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အခန်း(၁) 

အ*ကမ်းမဖကအ်ာဏာဖီဆန်ေရး 
 
 
 
အာဏာ$%ငေ်တွဟာ သ.တိ0အ့ာဏာတည်3မဲဖိ0 ့ 7ိ0ငင်ေံတာ်ကိ0 :0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာအရ ထိနး် 

ချCပ်ရသလိ0 7ိ0ငင်ေံရးအရလည်းထိနး်ချCပ်Eကရတယ်။ :0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာအရထိနး်ချCပ်တယ်ဆိ0တာ 

အငအ်ားသံ0း3ပီး 7ိ0ငင်ေံတာ်ရဲယ့7Iရားေတွကိ0ထိနး်ချCပ်တာကိ0ဆိ0လိ0တာပါ။ 7ိ0ငင်ေံရးအရထိနး်ချCပ် 

တယ်ဆိ0တာကေတာ ့ြပည်သ.ေတွကိ0 သ.တိ0ရဲ့ ့ အ0ပ်ချCပ်မLကိ0 လက်ခံလာေအာငေ်ဆာငရွ်က်တာပဲ 

ြဖစပ်ါတယ်။ :0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာအရထိနး်ချCပ်မLက လွယ်ေပမယ့ ် 7ိ0ငင်ေံရးအရထိနး်ချCပ်မLကေတာ ့

မလွယ်ပါဘ.း။ အာဏာ$%ငေ်တွဟာ ြပည်သ.ေတွက တရားဝငေ်ရွးချယ်ထားတဲ ့အစိ0းရမဟ0တ်တဲ ့

အတွက် 7ိ0ငင်ေံရးပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာထိနး်ချCပ်မLပိ0ငး်မ%ာအ3မဲအခက်အခဲ$%ိပါတယ်။ ြပည်သ.ေတွကလည်း 

အာဏာ$%ငေ်တွရဲ ့ 7ိ0ငင်ေံရးအရထိနး်ချCပ်မLကိ0 အ3မဲတမ်းေမးခွနး်ထ0တ်တာ၊ ဆန ့က်ျငတ်ာ၊ ခ0ခံ 

တာ၊ အာဏာဖီဆနတ်ာေတွ လ0ပ်ေလ$့%ိEကပါတယ်။ တကယ်လိ0 ့ 7ိ0ငင်ေံရးအရ ြပည်သ.ကိ0 မထိနး် 

ချCပ်7ိ0ငဘ်.းဆိ0ရင ်အာဏာသမ်ိးထားေပမယ့ ်အာဏာ$%ငေ်တွဟာ တိ0ငး်ြပည်ကိ0 လည်ပတ်ဖိ0 ့ အင ်

မတနခ်က်ပါတယ်။ ဒါေEကာင့ ်အာဏာ$%ငေ်တွဟာ ေချာတ့ခါ၊ ေြခာက်တလ%ည့ ်နည်းမျိCးစံ0နဲ ့ ြပည် 

သ.ေတွကိ0 7ိ0ငင်ေံရးအရ ထိနး်ချCပ်7ိ0ငေ်အာငR်ကိCးစားေလ$့%ိEကပါတယ်။ အာဏာ$%ငကိ်0ဆန ့က်ျင ်

တဲြ့ပည်သ.ေတွအေနနဲလ့ည်း အာဏာ$%ငေ်တွရဲ ့ 7ိ0ငင်ေံရးအရထိနး်ချCပ်မLကိ0 အ3မဲတမ်းဆန ့က်ျင ်

တွနး်လ%နအ်ာဏာဖီဆနေ်နဖိ0 ့ အေရးRကီးပါတယ်။ ြပည်သ.ေတွရဲ ့ ဆန ့က်ျင ် တွနး်လ%န ်အာဏာဖီ 

ဆနခံ်ရတဲအ့ခါ အာဏာ$%ငေ်တွအေနနဲ ့ ေရ$%ည်တည်တံဖိ့0 ့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။ 

 

ြပည်သ.ေတွအေနနဲ ့ အာဏာ$%ငေ်တွကိ0 ဆန ့က်ျင ်တွနး်လ%န ်အာဏာဖီဆနE်ကတဲအ့ခါ 

မ%ာ အEကမ်းမဖက်တဲ ့ အာဏာဖီဆနေ်ရးနည်းလမ်းေတွကိ0 အသံ0းြပCရပါလိမ့်မယ်။ အာဏာ$%င ်
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ေတွရဲ ့  အားက လက်နက်ြဖစပ်ါတယ်။ ြပည်သ.ေတွရဲ ့ အားကေတာ ့ မတရားမLကိ0 လက်မခံတဲ ့

ြပည်သ.အ့သစိတ်ိြဖစပ်ါတယ်။ ဒါေEကာင့ ် လက်နက်အားကိ0းတဲအ့ာဏာ$%ငေ်တွကိ0 လက်နက်နဲ ့ 

ြပနလ်ည်တ0န ့ြ်ပနဖိ်0 ့ မြဖစ7်ိ0ငပ်ါဘ.း။ မတရားမLကိ0 လက်မခံတဲ ့ ြပည်သ.အ့သစိတ်ိနဲပဲ့ ြပနလ်ည် 

ဆန ့က်ျင ်တွနး်လ%န ်အာဏာဖီဆနရ်မ%ာြဖစပ်ါတယ်။ ဒါေEကာင့ ်အEကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆနေ်ရး 

နည်းလမ်းေတွဟာ ြပည်သ.ေတွရဲ ့ အငအ်ားအRကီးဆံ0းလက်နက်ပဲြဖစပ်ါတယ်။ အEကမ်းမဖက် 

အာဏာဖီဆနေ်ရးနဲပ့တ်သက်3ပီး အထ.းြပCေလလ့ာတဲ ့ပညာ$%င ်ဂျငး်$%ပ်(Gene Sharp)ကေတာ ့ 

အEကမ်းမဖက် အာဏာဖီဆနေ်ရး အမျိCးအစား(၃)မျိCး$%ိတယ်လိ0ဆိ့0ပါတယ်။ အဲဒ့ါေတွကေတာ ့

(၁) အEကမ်းမဖက် ဆ7ြ̀ပြခငး်7%င့ ်စည်း:ံ0းသမ်ိးသွငး်ြခငး် 

(၂) အာဏာ$%င7်%င့မ်ပ.းေပါငး်ြခငး် 

(၃) အEကမ်းမဖက် အာဏာဖီဆနြ်ခငး်ဆိ0တာေတွပါ။ ဂျငး်$%ပ်ကေတာ ့အဲဒ့ ီအမျိCးအ 

စား(၃)မျိCးကိ0 ေဆာငရွ်က်7ိ0ငမ်ယ့န်ည်းလမ်းေတွကိ0 ြပနလ်ည်3ပီး ခဲွြခားြပထားပါတယ်။ အဲဒ့ ီ

နည်းလမ်းေတွကိ0 ဆက်လက်တငြ်ပေပးပါမ့ယ်။ 
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အခန်း(၂) 

အ*ကမ်းမဖကဆ်56ြပြခငး်5:င့စ်ညး်>ံ@ းသမ်ိးသငွး်ြခငး် 
 

 

အEကမ်းမဖက်ဆ7ြ̀ပြခငး်နဲ ့ စည်း:ံ0းသမ်ိးသွငး်ြခငး်ဆိ0တာကေတာ ့ 3ငမ်ိးချမ်းတဲ ့နည်း 

လမ်းေတွနဲ ့ မိမိတိ0ဆ့7ေ̀တွကိ0 ထ0တ်ေဖာ်ြပသတာေတွ၊ မိမိတိ0ရ့ည်ရွယ်ချက်ေတွကိ0 လက်ခံလာ 

ဖိ0 ့ စည်း:ံ0းသမ်ိးသွငး်တာေတွကိ0 ရည်bcနး်ပါတယ်။ ဒနီည်းဟာ မိမိတိ0ရဲ့ဆ့န ့က်ျငဘ်က် အာဏာ 

ပိ0ငေ်တွအေနနဲ ့ မိမိတိ0 ့ လိ0ချငတ်ာကိ0 လိ0က်ေလျာေဆာငရွ်က်ေပးဖိ0 ့ အဓိကရည်ရွယ်ေဆာငရွ်က်ရ 

တာြဖစပ်ါတယ်။ အဓိကကေတာ ့အEကမ်းမဖက်ဆ7ြ̀ပြခငး်နဲ ့ စည်း:ံ0းသမ်ိးသွငး်ြခငး်နည်းလမ်း 

စ0စ0ေပါငး် (၅၄)ခ0$%ိပါတယ်။ ဒါေတွကိ0 ေခါငး်စgငယ်(၁၀)ခ0နဲ ့ ခဲွြခားတငြ်ပထားပါတယ်။ 

 

 

