နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့
သဃာ့အဖွဲ ့အစည်းဆိင်ရာ ဥပ ဒ
(နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ ဥပ ဒအမှတ် ၂၀/၉၀)
၁၃၅၂ ခနှစ်၊ တန် ဆာင်မန်းလဆန်း ၁၄ ရက်
(၁၉၉၀ ြပည့်နှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၃၁ ရက်)

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့သည်

အာက်ပါ ဥပ ဒကိ ြပ ာန်း

လိက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နင
ှ ့် အဓိပာ္ပ ယ် ဖာ်ြပချက်

၁။

ဤဥပ ဒကိ သဃာ့အဖွဲ ့အစည်းဆိင်ရာ ဥပ ဒ ဟ ခ တွင် စရမည်။

၂။

ဤဥပ ဒတွင် ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်

သက် ရာက် စရမည် (က) သဃာ ဆိသည်မာှ ဉတ္တ ိစတတ္ထ ဥပသမ္ပဒ ကမ္မဝါစာြဖင့် ြမင့်ြမတ် သာ ရဟန်း
အြဖစ်သိ ့ ရာက်ရှိ၍ အယူသီလတူမ သာ ရဟန်းအ ပါင်းကိ ဆိသည်၊
(ခ)

အ ြခခစည်းမျဉ်း ဆိသည်မာှ သာသနာ တာ် သနရ့် င
ှ း် တည်တြ့ ပနပ့် ာွ း ရး
ဂိဏ်း ပါင်းစ

သဃာ့အစည်းအ ဝး ကီးက

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်

အတည်ြပုြပ ာန်းထား သာ

သဃာ့အဖွဲ ့အစည်း

အ ြခခစည်းမျဉ်းကိ

ဆိသည်၊
(ဂ)

သဃာ့အဖွဲ ့အစည်း

ဆိသည်မာှ

အ ြခခစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ

သဃာ့အဖွဲ ့အစည်းအဆင့်ဆင့်ကိ ဆိသည်၊
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ဖွဲ ့စည်း သာ

(ဃ)

ထရဝါဒ ဆိသည်မာှ ပထမသဂါယနာမှ ဆ သဂါယနာအထိ သဂါယနာ ၆
တန်တင်ထား သာ ပါဠိ တာ်၊ အ ကထာ၊ ဋီကာ အစရှိ သာ ပိဋကကိ
ဆိသည်။

အခန်း (၂)
သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ

၃။

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အတွင်း၌ အ ြခခစည်းမျဉ်းအရ သတ်မှတ်ထားသည့်

ဂိဏ်း ပါင်းစပါဝင် သာ သဃာ့အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခတည်းသာ ရှိရမည်။
၄။

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အတွင်းရှိ

ထရဝါဒ သဃာ့ဂိဏ်းအသီးသီးမှ သဃာ

ဟူသမ ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ် သဃာ့အဖွဲ ့အစည်းတွင် အဖွဲ ့ဝင်များြဖစ်သည်။
၅။

သဃာ့အဖွဲ ့အစည်းအတွင်း၌ အ ြခခစည်းမျဉ်းအရ အတည်ြပုထား သာ အာက်ပါ

သဃာ့ဂိဏ်း ၉ ဂိဏ်းတိ ့သည် မိမိတိ ့ဂိဏ်းစည်းကမ်းအတိင်း လိက်နာကျင သ
့် းခွင ရ့် ှိသည် (က) သဓမ္မာဂိဏ်း၊
(ခ)
(ဂ)

ရကျင်ဂိဏ်း၊
ဓမ္မာနဓမ္မမဟာဒွါရနိကာယဂိဏ်း၊

(ဃ) ဓမ္မဝိနယာန လာမ မူလဒွါရနိကာယဂိဏ်း၊
(င)
(စ)

အ နာက် ချာင်းဒွါရဂိဏ်း၊
ဝဠုဝန်နိကာယဂိဏ်း၊

(ဆ) စတဘမ္မိက မဟာသတိပ ာန်ငှက်တွင်းဂိဏ်း၊

၆။

(ဇ)

ဂဏဝိမတ်ကူးတိ ့ဂိဏ်း၊

(ဈ)

ဓမ္မယတ္တ ိ နိကာယမဟာရင်ဂိဏ်း။

ဒသအ လျာက်တည်ရှိ သာ သဃာ့ပဝါရဏာဂိဏ်းများသည် ပဒ်မ ၅ ပါ သဃာ့

ဂိဏ်းများတွင် အကျုးဝင်သည်။
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၇။

