ငြိမး် ချမ်းစွာစုဝေးခွြန
့် ှြင့် ြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြ
ွ ့်ဆိုြရ
် ာဥပဝေ
(၂ေ၁၁ ခုနှစ၊် ပပည်ဝောြ်စုလွတဝ
် တာ် ဥပဝေအမှတ် ၁၅။)
၁၃၇၃ ခုနစ
ှ ်၊ နတ်ဝတာ်လဆန်း ၇ ရက်
(၂ေ၁၁ ခုနစ
ှ ်၊ ေီဇြ်ဘာလ ၂ ရက်)
နိေါန်း
ပပည်ဝောြ်စုသမ္တပမန်မာနိုြ်ြံဝတာ် ဖွဲ ့ စည်းပုံအဝပခခံဥပဝေ ပုေ်မ ၃၅၄၊ ပုေ်မခွဲ (ခ)တွြ် နိုြ်ြံသားတိုြ်းသည် နိုြ်ြံဝတာ်လုံပခုံဝရး၊
တရားဥပဝေစိုးမိုးဝရး၊ ရပ်ရွာဝအးချမ်းသာယာဝရး သို့မဟုတ် ပပည်သူတို့၏ ကိုယ်ကျြ့်တရားအကျိုးြှာ ပပဋာန်းေားသည့် ဥပဝေ
များနှြ့် မဆန့်ကျြ်လျြ် လက်နက်မပါဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွြ့်၊ စီတန်းလှည့်လည်ခွြ့် အခွြ့်အဝရးများကို လွတ်လပ်စွာ သုံးစွဲဝဆာြ်
ရွက်ခွြ့်ရှိသည်ဟုပပဋာန်းေားသည့်အဝလျာက်နိုြ်ြံသားများကယြ်းအခွြ့်အဝရးများကိုဥပဝေနှြ့်အညီသုံးစွဲဝဆာြ်ရွက်နိုြ်ရန်
အလို့ြှာ ပပည်ဝောြ်စုလတ
ွ ်ဝတာ်သည် ဤဥပဝေကို ပပဋာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နြ
ှ ့် အဓိပာ္ ယ်ဝဖာ်ပပချက်
၁။ ဤဥပဝေကို ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွြ့်နှြ့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွြ့်ဆိုြ်ရာဥပဝေဟု ဝခါတွြ် ဝစရမည်။
၂။ ဤဥပဝေတွြ်ပါရှိဝသာဝအာက်ပါစကားရပ်များသည်ဝဖာ်ပပပါအတိုြ်းအဓိပ္ာယ်သက်ဝရာက်ဝစရမည်(က) နိုြ်ြံသားဆိုသည်မှာ ပပည်ဝောြ်စုသမ္တပမန်မာနိုြ်ြံဝတာ်၏ တိုြ်းရြ်းသား မိဘနှစ်ပါးမှဝမွးဖွားသူနှြ့်ပပည်ဝောြ်စု
သမ္တပမန်မာနိုြ်ြံဝတာ် ဖွဲ ့ စည်းပုံအဝပခခံ ဥပဝေ အတည်ပပုပပဋာန်းသည့်ဝန့တွြ် ဥပဝေအရနိုြ်ြံသားပဖစ်ငပီးသူတို့ကို ဆိုသည်။
(ခ) ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပဝေအရ သတ်မှတ်ခွြ့်ပပုသည့် အများပပည်သူဆိုြ်ရာဝနရာတွြ် မိမိသဝဘာေားဆန္ကို
ဝဖာ်ပပရန်အလို့ြှာ တစ်ဦးေက်ပိုသူများက သတ်မှတ်စည်းကမ်းများနှြ့်အညီ လက်နက်မပါဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဝရာက်ရှိပခြ်း၊ဝဟာဝပပာ
ပခြ်းကို ဆိုသည်။
(ဂ) ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ပခြ်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပဝေအရ သတ်မှတ်ခွြ့်ပပုသည့် အများပပည်သူဆိုြ်ရာလမ်းတွြ်မိမိသဝဘာ
ေားဆန္ကိုဝဖာ်ပပရန်အလို့ြှာ တစ်ဦးေက် ပိုသူများက သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းများနှြ့်အညီ လက်နက်မပါဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ
စနစ်တကျ လှည့်လည်ပခြ်းကို ဆိုသည်။