တရားဝငေ်*ကညာချက်များ 

၁။ အများြပည်သ.သိ0ေ့ြပာEကားသည့မိ်န ့ခွ်နး်များ 

၂။ အာဏာပိ0ငမ်ျားကိ0 ကန ့ကွ်က်စာများ၊ ဆန ့က်ျငဆ်7ြ̀ပသ.များကိ0 ေထာက်ခံစာများ 

၃။ အဖဲွiအစည်းများ၊ အငစ်တီကျjး$%ငး်များ၏ ထ0တ်ြပနေ်Eကညာချက်များ 

၄။ ြပည်သ.များ၏ လက်မ%တ်ေရးထိ0းထ0တ်ြပနခ်ျက်များ 

၅။ အာဏာ$%ငမ်ျားကိ0 စွပ်စွြဲပစတ်ငသ်ည့ေ်Eကညာချက်များ၊ မိမိတိ0ရ့ည်ရွယ်ချက်ကိ0 

ထ0တ်ြပနေ်Eကညာသည့ေ်Eကညာချက်များ 

၆။ အစ0အဖဲွiလိ0က်ထ0တ်ြပနသ်ည့ ်အသနားခံစာများ၊ လ.ထ0တရပ်လံ0းကထ0တ်ြပနသ်ည့ ်

အသနားခံစာများ 

 

ြပည်သGများကိ@ ကျယက်ျယြ်ပန ့်ြပန ့် ဆက်သယွသ်တငး်ေပးြခငး် 
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၇။ (စာေရး၊ ပံ0ဆဲွ၊ ေဆးြခယ်၊ ပံ07%ပ်ိထားေသာ၊ ကိ0ယ်ဟနအ်မ.အရာြဖင့ေ်ဖာ်ြပထား 

ေသာ၊ တ0ပပံ0ေဖာ်ထားေသာ၊ 7Lတ်မ%ထ0တ်ေဖာ်ေြပာEကားေသာ) ေဆာငပ်0ဒမ်ျား၊ :0ပ် 

ေြပာငစ်ာေြပာငမ်ျား7%င့ ်အမ%တ်အသားသေကnတများြဖင့ ်ြပည်သ.များအားဆက်သွယ် 

သတငး်ေပးြခငး်။ 

၈။ စာတနး်များ၊ ပိ0စတာများ7%င့ ်ပံ0ရိပ်များြဖင့ြ်ပသဆက်သွယ်သတငး်ေပးြခငး် 

၉။ လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား7%င့ ်စာအ0ပ်စာတမ်းများြဖင့ ်ဆက်သွယ်သတငး်ေပးြခငး် 

၁၀။ သတငး်စာများ၊ ဂျာနယ်များ7%င့ ်အွနလိ်0ငး်သတငး်များြဖင့ဆ်က်သွယ်သတငး်ေပး 

ြခငး်။ 

၁၁။ ေရဒယိီ0အသလံcင့စ်က်များ၊ :0ပ်ြမငသ်Eံကား၊ ဗီဒယိီ0များ7%င့ ် အငတ်ာနက်များမ% 

ဆက်သွယ်သတငး်ေပးြခငး်။ 

၁၂။ ေကာငး်ကင၌် စာလံ0းများပံ0ေဖာ်ြခငး်၊ ေြမRကီးေပs၌ စာလံ0းများပံ0ေဖာ်ြခငး်ြဖင့ ်

ဆက်သွယ်သတငး်ေပးြခငး်။ 

 

အစ@အဖဲွJလိ@က် ဆ56ထ@တေ်ဖာ်မMများ 

၁၃။ ကိ0ယ်စားလ%ယ်အဖဲွi ဖဲွiစည်းေဆာငရွ်က်ြခငး်။ 

၁၄။ အာဏာ$%ငကိ်0 သေရာ်ေလ%ာငေ်ြပာင၍် ဆ0များေပးြခငး်။ 

၁၅။ အစ0အဖဲွiအလိ0က် ေလာ်ဘလီ0ပ်ြခငး်။ 

၁၆။ (အစိ0းရယ7Iရားများရပ်တန ့သွ်ားေစရန)် သပိတ်တားြခငး်။ 

၁၇။ (ေရွးေကာက်ပဲွမ$%ိေသာ7ိ0ငင်မံျားတွင)်ပံ0စတံ.ေရွးေကာက်ပဲွများြပCလ0ပ်ြခငး်။ 

 

လGထ@၏ သေကOတအမ:တအ်သားများြဖင့ ်ဆန ့်ကျငလ်Mပ်P:ားြခငး် 

၁၈။ အလံများချိတ်ဆဲွလcင့ထ်.ြခငး်7%င့ ်သေကnတအေရာငမ်ျားကိ0 ြပသြခငး်။ 

၁၉။ အမ%တ်အသားသေကnတများကိ0 ဆငြ်မနး်ြခငး်။  

၂၀။ ဆ0ေတာငး်ြခငး်၊ ဝတ်ြပCြခငး်။ 

၂၁။ သေကnတ၊ အမ%တ်အသားပစuည်းများကိ0 ြဖန ့ေ်ဝြခငး်။ 

၂၂။ အဝတ်အစားများခvတ်၍ ကန ့ကွ်က်ဆ7ြ̀ပြခငး်။ 

၂၃။ မိမိတိ0၏့ ပိ0ငဆိ်0ငမ်Lပစuည်းများအားဖျက်ဆီးြပ၍ ဆန ့က်ျငြ်ခငး်။ 

၂၄။ (မီးတိ0င၊် မီးအမ်ိ၊ ဖေယာငး်တိ0င၊် ဖ0နး်မီးစသည့)် အလငး်ေရာငသ်ေကnတများြဖင့ ်

ဆ7ြ̀ပြခငး်၊ 
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၂၅။ :0ပ်ပံ0များကိ0 ြပသ၍ ဆန ့က်ျငြ်ခငး်။ 

၂၆။ :0ပ်ပံ0များေရးဆဲွြခငး်၊ နရံံပနး်ချီများေရးဆဲွြခငး်စသည့ ်ပံ0ေရးဆဲွြခငး်ြဖင့ဆ်န ့က်ျင ်

ြခငး်။ 

၂၇။ သေကnတသစမ်ျားေဖာ်ထ0တ်ြခငး်၊ နာမည်ေပးြခငး် သိ0မ့ဟ0တ် အားလံ0းကိ0လcမ်းြခံC 

၍ အမ%တ်အသားြပCသည့န်ာမည်များေပးြခငး်။ 

၂၈။ အမ%တ်အသားသေကnတြဖစေ်စမည့ ် အသြံပC၍ ဆန ့က်ျငြ်ခငး် (ခရာတွတ်ြခငး်၊ 

ေခါငး်ေလာငး်ထိ0းြခငး်၊ ဥဩဆဲွြခငး်၊ သပံံ0းတီးြခငး်အစ$%ိသည့ ် အသမံျားြဖင့ ် ဆန ့ ်

ကျငြ်ခငး်။ 

၂၉။ (ေြမယာများ၊ အေဆာက်အဦများကိ0သမ်ိးပိ0က်၍) ြပည်သ.များ၏ ပိ0ငဆိ်0ငမ်Lကိ0ြပန ်

လည်သမ်ိးယ.ေEကာငး် အမ%တ်အသားသေကnတများြပCလ0ပ်ြခငး်။ 

၃၀။ အာဏာ$%ငမ်ျားခံရခက်ေစသည့ ်ရင့သ်းီသည့ ်ကိ0ယ်ဟနအ်မ.အရာများကိ0 ြပCလ0ပ် 

ြပြခငး်။ 

 

အာဏာP:င5်:င့ပ်Gးေပါငး်သG တဦးချငး်စအီား ဖိအားေပးြခငး် 

၃၁။ တာဝန$်%ိသ.များကိ0 ေြခာက်ြခားေအာငြ်ပCလ0ပ်ြခငး် (အ3မဲတမ်း ၎ငး်တိ0 ့ ေနာက်ကိ0 

တိတ်တဆိတ်လိ0က်၍ ေစာင့E်ကည့ြ်ခငး်) 

၃၂။ တာဝန$်%ိသ.များကိ0 ထိကပါး၊ ရိကပါးြဖင့ ်မခံချိ၊ မခံသာြဖစေ်အာငေ်ြပာဆိ0ြခငး်၊  

၃၃။ အာဏာ$%င၏်ဝနထ်မ်းများကိ0 ထိေတွiဆက်ဆံ၍ (၎ငး်တိ0အ့မLထမ်းေနသည့ ်အစိ0း 

ရမ%ာ တရားမ{တမLမ$%ိေEကာငး်သ$ိ%ိေစရန ်အြပငး်အထနစ်ည်း:ံ0းြခငး်) 

၃၄။ 3ငမ်ိး3ငမ်ိးချမ်းချမ်း၊ 3ငမ်ိ3ငမ်ိသက်သက်ြဖင့ ်ဆ7ထ̀0တ်ေဖာ်ြပြခငး်။  

 

