( က ) လနူငှ့်် တ ရစဆောန ်အမ္ျောိုးအပြောိုး ထသထကျြျကစ် ိုး ဆံိုုးရှု ံိုးပခငိ်ုး၊  

 ( ခ ) အထပခခံအထဆောက်အအံုမ္ျောိုး၊ ြစစညိ်ုးဥစစောနငှ့်် 

အသကထ်မ္ ိုးဝမ္်ိုးထကျောငိ်ုး လြ်ုငနိ်ုး မ္ျောိုး ဆ ိုုးရ ောိုးစ ော 

  ခ ုကြ်ျကစ် ိုးဆံိုုးရှု ံိုးပခငိ်ုး၊  

 ( ဂ ) လံပုခံြိုထရိုး၊ ြညောထရိုးနငှ့်် ကျနိ်ုးမ္ောထရိုး အြါအဝင ်

လမူ္ှုထရိုးက စစမ္ျောိုး ဆ ိုုးရ ောိုးစ ော   ခ ုကဆ်ံိုုးရှု ံိုးပခငိ်ုး၊ 

 ( ဃ ) သဘောဝ ြတဝ်နိ်ုးကျငက် ု ဆ ိုုးရ ောိုးစ ော   ခ ုကြ်ျကစ် ိုးထစပခငိ်ုး၊ 

 (င) ထဘိုးသင့်် ထေသ၏ အထပခအထနသည် မ္လူအထပခအထန သ ု ့် 

အပမ္န ် ပြနလ်ည်် ထ့ရောကရ်ှ ထစရန ် ထဆောငရ် ကရ်ောတ င ်

အခကအ်ခ ရှ ပခငိ်ုး။ 

၂၆။ ဥြထေ ြေုမ်္ ၁၁ အရ သဘောဝထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောက်သည့်် 

ထေသပဖစထ် ကောငိ်ုး နယထ်ပမ္ထေသ ြ ငုိ်ုးပခောိုးသတမ်္ှတ၍် ထ ကညောရောတ င ်

အချ နက်ောလနငှ့်် စြ်လျဉ်ိုး၍ -  

 (က) ြ မ္အကက မ္် ထ ကညောသည့်် အချ နက်ောလသည် ၂ လ အ   

တညပ်မ္ ထစရမ္ည။် 
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 (ခ) ြ မ္အကက မ္် ထ ကညောပြ ိုးထနောက ် ြ ငုိ်ုးပခောိုး 

သတမ်္တှ် ောိုးသည့်် နယထ်ပမ္ထေသ မ္ေှာ ြံမု္နှ ်အထနအ ောိုးသ ု ့် 

ပြနလ်ည ် ထရောကရ်ှ လောပခငိ်ုး မ္ရှ ဘ  သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် 

ဆကလ်က်၍ တညရ်ှ ထနသည့်် အခါ ထနောက ်ြ် 

ထ ကညောသည့်် ကောလသည် တစက်က မ္်လ င ် ၂ လစ  အ   

တညပ်မ္ ထစပြ ိုး လ အုြ်သမ္   ြ်မ္ံ၍ ထ ကညောန ငုသ်ည။် 

 (ဂ) နညိ်ုးဥြထေခ   (က) သ ု ့်မ္ဟတု် (ခ) တ ု ့်အရ ထ ကညောပြ ိုးထနောက ်

သဘောဝ ထဘိုး အနတရောယ် ထလျော့်ြါိုးသ ောိုးပြ ိုး ြံမု္နှ ်

အထနအ ောိုးသ ု ့် ပြနလ်ည ်ထရောကရ်ှ လော သပဖင့်် ဆကလ်က၍် 

အထရိုးထြေါ် အထပခအထန ထ ကညောရန ် မ္လ ထုတော့်သည့်် အခါ 

ထ ကညောသည့်် ထန ့်မ္ ှ အချ နက်ောလ ၂ လ ကနုဆ်ံိုုးသည်နငှ့်် 

  ထု ကညောချကမ်္ှော ရြ်စ ပြ ိုး ပဖစရ်မ္ည။် 

 (ဃ) နညိ်ုးဥြထေခ   (က) သ ု ့်မ္ဟတု် (ခ) တ ု ့်အရ ထ ကညောပြ ိုးထနောက ်

ထ ကညောသည့်် ထန ့်မ္ ှ ၂ လ အတ ငိ်ုး ြ ငုိ်ုးပခောိုး 

သတမ်္တှ် ောိုးသည့်် နယထ်ပမ္ထေသ တစခ်ုလံိုုး ပဖစထ်စ၊ 

တစစ် တတ်စထ်ေသ ပဖစထ်စ သဘောဝထဘိုးအနတရောယ ်

ထလျော့်ြါိုးသ ောိုးပြ ိုး ြံမု္နှ ် အထနအ ောိုးသ ု ့် ပြနလ်ည ်

ထရောကရ်ှ လောသည့်် အခါ သတမ်္တှ ်ောိုးသည့်် နယထ်ပမ္ထေသ 

တစခ်ုလံိုုး သ ု ့်မ္ဟတု် တစစ် တ်တစထ်ေသမ္ေှာ သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောက်သည့်် ထေသပဖစထ် ကောငိ်ုး အထရိုးထြေါ် 

ထ ကညောချက် တစခ်ုခုက  ုသတ်မ္တှ ်ောိုးသည့်် ကောလအတ ငိ်ုး 

ရုြ်သ မ္်ိုးန ငုသ်ည။်    သု ု ့် ရုြ်သ မ္်ိုးပခငိ်ုး မ္ရှ လ င ် အဆ ြုါ 

ထ ကညောချက်သည် ထ ကညောသည့်် ထန ့်မ္ ှ ၂ လ အ   

တညပ်မ္ ထစရမ္ည။် 
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၂၇။ တောဝနထ်ြိုးအြ်ပခငိ်ုး ခံရသည့်် ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးနငှ့်် ြဂု္ ြိုလမ်္ျောိုးသည် 

န ငုင်ထံတေ်ာ သမ္မတက ဥြထေ ြေုမ်္ ၁၁ အရ သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ ်

ကျထရောက်သည့်် ထေသပဖစထ် ကောငိ်ုး ထ ကညောပြ ိုးထနောက ် ဥြထေနငှ့်် 

ဤနညိ်ုးဥြထေ တ ု ့်တ င ် သတမ်္တှ် ောိုးထသော လြ်ုငနိ်ုးတောဝနမ်္ျောိုး အပြင ်

သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  ထရိုးနငှ့်် စြ်လျဉ်ိုး၍ န ငုင်ထံတေ်ာ 

သမ္မတက သ ိုးပခောိုး တောဝနထ်ြိုးထသော လြ်ုငနိ်ုး တောဝနမ်္ျောိုးက လုညိ်ုး 

 မ္်ိုးထဆောငရ်မ္ည။်  

 

အခန််း (၇)    

သဘာဝ ရဘ်းအနတ ာယ ်မကျရ ာကမ်  အဆင့််တ င ်ရဘ်းအနတ ာယ ်

ရလျာ့်ြ ်း သကသ်ာရစရ ်းအတ က ်ကကြိိုတင ်ပြငဆ်ငရ် ်းနငှ့်် 

ကကြိိုတင ်ကာက ယရ် ်း  

၂၈။ တောဝနထ်ြိုးအြ်ပခငိ်ုး ခံရသည့်် ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးနငှ့်် ြဂု္ ြိုလမ်္ျောိုး 

သည် သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် မ္ကျထရောကမ်္  အဆင့််တ င ်ဥြထေ ြေုမ်္ ၁၄ 

နငှ့်် ၁၅ တ ု ့်ြါ ထဘိုးအနတရောယ် ထလျော့်ြါိုးထရိုးအတ က ်

ကက ြိုတငပ်ြငဆ်ငထ်ရိုးနငှ့်် ကက ြိုတငက်ောက ယထ်ရိုးလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် က် 

ရောတ င ်   ထရောကထ်အောငပ်မ္ငထ်စရန ် အမ္ျ ြိုိုးသောိုးထကေ်ာမ္တ ၏ 

လမ္်ိုးညွှနခ်ျကန်ငှ့်် ဥြထေအရ  တုပ်ြနသ်ည့်် အမ္ န် ့်ထ ကေ်ာပငောစော၊ အမ္ န် ့်၊ 

ညွှန ်ကောိုးချကန်ငှ့်် လြ်ု ံိုုးလြ်ုနညိ်ုး မ္ျောိုးနငှ့်် အည  ထအောကြ်ါ ထယဘယုျ 

လြ်ုငနိ်ုး တောဝနမ်္ျောိုးက လုညိ်ုး  တောဝနယ် ူထဆောငရ် က် ရမ္ည ်- 

 (က) န ငုင်ထံတေ်ာအြါအ၀င ်ကမ္ေ္ာ့်န ငုင် ံအသ ိုးသ ိုးတ င ် ပဖစြ် ောိုးခ ့်သည့်် 

သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယမ်္ျောိုးနငှ့်် အထတ ွဲ့အ ကြံိုမ္ျောိုးက ု 

မ္တှတ်မ္်ိုးမ္ျောိုးပြြိုစပုခငိ်ုး၊ သထုတသန ပြြိုလြ်ုပခငိ်ုး၊ 

ထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့်် ဆံိုုးရှု ံိုးန ငုထ်ပခ ဆနိ်ုးစစခ်ျကန်ငှ့်် 
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ထတ ွဲ့ ရှ ချကမ်္ျောိုးက ု သံိုုးသြ်ပြ ိုး အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကေ်ာမ္တ သ ု ့် 

အ ကပံြြိုတငပ်ြပခငိ်ုး၊ 

 (ခ) သဘော၀ 

ထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့််ြျကစ် ိုးဆံိုုးရှု ံိုးမ္ှုက နိ်ုးဂဏနိ်ုးအချက် 

အလက် စနစ ် ထူ ောငထ်ဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊ 

 (ဂ) သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယန်ငှ့်် ထဘိုးအနတရောယ် ထလျော့်ြါိုး 

သက်သောထစထရိုး ဆ ငုရ်ော ဗဟသုတုမ္ျောိုးနငှ့်် 

လ ကုန်ောထဆောငရ် က်ရမ္ည့်် လြ်ုငနိ်ုးတော၀နမ်္ျောိုးက ု အမ္ျောိုး 

ပြညသ်တူ ု ့်အောိုး အခါအောိုးထလျေ်ာစ ော အသ ြညောထြိုးထရိုးအတ က ်

ရြ်ရ ော အထပခပြြို  ထဘိုးအနတရောယ ်

ထလျော့်ြါိုးသကသ်ောထစထရိုးဆ ငုရ်ော ထဆ ိုးထန ိုးြ  မ္ျောိုး၊ သငတ်နိ်ုး 

မ္ျောိုးစ စဉ် ထဆောငရ် ကထ်ြိုးပ့ခငိ်ုး၊  

 (ဃ) သဘောဝထဘိုးအနတရောယန်ငှ့်် စြ်လျဥ်ိုး၍ ထကျောငိ်ုးသ၊ူ 

ထကျောငိ်ုးသောိုးမ္ျောိုး အသ  ြညောနငှ့်် ဗဟသုတုမ္ျောိုး ရရှ ထစရန ်

ထကျောငိ်ုးမ္ျောိုး၊ ထကောလ ြ်မ္ျောိုး၊ သ ြပံမ္ျောိုး၊ တကကသ လုမ်္ျောိုးနငှ့်် 

ည  နှု ငိ်ုးပြ ိုး ထဟောထပြောြ ု ့်ချ ထဆ ိုးထန ိုးန ငုထ်ရိုး အတ က် 

သကဆ် ငုရ်ော ဝနက်က ိုးဌောနမ္ျောိုးနငှ့်် ည  နှု ငိ်ုးထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊  

 (င) သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် 

စြ်လျဥ်ိုး၍ သတ ထြိုး န ိုုးထဆေ်ာပခငိ်ုးနငှ့်် သဏ္ဌောနတ်ူ ဇောတ်တ ကု ်

ထလ့်ကျင့််ပခငိ်ုး၊ အသကက်ယ် လြ်ုငနိ်ုး 

မ္ျောိုးကက ြိုတငထ်လ့်ကျင့််ပခငိ်ုးနငှ့်် လ အုြ်ထသော သငတ်နိ်ုးမ္ျောိုး 

ဖ င့််လစှ၍် သင ်ကောိုး ထြိုးပခငိ်ုးပြြိုန ငုရ်န ် သကဆ် ုငရ်ော 

အစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့ အစညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် ည  န ့ ှ့ ငုိ်ုး 

ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊  
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 (စ) သဘော၀ထဘိုးအနတရောယ် ကက ြိုတငပ်ြငဆ်ငထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် 

စြ်လျဉ်ိုး၍ ထကျောငိ်ုးသံိုုး စောအုြ် သငရ် ု ိုးညွှနိ်ုးတမ္်ိုးနငှ့်် 

သငရ် ု ိုးမ္ောတ ကောမ္ျောိုးတ င ်  ည့််သ ငိ်ုး ပခငိ်ုး၊ သတငိ်ုးစော၊ 

ဂျောနယ၊် မ္ဂဇ္ငိ်ုး၊ ရုြ်ပမ္ငသ် ံကောိုး၊ ထရေ ယ  ု အစရှ သည့်် 

နညိ်ုးလမ္်ိုးမ္ျောိုးပဖင့်် ပြညသ်လူူ သု ု ့် အသ ြညောထြိုးပခငိ်ုး၊   

၂၉။ တောဝနထ်ြိုးအြ်ပခငိ်ုး ခံရသည့်် ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးနငှ့်် ြဂု္ ြိုလမ်္ျောိုးသည် 

သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောကန် ငုထ်ပခ ရှ သည့်် ထေသတ င ်ဥြထေ ြေုမ်္ 

၁၆ ြါ သဘောဝ ထဘိုး အနတရောယ် မ္ကျထရောက်မ္  အဆင့််တ င ်

ကက ြိုတငက်ောက ယထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် ကရ်ော၌   ထရောက် 

ထအောငပ်မ္ငထ်စရန ် အမ္ျ ြိုိုးသောိုးထကော်မ္တ ၏ လမ္်ိုးညွှနခ်ျကန်ငှ့်် ဥြထေအရ 

 တုပ်ြနသ်ည့်် အမ္ န် ့် ထ ကော်ပငောစော၊ အမ္ န် ့်၊ ညွှန ်ကောိုးချကန်ငှ့်် 

လြ်ု ံိုုးလြ်ုနညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် အည  ထအောကြ်ါ ထယဘယုျ  လြ်ုငနိ်ုး 

တောဝနမ်္ျောိုးက လုည်ိုး  တောဝနယ်ူ ထဆောငရ် ကရ်မ္ည် -  

 (က) သဘောဝထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောကထ်တော့်မ္ည့်် ထေသတ င ်ရှောထဖ  

ကယဆ်ယထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် ကရ်န ် တြ်မ္ထတော်၊ 

ပမ္နမ်္ောန ငုင်ရံ တြ်ဖ  ွဲ့ မ္ ိုးသတတ်ြ်ဖ  ွဲ့ ဝငမ်္ျောိုး၊  ကကထ်ပခန  စသည့်် 

အပခောိုးလမူ္ှုထရိုး အဖ  ွဲ့အစညိ်ုး ဝငမ်္ျောိုးစထုြါငိ်ုး ြါဝငထ်သော 

အထရိုးထြေါ်ရှောထဖ ကယဆ်ယထ်ရိုးအဖ  ွဲ့မ္ျောိုးက ု သကဆ် ငုရ်ော 

အစ ိုုးရ ဌောန၊ အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ အစ ိုုးရ မ္ဟတုထ်သော 

အပခောိုးအဖ  ွဲ့အစညိ်ုး မ္ျောိုး၊ ထေသဆ ငုရ်ော 

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုအဖ  ွဲ့မ္ျောိုးနငှ့််ည  နှု ငိ်ုးပြ ိုးထေသအလ ကုဖ်  ွဲ့စညိ်ုး၍သတ 

ထြိုး န ့ ှ့ ု့ ိုးထဆေ်ာပခငိ်ုးနငှ့်် 

သဏ္ဌောနတ်ဇူောတ်တ ုကထ်လ့်ကျင့််ပခငိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် ကထ်စပခငိ်ုး၊  
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 (ခ) သဘောဝထဘိုးအနတရောယ် 

အလ ကုကဖ်စန် ငုဖ် ယ်ရှ ထသောထေသနငှ့််  ထုေသရှ လဦူိုးထရ မ္ျောိုးက  ု

ထလ့်လော၍ ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုးအောိုး ရှောထဖ  ကယဆ်ယထ်ရိုး 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး အတ က ်ထဘိုးလ တရ်ောထနရောမ္ျောိုး၊ ယောယ  ခ ုလှုရံော 

