ဆဆာက်လုပ်ဆေးဝန်ကကီးဌာန
မြို့ြပနှင့်အိြ်ောဖွ့ံ မဖိုးဆေးဦးစီးဌာန

၁၉၅၅ခုနှစ် ၊ အစိုးေအိြဥ
် ပစာ (နှင်ထတ
ု ်ြခင်း) အက်ဥပဆဒ
နှင့် နည်းဥပဆဒြျား

၁၉၅၅ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) အက်ဥပေဒ
(၁၉၅၅ခုနှစ် ၊ အက်ဥပေဒအမှတ် ၅၃)
(၁၉၅၅ ခုနှစ် ၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်)
(၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ ၊ သဂသဂုတ်လ ၃၁ ရက်ေန့ထိ သြဖ််စဴ ွက် ြပင်ဆင်ြပီဵ)
ေအာက်ပါအတိငု ်ဵ အက်ဥပေဒအဖ
ြ စ် သြပာာန်ဵလိုက်သ််။
၁။
အမ််

။ ဤဥပေဒကို ၁၉၅၅ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) အက်ဥပေဒ ဟု ေခါ်ရ
မ််။

၂။

။ ဤအက်ဥပေဒတွင် အေက
ဂ ာင်ဵအရာ နှင်သဴြဖစ်ေစ ၊ ေရှ့ေနာက်စကာဵတို့၏ အဓိပ္ပာယ်
အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်။
နှင်ဴြဖစ်ေစ ၊ မဆန့်ကျင်လျှင် (က) “အခွင်ရ
ဴ အာဏာပိငု ်” ဆိုသ််မှာ နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတက အမိန့်ေ ဂကာ် ြငာစာ
ထုတ် ြပန်၍ ထိုအမိန့်ေ ဂကာ်ြငာစာတွင် သတ်မှတ်သ််ဴေဒသ အတွက် ဤ
အက်ဥပေဒ အရ အာဏာပိုင်၏ တာဝန်ဝတ္တ ရာဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရန် အာဏာ
အပ်နှင်ဵထာဵသူကို ဆိုလိုသ််။
(ခ)

1

“အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ” ဆိုသ််မှာ သြပ််ေထာင်စု အစိဵု ရအဖွ့ဲ က သြဖစ်ေစ ၊
သြပ််ေထာင်စု ဝန် ြကီဵဌာန တစ်ခုခုက သြဖစ်ေစ ၊ အစိဵု ရဌာန ၊ အစိဵု ရအဖွ့ဲ အစ််ဵ
တစ်ခုခုက သြဖစ်ေစ ၊ တိုင်ဵေဒသက
ြ ီဵ သို့မဟုတ် သြပ််နယ် အစိဵု ရအဖွ့ဲ ကဖ
ြ စ်ေစ ၊
စ််ပင်သာယာေရဵ ေကာ်မတီ တစ်ခုခုက သြဖစ်ေစ ၊ စ််ပင်သာယာေရဵ အဖွ့ဲ
တစ်ခုခုက သြဖစ်ေစ ပိုင်ေသာ ၊ ငှာဵရမ်ဵယူထာဵေသာ သို့မဟုတ် ေခတ္တ သိမ်ဵယူထာဵ
ေသာ အိမ်ဥပစာ ကို ဆိုသ််။1

(က) ၁၉၅၆ ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမဥ် ပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) အက်ဥပေဒ (၁၉၅၆ ခုနှစ် ၊ အက်ဥပေဒ အမှတ် ၃၆) (၁၉၅၆ ခုနှစ် ၊ ေအာက်တိုဘာ
၆ ရက်)
(ခ) ၁၉၅၇ ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) အက်ဥပေဒ (၁၉၅၇ ခုနစှ ် ၊ အက်ဥပေဒ အမှတ် ၁၂) (၁၉၅၇ ခုနစှ ် ၊ မတ်လ
၂၅ရက်)
(ဂ) ၁၉၆၁ ခုနစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) အက်ဥပေဒ (၁၉၆၁ ခုနစ် ၊ အက်ဥပေဒ အမှတ် ၁၄) (၁၉၆၁ ခုနစှ ် ၊ မတ်လ ၂၈
ရက်)
(ဃ) ၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ ဥပေဒ အမှတ် ၁၆) (၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ သဂသဂုတ်လ ၃၁ ရက်)
သြဖင်ဴ အသီဵသီဵ ြပင်ဆင်ခဲဴသ််ဴအတိငု ်ဵ ေဖာ်ြပထာဵပါသ််။

(ဂ)

“အိမ်ဥပစာ” ဆိုသ််မှာ အေဆာက်အဦကို သို့တ််ဵမဟုတ် အေဆာက်အဦ
တစ်ခု၏ အစိတ်အပိငု ်ဵကို ဆိုလိုသ််ဴသြပင် ထိုစကာဵရပ်တွင် ေအာက်ပါတိ့ု လ််ဵ
ပါဝင်သ််။
(၁)

အေဆာက်အဦ နှင်ဴ သို့တ််ဵမဟုတ် အေဆာက်အဦ တစ်ခု၏ အစိတ်
အပိငု ်ဵ နှင်ဴ စပ်ဆုငိ ်လျက်ရေှိ သာ ပန်ဵ ြခဳ ၊ ေမ
ြ ရာနှင်ဴ အိမ်ရဳ အေဆာက်
အဦ မျာဵ။

(၂)

ပိုမုိအကျိုဵခဳစာဵနိုင်ရန် ထိုအေဆာက်အဦတွင် ေသာ်လ််ဵေကာင်ဵ ၊ ထို
အေဆာက်အဦ တစ်ခု၏ အစိတ်အပိငု ်ဵတွင် ေသာ်လ််ဵေကာင်ဵ ၊ တပ်
ဆင်ထာဵေသာ အရာဝတ္တ ုမျာဵ။

(ဃ) “သြပာာန်ဵသ််” ဆိုသ််မှာ ဤအက်ဥပေဒအရ သြပုသ််ဴ န််ဵဥပေဒမျာဵဖ
ြ င်ဴ
သြပာာန်ဵသ််ကို ဆိုလိုသ််။
(၂ - က)၊၊

။

အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ တစ်ခုခုတွင် ေနထိငု ်ခွင်ဴရသူသ်် (က) သြပ််ေထာင်စုအစိဵု ရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် သက်ဆငို ်ရာ သြပ််ေထာင်စုဝန် ြကီဵ

ခွင်ဴြပုချက်မရရှဘ
ိ ဲ
တစ်ဆင်ငဴ ှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊လွှဲ

ဌာန ၊ သို့မဟုတ် အခွင်ဴရအာဏာပိငု ်၏ ခွင်ဴြပုချက်မရဘဲ အဆိုပါ အိမ်

ေပ
ြ ာင်ဵြခင်ဵ စသ််တို့ကို

ဥပစာတစ်ခုလဵုဳ ကို ေသာ်လ််ဵေကာင်ဵ ၊ တစ်စိတ် တစ်ပငို ်ဵကို ေသာ်

မပ
ြ ုလုပ်ရြခင်ဵ။

လ််ဵေကာင်ဵ ၊ တစ်ဆင်ဴငှာဵရမ်ဵ ြခင်ဵ မပ
ြ ုလုပ်ရ။ 2
( ခ) အဘိုဵစာဵနာဵဖ
ြ င်ဴ သြဖစ်ေစ ၊ အဘိုဵစာဵနာဵမပါဘဲ သြဖစ်ေစ လွှဲေြပာင်ဵ ြခင်ဵ
မပ
ြ ုလုပ်ရ။
( ဂ) အခွင်ဴရအာဏာပိုင်အာဵ စာဖ
ြ င်ဴ ြကိုတင် အေက
ဂ ာင်ဵ ဂကာဵရန် ပျက်ကွက်
လျက် အဆိုပါအိမ်ဥပစာမှ ထွက်ခွာသွာဵခ
ြ င်ဵ မပ
ြ ုလုပ်ရ။
(ဃ) အဆိုပါ အိမ်ဥပစာကို အခွင်ဴရအာဏာပိငု ်အာဵ
ပျက်ကွက်လျက် ထွက်ခွာသွာဵခ
ြ င်ဵ မပ
ြ ုလုပ်ရ။3
(င)