(ဃ) ခွြ့်ပပုမိန့်ဆိုသည်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်း သို့မဟုတ် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ပခြ်းပပုရန် ဤဥပဝေအရ ေုတဝ
် ပးဝသာ
ခွြ့်ပပုမိန့်ကို ဆိုသည်။
(ြ) ပိုစတာဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးတစ်ဝယာက်၏အသဝရကို နစ်နာမှမပဖစ်ဝစဝသာ မိမိဆန္သဝဘာေားနှြ့် လိုလားချက်တို့ကို
စာပဖြ့်ဝရးသား၍ပဖစ်ဝစ၊ ဆိုြ်းဘုတ်၊ ရုပ်ပုံ၊ ဓာတ်ပုံ၊ ပန်းချီ၊ ကာတွန်း သို့မဟုတ် ရုပ်တုပဖြ့်ပဖစ်ဝစ၊ ရုပ်ပမြ်သံကကားေုတ်လွြ့်သည့်
နည်းလမ်းပဖြ့်ပဖစ်ဝစ၊ အပခားတစ်နည်းနည်းပဖြ့်ပဖစ်ဝစ ဝဖာ်ပပငပီး လက်တွြ်ကိုြ်ဝဆာြ်နိုြ်ရန်၊ ဝပမတွြ်စိုက်ေူနိုြ်ရန်၊ အရာေတ္ု
တစ်ခုခုတွြ် ကပ်ေားနိုြ်ရန် သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းပဖြ့် ဝဖာ်ပပနိုြ်ရန် စီမံပပုလုပ်ေားသည့်အရာကို ဆိုသည်။
(စ) ဆိုြ်းဘုတ် ဆိုသည်မှာ ပါတီ သို့မဟုတ် အသြ်း သို့မဟုတ် အဖွဲ ့ အစည်းတစ်ခုခု၏အမည်၊ အေိမ်းအမှတ်တံဆိပ်တို့ကိုဝရးသား
ဝဖာ်ပပချက်များ အပါအေြ် လူတစ်ဦး တစ်ဝယာက်၏ အသဝရကို နစ်နာမှမပဖစ်ဝစဝသာ မိမဆန္သဝဘာေားနှြ့် လိုလားချက်တို့ကို
စာပဖြ့်ဝရးသား၍ လက်တွြ်ကိုြ်ဝဆာြ် နိုြ်ရန်၊ ဝပမတွြ်စိုက်ေူနိုြ်ရန်၊ တစ်ဝနရာရာ၌ ချိတ်ဆွဲနိုြ်ရန် သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်း ပဖြ့်
ဝဖာ်ပပနိုြ်ရန် စီမံပပုလုပ်ေားဝသာ အရာကိုဆိုသည်။
(ဆ) လက်နက် ဆိုရာတွြ် လက်နက်အက်ဥပဝေများနှြ့ ဝပါက်ကွဲဝစတတ်ဝသာ ေတ္ုပစ္ည်းများအက်ဥပဝေတွြ်အဓိပ္ာယ်
ဖွြ့်ဆိုေားသည့် လက်နက်၊ ကိရိယာတန်ဆာ ပလာများအပပြ် သူတစ်ဦးတစ်ဝယာက်အား ဝဘး အန္ရာယ်တစ်စုံတစ်ရာပဖစ်ဝစ
နိုြ်ဝသာ ပစ္ည်းလည်း ပါေြ်သည်။
(ဇ) အလံဆိုရာတွြ် နိုြ်ြံဝတာ်အလံ၊ တရားေြ်ပါတီနှြ့် တရားေြ်အသြ်းအဖွဲ ့ အလံတို့ ပါေြ်သည်။

အခန်း (၂)
ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်
၃။ ဤဥပဝေ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဝအာက်ပါအတိုြ်းပဖစ်သည်(က) နိုြ်ြံသားတိုြ်းသည် နိုြ်ြံဝတာ်လုံပခုံဝရး၊ တရားဥပဝေ စိုးမိုးဝရး၊ ရပ်ရွာဝအးချမ်းသာယာဝရးနှြ့် ပပည်သူတို့၏ကိုယ်ကျြ့်
တရားအကျိုးတို့ကို ေိန်းသိမ်းဝစာြ့်ဝရှာက်ရန်၊
(ခ ) ပပည်ဝောြ်စုသမ္တပမန်မာနိုြ်ြံဝတာ် ဖွဲ ့ စည်းပုံအဝပခခံ ဥပဝေပါ နိုြ်ြံသားများ၏ မူလ အခွြ့်အဝရး ပဖစ်သည့်ငြိမ်းချမ်းစွာ
စုဝေးပခြ်းနှြ့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လညပခြ်းတို့ကို စနစ်တကျ သုံးစွဲဝဆာြ်ရွက်ခွြ့်ရရှိဝစရန်နှြ့် ယြ်းတို့အား ဥပဝေအရ
အကာအကွယ်ဝပးရန်၊
(ဂ)ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်းနှြ့်ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှညလ
