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အခွန်အယူခံခံုံအဖွ ွဲ့ ဥပဒေ 

(၂၀၁၈ ခုံနစှ၊် ပပည်ဒ ောငစ်ုံလွှတဒ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၂၃။) 

၁၃၈၀ ပပည့််နစှ၊် ေုံတယိဝါဆိုံလပပည့််ဒ  ော် ၅ ရ ် 

(၂၀၁၈ ခုံနစှ၊် ဩဂုံတလ် ၁ ရ ်) 

ပပည်ဒ ောငစ်ုံလွှတ်ဒတော်သည် ဤဥပဒေက ုံ ပပဋ္ဌောန််းလ ုံက်သည်။ 

 

အခန််း (၁) 

အမည်နငှ့််အဓိပပောယဒ်ဖောပ်ပခ   ်

၁။ ဤဥပဒေက ုံ အခွန်အယခူံခံုံအဖွ ွဲ့ ဥပဒေ ဟုံ ဒခေါ်တွငဒ်စရမည်။ 

၂။ ဤဥပဒေတွငပ်ါရ  ဒသော ဒအောက်ပါစကော်းရပ်မ ော်းသည ်ဒဖောပ်ပပါအတ ုံင််း အဓ ပပောယ် သက်ဒရောက်ဒစရမည်- 

(က) အခွန် ဆ ုံသည်မ ော ပပည်ဒ ောငစ်ုံ၏အခနွအ်ဒကောက်ဥပဒေအရ ပပည်ဒ ောငစ်ုံအစ ုံ်းရက ပပည်ဒ ောငစ်ုံအတွက ်

ဒကောက်ခသံည့််အခနွ၊် အခ၊ လ ုံငစ်ငဒ် က်း၊ ပါမစဒ် က်းန င့်် ေဏဒ် က်းဒငမွ ော်းက ုံ ဆ ုံသည်။ ယင််းစကော်းရပ်တွင ်

ပပည်ဒ ောငစ်ုံ၏ အခနွအ်ဒကောက်ဥပဒေဇယော်း (၁) ပါ အခနွအ်ဒကောက်အော်းလံုံ်းန င့်် အဒကောက်ခနွတ် ုံ ့် ပါဝငသ်ည်။ 

(ခ) ခံုံအဖွ ွဲ့ ဆ ုံသည်မ ော ဤဥပဒေအရ ဖွ ွဲ့စည််းဒသော အခနွအ်ယူခခံံုံအဖွ ွဲ့က ုံ ဆ ုံသည်။ ယင််းစကော်းရပ်တွင ်အမှုမ ော်းက ုံ 

 ကော်းနောစစဒ်ဆ်းရန ်အဖွ ွဲ့ဝငသ်ံုံ်းဦ်းပဖင့််ပဖစဒ်စ၊ စံုံညီခံုံအပဖစပ်ဖစဒ်စ ဖွ ွဲ့စည််းသည့်် အဖွ ွဲ့မ ော်းလည််း ပါဝငသ်ည်။ 

(ဂ) ဥ က ဋ္ဌ ဆ ုံသည်မ ော ဤဥပဒေအရ အစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့က တောဝနဒ်ပ်းအပ်ဒသော ခံုံအဖွ ွဲ့၏ ဥကက ဋ္ဌက ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဃ) အဖွ ွဲ့ဝင ်ဆ ုံသညမ် ော ဤဥပဒေအရ ဖွ ွဲ့စည််းဒသော အခနွအ်ယူခခံံုံအဖွ ွဲ့၏ အဖွ ွဲ့ဝငက် ုံ ဆ ုံသည်။ 

(င) ခံုံအဖွ ွဲ့ဒခါင််းဒဆောင ်ဆ ုံသည်မ ော အဖွ ွဲ့ဝငသ်ံုံ်းဦ်းပါဝငဒ်သော ခံုံအဖွ ွဲ့တွင ်ဥကက ဋ္ဌက တောဝနဒ်ပ်းအပ်ဒသော 

အဖွ ွဲ့ဒခါင််းဒဆောငက် ုံ ဆ ုံသည်။ 

(စ) ခံုံအဖွ ွဲ့ ရံုံ ်း ဆ ုံသည်မ ော ခံုံအဖွ ွဲ့၏ ရံုံ်းလုံပ်ငန််းမ ော်းက ုံ ဒဆောငရွ်က်ရန ်တည်ဒ ောင ်ော်းဒသော အခနွအ်ယူခခံံုံအဖွ ွဲ့ ရံုံ ်းက ုံ 