ထနရောမ္ျောိုး၊ ယောဉ်၊ ယနတရောိုး၊ ြစစညိ်ုးမ္ျောိုး နငှ့်် အပခောိုးလ အုြ်ထသော 

အရငိ်ုးအပမ္စမ်္ျောိုးက ု ကက ြိုတငစ်ထုဆောငိ်ုး်ပ့ြငဆ်င ်ောိုးရှ ပခငိ်ုး၊  

 (ဂ) သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောကမ်္ည့်် ထေသတ င ် ထဘိုးသင့်် 

သမူ္ျောိုးအောိုး ထဘိုး 

လ တရ်ောထနရောသ ု ့်အချ နမ်္ှ ထပြောငိ်ုးထရ ွဲ့ န ငုထ်ရိုးနငှ့််သဘောဝထဘိုးအ

နတရောယ ်ကြံိုထတ ွဲ့ ရသည့််အခါ ရှော်ထ့ဖ ကယ်ဆယထ်ရိုး 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး   ထရောကစ် ော ထဆောငရ် က ် န ငုထ်ရိုးအတ က ်

သကဆ် ငုရ်ော အစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ အစ ိုုးရ 

မ္ဟတုထ်သော အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် လညိ်ုးထကောငိ်ုး၊ လ အုြ်ြါက 

န ငုင် ံ တကော အကအူည ထြိုးသမူ္ျောိုးနငှ့်် 

လညိ်ုးထကောငိ်ုးည  နှု ငိ်ုးထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုးနငှ့််လ အုြ်ထသော 

အကအူည မ္ျောိုး ထတောငိ်ုးခံပခငိ်ုး၊  

 (ဃ) မ္နုတ် ငုိ်ုးအနတရောယ် ကျထရောကန် ငုထ်သော ထေသမ္ျောိုးတ င ်

ဘကစ်ံုသံိုုး မ္နုတ် ငုိ်ုး ေဏခ်ံ အထဆောကအ်အံုမ္ျောိုးက ု ြ ဝ  

ထေသသတငိ်ုး အချကအ်လက်န်ညိ်ုးြညော က  ု အသံိုုးပြြို၍ 

သကဆ် ငုရ်ော တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟုတ ် ပြညန်ယ်အ်စ ိုုးရ အဖ  ွဲ့ 

တ ု ့်နငှ့်် ည  နှု ငိ်ုး၍ သင့််ထလျေ်ာထသောထနရောက ု ထရ ိုးချယပ်ြ ိုး 

တညထ်ဆောကထ်စပခငိ်ုး နငှ့်် ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုး အဆင််ပ့ထ့ြစ ော 

ထန  ငုန် ငုထ်ရိုးနငှ့်် စြ်လျဉ်ိုး၍ ည  နှု ငိ်ုး ထဆောငရ် ကထ်ြိုးပခငိ်ုး၊  
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 (င) ကယဆ်ယထ်ရိုးနငှ့်် အထရိုးထြေါ် အကအူည  ထ ောက်ြံ့်ထရိုး 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် က် န ငုထ်ရိုးအတ က ်အစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရ 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး အချငိ်ုးချငိ်ုး ည  နှု ငိ်ုး 

ြိူုးထြါငိ်ုးထဆောငရ် က်န ငုရ်နန်ငှ့်် န ငုင်တံကော အကူအည  

ထြိုးသမူ္ျောိုးနငှ့်် ည  နှု ငိ်ုး ြိူုးထြါငိ်ုး ထဆောငရ် ကန် ငုရ်န ်

အစ အစဉ်မ္ျောိုး ချမ္တှ၍် ကက ြိုတင ်စ မ္ံ ောိုး ရှ ပခငိ်ုး၊  

 (စ) သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ် အမ္ျ ြိုိုးအစောိုးအလ ကု ်

ကျ်ထ့ရောကန် ငုထ်ပခရှ ထသော ထနရော ထေသနငှ့်် 

ပဖစထ်ြေါ်လောနု့  ငထ်သော အထပခအထနတ ု ့်က  ု ကက ြိုတငခ်န် ့်မ္နှိ်ုး 

တ ကခ်ျက၍် သကဆ် ုငသ်မူ္ျောိုး  ံ သတငိ်ုးထြိုး၏ 

ြ ု ့်ပဖန် ့်ချ ပခငိ်ုးနငှ့်် သတငိ်ုးမ္ျောိုးက ု စ စစ ် တုပ်ြနပ်ခငိ်ုး၊  

 (ဆ) အထရိုးထြေါ် အထပခအထနတ င ် မ္ ိုုးထလ၀သနငှ့်် ဇလထဗေဆ ုငရ်ော 

န ငုင်တံကော အကူအည  ထြိုးသမူ္ျောိုး၊ အ မ္်န ိုးချငိ်ုး န ငုင်မံ္ျောိုး၊ 

မ္ ိုုးထလ၀သနငှ့်် ဇလထဗေ ညွှန ်ကောိုးမ္ှု ဦိုးစ ိုး ဌောနမ္ျောိုး၏ 

ခန် ့်မ္နှိ်ုးချကမ်္ျောိုး အဆကမ်္ပြတ ် ရရှ ထရိုးအတ က ်

လကရ်ှ ဆက်သ ယထ်ရိုး စနစအ်ပြင ် လ အုြ်ြါက အရန ်

ဆကသ် ယထ်ရိုးစနစ်  ထူ ောငထ်ြိုးန ငုထ်ရိုး စ စဉ် 

ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊  

 (ဇ) သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောကန် ငုမ်္ှု အထပခအထနမ္ျောိုးက ု 

ပြညသ်လူ ူ ုသံ ု ့် အချ နမ်္  ကက ြိုတငသ်တ ထြိုးချက် 

 တုပ်ြနန် ငုရ်နအ်တ က် နညိ်ုးြညော အထ ောက် အကပူြြို 

ကက ြိုတင ်သတ ထြိုးချကစ်နစ ်တညထ် ောင ်ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊ 

 (ဈ) ပြညတ် ငိ်ုး ပြညြ်တ င ် သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ်မ္ျောိုး 

ကျထရောကခ် ့်ပြ ိုး  ကြံိုထတ ွဲ့ ခ ့်ရ သည့်် အထတ ွဲ့အ ကြံိုမ္ျောိုးနငှ့်် 
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စြ်လျဉ်ိုး၍ သထုတသန ပြြိုလြ်ုပခငိ်ုး၊ မ္တှတ်မ္်ိုးမ္ျောိုး 

ပြြိုစပုခငိ်ုးနငှ့်် ထနောငတ် င ် ထြေါ်ထြါကလ်ောန ငုမ်္ည့်် ထဘိုးအနတရောယ ်

ထလျော့်ြါိုး သက်သောထစထရိုးအတ က် ကက ြိုတင ် ပြငဆ်ငထ်ရိုးနငှ့်် 

ကက ြိုတငက်ောက ယထ်ရိုး စ မ္ံ ချကမ်္ျောိုး ထရိုးဆ  ပြ ိုး 

လြ်ုငနိ်ုးထကေ်ာမ္တ သ ု ့် တငပ်ြပခငိ်ုး၊  

 (ည) သဘောဝထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောကသ်ည့််အခါ   ခ ုကဆ်ံိုုးရှု ံိုးမ္ှု 

ထလျော့်ြါိုးထရိုး အတ က ်

သကဆ် ငုရ်ောဗဟ ဆုြ်ထကေ်ာမ္တ မ္ျောိုးနငှ့််ကက ြိုတငည်  နှု ငိ်ုးထဆောငရ် 

ကပ်ခငိ်ုး၊  

 (ဋ) သောမ္နအ်ထပခအထနနငှ့်် အထရိုးထြေါ် အထပခအထနမ္ျောိုးတ င ်

ကယဆ်ယထ်ရိုးနငှ့်် ကညူ ထ ောကြံ့််ထရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးအတ က ်

လ အုြ်ထသော လအူငအ်ောိုးနငှ့်် ရုြ်ဝတတ ြို ြစစညိ်ုး အငအ်ောိုးမ္ျောိုးက  ု

အရနသ်င့်် အသံိုုးပြြိုန ငုရ်န ် ထနောကတ်နိ်ုးစခနိ်ုး၊ ထရှွဲ့တနိ်ုး 

စခနိ်ုးမ္ျောိုး ဖ  ွဲ့စညိ်ုး၍ စစုညိ်ုးပခငိ်ုး၊ စထုဆောငိ်ုး ောိုးရှ ပခငိ်ုး လြ်ုငနိ်ုး 

အစ အစဉ်မ္ျောိုး ချမ္တှ ်အထကောငအ် ညထ်ဖေ်ာ ထဆောငရ် က်မ္ှုက  ု

ဦိုးထဆောငလ်မ္်ိုးညွှနမ်္ှု ထြိုးပခငိ်ုး နငှ့်် ကက ိုး ကြ်ပခငိ်ုး၊   

 (ဌ) ကယဆ်ယထ်ရိုးနငှ့်် အထရိုးထြေါ် အကအူည ထ ောက်ြံ့်ထရိုး 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု လျငပ်မ္န ်   ထရောကစ် ော 

ထဆောငရ် ကန် ငုထ်ရိုးအတ က် ကညူ ထ ောကြံ့််ထရိုး နယ််ပ့ထ့မ္ 

မ္ျောိုး ခ  ပခောိုးသတမ်္ှတပ်ခငိ်ုး၊   နုယ််ပ့ထ့မ္ သတမ်္တှခ်ျက်အရ 

ကညူ ထ ောကြံ့််မ္ည့်် သကဆ် ငုရ်ော အစ ိုုးရ ဌောန၊ အစ ိုုးရ 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် လမူ္ှုထရိုး အသငိ်ုး အဖ  ွဲ့မ္ျောိုး၏ 

ြစစညိ်ုးအငအ်ောိုးနငှ့်် လအူငအ်ောိုးမ္ျောိုး စစုညိ်ုးပခငိ်ုး၊ 
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စထုဆောငိ်ုး ောိုးရှ  ပခငိ်ုး၊ အသံိုုးပြြိုပခငိ်ုး တ ု ့်က  ု

လမ္်ိုးညွှနမ်္ှုထြိုးပခငိ်ုးနငှ့်် ကက ိုး ကြ်ပခငိ်ုး၊   

 (ဍ) ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုးအောိုး ထဘိုးလ တရ်ောထနရောသ ု ့် ထပြောငိ်ုးထရွှွဲ့ ပြ ိုး 

ယောယ  ခ ုလှုံရော ထနရောတ င ် ထန  ငုထ်စထရိုး 

အတ က်် ပ့ထ့မ္ထနရောနငှ့်် အထဆောက်အအံုမ္ျောိုး၊ လ အုြ် ြါက 

ြဂုလ္ ကြ ုင်် ပ့ထ့မ္က ကန်ငှ့်် အထဆောကအ်အံုမ္ျောိုးက  ု

ဝယယ်ပူခငိ်ုး သ ု ့်မ္ဟတု် သင့််ထလျေ်ာထသော အသံိုုးပြြိုခထြိုးပြ ိုး 

ယောယ အသံိုုးပြြို ထန  ငုခ် င့်် ထြိုးပခငိ်ုး၊   သု ု ့် ဝယယ်ပူခငိ်ုးနငှ့်် 

ယောယ အသံိုုးပြြို ထန  ငုခ် င့််ထြိုးပခငိ်ုးတ ု ့် ပြြိုရော တ င ် ြဂုလ္ က 

ြ ငုရ်ှငက် ပငငိ်ုးဆ ြုါက တညဆ်  ထပမ္သ မ္်ိုး အကဥ်ြထေနငှ့်် 

အည  သ မ္်ိုးဆညိ်ုးပြ ိုး ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုးအောိုး ယောယ အသံိုုးပြြို 

ထန  ငုခ် င့််ထြိုးပခငိ်ုး၊  

 (ဎ) သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ( ထရထဘိုး၊ ထလထဘိုး၊ ဆနူောမ္ ထဘိုး၊ 

မ္ ိုးထဘိုး၊ ငလျင ် ထဘိုး၊ ထပမ္ပြ ြိုထဘိုး စသည် ) အလ ကု ်

ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုးအောိုး ရှောထဖ  ကယ်ဆယ ်

ထရိုးလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးအတ က် ပဖစန် ငုဖ် ယ်ရှ ထသော ထေသနငှ့်် 

လဦူိုးထရ မ္ျောိုးအောိုး ထလ့်လော ပြငဆ်င ်ောိုးပ့ခငိ်ုး၊   ထုေသရှ  

ကမ္်ိုးလ နက်ျွနိ်ုးမ္ျောိုး၊ ထရလွှမ္်ိုး လ ငပ်ြင ် မ္ျောိုး၊ အန မ့္််ြ ငုိ်ုး 

လ ငပ်ြငမ်္ျောိုးတ င ် ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုး တ မ္်ိုးထရှောငခ် ုလှုနံ ငု ် ထသော 

ထနရောမ္ျောိုး၊ ထဘိုးလ တရ်ော ထနရောမ္ျောိုး၊ ယောယ ခ ုလှုရံော 

ထနရောမ္ျောိုးနငှ့်် ရုတခ်ျညိ်ုး လ အုြ်န ငုထ်သော အသကက်ယြ်စစညိ်ုး၊ 

အသကရ်ှငထ်န  ငုရ်န ် လ အုြ်ထသော 

အထရိုးထြေါ်ကညူ ထ ောကြံ့််ထရိုး ြစစညိ်ုးမ္ျောိုးအောိုး 

ကက ြိုတငစ် စဉ်၍ ပြငဆ်င ် ောိုးပခငိ်ုး၊   
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 (ဏ) ထေသအလ ကု် မ္ ိုးသတတ်ြ်ဖ  ွဲ့၀ငမ်္ျောိုး၊  ကကထ်ပခန  

တြ်ဖ  ွဲ့၀ငမ်္ျောိုး၊ ထစတနော့် ၀န ်မ္်ိုးမ္ျောိုးပဖင့်် ရှောထဖ  

ကယဆ်ယထ်ရိုးအဖ  ွဲ့မ္ျောိုးက ု စညိ်ုးရုံိုးဖ  ွဲ့စညိ်ုး၍ သငတ်နိ်ုး 

မ္ျောိုးထြိုးပခငိ်ုးနငှ့်် သဏ္ဌောနတ်ူ ဇောတ်တ ုကထ်လ့်ကျင့််ပခငိ်ုး၊    

 (တ) အထရိုးထြေါ် ကညူ ထ ောကြံ့််ထရိုး ြစစညိ်ုးမ္ျောိုးက ု စနစတ်ကျ်

ပ့ဖန် ့်ပဖ ိုးန ငုထ်ရိုး အတ က ် ထေသဆ ငုရ်ော 

အုြ်ချြိုြ်ထရိုးအဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊လံပုခံြိုထရိုးတြ်ဖ  ွဲ့မ္ျောိုး၊ပမ္နမ်္ော န ငုင် ံ

ရ တြ်ဖ  ွဲ့ နငှ့်် ည  နှု ငိ်ုး၍ ကက ြိုတငပ်ြငဆ်င ်စ မ္ံထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊   

 ( ) ထမ္ေ်ာထတေ်ာယောဉ်လမ္်ိုးထ ကောငိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် 

ထရထ ကောငိ်ုးြငမ်္လမ္်ိုးမ္ျောိုးနငှ့်် ချဥ်ိုးကြ် လမ္်ိုး အပဖစ ်

အချ နမ်္ထရ ိုး အသံိုုးပြြိုန ငုထ်သော လမ္်ိုးထ ကောငိ်ုးမ္ျောိုး၏ 

အထနအ ောိုး နငှ့်် 

အထပခအထနမ္ျောိုးအောိုးထလ့်လော ောိုးပခငိ်ုး၊ထလဆ ြ်မ္ျောိုး၊ရဟတ်

ယောဥ်ဆငိ်ုးက ငိ်ုး နငှ့်် ထနရောမ္ျောိုးအောိုး 

ကက ြိုတငစ်ောရငိ်ုးပြြိုစု ောိုးပခငိ်ုးနငှ့်် စက်သံိုုးဆ  မ္ျောိုးက  ု လ အုြ် 

ထသော ထနရောမ္ျောိုးတ င ် လံထုလောက်ထသော ြမ္ောဏအတ ငုိ်ုး 

သ ထုလှောင ် ောိုးပခငိ်ုး၊   

 (ေ) ငလျငထ်ဘိုး၊ ထပမ္ပြ ြိုထဘိုးနငှ့်် မ္ ိုးထဘိုးစသည့်် ထဘိုးမ္ျောိုးတ င ်

အထဆောကအ်အံုမ္ျောိုး အတ ငိ်ုး ြ တမ်္ ထနထသော ေကုခသညမ်္ျောိုးနငှ့်် 

ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုးအောိုး ရှောထဖ  ကယဆ်ယထ်ရိုး အတ က ်

အ ိူုးအဖ  ွဲ့မ္ျောိုး ဖ  ွဲ့စညိ်ုးထလ့်ကျင့််ပခငိ်ုးနငှ့်် လ အုြ်ထသော စက၊် 

ယနတရောိုး က ရ ယောမ္ျောိုး၊ အထရိုးထြေါ် အသကက်ယ် က ရ ယောမ္ျောိုး 

တတန် ငု ် သမ္  အရနသ်င့်် ပဖစထ်စထရိုး ကက ြိုတငစ် စဥ်၍ 

ပြငဆ်င ်ောိုးပခငိ်ုး၊  
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(ဓ) ထဘိုးအနတရောယ် ပဖစြ် ောိုးန ငုသ်ည့််စကရုံ်၊ အလြ်ုရုံ 