2

သြပန်လ််အပ်နှဳရန်

အခွင်အ
ဴ ာဏာပိငု ်၏ ခွင်ဴ ြပုချက် မရယူဘဲ အိမ်ဥပစာ၏ မူလ အသွင်
သဏ္ဌာန်ကို ေပ
ြ ာင်ဵလဲ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ မွမ်ဵမဳြပုပ
ြ င်ြခင်ဵ ၊ တိဵု ချဲ့ ြခင်ဵ မပ
ြ ုရ။4

(က) ၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ အစိုဵရအိမဥ် ပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ အက်ဥပေဒ အမှတ် ၁၆) (၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ သဂသဂုတ်လ ၃၁ ရက်)
သြဖင်ဴ အစာဵထိုဵ သြပင်ဆင်သ််။
3
(က) ၁၉၆၅ ခုနစ် ၊ အစိုဵရအိမဥ် ပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) ဥပေဒ (၁၉၆၅ ခုနစ် ၊ အက်ဥပေဒ အမှတ် ၄) (၁၉၆၅ ခုနှစ် ၊ ဇူလငို ်လ ၁၂ ရက်)
ြဖင်ဴ ြဖ််စဴ ွက်သ််။
4
၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ ဥပေဒ အမှတ် ၁၆) (၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ သဂသဂုတ်လ ၃၁ ရက်) သြဖင်ဴ
သြဖ််စဴ ွက်သ််။

(စ)
၃။

သြပစ်မုေ ြမာက်ေသာ

သြပုလုပ်မု

။(၁) ဤအက်ဥပေဒ စတင်အာဏာမတ််မီ သြဖစ်ေစ ၊ စတင်အာဏာ တ််ြပီဵသ််ဴ

နှင်ထုတ်နငို ်
သ််အ
ဴ ာဏာ။

5

အိမ်ဥပစာတွင် တ််ဆဥဲ ပေဒအရ
တစ်ရပ်ရပ်ကို မပ
ြ ုလုပ်ရ။5

ေနာက််ြဖစ်ေစ ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ တစ်ခုခုတွင် ေနထိငု ်ခွင်ဴရသူသ်် သြပ််ေထာင်
စု အစိဵု ရအဖွ့ဲ သို့မဟုတ် သက်ဆငို ်ရာ သြပ််ေထာင်စုဝန် ြကီဵဌာန၏ သို့တ််ဵ
မဟုတ် အခွင်ဴရအာဏာပိုင်၏ ခွင်ဴြပုချက်မရဘဲ အဆိုပါ အိမ်ဥပစာ တစ်ခုလုဳဵကို
သို့တ််ဵမဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပငို ်ဵကို တစ်ဆင်ဴ ငှာဵရမ်ဵသ််ဟု ေသာ်လ််ဵ
ေကာင်ဵ ၊ ထိုအိမ်ဥပစာတွင် ေနထိငု ်ရာ၌ လိုက်နာရမ််ဴ စ််ဵကမ်ဵချက် တစ်ခုခု
ကို အခ
ြ ာဵန််ဵ ဆန့်ကျင်သ််ဟု ေသာ်လ််ဵေကာင်ဵ ၊ အခွင်ဴရအာဏာပိုင်က
ယူဆေကျနပ်လျှင် သို့တ််ဵမဟုတ် တစ်ဦဵတစ်ေယာက်ေသာသူသ်် အစိဵု ရ
အိမ်ဥပစာ တစ်ခုခုတွင် ခွင်ဴြပုချက်မရဘဲ ေနထိုင်လျက်ရသ
ှိ ််ဟု ေသာ်လ််ဵ
ေကာင်ဵ ၊ ခွင်ဴြပုချက်ကို ရုပ်သိမဵ် ြပီဵသ််ဴေနာက် ဆက်လက် ေနထိငု ်လျက် ရှိ
သ််ဟုေသာ်လ််ဵေကာင်ဵ ၊ အခွငရ
်ဴ အာဏာပိုင်က ယူဆေကျနပ်လျှင် ၊ အခွင်ဴရ
အာဏာပိငု ်သ်် ထိုအိမ်ဥပစာ တစ်ခုလဵုဳ တွင် ြဖစ်ေစ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵတွင်
သြဖစ်ေစ ၊ ေနထိငု ်သ််ဴ ထိုသူထဳ သို့တ််ဵမဟုတ် အခ
ြ ာဵသူတစ်ဦဵ တစ်ေယာက်ထဳ
စာပို့တိက
ု ်မှ ေသာ်လ််ဵေကာင်ဵ ၊ အခ
ြ ာဵန််ဵြဖင်ဴေသာ် လ််ဵေကာင်ဵ ချအပ်
ေသာ နို့တစ်စာဖ
ြ င်ဴ ထိုနုိ့တစ်စာရသ််ဴ ေန့ရက်မှ တစ်ဆယ်ဴငါဵရက်အတွင်ဵ
ထိုအိမ်ဥပစာ တစ်ခုလုဳဵမှ ၊ သို့တ််ဵမဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပငို ်ဵမှ ထွက်ခွာသွာဵ
ရမ််ဟု အမိန့် ထုတ်ဆင်ဴနငို ်သ််။6

(၂)

မ််သူမဆို ၊ ပုဒမ် ခွဲ (၁) အရ ထုတ်ဆင်ေဴ သာ အမိန့်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်
လျှင် ၊ သို့တ််ဵမဟုတ် သြငင်ဵဆိုလျှင် ထိုသူအာဵ အခွင်ဴရအာဏာပိုင်က အဆိုပါ
အိမ်ဥပစာမှ ဖယ်ရှာဵ၍ အိမ်ဥပစာကို သိမ်ဵယူနိုင်သ််။ ထိုသ့ို ဖယ်ရှာဵရာတွင်
သင်ေဴ တာ် လိုအပ်သ််ဴ အနိငု ်အထက်ြပုမုြဖင်ဴ ဖယ်ရှာဵနိုင်သ််။

(၃)

အခွင်ဴရအာဏာပိုင်က ပုဒ်မခွဲ (၁) နှင်ဴ (၂) တိ့ု အရ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာမှ ဖယ်ရှာဵ
ရာတွင် ေအာင်ြမင်စွာေဆာင်ရွက်နငို ်ရန် သက်ဆိုင်ရာ တိငု ်ဵေဒသ ြကီဵ သို့မဟုတ်
သြပ််နယ်အစိဵု ရ အဖွ့ဲ သ်် လုဳြခုဳေရဵနှင်ဴ အခ
ြ ာဵလိုအပ်သ််ဴ အကူအ်ီမျာဵ
ေပဵရမ််။7

၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ ဥပေဒ အမှတ် ၁၆) (၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ သဂသဂုတ်လ ၃၁ ရက်) သြဖင်
ဴြဖ််စဴ ွက်သ််။
6
(က) ၁၉၆၁ခုနစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (ဒုတိယြပင်ဆင်ချက်) အက်ဥပေဒ (၁၉၆၁ ခုနစ် ၊ အက်ဥပေဒ အမှတ် ၂၈)
(ခ) ၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ အက်ဥပေဒ အမှတ် ၁၆) (၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ သဂသဂုတ်လ ၃၁ ရက်)
သြဖင်ဴ အသီဵသီဵ ြပင်ဆင်ခဲဴသ််ဴအတိငု ်ဵ ေဖာ်ြပထာဵပါသ််။
7
၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ ဥပေဒ အမှတ် ၁၆) (၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ သဂသဂုတ်လ ၃၁ ရက်) သြဖင်ဴ
သြဖ််စဴ ွက်သ််။