့် ညပခြ်းအခွြ့်အဝရးတို့ကိုသုံးစွဲဝဆာြ်ရွက် သူများဝကကာြ့်အများပပည်သူ
အား အဝနှာြ့်အယှက်ပဖစ်ဝစပခြ်း၊ ဝဘး အန္ရာယ်ပဖစ်ဝစပခြ်း၊ ေိခိုက် နစ်နာဝစပခြ်းနှြ့် အဟန့် အတားပဖစ်ဝစပခြ်းတို့မှ
ကာကွယ်ရန်။

အခန်း (၃)
ခွြပ့် ပုမိနဝ
့် လျာက်ေားပခြ်း
၄။ မိမိသဝဘာေားဆန္ကို ဝဖာ်ပပရန်အလို့ြှာ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်းနှြ့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ပခြ်း အခွြ့်အဝရးတို့ကို သုံးစွဲ
ဝဆာြ်ရွက်လိုဝသာ နိုြ်ြံသားများ သို့မဟုတ် အဖွဲ ့ အစည်းများသည်ခွြ့်ပပုမိန့်ရရှိရန် ဝအာက်ပါအချက်များပါေြ်ဝသာဝလျာက်လွာ
ကို သက်ဆိုြ်ရာ ငမို ့ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ ့ မှူးေံ ယြ်းသို့ဝဆာြ်ရွက်မည့် ဝန့ရက်မတိုြ်မီ အနည်းဆုံး ြါးရက်ကကိုတြ်၍တြ်ပပရမည်(က) ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးပခြ်းပပုလုပ်လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်၊ ဝနရာ၊ ဝန့ရက်၊ အချိန်အပိုြ်းအပခား၊ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေး ပခြ်းပပုရာတွြ်
ဝဟာဝပပာလိုသည့် အဝကကာြ်းအရာနှြ့်ဝNကးဝကကာ်လိုသည့် ဝNကးဝကကာ်သံများ၊
(ခ ) ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ပခြ်းပပုလုပလ
် ိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်၊ လမ်းဝကကာြ်း၊ ဝန့ရက်၊အချိန်အပိုြ်းအပခားနှြ့်ဝNကး
ဝကကာ်လိုသည့် ဝNကးဝကကာ်သံများ၊
(ဂ ) ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွြ့်နှြ့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွြ့်တို့အတွက် ဝလျာက်ေားသူ၊ဦးဝဆာြ်မည့်ပုဂ္ိုလ်နှြ့်ဝဟာဝပပာ
မည့်ပုဂ္ိုလ်တို့၏ ကိုယ်ဝရးအချက်အလက်၊
(ဃ) ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်း သို့မဟုတ် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့် လည်ပခြ်းပပုလုပ်မည့် အစီအစဉ်နှြ့် ခန့်မှန်းလူဦးဝရ၊
(ြ ) ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်း သို့မဟုတ် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ပခြ်းနှြ့်စပ်လျဉ်း၍ အဖွဲ ့ အစည်း တစ်ရပ်အဝနပဖြ့်ဝဆာြ်ရွက်
ပါက ယြ်းအဖွဲ ့ အစည်း၏ ဆုံးပဖတ်ချက် မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် အဝောက်အေား၊
(စ ) ခွြ့်ပပုမိန့်ရရှိပါက ဤဥပဝေပါ စည်းကမ်းချက်များနှြ့် ခွြ့်ပပုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာ ဝဆာြ်ရွက်မည် ပဖစ်ဝကကာြ်း
ေန်ခံချက်။

အခန်း (၄)
ခွြပ့် ပုမိနေ
့် ုတဝ
် ပးပခြ်းနှြ့် ပြြ်းပယ်ပခြ်း
