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အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်ာ လသူာားချငာ်းစာနာထထာကထ်ာားမှု ဓထလေ့ထ ိုားတမ်ား ဥြထေ  

 

 

 

ခ ွဲပခာားပခငာ်းမူ 

အရြ်သာားမျာားနငှ်ေ့ တ ိုကြ် ွဲ၀ငစ်စ်သည်မျာားအကကာား ခ ွဲပခာားပခငာ်း  

စည ်းမျဥ ်း ၁ ။  ပဋပိက္ခတွင  ပါ၀င သည ့်အဖွ ွဲ့မျ ်းသည  အရပ သ ်းမျ ်းနငှ ့် တိိုက္ ပွ ၀င စစ သည မျ ်း 

အကက္ ်း အမမ တစစ ခွ ခခ ်းရမည ။ တိိုက္ ပွ ၀င စစ သည မျ ်းက္ိိုသ လျှင  ဥ ်းတည တိိုက္ ခိိုက္ ရမည ။ အရပ သ ်းမျ ်းက္ိို 

ဥ ်းတည တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်း မခပြုရ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း မဟိုတ စသ  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၂။  အရပ သ ်းလူထိုအကက္ ်း အထတိ အလန ့်ခဖစ စစရန  အဓကိ္ရည ရွယ လိုပ စ  င သည ့် 

အကက္မ ်းဖက္ လိုပ ရပ မျ ်းနငှ ့် မခိမ ်းစခခ က္ မှုမျ ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၃။  စ ်းဘက္  ိိုင ရ နငှ ့် ဘ သ စရ်း ိိုင ရ  ၀န ထမ ်းမျ ်းမအှပ ပဋပိက္ခတငွ  ပါ၀င သည ့် 

အဖွ ွဲ့၏ လက္ နက္ က္ိိုင တပ ဖွ ွဲ့တွင  ပါ၀င သူအ ်းလံို်းသည    တိိုက္ ပွ ၀င စစ သည မျ ်း ခဖစ ကက္သည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၄။  ပဋပိက္ခတွင ပါ၀င စသ အဖွ ွဲ့၏ လက္ နက္ က္ိိုင တပ ဖွ ွဲ့မျ ်း ိိုရ ၌ ယင ်းအဖွ ွဲ့တငွ  

ပါ၀င စသ  လက္ စအ က္ ငယ သ ်းမျ ်း၏ က္ျင ့်၀တ သကိ္ခ အတွက္  တ ၀န ခံထ ်းသည ့် က္ွပ က္ မှု 

တ ၀န စအ က္ ရှိ စနစ တက္ျ ဖွ ွဲ့စည ်းထ ်းစသ  လက္ နက္ က္ိိုင တပ ဖွ ွဲ့မျ ်း၊ အိုပ စိုမျ ်းနငှ ့် ယူနစ မျ ်း ပါ၀င သည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၅။  အရပ သ ်းမျ ်း ိိုသည မှ  လက္ နက္ က္ိိုင တပ ဖွ ွဲ့၀င မဟိုတ သူမျ ်းက္ိို စခေါ် ိိုခခင ်း 

ခဖစ သည ။ အရပ သ ်းလထူို ိိုရ ၌ အရပ သ ်းမျ ်းခဖစ သူ လူပိုဂ္ိြုလ အ ်းလံို်း ပါဝင သည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ/ နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၆။  အရပ သ ်းမျ ်းသည  တိိုက္ ပွ မျ ်းတွင  တိိုက္ ရိိုက္ ပါဝင တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်း မရှလိျှင  ထိိုသိို ့် 

ပါဝင တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်း မခပြုသမျှ က္ လပတ လံို်း အရပ သ ်းမျ ်းအ ်း တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းမှ အက္ အက္ယွ  

စပ်းထ ်းသည ။ (နိိုင ငတံက္  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ/ နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင  

ပဋပိက္ခ) 
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အရြ်ဘကအ်ထဆာကအ်အ ိုမျာားနငှ်ေ့ စစ်ထရားဆ ိုငရ်ာ ရည်မှန်ားချကမ်ျာားအကကာား ခ ွဲပခာားပခငာ်း 

စည ်းမျဥ ်း ၇။   ပဋပိက္ခတွင ပါဝင စသ အဖွ ွဲ့မျ ်းသည  အရပ ဘက္ အစ  က္ အအံိုမျ ်းနငှ ့် 

စစ စရ်း ိိုင ရ ရည မှန ်းချက္ မျ ်းအကက္ ်း အမမ တစစ ခွ ခခ ်းရမည ။ စစ စရ်း ိိုင ရ ရည မှန ်းချက္ မျ ်းက္ိိုသ လျှင  

ဥ ်းတည တိိုက္ ခိိုက္ ရမည ။ အရပ ဘက္ အစ  က္ အအံိုမျ ်းက္ိို ဥ ်းတည တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်း မခပြုရ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ/ နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၈။  အစ  က္ အအံိုမျ ်းဟို  ိိုရ တွင  ယင ်းတိို ့်သဘ ၀၊ တည စနရ ၊ ရည ရွယ ချက္  

သိို ့်မဟိုတ  ယင ်းတိို ့်ကိ္ို အသံို်းခပြုခခင ်းစကက္ င ့် စစ စရ်း ိိုင ရ စ  င ရွက္ ချက္ က္ိို ထစိရ က္ မှုရှိစစမပ ်း 

လက္ ရှိခဖစ စနစသ  အစခခအစနတွင  ယင ်းတိို ့်ကိ္ို တစ စတိ တစ ပိိုင ်း သိို ့်မဟိုတ  လံို်းဝ  ဖျက္   ်းခခင ်း၊ သမိ ်းမိခခင ်း 

သိို ့်မဟိုတ  လက္ နက္ ပစ အ ်းခဖင ့် ဥ ်းနှမိ ခခင ်းခဖင ့် စသချ စပါက္  စစ စရ်း အသ စ ်းရစစသည ့် 

အစ  က္ အအံိုမျ ်းက္ိိုသ  စစ စရ်း ိိုင ရ ရည မှန ်းချက္ မျ ်းအခဖစ  က္န ့်သတ ထ ်းသည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ/ နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၉။  စစ စရ်း ိိုင ရ ရည မှန ်းချက္ မဟိုတ စသ  အစ  က္ အအံိုအ ်းလံို်းသည  

အရပ ဘက္ အစ  က္ အအံိုမျ ်း ခဖစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ/ နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၀။  စစ စရ်း ိိုင ရ ရည မှန ်းချက္  မဟိုတ လျှင  နငှ ့် ထိိုသိို ့်မဟိုတ သမျှ က္ လပတ လံို်း  

အရပ ဘက္ အစ  က္ အအံိုမျ ်းအ ်း တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းမ ှ အက္ အက္ွယ စပ်းထ ်းသည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ/ နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

 

ခ ွဲပခာားပခငာ်းမရှ ဘွဲ သ မ်ားကက  ားတ ိုကခ် ိုကပ်ခငာ်းမျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၁၁။  ခွ ခခ ်းခခင ်းမရှိဘ  သမိ ်းကက္ံြု်းတိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ/ နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၂။  ခွ ခခ ်းခခင ်းမရှိဘ  သမိ ်းကက္ံြု်းတိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်း ိိုသည မှ   

(က္)တိက္ျစသ စစ စရ်း ိိုင ရ ရည မှန ်းချက္ က္ိို တိိုက္ ရိိုက္ ဥ ်းတည ခခင ်း မရှိသည ့် တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းမျိြု်း။ 

(ခ)တိက္ျစသ စစ စရ်း ိိုင ရ ရည မှန ်းချက္ က္ိို တိိုက္ ရိိုက္ ဥ ်းတည နိိုင ခခင ်း မရှိသည ့် တိိုက္ ခိိုက္ ပံိုနည ်းလမ ်း 

သိို ့်မဟိုတ  လက္ နက္ မျ ်းက္ိို အသံို်းခပြုတိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းမျိြု်း သိို ့်မဟိုတ  

(ဂ)ထခိိိုက္ ပျက္ စ ်းမှုက္ိို အခပည ခပည  ိိုင ရ  လူသ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှုဥပစေက္ ခပဌ န ်းထ ်းသက္ ့်သိို ့် 

က္န ့်သတ နိိုင ခခင ်းမရှိစသ  စစ နည ်းဗျျူဟ မျ ်း သိို ့်မဟိုတ  လက္ နက္ မျ ်းက္ိို အသံို်းခပြုတိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းမျိြု်းနငှ ့် 
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အက္ျိြု်း က္ အခဖစ  ယင ်းသိို ့်စသ ကိ္စစရပ တစ ခိုချင ်းစ တွင  စစ စရ်း ိိုင ရ ရည မှန ်းချက္ မျ ်းနငှ ့် အရပ သ ်းမျ ်း 

သိို ့်မဟိုတ  အရပ ဘက္ အစ  က္ အအံိုမျ ်းအ ်း ခွ ခခ ်းမှုမရှိဘ  သမိ ်းကက္ံြု်းထမိှန စစစသ  သဘ ဝရှိသည ့် 

တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းမျိြု်းခဖစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ/ နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၃။  မမိြုွဲ့ ကက္ ်းခပကက္ ်း၊ မမိြုွဲ့၊ ရွ  သိို ့်မဟိုတ  အလ ်းတ ူ အရပ သ ်းမျ ်း သိို ့်မဟိုတ  အရပ ဘက္  

အစ  က္ အအံိုမျ ်း အမျ ်းအခပ ်းတည ရှရိ  အခခ ်းစနရ စေသတစ ခိုရှိ ရှင ်းလင ်းထင ရှ ်းစသ  စစ စရ်း ိိုင ရ  

ရည မှန ်းချက္ အချိြုွဲ့က္ိို စစ စရ်း ိိုင ရ ရည မှန ်းချက္  တစ ခိုတည ်းအခဖစ  သတ မှတ ၍ မည သိို ့်စသ လက္ နက္  

သိို ့်မဟိုတ  နည ်းလမ ်းက္ိိုမ ိို အသံို်းခပြု၍ ဗံို်းကက္ တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်း၊ အစခမ က္ ၊ ေံို်းက္ျည တိို ့်ခဖင ့် 

ပစ ခတ တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းမျ ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ/ နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

တ ိုကခ် ိုကရ်ာတ င ်အချ  ားအစာားညီမျှထရား  

စည ်းမျဥ ်း ၁၄။  စမျှ  မှန ်းထ ်းစသ  ခိိုင မ မပ ်း တိိုက္ ရိိုက္ က္ျသည ့် စစ စရ်းအသ စ ်းရမှုနငှ ့် နှုငိ ်းစ လျှင  

အရပ သ ်းစသ ံို်းမှု၊ အရပ သ ်းမျ ်း ထခိိိုက္ ေဏ ရ ရရှမိှု၊ အရပ ဘက္ အစ  က္ အအံိုမျ ်း ပျက္ စ ်း ံို်းရှု်ံးမှု 

သိို ့်မဟိုတ  ထိိုနစှ ရပ လံို်းသည  စမျှ  လင ့်ထ ်းသည ထက္  အလွန အက္ ံခဖစ စစသည ့် တိိုက္ ခိိုက္ မှုက္ိို တ ်းခမစ သည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ/ နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင  ပဋပိက္ခ) 

တ ိုကခ် ိုကရ်ာတ င ်ကက  တငက်ာက ယလ်ိုြ်ထဆာငမ်ှု 

စည ်းမျဥ ်း ၁၅။  စစ  င စရ်းမျ ်းခပြုလိုပ ရ တွင  အရပ သ ်းလူထို၊ အရပ သ ်းမျ ်းနငှ ့် အရပ ဘက္  

အစ  က္ အအံိုမျ ်းအ ်း တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းမခပြုရန  အမမ သတိထ ်းရမည ။ အရပ သ ်းအသက္  ံို်းရှု်ံးမှု၊ 

အရပ သ ်းမျ ်း ထခိိိုက္ ေဏ ရ ရရှိမှုနငှ ့် အရပ ဘက္ အစ  က္ အအံိုမျ ်း ပျက္ စ ်း ံို်းရှု ံ်းမှုတိို ့်မှ စရှ င ရှ ်းနိိုင ရန နငှ ့် 

မစရှ င ရှ ်းနိိုင ပါက္လည ်း အနည ်း ံို်းခဖစ စစရန  ခဖစ နိိုင သည ့် ကက္ိြုတင က္ က္ွယ မှု မှန သမျှက္ိို ခပြုလိုပ ရမည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၆။  ပဋပိက္ခတွင ပါဝင သည ့် အဖွ ွဲ့အသ ်းသ ်းအစနခဖင ့် ပစ မတှ မျ ်းသည  စစ စရ်း ိိုင ရ  

ရည မှန ်းချက္ မျ ်းခဖစ စကက္ င ်း အတည ခပြုနိိုင ရန  ခဖစ နိိုင စသ အရ အ ်းလံို်းက္ိို လိုပ စ  င ရမည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၇။  အရပ သ ်းအသက္  ံိုရှု ံ်းမှု၊ အရပ သ ်းမျ ်း ထခိိိုက္ ေဏ ရ ရရှိမှုနငှ ့် အရပ ဘက္  

အစ  က္ အအံိုမျ ်း ပျက္ စ ်း ံို်းရှု်ံးမှုတိို ့်မှ စရှ င ရှ ်းနိိုင စရ်းနငှ ့် မစရှ င ရှ ်းနိိုင ပါက္လည ်း အနည ်း ံို်းခဖစ စစရန  

ပဋပိက္ခတွင ပါဝင သည ့် အဖွ ွဲ့အသ ်းသ ်းအစနခဖင ့် စစ ပွ တွင  အသံို်းခပြုမည ့်လက္ နက္ မျ ်းနငှ ့် 

တိိုက္ ခိိုက္ ပံိုနည ်းလမ ်းမျ ်းအ ်း စရွ်းချယ ရ တွင  ခဖစ နိိုင စသ အရ အ ်းလံို်းက္ိို ထည ့်သွင ်းစဥ ်းစ ်း 
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လိုပ စ  င ရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ/ နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင  

ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၈။  ပဋပိက္ခတွင ပါဝင သည ့် အဖွ ွဲ့အသ ်းသ ်းအစနခဖင ့် စမျှ  မှန ်းထ ်းစသ  ခိိုင မ မပ ်း 

တိိုက္ ရိိုက္ က္ျသည ့် စစ စရ်းအသ စ ်းရမှုနငှ ့် နှုငိ ်းစ လျှင  အရပ သ ်းစသ ံို်းမှု၊ အရပ သ ်းမျ ်း ထခိိိုက္ ေဏ ရ ရရှိမှု၊ 

အရပ ဘက္ အစ  က္ အအံိုမျ ်း ပျက္ စ ်း ံို်းရှု်ံးမှု သိို ့်မဟိုတ  ထိိုနစှ ရပ လံို်းသည  စမျှ  လင ့်ထ ်းသည ထက္  