၄။

။(၁) မ််သူမဆို ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာတွင် ခွင်ဴြပုချက်မရဘဲ ေနထိငု ်လျှင် အခွင်ဴရ
ေလျာ်ေ ဂကဵ
အာဏာပိငု ်သ်် ထိုသ့ို ေနထိငု ် အသုဳဵြပုခ
ြ င်ဵ အတွက် သြပာာန်ဵထာဵသ််ဴ န််ဵ
အရေတာင်ဵခဳ
လမ်ဵအတိုင်ဵ ၊ မိမိသင်ဴေတာ်သ််ဟုယူဆေသာေလျာ်ေ ဂကဵကို သြပတ်ဆ၍
ို စာပို့
နိငု ်သ််ဴ အာဏာ။ တိက
ု ်မှ ေသာ်လ််ဵေကာင်ဵ ၊ တစ်ြခာဵန််ဵ ြဖင်ဴေသာ် လ််ဵေကာင်ဵ ၊ ချအပ်
ေသာ နို့တစ်စာဖ
ြ င်ဴ ထိုနုိ့တစ်စာတွင် သတ်မှတ်ထာဵသ််ဴ ကာလအတွင်ဵ ထို
ေလျာ်ေ ဂကဵကို ေပဵရန် ထိုသူထဳ အမိန့် ထုတ်ဆင်ဴ နိုင်သ််။
(၂)

မ််သူမဆို ၊ ေလျာ်ေ ဂကဵကို ၊ နို့တစ်စာတွင် သတ်မှတ်ထာဵသ််ဴ ကာလ အတွင်ဵ
ေပဵရန် သြငင်ဵဆိုလျှင် ေသာ်လ််ဵေကာင်ဵ ၊ ပျက်ကွက်လျှင်ေသာ် လ််ဵေကာင်ဵ ၊
အဆိုပါ ေလျာ်ေ ဂကဵကို ေမ
ြ ခွန်ေတာ်မေပ
ြ ကျန်ေငွကဲဴသ့ို အရ ေတာင်ဵခဳနငို ်သ််။

၅။

။(၁) ပုဒမ် ၃ ၊ သို့တ််ဵမဟုတ် ပုဒမ် ၄ အရ ထုတ်ဆင်ေဴ သာ အခွင်ဴရအာဏာပိငု ်
အယူခဳ၀င်ခွင်ဴ
၏ အမိန့်ေ ဂကာင်ဴ နစ်နာသူ မ််သူမဆို ပုဒမ် ၃ ၊ သို့တ််ဵမဟုတ် ပုဒမ် ၄ အရ
ချအပ်ေသာနို့တစ်စာရသ််ဴေန့ရက်မှ ဆယ်ရက်အတွင်ဵ ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန် ြကီဵ
ဌာနက ဖွဲ့စ််ဵေပဵသ််ဴ အယူခဳအဖွ့ဲ ထဳ အယူခဳဝင်နိုင်သ််။ သို့ရာတွင် အယူခဳ
ဝင်သူသ်် ၊ လုဳေလာက်ေသာ အေက
ဂ ာင်ဵေက
ဂ ာင်ဴ အယူခဳလွှာကို အချိန်မီမတင်
သွင်ဵ နိုင်ခဴဲေ ဂကာင်ဵ ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန် ြကီဵဌာနက ဖွဲ့စ််ဵေပဵသ််ဴအယူခဳ
အဖွ့ဲ က ေကျနပ်လျှင် ၊ ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန် ြကီဵဌာနက ဖွဲ့စ််ဵေပဵသ််ဴ အယူခဳ
အဖွ့ဲ သ်် အဆိုပါ ဆယ်ရက်ေကျာ်လွန်ေသာ်လ််ဵ အယူခဳလွှာကို လက်ခဳ နိုင်
သ််။8

၆။
တရာဵမရုဵဳ
8

(၂)

ပုဒမ် ခွဲ (၁) အရ အယူခဳလွှာရလျှင် ၊ ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန် ြကီဵဌာနက ဖွဲ့စ််ဵေပဵ
သ််ဴ အယူခဳအဖွ့ဲ သ်် အခွငရ
်ဴ အာဏာပိုင်ထဳမှ အစီရင်ခဳစာ တစ်ရပ်ကို
ေတာင်ဵယူ၍ မိမိလိအ
ု ပ်သ််ဟု ယူဆလျှင် ေနာက်ထပ် စုဳစမ်ဵြပီဵ မိမိသင်ဴေတာ်
သ််ဟု ယူဆေသာ အမိန့်ကို ချမှတ်နငို ်သ််။ ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန် ြကီဵဌာနက
ဖွဲ့စ််ဵေပဵသ််ဴ အယူခဳအဖွ့ဲ ၏ အမိန့်သ်် အပ
ြ ီဵအပ
ြ တ် သြဖစ်ရမ််။

(၃)

ပုဒမ် ခွဲ (၁) အရ အယူခဳဝင်လျှင် ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန် ြကီဵဌာနက ဖွဲ့စ််ဵေပဵ
သ််ဴ အယူခဳအဖွ့ဲ သ်် အခွင်ဴရအာဏာပိုင်၏ အမိန့်အတ််ြပုခ
ြ င်ဵကို
မိမိသင်ဴေတာ်သ််ဟု ယူဆေသာကာလ အတွက် သင်ေဴ တာ်သ််ဟု ယူဆေသာ
စ််ဵကမ်ဵချက်မျာဵဖ
ြ င်ဴ ဆိုင်ဵငဳထ
ဴ ာဵနိုင်သ််။

။

ဤအက်ဥပေဒဖ
ြ င်ဴ အပ်နှင်ဵထာဵသ််ဴ အာဏာမျာဵကို သုဳဵစွဲလျက် သြပ််ေထာင်စု
အစိဵု ရအဖွ့ဲ သို့မဟုတ် သက်ဆငို ်ရာ သြပ််ေထာင်စု ဝန် ြကီဵဌာနက ချမှတ်ေသာ

၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ ဥပေဒ အမှတ် ၁၆) (၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ သဂသဂုတ်လ ၃၁ ရက်) သြဖင်ဴ
အစာဵထိုဵ သြပင်ဆင်သ််။

မျာဵကစစ်

သို့တ််ဵမဟုတ် အခွင်ဴရအာဏာပိုင်က ထုတ်ဆင်ဴေသာ အမိန့်သ်် မခိုင်လုဳ ဟု

ေဆဵစီရင်

မ််သ််ဴ တရာဵရုဵဳ တွင်မျှ သြငင်ဵဆိုပငို ်ခွင်ဴ မရှိေစရ။ ဤအက်ဥပေဒဖ
ြ င်ဴ အပ်နှင်ဵ

ပိငု ်ခွင်ဴ

ထာဵသ််ဴ အာဏာမျာဵနှင်ဴအ်ီ ေဆာင်ရွက်သ််ဴ သို့တ််ဵမဟုတ် ေဆာင်ရွက်

မရှိြခင်ဵ။

မ််ဴကိစ္စနှင်ဴ စပ်လျဥ်ဵ၍ မ််သ််ဴ တရာဵရုဵဳ ကမျှ သို့တ််ဵမဟုတ် အခ
ြ ာဵ
မ််သ််ဴ အာဏာပိုင်ကမျှ တာဵဝရမ်ဵ မထုတ်ေပဵရ။9