အထဆောကအ်အံုမ္ျောိုး၊ လမ္်ိုး၊ တတံောိုး မ္ျောိုးအတ က ်

နညိ်ုးြညောဆ ငုရ်ော အကအူည ထြိုးပခငိ်ုး၊ အထရိုးထြေါ် 

စ မ္ံချကမ်္ျောိုး ပြြိုစ ုထရိုးဆ  န ငုရ်န ်ည  နှု ငိ်ုးထဆောငရ် ကထ်ြိုးပခငိ်ုး၊  

(န) ဖ ံွဲ့ ပဖ ြိုိုးတ ိုုးတကထ်ရိုး စ မ္ံက နိ်ုးမ္ျောိုးတ င ်

သဘော၀ထဘိုးအနတရောယထ်လျော့်ြါိုးသက်သော ထစထရိုး 

အစ အစဉ်မ္ျောိုး ည့််သ ငိ်ုးထရိုးဆ  န ငုထ်ရိုးည  နှု ငိ်ုးြိူုးထြါငိ်ုးထဆောင်

ရ ကပ်ခငိ်ုး၊ 

(ြ) သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့်် ြျကစ် ိုး ယ ယု ငိ်ုးသ ောိုးထသော 

သဘော၀ ြတ၀်နိ်ုး ကျငက် ု ပြနလ်ည ် ပြြိုစ ု   နိ်ုးသ မ္်ိုးန ငုထ်ရိုး 

အတ က်သကဆ် ငုရ်ောဌောနအဖ  ွဲ့အစညိ်ုး မ္ျောိုးနငှ့်် ြိူုးထြါငိ်ုး 

ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး။ 

အခန််း (၈)    

သဘာဝ ရဘ်းအနတ ာယ ်ကျရ ာကရ်နသည့်် အဆင့််တ င ်ရှာရ   

ကယဆ်ယရ် ်း  

အြ အဝင ်အရ ်းရြေါ် အရပခအရန တံို ့်ပြန်ရဆာင ် ကရ် ်း လိုြ်ငန််းမျာ်း  

၃၀။ သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ် အထရိုးထြေါ် အထပခအထနက  ု

ထအောကြ်ါအတ ငုိ်ုး အမ္ျ ြိုိုးအစောိုး ခ  ပခောိုးသတမ်္တှရ်မ္ည်- 

(က) ရြ်က က၊် ထကျိုးရ ောအုြ်စအုဆင့််မ္ ှ

  နိ်ုးချြိုြ်ထဆောငရ် ကန် ငုသ်ည်ဟု ယဆူလ င ် အထရိုးထြေါ် 

အထပခအထန အဆင့််-  ၅၊   

(ခ) ပမ္ ြို ွဲ့နယအ်ဆင့််မ္ ှ   နိ်ုးချြိုြ်ထဆောငရ် ကန် ငုသ်ည်ဟု ယဆူလ င ်

အထရိုးထြေါ် အထပခ အထန အဆင့််- ၄၊ 



38 
 

(ဂ) က ယုြ် ငု ် အုြ်ချြိုြ်ခ င့််ရ တ ငုိ်ုး သ ု ့်မ္ဟတု ်

က ယုြ် ငုအ်ုြ်ချြိုြ်ခ င့််ရ ထေသအဆင့်် သ ု ့်မ္ဟတု် ခရ ုင ်အဆင့််မ္ ှ

  နိ်ုးချြိုြ်ထဆောငရ် ကန် ငုသ်ည်ဟု ယဆူလ င ် အထရိုးထြေါ် 

အထပခအထန အဆင့််-  ၃၊ 

(ဃ) တ ငုိ်ုး ထေသကက ိုး၊ ပြညန်ယအ်ဆင့််မ္ှ 

  နိ်ုးချြိုြ်ထဆောငရ် ကန် ငုသ်ည်ဟု ယဆူလ င ် 

အထရိုးထြေါ်အထပခအထန အဆင့််- ၂၊ 

(င) အမ္ျ ြိုိုးသောိုးအဆင့််မ္ှ   နိ်ုးချြိုြ်ထဆောငရ် က်ရနလ် အုြ်သည်ဟ ု

ယဆူလ င ်အထရိုးထြေါ် အထပခအထန အဆင့််-  ၁၊ 

၃၁။ နညိ်ုးဥြထေ ၃၀ ြါအထရိုးထြေါ် အထပခအထန အဆင့််မ္ျောိုးက ု 

ထအောကြ်ါအချကမ်္ျောိုးက ု မ္တူည်၍ ဆံိုုးပဖတရ်မ္ည-် 

(က) ထေသဆ ငုရ်ောဖ  ွဲ့တစခ်ုခုသည် အထပခအထနက  ု မ္ မ္ အဆင့််ပဖင့်် 

  နိ်ုးချြိုြ်ထဆောင ် ရ ကန် ငုစ် မ္်ိုးမ္ရှ လ င ် အပခောိုး အ ကအ်ဆင့်် 

အဖ  ွဲ့မ္ျောိုး၏ အထရိုးထြေါ် အကအူည  က ု ထတောငိ်ုးခံရန ်

လ အုြ်ပခငိ်ုး၊ 

(ခ) အထရိုးထြေါ် အထပခအထနက  ု တံု ့်ပြန ် ထဆောငရ် ကရ်မ္ည့်် 

အုြ်ချြိုြ်ထရိုးထေသမ္ှော တစခ်ု က် ြ မု္ ပုခငိ်ုး၊ 

(ဂ) သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယန်ငှ့်် ယငိ်ုး၏ 

ဆ ိုုးကျ ြိုိုးသကထ်ရောကမ်္ှုမ္ျောိုးသည် အပခောိုး ထေသမ္ျောိုးသ ု ့် 

လျငပ်မ္နစ် ော ပြန် ့်နှံ ့်န ငုသ်ညဟ်ု ယဆူပခငိ်ုး။ 

၃၂။ ရြ်က က် သ ု ့်မ္ဟုတ် ထကျိုးရ ောအုြ်စု စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုအဖ  ွဲ့သည်- 
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(က) ထဘိုးအနတရောယ် ပဖစြ် ောိုးပြ ဟု သ လ ငသ် ချငိ်ုး အထရိုးထြေါ် 

အထပခအထန တံု ့်ပြန ်ထဆောငရ် ကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု တော၀နယ် ူ

ထဆောငရ် ကရ်မ္ည။် 

(ခ) ထဘိုးအနတရောယ် ပဖစြ် ောိုးမ္ှုက ု ပမ္ ြို ွဲ့နယစ် မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုအဖ  ွဲ့သ ု ့် 

အလျငအ်ပမ္န ်သတငိ်ုး ထြိုးြ ု ့် ရမ္ည။် 

(ဂ) ထအောကြ်ါ အချက်မ္ျောိုးြါ၀ငသ်ည့်် ကနဦိုး 

ဆနိ်ုးစစခ်ျကတ်စရ်ြ်က ု ချကခ်ျငိ်ုး ထဆောငရ် ကပ်ြ ိုး 

ထတ ွဲ့ ရှ ချကမ်္ျောိုးက ု အသင့််ထတေ်ာဆံိုုးနငှ့်် အပမ္နဆ်ံိုုး 

နညိ်ုးလမ္်ိုးပဖင့်် ပမ္ ြို ွဲ့နယစ် မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့သ ု ့် အလျငအ်ပမ္န ်

အထ ကောငိ်ုး ကောိုး ရမ္ည-် 

(၁) ထဘိုးသင့်် ထေသ၊ 

(၂) ထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့််   ခ ုကခ်ံရသ ူအထရအတ က၊့ ်

(၃) အထပခခံအထဆောက်အဦိုးနငှ်် ့ ့်အပခောိုးြစစညိ်ုးမ္ျောိုး 

ြျကစ် ိုးမ္ှု၊ 

(၄) ပြညသ်ူ ့် ၀နထ်ဆောငမ်္ှုလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး၊  အစ ိုုးရ 

အုြ်ချြိုြ်ထရိုးလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး အောိုး ထနေှာင့််ထနိှုးထစမ္ှု၊ 

(၅) အရငိ်ုးအပမ္စမ်္ျောိုး၊ 

၃၃။ (က) ရြ်က က် သ ု ့်မ္ဟတု် ထကျိုးရ ောအုြ်စု စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့က သဘော၀ 

ထဘိုးအနတရောယ် ပဖစြ် ောိုးထ ကောငိ်ုး သတငိ်ုးထြိုးြ ု ့်လောသည့််အခါ 

ပမ္ ြို ွဲ့နယ ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုအဖ  ွဲ့သည် အ ကအ်ဆင့်် ထေသဆ ငုရ်ော 

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုအဖ  ွဲ့ အဆင့််ဆင့််သ ု ့် တငပ်ြရမ္ည။် 
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( ခ) နညိ်ုးဥြထေခ   (က) အရ သတငိ်ုးထြိုးြ ု ့်ချကအ်ထြေါ် မ္တူည်ပြ ိုး 

တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့သည် 

အမ္ျ ြိုိုးသောိုး  ထကေ်ာမ္တ သ ု ့် လ အုြ်သလ ု တငပ်ြန ငုသ်ည။် 

၃၄။ (က) ပမ္ ြို ွဲ့နယစ် မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့သည် နညိ်ုးဥြထေ ၃၂၊ နညိ်ုးဥြထေခ   (ဂ) 

အရ ထြိုးြ ု ့် ထသော   ကနဦ ဆနိ်ုးစစခ်ျက၏် ထတ ွဲ့ ရှ ချကမ်္ျောိုးက ု 

အ က် အဆင့်် ထေသဆ ငုရ်ော စ မ္ံ ခန် ့် ခ  မ္ှု  အဖ  ွဲ့ အဆင့််ဆင့််သ ု ့် 

 ြ်ဆင့််တငပ်ြရမ္ည။်  

(ခ) တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုအဖ  ွဲ့သည ်

ကနဦိုးဆနိ်ုးစစခ်ျက ် အရ သတမ်္ှတထ်ဖေ်ာ တု် ောိုးထသော 

ထဘိုးအနတရောယ်၏ ပြငိ်ုးအောိုး နငှ့်် ြမ္ောဏ အထြေါ် မ္တူည၍်  

အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကေ်ာမ္တ သ ု ့် လ အုြ်သလ ု တငပ်ြန ငုသ်ည။် 

၃၅။ နညိ်ုးဥြထေ ၃၂၊ နညိ်ုးဥြထေခ   ( ဂ ) အရ ထြိုးြ ု ့်ထသော 

ကနဦိုးဆနိ်ုးစစခ်ျက၏် ထတ ွဲ့ ရှ ချကမ်္ျောိုး အထြေါ်မ္တူည်၍ ပမ္ ြို ွဲ့နယ ်စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

အဖ  ွဲ့သည်-  

(က) အထရိုးထြေါ်အထပခအထန အဆင့််- ၅ ဟ ု ယဆူလ င ် အထရိုးထြေါ် 

အထပခအထန 

တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုးလြ်ုငနိ်ုး၌တ ုကရ် ုကြ်ါ၀ငထ်ဆောငရ် က်ပခ

ငိ်ုးမ္ပြြိုဘ ရြ်က က် သ ု ့်မ္ဟုတ် ထကျိုးရ ော အုြ်စု အဆင့််၌ 

အထရိုးထြေါ် အထပခအထန တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် က် ထရိုးလြ်ုငနိ်ုးအောိုး 

အန ိုးကြ် ထစောင့်် ကည့်် ရမ္ည။် 
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(ခ) အထရိုးထြေါ် အထပခအထနအဆင့််- ၄ ဟယုဆူလ င ် အထရိုးထြေါ် 

အထပခအထန တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုး မ္ျောိုးက ု တော၀နယ် ူ

ထဆောငရ် ကရ်မ္ည။်  

(ဂ) အထရိုးထြေါ် အထပခအထနသည် ပမ္ ြို ွဲ့နယအ်ဆင့််၏   နိ်ုးချြိုြ် 

ထဆောငရ် ကန် ငုမ်္ှု  က် ထကျေ်ာလ နသ်ညဟ်ု ယဆူလ င ် ခရ ုင ်

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့၊ က ယုြ် ငု ် အုြ်ချြိုြ် ခ င့််ရတ ငုိ်ုး သ ု ့်မ္ဟတု ်

က ယုြ် ငု ် အုြ်ချြိုြ်ခ င့််ရ ထေသ မံ္အှထရိုးထြေါ်အထပခအထန 

တံု ့်ပြန ် ထဆောငရ် ကထ်ရိုးအတ က် ြံြ ိုုးန ငု်ရ်န ် အကူအည  

ထတောငိ်ုးခံရမ္ညပ်ဖစပ်ြ ိုး လတတ်ထလောတ င ် အထရိုးထြေါ် 

အထပခအထန တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး က ု တော၀နယ် ူ

ထဆောငရ် ကရ်မ္ည။်   

 

၃၆။ နညိ်ုးဥြထေ ၃၂၊ နညိ်ုးဥြထေခ   ( ဂ )အရထြိုးြ ု ့်ထသော ကနဦိုး 

ဆနိ်ုးစစခ်ျက၏် ထတ ွဲ့ ရှ ချက ် မ္ျောိုးအထြေါ် မ္တူည်၍ ခရ ုင ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့၊ 

က ယုြ် ငု ် အုြ်ချြိုြ်ခ င့််ရ တ ငုိ်ုး သ ု ့်မ္ဟုတ ် က ယုြ် ငု ် အုြ်ချြိုြ်ခ င့််ရ ထေသ 

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့သည်-  

(က) အထရိုးထြေါ် အထပခအထန အဆင့််- ၅ ဟ ု ယဆူလ င ်

အထရိုးထြေါ်အထပခအထနတံု ့်ပြန ် ထဆောငရ် ကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုး၌ 

တ ကုရ် ုက် ြါ၀င ် ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုးမ္ပြြိုဘ  အထရိုးထြေါ် 

အထပခအထန တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး  လြ်ုငနိ်ုးအောိုး အန ိုးကြ် 

ထစောင့်် ကည့််ရမ္ည။် 
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( ခ) အထရိုးထြေါ် အထပခအထန အဆင့််- ၄ ဟယုဆူလ င ် အထရိုးထြေါ် 

အထပခအထနတံု ့်ပြန ် ထဆောငရ် ကထ်ရိုး  လြ်ုငနိ်ုး၌ တ ကု်ရ ုက ်

ြါ၀င ် ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုးမ္ပြြိုဘ အထရိုးထြေါ် အထပခအထန 

တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး  လြ်ုငနိ်ုးအောိုး အန ိုးကြ် 

ထစောင့်် ကည့််ရမ္ည။် 

( ဂ) အထရိုးထြေါ် အထပခအထန အဆင့််- ၃ ဟ ုယဆူလ င ်အထရိုးထြေါ် 

အထပခအထန တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး လုြ်ငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု တော၀နယ် ူ

ထဆောငရ် ကရ်မ္ည။်  

(ဃ) အထရိုးထြေါ် အထပခအထနသည် ခရ ုင ် သ ု ့်မ္ဟတု် က ယုြ် ငု ်

အုြ်ချြိုြ်ခ င့််ရ တ ငုိ်ုး သ ု ့်မ္ဟတု် က ယုြ် ငု ်အုြ်ချြိုြ်ခ င့််ရ ထေသ 

အဆင့််၏   နိ်ုးချြိုြ် ထဆောငရ် ကန် ငုမ်္ှု  က ် ထကျေ်ာလ နသ်ည ်

ဟယုဆူလ င ် တ ငုိ်ုး ထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ်မံ္ ှ

အထရိုးထြေါ် အထပခအထန တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး ြံြ ိုုး ထြိုးန ငုရ်န ်

အကအူည  ထတောငိ်ုးခံရမ္ညပ်ဖစပ်ြ ိုး လတတ်ထလောတ င ်

အထရိုးထြေါ် အထပခအထန တံု ့်ပြန ် ထဆောငရ် ကထ်ရိုး 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု တော၀နယ် ူထဆောငရ် ကရ်မ္ည။်  

၃၇။ နညိ်ုးဥြထေ ၃၂၊ နညိ်ုးဥြထေခ   ( ဂ ) အရ ထြိုးြ ု ့်ထသော ကနဦိုး 

ဆနိ်ုးစစခ်ျက၏် ထတ ွဲ့ ရှ ချကမ်္ျောိုးအထြေါ် မ္တူည်၍ တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး 

သ ု ့်မ္ဟတု ်ပြညန်ယ ်စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့သည-်  

(က) အထရိုးထြေါ် အထပခအထန အဆင့််- ၅ ဟ ု ယဆူလ င ်

အထရိုးထြေါ်အထပခအထနတံု ့်ပြန ် ထဆောငရ် ကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုး၌ 
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တ ကုရ် ုက် ြါ၀င ် ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုးမ္ပြြိုဘ  အထရိုးထြေါ် 