၅။ သက်ဆိုြ်ရာငမို ့ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ ့ မှူးသည် နိုြ်ြံသားတစ်ဦးကပဖစ်ဝစ၊ နိုြ်ြံသားအများကပဖစ်ဝစ၊ အဖွဲ ့ အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကပဖစ်ဝစ
ခွြ့်ပပုမိန့်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှြ့်အညီ တြ်ပပဝလျာက်ေားချက်ကို လက်ခံ ရရှိသည့်အခါ သက်ဆိုြ်ရာငမို ့ နယ်အဝေွဝေွ
အုပ်ချုပ်ဝရးဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်ဝရးမှူး၏ အတည်ပပုချက်ပဖြ့် ခွြ့်ပပုမိန့်ေုတဝ
် ပးပခြ်း သို့မဟုတ် ခွြ့်ပပုမိန့်ေတ
ု ်ဝပးရန်ပြြ်းပယ်
ပခြ်းပပုနိုြ်သည်။ သို့ရာတွြ် နိုြ်ြံဝတာ် လုံပခုံဝရး၊ တရားဥပဝေစိုးမိုးဝရး၊ ရပ်ရွာဝအးချမ်းသာယာဝရး သို့မဟုတ် ပပည်သူတို့၏
ကိုယ်ကျြ့်တရားအကျိုးြှာ ပပဋာန်းေားသည့် ဥပဝေများနှြ့် မဆန့်ကျြ်လျြ် ခွြ့်ပပုမိန့်ေုတ်ဝပးရန် ပြြ်းပယ်ပခြ်းမပပုရ။
၆။ ပုေ်မ ၅ အရ ခွြ့်ပပုမိန့်ေုတ်ဝပးပခြ်း သို့မဟုတ် ေုတဝ
် ပးရန် ပြြ်းပယ်ပခြ်းတို့ကို ငမို ့ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ ့ မှူးသည်
သက်ဆိုြ်ရာခရိုြ်ရဲတပ်ဖွဲ ့ မှူး ေံသို့လည်းဝကာြ်း၊ ငမို ့ နယ်အဝေွဝေွအုပ်ချုပ်ဝရးဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်ဝရးမှူးသည် သက်ဆိုြ်ရာ
ခရိုြ်အဝေွဝေွအုပ်ချုပ်ဝရးဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်ဝရးမှူးေံသို့လည်းဝကာြ်း ဝဆာလျြ်စွာ တြ်ပပေားရမည်။
၇။ သက်ဆိုြ်ရာငမို ့ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ ့ မှူးသည်-

(က) ခွြ့်ပပုမိန့်ေုတ်ဝပးလျြ် ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်း သို့မဟုတ် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ပခြ်း ပပုလုပ်ရန် ခွြ့်ပပုမည့် ဝန့ရက်နှြ့်
အချိန်မတိုြ်မီ အနည်းဆုံး ၄၈ နာရီ ကကိုတြ်၍ သက်ဆိုြ်ရာဝလျာက်ေားသူေံ အဝကကာြ်းပပန်ကကားရမည်။
(ခ) ခွြ့်ပပုမိန့်ေုတ်ဝပးရန် ပြြ်းပယ်ပါက ကျိုးဝကကာြ်းဝဖာ်ပပ၍ ဝလျာက်ေားချက်ပါဝန့ရက်နှြ့် အချိန်မတိုြ်မီ အနည်းဆုံး ၄၈ နာရီ
ကကိုတြ်၍ သက်ဆိုြ်ရာ ဝလျာက်ေားသူေံအဝကကာြ်းပပန်ကကားရမည်။
၈။ ခွြ့်ပပုမိန့်တွြ် ဝအာက်ပါအချက်များကို ဝဖာ်ပပရမည်(က) ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်းပပုရမည့်ဝန့ရက်၊ ဝနရာနှြ့်အချိန် အပိုြ်းအပခား၊
(ခ) ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ပခြ်းပပုရမည့် ဝန့ရက်၊ ပဖတ်သန်းသွားလာရမည့် လမ်းဝကကာြ်းနှြ့် အချိန်အပိုြ်းအပခား၊