၇။

ဤအက်ဥပေဒအရ သြဖစ်ေစ ၊

တရာဵစွဆ
ဲ ိုသြခင်ဵမှ

အရ သြဖစ်ေစ ၊ ဤအက်ဥပေဒ အရ ထုတ်ဆင်ဴ ချမှတ်ေသာ အမိန့်အရ သြဖစ်ေစ ၊

ကာကွယ်ေပဵခ
ြ င်ဵ။

သေဘာရိုဵသြဖင်ဴ သြပုသ််ဴ သို့တ််ဵမဟုတ် သြပုသ််သ
ဴ ေဘာ သက်ေရာက်ေသာ
သြပုမုတစ်ခုခု နှင်ဴစပ်လျဥ်ဵ၍ သြပ််ေထာင်စုအစိဵု ရအဖွ့ဲ သို့မဟုတ် သက်ဆငို ်ရာ
သြပ််ေထာင်စုဝန် ြကီဵဌာနကို သြဖစ်ေစ ၊ အခွင်ဴရအာဏာပိငု ်ကို သြဖစ်ေစ ၊ တရာဵမမု
ေသာ် လ််ဵေကာင်ဵ ၊ ရာဇဝတ်မေု သာ် လ််ဵေကာင်ဵ ၊ အခ
ြ ာဵ တရာဵမုခင်ဵေသာ်
လ််ဵေကာင်ဵ မစွဲဆိုရ။10

၈။

သြပ််ေထာင်စုအစိုဵရအဖွ့ဲ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ သြပ််ေထာင်စုဝန် ြကီဵဌာနသ််

တာဝန်

အမိန့်ေ ဂကာ်ြငာစာထုတ် ြပန်၍စ််ဵကမ်ဵချက်မျာဵထာဵလိုက ထိုအမိန့်ေ ဂကာ်ြငာစာ
တွင် စ််ဵကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်လျက်၊ ဤအက်ဥပေဒ အရ မိမိသုဵဳ စွဲနငို ်သ််ဴ

လွှဲအပ်ြခင်ဵ။

ဤအက်ဥပေဒအရ သြပုသ််ဴ န််ဵဥပေဒမျာဵ

အာဏာတစ်ရပ်ရပ်ကို ဤကိစအ
္စ လိ့ု ငှာ မိမိကအထူဵအာဏာလွှဲအပ်ထာဵသ််ဴ
အရာရှိတစ်ဦဵက အဆိပု ါစ််ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှင်ဴ မဆန့်ကျင်ေစဘဲ သုဳဵစွဲနငို ်ရမ််
ဟု ဆင်ဆ
ဴ ိနု ိုင်သ််။11
၉။
သြပစ်ဒဏ်။

9

(၁)

မ််သူမဆို ၊ ဤအက်ဥပေဒပါ သြပာာန်ဵချက် တစ်ခုခုကို သြဖစ်ေစ ၊ ဤအက်ဥပေဒ
အရ သြပုသ််ဴ န််ဵဥပေဒတစ်ခုခုကို သြဖစ်ေစ ၊ ဤအက်ဥပေဒ အရ ထုတ်ဆင်ဴ
ချမှတ်ေသာ အမိန့်ကို ြဖစ်ေစ ၊ ဆန့်ကျင်လျှင် သို့မဟုတ် ဤအက်ဥပေဒဖ
ြ င်ဴ
အပ်နှင်ဵထာဵသ််ဴ အာဏာတစ်ရပ်ရပ်ကို တရာဵဥပေဒ နှင်ဴအ်ီ သုဳဵစွဲ ြခင်ဵကို
တာဵဆီဵလျှင် သုဳဵနှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ ၊ ေငွဒဏ် အန််ဵဆုဵဳ ကျပ်
တစ်သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်ငါဵသိန်ဵထိ သြဖစ်ေစ ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုဳဵြဖစ်ေစ စီရင်ြခင်ဵ
ခဳရမ််။12

၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ ဥပေဒ အမှတ် ၁၆) (၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ သဂသဂုတ်လ ၃၁ ရက်) သြဖင်ဴ
အစာဵထိုဵ သြပင်ဆင်သ််။
10
၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ ဥပေဒ အမှတ် ၁၆) (၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ သဂသဂုတ်လ ၃၁ ရက်) သြဖင်ဴ
အစာဵထိုဵ သြပင်ဆင်သ််။
11
၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ ဥပေဒ အမှတ် ၁၆) (၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ သဂသဂုတ်လ ၃၁ ရက်) သြဖင်ဴ
အစာဵထိုဵ သြပင်ဆင်သ််။
12
၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ ဥပေဒ အမှတ် ၁၆) (၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ သဂသဂုတ်လ ၃၁ ရက်) သြဖင်ဴ
အစာဵထိုဵ သြပင်ဆင်သ််။

(၂)

အစိဵု ရက ဤကိစ္စအလို့ငှာ အမိန့်ေ ဂကာ်ြငာစာဖ
ြ င်ဴ အာဏာ အပ်နှင်ဵထာဵသ််ဴ
အရာရှိ၏ သြကိုတင်အခွင်ဴအမိန့် မရှိဘဲ မ််သ််ဴ တရာဵရုဵဳ မှာမျှ ၊ ပုဒမ် ခွဲ (၁) အရ
သြဖစ်ေသာ သြပစ်မုကို အေရဵယူပိုင်ခငွ ်ဴ မရှိေစရ။13

၁၀။ ။(၁) ဤအက်ဥပေဒပါ သြပာာန်ဵချက်မျာဵကို အေကာင်အထ််ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာ
န််ဵဥပေဒပ
ြ ု
တွင် ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန် ြကီဵဌာနသ်် သြပ််ေထာင်စုအစိဵု ရအဖွ့ဲ ၏ အတ််
နိငု ်သ််အ
ဴ ာဏာ။ သြပုချက်သြဖင်ဴ လိုအပ်ေသာ န််ဵဥပေဒ ၊ စ််ဵမျဥ်ဵနှင်ဴ စ််ဵကမ်ဵမျာဵကို ထုတ်
သြပန် နိုင်သ််။14
(၂)

အထက်ပါ အာဏာ၏ ေယဘုယျသေဘာကို မထိခိုက်ေစဘဲ အထူဵသဖ
ြ င်ဴ
ေအာက်ပါကိစ္စ အာဵလုဳဵအတွက် သြဖစ်ေစ ၊ ကိစ္စတစ်ခုခု အတွက် သြဖစ်ေစ ၊
န််ဵဥပေဒမျာဵ သြပုနိုင်သ််။
(က) နို့တစ်စာပုဳစဳ နှင်ဴ နို့တစ်စာချအပ်သ််ဴ န််ဵလမ်ဵ ။
(ခ)

အစိဵု ရအိမ်ဥပစာကို သိမ်ဵယူရာတွင် လိုက်နာရမ််ဴ န််ဵလမ်ဵ ။

(ဂ)

ခွင်ဴြပုချက်မရဘဲ ေနထိငု ် ြခင်ဵအတွက် ေလျာ်ေ ဂကဵ ြပတ်ဆုိရန် န််ဵလမ်ဵ ။

(ဃ) အယူခဳဝင်ရာတွင် လိုက်နာရမ််ဴ
လိုက်နာရမ််ဴ ကျင်ဴထဵုဳ ။
(င)

န််ဵလမ်ဵနှင်ဴ

အယူခဳမုမျာဵတွင်

သြပာာန်ဵရမ််ဴ သို့တ််ဵမဟုတ် သြပာာန်ဵနိငု ်သ််ဴ အခ
ြ ာဵကိစ္စမျာဵ။

--------------------- ။ ---------------------
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၁၉၆၅ ခုနစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) အက်ဥပေဒ (၁၉၆၅ ခုနစ် ၊ အက်ဥပေဒ အမှတ် ၄) သြဖင်ဴ အစာဵထိုဵ သြပင်ဆင်သ််။
၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနစ် ၊ ဥပေဒ အမှတ် ၁၆) (၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ သဂသဂုတ်လ ၃၁ ရက်) သြဖင်ဴ
အစာဵထိုဵ သြပင်ဆင်သ််။
14