ဆ ုံသည်။ 

(ဆ) ညွှန်က ော်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ် ဆ ုံသညမ် ော ခံုံအဖွ ွဲ့ ရံုံ ်း၏ ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ်က ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဇ) ေုံတယိညွှန်က ော်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ် ဆ ုံသည်မ ော ခံုံအဖွ ွဲ့ ရံုံ ်း၏ ေုံတ ယညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ်က ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဈ) မှတပံ်ုံတငအ်ရောရိှ ဆ ုံသည်မ ော ခံုံအဖွ ွဲ့ ရံုံ ်းက အခနွအ်ယူခဆံ ုံငရ်ော အမှုတွ မ ော်းက ုံ မ တပံ်ုံတငရ်န ်

သတ်မ တ်တောဝနဒ်ပ်း ော်းသည့်် ဦ်းစ်ီးအရောရ   အဆင့််ဒအောက်မန မ့််ဒသော န ုံငင်ံ့်ဝန ်မ််းက ုံ ဆ ုံသည။် 

(ည) အမှု ဆ ုံသည်မ ော ဤဥပဒေအရ တငသ်ငွ််းလောဒသော အယခူမံှု၊ ပပငဆ်ငမ်ှု၊ ပပနလ်ည်သံုံ်းသပ်မှု သ ုံ ့်မဟုံတ် လွှ အပ်မှုက ုံ 

ဆ ုံသည်။ 

(ဋ) အယခူံမှု ဆ ုံသည်မ ော သက်ဆ ုံငရ်ော ပပည်တွင််းအခနွမ် ော်းက ုံ တောဝနယ်ူဒကောက်ခသံည့်် ဌောနမ ော်းကခ မ တ်သည့်် 

အခနွဆ် ုံငရ်ော အမ န် ့်က ုံ မဒက နပ်၍ ဒသော်လည််းဒကောင််း၊ အဒကောက်ခနွဦ််းစ်ီးဌောန က ခ မ တ်သည့်် 
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အခနွဆ် ုံငရ်ောအမ န် ့်က ုံ မဒက နပ်၍ ဒသော်လည််းဒကောင််း၊ အစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့က အခါအော်းဒလ ော်စွော အမ န် ့်ဒ ကော်ပငောစော 

 ုံတ်ပပန၍် တောဝနဒ်ပ်းအပ်ပခင််းခရံဒသော အစ ုံ်းရဌောန သ ုံ ့်မဟုံတ် အစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့အစည််းတစခ်ုံခုံက ခ မ တ်သည့်် 

အခနွဆ် ုံငရ်ော အပပီ်းသတ်ဆံုံ်းပဖတ်ခ က်တစခ်ုံခုံအဒပေါ် မဒက နပ်၍ ဒသော်လည််းဒကောင််း ခံုံအဖွ ွဲ့ ံ အယူခသံည့််အမှုက ုံ 

ဆ ုံသည်။ 

(ဌ) ပပငဆ်ငမ်ှု ဆ ုံသညမ် ော ခံုံအဖွ ွဲ့က ခ မ တ်သည့်် အမ န် ့်တွင ်အမှုအဒ ကောင််းပခင််းရောန င့်် ပတ်သက်၍ နစန်ောသကူ 

ဥပဒေန င့််အညီ ပပနလ်ည်စ စစပ်ပငဆ်ငဒ်ပ်းရန ်ခံုံအဖွ ွဲ့သ ုံ ့် ပပနလ်ည်တငပ်ပသည့်် အမှုက ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဍ) ပပန်လည်သံုံ်းသပ်မှု ဆ ုံသည်မ ော ဆံုံ်းပဖတ်ခ က်ခ မ တ်ပခင််းခံရသ ူတစဦ််းဦ်းသည် ခံုံအဖွ ွဲ့က ခ မ တ်ခ ့်သည့်် 

ဆံုံ်းပဖတ်ခ က်တစရ်ပ်ရပ်န င့်် စပ်လ ဉ်း၍ ပပနလ်ည်သံုံ်းသပ်ဒပ်းပါရန ်ခံုံအဖွ ွဲ့သ ုံ ့်ပင ်ပပနလ်ည ်ဒလ ောက် ော်းသည့််အမှုက ုံ 

ဆ ုံသည်။ 

(ဎ) လွှ အပ်မှု ဆ ုံသည်မ ော ခံုံအဖွ ွဲ့သ ုံ ့် တငသ်ငွ််းလောသည့်် အမှုတငွ ်ဥပဒေဒ ကောင််းအရ ဒပဖရ င််းရမည့််က စစ ပဖစသ်ပဖင့်် 

စံုံညီခံုံအဖွ ွဲ့က  ကော်းနောစ စစပ်ပီ်းဒနောက် ပပည်ဒ ောငစ်ုံတရော်းလွှတ်ဒတော်ခ ျုပ်သ ုံ ့် လွှ အပ်ဒပ်းပ ုံ ့် သည့်် အမှုက ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဏ) သတမှ်တပံ်ုံစ ံဆ ုံသညမ် ော ခံုံအဖွ ွဲ့က ဤဥပဒေအရ  ုံတ်ပပနသ်ည့်် နည််းဥပဒေမ ော်းပဖင့်် အမှုမ ော်း 