(ဂ) ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်းနှြ့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည် ပခြ်းတို့တွြ် ပါေြ်ခွြ့်ပပုသည့်ဦးဝရ၊
(ဃ) ဝဟာဝပပာခွြ့်ရရှိသည့်ပုဂ္ိုလ် သို့မဟုတ် ပုဂ္ိုလ်များ၏အမည်နှြ့် ဝနရပ်လိပ်စာ၊
(ြ) ဝေသဆိုြ်ရာလိုအပ်ချက်အရ သတ်မှတ်ဝသာ စည်းကမ်းများ။
၉။ ခွြ့်ပပုမိနေ
့် ုတ်ဝပးရန် ပြြ်းပယ်ခံရပခြ်းနှြ့်စပ်လျဉ်း၍ ဝအာက်ပါအတိုြ်းအယူခံ ေြ်ဝရာက်နိုြ်သည် (က) ခွြ့်ပပုမိန့်ေုတ်ဝပးရန် ပြြ်းပယ်ဝကကာြ်း အဝကကာြ်းကကားသည့်စာကို လက်ခံရရှိသည့်ဝန့မှ ခုနစ်ရက်အတွြ်း သက်ဆိုြ်ရာ
တိုြ်းဝေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ ့ မှူးေံ အယူခံနိုြ်သည်။
(ခ) သက်ဆိုြ်ရာ တိုြ်းဝေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ ့ မှူးသည် ပုေ်မခွဲ (က)အရ အယူခံပခြ်းနှြ့်စပ်လျဉ်း၍ ယြ်း အယူခံလာွ
လက်ခံရရှိသည့်ဝန့မှ ၁၄ ရက်အတွြ်း
သက်ဆိုြ်ရာ တိုြ်းဝေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ် အဝေွဝေွအုပ်ချုပ်ဝရးဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်ဝရးမှူး၏အတည်ပပုချက်ပဖြ့်
အဆုံးအပဖတ်ဝပးရမည်။
(ဂ) ပုေ်မခွဲ (ခ)အရ တိုြ်းဝေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ ့ မှူးက ချမှတ်ဝသာ အဆုံးအပဖတ်သည် အငပီးအပပတ် ပဖစ်ဝစရမည်။

အခန်း (၅)
စည်းကမ်းသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ
၁ေ။ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်းနှြ့်စပ်လျဉ်း၍ ခွြ့်ပပုမိန့်တွြ် သတ်မတ
ှ ်ဝပးေားသည့် ဝနရာတွြ်သာ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်းပပုရမည်။
၁၁။ ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ရာတွြ် အများပပည်သူအားအဝနှာြ့်အယှက်မပဖစ်ဝစဝရးအတွက် ခွြ့်ပပုမိန့်တွြ် သတ်မှတ်ေား
သည့် လမ်းဝကကာြ်းအစဝနရာတွြ် စတြ်စုဝေးငပီး သတ်မှတ်ေားသည့်လမ်းဝကကာြ်းအတိုြ်းသာငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်
ဝဆာြ်ရွက်ခွြ့်ရှိသည်။
၁၂။ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်းနှြ့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှညလ
့် ည်ပခြ်း ပပုသူများသည် ဝအာက်ပါ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည် (က) အများပပည်သူကို အဝနှာြ့်အယှက် အဟန့်အတားပဖစ်ဝစပခြ်း၊ စိတ်ငြိုပြြ်ဝစပခြ်း၊ အန္ရာယ်ပဖစ်ဝစပခြ်းသို့မဟုတ်ေိခိုက်နစ်နာ
ဝစပခြ်းဝသာ်လည်းဝကာြ်း၊ ယြ်းသို့ ပဖစ်တန်ရာသည်ဟု စိုးရိမ်ေိတ်လန့်ဝစပခြ်းဝသာ်လည်းဝကာြ်းပဖစ်နိုြ်သည့် အဝပပာအဆို
သို့မဟုတ် အပပုအမူကို မပပုလုပ်ရ။
(ခ)ခွြ့်ပပုေားဝသာ စုဝေးသည့်ဝနရာ သို့မဟုတ် စီတန်းလှညလ