သြပ််ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိငု ်ငဳေတာ်အစိဵု ရ
ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန် ြကီဵဌာန
ရန်ကုန်ြမို့ ၊ ၁၃၁၇ ခုနှစ် ၊ တပို့တွဲလြပ််ဴေကျာ် ၁၃ ရက်
(၁၉၅၆ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၁၀ ရက်)
(၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ ဇူလငို ်လ ၁၀ ရက်ေန့ထိ သြဖ််စဴ ွက် သြပင်ဆင်ြပီဵ)
အမှတ် ၄၂။ ၁၉၅၅ ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ် ြခင်ဵ) အက်ဥပေဒ၏ ပုဒမ် ၁၀ သြဖင်ဴ
အပ်နှင်ဵထာဵသ််ဴ အာဏာမျာဵကို သုဳဵစွဲလျက် နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတသ်် ေအာက်ပါ န််ဵ
ဥပေဒမျာဵကို သြပုလိုက်သ််။

၁၉၅၆ ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) န််ဵဥပေဒမျာဵ
၁။ အမ််။
ဤန််ဵဥပေဒမျာဵကို ၁၉၅၆ ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ)
န််ဵဥပေဒမျာဵဟု ေခါ်ရမ််။
၂။

အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပချက်။

ဤန််ဵဥပေဒမျာဵတွင် -

(က) “အက်ဥပေဒ” ဆိုသ််မှာ ၁၉၅၅ ခုနှစ် ၊ အစိုဵရ အိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ် ြခင်ဵ)
အက်ဥပေဒကို ဆိုလိုသ််။
(ခ)
၃။

“ပုစဳ ဳ” ဆိုသ််မှာ ဤန််ဵဥပေဒမျာဵနှင်ဴ ပူဵတွဲထာဵေသာ ပုဳစက
ဳ ို ဆိုလိုသ််။

နိ့ု တစ်စာပုစဳ ဳနှင်ဴ နိ့ု တစ်စာချအပ်သ််ဴ န််ဵလမ်ဵ
(၁)

အက်ဥပေဒ၏ ပုဒမ် ၃ အရ ထုတ်ဆင်ေဴ သာ နို့တစ်စာသ်် ပုဳစဳ “က” အတိုင်ဵ
သြဖစ်ရမ််။ အက်ဥပေဒ၏ ပုဒမ် ၄ ၊ ပုဒမ် ခွဲ(၂) အရ ထုတ်ဆင်ဴေသာ နို့တစ်စာ
သ်် ပုဳစဳ “ခ” အတိငု ်ဵ သြဖစ်ရမ််။

(၂)

ပုဳစဳ “ခ” သြဖင်ဴ ေရဵသာဵထာဵေသာ နို့တစ်စာကို ရရှိသ ြဖင်ဴ ေလျာ်ေ ဂကဵပ
ြ တ်ဆုိြခင်ဵ
နှင်ဴစပ်လျဥ်ဵ၍ ကန့်ကွက်ချက်မျာဵ တင်သွင်ဵလျှင် အခွင်ဴရအာဏာပိုင်က
ထိုကန့်ကွက်ချက်မျာဵ နှင်ဴစပ်လျဥ်ဵ၍ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵပ
ြ ီဵေနာက် မိမိသင်ဴေတာ်
သ်် ဟု ယူဆေသာ အမိန့်ကို ချမှတ်ရမ််။

(၃)

၄။

ဆိုခဲဴသ််ဴ နို့တစ်စာအသီဵသီဵကို စာပို့တိုက်မှ ေပဵပို့ြခင်ဵ ြဖင်ဴ ေသာ်လ််ဵေကာင်ဵ၊
သက်ဆိငု ်သူအာဵ ေပဵအပ်ြခင်ဵ ြဖင်ဴ ေသာ်လ််ဵေကာင်ဵ ၊ သတင်ဵစာမှ ေက
ဂ ်ာ
သြခင်ဵ သြဖင်ဴ ေသာ်လ််ဵေကာင်ဵ ၊ အခ
ြ ာဵဆက်သွယ်ေရဵ န််ဵလမ်ဵ တစ်ရပ်ရပ်ြဖင်ဴ
ေသာ်လ််ဵေကာင်ဵ ၊ ထိုသူနငှ ်ဴအတူ ထိုအိမ်ဥပစာတွင် ေနထိငု ်ေသာ ထိုသူ၏
အိမ်ေထာင်သာဵစုဝင်မျာဵ အနက် အရွယ်ေရာက်သူ တစ်ဦဵအာဵ ေပဵအပ် ြခင်ဵ ြဖင်ဴ
ေသာ်လ််ဵေကာင်ဵ ၊ ထိုသူ တစ်ဦဵတစ်ေယာက်မျှ မရှိလျှင် နို့တစ်စာ မိတ္တူ
တေစာင်ကို ခွင်ဴြပုချက်မရဘဲ ေနထိငု ်သ််ဴ အစိဵု ရ အိမ်ဥပစာ၏ အမျာဵမ
ြ င်သာ
ေသာ အစိတ်အပိငု ်ဵေပါ်တွင် ဆွဲကပ်ြခင်ဵြဖင်ဴေသာ် လ််ဵေကာင်ဵ ချအပ်
ရမ််။15

အစိဵု ရအိမ်ဥပစာကို သိမ်ဵယူရာတွင် လိက
ု ်နာရမ််ဴ န််ဵလမ်ဵ
(၁)

အခွင်ဴရ အာဏာပိုင်က အက်ဥပေဒအရ တစ်ဦဵတစ်ေယာက်ေသာသူအာဵ အစိဵု ရ
အိမ်ဥပစာမှ ဖယ်ရှာဵရန်ကိစ္စ အလို့ငှာ ၊ မိမိကလိုအပ်သ််ဟုယူဆလျှင် (ရဲအဖွ့ဲ
၏ အကူအ်ီရယူြခင်ဵ ပါဝင်သ််ဴ) သင်ေဴ တာ် လိုအပ်သ််ဴ အနိငု ် အထက် ြပုမု
ကို အသုဳဵြပုခ
ြ င်ဵ ၊ သို့တ််ဵမဟုတ် အသုဳဵ ြပုေစခ
ြ င်ဵြဖင်ဴ လ််ဵေကာင်ဵ ၊
သင်ေဴ တာ်လိုအပ်သ််ဴ အခ
ြ ာဵန််ဵ ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက် ြခင်ဵ သို့တ််ဵမဟုတ်
ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်ဵ ြဖင်ဴ လ််ဵေကာင်ဵ ဖယ်ရှာဵနိုင်သ််။

(၂)

အက်ဥပေဒအရ သိမ်ဵယူရမ််ဴ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ ေသာဴခတ်ထာဵသ််ကို
ေတွ့ရှလ
ိ ျှင် ၊ အခွင်ဴရအာဏာပိငု ်သ်် သို့တ််ဵမဟုတ် ဤကိစ္စအလို့ငှာ အခွင်ဴရ
အာဏာပိငု ်က စာဖ
ြ င်ဴ အာဏာအပ်နှင်ဵထာဵေသာ သူသ်် သက်ေသ နှစ်ဦဵ
ေရှ့တွင် ေသာဴအမိ ်ကို ချိုဵဖွင်ဴ၍ ထိုအိမ်ဥပစာတွင်ဵသို့ ဝင်ေရာက်နိုင်သ််။
သို့ရာတွင် _
(က) ဤန််ဵဥပေဒခွဲြဖင်ဴ အပ်နှင်ဵထာဵသ််ဴ အာဏာမျာဵအရ အစိဵု ရ
အိမ်ဥပစာ အတွင်ဵသိ့ု ဝင်ေရာက်ြခင်ဵကို ေနဝင်ြပီဵေနာက် လ််ဵေကာင်ဵ၊
ေနမထွက်မီ လ််ဵေကာင်ဵ မပ
ြ ုရ။
(ခ)

