စမ်းကလ

စမ်းကလ

်းဝါဒ စွန ့် ွှတလ ကြောင်း ပဋိညြောဉ်ပပြု

်းဝါဒ စွန ့် ွှတလ ကြောင်း ပဋိညြောဉ်ပပြု

ညွှန ကြော်း

ကမှတလ ်းထိ်းလစလ ်းကိစစ။

ကမှတလ ်းထိ်းလစလ ်းကိစစ။

ွှြောအမှတ (၈၆)စြောအမှတ၊ ၁၀၀/ ၇/ (နိင- သ်းပ ြော်း) မဟန-၉၈
၂၅-၃-၉၈

၁။ “စမ်းကလ

်းဝါဒသည လထ ဝါဒပိဋကတလတြောနှင ့် ကိကညီပြင်းမရှိသပြင ့် အဓမမဝါဒ, မိစဆြောဝါဒသြော ပြစသညဟ

နိငငံလတြောသီ်းပြြော်းဝိနည်းဓိ အမှတ (၁၁) က ဆံ်းပြတြ့် ြော၊ ယင်းဆံ်းပြတြျကကိ

ိကနြော လသြောအြော်းပြင ့် ယင်းဝါဒကိ

ဦ်းလဆြောငလသြောဦ်းနလနဒြောဘြောသသည နိငငံလတြောသံဃမဟြောနြောယကအြွွဲ့၏ လရှ ွဲ့လမှြောက၌ မိမိ၏ဝါဒကိ အဓမမဝါဒအပြစ
လ ကညြော

ျက စွန ့် ွှတပါလ ကြောင်း ကိယတိင

ကမှတ လ ်းထိ်းပပီ်းပြစပါသည။

၂။ သိပြစ
ိ ့် ြု ွဲ့နယအတွင်း၌ စမ်းကလ
့် ပါ၍ ပမိြု ွဲ့နယသံဃနြောယကအြွွဲ့မျြော်းသည မိမိတပမိ
ဟန်းသြောမလေမျြော်းနှင ့်

ူပဂ္ိြု

မျြော်းရှိပါက ထိပဂ္ိြု

ပငလ
့် ဆြောငလြေါ်ယူ၍ “လအြောကပါအတိင်း
ကိယတိငပဋိညြောဉ်ပပြု
ညွှန ကြော်း

်းဝါဒကိ သကဝင ယံ ကည ကလသြော

မျြော်းကိ ပမိြု ွဲ့နယသံဃနြောယက အြွွဲ့တညရှိ ြောဌြောနသိ ့်

ိကနြောလဆြောင ွ က က မညပြစပါ လ ကြောင်း၊

ကမှတလ ်းထိ်းလစလ ်းအတွက” ထိပဂ္ိြု

မျြော်းအြော်း ဩဝါဒလပ်းလတြောမူ ကပါ န

ိကပါသည-

(က) စမ်းကလ

်းဝါဒကိ နိငငံလတြောသီ်းပြြော်းဝိနည်းဓိ အြွွဲ့ အမှတ (၁၁) က လထ ဝါဒပိဋကတလတြောနှင ့် ကိကညီပြင်း

မရှိသပြင ့် အဓမမဝါဒ, မိစြောဆ ဝါဒအပြစဆံ်းပြတထြော်းသညအ
့် တိင်း
(ြ) ယြအြျိနမှစ၍ လနြောငအနြောဂတကြော

၌

ိကနြော၍ ထိဝါဒကိစွန ့် ွှတပါလ ကြောင်း၊

ည်း ထိအဓမမဝါဒ, မိစဆြောဝါဒကိ လဟြောလပပြောပြင်း၊ လ ်းသြော်း ပြင်း၊

လဆွ်းလနွ်းပြင်း၊ တိပလြွြွငပ့် ြင်း၊ သငတန်းလပ်းပြင်း စသညတိကိ
ိ ့် ယတိင
့် မိမိတကိ
ကမညမဟတသညအ
့် ပပင မိမိတနှ
ိ ့် ငဆ
့် ကနွယသူမျြော်းကိ
(ဂ) စမ်းကလ