့် ည်သည့်လမ်းဝကကာြ်း တစ်ဝလျာက်ရှိ ပပည်သူပိုြ ပစ္ည်း၊
အများပိုြ်ပစ္ည်း၊ ပုဂ္လိကပိုြ်ပစ္ည်းများကိုေိခိုက်ပျက်စီးဝစမည့် အပပုအမူ၊ ပတ်ေန်းကျြ်ညစ်ညမ်းဝစမည့်အပပုအမူ
များမပပုလုပ်ရ။
(ဂ) ယာဉ်များနှြ့် လမ်းသွားလမ်းလာများ၊ ပပည်သူများကိုအဝနှာြ့်အယှက်ပဖစ်ဝစဝသာ တားဆီးပိတ်ဆို့ပခြ်းကို မပပုလုပ်ရ။
(ဃ) ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်းနှြ့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည် ပခြ်းတို့ ပပုရာတွြ် မည်သည့်လက်နက်တစ်မျိုးမျိုးကိုမျ
ကိုြ်ဝဆာြ်ပခြ်းမပပုရ။
(ြ) နိုြ်ြံဝတာ်နှြ့် ပပည်ဝောြ်စုကိုပဖစ်ဝစ၊ လူမျိုးဝရးသို့မဟုတ် ဘာသာဝရးကိုပဖစ်ဝစ၊ လူသိက္ာနှြ့် ကိုယ်ကျြ့်တရားကိုပဖစ်ဝစ
ေိခိုက်ဝစမည့် အဝပပာအဆိုနှြ့် အပပုအမူများကို မပပုလုပ်ရ။
(စ) မမှန်ကန်ဝသာ သတြ်းများ (ဝကာလာဟလ)များကိုပဖစ်ဝစ၊ မမှန်ကန်ဝသာ အချက်အလက်များကိုပဖစ်ဝစဝဟာဝပပာပခြ်း
မပပုလုပ်ရ။
(ဆ) ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်းနှြ့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ပခြ်းတို့ပပုရာတွြ် အလံ၊ ပိုစတာနှြ့် ဆိုြ်းဘုတ်များကိုကိုြ်ဝဆာြ်ပခြ်း၊
ပပသပခြ်းပပုလုပ်နိုြ်သည်။
(ဇ) ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်း လှည့်လည်ပခြ်းပပုရာတွြ် လက်ကိုြ်အသံချဲ ့ စက်မှအပ အသံချဲ ့ စက် အသုံးပပုပခြ်း၊ ခွြ့်ပပုေားဝသာ

ဝNကးဝကကာ်သံများမှအပ ဝNကးဝကကာ်ပခြ်းနှြ့်ဝအာ်ဟစ်ပခြ်း မပပုလုပ်ရ။
(စျ ) တာေန်ရှိသူများ၏ ကကီးကကပ်မှနှြ့် စည်းကမ်းေိန်းသိမ်းမှကို လိုက်နာရမည်။
(ည) လိုအပ်ချက်အရ ေုတ်ပပန်ဝသာ အမိန့်ဝကကာ်ပြာစာ၊ အမိန့် နှြ့် ညွန်ကကားချက်များကို လိုက်နာရမည်။
(ဋ) ခွြ့်ပပုမိန့် ရုပ်သိမ်းပခြ်းခံရပါက ဆက်လက်ဝဆာြ်ရွက် ပခြ်းမပပုဘဲ လူစုခွဲရမည်။

အခန်း (၆)
အဝရးယူဝဆာြ်ရက
ွ ်ပခြ်း
၁၃။ ခွြ့်ပပုမိန့်အရ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်းနှြ့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ပခြ်းတို့ကို ဥပဝေနှြ့်အညီ ဝဆာြ်ရွက်ဝနသူတို့အား
ဝနှာြ့်ယှက်ပခြ်း၊ ဖျက်ဆီးပခြ်း သို့မဟုတ် ဟန့်တားပခြ်း မပပုနိုြ်ဝစရန်လည်းဝကာြ်း၊ ဝဘးအန္ရာယ်မပဖစ်ဝစရန်လည်းဝကာြ်း
ေုတိယရဲအုပ်အဆြ့်ေက်မနိမ့်ဝသာ ရဲအရာရှိတစ်ဦးဦးက လိုအပ်ဝသာ ကာကွယ်ဝစာြ့ဝ
် ရှာက်မှများကို ဝဆာြ်ရွက်ရမည်။
၁၄။ ေုတိယရဲအုပ်အဆြ့်ေက်မနိမ့်ဝသာ ရဲအရာရှိတစ်ဦးဦးသည်(က) ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်းနှြ့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ပခြ်းတို့ကို ပပုလုပ်သည့်ဝနရာတွြ် ဤဥပဝေပါ စည်းကမ်းသို့မဟုတ်