ြပဇာတ5်:င့ ်ေတးဂီတ 

၃၅။ ဟာသဇာတ်လမ်းတိ0များ၊ အ3ငမ့်ိများြဖင့ ်သေရာ်ြခငး်၊ ေလ%ာငေ်ြပာင:်L ံ iချြခငး် 

၃၆။ ြပဇာတ်များ၊ ေတးဂီတများြဖင့ ်ဆန ့က်ျငြ်ခငး်။ 

၃၇။ သခီျငး်ဆိ0၍ ဆန ့က်ျငြ်ခငး်။ 

စတီန်းလ:ည့်လည်ြခငး် 

၃၈။ ချီတက်ဆ7ြ̀ပြခငး်။ 

၃၉။ စတီနး်လမ်းေလ{ာက်၍ ဆ7ထ̀0တ်ေဖာ်ြခငး်။ 

၄၀။ ဘာသာေရးအရစတီနး်လ%ည့လ်ည်၍ ဆ7ထ̀0တ်ေဖာ်ြခငး်။ 
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၄၁။ ဘ0ရားဖ.းခရီးသွား၍ ဆ7ထ̀0တ်ေဖာ်ြခငး်။ 

၄၂။ ယာgတနး်များြဖင့ ်လ%ည့လ်ည်၍ ဆ7ထ̀0တ်ေဖာ်ြခငး်။ 

 

ကျဆံ@းသGရဲေကာငး်များအား ဂ@ဏ်ြပUြခငး် 

၄၃။ ဝမ်းနည်းေEကာငး် 7ိ0ငင်ေံရးအခမ်းအနားြပCလ0ပ်ြခငး်။ 

၄၄။ ပံ0စတံ.နာေရးအခမ်းအနားများကျငး်ပြခငး်။ 

၄၅။ သ:0ပ်ြပနာေရးပံ0စမံျားြပCလ0ပ်ြခငး်။ 

၄၆။ ကျဆံ0းသ.ရဲေကာငး်အ0တ်ဂ.များအား ဂါရ၀ြပCြခငး်။ 

 

လGစ@လGေဝးြပUလ@ပ်ဆန ့်ကျငြ်ခငး် 

၄၇။ အာဏာ$%ငကိ်0ဆန ့က်ျငသ်ည့လ်.ထ0အစည်းအေဝးကျငး်ပြခငး်၊ အာဏာ$%င ် ဆန ့ ်

ကျငေ်ရးကိ0ေထာက်ခံသည့ ်လ.ထ0အစည်းအေဝးကျငး်ပြခငး်။ 

၄၈။ ဆန ့က်ျငဆ်7ြ̀ပသည့အ်စည်းအေဝးများကျငး်ပြခငး်။ 

၄၉။ အာဏာ$%င ် ဆန ့က်ျငသ်ည့ ် စ0ေဝးမLများကိ0 လ.အများEကားတွင ် ကိ0ယ်ေယာင ်

ေဖျာက် ြပCလ0ပ်ြခငး်။ 

၅၀။ (အေဟာအေြပာပိ0င7်ိ0ငသ်.များြဖင့)် အာဏာ$%ငဆ်န ့က်ျငေ်ရးအေEကာငး်အရာကိ0 

ြပည်သ.များသ$ိ%ိေအာင ်ေြပာဆိ0နားသွငး်ြခငး် 

 

5@တထ်က်ွြခငး်5:င့ ်စွန ့်ပယြ်ခငး် 

၅၁။ အာဏာ$%ငကိ်0 ဆန ့က်ျင၍် လ0ပ်ငနး်ခွငမ်% 7Lတ်ထွက်ြခငး်။ 

၅၂။ တံ0ဏ%ဘိာေဝေန၍ ဆ7ြ̀ပြခငး်။ 

၅၃။ ဘွဲiထ.းဂ0ဏထ်.းများကိ0 စွန ့လ်cတ်ြခငး်။ 

၅၄။ ေကျာခိ0ငး်၍ ဆန ့က်ျငေ်Eကာငး်ြပသြခငး်။ 

 

အထက်ပါနည်းလမ်းေတွဟာ အာဏာ$%ငကိ်0 ဆန ့က်ျငဆ်7ထ̀0တ်ေဖာ်တဲ ့ နည်းလမ်း 

ေတွ ြဖစတ်ယ်။ ဒါအ့ြပင ် အာဏာ$%ငန်ဲ ့ မပ.းေပါငး်တဲ ့ နည်းလမ်းေတွနဲ ့ အာဏာဖီဆနေ်ရးနည်း 

လမ်းေတွကိ0ပါ သံ0းဖိ0လိ့0တယ်။ ဒနီည်းလမ်းေတွကေတာ ့ပိ03ပီး အားပါြပငး်ထနပ်ါတယ်။ 
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အခန်း(၃) 

လGမMေရးအရအာဏာP:င5်:င့မ်ပGးေပါငး်ေရး 
 

 

အာဏာ$%ငန်ဲ ့ မပ.းေပါငး်ေရးနည်းလမ်းေတွကိ0 ေလလ့ာEကည့ရ်င ် လ.မLေရးအရ မပ.း 

ေပါငး်ေရး၊ စးီပွားေရးအရ မပ.းေပါငး်ေရးနဲ ့ 7ိ0ငင်ေံရးအရ မပ.းေပါငး်ေရးဆိ03ပီး သံ0းမျိCးေတွiရပါ 

တယ်။ လ.မLေရးအရ အာဏာ$%ငန်ဲ ့ မပ.းေပါငး်ေရးနည်းလမ်းကေတာ ့ ေခါငး်စgခဲွ(၃)ခ0နဲ ့ နည်း 

လမ်း(၁၅)သွယ်$%ိပါတယ်။ 

 

လGတဦးချငး်စကိီ@ ပယက်ျWြခငး် 

၅၅။ အာဏာ$%င7်%င့အ်ာဏာ$%ငဘ်က်ေတာ်သားကိ0 လ.မLေရးအရအဆက်အသွယ်ြဖတ် 

သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

၅၆။ တဦးချငး်စကိီ0 ေရွး၍ လ.မLေရးအရအဆက်အသွယ်ြဖတ်သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

၅၇။ လိငပိ်0ငး်ဆိ0ငရ်ာအရ အဆက်အဆံမလ0ပ်ဘ ဲသပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။1 

၅၈။ ဘာသာေရးအရအဆက်အသွယ်ြဖတ်သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်(ဆရာ-ဒကာဆက်ဆံ 

ေရးြဖတ်ြခငး်၊ ဘာသာေရးအသငး်ဝငအ်ြဖစမ်% ထ0တ်ပယ်ြခငး်) 

၅၉။ ဘာသာေရးလ0ပ်ငနး်များ ေဆာငရွ်က်ေနြခငး်ကိ0 ရပ်ဆိ0ငြ်ခငး်(ကံေဆာငြ်ခငး်၊ 

သရဏဂံ0ဏမ်တငေ်ပးြခငး်၊ ဝတ်ြပCဆ0ေတာငး်မLမြပCလ0ပ်ေပးြခငး်) 

 

လGမMေရးပဲွလန်းများ၊ ဓေလ့ထံ@းတမ်းများ5:င့ ်လGမMအဖဲွJအစည်းများမ: ပGးေပါငး်ေဆာင ်

ရွက်မMမြပUလ@ပ်ြခငး် 

 
1 ဂျငး်$%ပ်က အရစuတိ0ဖိနး်၏ ဟာသြပဇာတ ်Lysistrata ထမဲ% အမျိCးသမီးများအေနြဖင့ ် ၎ငး်တိ0၏့လင ်

ေယာကျာ်းများအား စစပ်ွဲမရပ်ပါက လငိဆ်ကဆ်ခံငွ့ြ်ပCမညမ်ဟ0တဟ်0 အEကပ်ကိ0င၍် သပိတေ်မ%ာကခ်ဲသ့ည့ ်

နညး်နာကိ0 အဓိကရညရွ်ယခ်ဲသ့ည။် 
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၆၀။ လ.မLေရးလLပ်$%ားမLများ၊ အားကစားလLပ်$%ားမLများကိ0 ရပ်ဆိ0ငး်ြခငး်။ 

၆၁။ လ.မLေရးဆိ0ငရ်ာကိစuများတွင ်အဆက်အသွယ်ြဖတ်၍ သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

၆၂။ ေကျာငး်သားဆ7ြ̀ပပဲွများြပCလ0ပ်ြခငး်။ 

၆၃။ (လ.မLေရးဓေလထံ့0းတမ်းများ သိ0မ့ဟ0တ် လ.မLစည်းမျgးများကိ0 ဆန ့က်ျင၍်) လ.မL 

ေရးအရအာဏာဖီဆနမ်LြပCလ0ပ်ြခငး်။ 

၆၄။ လ.မLေရးအသငး်အဖဲွiများမ% 7Lတ်ထွက်၍ ဆန ့က်ျငြ်ခငး်။ 

 