အလွန အက္ ံခဖစ နိိုင စခခ ရှိ / မရှိ က္ိို ချင ့်ချိန တွက္ ချက္ နိိုင ရန  ခဖစ နိိုင စသ  အရ အ ်းလံို်းက္ိို ထည ့်သွင ်းစဥ ်းစ ်း 

လိုပ စ  င ရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ/ နိိုင ငတံက္  အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၉။  ပဋပိက္ခတွင ပါဝင သည ့် အဖွ ွဲ့အသ ်းသ ်းအစနခဖင ့် ပစ မှတ သည  စစ စရ်း ိိုင ရ  

ရည မှန ်းချက္ မဟိုတ စကက္ င ်း စပေါ်လွင ထင ရှ ်းလျှင  သိို ့်မဟိုတ  စမျှ  မှန ်းထ ်းစသ  ခိိုင မ မပ ်း တိိုက္ ရိိုက္ က္ျသည ့် 

စစ စရ်းအသ စ ်းရမှုနငှ ့် နှုငိ ်းစ လျှင  အရပ သ ်းစသ ံို်းမှု၊ အရပ သ ်းမျ ်း ထခိိိုက္ ေဏ ရ ရရှိမှု၊ 

အရပ ဘက္ အစ  က္ အအံိုမျ ်း ပျက္ စ ်း ံို်းရှု်ံးမှု သိို ့်မဟိုတ  ထိိုနစှ ရပ လံို်းသည  စမျှ  လင ့်ထ ်းသည ထက္  

အလွန အက္ ံခဖစ စစနိိုင မည ့် တိိုက္ ခိိုက္ မှုမျိြု်းခဖစ စကက္ င ်း စပေါ်လွင ထင ရှ ်းလျှင  ထိိုတိိုက္ ခိိုက္ မှုက္ိို ပယ ဖျက္ ရန  

သိို ့်မဟိုတ  ရပ  ိိုင ်းရန  ခဖစ နိိုင စသ အရ အ ်းလံို်းက္ိို လိုပ စ  င ရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၂၀။  မခဖစ နိိုင စသ အစခခအစနမျိြု်းမဟိုတ လျှင  ပဋပိက္ခတွင ပါ၀င သည ့် 

အဖွ ွဲ့အသ ်းသ ်းအစနခဖင ့် အရပ သ ်းလူထိုက္ိို ထခိိိုက္ နိိုင စခခရှိစသ  တိိုက္ ခိိုက္ မှုမျ ်းအတွက္  ထစိရ က္ သည ့် 

ကက္ိြုတင သတိစပ်းမှု ခပြုလိုပ ရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၂၁။  တူည စသ စစ စရ်းအသ စ ်းရရှိမှုမျိြု်းက္ိိုသ  စပ်းနိိုင သည ့် စစ စရ်း ိိုင ရ ရည မှန ်းချက္  

အမျ ်းအခပ ်းရှသိည ့်အနက္  တစ ခိုကိ္ို စရွ်းချယ သည ့်အခါမျိြု်းတွင  တိိုက္ ခိိုက္ မှုစကက္ င ့် အရပ သ ်းမျ ်း၏ 

အသက္ အနတရ ယ နငှ ့် အရပ ဘက္  ိိုင ရ အစ  က္ အအံိုမျ ်း ထခိိိုက္ မှုအနတရ ယ  အနည ်း ံို်း ခဖစ စစမည ဟို 

ယူ ရစသ  ရည မှန ်းချက္ ကိ္ို စရွ်းချယ တိိုက္ ခိိုက္ ရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ/ 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

တ ိုကခ် ိုကမ်ှုမျာား၏အကျ  ားဆကမ်ျာားမှ ကက  တငက်ာက ယမ်ှုမျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၂၂။  ပဋပိက္ခတွင ပါဝင သည ့် အဖွ ွဲ့အသ ်းသ ်းအစနခဖင ့် တိိုက္ ခိိုက္ မှုမျ ်း၏ အက္ျိြု်း က္ မျ ်းမ ှ

ယင ်းတိို ့်၏ ထနိ ်းချြုပ မှုစအ က္ တွင ရှိစနစသ  အရပ သ ်းမျ ်းနငှ ့် အရပ ဘက္  ိိုင ရ  အစ  က္ အအံိုမျ ်းက္ိို 

အက္ အက္ွယ စပ်းနိိုင ရန  ခဖစ နိိုင စသ  ကက္ိြုတင က္ က္ွယ မှုမျ ်းအ ်းလံို်းက္ိို လိုပ စ  င ရမည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ/ နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင  ပဋပိက္ခ) 
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စည ်းမျဥ ်း ၂၃။  ပဋပိက္ခတွင ပါဝင သည ့် အဖွ ွဲ့အသ ်းသ ်းအစနခဖင ့် စစ စရ်း ိိုင ရ ရည မှန ်းချက္ မျ ်းက္ိို 

လူစနထထူပ သည ့် စေသမျ ်းအတွင ်း သိို ့်မဟိုတ  အန ်းအန ်းတွင  ထ ်းရှခိခင ်းအ ်း ခဖစ နိိုင သမျှ စရှ င ကက္ဥ ရမည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၂၄။  ပဋပိက္ခတွင ပါဝင သည ့် အဖွ ွဲ့အသ ်းသ ်းအစနခဖင ့် ယင ်းတိို ့်ထနိ ်းချြုပ မှုစအ က္ ရှ ိ

အရပ သ ်းမျ ်းနငှ ့် အရပ ဘက္  ိိုင ရ အစ  က္ အအံိုမျ ်းက္ိို စစ စရ်း ိိုင ရ ရည မှန ်းချက္ မျ ်း၏ အန ်း၀န ်းက္ျင မ ှ

ခဖစ နိိုင သမျှ ဖယ ရှ ်းရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / အခငင ်းပွ ်းဖွယ  နိိုင ငတံက္  

အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

 

အထာူးကာက ယထ်စာင်ေ့ထရှာကမ်ှုထြားထာားထသာ လြူိုဂ္  လမ်ျာားနငှေ့ ်အရာဝတတ  မျာား 

ထဆားဘကဆ် ိုငရ်ာနငှ်ေ့ ဘာသာထရားဆ ိုငရ်ာ လြူိုဂ္  လမ်ျာားနငှ်ေ့ အရာဝတတ  မျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၂၅။  စ ်းက္ိုသမှုသက္ သက္ က္ိိုသ လျှင  တ ၀န စပ်းအပ ထ ်းခခင ်းခရံစသ  

စ ်းဘက္  ိိုင ရ ပိုဂ္ိြုလ မျ ်းအ ်း အစခခအစနအ ်းလံို်းတငွ  အစလ်းထ ်းစလ်းစ ်းရမည ခဖစ မပ ်း အက္ အက္ယွ  

စပ်းရမည ။ ယင ်းတိို ့်သည  ယင ်းတိို ့်၏ လူသ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှုလိုပ ငန ်းတ ဝန မဟိုတ စသ  ရန သကူ္ိို 

အနတရ ယ ခပြုသည ့်လိုပ ရပ မျ ်းက္ိို က္ျျူ်းလွန ပါက္ ယင ်းတိို ့်ရရှိထ ်းစသ  အက္ အက္ွယ ကိ္ို  ံို်းရှု်ံးသည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၂၆။  စ ်းဘက္  ိိုင ရ က္ျင ့်ဝတ နငှ ့်အည  စ ်းက္ိုသမှုတ ဝန ထမ ်းစ  င ခခင ်းအတွက္  

လူပိုဂ္ိြုလ တစ ဥ ်းက္ိို အခပစ စပ်းခခင ်း သိို ့်မဟိုတ  စ ်းက္ိုသမှုလိုပ ငန ်းမျ ်းတငွ  ပါဝင စ  င ရွက္ စနရသည ့် 

လူပိုဂ္ိြုလ တစ ဥ ်းအ ်း စ ်းဘက္  ိိုင ရ က္ျင ့်ဝတ နငှ ့် န ့်က္ျင စသ  လိုပ ရပ မျ ်းက္ိို အတင ်းအက္ျပ  

လိုပ စ  င စစခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၂၇။  ဘ သ စရ်းသက္ သက္ က္ိိုသ လျှင  စ  င ရွက္ ရန  တ ဝန စပ်းအပ ထ ်းခခင ်းခရံစသ  

ဘ သ စရ်း ိိုင ရ ပိုဂ္ိြုလ မျ ်းအ ်း အစခခအစနအ ်းလံို်းတွင  အစလ်းထ ်းစလ်းစ ်းရမည ခဖစ မပ ်း အက္ အက္ယွ  

စပ်းရမည ။ ယင ်းတိို ့်သည  ယင ်းတိို ့်၏ လူသ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှုလိုပ ငန ်းတ ဝန မဟိုတ စသ  ရန သကူ္ိို 

အနတရ ယ ခပြုသည ့်လိုပ ရပ မျ ်းက္ိို က္ျျူ်းလွန ပါက္ ယင ်းတိို ့်ရရှိထ ်းစသ  အက္ အက္ွယ ကိ္ို  ံို်းရှု်ံးသည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၂၈။  စ ်းက္ိုသမှု ိိုင ရ ရည ရွယ ချက္ သက္ သက္ ခဖင ့်သ  တ ဝန စပ်းအပ ထ ်းစသ  

စ ်းဘက္  ိိုင ရ တပ ဖွ ွဲ့မျ ်းအ ်း အစခခအစနအ ်းလံို်းတွင  အစလ်းထ ်းစလ်းစ ်းရမည ခဖစ မပ ်း အက္ အက္ယွ  

စပ်းရမည ။ ယင ်းတိို ့်သည  ယင ်းတိို ့်၏ လူသ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှုလိုပ ငန ်းတ ဝန မဟိုတ စသ  ရန သကူ္ိို 
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အနတရ ယ ခပြုသည ့်လိုပ ရပ မျ ်းအ ်း က္ျျူ်းလွန ရန  အသံို်းချခခင ်းခရံလျှင  ယင ်းတိို ့်ရရှိထ ်းစသ  အက္ အက္ွယ က္ိို 

 ံို်းရှု်ံးသည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၂၉။  စ ်းဘက္  ိိုင ရ သယ ယူပိို ့်စ  င စရ်းသက္ သက္ ကိ္ိုသ လျှင  တ ဝန စပ်းအပ ထ ်း 

စသ  စ ်းဘက္  ိိုင ရ ပိို ့်စ  င စရ်းယ ဥ မျ ်းအ ်း အစခခအစနအ ်းလံို်းတငွ  အစလ်းထ ်းစလ်းစ ်းရမည  ခဖစ မပ ်း 

အက္ အက္ွယ စပ်းရမည ။ ယင ်းတိို ့်သည  ယင ်းတိို ့်၏ လူသ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှုလိုပ ငန ်းတ ဝန  

မဟိုတ စသ  ရန သူက္ိိုအနတရ ယ ခပြုသည ့်လိုပ ရပ မျ ်းအ ်း က္ျျူ်းလွန ရန  အသံို်းချခခင ်းခရံလျှင  ယင ်းတိို ့် 

ရရှိထ ်းစသ  အက္ အက္ယွ က္ိို  ံို်းရှု ံ်းသည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ/ နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၃၀။  အခပည ခပည  ိိုင ရ ဥပစေနငှ ့်အည  ဂျ န ဗ သစဘ တူည ချက္ မျ ်းတွင ပါရှသိည ့် 

သသိ ထင ရှ ်းစသ  သစက္ေတအမှတ အသ ်း တပ  င စဖ  ခပထ ်းသည ့် စ ်းဘက္  ိိုင ရ နငှ ့် ဘ သ စရ်း ိိုင ရ  

လူပိုဂိ္ြုလ မျ ်းနငှ ့် အရ ၀တတ ြုမျ ်းက္ိို တိိုက္ ရိိုက္ ဥ ်းတည တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

လသူာားချငာ်းစာနာမှုဆ ိုငရ်ာကယဆ်ယထ်ရားလိုြ်ငန်ားထဆာငရ် ကသ်ည်ေ့ လြူိုဂ္  လမ်ျာားနငှ်ေ့ အရာဝတတ  မျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၃၁။  လူသ ်းချင ်းစ န မှု ိိုင ရ က္ယ  ယ စရ်းလိုပ ငန ်းစ  င ရွက္ သည ့် လူပိုဂ္ိြုလ မျ ်း အ ်း 

အစလ်းထ ်းစလ်းစ ်းရမည ခဖစ မပ ်း အက္ အက္ွယ စပ်းရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၃၂။  လူသ ်းချင ်းစ န မှု ိိုင ရ က္ယ  ယ စရ်းလိုပ ငန ်းမျ ်းအတွက္  အသံို်းခပြုသည ့် 

အရ ဝတတ ြုမျ ်းက္ိို အစလ်းထ ်းစလ်းစ ်းရမည ခဖစ မပ ်း အက္ အက္ယွ စပ်းရမည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

ငင မ်ားချမ်ားထရားထ န်ားသ မ်ားမှုအဖ ွဲ ွဲ့တ ငြ်ါဝငသ်ည်ေ့ လြူိုဂ္  လမ်ျာားနငှ်ေ့ အရာ၀တတ  မျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၃၃။  အခပည ခပည  ိိုင ရ လူသ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှုဥပစေအရ အရပ သ ်းမျ ်းနငှ ့် 

အရပ ဘက္ အစ  က္ အအံိုမျ ်းအ ်းစပ်းထ ်းစသ  အက္ အက္ွယ က္ိို က္ိုလသမဂ္ပဋညိ ဥ နငှ ့်အည  

မငမိ ်းချမ ်းစရ်းထနိ ်းသမိ ်းမှုအဖွ ွဲ့တွင ပါဝင စ  င ရွက္ စနသည ့် လူပိုဂ္ိြုလ မျ ်းနငှ ့် အရ ဝတတ ြုမျ ်းက္ ရရှိစနသမျှ 

က္ လပတ လံို်း ထိိုလူပိုဂိ္ြုလ မျ ်းနငှ ့် အရ ဝတတ ြုမျ ်းက္ိို တိိုက္ ရိိုက္ ဥ ်းတည တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

သတငာ်းစာဆရာမျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၃၄။  တိိုက္ ပွ မျ ်းတငွ  တိိုက္ ရိိုက္ ပါဝင တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းမရှိသမျှက္ လပတ လံို်း လက္ နက္ က္ိိုင  

ပဋပိက္ခစေသတငွ  တ ဝန ထမ ်းစ  င လျှက္ ရှိစသ  အရပ သ ်းသတင ်းစ  ရ မျ ်းအ ်း အစလ်းထ ်းစလ်းစ ်း 
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ရမည ခဖစ မပ ်း အက္ အက္ယွ စပ်းရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