ခွြ့်ပပုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုလိုက်နာပခြ်းမရှိဝကကာြ်း ဝတွ ့ ရှိရပါက ဦးဝဆာြ်သည့်ပုဂ္ိုလ်အား သတိဝပးရမည်။
(ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) အရ သတိဝပးသည်ကို လိုက်နာဝဆာြ်ရွက်ပခြ်းမရှိပါက ငမို ့ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ ့ မှူးေံ ချက်ချြ်း တြ်ပပရမည်။
၁၅။ ငမို ့ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ ့ မှူးသည် ပုေ်မ ၁၄၊ ပုေ်မခွဲ (ခ)အရ တြ်ပပချက် ကို ရရှလ
ိ ျြ် ငမို ့ နယ်အဝေွဝေွ အုပ်ချုပ်ဝရး ဦးစီးဌာန
အုပ်ချုပ်ဝရးမှူးေံချက်ချြ်းတြ်ပပ ခွြ့်ပပုချက်ရယူငပီး ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်း ခွြ့်ပပုမိန့်ကိုဝသာ်လည်းဝကာြ်း၊ငြိမ်းချမ်းစွာ
စီတန်းလှည့်လည်ပခြ်း ခွြ့်ပပုမိန့် ကိုဝသာ်လည်းဝကာြ်း ရုပ်သိမ်းနိုြ်သည်။ ယြ်းသို့ ရုပ်သိမ်းဝကကာြ်းကိ တာေန်ရှိသူက နှတ်ပဖြ့်
ဝကကညာငပီးဝနာက် ၂၄ နာရီ အတွြ်း စာပဖြ့် အဝကကာြ်းကကားရမည်။
၁၆။ ခွြ့်ပပုမိန့်ကို ရုပ်သိမ်းဝကကာြ်း ဝကကညာငပီးဝနာက် ဆက်လက် စည်းကမ်းဝဖာက်ဖျက်ပခြ်းများ ရှိဝနပါကငမို ့ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ ့ မှူး
သည် တည်ဆဲ ဥပဝေ၊ နည်းဥပဝေ၊ စည်းမျဉ်း သို့မဟုတ် စည်းကမ်း လုပ်ေုံး လုပ်နည်းများနှြ့်အညီ ဆက်လက်အဝရးယူ
ဝဆာြ်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၇) ပပစ်မန
ှ ှြ့် ပပစ်ေဏ်များ

၁၇။ မည်သူမဆို ခွြ့်ပပုမိန့်နှြ့်အညီ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်း သို့မဟုတ် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ပခြ်း ပပုသူများအား
ဝနှာြ့်ယှက်ပခြ်း၊ ဖျက်ဆီးပခြ်း၊ ဟန့်တားပခြ်း၊ စိတ်ငြိုပြြ်ဝစပခြ်း၊ လက်ဝရာက်မှကျူးလွန် ပခြ်း၊ အနိုြ်အေက်ပပုပခြ်း သို့မဟုတ်
ဝဘးအန္ရာယ်ပဖစ်ဝစပခြ်း ပပုဝကကာြ်း ပပစ်မှေြ်ရာှ း စီရြ်ပခြ်း ခံရလျြ် ေိုသူကို နှစ်နှစ်ေက် မပိုဝသာ ဝောြ်ေဏ်ပဖစ်ဝစ၊ ကျပ်
ြါးဝသာြ်းေက်မပိုဝသာ ဝြွေဏ် ပဖစ်ဝစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပဖစ်ဝစ ချမှတ်ရမည်။
၁၈။ မည်သူမဆို ခွြ့်ပပုမိန့်မရရှိဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်း သို့မဟုတ် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ပခြ်း ပပုဝကကာြ်း ပပစ်မှေြ်ရှား
စီရြ်ပခြ်း ခံရလျြ် ေိုသူကို တစ်နှစ်ေက် မပိုဝသာ ဝောြ်ေဏ်ပဖစ်ဝစ၊ ကျပ် သုံးဝသာြ်းေက်မပိုဝသာ ဝြွေဏ်ပဖစ်ဝစ၊ေဏ်နှစ်
ရပ်လုံးပဖစ်ဝစ ချမှတ် ရမည်။ ၁၉။ မည်သူမဆို ပုေ်မ ၈၊ ပုေ်မခွဲ(ြ)အရ သတ်မတ
ှ ်ဝသာ စည်းကမ်း တစ်ရပ်ရပ်ကိုဝသာ်လည်းဝကာြ်း၊