လGမMေရးစနစထ်တဲငွ ်မပါဝငဘ် ဲဖယခွ်ာေနြခငး် 

၆၅။ မိမိအမ်ိ၌ေန၍ ဆန ့က်ျငြ်ခငး်။ 

၆၆။ အာဏာ$%င7်%င့ ် အာဏာ$%ငဘ်က်ေတာ်သားများကိ0 အားလံ0းက ကိ0ယ်ေရးကိ0ယ် 

တာကိစuအ၀၀တွင ်ပ.းေပါငး်ေဆာငရွ်က်မLမြပCလ0ပ်ဘ ဲဆန ့က်ျငြ်ခငး်။ 

၆၇။ အလ0ပ်သမားများ လ0ပ်ငနး်ခွငမ်%စွန ့ခွ်ာ၍ ဆန ့က်ျငြ်ခငး်။  

၆၈။ (သင့ကိ်0 လာေရာက်ထိပါးပါက ဘာသာေရးတားြမစခ်ျက်များ၊ ကိ0ယ်ကျင့ဆိ်0ငရ်ာ 

တားြမစခ်ျက်များ၊ လ.မLေရးတားြမစခ်ျက်များ၊ ဥပေဒတားြမစခ်ျက်များကိ0 မြဖစမ်ေန 

ချိCးေဖာက်ရမည့ ်ေဘးကငး်လံ0ြခံCရာေနရာတွင)် ခိ0လLေံနြခငး်ြဖင့ ်ဖီဆနြ်ခငး်။ 

၆၉။ (ေဒသေနြပည်သ.များအေနြဖင့ ်အမ်ိများ၊ ရွာများကိ0 စွန ့ခွ်ာ၍) တစ0တေဝးတည်း 

ေြမလ{ိCးေပျာက်ကွယ်၍ အာဏာ$%ငတိ်0၏့ အ0ပ်ချCပ်မLကိ0 ဖီဆနြ်ခငး်။ 

၇၀။ အာဏာ$%ငကိ်0ဆန ့က်ျင၍် ေြပာငး်ေ:ciအေြခချေနထိ0ငE်ကြခငး်။ (ရည်ရွယ်ချက်$%ိ 

$%ိြဖင့ ်စွန ့ခွ်ာ၍ အြခားေနရာတွင ်အ3မဲတမ်း ေြပာငး်ေ:ciအေြခချေနထိ0ငြ်ခငး်) 
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အခန်း(၄) 

စးီပွားေရးအရ အာဏာP:င5်:င့မ်ပGးေပါငး်ေရး 
၁။ စးီပွားေရးအရအဆကအ်သယွြ်ဖတေ်တာကသ်ပိတေ်မ:ာကြ်ခငး် 

 

 

စးီပွားေရးအရ အာဏာ$%ငန်ဲမ့ပ.းေပါငး်ေရးဆိ0တာက ဝနေ်ဆာငမ်Lလ0ပ်ငနး်ေတွနဲ ့ က0န ်

ပစuည်းေတွကိ0 ဝယ်ယ.၊ ေရာငး်ချ၊ တငသွ်ငး်၊ ြဖန ့ေ်ဝတဲလ့0ပ်ငနး်ေတွမ%ာ ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ဖိ0 ့ ြငငး် 

ဆိ0တာမျိCးြဖစပ်ါတယ်။ စးီပွားေရးအရ အဆက်အသွယ်ြဖတ်ေတာက် သပိတ်ေမ%ာက်တဲ ့ နည်း 

လမ်းေတွကေတာ ့ေခါငး်စgခဲွ(၆)ခ0နဲ ့ နည်း လမ်း(၂၅)သွယ်$%ိပါတယ်။ 

 

စားသံ@းသGြပည်သGများ၏ ဆန ့်ကျငမ်Mများ 

၇၁။ အချိCiေသာက0နပ်စuည်းများ7%င့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Lလ0ပ်ငနး်များအား စားသံ0းသ.များက သ 

ပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

၇၂။ (အာဏာ$%င7်%င့ ်အာဏာ$%ငဘ်က်ေတာ်သားများလက်ဝယ်$%ိ) သပိတ်ေမ%ာက်ထား 

ေသာ က0နပ်စuည်းများကိ0 မသံ0းစွြဲခငး်။ 

၇၃။ (မြဖစမ်ေနသံ0းရမည့ပ်စuည်းေလာက်သာ သံ0းစွ3ဲပီး) 3ခိCးြခံCေရးမ.ဝါဒကျင့သ်ံ0းြခငး်။ 

၇၄။ အစိ0းရဆီမ% င%ားရမ်းသံ0းစွထဲားသည့ပ်စuည်းများ၏ င%ားရမ်းခများကိ0မေပးဘ ဲဆိ0ငး် 

ထားြခငး်။ 

၇၅။ အစိ0းရဆီမ% င%ားရမ်းသံ0းစွရဲမည့ပ်စuည်းများကိ0 င%ားရမ်းသံ0းစွရဲန ်ြငငး်ဆိ0ြခငး်။ 

၇၆။ (အြခား7ိ0ငင်မံ%ဝနေ်ဆာငမ်Lများကိ0 အသံ0းြပCရန ်သိ0မ့ဟ0တ် ထ0တ်က0နမ်ျားကိ0ဝယ် 

ယ.ရနြ်ငငး်ဆိ0ြခငး်ြဖင့)် တ7ိ0ငင်လံံ0း$%ိစားသံ0းသ.များက သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 
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၇၇။ (7ိ0ငင်တံ7ိ0ငင်မံ%ထ0တ်လ0ပ်သည့ထ်0တ်က0နမ်ျားကိ0 အြခား7ိ0ငင်မံျားတွင ် သံ0းစွရဲန ်

ြငငး်ဆိ0ြခငး်ြဖင့)် 7ိ0ငင်တံကာစားသံ0းသ.များက သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

 

အလ@ပ်သမား5:င့ ်က@န်စည်ထ@တလ်@ပ်သGများ၏ ဆန ့်ကျငမ်Mများ 

၇၈။ (အာဏာ$%ငမ်ျားထ0တ်လ0ပ်သည့ ်က0နစ်ည်များ7%င့ ်လ0ပ်ငနး်ခွင့သ်ံ0းကိရိယာများကိ0 

သံ0းစွရဲန ်ြငငး်ဆိ0ြခငး်ြဖင့)် အလ0ပ်သမားများက သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

၇၉။ (က0နစ်ည်ထ0တ်လ0ပ်သ.များအေနြဖင့ ်၎ငး်တိ0၏့ ထ0တ်က0နမ်ျားကိ0 ြဖန ့ြ်ဖjးေရာငး် 

ချရနြ်ငငး်ဆိ0ြခငး်ြဖင့)် ထ0တ်လ0ပ်သ.များက သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

 

တဆင့ခံ်ေရာငး်ချသGများ၏ ဆန ့်ကျငမ်Mများ 

၈၀။  (အလ0ပ်သမားများ သိ0မ့ဟ0တ် တဆင့ခံ်ေရာငး်ချသ.များအေနြဖင့ ် အချိCiေသာ 

က0နစ်ည်များကိ0 ဆိ0ငတွ်ငတ်ငေ်ရာငး်ရန ်သိ0မ့ဟ0တ် တငသွ်ငး်ြဖန ့ြ်ဖjးေပးရန ် ြငငး်ဆိ0 

ြခငး်ြဖင့)် က0နပ်စuည်းတငသွ်ငး်သ.များ7%င့ ် တဆင့ခံ်ြဖန ့ြ်ဖjးေရာငး်ချေပးရသ.များက 

သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

 

ပိ@ငP်:ငမ်ျား5:င့ ်စမံီခန ့်ခဲွေရးပိ@ငး်မ: ဆန ့်ကျငမ်Mများ 

၈၁။ (လက်လီြဖန ့ခ်ျီသ.များအေနြဖင့ ်အချိCiေသာက0နစ်ည်များကိ0 ဝယ်ယ.ေရာငး်ချရန ်

ြငငး်ဆိ0ြခငး်ြဖင့)် က0နသ်ည်များက သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

၈၂။ ေြမယာအေဆာက်အအံ0များကိ0 င%ားရမ်း၊ ေရာငး်ချရနြ်ငငး်ဆိ0ြခငး်။ 

၈၃။ (အလ0ပ်$%ငက် လ0ပ်ငနး်လည်ပတ်ေနမLကိ0 ယာယီရပ်တန ့လိ်0က်ြခငး်အားြဖင့)် 

လ0ပ်ငနး်ခွငမ်ျားပိတ်၍ ဆန ့က်ျငြ်ခငး်။ 

၈၄။ လ0ပ်ငနး်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာအေထာက်အက.ေပးရန ်ြငငး်ဆိ0၍ ဆန ့က်ျငြ်ခငး်။ 

၈၅။ က0နသ်ည်များက အေထွေထွသပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

 

ဘ]ာေရးအရငး်အြမစမ်ျားကိ@ ထန်ိးချUပ်ထားသGများ၏ ဆန ့်ကျငမ်Mများ 

၈၆။ ဘဏတွ်ငအ်ပ်7%ထံားေသာ ေငမွျားကိ0 ြပနလ်ည်ထ0တ်ယ.ြခငး်။ 

၈၇။ လစgေEကးများ၊ အခွနအ်ေကာက်များ7%င့ ် ေပးေချရနသ်တ်မ%တ်ေငမွျားကိ0 ေပး 

သွငး်ရန ်ြငငး်ဆိ0ြခငး်။ 

၈၈။ ေ�ကး3မီများ7%င့ ်အတိ0းများကိ0 ေပးသွငး်ရန ်ြငငး်ဆိ0ြခငး်။ 
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၈၉။ ေပးသွငး်ရမည့ရ်နပံ်0ေငမွျား7%င့ ်ဘဏေ်ချးေငမွျားကိ0 ြဖတ်ေတာက်ပစြ်ခငး်။ 