အကာအက ယထ်ြားထာားထသာဇိုန်နယထ်ပမမျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၃၅။  တိိုက္ ပွ မျ ်း၏စဘ်းအနတရ ယ မှလွတ က္င ်းစစရန  ေဏ ရ ရသူမျ ်း၊ ဖျ ်းန စနသူမျ ်း နငှ ့် 

အရပ သ ်းမျ ်းထ ်းရှရိ  ဇိုန နယ စခမက္ိို တိိုက္ ရိိုက္ ဥ ်းတည တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၃၆။  ပဋပိက္ခတွင ပါဝင သည ့်အဖွ ွဲ့မျ ်းအကက္ ်း သစဘ တူသတ မှတ ထ ်းစသ  စစ မ ့်ဇိုန ကိ္ို 

တိိုက္ ရိိုက္ ဥ ်းတည တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္  

အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၃၇။  ခံစစ စေသမဟိုတ စသ စနရ က္ိို တိိုက္ ရိိုက္ ဥ ်းတည တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင  ပဋပိက္ခ) 

ယဥ်ထကျားမှုဆ ိုငရ်ာ အထဆာကအ်အ ိုမျာား  

စည ်းမျဥ ်း ၃၈။  ပဋပိက္ခတွင ပါဝင သည ့် အဖွ ွဲ့အသ ်းသ ်းသည  ယဥ စက္ျ်းမှု ိိုင ရ  အစ  က္ အအံို 

မျ ်းအ ်း အစလ်းထ ်းစလ်းစ ်းရမည ။ 

(က္)ဘ သ စရ်း၊ အနိုပည ၊ သပိပံ၊ ပည စရ်း သိို ့်မဟိုတ  က္ိုသိိုလ ခဖစ  လိုပ ငန ်းမျ ်းအတွက္  ရည ရွယ သည ့် 

အစ  က္ အအံိုမျ ်းနငှ ့် သမိိုင ်းဝင အထမိ ်းအမှတ မျ ်းသည  စစ စရ်း ိိုင ရ ရည မှန ်းချက္ မျ ်းမဟိုတ ပါက္ 

ယင ်းတိို ့်အ ်းပျက္ စ ်းခခင ်းမရှစိစရန  စစ  င စရ်းစ  င ရွက္ ရ တွင  အထ်ူးသခဖင ့် ဂရိုစိိုက္ ရမည ။ 

(ခ)စစ စရ်း ိိုင ရ လိိုအပ ချက္ အရ အလွန တရ  အစရ်းတကက္ ်းလိိုအပ ခခင ်းမဟိုတ လျှင  လူတိိုင ်းအတကွ္  

အလွန အစရ်းပါတန ဘိို်းထ ်းသည ့် ယဥ စက္ျ်းမှုအစမအွနစှ  ိိုင ရ  အစ  က္ အအံိုက္ိို မတိိုက္ ခိိုက္ ရ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၃၉။  စစ စရ်း ိိုင ရ လိိုအပ ချက္ အရ အစရ်းတကက္ ်းလိိုအပ ခခင ်းမဟိုတ လျှင  လူတိိုင ်း အတကွ္  

အလွန အစရ်းပါတန ဘိို်းထ ်းသည ့် ယဥ စက္ျ်းမှုအစမအွနစှ  ိိုင ရ  အစ  က္ အအံိုက္ိို ဖျက္   ်းရန  သိို ့်မဟိုတ  

ပျက္ စ ်းစစရန  အလ ်းအလ ရှိစသ  ရည ရွယ ချက္ မျ ်းအတွက္  အသံို်းခပြုခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၄၀။  ပဋပိက္ခတွင ပါဝင သည ့် အဖွ ွဲ့အသ ်းသ ်းအစနခဖင ့် ယဥ စက္ျ်းမှု ိိုင ရ ပစစည ်းမျ ်းက္ိို 

အက္ အက္ွယ စပ်းရမည ။ 
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(က္)ဘ သ စရ်း၊ ရန ပံိုစင၊ွ ပည စရ်း၊ ဝိဇဇ သပိပံ ပည ရပ  ိိုင ရ မျ ်း၊ သမိိုင ်းဝင အထမိ ်းအမှတ နငှ ့် 

ဝိဇဇ သပိပံပည ရပ  ိိုင ရ  လက္ ရ မျ ်းအတွက္  ရည စူ်းသတ မှတ ထ ်းစသ  အစ  က္ အအံိုမျ ်းက္ိို 

သမိ ်း ည ်းခခင ်း သိို ့်မဟိုတ  ဖျက္   ်းခခင ်း သိို ့်မဟိုတ  ပျက္ စ ်းစစရန  ရည ရွယ ခပြုလိုပ ခခင ်းမျ ်း အ ်းလံို်းက္ိို 

တ ်းခမစ သည ။ 

(ခ)လူတိိုင ်းနငှ ့်သက္  ိိုင စသ  အလွန အစရ်းကက္ ်းသည ့် ယဥ စက္ျ်းမှု ိိုင ရ အစမွအနစှ ပစစည ်းမျ ်းအ ်း 

မည သည ့်ပံိုစခံဖင ့်မ ိို ခိို်းယူခခင ်း၊ လိုယက္ ခခင ်း သိို ့်မဟိုတ  အလွ သံို်းစ ်းခပြုလိုပ ခခင ်းနငှ ့် လက္ သရမ ်းဖျက္   ်းသည ့် 

လိုပ ရပ မှန သမျှက္ိို တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္  အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၄၁။  နယ စခမသမိ ်းပိိုက္ ထ ်းသည ့်အ ဏ ပိိုင အစနခဖင ့် အသမိ ်းပိိုက္ ခံနယ စခမမ ှ

ယဥ စက္ျ်းမှု ိိုင ရ ပစစည ်းမျ ်းအ ်း တရ ်းမဝင  ခပင ပသိို ့်တင ပိို ့်မှုက္ိို က္ က္ွယ တ ်း  ်းရမည ။ တရ ်းမဝင  

တင ပိို ့်ခ ့်သည ့်ပစစည ်းကိ္ို အသမိ ်းပိိုက္ ခံနယ စခမရှိ တရ ်းဝင လိုပ ပိိုင ခွင ့်ရှိစသ  အ ဏ ပိိုင ထ ံ ခပန လည  

အပ နှစံစရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

အနတရာယရှ် ထသာ စ မ်ားအာားမျာားြါဝငသ်ည်ေ့ လိုြ်ငန်ားမျာားနငှ်ေ့ အထဆာကအ်အ ိုမျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၄၂။   ည မျ ်း၊ တ တမံမျ ်းနငှ ့် နျျူက္လ ်းယ ်းစွမ ်းအင သံို်းလျှပ စစ ဓ တ အ ်းစပ်းစက္ ရံို 

မျ ်းက္ ့်သိို ့် အနတရ ယ ရှိစသ စွမ ်းအ ်းမျ ်းပါဝင သည ့် အစ  က္ အဥ မျ ်း၊ စနရ မျ ်းနငှ ့် ယင ်းတိို ့်၏ 

အန ်းတဝိိုက္ တွင  သိို ့်မဟိုတ  ပတ ဝန ်းက္ျင အတွင ်း တည ရှိစသ  အခခ ်းစနရ အစ  က္ အဥ မျ ်းက္ိို 

တိိုက္ ခိိုက္ လျှင  အနတရ ယ ရှိစသ စမွ ်းအ ်းမျ ်း ခဖစ စပေါ်လ ခခင ်းနငှ ့် ယင ်း၏အက္ျိြု်း က္ အခဖစ  

အရပ သ ်းမျ ်းအကက္ ်း အလွန  ိို်းရွ ်းစသ   ံို်းရှု ံ်းမှုမျ ်းမှ စရှ င ရှ ်းနိိုင ရန အလိို ့်ဌ  အထ်ူးဂရိုခပြုရမည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 
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သဘာ၀ြတဝ်န်ားကျင ်

စည ်းမျဥ ်း ၄၃။  တိိုက္ ပွ မျ ်းတွင လိိုက္ န က္ျင ့်သံို်းရမည ့် စယဘိုယျစည ်းမျဥ ်းမျ ်းသည  

သဘ ဝပတ ဝန ်းက္ျင နငှ ့် အက္ျံြု်းဝင သက္  ိိုင သည ။ 

(က္) စစ စရ်း ိိုင ရ ရည မှန ်းချက္ မဟိုတ လျှင  သဘ ဝပတ ဝန ်းက္ျင ၏ မည သည ့်အစတိ အပိိုင ်းက္ိိုမျှ 

တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်း မခပြုလိုပ ရ။ 

(ခ) အလွန အစရ်းကက္ ်းသည ့် စစ စရ်းလိိုအပ ချက္ စကက္ င ့်မဟိုတ လျှင  သဘ ၀ပတ ဝန ်းက္ျင ၏ မည သည ့် 

အစတိ အပိိုင ်းက္ိိုမ ိို ဖျက္   ်းခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ 

(ဂ) စမျှ  မှန ်းထ ်းစသ  ခိိုင မ မပ ်းတိိုက္ ရိိုက္ က္ျသည ့် စစ စရ်းအသ စ ်းရမှုနငှ ့်နှုငိ ်းစ လျှင  ပတ ဝန ်းက္ျင က္ိို 

စမျှ  လင ့်ထ ်းသည ထက္  အလွန အက္ ံ ထခိိိုက္ ပျက္ စ ်းစစဖွယ ရ ရှိစသ  စစ စရ်းရည မှန ်းချက္ တစ ရပ က္ိို 

တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၄၄။  သဘ ဝပတ ဝန ်းက္ျင  က္ ကွ္ယ မှုနငှ ့် ထနိ ်းသမိ ်းမှုက္ိို အစလ်းထ ်းစဥ ်းစ ်းက္  

စစ ပွ တိိုက္ ခိိုက္ ပံို၊ တိိုက္ ခိိုက္ နည ်းမျ ်းနငှ ့် လက္ နက္ မျ ်းက္ိို အသံို်းခပြုရမည ။ စစ  င စရ်းခပြုလိုပ ရ တွင  

ပတ ဝန ်းက္ျင က္ိို ထခိိိုက္ ပျက္ စ ်းမှုမှ စရှ င ရှ ်းနိိုင ရန နငှ ့် မစရှ င ရှ ်းနိိုင ပါက္လည ်း ထခိိိုက္ ပျက္ စ ်းမှု 

အနည ်း ံို်းခဖစ စစရန  ခဖစ နိိုင သမျှစသ  ကက္ိြုတင က္ က္ယွ မှုမျ ်းက္ိို ခပြုလိုပ ရမည ။ စစ  င စရ်းမျ ်းစကက္ င ့် 

သဘ ဝပတ ဝန ်းက္ျင အစပေါ် သက္ စရ က္ မှုမျ ်းအတွက္  သပိပံ ိိုင ရ  တိက္ျစသချ မှုမရှိဟို ိိုက္  ပဋပိက္ခတွင  

ပါဝင စနစသ အဖွ ွဲ့သည  ယင ်းတိို ့်စသ  ကက္ိြုတင က္ က္ွယ မှုမျ ်း ခပြုလိုပ ခခင ်းမရှသိည ့်အတွက္  

အခပစ မှက္င ်းလွှတ ခွင ့် ရရှိမည  မဟိုတ စပ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / အခငင ်းပွ ်းဖွယ  နိိုင ငတံက္  

အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၄၅။  သဘ ဝပတ ဝန ်းက္ျင က္ိို ကက္ ်းကက္ ်းမ ်းမ ်း၊ စရရှည  အလွန  ိို်းရွ ်းစွ  

ပျက္ စ ်းစစမည ဟိုယူ ရသည ့် သိို ့်မဟိုတ  ပျက္ စ ်းစစရန ရည ရွယ သည ့် စစ ပွ တိိုက္ ခိိုက္ ပံို၊ တိိုက္ ခိိုက္ နည ်းမျ ်းနငှ ့် 

လက္ နက္ မျ ်းက္ိို အသံို်းခပြုခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ သဘ ဝပတ ဝန ်းက္ျင အ ်း ဖျက္   ်းသည ့်နည ်းက္ိို 

လက္ နက္ အခဖစ  အသံို်းမခပြုရ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / အခငင ်းပွ ်းဖွယ  နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 
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တ ကျထသာ စစ်မကတ် ိုကခ် ိုကြ် ိုတ ိုကခ် ိုကန်ည်ား 

ထနရာထ ိုငခ်ငာ်းပငငာ်းြယပ်ခငာ်း 

စည ်းမျဥ ်း ၄၆။  စနစရ စနရ မရှိစစရဟို အမိန ့်စပ်းခခင ်း၊ ဤနည ်းလမ ်းခဖင ့် ထိိုစနရ ရှိ ရန သကူ္ိို 

မခိမ ်းစခခ က္ ခခင ်း သိို ့်မဟိုတ  တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းတိို ့်ကိ္ို တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၄၇။  တိိုက္ ပွ တွင ပါဝင ခခင ်းမရှိသအူခဖစ  အသအိမှတ ခပြုထ ်းသူမျ ်းအ ်း တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းက္ိို 

တ ်းခမစ သည ။ တိိုက္ ပွ တငွ ပါဝင ခခင ်းမရှသိူ ိိုသည မှ  မည သည ့်တိိုက္ ခိိုက္ မှုတငွ မျှ ပါဝင တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်း 

မခပြုသည ့်အခပင  ထကွ္ စခပ်းလွတ စခမ က္ ရန  ကက္ိြု်းပမ ်းခခင ်းမရှိသည ့် 

(က္) ရန သူ ့်လက္ တွင ်းစရ က္ ရှိသွ ်းသ ူ

(ခ) သတိလစ စမ့်စခမ ခခင ်း၊ သစဘေ ပျက္ ခခင ်း၊ ေဏ ရ ရခခင ်း သိို ့်မဟိုတ  ဖျ ်းန ခခင ်းတိို ့်စကက္ င ့် အက္ အကွ္ယ မ ့် 

ခဖစ စနသူ သိို ့်မဟိုတ  

(ဂ) လက္ နက္ ချလိိုစကက္ င ်း ရှင ်းရငှ ်းလင ်းလင ်းစဖ  ခပသတိူို ့် ခဖစ ပါသည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၄၈။  စဘ်းအနတရ ယ ကက္ံြုစတွွဲ့ချိန တွင  စလယ ဥ စပေါ်မှ စလထ ်းခဖင ့် ခိုန  င ်းလ သူမျ ်းအ ်း 

၎င ်းတိို ့်စလထ ်းခဖင ့်  င ်းသက္ စနစဥ အတွင ်း ပစ မှတ ထ ်းတိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းက္ိို တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

ြစစည်ားမျာားက ို ဖျကဆ်ာီးပခငာ်းနငှ်ေ့ သ မ်ားဆည်ားပခငာ်း 

စည ်းမျဥ ်း ၄၉။  ပဋပိက္ခတွင ပါဝင စသ အဖွ ွဲ့မျ ်းသည  ရန သူဘက္ က္ပိိုင  ိိုင စသ  စစ ဘက္  ိိုင ရ  