15

ဤန််ဵဥပေဒခွဲြဖင်ဴ အပ်နှင်ဵထာဵသ််ဴ အာဏာမျာဵအရ အစိဵု ရ
အိမ်ဥပစာ အတွင်ဵသိ့ု ဝင်ေရာက်လျှင် ထိုအိမ်ဥပစာအတွင်ဵ ေတွ့ရှိသ််ဴ
ပစ္စ််ဵမျာဵကို သက်ေသနှစ်ဦဵေရှ့တွင် စာရင်ဵ ြပုလုပ်၍ ထိုပစ္စ််ဵမျာဵကို
လုဳြခုဳစွာထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵရမ််။

၁၉၅၆ ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) န််ဵဥပေဒမျာဵကို သြပင်ဆင်သ််ဴ န််ဵဥပေဒမျာဵ (ေဆာက်လုပေ် ရဵဝန် ြကီဵဌာန၏ အမိန့်ေ ဂကာင
ြ ာစာ
အမှတ် - ၁၂၀/၂၀၁၃) (၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ ဇူလိငု ် ၁၀ ရက်) သြဖင်ဴ သြဖ််ဴစက
ွ ် သြပင်ဆင်သ််။

၅။

သိမ်ဵယူြခင်ဵကို ေနဝင်ြပီဵေနာက်၊သိ့ု တ််ဵမဟုတ် ေနမထွက်မီမြပုရ

အစိဵု ရအိမ်ဥပစာကို သိမ်ဵယူရန်ကိစ္စအလို့ငှာ ထိုအမိ ်ဥပစာအတွင်ဵသိ့ု ဝင်ေရာက် ြခင်ဵကို
ေနဝင်ြပီဵေနာက် သို့တ််ဵမဟုတ် ေနမထွက်မီမြပုရ။
၆။

ေလျာ်ေ ဂကဵပ
ြ တ်ဆိုြခင်ဵ
(၁)

အက်ဥပေဒ၏ ပုဒမ် ၄ အရ ေလျာ်ေ ဂကဵပ
ြ တ်ဆုိရာတွင် အခွင်ဴရအာဏာပိငု ်
သ်် ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို စဥ်ဵစာဵဆင်ြခင်ရမ်် (က) အစိဵု ရအိမ်ဥပစာတွင် ခွင်ဴြပုချက်မရဘဲ မ််သ််ဴကိစ္စ အတွက် ေနထိငု ်
ေက
ဂ ာင်ဵ နှင်ဴ ထိုသ့ို ေနထိုင်သ််ဴ ကာလအပိငု ်ဵအခ
ြ ာဵ ၊
(ခ)

အဆိုပါ အိမ်ဥပစာ အတွင်ဵရှိ ေနရာထိငု ်ခင်ဵ၏ အေနအထာဵနှင်ဴ အမျိုဵ
အစာဵ ၊

(ဂ)

အစိဵု ရအမုထမ်ဵ မှအပ အခ
ြ ာဵတစ်ဦဵတစ်ေယာက်ေသာ သူအာဵ ထိုအိမ်
ဥပစာကို အခနှင်ဴ ငှာဵရမ်ဵခဲလ
ဴ ျှင် ခွင်ဴြပုချက်မရဘဲ ေနထိငု ်သ််ဴ ကာလ
အပိငု ်ဵအခ
ြ ာဵ အတွင်ဵ ရသင်ရ
ဴ ထိုက်သ််ဴ ငှာဵရမ်ဵခ ၊

(ဃ) ခွင်ဴြပုချက် မရဘဲ ေနထိငု ်သ််ဴ ကာလအပိငု ်ဵအခ
ြ ာဵ အတွင်ဵ သြပုလုပ်
ခဲဴသ််ဴ ထိုအိမ်ဥပစာ၏ အပျက်အစီဵ ၊
(င)
(၂)

၇။

အစိဵု ရ အိမ်ဥပစာ၏ အပျက်အစီဵမျာဵ အတွက် ေလျာ်ေ ဂကဵ သြပတ်ဆိုရန်ကိစ္စ
အလို့ငှာ အခွင်ဴရအာဏာပိုင်သ်် သို့တ််ဵမဟုတ် ဤကိစအ
္စ လို့ငှာ အခွငရ
်ဴ
အာဏာပိုင်က စာဖ
ြ င်ဴ အာဏာအပ်နှင်ဵထာဵေသာ သူသ်် ထိုအိမ်ဥပစာ
အတွင်ဵသို့ ဝင်ေရာက်၍ သဂက််ဴရုစစ်ေဆဵနိုင်သ််။ သို့ရာတွင် ယင်ဵသိ့ု
ဝင်ေရာက် သဂက််ဴရု စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵကို ေနဝင်ြပီဵေနာက် လ််ဵေကာင်ဵ ၊ ေနမထွက်မီ
လ််ဵေကာင်ဵ မပ
ြ ုရ။

အယူခဳဝင်ရာတွင် လိက
ု ်နာရမ််နဴ ််ဵလမ်ဵနှင်ဴ ကျင်ထ
ဴ ဵုဳ
(၁)
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ေလျာ်ေ ဂကဵ သြပတ်ဆိုရန်ကိစ္စ အလို့ငှာ အခွငရ
်ဴ အာဏာပိငု ်က သက်ဆိုင်
သ််ဟု မိမိ ထင်ြမင်သ််ဴ အခ
ြ ာဵအချက်မျာဵ။

အက်ဥပေဒအရ အမိန့်ေ ဂကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍ ခန့်အပ်ထာဵေသာ အခွင်ဴရ
အာဏာပိငု ်က ချမှတ်သ််ဴ အမိန့်ကို ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန် ြကီဵဌာနက ဖွဲ့စ််ဵ
ေသာ အယူခဳအဖွ့ဲ သို့ အယူခဳ တင်သွင်ဵနိုင်သ််။16

၁၉၅၆ ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) န််ဵဥပေဒမျာဵကို သြပင်ဆင်သ််ဴ န််ဵဥပေဒမျာဵ (ေဆာက်လုပေ် ရဵဝန် ြကီဵဌာန၏ အမိန့်ေ ဂကာင
ြ ာစာ
အမှတ် - ၁၂၀/၂၀၁၃) (၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ ဇူလိငု ် ၁၀ ရက်) သြဖင်ဴ အစာဵထိုဵ သြပင်ဆင်သ််။
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(၂)

အယူခဳလွှာမျာဵတွင် အယူခဳဝင်ရ ြခင်ဵ အေက
ဂ ာင်ဵမျာဵကို ေဖါ်ပ
ြ ၍ အယူခဳလွှာ
နှင်ဴအတူ အယူခဳဝင်သ််ဴ အမိန့်၏ မိတ္တူတေစာင်ကို ပူဵတွပဲ ါရှိရမ််။

(၃)

အယူခဳအဖွ့ဲ သ်် အခွင်ဴရအာဏာပိုင်၏ အစီရင်ခဳစာနှင်ဴ အမုတွဲ အပ
ြ ််ဴအစုက
ဳ ို
ေတာင်ဵေခါ် သဂက််ဴရုြခင်ဵနှင်ဴ လိုအပ်ေသာ သက်ေသမျာဵကို စစ်ေဆဵ၍ ထွက်ဆုိ
ချက် ရယူ ြခင်ဵတို့ ေဆာင်ရွက်နိုင်သ််။17