ည်း ပပြု

ည်း ပပြု

ပ

ပလစ ကမည မဟတပါလ ကြောင်း၊

်း၏ တ ြော်းဓမမ ဆိင ြောစြောအပစြောတမ်းမျြော်းတိပလြွမျြော်း၊ အထိမ်းအမှတ ပစစည်းမျြော်း စသညတိကိ
့်

မိမိတပမိ
ိ ့် ြု ွဲ့နယသံဃနြောယကအြွွဲ့သိ အပ
နှံ ကမညပြစပါလ ကြောင်း၊
့်
(ဃ) ယြငက အဓမမဝါဒ, မိစြောဆ ဝါဒနှငပ
့် တသက၍ အသံ်းပပြုြလ
့် သြော အြွွဲ့အမညနှငအ
့် သင်းအြွွဲ့ စသည တိကိ
့်

ည်း

ံ်းဝတြောဝနယူ၍ ြျကသိမ်း ကမည၊ ြျကသိမ်းလစ ကမညပြစပါလ ကြောင်း၊
မှတ ျက။ (၁) ဆိင ြောအဓမမဝါဒီ, မိစဆြောဝါဒီပဂ္ိြု

မျြော်းကိ “အထကပါအတိင်း

ိကနြောလဆြောင ွ က ကမည

ပြစပါလ ကြောင်း” ပမိြု ွဲ့နယသံဃနြောယက အြွွဲ့လရှ ွဲ့လမှြောက၌ ကိယတိငပဋိညြောဉ်ပပြု

ကမှတလ ်းထိ်းလစ မည၊

အကယ၍ထိဝါဒ၌ သကဝငယံ ကညသူအပြစ စြော ွ ကစြောတမ်းသကလသအလထြောကအထြော်း မထငရှြော်း၍
“မိမိတသည
ိ ့်
ထိဝါဒ၌သကဝင ယံ ကညသူမျြော်းမဟတ ကပါ” ဟ ပငင်းဆိလနပါက “ထိဝါဒ၌
သကဝငယံ ကညသူမျြော်း မဟတလ ကြောင်း

ကမှတလ ်းထိ်းလစ မည။ သိလသြော
မူ
့်

ကပင စမ်းကလ

သကဝငယံ ကညသူအပြစ စြော ွ ကစြောတမ်း၊ သကလသအလထြောကအထြော်းအ ထငရှြော်းပါ
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ျက

်းဝါဒကိ

စမ်းကလ

်းဝါဒ စွန ့် ွှတလ ကြောင်း ပဋိညြောဉ်ပပြု

ကမှတလ ်းထိ်းလစလ ်းကိစစ။

ကမှတလ ်းထိ်း မညကိ လ ကြောက ွ ံ ွဲ့၍ ယြမှပငင်းဆိသူမျြော်းကိမူ ဤညွှန ကြော်းြျကအတိင်း
ကမှတလ ်းထိ်းလစ မညသြော ပြစသည။
(၂) ထိသိလဆြောင
ွ က ြောတွင အြကအြရှိပါက သကဆိင ြောပမိြု ွဲ့နယ အလထွလထွအပြျြုပလ ်းဦ်းစီ်းဌြောနနှင ့် ညိနင
ိ ်း၍
့်
လဆြောင ွ က မည။
၃။ မိမိတပမိ
ိ ့် ြု ွဲ့နယအတွင်း၌ စမ်းကလ
ဤညွှန ကြော်း

်းဝါဒကိ သကဝငယံ ကည ကလသြော ဟန်းရှင

ူမျြော်း ရှိလနပါက

ွှြောအတိင်း လဆြောင ွ က မည။ လဆြောင ွ ကပပီ်းပါက လဆြောင ွ ကပပီ်းလ ကြောင်းကိ နိငငံလတြော

သံဃမဟြောနြောယကအြွွဲ့သိ မိ
့် တတူလပ်းပိ ့် န ထမမံညွှန ကြော်း

ိကပါသည။

(ဘဒဒ နြ
တ မြောဝဓ)
အဘိဓဇမဟြော ဋ္ဌဂရ
အဘိဓဇအဂ္မဟြော သဒဓမမလဇြောတိက
ဒတိယဥကကဋ္ဌဆ ြောလတြော

(ဘဒဒ နလ
တ ကသ )
အဂ္မဟြောပဏ္ဍိတ
တွြကအကျိြု်းလတြောလဆြောငဆ ြောလတြော

Page 2 of 2