က္ိရိယ တန   ပလ မျ ်းက္ိို စစ အတွင ်း အဓမမလိုယူစသ ပစစည ်းအခဖစ  သမိ ်း ည ်းနိိုင သည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ)  

စည ်းမျဥ ်း ၅၀။  အလွန အစရ်းကက္ ်းသည ့် စစ စရ်းလိိုအပ ချက္ စကက္ င ့်မဟိုတ လျှင  ရန သ၏ူပစစည ်းမျ ်း 

အ ်း ဖျက္   ်းခခင ်း သိို ့်မဟိုတ  သမိ ်း ည ်းခခင ်းက္ိို တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၅၁ ။  သမိ ်းပိိုက္ ထ ်းစသ နယ စခမတွင … 

(က္) စစ  င စရ်းအတွက္ အသံို်းခပြုနိိုင သည ့် အမျ ်းနငှ ့်သက္  ိိုင စသ  စရွှွဲ့စခပ င ်းနိိုင သည ့်ပစစည ်းမျ ်းက္ိို 

သမိ ်း ည ်းနိိုင သည ။  
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(ခ) အခခ ်းသူပိိုင ပစစည ်းက္ိို အသံို်းခပြုခွင ့်စည ်းမျဥ ်းအရ မစရွှွဲ့မစခပ င ်းနိိုင စသ  ပစစည ်းမျ ်းအ ်း စ မံခန ့်ခွ ရမည ။ 

(ဂ) အလွန အစရ်းကက္ ်းသည ့် စစ စရ်းလိိုအပ ချက္ အရ ဖျက္   ်းခခင ်း သိို ့်မဟိုတ  သမိ ်း ည ်းခခင ်း ခပြုလိုပ ရန  

လိိုအပ သည ့်အခါမှလွ ၍ ပိုဂ္လိက္ပိိုင ပစစည ်းမျ ်းက္ိို စလ်းစ ်းရမည ။ သမိ ်းယခူခင ်း မခပြုနိိုင ပါ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၅၂။  လိုယက္ ဖျက္   ်းခခင ်းက္ိို တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ/ 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

အစာထရစာငတမ် တထ်စပခငာ်းနငှ်ေ့ လသူာားချငာ်းစာနာထထာကထ်ာားမှု ကယဆ်ယထ်ရားြစစည်ား ရရှ ခ င်ေ့ 

စည ်းမျဥ ်း ၅၃။  စစ ပွ တိိုက္ ခိိုက္ သည ့်နည ်းလမ ်းအခဖစ  အရပ သ ်းလူထိုအ ်း အစ စရစ  

ငတ ခပတ စအ င လိုပ ခခင ်းက္ိို တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၅၄။  အရပ သ ်းလူထို အသက္ ရငှ သန စရ်းအတွက္  လိိုအပ သည ့်အရ မျ ်းအ ်း 

တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်း၊ ဖျက္   ်းခခင ်း၊ ဖယ ရှ ်းခခင ်း သိို ့်မဟိုတ  အသံို်းခပြု၍မရစအ င ခပြုလိုပ ခခင ်းတိို ့်ကိ္ို တ ်းခမစ သည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၅၅။  ပဋပိက္ခတွင ပါဝင စသ အဖွ ွဲ့မျ ်းအစနခဖင ့် အက္ူအည လိိုအပ စနစသ  အရပ သ ်းမျ ်း 

အတွက္  လူသ ်းချင ်းစ န မှု ိိုင ရ က္ယ  ယ စရ်းပစစည ်းမျ ်းက္ိို အလျှင အခမန  အတ ်းအ  ်းမရှိ ခဖတ သန ်းခွင ့် 

ခပြုရမည ခဖစ မပ ်း ထိိုသိို ့်ခဖတ သန ်းမှုက္ိို အ င စခပစချ စမွွဲ့စအ င  စ  င ရွက္ စပ်းရမည ။ က္ယ  ယ စရ်း 

ပစစည ်းမျ ်းစပ်းစဝမှု၏ သစဘ သဘ ဝသည  ဘက္ လိိုက္ မှုမရှိဘ  ထိိုအဖွ ွဲ့မျ ်း၏ ထနိ ်းချြုပ မှုစအ က္ တငွ ပင  

ခွ ခွ ခခ ်းခခ ်းတစ စံိုတစ ရ မခပြုလိုပ ဘ  စ  င ရွက္ ရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္  

အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၅၆။ ပဋပိက္ခတွင ပါဝင စသ အဖွ ွဲ့မျ ်းအစနခဖင ့် ခွင ့်ခပြုထ ်းစသ  လူသ ်းချင ်းစ န မှု ိိုင ရ  

က္ယ  ယ စရ်း လိုပ စ  င စနသူမျ ်းအ ်း ယင ်းတိို ့်၏တ ဝန မျ ်းကိ္ို ထမ ်းစ  င နိိုင ရန အတွက္  လွတ လပ စ ွ 

လှုပ ရှ ်းခွင ့်ခပြုရမည ။ အလွန အစရ်းကက္ ်းစသ  စစ စရ်းလိိုအပ ချက္ ရှိသည ့်အခါမျိြု်းတွင သ  ယင ်းတိို ့်၏ 

လှုပ ရှ ်းမှုမျ ်းက္ိို ယ ယ အ ်းခဖင ့် က္န ့်သတ နိိုင သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္  

အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

ြရ ယာယဆ်ငလ်ည်ှေ့ဖျာားပခငာ်း  

စည ်းမျဥ ်း ၅၇။ အခပည ခပည  ိိုင ရ လူသ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှုဥပစေ၏ စည ်းမျဥ ်းက္ိို မချိြု်းစဖ က္ သစရွွဲ့ 

စစ ပရိယ ယ အသံို်းခပြုမှုက္ိို တ ်းခမစ ခခင ်းမရှိ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 
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စည ်းမျဥ ်း ၅၈။ အပစ အခတ ရပ  ိိုင ်းသည ့် အလံခဖျူက္ိို မစလျ  မက္န အသံို်းခပြုခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင  ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၅၉။ ဂျ န ဗ သစဘ တူည ချက္ မျ ်းတွင ပါရှသိည ့် ထင ရှ ်းစသ  သစက္ေတအမှတ အသ ်းမျ ်းက္ိို 

မစလျ  မက္န အသံို်းခပြုခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၆၀။ က္ိုလသမဂ္အဖွ ွဲ့က္ ခွင ့်ခပြုထ ်းသည မှအပ က္ိုလသမဂ္၏ သစက္ေတအမှတ အသ ်းနငှ ့် 

တူည ဝတ စံိုက္ိို အသံို်းခပြုခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၆၁။ နိိုင ငတံက္ က္အသအိမှတ ခပြုထ ်းစသ  အခခ ်းသစက္ေတအမှတ အသ ်းမျ ်းက္ိို မစလျ  မက္န  

အသံို်းခပြုခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း မဟိုတ စသ  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၆၂။ ရန သူ၏အလံမျ ်း သိို ့်မဟိုတ  စစ ဘက္  ိိုင ရ သစက္ေတအမှတ အသ ်းမျ ်း၊ ပခံို်းတ ံပိ  နငှ ့် 

ရ ထ်ူးတံ ပိ မျ ်း သိို ့်မဟိုတ  တူည ဝတ စံိုမျ ်းက္ိို မစလျ  မက္န အသံို်းခပြုခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / အခငင ်းပွ ်းဖွယ  နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၆၃။ ကက္ ်းစနနိိုင င ံသိို ့်မဟိုတ  ပဋပိက္ခတွင ပါဝင ခခင ်းမရှိသည ့် အခခ ်းနိိုင ငမံျ ်း၏ အလံမျ ်း သိို ့်မဟိုတ  

စစ ဘက္  ိိုင ရ သစက္ေတအမှတ အသ ်းမျ ်း၊ ပခံို်းတ ံပိ နငှ ့် ရ ထ်ူးတံ ပိ မျ ်း သိို ့်မဟိုတ  တူည ၀တ စံိုမျ ်းက္ိို 

အသံို်းခပြုခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / အခငင ်းပွ ်းဖွယ  

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၆၄။ ရန သူက္ိို ရိုတ တရက္ တိိုက္ ခိိုက္ ရန ရည ရွယ ချက္ ခဖင ့် တိိုက္ ခိိုက္ မှုရပ  ိိုင ်းသည ့် 

သစဘ တူည ချက္ ရယူခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၆၅။ သစစ မ ့်စွ ခဖင ့် ရန သူက္ိို သတ ခဖတ သိုတ သင ခခင ်း၊ ေဏ ရ ရရှိစစခခင ်း သိို ့်မဟိုတ  ဖမ ်း  ်းခခင ်း 

တိို ့်အ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 
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ရန်သနူငှ်ေ့ဆကသ် ယအ်ထကကာငာ်းကကာားပခငာ်း 

စည ်းမျဥ ်း ၆၆။ စစ မိန ့်စပ်းသူမျ ်းသည  မည သည ့် က္ သွယ စရ်းကိ္ရယိ ခဖင ့်မ ိို ရန မူခခင ်းမဟိုတ သည ့် 

အ က္ အသွယ ခပြုနိိုင သည ။ ယင ်းအ က္ အသွယ သည  သစဘ ရိို်းနငှ ့်ခဖစ ရမည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၆၇။ စစ့်စပ စ ွ်းစန်ွးစပ်းသူမျ ်းကိ္ို စလ်းစ ်းရမည ။ မတိိုက္ ခိိုက္ ရ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၆၈။ စစ့်စပ စ ွ်းစန်ွးစပ်းသူတစ ဥ ်းတစ စယ က္  ရှိခခင ်းစကက္ င ့် ထခိိိုက္ နစ န မှုခဖစ စပေါ်စစခခင ်း 

မရှိရန အလိို ့်ဌ  စစ မိန ့်စပ်းသူမျ ်းအစနခဖင ့် လိိုအပ သည မျ ်းက္ိို ကက္ိြုတင သတိခပြုရမည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၆၉။ အခပည ခပည  ိိုင ရ ဥပစေနငှ့်   န ့်က္ျင မပ ်း ရန သကူ္ိို ထခိိိုက္ နစ န စစစသ လိုပ ရပ က္ိို 

က္ျျူ်းလွန ရန  ၎င ်းတိို ့်၏ ရ ထ်ူးအရှိန အ၀ါ အထ်ူးအခွင ့်အစရ်းကိ္ို အသံို်းခပြုသည ့် စစ့်စပ စ ွ်းစန်ွးစပ်းသူမျ ်းသည  

၎င ်းတိို ့်ရရှိထ ်းသည ့် တိိုက္ ခိိုက္ ခံရခခင ်းမှက္င ်းလွှတ ခွင ့်ကိ္ို  ံို်းရှု်ံးစစရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

 

လကန်ကမ်ျာား 

လကန်ကအ်သ ိုားပြ မှုဆ ိုငရ်ာထယဘိုယျစည်ားမျဥ်ားမျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၇၀။ လိိုအပ သည ထက္ ပိိုစသ ထခိိိုက္ ေဏ ရ  သိို ့်မဟိုတ  မလိိုအပ စသ  င ်းရ ေိုက္ခခဖစ စစသည ့် 

သဘ ၀ရှိစသ  စစ ပွ တိိုက္ ခိိုက္ ပံို၊ တိိုက္ ခိိုက္ နည ်းမျ ်းနငှ ့် လက္ နက္ မျ ်း အသံို်းခပြုမှုက္ိို တ ်းခမစ သည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၇၁။ ခွ ခွ ခခ ်းခခ ်းမရှဘိ  သမိ ်းကက္ံြု်းထခိိိုက္ စစသည ့်သဘ ၀ရှိစသ လက္ နက္ မျ ်း အသံို်းခပြုမှုက္ိို 

တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင  

ပဋပိက္ခ) 

အဆ ြ် 

စည ်းမျဥ ်း ၇၂။ အ ပိ  သိို ့်မဟိုတ  အ ပိ လက္ နက္ အသံို်းခပြုခခင ်းက္ိို တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 
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ဇီ၀လကန်ကမ်ျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၇၃။ ဇ ၀လက္ နက္ မျ ်းအသံို်းခပြုမှုက္ိို တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

ဓာတိုလကန်ကမ်ျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၇၄။ ဓ တိုလက္ နက္ မျ ်းအသံို်းခပြုမှုက္ိို တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၇၅။ စစ ပွ တိိုက္ ခိိုက္ ပံိုနည ်းလမ ်းအခဖစ  အဓိက္ရိုဏ ်းနှမိ နင ်းစရ်းသံို်းဓ တ စငွွဲ့မျ ်းက္ိို အသံို်းခပြုခခင ်း 

အ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင  

ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၇၆။ စပါင ်းသတ စ ်းမျ ်းသည  စအ က္ စဖ  ခပပါ သဘ ၀ရှိလျှင  စစ ပွ တိိုက္ ခိိုက္ ပံိုနည ်းလမ ်းအခဖစ  

ယင ်းတိို ့်ကိ္ို အသံို်းခပြုခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ 

(က္) တ ်းခမစ ထ ်းစသ ဓ တိုလက္ နက္ မျ ်းက္ ့်သိို ့် သဘ ၀ရှိစသ  စပါင ်းသတ စ ်းမျ ်း 

(ခ) တ ်းခမစ ထ ်းစသ ဇ ၀လက္ နက္ မျ ်းက္ ့်သိို ့် သဘ ၀ရှိစသ  စပါင ်းသတ စ ်းမျ ်း 

(ဂ) စစ စရ်းရည မှန ်းချက္ မဟိုတ စသ အပင မျ ်းက္ိို ရည ရွယ ပစ မှတ ထ ်းခခင ်း 

(ဃ) စမျှ  မှန ်းထ ်းစသ  ခိိုင မ သည ့် တိိုက္ ရိိုက္ စစ စရ်းအသ စ ်းရမှုနငှ ့် နှုငိ ်းစ လျှင  အလွန အက္ ံခဖစ နိိုင သည ဟို 

ယူ နိိုင စသ  အရပ သ ်းမျ ်း အသက္  ံို်းရှု်ံးမှု၊ ထခိိိုက္ ေဏ ရ ရမှု၊ အရပ ဘက္  ိိုင ရ အရ ၀တတ ြုမျ ်း ပျက္ စ ်းမှု 

သိို ့်မဟိုတ  ယင ်းခဖစ ရပ မျ ်းအ ်း တစပါင ်းတည ်းခဖစ စပေါ်စစခခင ်း 

(င) သဘ ၀ပတ ၀န ်းက္ျင အ ်း က္ျယ က္ျယ ခပန ့်ခပန ့်နငှ ့် စရရှည အကက္ ်းအက္ျယ ပျက္ စ ်းစစခခင ်း (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