အထပခအထန တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး  လြ်ုငနိ်ုးအောိုး အန ိုးကြ် 

ထစောင့်် ကည့််ရမ္ည။် 

( ခ) အထရိုးထြေါ် အထပခအထန အဆင့််- ၄ဟ ု ယဆူလ င ် အထရိုးထြေါ် 

အထပခအထနတံု ့်ပြန ်ထဆောငရ် ကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုး၌ တ ကုရ် ုက် ြါ၀င ်

ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုးမ္ပြြိုဘ  အထရိုးထြေါ် အထပခအထန 

တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး  လြ်ုငနိ်ုးအောိုး အန ိုးကြ် 

ထစောင့်် ကည့််ရမ္ည။် 

( ဂ) အထရိုးထြေါ် အထပခအထန အဆင့််- ၃ ဟ ု ယူဆလ င ်

အထရိုးထြေါ်အထပခအထနတံု ့်ပြန ် ထဆောငရ် ကထ်ရိုးလုြ်ငနိ်ုး၌ 

တ ကုရ် ုကြ်ါ၀ငထ်ဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုးမ္ပြြိုဘ အထရိုးထြေါ် အထပခအထန 

တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး  လြ်ုငနိ်ုးအောိုး အန ိုးကြ် 

ထစောင့်် ကည့််ရမ္ည။် 

(ဃ) အထရိုးထြေါ် အထပခအထန အဆင့််- ၂ ဟ ုယဆူလ င ်အထရိုးထြေါ် 

အထပခအထန တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး လုြ်ငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု တော၀နယ် ူ

ထဆောငရ် ကရ်မ္ည။်  

( င) အထရိုးထြေါ် အထပခအထနသည် တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် 

ပြညန်ယအ်ဆင့််၏   နိ်ုးချြိုြ် ထဆောငရ် ကန် ငုမ်္ှု က် 

ထကျေ်ာလ နသ်ညဟ်ု ယဆူလ င ် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ  မံ္ ှ

အထရိုးထြေါ် အထပခအထန တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး ြံြ ိုုးထြိုးန ငုရ်န ်

အထရိုးထြေါ် အကအူည  ထတောငိ်ုးခံရမ္ညပ်ဖစပ်ြ ိုး 
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လတတ်ထလောတ င ် အထရိုးထြေါ် အထပခအထန 

တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု တော၀နယ်ူ ထဆောငရ် က ်

ရမ္ည။်  

၃၈။ သကဆ် ငုရ်ော တ ငုိ်ုး ထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟုတ ်ပြညန်ယ ်စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့၏ 

အထရိုးထြေါ် အကအူည  ထတောငိ်ုးခံမ္ှုနငှ့်် နညိ်ုးဥြထေ ၃၂၊ နညိ်ုးဥြထေခ   ( ဂ ) 

အရ ထြိုးြ ု ့်ထသော ကနဦိုး ဆနိ်ုးစစခ်ျကမ်္ ှ သတ်မ္တှ် ထဖေ်ာ တု ်ောိုးထသော 

ထဘိုးအနတရောယ်၏ ပြငိ်ုးအောိုးနငှ့်် ြမ္ောဏတ ု ့်အရ အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ သည်  

အထပခအထန အဆင့််- ၁ ဟ ုယဆူလ င-်    

(က) သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောကထ်သော ထေသပဖစထ် ကောငိ်ုး 

ထ ကညောန ငုရ်န ်န ငုင်ထံတေ်ာသမ္မ သံ ု ့် တငပ်ြရမ္ည။် 

 (ခ) အထရိုးထြေါ် အထပခအထန တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက  ု

တော၀နယ်ူ ထဆောငရ် ကရ်မ္ည။်  

၃၉။ အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ က ဆံိုုးပဖတထ်သော အထရိုးထြေါ် အထပခအထန 

အဆင့််သည ် ထေသ ဆ ငုရ်ော အဖ  ွဲ့အဆင့််ဆင့််က ဆံိုုးပဖတထ်သော အထရိုးထြေါ် 

အထပခအထန အဆင့််က ု လညိ်ုးထကောငိ်ုး၊ တ ငုိ်ုး ထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု ်

ပြညန်ယ ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့က ဆံိုုးပဖတထ်သော အထရိုးထြေါ် အထပခအထန 

အဆင့််သည ် ယငိ်ုး လကထ်အောကရ်ှ  ထေသဆ ုငရ်ောအဖ  ွဲ့အဆင့််ဆင့််က 

ဆံိုုးပဖတထ်သော အထရိုးထြေါ် အထပခအထန အဆင့််က ု လညိ်ုးထကောငိ်ုး 

လွှမ္်ိုးမ္ ိုုးထစရမ္ည။် 

၄၀။ တောဝနထ်ြိုးအြ်ပခငိ်ုး ခံရသည့်် ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးနငှ့်် ြဂု္ ြိုလမ်္ျောိုးသည် 

သဘောဝ ထဘိုး အနတရောယ် ကျထရောကထ်နသည့်် အဆင့််တ င ်ဥြထေ ြေုမ်္ ၁၇ 
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ြါ ရှောထဖ  ကယဆ်ယထ်ရိုး အြါအဝင ် အထရိုးထြေါ် အထပခအထန 

တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် ကရ်ောတ င ်   ထရောက် 

ထအောငပ်မ္ငထ်စရန ် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ ၏ လမ္်ိုးညွှနခ်ျကန်ငှ့်် ဥြထေအရ 

 တုပ်ြနသ်ည့်် အမ္ န် ့်ထ ကေ်ာပငောစော၊ အမ္ န် ့်၊ ညွှန ်ကောိုးချက်နငှ့်် 

လြ်ု ံိုုးလြ်ုနညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် အည  ထအောကြ်ါ  ထယဘယုျ လြ်ုငနိ်ုး 

တောဝနမ်္ျောိုးက လုည်ိုး   တောဝနယ်ူ ထဆောငရ် ကရ်မ္ည် - 

 (က) ထဘိုးသင့်် ထေသတ င ် ပဖစထ်ြေါ်သည့်် သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ ်

အ်ပ့ထ့ခအထနက  ု ထဖေ်ာပြ၍ အဆ ြုါ ထေသအောိုး သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယ့ ် ကျထရောက်သည့်် ထေသ ပဖစထ် ကောငိ်ုး 

အချ နက်ောလ သတမ်္တှ၍် န ငုင်ထံတော် သမ္မတက ထ ကညော 

န ငုရ်န ် မ္ မ္ ၏ အ က် အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ ှ တစဆ်င့်် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး 

ထကေ်ာမ္တ သ ု ့် အစ ရငခ်ံစော တငပ်ြပခငိ်ုး၊       

 (ခ) သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး 

  ထရောကပ်မ္နဆ်နစ် ော ထဆောငရ် ကန် ငုရ်န ်သကဆ် ငုရ်ော လြ်ုငနိ်ုး 

ထကော်မ္တ ၊ ဗဟ  ု ဆြ်ထကေ်ာမ္တ မ္ျောိုးနငှ့်် လညိ်ုးထကောငိ်ုး၊ 

တောဝနရ်ှ  ဝနက်က ိုးဌောနမ္ျောိုး၊ ဦိုးစ ိုးဌောန၊ အစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့ 

အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ အစ ိုုးရ မ္ဟတုထ်သော အပခောိုး အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် 

လညိ်ုးထကောငိ်ုး၊ ည  နှု ငိ်ုး ထြါငိ်ုးစြ်ထြိုးပခငိ်ုး၊ လ အုြ်သညမ်္ျောိုးက  ု

စ စဉ် ထဆောငရ် ကထ်ြိုးပခငိ်ုးနငှ့်် အထ ောကအ်ကထူြိုးပခငိ်ုး၊ 

 (ဂ) သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယဆ် ုငရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု  ထရောကထ်အောငပ်မ္င ် စ ော ထဆောငရ် ကန် ငုရ်န ်

န ငုင်တံကော အကအူည ထြိုးသမူ္ျောိုး၊ သကဆ် ုငရ်ောတောဝနရ်ှ  

ဝနက်က ိုးဌောနမ္ျောိုး၊ ဦိုးစ ိုးဌောန၊ အစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရ 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ အစ ိုုးရ မ္ဟတုထ်သော အပခောိုး 
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အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် ဆကသ် ယ၍် ြိူုးထြါငိ်ုး ထဆောငရ် က ်

ပခငိ်ုးနငှ့်် ယငိ်ုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် က်မ္ှုက  ုကက ိုး ကြ်ပခငိ်ုး၊ 

 (ဃ) ထေသဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့တစခ်ုခု၏ အဖ  ွဲ့၀ငမ်္ျောိုးမ္ေှာ 

ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုး   တ င ်ြါသ ောိုးသပဖင့်် သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် 

ဆ ငုရ်ော စ မံ္ခန် ့်ခ  မ္ှုက ု ထဆောငရ် က် န ပုငခ်ငိ်ုး ရှ မ္ရှ  သတငိ်ုးရယူပြ ိုး 

ထဆောငရ် က်န ပုငခ်ငိ်ုး မ္ရှ သည့်် အခါ န ိုးစြ်ရော ထေသမ္ျောိုးမ္ ှ

သင့််ထလျေ်ာသမူ္ျောိုး ြါဝငသ်ည့်် ယောယ  ထေသဆ ငုရ်ော စ မ္ံ ခန် ့်ခ  မ္ှု 

အဖ  ွဲ့က  ု ဖ  ွဲ့စညိ်ုး၍ တောဝနထ်ြိုးန ငုရ်န ် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကေ်ာမ္တ သ ု ့် 

တငပ်ြ ပခငိ်ုး၊  

 (င) သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောက်သည့်် အsဆင့််တ င ်တံု ့်ပြန ်

ထဆောငရ် ကရ်မ္ည့်် ရှောထဖ  ကယ်ဆယထ်ရိုး အစ အစဉ်မ္ျောိုး၊ 

စခံျ နမ်္ ်ထ့သော အထရိုးထြေါ် ကညူ  ထ ောကြံ့်် ထရိုး ြစစညိ်ုးမ္ျောိုးက ု 

ထ ောကြံ့််ကညူ ထရိုး အစ အစဉ်မ္ျောိုး ချမ္တှ ်ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊  

 (စ) သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယမ်္ျောိုး ပဖစြ် ောိုးမ္ှုထ ကောင့်် ြ တမ်္ ထနထသော 

ေကုခသညမ်္ျောိုး အောိုး ရှောထဖ  ကယ်ဆယထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး 

ထဆောငရ် ကန် ငုရ်န ် အတ က် ထေသအလ ကု် ရှောထဖ  

ကယဆ်ယထ်ရိုး အ ိူုးအဖ  ွဲ့မ္ျောိုး ဖ  ွဲ့စညိ်ုး၍ တောဝနထ်ြိုးပခငိ်ုး၊ 

 (ဆ) အသကအ်နတရောယရ်ှ သည့်် ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုး အသကထ်ဘိုးမ္ ှ

လ တ််ပ့ထ့မ္ောကထ်စရန ် ကယဆ်ယ်ထရိုးနငှ့်် အသက်ရှင ်

ကျနထ်နသမူ္ျောိုး အောိုးလံိုုး ဆကလ်က် ရှငသ်န ် န ငုရ်န ် အတ က ်

သကဆ် ငုရ်ော ဗဟ  ုဆြ်ထကော်မ္တ မ္ျောိုး၊ ထေသဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

အဖ  ွဲ့မ္ျောိုးနငှ့်် တ ုငိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ်

ဆြ်ထကော်မ္တ မ္ျောိုး အတ ငိ်ုး  ြ်မ္ံ၍ စ မ္ံ ောိုးရှ ပခငိ်ုး၊ 
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ထြါငိ်ုးစြ်ည  နှု ငိ်ုးပခငိ်ုး၊ လကထ်တ ွဲ့ အထကောငအ် ည် ထဖေ်ာ 

ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊  

 (ဇ) အ မ္်န ိုးချငိ်ုးန ငုင်မံ္ျောိုးနငှ့်် နယစ်ြ် ထေသမ္ျောိုးတ င ် သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယ်မ္ျောိုး ကျထရောကမ်္ှုနငှ့်် စြ်လျဉ်ိုး၍ ရှောထဖ  

ကယဆ်ယထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးအောိုး ြိူုးထြါငိ်ုး ထဆောငရ် ကန် ငုရ်န ်

အ မ္်န ိုးချငိ်ုးန ငုင်မံ္ျောိုး၊ န ငုင်ရံြ်ပခောိုး ထေသတ ငိ်ုး အဖ  ွဲ့အစညိ်ုး 

မ္ျောိုးနငှ့်် ည  နှု ငိ်ုး၍ ရှောထဖ  ကယဆ်ယထ်ရိုး လုြ်ငနိ်ုး 

အ ိူုးအဖ  ွဲ့မ္ျောိုး ဖ  ွဲ့စညိ်ုးပခငိ်ုး နငှ့်် လြ်ုငနိ်ုးတောဝနမ်္ျောိုးက ု 

နစှဖ်ကည်  နှု ငိ်ုး သတမ်္တှထ်ြိုးပ့ခငိ်ုး၊ 

 (စျ) ရှောထဖ  ကယဆ်ယထ်ရိုးလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး နငှ့််စြ်လျဉ်ိုး၍ 

အမ္ျ ြိုိုးသောိုးထကော်မ္တ ၊   လြ်ုငနိ်ုး ထကေ်ာမ္တ နငှ့်် 

သကဆ် ငုရ်ောဗဟ ု ဆြ်ထကေ်ာမ္တ မ္ျောိုးနငှ့်် အပမ္ မ္ပြတ ်

ဆကသ် ယ် ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊  

 (ည) ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုးအတ က် အထရိုးထြေါ် 

အထပခအထနတံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုးလုြ်ငနိ်ုး မ္ျောိုး စနစတ်ကျ 

ထဆောငရ် ကထ်ြိုးန ငုရ်န ် သကဆ် ငုရ်ော ဗဟ  ု ဆြ်ထကော်မ္တ မ္ျောိုး၊ 

ထေသဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့မ္ျောိုးက  ုစ မ္ံထဆောငရ် ကထ်စပခငိ်ုး၊ 

 (ဋ) ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုးအောိုး လ အုြ်သည့်် စခံျ နမ်္ ထသော အထရိုးထြေါ် 

အကူအည မ္ျောိုး လျငပ်မ္န ်   ထရောကစ် ော ကညူ ထ ောကြံ့််ပခငိ်ုး၊ 

ထဘိုးလ တရ်ော ထနရောမ္ျောိုးနငှ့်် ယောယ  ခ ုလှုရံော ထနရောမ္ျောိုးက  ု

ထဆောကလ်ြ်ုထြိုးပခငိ်ုးနငှ့်် အ ိူုးသပဖင့််   ခ ုက် ခံရလ ယ ်

သမူ္ျောိုး၏ လ အုြ်ချကမ်္ျောိုး ပြည့််မ္ ပခငိ်ုး ရှ  မ္ရှ  ကက ိုး ကြ်ပခငိ်ုး၊ 

ပဖည့််ဆညိ်ုး ထဆောငရ် ကထ်ြိုးပခငိ်ုး၊  
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 (ဌ) ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုး အတ က် လ အုြ်သည့်် စခံျ နမ်္ ထသော 

အထရိုးထြေါ် အကအူည မ္ျောိုး စောရငိ်ုးပြြိုစပုြ ိုး အစ ိုုးရ ဌောန၊ အစ ိုုးရ 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ အစ ိုုးရမ္ဟတုထ်သော အပခောိုး 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် န ငုင်တံကော အကအူည  ထြိုးသမူ္ျောိုးမ္ ှ

လျငပ်မ္န ်   ထရောကစ် ော ကညူ  ထ ောကြံ့််န ငုထ်ရိုး အတ က ်

အစ အစဉ်မ္ျောိုး ချမ္တှပ်ခငိ်ုးနငှ့်် ထဆောငရ် က ်  ောိုးရှ မ္ှုက ု စ စစ ်

ကက ိုး ကြ်ပခငိ်ုးနငှ့်် ထြါငိ်ုးစြ် ည  နှု ငိ်ုးထြိုးပခငိ်ုး၊    

 (ဍ) အထရိုးထြေါ် အထပခအထန တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး 

ြ မု္  ု ထရောက် ထအောငပ်မ္ငစ် ော ထဆောငရ် ကန် ငု ် ထရိုးအတ က် 

အစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရအဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ အစ ိုုးရ မ္ဟတု်ထသော 

အပခောိုး အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ န ငုင်တံကော အကအူည  

ထြိုးသမူ္ျောိုးနငှ့်် ဆကသ် ယ် ြိူုးထြါငိ်ုးထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊ 

 (ဎ) ထဘိုးသင့်် ထေသတ င ် ထေသဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့မ္ျောိုးက 