ပုေ်မ ၁ေ၊ ၁၁ နှြ့် ၁၂ တို့ပါ စည်းကမ်း တစ်ရပ်ရပ်ကိုဝသာ်လည်းဝကာြ်း ဝဖာက်ဖျက်ဝကကာြ်း ပပစ်မေ
ှ ြ်ရှား စီရြ်ပခြ်းခံရလျြ်ေိုသူ
ကို ဝပခာက်လေက်မပိုဝသာ ဝောြ်ေဏ်ပဖစ်ဝစ၊ ကျပ်တစ်ဝသာြ်းေက် မပိုဝသာ ဝြွေဏ်ပဖစ်ဝစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပဖစ်ဝစချမှတ်ရ
မည်။

အခန်း(၈) အဝေွဝေွ

၂ေ။ ဤဥပဝေအရ အဝရးယူဝသာပပစ်မှကို ရဲအဝရးယူပိုြ်ခွြ့်ရှိဝသာ ပပစ်မှအပဖစ် သတ်မတ
ှ ်သည်။
၂၁။ မည်သူမဆိုခွြ့်ပပုမိန့်အရ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးပခြ်း သို့မဟုတ် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ပခြ်းပပုရာတွြ် နိုြ်ြံဝတာ်လုံပခုံဝရး၊
တရားဥပဝေစိုးမိုးဝရးနှြ့် ရပ်ရာွ ဝအးချမ်းသာယာဝရးတို့ကို ဝဖာက်ဖျက် လျြ်ဝသာ်လည်းဝကာြ်း၊ ပပည်သူတို့၏ ကိုယ်ကျြ့်တရား

အကျိုးြှာ ပပဋာန်းေားသည့် ဥပဝေများကို ဆန့်ကျြ်ကျူးလွန်လျြ် ဝသာ်လည်း ဝကာြ်း၊ အပခားသူ တစ်ဦးဦးကိုေိခိုက်နစ်နာ
ဝစဝသာ ပပုလုပ်မှများကျူးလွန် လျြ်ဝသာ်လည်းဝကာြ်း၊ ယြ်း ဝဖာက်ဖျက် ကျူးလွန်မှများကယြ်းတို့နှြ့်သက်ဆိုြ်သည့်တည်ဆဲ
ဥပဝေအရအဝရးယူဝဆာြ် ရွကရမည်။
၂၂။ နိုြ်ြံသားတစ်ဦးချြ်းအဝနပဖြ့်လည်း မိမိ၏ ယုံကကည်ချက်၊ ေြ်ပမြ်ယူဆချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ေုတဝ
် ဖာ်နိုြ်ရန်အတွက်
ငြိမ်းချမ်းစွာလှည့်လည်ပခြ်းနှြ့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ေုတ်ဝဖာ်ပခြ်းစသည့် အခွြ့်အဝရးများကို သုံးစွဲဝဆာြ်ရွက်ရာ၌ ဤဥပဝေပါ
ပပဋာန်းချက်များ နှြ့်အညီ လိုက်နာဝဆာြ်ရွက်ရမည်။ ၂၃။ ခွြ့်ပပုချက်ရရှိသည့် နိုြ်ြံသား သို့မဟုတ် အဖွဲ ့ အစည်းသည်အဝကကာြ်း
အမျိုးမျိုးဝကကာြ့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးပခြ်း သို့မဟုတ် စီတန်း ပခြ်းမပပုလုပ်လိုပါက ၂၄ နာရီအတွြ်း သက်ဆိုြ်ရာ ငမို ့ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ ့ မှူး
ေံ ပပန်လည်တြ်ပပရမည်။
၂၄။ ဤဥပဝေပါ ပပဋာန်းချက်များကို အဝကာြ်အေည်ဝဖာ် ဝဆာြ်ရွက်ရာတွြ် ပပည်ေဲဝရးေန်ကကီး ဌာနသည်-(က) လိုအပ်ဝသာ
နည်းဥပဝေ၊ စည်းမျဉ်း သို့မဟုတ် စည်းကမ်း များကို ပပည်ဝောြ်စုအစိုးရ အဖွဲ ့ ၏ သဝဘာတူညီချကပဖြ့် ေုတ်ပပန်နိုြ်သည်။ (ခ)
လိုအပ်ဝသာ အမိန့်ဝကကာ်ပြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွန်ကကားချက်နှြ့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကို ေုတ်ပပန်နိုြ်သည်။
ပပည်ဝောြ်စုသမ္တပမန်မာနိုြ်ြံဝတာ် ဖွဲ ့ စည်းပုံအဝပခခံဥပဝေ အရ ကျန်ုပ် လက်မှတ်ဝရးေိုးသည်။
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