ထ လျှငပ်ြန် ေ့ကာား၍ေဏ်ရာြ ိုပြငာ်းထစထသာကျည်ဆန်မျာား  

စည ်းမျဥ ်း ၇၇။ လူ ့်ခနဓ ကိ္ိုယ အတွင ်း က္ျည  န အစအနမျ ်း ခပန ့်က္ ်းသ ွ်းစစစသ  သိို ့်မဟိုတ  ခနဓ က္ိိုယ ခပင ပ 

ထကွ္ မသွ ်းဘ  အတွင ်း၌က္ပ စနစသ  က္ျည  န မျ ်းက္ိိုအသံို်းခပြုခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 
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ထြါကက် ွဲြ င်ေ့ထ ကသ် ာားထစထသာ ကျည်ဆန်မျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၇၈။ လူ ့်ခနဓ ကိ္ိုယ အတွင ်း စပါက္ ကွ္ စစစသ  လသူတ က္ျည  န မျ ်းက္ိို အသံို်းခပြုခခင ်းအ ်း 

တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင  

ပဋပိက္ခ) 

မပမငန် ိုငထ်သာအြ ိုငာ်းအစမျာားပဖင်ေ့ အဓ ကေဏ်ရာရရှ ထစသည်ေ့ လကန်ကမ်ျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၇၉။ လူ ့်ခနဓ ကိ္ိုယ အတွင ်း အတိ (စ)စရ်းဓ တ မှန ခဖင ့် ခမင နိိုင ခခင ်းမရှိစသ  အပိိုင ်းအစမျ ်းခဖင ့် 

အဓိက္ေဏ ရ ရရှိစစသည ့် လက္ နက္ မျ ်းက္ိိုအသံို်းခပြုခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

ထထာငထ်ချာကဗ် ိုားမျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၈၀။ အခပည ခပည  ိိုင ရ လူသ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှုဥပစေအရ အထ်ူးက္ ကွ္ယ စစ င ့်စရှ က္ မှု 

ရရှိထိိုက္ စသ  လူပိုဂ္ိြုလ မျ ်း သိို ့်မဟိုတ  အရ ၀တတ ြုမျ ်းခဖင ့်စသ  လည ်းစက္ င ်း အရပ သ ်းမျ ်းက္ိို  ွ စ  င မှု 

ရှိစနနိိုင သည ့် အရ ၀တတ ြုမျ ်းခဖင ့်စသ  လည ်းစက္ င ်း၊ ပ်ူးတွ ၍ခဖစ စစ သိို ့်မဟိုတ  တစ နည ်းနည ်းခဖင ့် က္ စပ ၍ 

ခဖစ စစ စထ င စချ က္ ဗံို်းမျ ်းက္ိိုအသံို်းခပြုခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

ထပမပမ  ြ်မ ိုငာ်းမျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၈၁။ စခမခမ ြုပ မိိုင ်းမျ ်းက္ိို အသံို်းခပြုသည ့်အခါ ယင ်းတိို ့်၏ မည သူ ့်ကိ္ိုမ ိိုထခိိိုက္ စစသည ့် 

အက္ျိြု်း က္ က္ိို အနည ်း ံို်းခဖစ စစရန  အထ်ူးသခဖင ့် သတိခပြုရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၈၂။ စခမခမ ြုပ မိိုင ်းမျ ်းက္ိို အသံို်းခပြုသည ့် လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခတွင ပါ၀င စနစသ အဖွ ွဲ့သည  

မိိုင ်းစထ င ထ ်းသည ့်စနရ မျ ်းအ ်း အတတ နိိုင  ံို်း မှတ တမ ်းတင ထ ်းရှရိမည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ /အခငင ်းပွ ်းဖွယ  နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၈၃။ တိိုက္ ပွ မျ ်းမပ ်း ံို်းသွ ်းသည ့်အခါ စခမခမ ြုပ မိိုင ်းမျ ်းက္ိို အသံို်းခပြုသည ့် လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခတွင  

ပါ၀င စနစသ အဖွ ွဲ့သည  ယင ်းစခမခမ ြုပ မိိုင ်းမျ ်းက္ိို ရငှ ်းလင ်းဖယ ရှ ်းပစ ရမည  သိို ့်မဟိုတ  အရပ သ ်းမျ ်းအ ်း 

ထခိိိုက္ မှုမရှိစစစရ်းအတွက္  အခခ ်းတစ နည ်းနည ်းခဖင ့် စ  င ရွက္ ရမည  သိို ့်မဟိုတ  ယင ်းတိို ့်ကိ္ို 

ရှင ်းလင ်းဖယ ရှ ်းရ တွင  အ င စခပစချ စမွွဲ့စအ င  စ  င ရွက္ စပ်းရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 
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မီားထလာငထ်စထသာလကန်ကမ်ျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၈၄။ မ ်းစလ င စစစသ  လက္ နက္ မျ ်းက္ိို အသံို်းခပြုလျှင  အရပ သ ်းမျ ်း၏ အသက္  ံို်းရှု်ံးမှု၊ 

ထခိိိုက္ ေဏ ရ ရမှုနငှ ့် အရပ ဘက္  ိိုင ရ အစ  က္ အအံိုမျ ်း ပျက္ စ ်းမှုအ ်း စရှ င ကက္ဥ ရန နငှ ့် 

 ံို်းရှု်ံးထခိိိုက္ ပျက္ စ ်းမှု ရှိခ ့်လျှင လည ်း အနည ်း ံို်းခဖစ စစရန  အထ်ူးသခဖင ့် သတိခပြုရမည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၈၅။ စစ သည အ ်း တိိုက္ ပွ တွင   က္ လက္ ပါ၀င နိိုင ခခင ်း မရှိစစရံိုသ  ထခိိိုက္ စစနိိုင သည ့် 

လက္ နက္ တစ ခိုခိုက္ိို အသံို်းမခပြုနိိုင သည ့် အစခခအစနမျိြု်းမဟိုတ လျှင  မ ်းစလ င စစစသ  လက္ နက္ မျ ်းက္ိို 

လူသတ လက္ နက္ အလိို ့်င ှ အသံို်းခပြုခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္  

အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင  ပဋပိက္ခ) 

အပမငအ်ာရ ိုက ိုထ ခ ိုကထ်စသည်ေ့ ထလဆာလကန်ကမ်ျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၈၆။ တိိုက္ ခိိုက္ စရ်းရည ရွယ ချက္  တစ ခိုတည ်း သိို ့်မဟိုတ  တိိုက္ ခိိုက္ စရ်းရည ရွယ ချက္ မျ ်းထ မ ှ

တစ ခိုအစနခဖင ့် အခမင အ ရံိုက္ိို  ိို်းရွ ်းစွ ထခိိိုက္ မပ ်း အမမ ထ ၀ရ မျက္ မခမင  ခဖစ သ ွ်းစစရန  အထ်ူးတလည  

ပံိုစထံိုတ ထ ်းသည ့် စလ  လက္ နက္ မျ ်းက္ိို အသံို်းခပြုခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင  

ပဋပိက္ခ/ နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ) 

 

အရြ်သာားမျာားနငှ်ေ့ ေဏ်ရာရစစ်သည်မျာားအထြေါ်  ပြ မူဆကဆ် ပခငာ်း 

အထပခခ အာမခ ချကမ်ျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၈၇။ အရပ သ ်းမျ ်းနငှ ့် ေဏ ရ ရစစ သည မျ ်းအ ်း က္ရိုဏ ထ ်း၍ ခပြုမူ က္  ရံမည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၈၈။ အခပည ခပည  ိိုင ရ လူသ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှုဥပစေက္ိို က္ျင ့်သံို်းရ တွင  လူမျိြု်း၊ 

အသ ်းအစရ င ၊ လိင ၊ ဘ သ စက္ ်း၊ ဘ သ စရ်း သိို ့်မဟိုတ  ယံိုကက္ည မှု၊ နိိုင ငစံရ်း သိို ့်မဟိုတ  အခခ ်းအယအူ ၊ 

တိိုင ်းရင ်းသ ်း သိို ့်မဟိုတ  လူမှုအရင ်းခံဇစ ခမစ ၊ ဓနဥစစ ၊ စမွ်းဖွ ်းမှု သိို ့်မဟိုတ  အခခ ်းအ င ့်အတန ်း သိို ့်မဟိုတ  

အခခ ်းစသ  အလ ်းတ ူ မည သည ့်သတ မှတ ချက္ အစပေါ်မ ိို အစခခခံသည ့်  ိို်းက္ျိြု်းခဖစ စစစသ  ခွ ခခ ်းမှုက္ိို 

တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင  

ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၈၉။ လူကိ္ိုသတ ခဖတ ခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္  

အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 
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စည ်းမျဥ ်း ၉၀။ ည င ်းပန ်းနှပိ စက္ ခခင ်း၊ ရက္ ရက္ စက္ စက္  သိို ့်မဟိုတ  လူမ န စွ ခပြုမူခခင ်းနငှ ့် လူ ့်ဂိုဏ သကိ္ခ  

ထခိိိုက္ စစသည ့်ရက္ စက္ မှုမျ ်း အထ်ူးသခဖင ့် အရှက္ ခွ ခခင ်းနငှ ့် နှမိ ့်ချ က္  ခံခင ်းတိို ့်ကိ္ို တ ်းခမစ သည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၉၁။ ရိိုက္ နကှ္ အခပစ စပ်းခခင ်းက္ိို တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္  

အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၉၂။ က္ိိုယ အဂေ ါက္ိို ခဖတ စတ က္ ခခင ်း၊ စ ်းပည  ိိုင ရ  သိို ့်မဟိုတ  သပိပံ ိိုင ရ  စမ ်းသပ မှုမျ ်း 

သိို ့်မဟိုတ  သက္  ိိုင ရ ပိုဂ္ိြုလ ၏ က္ျန ်းမ စရ်းအစခခအစနအရ လိုပ စ  င ရန လိိုအပ သည ဟို 

လက္ခဏ ခပသခခင ်းမရှိဘ  စယဘိုယျလက္ ခံထ ်းစသ  စ ်းဘက္  ိိုင ရ စမံျ ်းနငှ ့် က္ိိုက္ ည ခခင ်းမရှိစသ  

အခခ ်းမည သည ့် စ ်းဘက္  ိိုင ရ  လိုပ ငန ်းစဥ မျိြု်းက္ိိုမ ိို တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၉၃။ အဓမမက္ျင ့်ခခင ်းနငှ ့် အခခ ်းစသ လိင ပိိုင ်း ိိုင ရ အကက္မ ်းဖက္ မှုပံိုစမံျ ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၉၄။ က္ န အခဖစ ခိိုင ်းစ ်းခခင ်းနငှ ့် က္ န က္ိုန က္ူ်းခခင ်းပံိုစအံ ်းလံို်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၉၅။ နစ န စကက္်းမစပ်းစသ  သိို ့်မဟိုတ  မတရ ်းသခဖင ့် အဓမမအလိုပ စစခိိုင ်းခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၉၆။ ဓ ်းစ ခံဖမ ်း  ်းခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္  

အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၉၇။ လူသ ်းမျ ်းက္ိို ေိိုင ်းက္ သဖွယ အသံို်းခပြုခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင  

ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၉၈။ ပစယ ဂတစ ခိုခိုခဖင ့် တစ စံိုတစ ဥ ်းက္ိို စပျ က္  ံို်းစအ င ခပြုလိုပ ခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၉၉။ လွတ လပ ခွင ့်ကိ္ို မတရ ်းက္န ့်သတ ချြုပ ချယ ခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၀၀။ အစခခခံတရ ်းစရ်း ိိုင ရ အ မခံချက္  အခပည ့်အ၀စပ်းစသ  မျှတသည ့်အမှုစစ စ ်းခခင ်းနငှ ့် 

အည  စ  င ရွက္ ခခင ်းမအှပ မည သတူစ ဥ ်းတစ စယ က္ ကိ္ိုမျှ ခပစ ေဏ စ ရင ခခင ်း မခပြုရ သိို ့်မဟိုတ  

ခပစ ေဏ ချမှတ ခခင ်း မခပြုရ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 
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စည ်းမျဥ ်း ၁၀၁။ ခပစ မှုက္ျျူ်းလွန ခ ့်သည ့်အချိန တွင  ခပည တွင ်းဥပစေ သိို ့်မဟိုတ  အခပည ခပည  ိိုင ရ ဥပစေအရ 

ခပစ မှု၌ ပါ၀င ခခင ်းမရှိစသ  လိုပ ရပ  သိို ့်မဟိုတ  ထနိ ချန မှုအတွက္  မည သူတစ ဥ ်းတစ စယ က္ ကိ္ိုမျှ 

ရ ဇ၀တ စကက္ င ်းအရ စွပ စွ ခခင ်း သိို ့်မဟိုတ  ခပစ ေဏ စ ရင ခခင ်း မခပြုရ သိို ့်တည ်းမဟိုတ  

ခပစ မှုက္ျျူ်းလွန ခ ့်သည ့်အချိန တွင  အက္ျျံူ်း၀င သက္  ိိုင သည ့်ခပစ ေဏ ထက္  ပိိုမိိုကက္ ်းစလ်းစသ  ခပစ ေဏ စပ်းခခင ်း 

မခပြုရ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၀၂။ တစ ဥ ်းချင ်းအစပေါ်တွင  ခပစ မှု ိိုင ရ အရတ ၀န ရှိသည  ိိုစသ  အချက္ စကက္ င ့်မှအပ 

ခပစ မှုတစ ခိုအတွက္  မည သူတစ ဥ ်းတစ စယ က္ က္ိိုမျှ ခပစ ေဏ စ ရင ခခင ်းမခပြုရ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင  

ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၀၃။ လူအမျ ်းက္ိို အစိုအဖွ ွဲ့အလိိုက္ သမိ ်းကက္ံြု်း၍ စိုစပါင ်းခပစ ေဏ စပ်းခခင ်းမျ ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၀၄။ အရပ သ ်းမျ ်းနငှ ့် ေဏ ရ ရစစ သည မျ ်း၏ ဘ သ စရ်း ိိုင ရ ယံိုကက္ည ချက္ မျ ်းနငှ ့် 

ဘ သ စရ်းဓစလ့်ထံို်းစမံျ ်းက္ိို အစလ်းထ ်းစလ်းစ ်းရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္  

အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၀၅။ မိသ ်းစိုဘ၀က္ိို အတတ နိိုင  ံို်း အစလ်းထ ်းစလ်းစ ်းရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ 

/ နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

တ ိုကြ် ွဲ၀ငစ်စ်သည်မျာားနငှ်ေ့ စစ်သ ို ေ့ြန်ားအဆင်ေ့အတန်ား 

စည ်းမျဥ ်း ၁၀၆။ တိိုက္ ခိိုက္ မှု သိို ့်မဟိုတ  တိိုက္ ခိိုက္ ရန အတွက္  စစ  င စရ်း ိိုင ရ  ကက္ိြုတင ခပင  င မှု 