၉၀။ ဝငေ်ငခွွနေ်ပးေဆာငရ်နြ်ငငး်ဆိ0ြခငး် (မိမိသေဘာြဖင့မိ်မိ အစိ0းရထံသိ0 ့ ဝငေ်ငခွွန ်

ေပးေဆာငရ်န ်ြငငး်ဆိ0ြခငး်)။ 

၉၁။အစိ0းရအသအိမ%တ်ြပCေငေွEကးကိ0အသံ0းြပCရန ်ြငငး်ဆိ0ြခငး်(အြခားနည်းလမ်းများ 

ြဖင့ ်ေငေွEကးဖလ%ယ်ရနေ်တာငး်ဆိ0ြခငး်)။ 

 

အစိ@းရများ၏ အေရးယGေဆာငရွ်က်မMများ 

၉၂။ ြပည်တွငး်က0နသွ်ယ်ေရးပိတ်ပငြ်ခငး်။ 

၉၃။ က0နသ်ည်များကိ0 နာမည်ပျက်စာရငး်သွငး်ြခငး်။ 

၉၄။ 7ိ0ငင်တံကာမ%ေရာငး်ဝယ်သ.များကိ0 စးီပွားေရးပိတ်ဆိ0 ့ြခငး်။ 

၉၅။ 7ိ0ငင်တံကာမ% ဝယ်လက်များကိ0 စးီပွားေရးပိတ်ဆိ0 ့ြခငး်။ 

၉၆။ 7ိ0ငင်တံကာက0နသွ်ယ်မLကိ0 ပိတ်ပငြ်ခငး်။ 
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အခန်း(၅) 

စးီပွားေရးအရ အာဏာP:င5်:င့မ်ပGးေပါငး်ေရး 

၂။ ဆ56ြပသပိတေ်မ:ာကြ်ခငး် 
 

 

စးီပွားေရးအရ ဆ7ြ̀ပသပိတ်ေမ%ာက်တဲန့ည်းနာေတွဟာ လ0ပ်ငနး်ခွငေ်တွကိ0 သပိတ် 

ေမ%ာက်3ပီး စးီပွားေရးအရ ပ.းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ဖိ0 ့ ြငငး်ပယ်တာကိ0 အဓိကဆိ0လိ0ပါတယ်။ စးီပွား 

ေရးအရဆ7ြ̀ပသပိတ်ေမ%ာက်တယ်ဆိ0တာကေတာ ့ အာဏာ$%ငန်ဲ ့ အာဏာ$%ငဘ်က်ေတာ်သား 

ေတွအေပsမ%ာ တိကျတဲဖိ့အားေတွသက်ေရာက်7ိ0ငဖိ်0အ့တွက် စ0စ0စည်းစည်း၊ ရည်ရွယ်ချက်$%ိ$%ိနဲ ့ 

လ0ပ်ငနး်ခွငေ်တွကိ0 ယာယီရပ်ဆိ0ငး်ပစရ်တာမျိCးပါ။ စးီပွားေရးအရ ဆ7ြ̀ပသပိတ်ေမ%ာက်တဲ ့နည်း 

လမ်းေတွကေတာ ့ေခါငး်စgခဲွ(၇)ခ0နဲ ့ နည်း လမ်း(၂၃)သွယ်$%ိပါတယ်။ 

 

ရည်ရွယခ်ျက်ကိ@ြပသသည့်အေနြဖင့ ်သေကOတသေဘာြဖင့ ်သပိတေ်မ:ာက်ြခငး် 

၉၇။ (RကိCတငေ်Eကညာ3ပီး သတ်မ%တ်ထားသည့က်ာလအတိ0ငး်အတာတခ0Eကာ) ဆ7 ̀

ြပသပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

၉၈။ လ0ပ်ငနး်ခွငမ်%ေန၍ :0တ်တရက်ထွက်ခွာ၍ ဆ7ြ̀ပြခငး် (အချိနတိ်0 ဆ7ြ̀ပပဲွများ၊ 

:0တ်တရက် ဆ7ြ̀ပလLပ်$%ားမLများ)။ 

 

စိ@က်ပျိUးေရးက] သပိတေ်မ:ာက်ြခငး်။ 

၉၉။ လယ်သမားများ၏ သပိတ်တိ0က်ပဲွများ ဆင7် cြဲခငး်။ 
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၁၀၀။ စိ0က်ပျိCးေရးက�မ% အလ0ပ်သမားများ၏ သပိတ်တိ0က်ပဲွများ ဆင7် cြဲခငး်။ 

 

သးီသန ့်အ@ပ်စ@များက သပိတေ်မ:ာက်ြခငး်။ 

၁၀၁။ ဝနထ်မ်းေကာငး်များ၏ လ0ပ်ငနး်ခွငဝ်ငရ်န ်ြငငး်ဆနြ်ခငး်။ 

၁၀၂။ အကျgးသားဆ7ြ̀ပပဲွများ ဆင7် cြဲခငး်။ 

၁၀၃။ အ70ပညာ$%င၊် အတတ်ပညာ$%င ်သပိတ်တိ0က်ပဲွများ ဆင7် cြဲခငး်။  

၁၀၄။ ပေရာ်ဖက်$%ငန်ယ်များ၏ သပိတ်တိ0က်ပဲွများ ဆင7် cြဲခငး်။ 

 

သာမန်စက်>ံ@သပိတမ်ျား 

၁၀၅။ အလ0ပ်သမားသမဂ�များ၏ သပိတ်တိ0က်ပဲွများ ဆင7် cြဲခငး်။ 

၁၀၆။  စက်:ံ0အလ0ပ်:ံ0များ၏ သပိတ်တိ0က်ပဲွများ ဆင7် cြဲခငး်။  

၁၀၇။ (မိမိတိ0လ့0ပ်ေဖာ်ကိ0ငဖ်က်များ၏ ေတာငး်ဆိ0မLများကိ0 ေထာက်ခံသည့အ်ေနြဖင့)် 

ရပ်တည်မLြပ သပိတ်တိ0က်ပဲွများ ဆင7် cြဲခငး်။ 

 

အကန ့်အသတြ်ဖင့ဆ်င5် _သဲည့် သပိတတ်ိ@က်ပဲွများ 

၁၀၈။ အေသးစတ်ိ အစအီစgချမ%တ်၍ သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ (သပိတ်ဆင7် cမဲည့ေ်နရာ 

များ၊ သပိတ်တွငပ်ါဝငမ်ည့အ်လ0ပ်သမားများ၊ ရပ်တန ့ရ်နရ်ည်ရွယ်သည့ ် လ0ပ်ငနး်ခွင ်

များကိ0 အေသးစတ်ိအစအီစgချမ%တ်ကာ ဆင7် cသဲည့သ်ပိတ်များ) 

၁၀၉။ (သမဂ�များက လ0ပ်ငနး်အမျိCးအစားတခ0၏ စက်:ံ0တ:ံ0တွင ်တRကိမ်စ ီဆ7ြ̀ပ၍) 

ဆက်တိ0က်ဆ7ြ̀ပြခငး်။ 

၁၁၀။ လ0ပ်ငနး်ခွငအ်$%ိနေ်လ{ာခ့ျေရးသပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

၁၁၁။ (က0နထ်0တ်လ0ပ်မL ေ7%ာင့ေ်7%းေစရနအ်တွက် စည်းမျgးစည်းကမ်းများကိ0 စာအ0ပ် 

Rကီးအတိ0ငး်လိ0က်နာ၍ အလ0ပ်လ0ပ်ကာ) သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

၁၁၂။ ဖျားနာခွင့တ်င၍် အလ0ပ်မဆငး်ဘ ဲသပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

၁၁၃။ (တဦးချငး်စ ီအလ0ပ်မ% ထွက်၍) အလ0ပ်သမားအများအြပားအလ0ပ်ထွက်သည့ ်

နည်းြဖင့ ်သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

၁၁၄။ (အလ0ပ်သမားများအေနြဖင့ ်အချိCiရက်များတွင ်အလ0ပ်လ0ပ်ရန ်ြငငး်ဆိ0ြခငး်ြဖင့ ်

ေသာ်လည်းေကာငး်၊ မိမိ၏ အဓိကအလ0ပ်မဟ0တ်ေသာ အချိCiအလ0ပ်များကိ0 လ0ပ်ေပး 

ရန ်ြငငး်ဆိ0ြခငး်ြဖင့ေ်သာ်လည်း ေကာငး်) အကန ့အ်သတ်ြဖင့ ်သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 
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၁၁၅။  အချိCiေသာအလ0ပ်အမျိCးအစားများကိ0 မလ0ပ်ဟ0ဘ.းခံ3ပီး သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

 

 အလ@ပ်>ံ@ ၊ စက်>ံ@ေပါငး်စံ@သပိတေ်မ:ာက်ြခငး် 

၁၁၆။ အလ0ပ်:ံ0 ၊စက်:ံ0အချိCiတ3ပိCငန်က်တည်းသပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