သဘောဝထဘိုး အနတရောယ် ဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး 

ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုးနငှ့်် စြ်လျဉ်ိုး၍   ထရောက် ထအောငပ်မ္ငစ် ော 

ထဆောငရ် ကန် ငုပ်ခငိ်ုး ရှ  မ္ရှ  စ စစပ်ခငိ်ုးနငှ့်် လြ်ုငနိ်ုး 

ထဆောငရ် ကမ်္ှုက ု ကက ိုး ကြ်ပခငိ်ုးနငှ့်် ထြါငိ်ုးစြ် ည  နှု ငိ်ုး ထြိုးပခငိ်ုး၊ 

 (ဏ) သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောက်သည့်် အခါ သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယ် ဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု လုြ်ငနိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် ကမ်္ှု 

အ်ပ့ထ့ခအထနက ု အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကေ်ာမ္တ သ ု ့် အစ ရငခ် ံ

တငပ်ြပခငိ်ုး၊  

 (တ) ရှောထဖ ကယဆ်ယထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် စြ်လျဉ်ိုး၍ အမ္ျ ြိုိုးသောိုး 

ထကော်မ္တ ၊ လြ်ုငနိ်ုး ထကေ်ာမ္တ နငှ့်် သကဆ် ငုရ်ော ဗဟ  ု
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ဆြ်ထကေ်ာမ္တ မ္ျောိုးနငှ့်် အပမ္ မ္ပြတ ် ဆကသ် ယ ်

ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊ 

 ( ) သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောကမ်္ှုနငှ့်် သဘောဝ ထဘိုးသင့််မ္ှု 

အ်ပ့ထ့ခအထနမ္ျောိုး က  ု လညိ်ုးထကောငိ်ုး၊ န ငုင်ထံတေ်ာက 

ရှောထဖ ကယဆ်ယထ်ရိုးနငှ့်် အထရိုးထြေါ် အထပခအထန တံု ့်ပြန ်

ထဆောငရ် ကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် ကမ်္ှု အ်ပ့ထ့ခအထန 

မ္ျောိုးက ု လညိ်ုးထကောငိ်ုး ပြညတ် ငိ်ုး၌ သောမ္က န ငုင်တံကော 

အကအူည  ထြိုးသမူ္ျောိုး ကြါ သ ရှ န ငုထ်စရန ် အတ က ်

လ အုြ်သည့်် သတငိ်ုးပဖန် ့်ချ မ္ှု၊ ပြန ်ကောိုးမ္ှု လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် 

သတငိ်ုးက နယ်က် ချ တဆ်ကထ်ဆောငရ် ကမ်္ှု လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး 

ထဆောငရ် ကကခ်ငိ်ုးက ု လမ္်ိုးညွှနမ်္ှုထြိုးပခငိ်ုးနငှ့်် ကက ိုး ကြ်ပခငိ်ုး၊  

 (ေ) သဘောဝထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောက်သည့်် အခါ ပြညတ် ငိ်ုး 

ပြညြ်ရှ  သကဆ် ုငရ်ော ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် အချ နမ်္  

ဆကသ် ယ် ထဆောငရ် ကန် ငုရ်န ် အထရိုးထြေါ် ဆကသ် ယ်ထရိုး 

စနစန်ငှ့်် ဆကသ် ယထ်ရိုး စခနိ်ုးမ္ျောိုး တညထ် ောင ် ဖ င့််လစှ ်

ထဆောင ်ရ ကပ်ခငိ်ုး၊ 

 (ဓ) ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုး၏ လ အုြ်ချကမ်္ျောိုး ပြည့်် ့်မ္ ထစရန ်

သကဆ် ငုသ်ည့်် အစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ အစ ိုုးရ 

မ္ဟတုထ်သော အပခောိုး အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးအပြင ် န ငုင်တံကော 

အကအူည  ထြိုးသမူ္ျောိုးနငှ့််  ဆကသ် ယ် ည  နှု ငိ်ုး 

ထဆောငရ် ကရ်မ္ည့်် သ ိုးပခောိုး အစ အစဥ်မ္ျောိုး။    

 

အခန််း (၉) 
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သဘာဝ ရဘ်းအနတ ာယ ်ကျရ ာကပ်ြ ်းအဆင့််တ င ် ပ ြန်လည ်

ထရူထာငရ် ်းနငှ့််  

ပြန်လညတ်ညရ်ဆာကရ် ်း 

၄၁။ တောဝနထ်ြိုးအြ်ပခငိ်ုး ခံရသည့်် ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးနငှ့်် ြဂု္ ြိုလမ်္ျောိုးသည် 

ဥြထေ ြေုမ်္ ၁၈ ြါ သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောကပ်ြ ိုး 

အဆင့််တ ငထ်ဘိုးသင့််သမူ္ျောိုး ြ မု္  ု ထကောငိ်ုးမ္ နသ်ည့်် လထူနမ္ှု ဘဝ 

ထရောကရ်ှ ထစရန ် ထဆောငရ် က်သည့််် ပ့ြနလ်ည ်ထူ ောငထ်ရိုးလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး၊ 

ပြနလ်ည ် တညထ်ဆောကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့်် ြျကစ် ိုးသည့်် သဘောဝ ြတဝ်နိ်ုးကျငအ်ောိုး 

  နိ်ုးသ မ္်ိုး ကောက ယပ်ခငိ်ုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် ကရ်ောတ င ်   ထရောက် 

ထအောငပ်မ္ငထ်စရန ်အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ ၏ လမ္်ိုးညွှနခ်ျကန်ငှ့်် ဥြထေ အရ 

 တုပ်ြနသ်ည့်် အမ္ န် ့်ထ ကေ်ာပငောစော၊ အမ္ န် ့်၊ ညွှန ်ကောိုးချက်နငှ့်် 

လြ်ု ံိုုးလြ်ုနညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် အည  ထအောကြ်ါ  ထယဘယုျ လြ်ုငနိ်ုး 

တောဝနမ်္ျောိုးက ြုါ  တောဝနယ်ူ ထဆောငရ် ကရ်မ္ည် -   

 (က) ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုး၏ မ္ သောိုးစု ပြနလ်ည် ထြါငိ်ုးစည်ိုးထရိုး 

အတ က် လညိ်ုးထကောငိ်ုး၊ ထသဆံိုုးသမူ္ျောိုးက ု သက်ဆ ငုရ်ော 

ဓထလ့် ံိုုးတမ္်ိုးနငှ့်် အည  သပဂဂြိုဟထ်ရိုး အတ က် လညိ်ုးထကောငိ်ုး 

ရှောထဖ  ကယဆ်ယ်ထရိုးလြ်ုငနိ်ုး ထကေ်ာမ္တ နငှ့်် သကဆ် ုငရ်ော 

ဗဟ  ုဆြ်ထကေ်ာမ္တ တ ု ့်နငှ့်် ည  နှု ငိ်ုး ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊ 

 (ခ) ပြညြ်မ္ ှ ထ ောကြံ့််သည့်် ကယဆ်ယထ်ရိုး ြစစည်ိုးမ္ျောိုး၊ 

အထ ောက်အြံ့်မ္ျောိုး၊ ထင ထ ကိုးမ္ျောိုးနငှ့်် အထရိုးထြေါ် 

အကအူည မ္ျောိုးက ု လညိ်ုးထကောငိ်ုး၊ ယငိ်ုးတ ု ့်က ု ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုး 

အောိုး ထဝင ှ ထ ောကြံ့််မ္ှုမ္ျောိုးနငှ့်် သံိုုးစ  မ္ှုမ္ျောိုးက ု လညိ်ုးထကောငိ်ုး၊ 

ကယဆ်ယထ်ရိုးနငှ့်် ကညူ ထ ောကြံ့််ထရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးတ င ်
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ြါဝငထ်ဆောငရ် က်သည့်် န ငုင်တံကော အကအူည  ထြိုးသမူ္ျောိုး၏ 

လြ်ုထဆောငခ်ျကမ်္ျောိုးက ု လညိ်ုးထကောငိ်ုး စောရငိ်ုးဇယောိုး 

မ္တှတ်မ္်ိုးမ္ျောိုး ပြြိုစပုခငိ်ုးနငှ့်် ြ င့််လငိ်ုးပမ္ငသ်ောမ္ှု ရှ ထစရနန်ငှ့်် 

အမ္ျောိုးပြညသ် ူသ ရှ န ငုထ်စရန ် တုပ်ြနထ် ကညောပခငိ်ုး၊ 

 (ဂ) ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုးအောိုး ပြညြ်မ္ ှထ ောက်ြံ့်သည့်် စောိုးထရ ရ ကခော၊ 

အသံိုုးအထဆောင ် နငှ့်် အထရိုးထြေါ် ကယဆ်ယထ်ရိုး ြစစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ 

ထင ထ ကိုးမ္ျောိုးက ု လ အုြ်သည့်် က စစရြ်မ္ျောိုး အတ က် 

သကဆ် ငုရ်ော တောဝနရ်ှ  ြဂု္ ြိုလမ်္ျောိုးနငှ့်် ည  နှု ငိ်ုး ထြါငိ်ုးစြ်၍ 

စညိ်ုးမ္ျဉ်ိုး စညိ်ုးကမ္်ိုးမ္ျောိုးနငှ့်် အည  ခ  ထဝ အသံိုုးပြြိုပခငိ်ုး၊ 

 (ဃ) ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုးအောိုး သသသသသသသသ 

သသသသသသသသသထသော သသသသ သသသသသသသသသသသသသ 

သသသထလောကစ် ော သသသသထရိုးသသသသသ 

ထဘိုးကငိ်ုးလံပုခံြိုထသော ယောယ  ခ ုလှုရံော ထနရောမ္ျောိုးသသသ စ စဥ် 

သသသသသသသသသထြိုးပခငိ်ုး၊  

 (င) ထဘိုးလ တရ်ော ထနရောမ္ျောိုးနငှ့်် ယောယ  ခ ုလှုရံော ထနရောမ္ျောိုးတ င ်

  ခ ုက် ခံရလ ယ်သ ူ မ္ျောိုး၏ လ အုြ်ချကမ်္ျောိုးက ု  ည့််သ ငိ်ုး 

စဉ်ိုးစောိုးစ စဉ် ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊ 

 (စ) သသသသ သသသသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသ 

သသသသသသသသသ သသသသသသသ သသသသသသသသသသ သသသ 
သသသသသသသသသသသ သသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသသသသသသသသ 

သသသသသသသသသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသ ဘဝ 

သသသသသသသသသ  သသသသသသသသသသ သသသသသသသသသ 

သသသသသသသ သသသသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသသသသသ 

သသသသသသသသသသသသသသသသသန၊ 
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သသသသသသသသသသသသသသသသသ သသသသထကောငိ်ုး၊ 

သကဆ် ငုသ်ည့်် ထေသဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့မ္ျောိုးနငှ့်် 

လညိ်ုးထကောငိ်ုး ည  နှု ငိ်ုး ြိူုးထြါငိ်ုး ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊  

 (ဆ) သသသသ သသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသ 

သသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသသ 

သသသသသသသသ ၀သသသသသသသသသသ 

သသသသသသသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသ သသသသသသ 
သသသသသသသသသသသသသသသသသသ သသသသသ 

အြျကအ်စ ိုးမ္ျောိုး ရှငိ်ုးလငိ်ုး ဖယရ်ှောိုးထရိုးနငှ့်် ဆယတ်ငထ်ရိုး 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊  

 (ဇ) ြညောထရိုး၊ ကျနိ်ုးမ္ောထရိုး၊ စ ကုြ်ျ ြိုိုးထမ္ ိုးပမ္ ထရိုးနငှ့်် 

အပခောိုးကဏ္ဍမ္ျောိုး အတ က် ပြနလ်ည်  ထူ ောငထ်ရိုးနငှ့်် 

ပြနလ်ည ် တညထ်ဆောကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက  ု သကဆ် ုငရ်ော 

အစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် ည  နှု ငိ်ုး 

ထဆောင်ရ် ကပ်ခငိ်ုး၊   

 (သသ) သသသသ သသသသသသသသသသသသသ 

သသသသသသသသသသသသသသသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသ သသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသသသသသ 

သသသသသသသ သသသသသသ အသသသသသသ သသသသသသသသ 

သသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသသသသ 

သသသသသသသသသသသသသသ၊ သသသသသသသသသသသသသ 

သသသသသသသသသ သသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသသသသသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသ 
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သသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသသ သသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသသသသသသသ  

 (ည) သသသသသ သသသသသသသသသသ သသသသသ သသသသသသသသသ 

သသသသသသသသသသသသသသသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသသသ သသသသသ သသသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသသသ 
သသသသသသသသသ သသသသသသသသသ သသသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသသသသသ 
သသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသ 

သသသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသသသသ၊ 

သသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသသသ သသသသသသသ 
သသသသသသ သသသသသ သသသသသသသသသ 
သသသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသသ 

သသသသသသသသသသသသသသသ၊ 

 (ဋ) သသသသ သသသသသသသသသသသသသ  

သသသသသသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသ 

အသကရ်ှင ်ကျနရ်စ ်သမူ္ျောိုးအောိုး စ တ်ြ ငုိ်ုးဆ ငုရ်ော ပဖည့််ဆညိ်ုး 

ထဆောငရ် ကမ်္ှု လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး (Psychosocial  Support) 

သသသသသသသ သသသသသသသသသသသသသသသသသသသ 
သသသသသသသ သသသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသသ 
သသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသသသသ 

သသသသသသသသသသသသ ထဆောငရ် က် သသသသသ၊  

 (ဌ) သသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသသသ 

သသသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသသသသ သသသသသသ သသသသသသသသသ  

 (ဍ)

 သသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသ

သသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသသ

သသသသသသသသသသသသ သသသသ သသသသသသသသသသသ 

သသသသသသသသ သသသသသသသသသသသသသသ၊ 
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 (ဎ) သသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသသသသသ 

ထဘိုးသင့််သသသသသသသ သသသသသသသသ 

သသသသသသသသသသသ သသသသသ သသသသ 
သသသသသသသသသသသသသသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသသ သသသသ သသသသသသသသသသသ 
သသသသသ သသသသ သသသသသသသသသသသသသသ သသသသသ 
သသသသသသသသသသသသသ သသသသသသ  

 (ဏ) ထဘိုးအနတရောယ်် ပ့ဖစြ် ောိုးထစန ငုထ်သော စကရုံ်၊ အလြ်ုရုံ၊ 

အထဆောကအ်ဦမ္ျောိုး၊ လမ္်ိုး၊ တတံောိုးမ္ျောိုးအတ က် 

နညိ်ုးြညောဆ ငုရ်ော အ ကထံြိုးပခငိ်ုး၊ ကက ြိုတင ် သတ ထြိုးချက ်

စနစ ်  ောိုးရှ ထရိုးနငှ့်် အထရိုးထြေါ် အစ အစဥ်မ္ျောိုး ချမ္တှ ်

ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊ 

 (တ) ထဘိုးသင့်် ထေသတ င ်စ ုက်ြျ ြိုိုး ထမ္ ိုးပမ္ြိုထရိုးလုြ်ငနိ်ုးမ္ျောိုး ပြနလ်ည် 

ထဆောငရ် က် န ငုထ်ရိုး၊ အပခောိုး အသကထ်မ္ ိုး ဝမ္်ိုးထကျောငိ်ုးနငှ့်် 

စ ိုးြ ောိုးထရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ပြနလ်ည ်လြ်ုက ငုန် ငုထ်ရိုး၊ လမ္်ိုးြနိ်ုး 

ဆကသ် ယမ်္ှုနငှ့်် ြ ု ့်ထဆောငထ်ရိုး ပြနလ်ည ် ထကောငိ်ုးမ္ န ်လောထရိုး၊ 

ကျနိ်ုးမ္ောထရိုး၊ ြညောထရိုး၊ လ ြ်စစ၊် ဆကသ် ယထ်ရိုး နငှ့်် 

အပခောိုးလ အုြ် ထသော ကဏ္ဍအလ ုက် လ အုြ်ချကမ်္ျောိုး ြံမု္နှ ်

ပဖည့််ဆညိ်ုးထြိုးန ငုထ်ရိုး စသည့်် ပြနလ်ည်  ထူ ောငထ်ရိုး 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် ပြနလ်ည ် တညထ်ဆောကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက  ု

လြ်ုငနိ်ုး၏ အထရိုးြါမ္ှု အလ ကုအ်ဆင့်် ခ  ပခောိုးသတမ်္တှပ်ြ ိုး 

စနစတ်ကျ အထကောငအ် ည် ထဖေ်ာထရိုးအတ က် ဦိုးထဆောင ်

လမ္်ိုးညွှနမ်္ှုထြိုးပခငိ်ုး နငှ့်် ကက ိုး ကြ်ပခငိ်ုး၊  

 ( ) သကဆ် ငုရ်ော အစ ိုုးရ ဌောန၊ အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ အစ ိုုးရ 