ပဒ်မ ၅ ပါ သဃာ့ဂိဏ်းများသည် မိမတ
ိ ိ ့ သ ဘာတူရာ ဂိဏ်းအချင်းချင်း ပူး ပါင်း

နိင်ခွင ရ့် ှိသည်။

အခန်း (၃)
တားြမစ်ချက်များ

၈။

ပဒ်မ ၅ ပါ သဃာ့ဂိဏ်းများမှအပ ဂိဏ်းသစ်များ ခွဲြခားတည် ထာင်ြခင်း မြပုရ။

၉။

သက်ဆင်
ိ ရာ သဃနာယကအဖွဲ ့တစ်ခခ၏ ကီး ကပ်မ အာက်၌ တည်ရှိ သာ ဗဒ္ဓ

ဘာသာအသင်းအဖွဲ ့များ၏

သဝါဒစရိယသဃာ့အဖွဲ ့များ၊

နာယကသဃာ့အဖွဲ ့များ၊

ထရဝါဒပရိယတ္တ ိစာြပန်ပွဲ သိ ့မဟတ် ပရိယတ္တ ိစာ မးပွဲများ ကျင်းပ ပးသည့် သဃာ့အဖွဲ ့
အစည်းများမှအပ သက်ဆိင်ရာ သဃနာယကအဖွဲ ့တစ်ခခ၏ ကီး ကပ်မကိ မခယူ သာ
သဃာ့အဖွဲ ့ အစည်းကိ ဖွဲ ့စည်းြခင်းမြပုရ။
၁၀။

မည်သူမဆိ သဃာ့အဖွဲ ့အစည်းအဆင့်ဆင့်ကိ

ပိုကွဲပျက်စီး စရန် စည်းရးြခင်း၊

လ ့ ဆာ်ြခင်း၊ ဟာ ြပာြခင်း၊ ရးသားြဖနခ့် ျိြခင်းမြပုရ။
၁၁။

ရဟန်း သိ ့မဟတ် သာမ ဏတစ်ပါးပါးကိ သဃာ့အဖွဲ ့အစည်း အ ြခခစည်းမျဉ်း၊

လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ သဃာ့အဖွဲ ့အစည်းအဆင့်ဆင့်က အ ရးယူဆးမသည့်အခါ
ထိသိ ့ ဆးမခရ သာ ပဂ္ဂိုလ်သည် ဆးမသည့်အတိင်း လိက်နာရမည်။
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အခန်း (၄)
ြပစ်ဒဏ်များ

၁၂။
ချက်ကိ

မည်သည့် ရဟန်း သိ ့မဟတ် သာမ ဏမဆိ ပဒ်မ ၈ သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၉ ပါ ြပ ာန်း
ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် အနည်းဆး ထာင်

ဒဏ် ၆ လမှ အများဆး ထာင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိ ကျခ စရမည်။
၁၃။

မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၁၀ ပါ ြပ ာန်းချက်ကိ

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မ

ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် အနည်းဆး ထာင်ဒဏ် ၆ လမှ အများဆး ထာင်ဒဏ် ၃ နှစ်
အထိ ကျခ စရမည်။
၁၄။

မည်သည့် ရဟန်း သိ ့မဟတ် သာမ ဏမဆိ ပဒ်မ ၁၁ ပါ ြပ ာန်းချက်ကိ ဖာက်

ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် ထာင်ဒဏ် ၆ လ ကျခ စရမည်။

အခန်း (၅)
အ ထွ ထွ

၁၅။

ဤဥပ ဒပဒ်မ ၁၂ အရြဖစ် စ၊ ပဒ်မ ၁၃အရြဖစ် စ တရားစွဲဆိရန် လိအပ် ကာင်း

သဃာ့အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကြဖစ် စ၊

နိင်င တာ်၏

အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကြဖစ် စ

အ ကာင်း ကားလာလ င် ြပည်ထဲ ရးနှင့် သာသနာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် တရားစွဲဆိြခင်းြပု
ရမည်။
၁၆။

ဤဥပ ဒပဒ်မ ၁၄ အရ တရားစွဲဆိရန် လိအပ် ကာင်း သဃာ့အဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်

ရပ်က အ ကာင်း ကားလာလ င် သာသနာ ရးဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ် သိ ့မဟတ်
ညန် ကား ရးမှူးချုပ်က ဤကိစ္စအလိ ့ငှာ တာဝန်လဲအပ်ြခင်းခရသူက သက်ဆိင်ရာ တရား
ရးတွင် ဦးတိက် လ ာက်ထား တရားစွဲဆိရမည်။
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၁၇။

ဤဥပ ဒအရ သ ဘာရိးြဖင့်

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးကိ

ဆာင်ရွက် သာ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ြပည်သူ ့

တရားမ ကာင်းြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊

ြပစ်မ ကာင်းြဖင့် သာ်

လည်း ကာင်း တရားစွဲဆိြခင်း၊ အြခားနည်းအ ရးယူြခင်းမြပုရ။
၁၈။

ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ြပည်ထဲ ရးနှင့် သာသနာ ရး

ဝန် ကီးဌာနသည် လိအပ်လ င် နိင်င တာ် သဃမဟာနာယကအဖွဲ ့နှင့် ညိနင်း၍ အမိန၊့်
ညန် ကားချက်များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။
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