ခပြုလိုပ စနစဥ  တိိုက္ ပွ ၀င စစ သည မျ ်းသည  ယင ်းတိို ့်ကိ္ို ယင ်းတိို ့်အရပ သ ်းမျ ်းနငှ ့် က္ွ ခပ ်းခခ ်းန ်းစစရမည ။ 

ယင ်းတိို ့်သည  ထိိုသိို ့်ခပြုလိုပ ရန ပျက္ ကွ္က္ လျှင  ယင ်းတိို ့်၌ စစ သံို ့်ပန ်းအ င ့်အတန ်းကိ္ို ရခွင ့်မရှိ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၀၇။ သူလျိှြုလိုပ ငန ်းလိုပ စ  င စနစဥ  ဖမ ်း  ်းခခင ်းခရံစသ  တိိုက္ ပွ ၀င စစ သည မျ ်းသည  စစ သံို ့်ပန ်း 

အ င ့်အတန ်းကိ္ို ရခွင ့်မရှ။ိ ယင ်းတိို ့်ကိ္ို အမှုစစ စ ်းခခင ်းမရှိဘ  ခပစ ေဏ ချမှတ ခခင ်း သိို ့်မဟိုတ  ခပစ ေဏ စ ရင ခခင ်း 

မခပြုရ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၀၈။ စန က္  က္ တွ သစဘ တူည ချက္  (၁) တွင  အဓိပပ ယ ဖွင ့် ိိုထ ်းသည ့်အတိိုင ်း စကက္်းစ ်းစစ သ ်း 

မျ ်းသည  တိိုက္ ပွ ၀င စစ သည  သိို ့်မဟိုတ  စစ သံို ့်ပန ်းအ င ့်အတန ်းကိ္ို ရခွင ့်မရှ။ိ ယင ်းတိို ့်ကိ္ို အမှုစစ စ ်းခခင ်း 

မရှိဘ  ခပစ ေဏ ချမှတ ခခင ်း သိို ့်မဟိုတ  ခပစ ေဏ စ ရင ခခင ်း မခပြုရ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ) 

ေဏ်ရာရ၊ ဖျာားနာနငှ်ေ့ သထဘဘာြျကရ်ာတ င ်ြါ၀ငသ်မူျာား 
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စည ်းမျဥ ်း ၁၀၉။ အစခခအစနစပ်းသည ့်အခါတိိုင ်းနငှ ့် အထ်ူးသခဖင ့် တိိုက္ ခိိုက္ မှုတစ ခိုမပ ်းသည ့်အခါတိိုင ်း ပဋပိက္ခ 

တွင ပါ၀င သည ့်အဖွ ွဲ့အသ ်းသ ်းသည  ေဏ ရ ရသမူျ ်း၊ ဖျ ်းန သူမျ ်းနငှ ့် သစဘေ ပျက္ ရ တွင ပါ၀င သမူျ ်းအ ်း 

ရန သူဟို ခွ ခွ ခခ ်းခခ ်းမခပြုဘ  ရှ စဖွရန  စက္ က္ ယူစိုစ  င ်းရန နငှ ့် စရွှွဲ့စခပ င ်းစပ်းရန  ခဖစ နိိုင သည ့်နည ်းလမ ်း 

မှန သမျှခဖင ့် စန ှင ့်စန်ှးကက္န ့်ကက္ မှုမရှိစစဘ  လိုပ စ  င ရမည ။  (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္  

အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၁၀။ ေဏ ရ ရသမူျ ်း၊ ဖျ ်းန သူမျ ်းနငှ ့် သစဘေ ပျက္ ရ တွင ပါ၀င သူမျ ်းသည  လက္ စတွွဲ့ အမျ ်း ံို်း 

ရရှိနိိုင သည ့်အတိိုင ်းအတ နငှ ့် စန ှင ့်စန်ှးကက္န ့်ကက္ မှု အနည ်း ံို်းခဖင ့် ယင ်းတိို ့်၏ အစခခအစနနငှ ့်အည  လိိုအပ သည ့် 

စ ်း၀ါ်းက္ိုသစစ င ့်စရှ က္ မှုနငှ ့် ဂရိုစိိုက္ မှုတိို ့်ကိ္ို ရရှိစစရမည ။ စ ်းက္ိုသမှု ိိုင ရ အချက္ မှလွ ၍ ၎င ်းတိို ့်အ ်း 

မည သည ့်အစကက္ င ်းအရ စပေါ်တွင မ ိို အစခခခံလျှက္  ခွ ခွ ခခ ်းခခ ်း မခပြုရ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၁၁။ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခတွင ပါ၀င သည ့် အဖွ ွဲ့အသ ်းသ ်းသည  ေဏ ရ ရသူမျ ်း၊ ဖျ ်းန သူမျ ်းနငှ ့် 

သစဘေ ပျက္ ရ တွင ပါ၀င သမူျ ်းအ ်း ည င ်းပန ်းနှပိ စက္ ခခင ်းနငှ ့် ယင ်းတိို ့်၏ က္ိိုယ ပိိုင ပစစည ်းမျ ်းအ ်း လိုယက္  

ဖျက္   ်းခခင ်းတိို ့်မှ အက္ အက္ွယ စပ်းရန  ခဖစ နိိုင သည ့်နည ်းလမ ်းမှန သမျှက္ိို အသံို်းခပြု၍ လိုပ စ  င ရမည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

ထသဆ ိုားသမူျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၁၁၂။ အစခခအစနစပ်းသည ့်အခါတိိုင ်းနငှ ့် အထ်ူးသခဖင ့် တိိုက္ ခိိုက္ မှုတစ ခိုမပ ်းသည ့်အခါတိိုင ်း 

ပဋပိက္ခတွင ပါ၀င သည ့် အဖွ ွဲ့အသ ်းသ ်းသည  စသ ံို်းသူမျ ်းအ ်း ရန သူဟို ခွ ခွ ခခ ်းခခ ်းမခပြုဘ  ရှ စဖွရန ၊ 

စက္ က္ ယူစိုစ  င ်းရန နငှ ့် စရွှွဲ့စခပ င ်းစပ်းရန  ခဖစ နိိုင သည ့်နည ်းလမ ်းမှန သမျှခဖင ့် စန ှင ့်စန်ှးကက္န ့်ကက္ မှု    

မရှိစစဘ  လိုပ စ  င ရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း၁၁၃။ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခတွင ပါ၀င သည ့်အဖွ ွဲ့အသ ်းသ ်းသည  စသ ံို်းသူမျ ်း၏ အဖိို်းတန ပစစည ်း 

မျ ်းအ ်း လိုယက္ ယူငင ခခင ်းမှ အက္ အက္ွယ စပ်းရန  ခဖစ နိိုင သည ့်နည ်းလမ ်းမှန သမျှက္ိို အသံို်းခပြု၍ လိုပ စ  င  

ရမည ။ လူစသအစလ င ်း၏ က္ိိုယ အဂေ ါအစတိ အပိိုင ်းမျ ်းအ ်း ခဖတ စတ က္ ခခင ်းက္ိို တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၁၄ ။  ပဋပိက္ခတွင ပါ၀င သည ့်အဖွ ွဲ့မျ ်းသည  စသ ံို်းသွ ်းသမူျ ်း၏ ရိုပ ကက္င ်းမျ ်းအ ်း 

ယင ်းတိို ့်နငှ ့် သက္  ိိုင သည ့်အဖွ ွဲ့၏ စတ င ်း ိိုချက္  သိို ့်မဟိုတ  ယင ်းတိို ့်၏ စ ွမျိြု်းသ ်းချင ်း၏ 

စတ င ်း ိိုချက္ အရ အ င စခပစချ စမွွဲ့ စွ  ခပန လည စပ်းအပ နိိုင ရန  ကက္ိြု်းပမ ်းလိုပ စ  င ရမည ။ 

ယင ်းအဖွ ွဲ့မျ ်းသည  စသ ံို်းသွ ်းသူမျ ်း၏ က္ိိုယ ပိိုင အသံို်းအစ  င ပစစည ်းမျ ်းက္ိို သက္  ိိုင သူမျ ်းထ ံ ခပန လည  

စပ်းအပ ရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 
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စည ်းမျဥ ်း ၁၁၅။ စသ ံို်းသမူျ ်းအ ်း စလ်းစ ်းသမှုခဖင ့် သမဂဂြုလ ရမည ခဖစ မပ ်း ယင ်းတိို ့်၏ သခဂျြုင ်းမျ ်းက္ိို 

အစလ်းထ ်းစလ်းစ ်းက္  စနစ တက္ျထနိ ်းသမိ ်းရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္  

အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၁၆။ စသ ံို်းသမူျ ်းအ ်း မည သူမည ၀ါခဖစ စကက္ င ်း အတည ခပြုသတ မှတ နိိုင စရ်း ရည ရွယ ချက္ ခဖင ့် 

ပဋပိက္ခတွင ပါ၀င သည ့်အဖွ ွဲ့အသ ်းသ ်းသည  ယင ်းတိို ့်အ ်း သမဂဂြုလ ခခင ်းမခပြုမ  ရနိိုင သမျှ သတင ်းအချက္ အလက္  

အ ်းလံို်းက္ိို မှတ တမ ်းတင ထ ်းမပ ်း သခဂျြုင ်းမျ ်း၏တည စနရ ကိ္ို အမှတ အသ ်းခပြုထ ်းရမည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

ထြျာကဆ် ိုားသမူျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၁၁၇။ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခတွင ပါ၀င သည ့်အဖွ ွဲ့အသ ်းသ ်းသည  လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခစကက္ င ့် 

စပျ က္  ံို်းသွ ်းသည ဟို သတင ်းရရှိထ ်းသူမျ ်းအ ်း ရှ စဖွရန အတွက္  ခဖစ နိိုင သည ့်နည ်းလမ ်းမှန သမျှခဖင ့် 

လိုပ စ  င ရမည ခဖစ မပ ်း ယင ်းတိို ့်၏ကံ္ကက္မမ နငှ ့် ပတ သက္ ၍ရရှိထ ်းစသ  မည သည ့်သတင ်းအချက္ အလက္ က္ိို 

မ ိို ယင ်းတိို ့်၏ မိသ ်းစိုမျ ်းထ ံအသစိပ်းရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 
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လ တလ်ြ်ခ င်ေ့ြ တြ်ငခ် ရသမူျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၁၁၈။ လွတ လပ ခွင ့်ပိတ ပင ခံရသူမျ ်းကိ္ို လံိုစလ က္ စသ  အစ ်းအစ ၊ စရ၊ အ၀တ အထည ၊ 

စနစရ နငှ ့် စ ်းဘက္  ိိုင ရ စစ င ့်စရှ က္ မှုတိို ့် စပ်းရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္  

အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၁၉။ လွတ လပ ခွင ့်ပိတ ပင ခံရသည ့် အမျိြု်းသမ ်းမျ ်းက္ိို မသိ ်းစိုမျ ်းအလိိုက္ စနနိိုင ရန  စပ်းထ ်းစသ  

စနရ မျ ်းမအှပ အမျိြု်းသ ်းမျ ်းထ ်းရ စနရ မျ ်းနငှ ့် သ ်းခခ ်းခွ ၍ ထ ်းရှရိမည ခဖစ မပ ်း အမျိြု်းသမ ်းမျ ်း၏ 

တိိုက္ ရိိုက္ ကက္ ်းကက္ပ မှုစအ က္ တွင  ထ ်းရှိရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၂၀။ လွတ လပ ခွင ့်ပိတ ပင ခခင ်းခံရသည ့် က္စလ်းသူငယ မျ ်းက္ိို မိသ ်းစိုမျ ်းအလိိုက္ စနနိိုင ရန  

စပ်းထ ်းစသ စနရ မျ ်းမှအပ လူကက္ ်းမျ ်းထ ်းရ စနရ မျ ်းနငှ ့် သ ်းခခ ်းခွ ၍ ထ ်းရှရိမည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၂၁။ တိိုက္ ပွ ခဖစ ပွ ်းရ ဇိုန နယ စခမမှ စရွှွဲ့စခပ င ်းထ ်းမပ ်း က္ျန ်းမ စရ်းနငှ ့် တစ ကိ္ိုယ ရည သန ့်ရှင ်းစရ်း 

တိို ့်အတွက္  လံိုခခံြုစတိ ချရမည ့် ပရ၀ဏ အ၀န ်းအ၀ိိုင ်းတငွ  လွတ လပ ခွင ့်ပိတ ပင ခခင ်းခံရသူမျ ်းက္ိို ထ ်းရှရိမည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၂၂။ လွတ လပ ခွင ့်ပိတ ပင ခခင ်းခံရသူမျ ်း၏ က္ိိုယ ပိိုင အသံို်းအစ  င ပစစည ်းမျ ်းက္ိို 

လိုယက္ ယူငင ခခင ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၂၃။ လွတ လပ ခွင ့်ပိတ ပင ခခင ်းခံရသူမျ ်း၏ က္ိိုယ စရ်းအချက္ အလက္ အစသ်းစတိ ကိ္ို မှတ တမ ်းတင  

ထ ်းရှရိမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၂၄။   

(က္) နိိုင ငတံက္ ပါ၀င စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခမျ ်းတွင  လွတ လပ ခွင ့်ပိတ ပင ခခင ်းခံရသူမျ ်း အ ်းလံို်းထသံိို ့် 

ယင ်းတိို ့် ထနိ ်းသမိ ်းခံထ ်းရသည ့်အစခခအစနမျ ်းအ ်း အတည ခပြုနိိုင ရန နငှ ့် ယင ်းတိို ့်နငှ ့် ယင ်းတိို ့်၏ မိသ ်းစိုမျ ်း 

အကက္ ်း အ က္ အသယွ ခပန လည ရရှိစစရန အတွက္  ပံိုမှန သွ ်းစရ က္ စတွွဲ့ ံိုနိိုင ရန  အိိုင စ အ ရ စ က္ိို 

ခွင ့်ခပြုရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ) 

(ခ) နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခမျ ်းတငွ  အိိုင စ အ ရ စ က္ 

ပဋပိက္ခနငှ ့် က္ နယွ မပ ်း လွတ လပ ခွင ့်ပိတ ပင ခခင ်းခံရသူအ ်းလံို်းထသံိို ့် ယင ်းတိို ့်အထနိ ်းသမိ ်းခံထ ်းရသည ့် 

အစခခအစနမျ ်းအ ်း အတည ခပြုနိိုင ရန နငှ ့် ယင ်းတိို ့်နငှ ့် ယင ်းတိို ့်၏ မိသ ်းစိုမျ ်းအကက္ ်း အ က္ အသယွ  
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ခပန လည ရရှိစစရန အတွက္  သွ ်းစရ က္ စတွွဲ့ ံိုသည ့်က္ိစစကိ္ို စ  င ရွက္ စပ်းနိိုင ရန  ပဋပိက္ခတွင ပါ၀င သည ့် 