မ္ဟတုထ်သော အပခောိုး အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ လမူ္ှုအဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ 

န ငုင်တံကော အကူအည  ထြိုးသမူ္ျောိုးနငှ့်် ည  နှု ငိ်ုးပြ ိုး လ အုြ်ထသော 
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အထရိုးထြေါ် အကအူည မ္ျောိုး ရယ၍ူ သဘောဝ ြတဝ်နိ်ုးကျင ်

  ခ ုက် ြျကစ် ိုးမ္ှုမ္ျောိုးအောိုး ပြနလ်ည ် ပြြိုပြငပ်ခငိ်ုးနငှ့််   နိ်ုးသ မ္်ိုး 

ထစောင့််ထရှောကပ်ခငိ်ုး၊ 

 (ဒ) သသသသသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသ သသသသ 

သသသသသသသသသသသသသသသ 

သသသသသသသသသသသသသသသသ ထဘိုးသင့်် ထေသ 

ပြနလ်ည ်ထူ ောငထ်ရိုးနငှ့်် ပြနလ်ည ် တညထ်ဆောကထ်ရိုး 

သသသသသသသသသသသသသသသ သသသသသသသ 
သသသသသသသသသ သသသသသသသသသသသသသသသသသ 
သသသသသသသသသသသသသသသသသ  

 (ဓ)

 သဘောဝထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ောစ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးတ 

င ်ိူုးချွထပနြ်ောငထ်ပမ္ောက် စ ော ြါဝငလ်ှုြ်ရှောိုး ထဆောငရ် က်သည့်် 

ြဂု္ ြိုလမ်္ျောိုးအောိုး မ္တှတ်မ္်ိုး တငပ်ြ ိုး  ကုသ်င့်် ထသော ဂဏုပ်ြြို 

ချ ိုးပမ္ င့််မ္ှုမ္ျောိုး ပြြိုလြ်ုထြိုးပ့ခငိ်ုး၊ 

 (န) သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် 

စြ်လျဉ်ိုး၍ န ငုင်ထံတော် သမ္မတရုံိုး၊ ပြညထ် ောငစ် ု

အစ ိုုးရအဖ  ွဲ့ နငှ့်် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ  တ ု ့်က ထြိုးအြ် ထသော 

အပခောိုး လြ်ုငနိ်ုးတောဝနမ်္ျောိုးက ု ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး၊ 

 (ြ) ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုးအောိုး ယောယ  

ခ ုလှုရံောထနရောကယ်ဆယထ်ရိုးစခနိ်ုးမ္ျောိုးတ ငထ်ရရှည် မ္ှ ခ ု 

ထန  ငုပ်ခငိ်ုး မ္ပဖစထ်စရန ် ယငိ်ုးတ ု ့်အတ က် ပြနလ်ည ်

ထနရောချ ောိုးထရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက  ု အပမ္နဆ်ံိုုး စ စဉ် 

ထဆောငရ် ကထ်ြိုးပခငိ်ုး၊ 
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 (ဖ)   ခ ုကခ်ံရလ ယ်သမူ္ျောိုး၏ လ အုြ်ချကမ်္ျောိုး ပြည့်် ့်မ္ ထစရန ်

သကဆ် ငုသ်ည့်် သကဆ် ငုရ်ော အစ ိုုးရ ဌောန၊ အစ ိုုးရ 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ လမူ္ှုအဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုး၊ အစ ိုုးရ မ္ဟတုထ်သော 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးအပြင ်န ငုင်တံကော အကအူည  ထြိုးသမူ္ျောိုး နငှ့််  

ဆကသ် ယ် ည  နှု ငိ်ုး ထဆောငရ် ကရ်မ္ည့်် သ ိုးပခောိုးအစ အစဥ်မ္ျောိုး။    

 

အခန််း (၁၀)    

နိိုငင်တံကာ အကအူည  ရြ်းသမူျာ်းနငှ့််  ဆကသ် ယ ်ြူ်းရြ င််း 

ရဆာင ် ကပ်ခင််း  

၄၂။ န ငုင်တံကောနငှ့်် ဆကသ် ယထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး အောဏောြ ငုအ်ပဖစ ်

အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ က တော၀န ်ထြိုးအြ်ပခငိ်ုး ခံရသည့်် ၀နက်က ိုးဌောနသည် 

ထအောကြ်ါ လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု ထဆောငရ် က်ရမ္ည-်  

 (က) န ငုင်ထံတေ်ာတ င ် ထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောကလ်ောသည့််အခါ 

ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုးအောိုး လသူောိုးချငိ်ုး စောနောထ ောက် ောိုးမ္ှု 

အကအူည  အထ ောကအ်ြံ့်ထြိုးထရိုး လြ်ုငနိ်ုး မ္ျောိုး 

ထဆောငရ် ကန် ငုထ်ရိုးအတ က် န ငုင်တံကော အကအူည  ထြိုးသမူ္ျောိုး 

ပြညတ် ငိ်ုးသ ု ့် ၀ငထ်ရောကန် ငုထ်ရိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညြ်မ္ှ 

ကညူ ထ ောကြံ့််န ငုထ်ရိုး အတ က် ဆကသ် ယလ်ောြါက 

ခ င့််ပြြိုချက ်ရရှ ရန ်အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကေ်ာမ္တ သ ု ့် တငပ်ြရမ္ည။်  

 (ခ) အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ ၏ ခ င့််ပြြိုချက ်ရရှ ြါက ယငိ်ုးအဖ  ွဲ့မ္ျောိုးက ု 

ပြညတ် ငိ်ုးသ ု ့် ၀ငထ်ရောကန် ငုထ်ရိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညြ်မ္ှ 

ကညူ ထ ောကြံ့််န ငုထ်ရိုး လ ယက်ူ အဆထငပ့်ြထစရန ်

သကဆ် ငုရ်ောအစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် ည  နှု ငိ်ုး 

ထဆောငရ် ကထ်ြိုးရမ္ည။်   
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 (ဂ) န ငုင်ထံတော် အတ ငိ်ုးသ ု ့် တငသ် ငိ်ုးသည့်် 

အထရိုးထြေါ်ကညူ ထ ောကြံ့််ထရိုး ြစစညိ်ုး မ္ျောိုး၊် ပ့ြနလ်ည် 

 ူထ ောငထ်ရိုး ြစစညိ်ုးမ္ျောိုးက ု သကဆ် ုငရ်ော တညဆ် ဥြထေအရ 

အခ နအ်ထကောက် ထြိုးထဆောငပ်ခငိ်ုးမ္ှ ကငိ်ုးလ တခ် င့်် 

ပြြိုန ငုထ်ရိုးအတ က် သကဆ် ငုရ်ော အစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရ 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် ည  နှု ငိ်ုး ထဆောငရ် က် ထြိုးရမ္ည။်   

 (ဃ) ထေသတ ငိ်ုးရှ  န ငုင်မံ္ျောိုးနငှ့်် အ မ္်န ိုးချငိ်ုး န ငုင်မံ္ျောိုးတ င ် သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယ် ကျထရောက်သည့််အခါ လသူောိုးချငိ်ုး 

စောနောထ ောက် ောိုးမ္ှု အကအူည မ္ျောိုး ထြိုးန ငု ် ထရိုးနငှ့်် 

စြ်လျဉ်ိုး၍ န ငုင်တံကော အကအူည  ထြိုးသမူ္ျောိုးနငှ့်် 

ဆကသ် ယည်  နှု ငိ်ုး၍ ြိူုးထြါငိ်ုး ထဆောငရ် ကရ်မ္ည။်    

၄၃။ ထအောကြ်ါ အထပခအထန တစရ်ြ်ရြ် ပဖစထ်ြေါ်ြါက အမ္ျ ြိုိုးသောိုး 

ထကော်မ္တ သည် အပြညပ်ြည ် ဆ ငုရ်ော လသူောိုးချငိ်ုး စောနောထ ောက ်ောိုးမ္ှု 

အကအူည က ု ထတောငိ်ုးခံန ငုသ်ည်- 

 (က) သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယထ် ကောင့််   ခ ုကြ်ျကစ် ိုးဆံိုုးရှု ံိုးမ္ှု 

အထပခအထနသည် အမ္ျ ြိုိုးသောိုးအဆင့်် တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် က် 

န ငုမ်္ှုက ု ထကျေ်ာလ နထ်နပခငိ်ုး၊ 

 (ခ) အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ က အပြညပ်ြညဆ် ငုရ်ော လသူောိုးချငိ်ုး 

စောနောထ ောက် ောိုးမ္ှု အကအူည  ထတောငိ်ုးခံရန ်လ အုြ်သညဟ် ု

ယဆူပခငိ်ုး။ 

၄၄။ နညိ်ုးဥြထေ ၄၃ တ င ် ထဖေ်ာပြ ောိုးထသော အကအူည ထတောငိ်ုးခံမ္ှုတ င ်

လ အုြ်သည့်် အက ူ အည  အမ္ျ ြိုိုးအစောိုး၊ ြမ္ောဏနငှ့်် ြတသ်က်သည့်် 

သတငိ်ုး အချကအ်လကမ်္ျောိုး ြါဝငထ်စရမ္ည။် 
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၄၅။ န ငုင်တံကော အကူအည  ထြိုးသမူ္ျောိုးသည် ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုးအောိုး 

လသူောိုးချငိ်ုးစောနော ထ ောက ်ောိုးမ္ှု အကအူည  အထ ောကအ်ြံ့် ထြိုးထရိုး 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် ကရ်ောတ င-်   

 (က) န ငုင်ထံတေ်ာအတ ငိ်ုးသ ု ့် ဝငထ်ရောကရ်န ်ရှ သည့််အခါ သက်ဆ ငုရ်ော 

သတံမ္န ် လမ္်ိုးထ ကောငိ်ုးမ္ှ ပဖစထ်စ၊ န ငုင်တံကောနငှ့်် ဆကသ် ယ ်

ထဆောငရ် ကထ်ရိုး အောဏောြ ုင ်သ ု ့် တ ကု်ရ ုကပ်ဖစထ်စ ဆက်သ ယ ်

အထ ကောငိ်ုး ကောိုးရမ္ည။်   

 (ခ) န ငုင်ထံတေ်ာ အတ ငိ်ုးသ ု ့် ဝငထ်ရောက် ထဆောငရ် က်သည့််အခါ 

န ငုင်ထံတေ်ာ၏ အချြိုြ် အပခော အောဏောတညပ်မ္ ထရိုး၊ 

နယထ်ပမ္တညတ်ံ့်ထရိုး၊ အမ္ျ ြိုိုးသောိုးစညိ်ုးလံိုုး ည ည တ် ထရိုးတ ု ့်က  ု

  ခ ုကပ်ခငိ်ုးမ္ရှ ထစဘ ် ပ့ြဌောနိ်ုး ောိုးသည့်် တညဆ်  ဥြထေမ္ျောိုး၊ 

နညိ်ုးဥြထေမ္ျောိုး၊ စညိ်ုးမ္ျဥ်ိုး စညိ်ုးကမ္်ိုးမ္ျောိုး၊ အမ္ န် ့်နငှ့်် 

ညွှန ်ကောိုးချကမ်္ျောိုးက  ုလ ကုန်ောရမ္ည။်  

 (ဂ) လမူ္ျ ြိုိုး၊ ဇောတ ၊ က ိုုးက ယရ်ောဘောသော၊ ရော ိူုးဌောနနတရ၊ 

အဆင့််အတနိ်ုး၊ ယဉ်ထကျိုးမ္ှု၊ အမ္ျ ြိုိုးသောိုး၊ အမ္ျ ြိုိုးသမ္ ိုး တ ု ့်က  ု

အထ ကောငိ်ုးပြြို၍ ခ  ပခောိုးပခငိ်ုးနငှ့်် န ငုင်ထံရိုး၊ စ ိုးြ ောိုးထရိုး၊ 

လမူ္ှုထရိုးအရ အပမ္တ ်တုပ်ခငိ်ုးတ ု ့်မ္ှ ထရှောင ်ကဉ်ရမ္ည။် 

 (ဃ) ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုး၏ လူ ့်အခ င့််အထရိုးနငှ့််ဂဏုသ် ကခောက ု 

ထလိုးစောိုးရမ္ည။်  

 (င) န ငုင်ထံတေ်ာအတ ငိ်ုးသ ု ့် ဝငထ်ရောကပ်ခငိ်ုး၊ လြ်ုငနိ်ုးတောဝနမ်္ျောိုး  

 မ္်ိုးထဆောငပ်ခငိ်ုး၊ ပြနလ်ည ် ကခ် ောပခငိ်ုး၊ တညူ ဝတ်စံမု္ျောိုး၊ 

အမ္တှအ်သောိုးတဆံ ြ်မ္ျောိုးနငှ့်် သကထ်သ ခံကကတြ်ောိုးမ္ျောိုး 

အသံိုုးပြြိုပခငိ်ုးတ ု ့်နငှ့်် စြ်လျဥ်ိုး၍ တညဆ် ဥြထေမ္ျောိုးနငှ့်် ဤ 
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နညိ်ုးဥြထေမ္ျောိုးြါ ပြဌောနိ်ုးချကမ်္ျောိုးက ု လ ကုန်ော 

ထဆောငရ် ကရ်မ္ည။်   

 (စ) ပြညြ်မ္ပှဖစထ်စ၊ ပြညတ် ငိ်ုးသ ု ့် ၀ငထ်ရောက်၍ပဖစထ်စ 

ထဆောငရ် ကန် ငုရ်န ် အတ က် သကဆ် ငုရ်ော သတံမ္န ်

လမ္်ိုးထ ကောငိ်ုးမ္ှ ပဖစထ်စ၊ န ငုင်တံကောနငှ့်် ဆကသ် ယ ်

ထဆောငရ် ကထ်ရိုး  အောဏောြ ုငသ် ု ့် တ ကုရ် ုက ်

ပဖစထ်စဆကသ် ယထ်ဆောငရ် က်ရမ္ည။် 

 (ဆ) ထဘိုးသင့််သမူ္ျောိုးအတ က် ထယဘယုျအောိုးပဖင့်် ထအောကြ်ါ 

အထ ောက်အြံ့် အကအူည မ္ျောိုး ထြိုးအြ်န ငုသ်ည်- 

  (၁) လှူေါနိ်ုး ထင မ္ျောိုး၊  

  (၂) နညိ်ုးြညောအကအူည မ္ျောိုး၊ 

  (၃) စခံျ နမ်္ ့ထှသောအထရိုးထြေါ် အကအူည မ္ျောိုး၊ 

  (၄) အထပခခံ အထဆောကအ်အံုမ္ျောိုး အြါအဝင ်

အမ္ျောိုးပ့ြည်သဆူ ုငရ်ော လ ယက်ူ အဆငထ်ပြထရိုး 

အသံိုုးအထဆောငမ်္ျောိုး။   

၄၆။ န ငုင်တံကော အကအူည  ထြိုးသမူ္ျောိုးသည် န ငုင်ထံတော်အတ ငိ်ုး၌ 

ထဘိုးသင့်် သမူ္ျောိုးအောိုး လသူောိုးချငိ်ုး စောနောထ ောက ်ောိုးမ္ှု အကအူည  

အထ ောက်အြံ့် ထြိုးထရိုးနငှ့်် ည  နှု ငိ်ုး ြိူုးထြါငိ်ုး ထဆောငရ် က်ထရိုးတ ု ့်အတ က ်

လြ်ုငနိ်ုး ထကော်မ္တ က အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ ၏ သထဘော တညူ ချကပ်ဖင့်် 

 တုထ်ြိုးသည့်် ခ င့််ပြြိုချက ် ရရှ မ္သှော ပြညတ် ငိ်ုးသ ု ့် ဝငထ်ရောကပ်ခငိ်ုးနငှ့်် 

လြ်ုငနိ်ုး တောဝနမ်္ျောိုး  မ္်ိုးထဆောငပ်ြ ိုးထနောက် ပြညြ်သ ု ့် 

ပြနလ်ည ် ကခ် ောပခငိ်ုး ပြြိုန ငုသ်ည။် 

၄၇။ န ငုင်တံကော အကူအည  ထြိုးသမူ္ျောိုးသည် န ငုင်ထံတေ်ာ အတ ငိ်ုး၌ 

လသူောိုးချငိ်ုး စောနော ထ ောက ်ောိုးမ္ှု အကအူည  အထ ောက်အြံ့် 
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ထြိုးထရိုးလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး  မ္်ိုးထဆောငခ်ျ နတ် င ် ဝတဆ်ငမ်္ည့်် တညူ ဝတစ်ံနုငှ့်် 

တြ်ဆငမ်္ည့်် အမ္တှအ်သောိုး တဆံ ြ်တ ု ့်က ု ခ င့််ပြြိုန ငုရ်န ် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး 

ထကေ်ာမ္တ သ ု ့် တငပ်ြရမ္ည။် 

၄၈။ အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ က ခ င့််ပြြို ောိုးထသော မ္ မ္ တ ု ့်၏ဌောန၊ 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးအလ ုက ် တညူ ဝတစ်ံကု ု ဝတဆ်ငပ်ခငိ်ုးနငှ့်် 