၁၉၅၆ ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) န််ဵဥပေဒမျာဵကို သြပင်ဆင်သ််ဴ န််ဵဥပေဒမျာဵ (ေဆာက်လုပေ် ရဵဝန် ြကီဵဌာန၏ အမိန့်ေ ဂကာင
ြ ာစာ
အမှတ် - ၁၂၀/၂၀၁၃) (၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ ဇူလိငု ် ၁၀ ရက်) သြဖင်ဴ သြဖ််ဴစက
ွ ် သြပင်ဆင်သ််။

ပုဳစဳ “က”
အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃ အရ နိ့ု တစ်စာ
သြပ််ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိငု ်ငဳေတာ်အစိဵု ရ
…………ဝန် ြကီဵဌာန
……………………….ဦဵစီဵဌာန
………… ……. သြမို့
စာအမှတ် ၊ xxxxxxxxxxxxxxxx
ရက်စွဲ ၊ xxxxxxxxxxxxxxxx
၁၉၅၅ခုနှစ်၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ)အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃ အရ
“နိ့ု တစ်စာ”
သို့
ဦဵ /ေဒါ် ……… နှင်လ
ဴ က်ရေှိ နထိငု ်သူအာဵလုဵဳ
ဦဵ/ေဒါ်……… သ်် ေအာက်ဇယာဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵသ််ဴ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာတွင်
ေနထိငု ်ခွင်ဴရရှိခဲဴရာ၊ ထိုအမိ ်ဥပစာကို (ထိုအိမ်ဥပစာ၏ အစိတ်အပိငု ်ဵကို) နိုင်ငဳေတာ်အစိဵု ရ၏
သို့တ််ဵမဟုတ်
သက်ဆိငု ်ရာ
အခွင်ဴရအာဏာပိုင်၏
ခွင်ဴြပုချက်မရဘဲ
၊
တစ်ဆင်ငဴ ှာဵရမ်ဵသ််ဟု ေအာက်တွင် လက်မှတ်ေရဵထိုဵသူက ယူဆေကျနပ်ေသာေက
ဂ ာင်ဴ (သို့တ််ဵမဟုတ်)
ဦဵ/ေဒါ်……… သ်် ၊ ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထာဵသ််ဴ အစိဵု ရ အိမ်ဥပစာတွင်
ေနထိငု ်ခွင်ဴရရှိခဲဴရာ၊ ထိုအိမ်ဥပစာတွင် ေနထိငု ်ရာ၌ လိုက်နာရမ််ဴ စ််ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို
မလိက
ု ်နာဟု ေအာက်လက်မှတ် ေရဵထိဵု သူက ယူဆေကျနပ်ေသာေက
ဂ ာင်ဴ (သို့တ််ဵမဟုတ်)
ဦဵ/ေဒါ်……… သ်် ေအာက်ဇယာဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵသ််ဴ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာတွင်
ခွင်ဴြပုချက်မရဘဲ
ေနထိငု ်လျက်ရသ
ှိ ််ဟု
ေအာက်လက်မှတ်ေရဵထိုဵသူက
ယူဆေကျနပ်ေသာေက
ဂ ာင်ဴ ၁၉၅၅ ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) အက်ဥပေဒပုဒ်မ ၃ အရ ဤနို့တစ်စာရ
သ််ဴ ( - )ေန့မှ ဆယ်ငဴ ါဵရက်အတွင်ဵ အဆိပု ါ အိမ်ဥပစာမှ ထွက်ခွာသွာဵရမ််ဟု
ေအာက်တွင် လက်မှတ်ေရဵထိုဵသူက ဦဵ/ေဒါ် ……… နှင်ဴ လက်ရှိေနထိငု ်သူအာဵလုဳဵအာဵ
ဆင်ဆ
ဴ လ
ို ိုက်သ််။
အကယ်၍ အဆိုပါ အိမ်ဥပစာမှ အထက်တွင်သတ်မှတ်ထာဵသ််ဴ ရက်အတွင်ဵ
ထွက်ခွာမသွာဵ လျှင်ဦဵ /ေဒါ်………
နှင်ဴ လက်ရှိေနထိုင်သူမျာဵအာဵလုဳဵသ််
အနိငု ်အထက်ြပုမုြဖင်ဴ ထိုအိမ်ဥပစာမှ ဖယ်ရှာဵခ
ြ င်ဵ ခဳရလိမ်ဴမ််။

အခွင်ဴရအာဏာပိုင်
………………
…………………ဦဵစီဵဌာန
မှတ်ချက်။
ပဌမ ၊ ဒုတိယ နှင်ဴ တတိယ စာပိုဒ်အနက် ၊ မသက်ဆုငိ ်သ််ဴ စာပိုဒ်မျာဵကို
ပယ်ဖျက်ပါ။
ဇယာဵ
(အစိဵု ရအိမ်ဥပစာအေက
ဂ ာင်ဵအရာ)
တိငု ်ဵေဒသ ြကီဵ/သြပ််နယ်

သြမို့နယ်

ေမ
ြ တိငု ်ဵရပ်ကွက်အမှတ်

ေမ
ြ ကွက်အမှတ်

ခန့်မှန်ဵေမ
ြ ဧရိယာ
ဧက
ဒဿမ

(က) ၁၉၅၅ခုနှစ်၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) အက်ဥပေဒ ပုဒမ် ၃ အရ ထုတ်ဆင်ေဴ သာ
အခွင်ဴရ အာဏာပိုင်၏ အမိန့်ေ ဂကာင်ဴ နစ်နာသူ မ််သူမဆို ပုဒမ် ၃ အရ ချအပ်ေသာ
နို့တစ်စာ ရသ််ေဴ န့ရက်မှ ဆယ်ရက်အတွင်ဵ ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန် ြကီဵဌာနမှ ဖွဲ့စ််ဵ
ေပဵသ််ဴ အယူခဳ အဖွ့ဲ ထဳအယူခဳဝင်နိုင်သ််။
(ခ) အယူခဳဝင်ေရာက်ရာတွင် လိက
ု ်နာရမ််ဴ န််ဵလမ်ဵနှင်ဴ ကျင်ထ
ဴ ဵုဳ
(၁) အခွင်ဴရအာဏာပိုင်မှ ချမှတ်သ််ဴ အမိန့်ကို အက်ဥပေဒ ပုဒမ် ၅ အရ အယူခဳ
ဝင်ေရာက်ရာတွင် အယူခဳလွှာမျာဵကို အယူခဳအဖွ့ဲ ၊ ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန် ြကီဵဌာန ၊
ရုဵဳ အမှတ်(၄၀)၊ ေနပ
ြ ််ေတာ် သို့ တင်သွင်ဵရမ််။
(၂) အယူခဳလွှာမျာဵတွင် အယူခဳဝင်ေရာက်ရြခင်ဵ အေက
ဂ ာင်ဵမျာဵကို ေဖာ်ြပ၍ အယူခဳ
လွှာနှင်ဴအတူ အယူခဳတင်သ််ဴ အမိန့်၏ မိတ္တူတစ်ေစာင်ကို ပူဵတွပဲ ါရှိ ရမ််။
(၃) အယူခဳလွှာမိတ္တူတစ်ေစာင်စီကို အခွငရ
်ဴ အာဏာပိုင်ထဳသို့ ေပဵပို့ ရမ််။
(၄) အယူခဳေလျှာက်လွှာေပါ်တွင် တန်ဘဵို ၅၀၀ိ/- ရုဵဳ ခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵကပ်ရမ််။
-------------------------နို့တစ်စာကို လက်ခဳရရှိပါသ််။

မိတ္တူကို
ဝန် ြကီဵချုပ် ၊ ……….တိငု ်ဵေဒသ ြကီဵ/သြပ််နယ် အစိဵု ရအဖွ့ဲ
သြပ််ေထာင်စုဝန် ြကီဵ ၊ ……….ဝန် ြကီဵဌာန ၊ ေနပ
ြ ််ေတာ်
ေွှန် ဂကာဵေရဵမှူဵချုပ်
ေနပ
ြ ််ေတာ်

၊

…………./သြမို့ပ
ြ နှငအ
်ဴ မိ ်ရာဖွဳ့ြဖိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန

၊

တိငု ်ဵေဒသ ြကီဵ / သြပ််နယ် အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ၊ ……….. တိုင်ဵေဒသ ြကီဵ/ သြပ််နယ်
အေထွေထွ အုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန ၊ ………..သြမို့
တိငု ်ဵေဒသ ြကီဵ/သြပ််နယ်ရဲတပ်ဖ့ွဲ မှူဵ၊…….