၁၁၇။ အေထွေထွသပိတ်Rကီးဆင7် cြဲခငး်။ 

 

သပိတတ်ိ@က်ပဲွ5:င့ ်စးီပွားေရးရပ်ဆိ@ငး်သာွးေစရန်ေဆာငရွ်က်ြခငး် 

၁၁၈။ စးီပွားေရးလ0ပ်ငနး်များကိ0 မိမိသေဘာြဖင့ ်မိမိ ယာယီရပ်ဆိ0ငး်Eကြခငး်။ 

၁၁၉။ (အလ0ပ်သမားများက သပိတ်ေမ%ာက်၍ အလ0ပ်$%ငမ်ျားက တ3ပိCငန်က်တည်း 

စးီပွားေရးလ0ပ်ငနး်များကိ0 ရပ်ဆိ0ငး်ကာ) စးီပွားေရးလည်ပတ်ေနြခငး်ကိ0 ရပ်ဆိ0ငး်သွား 

ေအာငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်။ 
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အခန်း(၆) 

5ိ@ငင်ေံရးအရအရ အာဏာP:င5်:င့မ်ပGးေပါငး်ေရး 
 

 

7ိ0ငင်ေံရးအရအာဏာ$%င7်%င့မ်ပ.းေပါငး်ေရးဆိ0တာဟာ 7ိ0ငင်ေံရးအရဆ7ြ̀ပြခငး်၊ အစိ0း 

ရရဲ ့ အစတ်ိအပိ0ငး်ေတွ ရပ်တန ့သွ်ားေအာင ် ေဆာငရွ်က်ြခငး်ကေန အစိ0းရRကီးတရပ်လံ0း 3ပိCကဲွ 

သွားဖိ0အ့တွက် လLပ်$%ားတာေတွပါဝငပ်ါတယ်။ 7ိ0ငင်ေံရးအရ အာဏာ$%ငန်ဲမ့ပ.းေပါငး်ေရးနည်း 

လမ်းေတွကေတာ ့ေခါငး်စgခဲွ(၆)ခ0နဲ ့ နည်း လမ်း(၃၈)ခ0$%ိပါတယ်။ 

 

 အာဏာစက်ကိ@ြငငး်ပယြ်ခငး် 

 ၁၂၀။ အစိ0းရကိ0 သစuာမခံေတာြ့ခငး်။ 

 ၁၂၁။ (တည်ဆဲအစိ0းရ7%င့ ်၎ငး်၏မ.ဝါဒများကိ0) လ.ထ0က ေထာက်ခံရနြ်ငငး်ဆိ0ြခငး်။ 

 ၁၂၂။ အစိ0းရကိ0 ဆန ့က်ျငခ်0ခံရန ်စာများ၊ မိန ့ခွ်နး်များြဖင့ ်စည်း:ံ0းသမ်ိးသွငး်ြခငး်။ 

 

 5ိ@ငင်သံားများ အစိ@းရ5:င့ ်မပGးေပါငး်ြခငး် 

 ၁၂၃။ ဥပေဒြပCလcတ်ေတာ်ကိ0 လcတ်ေတာ်အမတ်များက သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

 ၁၂၄။ ေရွးေကာက်ပဲွကိ0 သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

 ၁၂၅။ အစိ0းရအလ0ပ်များ7%င့ ်အစိ0းရရာထ.းများကိ0 သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

၁၂၆။ အစိ0းရဌာနများ၊ အစိ0းရေအဂျငစ်မီျား၊ အစိ0းရ7%င့ ် ဆက်စပ်ေသာ အဖဲွiအစည်း 

များကိ0 သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

၁၂၇။ အစိ0းရ၏ ပညာေရးယ7Iရားထဲမ% 7Lတ်ထွက်ြခငး်။ 
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၁၂၈။ အစိ0းရအေထာက်အပ့ံခံအဖဲွiအစည်းများကိ0 သပိတ်ေမ%ာက်ြခငး်။ 

၁၂၉။ ဥပေဒစိ0းမိ0းေရးေဆာငရွ်က်ေနေသာအဖဲွiအစည်းများကိ0 က.ညီရန ်ြငငး်ဆိ0ြခငး်။ 

၁၃၀။ အစိ0းရ၏ သေကnတအမ%တ်အသားများ၊ ေနရာြပအမ%တ်အသားများကိ0 ဖယ်$%ား 

ြခငး်။ 

၁၃၁။ ခန ့အ်ပ်လိ0က်သည့ ်အစိ0းရအရာ$%ိများကိ0 လက်ခံရန ်ြငငး်ဆိ0ြခငး်။ 

၁၃၂။ တည်ဆဲအဖဲွiအစည်းများကိ0 ဖျက်သမ်ိးရန ်bcနE်ကားလာပါက ြငငး်ဆိ0ြခငး်။ 

 

5ိ@ငင်သံားများအေနြဖင့ ်အစိ@းရကိ@ မနာခံဘ ဲအာခံြခငး် 

၁၃၃။ (အစိ0းရ၏ bcနE်ကားချက်များကိ0) စတ်ိမပါတပါ၊ ေလးေလးကနက်နြ်ဖင့ ်လိ0က် 

နာ ေဆာငရွ်က်ြခငး်။ 

၁၃၄။ တိ0က်:ိ0က်RကီးEကပ်ေနမLမ$%ိလ{င ်မနာခံြခငး်။ 

၁၃၅။ (တရားဝငမ်ေEကညာထားေသာ်လည်း သသိာြမငသ်ာအေနအထာမျိCးြဖင့)် လ. 

ထ0၏ မနာခံမLကိ0 ြပသြခငး်။ 

၁၃၆။ (နာခံဟနေ်ဆာင၍်) မနာခံဘေဲနြခငး်။ 

၁၃၇။ လ.စ0လ.ေဝးများ၊ အစည်းအေဝးများကိ0 လ.စ0ခဲွခိ0ငး်ပါက လ.စ0မခဲွဘ ဲအာခံြခငး်။ 

၁၃၈။ ထိ0ငရ်ာမ%မထဘေဲနြခငး်။ 

၁၃၉။ စစမ်Lထမ်းရန ် ဆင့ေ်ခsပါက သိ0တ့ည်းမဟ0တ် ြပည်7%ငဒ်ဏေ်ပးပါက ပ.းေပါငး် 

ေဆာငရွ်က်ရနြ်ငငး်ဆိ0ြခငး်။ 

၁၄၀။ ပ0နး်လ{ိCးေနြခငး်၊ ထွက်ေြပးြခငး်7%င့ ်အေထာက်အထားအမ%ားများေပးြခငး်။ 

၁၄၁။ တရားမဝငဥ်ပေဒများကိ0 လ.ထ0မ%ဆန ့က်ျငအ်ာခံြခငး်။ 

 

အစိ@းရဝန်ထမ်းများ၏ ေဆာငရွ်က်မMများ 

၁၄၂။ (အချိCiေသာ bcနE်ကားချက်များကိ0 မေဆာငရွ်က်7ိ0ငေ်Eကာငး် အထက်အရာ$%ိထံ 

အေEကာငး်Eကား၍) အစိ0းရအမLထမ်းများအေနြဖင့ ်အစိ0းရကိ0 အက.အညီေပးရန ်ြငငး် 

ဆနြ်ခငး်။ 

၁၄၃။ သတငး်အချက်အလက်စးီဆငး်ရာလမ်းေEကာငး်များ၊ အမိန ့ေ်ပးလမ်းေEကာငး် 

များကိ0 ပိတ်ဆိ0 ့ြခငး်။ 

၁၄၄။ အချိနဆဲွ်ြခငး်၊ အလ0ပ်မြဖစေ်အာင ်အေ7%ာက်အယ%က်ေပးြခငး်။ 

၁၄၅။ အေထွေထွအ0ပ်ချCပ်ေရးပိ0ငး်က ပ.းေပါငး်ေဆာငရွ်က်မLမြပCြခငး်။ 
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၁၄၆။ (တရားသ.Rကီးများက)တရားစရီငေ်ရးပိ0ငး်တွငပ်.းေပါငး်ေဆာငရွ်က်မLမြပCြခငး်။ 

၁၄၇။ ဥပေဒစိ0းမိ0းေရးအဖဲွiအစည်းများအေနြဖင့ ်တမငအ်လ0ပ်မြဖစေ်အာငလ်0ပ်ြခငး်  

7%င့ ်အချိCiကိစuများတွင ်ပ.းေပါငး်ေဆာငရွ်က်မLမြပCြခငး်။ 

၁၄၈။ ဌာနတွငး်၊ တပ်တွငး် ပ0နက်နမ်LများြပCလ0ပ်ြခငး်။ 

 

ြပည်တငွး် အစိ@းရယ5aရား၏ ေဆာငရွ်က်မM 

၁၄၉။ ဥပေဒကိ0 ကိ0းကား၍ လ%းီလcြဲခငး်7%င့ ်ေ7%ာင့ေ်7%းေစြခငး်။ 

၁၅၀။ အစိ0းရအဖဲွiအတွငး်မ% ဌာနများအေနြဖင့ ်ပ.းေပါငး်ေဆာငရွ်က်မLမြပCြခငး်။ 

 