အဖွ ွဲ့မျ ်းအ ်း က္မ ်းလှမ ်းနိိုင သည ။ (နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၂၅။ အကက္ိမ စရအရလည ်းစက္ င ်း၊ အ ဏ ပိိုင မျ ်းက္ ဖတ ရှုစစိစ မှုအတွက္  လိိုအပ ချက္ အရ 

လည ်းစက္ င ်း သက္  ိိုင သည ့် စကက္ င ်းက္ျိြု်း  စလျ  စသ  စည ်းက္မ ်းချက္ မျ ်းနငှ ့်အည  လွတ လပ ခွင ့် 

ပိတ ပင ခခင ်းခရံသူမျ ်းအ ်း ယင ်းတိို ့်၏မိသ ်းစိုမျ ်းထ ံ စ စရ်းသ ်း က္ သွယ ခွင ့် စပ်းရမည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၂၆။ နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခနငှ ့် က္ န ွှယ သည ့် အရပ သ ်း 

အထနိ ်းသမိ ်းခံမျ ်းနငှ ့် လွတ လပ ခွင ့်ပိတ ပင ခခင ်းခံရသူမျ ်းအ ်း လက္ စတွွဲ့စ  င ရွက္ စပ်းနိိုင စသ  အတိိုင ်းအတ  

အရ ဧည ့်သည မျ ်း အထ်ူးသခဖင ့် န ်းန ်းစပ စပ  စ ွမျိြု်းသ ်းချင ်းစတ  စပ သူမျ ်းက္ိို လက္ ခံစတွွဲ့ ံိုခွင ့် စပ်းရမည ။ 

(နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၂၇။ လွတ လပ ခွင ့်ပိတ ပင ခခင ်းခံရသူမျ ်း၏ ပိုဂိ္ြုလ စရ်းယံိုကက္ည ချက္ မျ ်းနငှ ့် ဘ သ စရ်း 

အစလ့်အထမျ ်းက္ိို အစလ်းထ ်းစလ်းစ ်းရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၂၈။ 

(က္) တိိုက္ ပွ မျ ်းရပ စ သွ ်းမပ ်းစန က္  စစ သံို ့်ပန ်းမျ ်းကိ္ို စန ှင ့်စန်ှးကက္န ့်ကက္ မှုမရှိစစဘ  လွှတ စပ်းမပ ်း နိိုင ငရံင ်းသိို ့် 

ခပန ပိို ့်စပ်းရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

(ခ) ထနိ ်းသမိ ်းခခင ်းအ ်း  က္ လက္ လိုပ စ  င ရန အစကက္ င ်းမရှိသည နငှ ့်တစ မပိြုင နက္  အရပ သ ်းအထနိ ်းသမိ ်းခ ံ

မျ ်းက္ိို လွှတ စပ်းရမည ။ စန က္ အက္ျ ံို်းအစနခဖင ့် တိိုက္ ပွ မျ ်း အ ံို်းသတ  မပ ်းလျှင မပ ်းချင ်း ခပန လွှတ စပ်းရမည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ) 

(ဂ) နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခနငှ ့် က္ န ွှယ မပ ်း လွတ လပ ခွင ့်ပိတ ပင ခခင ်းခံရသ ူ

မျ ်းက္ိို ယင ်းတိို ့်အ ်း  က္ လက္ ၍ လွတ လပ ခွင ့်ပိတ ပင ထ ်းရန  အစကက္ င ်းမရှိစတ ့်သည နငှ ့်တစ မပိြုင နက္  

လွှတ စပ်းရမည ။ (နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ)  

စဖ  ခပပါပိုဂ္ိြုလ မျ ်းအစပေါ် ခပစ မှု ိိုင ရ တရ ်းစွ  ိိုမှု မမပ ်းခပတ စသ်းလျှင  သိို ့်မဟိုတ  ယင ်းတိို ့်သည  

တရ ်းဥပစေအရ ချမှတ ထ ်းစသ ခပစ ေဏ က္ိို က္ျခံစန  ခဖစ လျှင  ယင ်းတိို ့်၏လွတ လပ ခွင ့်ကိ္ို  က္ လက္  

ပိတ ပင ထ ်းနိိုင သည ။  

  



23 
 

ထနရြ်ထရ ွဲ့ထပြာငာ်းမှုနငှ်ေ့ ထနရြ်ထရ ွဲ့ထပြာငာ်းရသမူျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၁၂၉။   

(က္) နိိုင ငတံက္ ပါ၀င စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခတွင  ပါ၀င သည ့်အဖွ ွဲ့မျ ်းသည  အသမိ ်းပိိုက္ ခံနယ စခမရှ ိ

အရပ သ ်းလူထိုအ ်းလံို်း သိို ့်မဟိုတ  အချိြုွဲ့အ ်း အ ိိုပါအရပ သ ်းမျ ်း၏ လံိုခခံြုစရ်း သိို ့်မဟိုတ  အလွန တရ  

အစရ်းကက္ ်းစသ စစ စရ်း ိိုင ရ အစကက္ င ်းတရ ်းမျ ်းအရ လိိုအပ ခခင ်း မဟိုတ လျှင  နငှ ထိုတ ခခင ်း သိို ့်မဟိုတ  

အဓမမစရွှွဲ့စခပ င ်းခခင ်း မခပြုလိုပ ရ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

(ခ) နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခတွင ပါ၀င သည ့်အဖွ ွဲ့မျ ်းသည  အရပ သ ်းလူထို 

အ ်းလံို်း သိို ့်မဟိုတ  အချိြုွဲ့က္ိို အ ိိုပါအရပ သ ်းမျ ်း၏ လံိုခခံြုစရ်း သိို ့်မဟိုတ  အလွန တရ အစရ်းကက္ ်းစသ  

စစ စရ်း ိိုင ရ အစကက္ င ်းတရ ်းမျ ်းအရ လိိုအပ ခခင ်းမဟိုတ လျှင  ပဋပိက္ခနငှ ့် က္ န ွှယ စသ အစကက္ င ်းမျ ်း 

စကက္ င ့် စနရပ စရွှွဲ့စခပ င ်းရန  အမိန ့်မစပ်းရ။ (နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၃၀။ နိိုင ငအံစိို်းရမျ ်းက္ ယင ်းတိို ့်သမိ ်းပိိုက္ စိို်းမိို်းထ ်းစသ  နယ စခမအတွင ်းသိို ့် ယင ်းတိို ့်၏ 

အရပ သ ်းမျ ်းအ ်း အိုပ စိုအလိိုက္  နငှ ထိုတ ခခင ်း သိို ့်မဟိုတ  စရွှွဲ့စခပ င ်းစစခခင ်း မခပြုရ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင  

ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၃၁။ စနရပ စရွှွဲ့စခပ င ်းသည ့်က္ိစစတွင  သက္  ိိုင ရ အရပ သ ်းမျ ်းအ ်း စနစရ ၊ တစ က္ိိုယ ရည  

သန ့်ရှင ်းစရ်း၊ က္ျန ်းမ စရ်း၊ စဘ်းအနတရ ယ က္င ်းရှင ်းစရ်းနငှ ့် အစ အ ဟ ရတိို ့်ကိ္ို စက္ျနပ ဖွယ ရ အစခခအစနမျ ်း 

နငှ ့်အည  ရရှိစစစရ်းနငှ ့် တစ မိသ ်းစိုထ တငွ ပါ၀င စသ  မသိ ်းစို၀င မျ ်းအ ်း တကွ္ တခပ ်းမခဖစ စစစရ်းတိို ့်အတွက္  

ခဖစ နိိုင သည ့်နည ်းလမ ်းမှန သမျှခဖင ့် လိုပ စ  င ရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္  

အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၃၂။ စနရပ စရွှွဲ့စခပ င ်းရသူမျ ်းသည  ယင ်းတိို ့်စနရပ စွန ့်ခွ စရွှွဲ့စခပ င ်းရသည ့် အရင ်းခအံစကက္ င ်း 

တရ ်းမျ ်း မရှိစတ ့်သည နငှ ့်တစ မပိြုင နက္  ယင ်းတိို ့်၏စနအမိ မျ ်း သိို ့်မဟိုတ  ယင ်းတိို ့်၏ဌ စန စနရပ ရင ်းစေသ 

မျ ်းသိို ့် စဘ်းက္င ်းလံိုခခံြုစွ   နဒအစလျှ က္  ခပန လ ခွင ့်ရှသိည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္  

အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၃၃။ စနရပ စရွှွဲ့စခပ င ်းရသူမျ ်း၏ ပစစည ်းဥစစ ပိိုင  ိိုင ခွင ့်ကိ္ို အစလ်းထ ်းစလ်းစ ်းရမည ။ 

(နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 
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အထာူးကာက ယထ်စာင်ေ့ထရှာကမ်ှုရရှ ထသာ အပခာားြိုဂ္  လမ်ျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၁၃၄။ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခေဏ ခရံသည ့် အမျိြု်းသမ ်းမျ ်းအတွက္  အထ်ူးက္ ကွ္ယ စစ င ့်စရှ က္ မှု၊ 

က္ျန ်းမ စရ်းနငှ ့် အစထ က္ အပံ့်လိိုအပ ချက္ မျ ်းကိ္ို အစလ်းထ ်းစလ်းစ ်း စ  င ရွက္ ရမည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၃၅။ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခေဏ ခရံသည ့် က္စလ်းသငူယ မျ ်းသည  အထ်ူးအစလ်းထ ်းစလ်းစ ်းမှုနငှ ့် 

က္ ကွ္ယ စစ င ့်စရှ က္ မှုက္ိို ရထိိုက္ ခွင ့်ရှိသည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၃၆။ က္စလ်းသငူယ မျ ်းအ ်း လက္ နက္ ကိ္ိုင တပ ဖွ ွဲ့မျ ်း သိို ့်မဟိုတ  လက္ နက္ ကိ္ိုင အိုပ စိုမျ ်းအတွင ်းသိို ့် 

သွတ သွင ်းစိုစ  င ်းခခင ်း မခပြုရ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၃၇။ က္စလ်းသငူယ မျ ်းအ ်း တိိုက္ ပွ မျ ်းတငွ  ပါ၀င တိိုက္ ခိိုက္ ခွင ့် မခပြုရ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင  

ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၃၈။ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခေဏ ခရံသည ့် သက္ ကက္ ်းရွယ အိိုမျ ်း၊ မသန စွမ ်းသူမျ ်းနငှ ့် အိိုမင ်းမစွမ ်းသ ူ

မျ ်းသည  အထ်ူးအစလ်းထ ်းစလ်းစ ်းမှုနငှ ့် က္ ကွ္ယ စစ င ့်စရှ က္ မှုက္ိို ရထိိုက္ ခွင ့်ရှသိည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

 

အထကာငအ်ထည်ထဖာ်လ ိုကန်ာကျင်ေ့သ ိုားပခငာ်း 

အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်ာလသူာားချငာ်းစာနာထထာကထ်ာားမှုဥြထေက ို ထလားစာားလ ိုကန်ာပခငာ်း 

စည ်းမျဥ ်း ၁၃၉။ ပဋပိက္ခတွင ပါ၀င သည ့်အဖွ ွဲ့အသ ်းသ ်းသည  အခပည ခပည  ိိုင ရ လူသ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှု 

ဥပစေကိ္ို အစလ်းထ ်းစလ်းစ ်းလိိုက္ န မပ ်း ယင ်းတိို ့်၏ လက္ နက္ ကိ္ိုင တပ ဖွ ွဲ့မျ ်းနငှ ့် ယင ်းတိို ့်၏ အမိန ့်မျ ်းအရ 

စ  င ရွက္ လျက္ ရှိစသ  သိို ့်မဟိုတ  ယင ်းတိို ့်၏ ညွှန ကက္ ်းချက္  သိို ့်မဟိုတ  က္ွပ က္ မှုစအ က္ တငွ ရှသိည ့် 

အခခ ်းစသ ပိုဂ္ိြုလ မျ ်း သိို ့်မဟိုတ  အိုပ စိုမျ ်းက္လည ်း အခပည ခပည  ိိုင ရ လူသ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှု 

ဥပစေကိ္ို အစလ်းထ ်းစလ်းစ ်းလိိုက္ န စအ င  စ  င ရွက္ ရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၄၀။ အခပည ခပည  ိိုင ရ လူသ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှုဥပစေအ ်း အစလ်းထ ်းစလ်းစ ်းလိိုက္ န  

ရမည ့်တ ၀န သည  တစ ဖက္ က္ စလ်းစ ်းလိိုက္ န မှ အခခ ်းတစ ဖက္ က္ စလ်းစ ်းလိိုက္ န မည  ိိုသည ့် သစဘ မျိြု်း 

စပေါ်တွင  တည မှ ခခင ်းမရှိ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 
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စည ်းမျဥ ်း ၁၄၁။ နိိုင ငအံစိို်းရအသ ်းသ ်းသည  အခပည ခပည  ိိုင ရ လူသ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှုဥပစေက္ိို 

လက္ စတွွဲ့အသံို်းခပြုခခင ်းနငှ ့်ပတ သက္ ၍ သင ့်စလျ  စသ အ င ့်တွင  တပ မ ်းမျ ်းအ ်း လိိုအပ သည ့်အခါ 

အကက္ံဥ ဏ စပ်းနိိုင ရန အတကွ္  ဥပစေစရ်းရ အကက္စံပ်းပိုဂ္ိြုလ မျ ်း ထ ်းရှိစပ်းရမည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၄၂။ ပဋပိက္ခတွင ပါ၀င သည ့် နိိုင ငအံစိို်းရမျ ်းနငှ ့် အဖွ ွဲ့မျ ်းသည  ယင ်းတိို ့်၏ လက္ နက္ ကိ္ိုင တပ ဖွ ွဲ့မျ ်း 

အ ်း အခပည ခပည  ိိုင ရ လသူ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှုဥပစေကိ္ို သင ကက္ ်းပိို ့်ချ ထ ်းရမည ။ (နိိုင ငတံက္  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၄၃။ နိိုင ငအံစိို်းရမျ ်းသည  အရပ သ ်းလူထိုအ ်း အခပည ခပည  ိိုင ရ လူသ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှု 

ဥပစေပည  သင ကက္ ်းစပ်းခခင ်းက္ိို အ ်းစပ်းရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်ာလသူာားချငာ်းစာနာထထာကထ်ာားမှုဥြထေက ို အာဏာတည်ထစပခငာ်း 

စည ်းမျဥ ်း၁၄၄။ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခတွင ပါ၀င သည ့်အဖွ ွဲ့မျ ်းက္ အခပည ခပည  ိိုင ရ လူသ ်းချင ်း 

စ န စထ က္ ထ ်းမှုဥပစေကိ္ို ချိြု်းစဖ က္ ခခင ်းမျ ်းအ ်း နိိုင ငအံစိို်းရမျ ်းအစနခဖင ့် အ ်းစပ်းအ ်းစခမ  က္  မခပြုရ။ 