တိငု ်ဵေဒသ ြကီဵ/သြပ််နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊

…….သြမို့
ခရိငု ်အုပခ် ျုပ်ေရဵမှူဵ ၊ ………ခရိငု ် အေထွေထွအပု ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန
သြမို့နယ်အပု ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ၊ ………သြမို့နယ် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန
ရပ်ကွက်အပု ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ၊ ………ရပ်ကွက် ၊ ………သြမို့
ရုဵဳ လက်ခဳ/ေမျှာစာတွဲ

ပုဳစဳ “ခ”
အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄ အရ ၊ ေလျာ်ေ ဂကဵ ေပဵေဆာင်ရန် နို့တစ်စာ
သို့
________________________________________________________________________
သင်သ်် ေအာက်ဇယာဵတွင် ေဖါ်ပ
ြ ထာဵသ််ဴ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာတွင် ၊ နိုင်ငဳေတာ်
အစိဵု ရ၏ သို့တ််ဵမဟုတ် သက်ဆငို ်ရာ အခွငရ
်ဴ အာဏာပိုင်၏ ခွင်ဴြပုချက်မရဘဲ
ေနထိငု ်ေသာေက
ဂ ာင်ဴ ၊ ၁၉၅၅ ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ် ြခင်ဵ) အက်ဥပေဒ၏ ပုဒမ် ၄
အရ ၊ ထိုသိ့ု ေနထိငု ်အသုဳဵ ြပုခ
ြ င်ဵ အတွက် ၊ သင် ေပဵေဆာင်ထိုက်ေသာ ေငွ ------------- ကျပ်ကို
ေလျာ်ေ ဂကဵ အဖ
ြ စ် ကျွနု်ပက
် သြပတ်ဆုိထာဵရာ အဆိုပါ ေလျာ်ေ ဂကဵေငွ ------------- ကျပ်ကို
ဤနို့တစ်စာ ရသ််ေဴ န့မှ ရက်အတွင်ဵ ေပဵေဆာင်ရမ််ဟု သင်ဴအာဵ ကျွနု်ပဆ
် င်ဴဆို လိုက်
သ််။
သင်သ်် ၊ ကျွနု်ပ်၏ ေလျာ်ေ ဂကဵပ
ြ တ်ဆုခိ ျက်ကို မေကျနပ်လျှင် ၊ အထက်တွင် သတ်မှတ်
ထာဵသ််ဴ ရက်မကုန်ဆုဳဵမီ ကျွနု်ပထ
် ဳ စာဖ
ြ င်ဴေရဵသာဵ၍ ကန့်ကွက်ချက်မျာဵ တင်သွင်ဵနိုင်သ််။
အဆိုပါ ေလျာ်ေ ဂကဵေငွကို မေပဵေဆာင်လျှင် ၊ သို့တ််ဵမဟုတ် ကန့်ကွက်ချက်မျာဵကို
သတ်မှတ်ထာဵသ််ဴ ရက်မကုန်ဆဳုဵမီ မတင်သွင်ဵလျှင် ၊ သြပတ်ဆထ
ို ာဵသ််ဴ ေလျာ်ေ ဂကဵကို ၊
ေမ
ြ ခွန်ေတာ် မေပ
ြ ကျန်ေငွကဲဴသိ့ု သင်ထ
ဴ ဳမှ အရေတာင်ဵခဳလိမမ်ဴ ််။
၁၉

ခုနှစ်၊

လ

ရက်။
အခွင်ဴရအာဏာပိုင်။

ဇယာဵ။
အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ၏ အေ ဂကာင်ဵအရာ။
______________________________________________________________________________

--------------------- ။ ---------------------

မူရင်ဵအက်ဥပေဒကို သြပင်ဆင်သ််ဴ ဥပေဒမျာဵ


၁၉၅၅ ခုနှစ် ၊ အက်ဥပေဒအမှတ် ၅၃။ (၁၉၅၅ ခုနှစ် ၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်)
(သြမန်မာနိုင်ငဳ သြပန်တမ်ဵ အပိငု ်ဵ (၁) ၊ ၁၉၅၅ ခုနှစ် ၊ ေအာက်တဘ
ို ာလ (၂၁) ရက် ၊
စာမျက်နှာ - ၁၆၁၄)

(၁)

၁၉၅၆ ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) အက်ဥပေဒ
(၁၉၅၆ ခုနှစ် ၊ အက်ဥပေဒ အမှတ် ၃၆) (၁၉၅၆ ခုနှစ် ၊ ေအာက်တဘ
ို ာလ ၆)

(၂)

၁၉၅၇ ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) အက်ဥပေဒ
(၁၉၅၇ ခုနှစ် ၊ အက်ဥပေဒ အမှတ် ၁၂) (၁၉၅၇ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၂၅)

(၃)

၁၉၆၁ ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (သြပင်ဆင်ချက်) အက်ဥပေဒ
(၁၉၆၁ ခုနှစ် ၊ အက်ဥပေဒ အမှတ် ၁၄) (၁၉၆၁ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၂၈)

(၄) ၁၉၆၁ ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) (ဒုတိယ သြပင်ဆင်ချက်) အက်ဥပေဒ
(၁၉၆၁ ခုနှစ် ၊ အက်ဥပေဒ အမှတ် ၂၈)
(၅)

၁၉၆၅ ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) အက်ဥပေဒကို သြပင်ဆင်သ််ဴ ဥပေဒ
(၁၉၆၅ ခုနှစ် ၊ အက်ဥပေဒ အမှတ် ၄) (၁၉၆၅ ခုနှစ် ၊ ဇူလငို ်လ ၁၂)

(၆)

၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) အက်ဥပေဒကို သြပင်ဆင်သ််ဴ ဥပေဒ
(၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ အက်ဥပေဒ အမှတ် ) (၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ ြသဂုတ်လ ၃၁)

မူရင်ဵန််ဵဥပေဒကို သြပင်ဆင်သ််ဴ န််ဵဥပေဒမျာဵ
 ၁၃၁၇ ခုနှစ် ၊ တပို့တွဲလ ြပ််ဴေကျာ် ၁၃ ရက် (၁၉၅၆ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၁၀ ရက်)
(သြမန်မာနိုင်ငဳ သြပန်တမ်ဵ အပိငု ်ဵ (၁) ၊ ၁၉၅၆ ခုနှစ် ၊ မတ်လ (၂၄) ရက် ၊ စာမျက်နှာ - ၄၉၉ )
(၁)

၁၉၅၆ ခုနှစ် ၊ အစိဵု ရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ြခင်ဵ) အက်ဥပေဒကို သြပင်ဆင်သ််ဴ ဥပေဒ
(၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ အမိန့်ေ ဂကာ်ြငာစာ အမှတ် ၁၂၀/၂၀၁၃) (၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ ဇူလငို ်လ ၁၀)