အမ္တှအ်သောိုးတဆံ ြ် တြ်ဆငပ်ခငိ်ုး ပြြိုရမ္ည။်  

၄၉။ ပြညတ် ငိ်ုးရှ  အစ ိုုးရ မ္ဟတုထ်သော အပခောိုး အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးမ္ှ ထစတနော့် 

ဝန ်မ္်ိုးမ္ျောိုးသည်  သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ်ဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

လြ်ုငနိ်ုးတောဝနမ်္ျောိုး  မ္်ိုးထဆောငခ်ျ နတ် င ် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ က 

ခ င့််ပြြို ောိုးထသော မ္ မ္ တ ု ့်၏ ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးအလ ုက် တညူ ဝတစ်ံကု ု 

ဝတဆ်ငပ်ခငိ်ုးနငှ့်် အမ္တှအ်သောိုးတဆံ ြ် တြ်ဆငပ်ခငိ်ုး ပြြိုရ မ္ည။် 

၅၀။ (က) န ငုင်တံကော အကအူည  ထြိုးသမူ္ျောိုးသည် န ငုင်ထံတော်၏ 

အ မ္်န ိုးချငိ်ုး န ငုင်တံစခ်ုခုတ င ် သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် 

ကျထရောက်သပဖင့်် အထရိုးထြေါ် ကညူ  ထ ောကြံ့််ထရိုး 

လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးအတ က ် ပဖတသ်နိ်ုးသ ောိုးထရောကရ်န ် န ငုင်ထံတော် 

အတ ငိ်ုး၌ စခနိ်ုးထ ောကအ်ပဖစ် ရြ်နောိုးသည့််အခါပဖစထ်စ၊ 

န ငုင်ထံတေ်ာြ ငုန်က် နယထ်ပမ္ အတ ငိ်ုး ြစစညိ်ုးလွှ ထပြောငိ်ုး 

ထြိုးြ ု ့်သည့်် အခါတ င ် ပဖစထ်စ၊ န ငုင်ထံတေ်ာ၏ ြ ငုန်ကက်  ု

ပဖတသ်နိ်ုး၍ သ ောိုးလောသည့််အခါ ပဖစထ်စ ခ င့််ပြြိုချကရ်ရှ ရန ်

န ငုင်တံကောနငှ့်် ဆကသ် ယထ်ဆောငရ် က်ထရိုး  အောဏောြ ုငသ် ု ့် 

ကက ြိုတင၍် ထလ ောက် ောိုး ရမ္ည။် 

 (ခ) န ငုင်တံကောနငှ့်် ဆကသ် ယ် ထဆောငရ် ကထ်ရိုး  အောဏောြ ုငသ်ည် 

နညိ်ုးဥြထေခ   (က) အရ ထလ ောက် ောိုးချကက် ု စ စစပ်ြ ိုး 

န ငုင်ထံတေ်ာ၏ အချြိုြ်အပခောနငှ့်် လံပုခံြိုထရိုးက  ု  ခ ုကမ်္ှု မ္ရှ ြါက 
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အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ ၏ သထဘောတူည ချကပ်ဖင့်် 

ပြညထ် ောငစ်ုအစ ိုုးရအဖ  ွဲ့သ ု ့် တငပ်ြခ င့််ပြြိုချကရ်ယပူြ ိုး 

န ငုင်ထံတေ်ာမ္ှ တစဆ်င့်် သ ောိုးလောမ္ှု သ ု ့်မ္ဟတု် န ငုင်ထံတော်၏ 

ြ ငုန်ကက် ု ပဖတသ်နိ်ုး၍ သ ောိုးလောမ္ှု၊ ြစစညိ်ုး 

လွှ ထပြောငိ်ုးထြိုးြ ု ့်မ္ှုပြြိုရော၌ လ အုြ်သည့်် အကအူည မ္ျောိုး 

ထြိုးရမ္ည။်  

 (ဂ) န ငုင် ံ တကောနငှ့်် ဆကသ် ယထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး အောဏောြ ငုသ်ည် 

နညိ်ုးဥြထေခ   (ခ) အရ ခ င့််ပြြိုြါက န ငုင်တံကော အကအူည  

ထြိုးသမူ္ျောိုးအောိုး တညဆ်  ဥြထေအရ  မ္်ိုးထဆောငရ်မ္ည့်် 

အခ နအ်ခမ္ျောိုး ကငိ်ုးလ တခ် င့်် ရရှ ထရိုးအတ က် သကဆ် ုငရ်ော 

အစ ိုုးရဌောန၊ အစ ိုုးရအဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် ည  နှု ငိ်ုး 

ထဆောငရ် ကထ်ြိုးရမ္ည။်  

၅၁။ သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ူ လြ်ုငနိ်ုး်ထ့ကေ်ာမ္တ သည ်

ပြညတ် ငိ်ုးသ ု ့် ဝငထ်ရောက် ပြ ိုး လြ်ုငနိ်ုးတောဝနမ်္ျောိုး  မ္်ိုးထဆောငပ်ြ ိုးထနောက် 

ပြညြ်သ ု ့် ပြနလ်ည ်   ကခ် ောရမ္ည့််  န ငုင် ံ တကော အကအူည  

ထြိုးသမူ္ျောိုး သံ ု ့်  ၎ငိ်ုးတ ု ့် ပြနလ်ည ်   ကခ် ောရမ္ည့်် ထန ့်ရကမ်္တ ငုမ်္  

ကက ြိုတင ်၍ အထ ကောငိ်ုး ကောိုးရမ္ည။် 

 

အခန််း (၁၁) 

အမျိြို်းသာ်း သဘာဝ ရဘ်းအနတ ာယ ်ဆိိုင ်ာ စ မံခန် ့်ခ ွဲမှု  န်ြံိုရင   

ထန်ိ်းသမ်ိ်းပခင််း၊ သံို်းစ ွဲပခင််းနငှ့်် စ မံခန် ့်ခ ွဲပခင််း 

၅၂။ အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ က တော၀နထ်ြိုးအြ်ပခငိ်ုးခံရသည့်် ဌောန၊ 

အဖ  ွဲ့အစညိ်ုး သ ု ့်မ္ဟတု် ြဂု္ ြိုလသ်ည ် ဥြထေ ြေုမ်္ ၁၉ အရ 

 ထူ ောင ်ောိုးသည့်် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ဆ ငုရ်ော 
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စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ရနြံ််ုထ့င    နိ်ုးသ မ္်ိုးထရိုး၊ သံိုုးစ  ထရိုးနငှ့်် စ မ္ံ ခန် ့်ခ  ထရိုးတ ု ့် အတ က ်

ဘဏ္ဍောထရိုး စညိ်ုးမ္ျဥ်ိုးမ္ျောိုးက ု သကဆ် ငုရ်ော ၀နက်က ိုးဌောနမ္ျောိုးနငှ့််  

ပြညထ် ောငစ်ု စောရငိ်ုးစစခ်ျြိုြ်ရုံိုးတ ု ့်နငှ့်် ည  နှု ငိ်ုးထရိုးဆ  ပြ ိုး 

အမ္ျ ြိုိုးသောိုးထကော်မ္တ ၏ အတညပ်ြြိုချကပ်ဖင့်် သတမ်္တှ ်ောိုးရမ္ည။်  

၅၃။ အမ္ျ ြိုိုးသောိုး သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ရနြံ်ထုင က  ု

ထအောကြ်ါက စစ ရြ်မ္ျောိုးအတ က် သံိုုးစ  န ငုသ်ည်- 

 (က) န ငုင်ထံတေ်ာအဆင့်် သဘော၀ထဘိုးအနတရောယထ်လျော့်ြါိုးထရိုး 

စ မ္ံချကက် ု အထကောင ်အ ည် ထဖေ်ာပခငိ်ုး၊ 

 (ခ) ကဏ္ဍအလ ကု် သဘော၀ထဘိုးအနတရောယထ်လျော့်ြါိုးထရိုး 

စ မ္ံက နိ်ုးက ု အထကောင ်အ ညထ်ဖေ်ာပခငိ်ုး၊ 

 (ဂ) သဘော၀ထဘိုးအနတရောယ် ဆ ငုရ်ော ကက ြိုတငက်ောက ယထ်ရိုး၊ 

ကက ြိုတငပ်ြငဆ်ငထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး အထကောငအ် ညထ်ဖေ်ာပခငိ်ုး၊ 

 (ဃ)  အထရိုးထြေါ် အထပခအထန တံု ့်ပြန ် ထဆောငရ် ကထ်ရိုးနငှ့်် ရှောထဖ  

ကယဆ်ယထ်ရိုး လုြ်ငနိ်ုးမ္ျောိုး၊ 

 (င)  ထရတ ၊ု ထရရှည ် ပြနလ်ည ်ထူ ောငထ်ရိုးနငှ့်် 

ပြနလ်ညတ်ညထ်ဆောကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုး မ္ျောိုး။ 

၅၄။ သကဆ် ငုရ်ော၀နက်က ိုးဌောနမ္ျောိုး၊ တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ်

အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့မ္ျောိုး သည် နညိ်ုးဥြထေ ၅၃ ြါ လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး 

အထကောငအ် ညထ်ဖေ်ာ ထဆောငရ် ကမ်္ှု အထပခအထနနငှ့်် န ငုင်ထံတော် ဘဏ္ဍောထင  

ခ  ်ထ့၀ရရှ  သံိုုးစ  မ္ှု အထပခအ်ထ့နမ္ျောိုးက  ုအမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကေ်ာမ္တ သ ု ့် အစ ရငခ် ံ

တငပ်ြရမ္ည။်  

၅၅။ လြ်ုငနိ်ုး ထကေ်ာမ္တ သည် န ငုင်အံတ ငိ်ုး ထဆောငရ် ကရ်န ် လ အုြ်ထသော 

ထဘိုးအနတရောယ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု စ မ္ံက နိ်ုးမ္ျောိုး၊ အစ အစဉ်မ္ျောိုးက  ု

အထကောငအ် ညထ်ဖေ်ာရန ် အမ္ျ ြိုိုးသောိုးသဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ ်
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ဆ ငုရ်ောစ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ရနြံ်ထုင သည် လံထုလောကမ်္ှုမ္ရှ ဟု ယဆူြါက 

ပြညထ် ောငစ်ု ရနြံ်ထုင မ္ှ သင့််ထလျေ်ာထသော ရနြံ်ထုင ြမ္ောဏက ု  ြ်မ္ံခ  ်ထ့၀ 

သတမ်္တှန် ငုထ်ရိုး အဆ ပုြြိုန ငုရ်န ်အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကေ်ာမ္တ သ ု ့် တငပ်ြန ငုသ်ည။် 

၅၆။ တော၀နထ်ြိုးအြ်ပခငိ်ုး ခံရသည့်် ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုး သ ု ့်မ္ဟတု် 

ြဂု္ ြိုလသ်ည် န ငုင်ထံတော် တ င ် သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ဆ ငုရ်ော 

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် ကရ်ော၌ အမ္ျ ြိုိုးသောိုး 

သဘောဝထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ရနြံ်ထုင မ္ှ ကျခံသံိုုးစ  ရောတ င ်

လံထုလောကမ်္ှုမ္ရှ ြါက ပြညထ် ောငစ်ု၏ ဘဏ္ဍောရနြံ်ထုင မ္ ှ သင့်ထ်လျေ်ာထသော 

ထင ြမ္ောဏက ု  ည့််ဝငထ် ောကြံ့််န ငုရ်န ် ပြညထ် ောငစ်ု အစ ိုုးရအဖ  ွဲ့၏ 

ခ င့််ပြြိုချက ် ရရှ ထရိုးအတ က် လမူ္ှုဝန ်မ္်ိုး၊ ကယဆ်ယထ်ရိုးနငှ့်် 

ပြနလ်ညထ်နရောချ ောိုးထရိုး ဝနက်က ိုးဌောနသ ု ့် တငပ်ြန ငုသ်ည။်  

၅၇။ တော၀နထ်ြိုးအြ်ပခငိ်ုး ခံရသည့်် ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုး သ ု ့်မ္ဟတု် 

ြဂု္ ြိုလသ်ည် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

ရနြံ်ထုင က ု ဘဏ္ဍောထရိုး စညိ်ုးမ္ျဥ်ိုးမ္ျောိုးနငှ့်် အည    နိ်ုးသ မ္်ိုးပခငိ်ုး၊ 

သံိုုးစ  ပခငိ်ုးနငှ့်် စ မ္ံခန် ့်ခ  ပခငိ်ုးတ ု ့်နငှ့်် စြ်လျဥ်ိုး၍ ရနြံ်ထုင ရရှ မ္ှု၊ သံိုုးစ  မ္ှုနငှ့်် 

လကက်ျန ် စောရငိ်ုးရှငိ်ုးတမ္်ိုးမ္ျောိုး ထဖေ်ာပြ ောိုးသည့်် အစ ရငခ်ံစောက  ု

သကဆ် ငုရ်ော အစ ိုုးရ ဌောန၊ အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် အလှူရှငမ်္ျောိုး 

 ငသ်ောပမ္ငသ်ော သ ရှ န ငုရ်န ် တုပ်ြနထ် ကညော ရမ္ည။်   

၅၈။ တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ်စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့သည ်မ္ မ္ တ ု ့်၏ 

ထေသအတ ငိ်ုး သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး 

ထဆောငရ် ကရ်ော၌ တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ် သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယဆ် ုငရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ရနြံ်ထုင မ္ ှ ကျခံ သံိုုးစ  ရောတ င ်

လံထုလောကမ်္ှု မ္ရှ ြါက အမ္ျ ြိုိုးသောိုး သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ဆ ငုရ်ော 

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ရနြံ်ထုင မ္ှ သင့်ထ်လျေ်ာထသော ထင ြမ္ောဏက  ု အမ္ျ ြိုိုးသောိုး 



64 
 

ထကော်မ္တ ၏ ခ င့််ပြြိုချကပ်ဖင့်် ခ  ထဝ ထ ောကြံ့််န ငုရ်န ်တော၀န ် ထြိုးအြ်ပခငိ်ုး 

ခံရသည့်် ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုး သ ု ့်မ္ဟုတ် ြဂု္ ြိုလ ်သံ ု ့် တငပ်ြန ငုသ်ည။်         

၅၉။ တော၀န ် ထြိုးအြ်ပခငိ်ုး ခံရသည့််ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုး သ ု ့်မ္ဟတု် 

ြဂု္ ြိုလသ်ည် နညိ်ုးဥြထေ ၅၈ အရ တငပ်ြချကက် ု စ စစပ်ြ ိုး အမ္ျ ြိုိုးသောိုး 

သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ရနြံ်ထုင မ္ ှ သင့်ထ်လျေ်ာထသော 

ထင ြမ္ောဏက ု သက်ဆ ငုရ်ော တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ်သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယဆ် ုငရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ရနြံ်ထုင သ ု ့် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ ၏ 

ခ င့််ပြြိုချကပ်ဖင့်် ခ  ထဝ ထြိုးန ငုသ်ည။်   

၆၀။ တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ်စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့သည် -  

 (က) အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ ၏ ခ င့််ပြြိုချကပ်ဖင့်် ဥြထေ ြေုမ်္ ၂၀ အရ 

 ထူ ောင ်ောိုး ထသော တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟုတ် ပြညန်ယ ်

သဘောဝထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ရနြံ်ထုင က  ု

သဘောဝထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ဘဏ္ဍောထရိုး 

စညိ်ုးမ္ျဉ်ိုးမ္ျောိုးနငှ့်် အည    နိ်ုးသ မ္်ိုးပခငိ်ုး၊ သံိုုးစ  ပခငိ်ုးနငှ့်် 

စ မ္ံခန် ့်ခ  ပခငိ်ုးတ ု ့် ပြြိုရမ္ည။် 

 (ခ) သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ဘဏ္ဍောထရိုး 

စညိ်ုးမ္ျဉ်ိုးမ္ျောိုးက ု အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ ၏ လမ္်ိုးညွှနခ်ျကန်ငှ့်် 

အည  သကဆ် ငုရ်ော တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြည်နယ ်

စောရငိ်ုးစစခ်ျြိုြ်ရုံိုးနငှ့်် ည  နှု ငိ်ုးထရိုးဆ  ရမ္ည။် 

 (ဂ) တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ် သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယဆ် ုငရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ရနြံ်ထုင နငှ့်် စြ်လျဉ်ိုး၍ 

ဘဏ္ဍောထရိုး စညိ်ုးမ္ျဉ်ိုးမ္ျောိုးနငှ့်် အည  ထင စောရငိ်ုးမ္ျောိုး ပြြိုစပုခငိ်ုးနငှ့်် 

စစထ်ဆိုးပခငိ်ုးတ ု ့် ထဆောငရ် ကရ်န ် သက်ဆ ငုရ်ော တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး 
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သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ် ဘဏ္ဍောထရိုး ဆြ်ထကော်မ္တ အောိုး 