5ိ@ငင်တံကာအစိ@းရပိ@ငး်မ: ေဆာငရွ်က်မM 

၁၅၁။ သတံမနမ်ျား7%င့ ်အြခားကိ0ယ်စားလ%ယ်များကိ0 အေြပာငး်အလဲများြပCလ0ပ်ြခငး်။ 

၁၅၂။ သခံငး်တမနခ်ငး်ေဆာငရွ်က်ရမည့ကိ်စuများကိ0 ဖျက်သမ်ိးြခငး် သိ0မ့ဟ0တ် အချိန ်

ဆဲွေ:ciဆိ0ငး်ြခငး်။ 

၁၅၃။ သတံမနအ်ရ အသအိမ%တ်ြပCမLကိ0 ရပ်ဆိ0ငး်ထားြခငး်။ 

၁၅၄။ သတံမနအ်ဆက်အသွယ်ြဖတ်ေတာက်ြခငး်။ 

၁၅၅။ 7ိ0ငင်တံကာအဖဲွiအစည်းများမ% 7Lတ်ထွက်ြခငး်။ 

၁၅၆။ 7ိ0ငင်တံကာအဖဲွiအစည်းများတွင ်အဖဲွiဝငအ်ြဖစပ်ါဝငေ်နမLကိ0 ြငငး်ပယ်ြခငး်။ 

၁၅၇။ 7ိ0ငင်တံကာအဖဲွiအစည်းများမ% ထ0တ်ပယ်ြခငး်။  
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အခန်း(၇) 

အ*ကမ်းမဖကအ်ာဏာဖီဆန်ြခငး် 
 

  

 လက်$%ိအေြခအေနကိ0 ေြပာငး်လဲ7ိ0ငဖိ်0အ့တွက် အာဏာဖီဆနေ်ရးလ0ပ်ငနး်ေတွကိ0 

“ေြဗာင”်လ0ပ်ရတာေတွ$%ိပါတယ်။ အာဏာဖီဆနေ်ရးလ0ပ်ငနး်ေတွမ%ာ အ70တ်လက�ဏာေဆာငတဲ် ့

အာဏာဖီဆနေ်ရးလ0ပ်ငနး်ေတွနဲ ့ အေပါငး်လက�ဏာေဆာငတဲ် ့ အာဏာဖီဆနေ်ရးလ0ပ်ငနး်ေတွ 

ဆိ03ပီး$%ိပါတယ်။ အ70တ်လက�ဏာေဆာငတဲ်အ့ာဏာဖီဆနေ်ရးလ0ပ်ငနး်ေတွကေတာ ့ လက်$%ိ$%ိ 

ထား3ပီးသား အငစ်တီကျjး$%ငး်ေတွ၊ ဆက်ဆံေရးေတွ၊ မ.ဝါဒေတွနဲ ့ လ0ပ်ေနကိ0ငေ်နတာေတွကိ0 

ဖ:ိ0ဖရဲြဖစ3်ပီး ပျက်ြပားသွားေစတဲအ့ထိ သက်ေရာက်မL$%ိ7ိ0ငပ်ါတယ်။ အေပါငး်လက�ဏာေဆာင ်

တဲအ့ာဏာဖီဆနေ်ရးလ0ပ်ငနး်ေတွကေတာ ့ အငစ်တီကျjး$%ငး်အသစေ်တွ၊ ဆက်ဆံေရးပံ0စသံစ ်

ေတွ၊ မ.ဝါဒသစေ်တွနဲ ့  လ0ပ်နည်းကိ0ငန်ည်းအသစေ်တွကိ0 ြဖစထွ်နး်လာေစ7ိ0ငပ်ါတယ်။ 

 

 အEကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆနေ်ရးနည်းလမ်းေတွဟာ အာဏာ$%ငေ်တွကိ0 တိ0က်:ိ0က်စနိ ်

ေခsတာြဖစသ်လိ0 စနိေ်ခsမLေတွကလည်း ချက်ချငး်သက်ေရာက်မL$%ိပါတယ်။ ဒါေEကာင့ ်ဒါေတွကိ0 

ထိနး်ဖိ0 ့ ဒါမ%မဟ0တ် ေတာင့ခံ်ဖိ0ခ့က်ပါတယ်။ ဒါေEကာင့လ်ည်း အာဏာ$%ငေ်တွဘက်က ပိ03ပီးလျင ်

လျငြ်မနြ်မန၊် ြပငး်ြပငး်ထနထ်နဖိ်7%ပ်ိတာေတွလ0ပ်Eကပါတယ်။ 

 

 အEကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆနေ်ရးနည်းလမ်းေတွကိ0 ခံစစသ်ေဘာလဲ သံ0းEကပါတယ်။ 

ခံစစသ်ေဘာသံ0းရာမ%ာေတာ ့ကိ0ယ့ဘ်က်က အငစ်တီကျjး$%ငး်ေတွ၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လLပ်$%ား 

ေဆာငရွ်က်ေနတာေတွနဲ ့ လက်$%ိလ0ပ်ေနကိ0ငေ်နတဲပံ့0စေံတွကိ0 ဆက်လက်ထိနး်သမ်ိးထား7ိ0ငဖိ်0အ့ 

တွက် ရည်ရွယ်3ပီး သံ0းပါတယ်။ အဲလိ့0ပါပဲ။ အEကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆနေ်ရးနည်းလမ်းေတွကိ0 
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တိ0က်စစသ်ေဘာလည်း သံ0းEကပါတယ်။ အEကမ်းမဖက် အာဏာဖီဆနေ်ရး နည်းလမ်းေတွဟာ 

အာဏာ$%ငေ်တွကိ0 ထိခိ0က်သက်ေရာက်ေစဖိ0 ့ ရည်ရွယ်3ပီးေဆာငရွ်က်တာကေတာ ့ တိ0က်စစသ် 

ေဘာပဲြဖစပ်ါတယ်။ 

 

 အEကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆနေ်ရးနည်းလမ်းေတွကေတာ ့ေခါငး်စgခဲွ(၅)ခ0နဲ ့ နည်းလမ်း 

(၄၀)$%ိပါတယ်။ 

  

 စတိပိ်@ငး်ဆိ@ငရ်ာအရ အာဏာဖီဆန်ြခငး် 

 ၁၅၈။ မိမိကိ0ယ်ကိ0 :0ပ်ပိ0ငး်ဆိ0ငရ်ာထိခိ0က်ေအာငဒ်ဏခ်တ်၍ ဆန ့က်ျငဆ်7ြ̀ပြခငး်။ 

 ၁၅၉။ အစာငတ်ခံဆ7ြ̀ပြခငး်။  

၁၆၀။ (အမLတွငခ်0ခံကာကွယ်ေနရသ.များက စံ0စမ်းစစေ်ဆးေရးမ�းများအြဖစ ် မိမိဘာ 

သာ တာဝနယ်.ေဆာငရွ်က်3ပီး) တရားလိ0က တရားခံြပနြ်ဖစေ်အာင ် တရားခွငကိ်0 

ေြပာငး်ပစြ်ခငး်။ 

၁၆၁။ အEကမ်းမဖက်ေသာနည်းလမ်းြဖင့ ်အေ7%ာက်အယ%က်ြပCြခငး်။ 

 

ကာယကံေြမာက် အာဏာဖီဆန်ြခငး် 

 ၁၆၂။ ထိ0ငသ်ပိတ်ဆင7် cြဲခငး်။ 

 ၁၆၃။ မတ်တပ်ရပ်ဆ7ြ̀ပြခငး်။ 

 ၁၆၄။ အ0ပ်စ0လိ0က် ယာgများေမာငး်7%ငစ်းီနငး်၍ ဆ7ြ̀ပြခငး်။ 

 ၁၆၅။ ေအာ်ဟစ၍် ဆ7ြ̀ပြခငး်။ 

 ၁၆၆။ (အထိမ်းအမ%တ်အရအေရးပါသည့ေ်နရာများတွင)် စ0ေဝး၍ ဆ7ြ̀ပြခငး်။ 

 ၁၆၇။ ဘာသာေရးဆိ0ငရ်ာဆ0ေတာငး်ပဲွများြပCလ0ပ်၍ ဆ7ြ̀ပြခငး်။ 

၁၆၈။ (သတ်မ%တ်ထားသည့ေ်နရာသိ0ခ့ျီတက်၍ ေနရာဝငယ်.ကာ)အEကမ်းမဖက်နည်း 

ြဖင့ ်ဝငေ်ရာက်စးီနငး်များကာ အာဏာဖီဆနြ်ခငး်။ 

၁၆၉။ (မိ0းေပsမ%ေန၍လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျား၊ အစားအေသာက်များRကဲချ၍) အEကမ်း 

မဖက်ေသာနည်းြဖင့ ်ေလေEကာငး်မ% အာဏာဖီဆနြ်ခငး်။ 

၁၇၀။ အEကမ်းမဖက်ဘ ဲေနရာတေနရာသိ0 ့ ကျjးေကျာ်ဝငေ်ရာက်ြခငး်ြဖင့ ်အာဏာဖီ 

ဆနြ်ခငး်။ 



tMurf;rzuftmPmzDqefa&;enf;vrf;rsm; 
 