အခပည ခပည  ိိုင ရ လူသ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှုဥပစေက္ိို ချိြု်းစဖ က္ ခခင ်းမျ ်း ရပ တန ့်စစရန  ယင ်းတိို ့် 

အစနခဖင ့် ယင ်းတိို ့်၏ကသဇ အရှိန အ၀ါကိ္ိုအသံို်းခပြုက္  ခဖစ နိိုင သည ့်အတိိုင ်းအတ အထိ အ ်းထိုတ ကက္ိြု်းပမ ်း 

ရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၄၅။ အခပည ခပည  ိိုင ရ ဥပစေက္ တ ်းခမစ ထ ်းခခင ်းမရှိပါက္ ရန လိိုစသ လက္ တံို ့်ခပန ခခင ်းမျ ်း 

ခပြုလိုပ ရ တွင  တင ်းက္ျပ စသ စည ်းက္မ ်းချက္ မျ ်းက္ိို လိိုက္ န ရမည ။ (နိိုင ငတံက္ ပါ၀င စသ  လက္ နက္ က္ိိုင  

ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၄၆။ ဂျ န ဗ သစဘ တူည ချက္ မျ ်းက္ အက္ အက္ွယ စပ်းထ ်းသည ့် လူပိုဂ္ိြုလ မျ ်းအစပေါ် ရန လိိုစသ  

လက္ တံို ့်ခပန ခခင ်းမျ ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ ပါ၀င စသ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၄၇။ ဂျ န ဗ သစဘ တူည ချက္ မျ ်းနငှ ့် ယဥ စက္ျ်းမှု ိိုင ရ အစ  က္ အအံိုမျ ်းအ ်း အက္ အက္ယွ  

စပ်းသည ့် ဟဂိ သစဘ တူည ချက္ မျ ်းအရ အက္ အက္ွယ စပ်းထ ်းစသ အရ မျ ်းအစပေါ် လက္ တံို ့်ခပန ခခင ်း 

မျ ်းအ ်း တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ ပါ၀င စသ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၄၈။ နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခတွင ပါ၀င သည ့် အဖွ ွဲ့မျ ်းသည  

ရန လိိုစသ  လက္ တံို ့်ခပန မှုမျ ်းက္ိို ခပြုလိုပ ခွင ့်မရှိ။ တိိုက္ ပွ မျ ်းတွင ပါ၀င ခခင ်းမရှိစသ  သိို ့်မဟိုတ  တိိုက္ ပွ မျ ်းတွင  

တိိုက္ ရိိုက္ ပါ၀င တိိုက္ ခိိုက္ ခခင ်းမရှိစတ ့်စသ  လူပိုဂ္ိြုလ မျ ်းက္ိို အခခ ်းစသ  တန ခပန တံို ့်ခပန မှုမျ ်းအ ်း 

တ ်းခမစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 
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တာ၀န်ရှ မှုနငှ်ေ့ စစ်ထလျာ်ထကကား 

စည ်းမျဥ ်း ၁၄၉။ စအ က္ စဖ  ခပပါတိို ့်အပါအ၀င  နိိုင ငအံစိို်းရတစ ရပ စကက္ င ့်ခဖစ ရသည ့် အခပည ခပည  ိိုင ရ  

လူသ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှုဥပစေကိ္ို ချိြု်းစဖ က္ မှုမျ ်းအတွက္  ထိိုနိိုင ငအံစိို်းရတွင  တ ၀န ရှိသည ။ 

(က္) ယင ်း၏လက္ နက္ ကိ္ိုင တပ ဖွ ွဲ့မျ ်းအပါအ၀င  ယင ်း၏ အဖွ ွဲ့အစည ်းမျ ်းက္ က္ျျူ်းလွန စသ  ချိြု်းစဖ က္ မှုမျ ်း  

(ခ) အစိို်းရနငှ ့်သက္  ိိုင စသ  အခွင ့်အ ဏ ကိ္ို အသံို်းခပြုရန  ယင ်းက္ လိုပ ပိိုင ခွင ့်စပ်းထ ်းသည ့် လူပိုဂ္ိြုလ မျ ်း 

သိို ့်မဟိုတ  အဖွ ွဲ့အစည ်းမျ ်းက္ က္ျျူ်းလွန စသ ချိြု်းစဖ က္ မှုမျ ်း 

(ဂ) ယင ်း၏အမိန ့်မျ ်းအတိိုင ်း သိို ့်မဟိုတ  ယင ်း၏ညွှန ကက္ ်းချက္  သိို ့်မဟိုတ  က္ွပ က္ မှုနငှ ့်အည  လိုပ က္ိိုင  

စ  င ရွက္ စနသည ့် လူပိုဂ္ိြုလ မျ ်း သိို ့်မဟိုတ  အိုပ စိုမျ ်းက္ က္ျျူ်းလွန စသ  ချိြု်းစဖ က္ မှုမျ ်းနငှ ့်  

(ဃ) ယင ်းစ  င ရွက္ သက္ ့်သိို ့် အသအိမှတ ခပြုလက္ ခံထ ်းသည ့် တစ သ ်းပိုဂ္လ လူပိုဂ္ိြုလ မျ ်း သိို ့်မဟိုတ  

အိုပ စိုမျ ်းက္ က္ျျူ်းလွန စသ  ချိြု်းစဖ က္ မှုမျ ်း (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၅၀။ အခပည ခပည  ိိုင ရ လူသ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှုဥပစေက္ိို ချိြု်းစဖ က္ မှုမျ ်းအတကွ္  

တ ၀န ရှိသည ့် နိိုင ငအံစိို်းရသည  ထိိုချိြု်းစဖ က္ မှုမျ ်းစကက္ င ့် စပေါ်စပါက္ ခ ့်စသ  နစ န  ံို်းရှု်ံးမှု သိို ့်မဟိုတ  

ထခိိိုက္ ေဏ ရ ရမှုမျ ်းအတကွ္  စစ စလျ  စကက္်း အခပည ့်အ၀စပ်းရန  လိိုသည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

တစ်ဦားချငာ်းတာ၀န်ရှ မှု 

စည ်းမျဥ ်း ၁၅၁။ တစ ဥ ်းချင ်းအစနခဖင ့် ယင ်းတိို ့်က္ျျူ်းလွန စသ  စစ ရ ဇ၀တ မှုမျ ်းအတွက္  ရ ဇ၀တ စကက္ င ်းအရ 

တစ ဥ ်းချင ်းစ တွင  တ ၀န ရှသိည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၅၂။ တပ မ ်းမျ ်းနငှ ့် အခခ ်းစသ အထက္ အရ ရှိမျ ်းသည  ယင ်းတိို ့်၏အမိန ့်မျ ်းအရ က္ျြု်းလွန ခ ့်စသ  

စစ ရ ဇ၀တ မှုမျ ်းအတွက္  ရ ဇ၀တ စကက္ င ်းအရ တ ၀န ရှိသည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၅၃။ လက္ စအ က္ ငယ သ ်းမျ ်းက္ စစ ရ ဇ၀တ မှုမျ ်းအ ်း က္ျျူ်းလွန စတ ့်မည  (သိို ့်မဟိုတ ) 

က္ျျူ်းလွန စနသည က္ိို ယင ်းတိို ့်၏ တပ မ ်းမျ ်းနငှ ့် အခခ ်းစသ အထက္ အရ ရှိမျ ်းက္ သရိှိခ ့်မပ ်း သိို ့်မဟိုတ  သရိှရိန  

အစကက္ င ်းရှိခ ့်မပ ်း ယင ်းတိို ့်၏ က္ျျူ်းလွန မှုမခဖစ စအ င  ကက္ိြုတင က္ က္ွယ ရန  ယင ်းတိို ့်၏ အ ဏ စက္ အတငွ ်း 

လိိုအပ စသ  စကက္ င ်းက္ျိြု်း  စလျ  သည ့်အစရ်းယူမှုမှန သမျှက္ိို မလိုပ ခ ့်လျှင  သိို ့်မဟိုတ  ယင ်းစစ ရ ဇ၀တ မှုမျ ်း 
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က္ိို က္ျျူ်းလွန ခ ့်မပ ်းခဖစ က္  တ ၀န ရှိသူမျ ်းအ ်း အခပစ စပ်းရန  ယင ်းတိို ့်၏  အ ဏ စက္ အတွင ်း လိိုအပ စသ  

စကက္ င ်းက္ျိြု်း  စလျ  သည ့်အစရ်းယူမှုမှန သမျှကိ္ို မလိုပ ခ ့်လျှင  ထိိုတပ မ ်းမျ ်းနငှ ့် အခခ ်းစသ အထက္ အရ ရှ ိ

မျ ်းတွင  ရ ဇ၀တ စကက္ င ်းအရ တ ၀န ရှိသည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၅၄။ တိိုက္ ပွ ၀င စစ သည တိိုင ်းတွင  သသိသိ သ  ဥပစေနငှ ့်မည သည ့် အမိန ့်ကိ္ို မန ခံဘ စနရန  

တ ၀န ရှိသည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင  

ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၅၅။ အမိန ့်စပ်းစသ လိုပ ရပ သည  ဥပစေနငှ ့်မည စကက္ င ်းကိ္ို လက္ စအ က္ ငယ သ ်းက္ သရိှိခ ့်လျှင  

သိို ့်မဟိုတ  အမိန ့်စပ်းစသ လိုပ ရပ ၏ သသိသိ သ  ဥပစေနငှ ့်မည စသ  သဘ ၀စကက္ င ့် အမိန ့်စပ်းစသ  

လိုပ ရပ သည  ဥပစေနငှ ့်မည စကက္ င ်းကိ္ို လက္ စအ က္ ငယ သ ်းက္ သရိှိထ ်းမပ ်း ခဖစ သင ့်သည  ိိုပါက္ 

အထက္ အရ ရှအိမိန ့်ကိ္ို န ခံခခင ်းစကက္ င ့် ထိိုလက္ စအ က္ ငယ သ ်း၏ ရ ဇ၀တ စကက္ င ်းအရ တ ၀န ရှမိှုက္ိို 

သက္ သ စစမည  မဟိုတ ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စစ်ရာဇ၀တမ်ှုမျာား 

စည ်းမျဥ ်း ၁၅၆။ အခပည ခပည  ိိုင ရ လူသ ်းချင ်းစ န စထ က္ ထ ်းမှုဥပစေက္ိို ခပင ်းခပင ်းထန ထန  ချိြု်းစဖ က္ ခခင ်း 

မျ ်းသည  စစ ရ ဇ၀တ မှုခဖစ သည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၅၇။ နိိုင ငအံစိို်းရမျ ်းသည  ယင ်းတိို ့်၏ ခပည တွင ်းတရ ်းရံို်းမျ ်းအ ်း မည သည ့်နိိုင ငတံွင မ ိို 

က္ျျူ်းလွန သည ့်စစ ရ ဇ၀တ မှုမျ ်းက္ိို စ ရင ပိိုင ခွင ့် အပ နငှ ်းခွင ့် ရှသိည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / 

နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၅၈။ နိိုင ငအံစိို်းရမျ ်းသည  ယင ်းတိို ့်၏ နိိုင ငသံ ်းမျ ်းက္ သိို ့်မဟိုတ  လက္ နက္ က္ိိုင တပ ဖွ ွဲ့မျ ်းက္ 

သိို ့်မဟိုတ  ယင ်းတိို ့်၏ ပိိုင နက္ နယ စခမစပေါ်တငွ  က္ျျူ်းလွန သည ဟို စွပ စွ ခခင ်းခံရစသ  စစ ရ ဇ၀တ မှုမျ ်းက္ိို 

စံိုစမ ်းစစ စ ်းရမည ခဖစ မပ ်း   စလျ  မှုရှိလျှင  သသံယရှသိူမျ ်းအ ်း တရ ်းစွ  ိိုရမည ။ ယင ်းတိို ့်သည  ယင ်းတိို ့်၌ 

စ ရင ပိိုင ခွင ့်ရှိသည ့် အခခ ်းစသ စစ ရ ဇ၀တ မှုမျ ်းက္ိိုလည ်း စံိုစမ ်းစစ စ ်းရမည ခဖစ မပ ်း   စလျ  မှုရှိလျှင  

သသံယရှိသူမျ ်းအ ်း တရ ်းစွ  ိိုရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၅၉။ တိိုက္ ပွ မျ ်းမပ ်း ံို်းသွ ်းစသ အခါ အ ဏ ပိိုင မျ ်းသည  စစ ရ ဇ၀တ မှုမျ ်းအတကွ္  

သသံယရှိသူမျ ်း၊ စွပ စွ ခခင ်းခံရသူမျ ်း သိို ့်မဟိုတ  ခပစ ေဏ ချမှတ ခံရသူမျ ်းမှအပ နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်း 

မဟိုတ စသ  လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခတွင ပါ၀င ခ ့်သူမျ ်း သိို ့်မဟိုတ  လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခနငှ ့် နှ ်းနယွ မပ ်း 
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လွတ လပ ခွင ့်ပိတ ပင ခခင ်းခံရသူမျ ်းကိ္ို ခဖစ နိိုင သမျှ အမျ ်း ံို်းနငှ ့် အက္ျံျူ်း၀င သည ့် လွတ မငမိ ်းချမ ်းသ ခွင ့်စပ်းရန  

ကက္ိြု်းပမ ်းစ  င ရွက္ ရမည ။ (နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၆၀။ က္ လစည ်းက္မ ်းသတ  စတက္ က္ျြုဥပစေမျ ်းသည  စစ ရ ဇ၀တ မှုမျ ်းနငှ ့် 

အက္ျံြု်း၀င သက္  ိိုင ခခင ်း မရှိစစရ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  

လက္ နက္ က္ိိုင ပဋပိက္ခ) 

စည ်းမျဥ ်း ၁၆၁။ နိိုင ငအံစိို်းရမျ ်းသည  စစ ရ ဇ၀တ မှုမျ ်းက္ိို စံိုစမ ်းစစ စ ်းခခင ်းနငှ ့် သသံယရှသိူမျ အ ်း 

တရ ်းစွ  ိိုခခင ်းတိို ့်ကိ္ို စ  င ရွက္ ရ တွင  အ င စခပစချ စမွွဲ့စစစရ်းအတွက္  အချင ်းချင ်းအကက္ ်း ခဖစ နိိုင သမျှ 

အတိိုင ်းအတ အထ ိ ပူ်းစပါင ်းစ  င ရွက္ ရန  အ ်းထိုတ မှုမှန သမျှက္ိို ခပြုလိုပ ရမည ။ (နိိုင ငတံက္ လက္ နက္ က္ိိုင  

ပဋပိက္ခ / နိိုင ငတံက္ အစရ်းအခင ်းမဟိုတ စသ  လက္ နက္ ကိ္ိုင ပဋပိက္ခ) 