တောဝနထ်ြိုးရမ္ည။်  

 (ဃ) တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ် သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယဆ် ုငရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ရနြံ်ထုင  စောရငိ်ုးမ္ျောိုးက  ု

တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ် စောရငိ်ုးစစခ်ျြိုြ်ရုံိုး၏ 

စစထ်ဆိုးမ္ှုက ု ခံယရူမ္ည။် 

 (င) တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ်သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ ်

ဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ရနြံ်ထုင  စောရငိ်ုးစစ ် အစ ရငခ်ံစောက ု 

တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ် အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့ နငှ့်် 

အမ္ျ ြိုိုးသောိုး ထကော်မ္တ သ ု ့် တငပ်ြရမ္ည။် 

၆၁။ တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့သည ် ဥြထေ 

ြေုမ်္ ၂၀ အရ ထအောကြ်ါ ရထင မ္ျောိုးပဖင့််  ထူ ောငထ်သော တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး 

သ ု ့်မ္ဟတု ်ပြညန်ယ ်သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ရနြံ်ထုင က  ု

ဘဏ္ဍောထရိုး စညိ်ုးမ္ျဉ်ိုးမ္ျောိုးနငှ့်် အည    နိ်ုးသ မ္်ိုး ပခငိ်ုး၊ သံိုုးစ  ပခငိ်ုးနငှ့်် 

စ မ္ံခန် ့်ခ  ပခငိ်ုးတ ု ့် ပြြိုရမ္ည ်-   

 (က) တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟုတ် ပြညန်ယအ်စ ိုုးရ၏ 

ဘဏ္ဍောရနြံ်ထုင မ္ှ  ည့််ဝငထ်င ၊ 

 (ခ) န ငုင်တံကော အကူအည  ထြိုးသမူ္ျောိုး မံ္ ှ ထ ောကြ့့်် ထံင ၊ 

လှူေါနိ်ုးထင မ္ျောိုးနငှ့်် အပခောိုး တရောိုးဝင ်ရထင မ္ျောိုး၊ 

 (ဂ) ပြည်တ ငိ်ုးရှ  အလှူရှငမ်္ျောိုး၊ သသသသသ 

သသသသသသသသသသသသသသသသသသသ  သသသသသသ 
သသသသသသသသ သသသသသ သသသသသသသသသသသသသသသ 

ထ ောက်ြ့့်ံထင နငှ့်် လှူေါနိ်ုးထင မ္ျောိုး၊ 

 (ဃ) သသသသသသသသသသသ သသသသသသသသ 

သသသသသသသသသသသသသသသသသသသ သသသသ 
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၆၂။  နညိ်ုးဥြထေ ၆၁ အရ  ထူ ောင ်ောိုးထသော တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် 

ပြညန်ယ ်သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယဆ် ုငရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ရနြံ်ထုင က ု ထအောကြ်ါ 

က စစရြ်မ္ျောိုး အတ က ် သကဆ် ုငရ်ော တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ်

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့၏ ခ င့််ပြြိုချကပ်ဖင့်် သံိုုးစ  န ငုသ်ည်- 

(က)  သဘော၀ထဘိုးအနတရောယဆ် ငုရ်ော ကက ြိုတငက်ောက ယထ်ရိုး၊ 

ကက ြိုတငပ်ြငဆ်ငထ်ရိုး 

နငှ့်် ထဘိုးအနတရောယထ်လျော့်ြါိုးသကသ်ောထစထရိုးလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး 

အထကောငအ် ည် ထဖေ်ာပခငိ်ုး၊ 

(ခ)  အထရိုးထြေါ် အထပခအထန တံု ့်ပြနထ်ဆောငရ် ကထ်ရိုး လြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး၊ 

(ဂ) ထရတ ၊ု ထရရှည ် ပြနလ်ည ်  ထူ ောငထ်ရိုးနငှ့်် ပြနလ်ည ်

တညထ်ဆောကထ်ရိုးလြ်ုငနိ်ုး မ္ျောိုး။ 

၆၃။ တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့သည ်

တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ် သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ဆ ငုရ်ော 

စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု ရနြံ်ထုင က  ုဘဏ္ဍောထရိုး စညိ်ုးမ္ျဥ်ိုးမ္ျောိုးနငှ့်် အည    နိ်ုးသ မ္်ိုးပခငိ်ုး၊ 

သံိုုးစ  ပခငိ်ုးနငှ့်် စ မ္ံ ခန် ့်ခ  ပခငိ်ုးတ ု ့်နငှ့်် စြ်လျဥ်ိုး၍ ရနြံ်ထုင ရရှ မ္ှု၊ သံိုုးစ  မ္ှုနငှ့်် 

လကက်ျန ် စောရငိ်ုးရှငိ်ုးတမ္်ိုးမ္ျောိုး ထဖေ်ာပြ ောိုးသည့််  အစ ရငခ်ံစောက  ု

သကဆ် ငုရ်ော ဌောန၊ အဖ  ွဲ့ အစညိ်ုးမ္ျောိုးနငှ့်် အလှူရှငမ်္ျောိုး  ငသ်ော ပမ္ငသ်ော 

သ ရှ န ငုရ်န ် တုပ်ြန ်ထ ကညောရမ္ည။်   

 

အခန််း (၁၂)    

အရထ ရထ  
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၆၄။ လမူ္ှုဝန ်မ္်ိုး၊ ကယဆ်ယထ်ရိုးနငှ့်် ပြနလ်ည် ထနရော ချ ောိုးထရိုး 

ဝနက်က ိုးဌောနသည် ပြညထ် ောငစ်ု အစ ိုုးရ အဖ  ွဲ့က ဥြထေ ြေုမ်္ ၄ အရ 

ဖ  ွဲ့စညိ်ုးထသော အမ္ျ ြိုိုးသောိုးထကော်မ္တ ၏ လြ်ုငနိ်ုး တောဝနမ်္ျောိုးနငှ့်် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး 

ထကော်မ္တ က လွှ အြ် တောဝန ် ထြိုး ောိုးသည့်် လြ်ုငနိ်ုး ထကေ်ာမ္တ နငှ့်် 

ဆြ်ထကေ်ာမ္တ တ ု ့်၏ လြ်ုငနိ်ုးတောဝနမ်္ျောိုးနငှ့်် စြ်လျဥ်ိုး သည့်် 

ထအောကထ်ဖေ်ာပြြါ ရုံိုးလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုးက ု ထကျြ နစ် ော ထဆောငရ် ကန် ငုရ်န ်

ဦိုးစ ိုးဌောနမ္ှ သင့််ထလျေ်ာ ထသော ဝန ်မ္်ိုးမ္ျောိုးက ု တောဝနထ်ြိုးပြ ိုး 

ယငိ်ုးဝန ်မ္်ိုးမ္ျောိုး၏ ထဆောငရ် ကခ်ျက်က ု ကက ိုး ကြ်ရမ္ည ်-  

 (က) ရုံိုးလြ်ုငနိ်ုးမ္ျောိုး ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုးနငှ့်် ရုံိုးလြ်ုငနိ်ုး ဆ ငုရ်ော 

မ္တှတ်မ္်ိုးမ္ျောိုး ပြြိုစပုခငိ်ုး၊   နိ်ုးသ မ္်ိုးပခငိ်ုး၊  

 (ခ) စောထြိုးစောယူ က စစမ္ျောိုးနငှ့်် ဆကသ် ယထ်ရိုး က စစမ္ျောိုး၊  

 (ဂ) ြံမု္နှ ် အစညိ်ုးအထဝိုးနငှ့်် အ ိူုး အစညိ်ုးအထဝိုး ကျငိ်ုးြသည့်် 

က စစမ္ျောိုး၊ 

 (ဃ) လြ်ုငနိ်ုး တောဝန ်ထဆောငရ် ကမ်္ှု အစ ရင ်ခံစောမ္ျောိုး ပြြိုစပုခငိ်ုး၊ 

 (င) ရုံိုးလြ်ုငနိ်ုးတော၀န ် ကနုက်ျစရ တမ်္ျောိုးက ု ဦိုးစ ိုးဌောန၏ 

ဘဏ္ဍောရနြံ်ထုင မ္ှ ကျခံ သံိုုးစ   ပခငိ်ုး။ 

၆၅။ တောဝနထ်ြိုးအြ်ပခငိ်ုး ခံရသည့်် ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစညိ်ုးနငှ့်် ြဂု္ ြိုလသ်ည် 

သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ် ဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု လြ်ုငနိ်ုးတောဝနမ်္ျောိုး 

ထဆောငရ် ကရ်ောတ င ်လမူ္ျ ြိုိုး၊ ဇောတ ၊ က ိုုးက ယရ်ော ဘောသော၊ ရော ိူုး ဌောနနတရ၊ 

အဆင့််အတနိ်ုး၊ ယဉ်ထကျိုးမ္ှု၊ အမ္ျ ြိုိုးသောိုး၊ အမ္ျ ြိုိုးသမ္ ိုး တ ု ့်က  ု

အထ ကောငိ်ုးပြြို၍ ခ  ပခောိုး ထဆောငရ် ကပ်ခငိ်ုး မ္ပြြိုရ။  

၆၆။ သကဆ် ငုရ်ော ပမ္ ြို ွဲ့နယ ် ရ တြ်ဖ  ွဲ့ မ္ှူိုးသည် ဤ ဥြထေြါ ပြစမ်္ှု 

တစရ်ြ်ရြ်က ု တရောိုးစ  ဆ ု န ငုထ်ရိုးအတ က် တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု ်

ပြညန်ယ ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုအဖ  ွဲ့၏ ကက ြိုတငခ် င့််ပြြိုချက ် ရရှ ရန ် သကဆ် ငုရ်ော 
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ပမ္ ြို ွဲ့နယ ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုအဖ  ွဲ့၏ ထ ောကခ်ံချကပ်ဖင့်် ခရ ုင ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုအဖ  ွဲ့သ ု ့်  

တငပ်ြရမ္ည။်  

၆၇။ သကဆ် ငုရ်ော ခရ ုင ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့ သ ု ့်မ္ဟတု်  ပမ္ ြို ွဲ့နယ ် စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု 

အဖ  ွဲ့သည် နညိ်ုးဥြထေ ၆၆  အရ တငပ်ြချကက်  ုစ စစပ်ြ ိုး  တရောိုးစ  ဆ ရုန ်

ကက ြိုတင ်ခ င့််ပြြိုချက ် တုထ်ြိုးသင့်် မ္ထြိုးသင့်် သထဘော ောိုး မ္တှခ်ျကပ်ဖင့်် 

သကဆ် ငုရ်ော တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟုတ ်ပြညန်ယ ်သဘောဝ ထဘိုးအနတရောယ ်

ဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့သ ု ့် တငပ်ြရမ္ည။်   

၆၈။ သကဆ် ငုရ်ော တ ငုိ်ုးထေသကက ိုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပြညန်ယ ် သဘောဝ 

ထဘိုးအနတရောယ် ဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှု အဖ  ွဲ့သည် -  

 (က) နညိ်ုးဥြထေ ၆၇ အရ တငပ်ြချကက် ု စ စစပ်ြ ိုး တရောိုးစ  ဆ ရုန ်

ကက ြိုတင၍် ခ င့််ပြြိုပခငိ်ုး သ ု ့်မ္ဟတု် ပငငိ်ုးြယပ်ခငိ်ုး ပြြိုန ငုသ်ည်။ 

 (ခ) နညိ်ုးဥြထေခ   (က) အရ ခ င့််ပြြိုြါကတရောိုးစ  ဆ ရုန ်

ကက ြိုတငခ် င့််ပြြိုချက်  တုထ်ြိုး ရမ္ည။် 

၆၉။ (က) န ငုင်တံကော အကအူည  ထြိုးသမူ္ျောိုးနငှ့်် ပြညတ် ငိ်ုးမ္ှ  အကူအည  

ထြိုးသမူ္ျောိုး သည ် ထဘိုးသင့်် သမူ္ျောိုးအောိုး ရှောထဖ  

ကယဆ်ယထ်ရိုး၊ ကညူ  ထ ောကြံ့််ထရိုးနငှ့်် လှူေါနိ်ုးထရိုးတ ု ့် 

အတ က် န ငုင်ထံတော် အတ ငိ်ုးသ ု ့် တငသ် ငိ်ုးသည့်် စခံျ နမ်္ ထသော 

အထရိုးထြေါ် ကညူ  ထ ောကြံ့််ထရိုး ြစစညိ်ုးမ္ျောိုး၊် ပ့ြနလ်ည် 

 ထူ ောငထ်ရိုး ြစစညိ်ုး မ္ျောိုးက  ု သက်ဆ ငုရ်ော တညဆ် ဥြထေ 

အရ အခ နအ်ထကောက် ထြိုးထဆောငပ်ခငိ်ုးမ္ှ ကငိ်ုးလ တခ် င့်် 

ပြြိုန ငုရ်န ် န ငုင်တံကောနငှ့်် ဆက်သ ယ ်

ထဆောငရ် ကထ်ရိုးအောဏောြ ုင ်သ ု ့် တငပ်ြန ငုသ်ည။်  

 (ခ) န ငုင်တံကောနငှ့်် ဆကသ် ယ် ထဆောငရ် ကထ်ရိုး  အောဏောြ ုငသ်ည် 

နညိ်ုးဥြထေခ   (က) အရ တငပ်ြချကက် ု စ စစပ်ြ ိုး 
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န ငုင်ထံတေ်ာအတ ငိ်ုးသ ု ့် တငသ် ငိ်ုးသည့်် အထရိုးထြေါ် 

ကညူ ထ ောကြံ့််ထရိုး ြစစညိ်ုးမ္ျောိုး၊် ပ့ြနလ်ည ်ထူ ောငထ်ရိုး 

ြစစညိ်ုး မ္ျောိုးက ု သကဆ် ငုရ်ော တညဆ်  ဥြထေအရ 

အခ နအ်ထကောက် ထြိုးထဆောငပ်ခငိ်ုးမ္ှ ကငိ်ုးလ တခ် င့်် 

ပြြိုသင့််ထ ကောငိ်ုး ထတ ွဲ့ ရှ ြါက   သု ု ့် ကငိ်ုးလ တခ် င့်် ပြြိုန ငုရ်န ်

ထ ောကခ်ံချကပ်ဖင့်် ဘဏ္ဍောထရိုး ဝနက်က ိုးဌောနသ ု ့် 

အထ ကောငိ်ုး ကောိုးန ငုသ်ည။်     

 (ဂ) ဘဏ္ဍောထရိုး ဝနက်က ိုးဌောနသည် နညိ်ုးဥြထေခ   (က) အရ 

တငပ်ြသည့်် သ ု ့်မ္ဟတု် နညိ်ုးဥြထေခ   (ခ) အရ 

အထ ကောငိ်ုး ကောိုးသည့်် သဘော၀ ထဘိုးအနတရောယ ်

ကောက ယထ်စောင့််ထရှောကထ်ရိုး အတ က် ကညူ  ထ ောက်ြံ့်ရန ်

အလ ု ့်ငေှာ န ငုင်ထံတေ်ာ အတ ငိ်ုးသ ု ့် တငသ် ငိ်ုးသည့်် အထရိုးထြေါ် 

ကညူ  ထ ောကြံ့််ထရိုး ြစစညိ်ုးမ္ျောိုး၊် ပ့ြနလ်ည်  ထူ ောငထ်ရိုး 

ြစစညိ်ုးမ္ျောိုးက ု အခ န ် အထကောက ် ထြိုးထဆောငပ်ခငိ်ုးမ္ှ 

ကငိ်ုးလ တခ် င့်် ပြြိုန ငုသ်ည။်  

၇၀။ ဤနညိ်ုးဥြထေမ္ျောိုးက  ု တုပ်ြနပ်ခငိ်ုးမ္ပြြိုမ္  အမ္ျ ြိုိုးသောိုး သဘော၀ထဘိုး 

ကောက ယ် ထစောင့််ထရှောကထ်ရိုး ဗဟ ထုကော်မ္တ က ၂၀၀၉ ခုနစှ၊် 

ဇနန်၀ါရ လတ င ် တုပ်ြနခ် ့်သည့်် သဘော၀ ထဘိုးဆ ငုရ်ော စ မ္ံခန် ့်ခ  မ္ှုအတ က် 

တညပ်မ္ အမ္ န် ့်နငှ့်် ည န ်ကောိုးချကမ်္ျောိုးသည ်ဥြထေနငှ့်် ဤ နညိ်ုးဥြထေမ္ျောိုးြါ 

ပြဋ္ဌောနခ်ျကမ်္ျောိုးနငှ့်် မ္ဆန် ့်ကျငသ်၍ အတညပ်ဖစသ်ည။် 

 

 

 

 

   (ြံ)ု 
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ပြညထ် ောငစ်ုဝနက်က ိုး   

လမူ္ှုဝန ်မ္်ိုး ကယ်ဆယထ်ရိုးနငှ့််  

ပြနလ်ည ်ထနရောချ ောိုးထရိုး 

ဝနက်က ိုးဌောန 

 