၁၇၁။ (ဥပမာ - ရထား သိ0 ့ ကားလမ်းေEကာငး်တွင)် မိမိကိ0ယ်တိ0ငရ်ပ်၍ လမ်းေEကာငး် 

ေြပာငး်သွားေအာင ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖင့ ်အာဏာဖီဆနြ်ခငး်။ 

၁၇၂။ အEကမ်းမဖက် ပိတ်ဆိ0ဟ့န ့တ်ားြခငး်ြဖင့ ်အာဏာဖီဆနြ်ခငး်။ 

၁၇၃။ ေနရာတခ0ကိ0 အEကမ်းမဖက်ဘ ဲသမ်ိးယ.ြခငး်။ 

 

လGမMေရးအရအာဏာဖီဆန်ြခငး် 

၁၇၄။ (အာဏာ$%ငတိ်0မ့%ချမ%တ်ထားေသာပံ0စမံျား7%င့ ် မတ.သည့)် လ.မLေရးပံ0စသံစမ်ျား 

ကိ0 ေဖာ်ေဆာငြ်ခငး်။ 

၁၇၅။ လ.မLေရးအေဆာက်အအံ0များ၊လ.မLေရးလ0ပ်ငနး်များကိ0ဝနပိ်0ေအာငြ်ပCလ0ပ်ြခငး်။ 

၁၇၆။ ြပည်သ.များက အာဏာ$%ငတိ်0၏့ လ0ပ်ငနး်များကိ0 အချိနဆဲွ်၍ ေ7%ာင့ေ်7%းEကန ့ ်

Eကာေစရန ်ရည်ရွယ်ချက်$%ိ$%ိေဆာငရွ်က်ြခငး်။ 

၁၇၇။ လ.မLေရးစ7ံLနး်များကိ0 ဂ:0မစိ0က်ဘ ဲ မိမိတိ0တ့ငသွ်ငး်လိ0သည့အ်ချက်များကိ0 

Eကားြဖတ်ဝငေ်ရာက်ေတာငး်ဆိ0ြခငး်။ 

၁၇၈။ (ြပဇာတ်များ၊ ေြဖေဖျာ်ေရးအခမ်းအနားများတွင ် Eကားြဖတ်ဝငေ်ရာက်စွက် 

ဖက်၍) မိမိတိ0တ့ငြ်ပလိ0သည်များကိ0 ေြပာက်ကျားစနစြ်ဖင့ ်လ0ပ်ေဆာငြ်ခငး်။ 

၁၇၉။ $%ိထား3ပီးသားလ.မLေရးအဖဲွiအစည်းများ7%င့ခဲွ်ထွက်၍ လ.မLေရးအဖဲွiအစည်းများ 

ကိ0 ဖဲွiစည်းြခငး်။ 

၁၈၀။ $%ိထား3ပီးေသာ သတငး်ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများမ% ခဲွထွက်၍ အြခားနည်း 

လမ်းများြဖင့ ်ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်Eကြခငး်။ 

 

စးီပွားေရးအရအာဏာဖီဆန်ြခငး် 

၁၈၁။ မလ0ပ်ရသည်များကိ0 ဝင:်Lပ်ြခငး်ြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာငး်၊ အလ0ပ်သမားမဟ0တ် 

သ.များက မိမိတိ0အ့လ0ပ်မဟ0တ်သည်များကိ0 ဝငေ်ရာက်လ0ပ်ကိ0ငြ်ခငး်ြဖင့ေ်သာ်လည်း 

ေကာငး် အာဏာဖီဆနြ်ခငး်။ 

၁၈၂။ လ0ပ်ငနး်ခွငမ်%မထွက်ဘ ဲအာဏာဖီဆနြ်ခငး်။ 

၁၈၃။ အEကမ်းမဖက်ဘ ဲေြမယာများကိ0 သမ်ိးယ.ြခငး်။ 

၁၈၄။ လ0ပ်ငနး်ခွငတွ်င ်အတားအဆီးများြပCလ0ပ်၍ အာဏာဖီဆနြ်ခငး်။ 

၁၈၅။ 7ိ0ငင်ေံရးရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်ေငစွက� jအတ0များြပCလ0ပ်ကာ အစိ0းရေငေွEကးစနစ ်

ကိ0 :Lပ်ေထွးေအာငြ်ပCလ0ပ်ြခငး်။ 
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၁၈၆။ မိမိဆန ့က်ျငေ်နသည့အ်ဖဲွiအစည်းမ% ဝယ်၍မရ7ိ0ငေ်အာင ်က0နစ်ည်များကိ0 ပိတ် 

၍ ဝယ်ယ.ြခငး်။ 

၁၈၇။ အာဏာ$%ငမ်ျား၏ ပိ0ငဆိ်0ငမ်Lများကိ0 သမ်ိးယ.ြခငး်။ 

၁၈၈။ အာဏာ$%ငတိ်0 ့ ဒ0က�ေတွiေစရန ်က0နစ်ည်များကိ0 ေစျးကွက်ေပါက်ေစျးေအာက် 

ေလ{ာ၍့ ေရာငး်ချြခငး်။ 

၁၈၉။ မိမိတိ0လ့Lပ်$%ားမL၏ မ.ကိ0လိ0က်နာသည့ ် က0နစ်ည်ထ0တ်လ0ပ်ေရာငး်ချသ.များ၏ 

က0နစ်ည်များကိ0သာ ဝယ်ယ.ြခငး်။ 

၁၉၀။ အာဏာ$%ငတိ်0ထိ့နး်ချCပ်ထားေသာေစျးကွက်7%င့အ်3ပိCင ် အြခားေစျးကွက်တခ0 

ကိ0တည်ေဆာက်ြခငး်။ 

၁၉၁။ အာဏာ$%ငတိ်0ထိ့နး်ချCပ်ထားေသာ သယ်ယ.ပိ0ေ့ဆာငေ်ရးစနစ7်%င့အ်3ပိCင ်အြခား 

သယ်ယ.ပိ0ေ့ဆာငေ်ရးစနစကိ်0 တည်ေဆာက်ြခငး်။ 

၁၉၂။ အာဏာ$%ငတိ်0ထိ့နး်ချCပ်ထားေသာ စးီပွားေရးအဖဲွiအစည်းများ7%င့အ်3ပိCင ်အြခား 

စးီပွားေရးအဖဲွiအစည်းများကိ0 ဖဲွiစည်းတည်ေဆာက်ြခငး်။ 

 

5ိ@ငင်ေံရးအရအာဏာဖီဆန်ြခငး် 

၁၉၃။ အ0ပ်ချCပ်ေရးစနစမ်ျားကိ0 ဝနပိ်ေအာငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်။ 

၁၉၄။ လLိi ဝ%က်သ.လ{ိCများ၏ အေထာက်အထားများကိ0 ဖွင့ခ်ျြခငး်။ 

၁၉၅။ အဖမ်းခံရေစရန ်ရည်ရွယ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်။ 

၁၉၆။ ပံ0မ%နလိ်0က်နာရမည့ဥ်ပေဒများကိ0 ြပည်သ.များက အာဏာဖီဆနြ်ခငး်။ 

၁၉၇။ အစိ0းရေြပာငး်ေသာအခါ ပ.းေပါငး်ေဆာငရွ်က်မLမ$%ိဘ ဲ အရငပံ်0စအံတိ0ငး်ဆက် 

လက်ေဆာငရွ်က်ြခငး်။ 

၁၉၈။ အ3ပိCငအ်ဆိ0ငအ်ချCပ်အြခာအာဏာကိ0ေဖာ်ေဆာငြ်ခငး်၊ စင3်ပိCငအ်စိ0းရတည် 

ေထာငြ်ခငး်။ 

 

 
အထက်ပါအEကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆနေ်ရးနည်းလမ်း(၁၉၈)သွယ်ဟာ အာဏာ$%င ်

အစိ0းရေတွကိ0အEကမ်းမဖက်တဲန့ည်းနဲ ့ ခ0ခံဆန ့က်ျငတွ်နး်လ%နတဲ်ေ့နရာမ%ာထိေရာက်တဲန့ည်းလမ်း 

ေတွြဖစပ်ါတယ်။ အEကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆနသ်.ေတွအေနနဲ ့ မိမိတိ0အ့ေြခအေန၊ မိမိတိ0ပ့တ်ဝနး် 

ကျင၊် မိမိတိ0 ့ ရငဆိ်0ငေ်နရတဲ ့အာဏာ$%ငရဲ်သ့ေဘာသဘာ၀ကိ0 မ.တည်3ပီးေတာ ့အထက်ပါနည်း 
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လမ်းေတွကိ0သင့ေ်တာ်သလိ0အသံ0းြပCသွား7ိ0ငပ်ါတယ်။ အထက်ပါနည်းလမ်းေတွကိ0ထိထိေရာက် 

ေရာက်အသံ0းချ3ပီးေတာ ့အာဏာ$%ငစ်နစကိ်0 ေချမLနး်7ိ0ငE်ကပါေစလိ0ဆ့7ြ̀ပCလိ0က်ပါတယ်။ 