တငသ်ငွ််းဒလ ောက် ော်းရန ်သတ်မ တ်သည့်် ပံုံစကံ ုံ ဆ ုံသည်။ 

(တ) အစိုံ်းရအဖွ ွဲ့ ဆ ုံသည်မ ော ပပည်ဒ ောငစ်ုံသမမတ ပမနမ်ောန ုံငင်ဒံတော် ပပည်ဒ ောငစ်ုံအစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့က ုံ ဆ ုံသည်။ 

 

အခန််း (၂) 

ရည်ရွယခ်   ်

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ခ က်မ ော်းမ ော ဒအောက်ပါအတ ုံင််းပဖစသ်ည်- 

(က) ခံုံအဖွ ွဲ့က ုံ ဥပဒေန င့််အညီ သ်ီးပခော်းလွတ်လပ်ဒသော အဖွ ွဲ့အစည််းအပဖစ ်ဖွ ွဲ့စည််း၍ အစ ုံ်းရဌောန၊ 

အစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့အစည််းအသ်ီးသ်ီးက စည််း ကပ်ဒကောက်ခလံ က်ရ  သည့်် အခနွအ်မ  ျု်းမ  ျု်းန င့်် စပ်လ ဉ်းသည့်် အမှုမ ော်းက ုံ 

လွှမ််းပချံု ကော်းနော စစဒ်ဆ်းဒဆောငရွ်က်ဒစရန၊် 

(ခ) န ုံငင်ဒံတော်က ဥပဒေန င့််အညီ အခနွစ်ည််း ကပ်ဒကောက်ခရံောတွင ်စွမ််းဒဆောငရ်ည်ပမင့််မော်းဒသော 

အခနွစ်မီံခန် ့်ခွ မှုပဖစဒ်စရနန် င့်် အခနွ ်မ််းမ ော်း၏ ယံုံ ကည်က ုံ်းစော်းမှုက ုံ ရရ  ဒစရန၊် 

(ဂ) န ုံငင်သံော်းန င့််အခနွ ်မ််းတ ုံင််းသည် ဥပဒေအရ ဒပ်းဒဆောငရ်မည့်် အခနွမ် ော်းက ုံ ဒပ်းဒဆောငရ်ော၌ တန််းတူညီမ မှုန င့်် 

တရော်းမ တမှု အခငွ့််အဒရ်းရရ  ဒစရန၊် 

(ဃ) န ုံငင်သံော်းန င့််အခနွ ်မ််းတ ုံင််းသည် ဥပဒေအရ ဒပ်းဒဆောငရ်မည့်် အခနွမ် ော်းက ုံ ဒပ်းဒဆောငရ်ော၌ ဥပဒေန င့််အညီ 

ခုံခဒံခ ပခငွ့််န င့်် ပွင့််လင််းပမငသ်ောဒသော အယူခပံ ုံငခ်ငွ့််ရရ  ဒစရန။် 

 

အခန််း (၃) 

ခံုံအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စည််းပခင််း 



အခွနအ်ယူခံခံုံအဖွ ွဲ့ ဥပဒေ 

Page 3 of 8 

၄။ အစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့သည်- 

(က) ဤဥပဒေပါ ခံုံအဖွ ွဲ့၏ တောဝနန် င့််လုံပ်ပ ုံငခ်ငွ့််မ ော်းက ုံ ဒဆောငရွ်က်န ုံငရ်န ်ဥကက ဋ္ဌအပါအဝင ်အဖွ ွဲ့ဝင ်အနည််းဆံုံ်းငါ်းဦ်းမ  

အမ ော်းဆံုံ်းက ုံ်းဦ်း က် မပ ုံဒသော ခံုံအဖွ ွဲ့က ုံ ဒအောကပ်ါပုံဂ္ ျုလ်မ ော်းပဖင့်် ဖွ ွဲ့စည််းရမည်- 

 

(၁) အစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့က တောဝနဒ်ပ်းအပ်ဒသော ပုံဂ္ ျုလ်တစဦ််း ဥကက ဋ္ဌ 

(၂) 
ဥပဒေ၊ အခနွ၊် စောရင််းက ုံင၊် စောရင််းစစတ် ုံ ့်န  င့်် သက်ဆ ုံငသ်ည့်် နယ်ပယ်မ ော်း တွင ်တစဆ်ယ်န စန်  င့််အ က် တောဝနယ်ူ 

ဒဆောငရွ်က်ခ ့်သည့်် အဒတွွဲ့အ ကံျု ရင့််က က်သ ူသ ုံ ့်မဟုံတ် ကျွမ််းက ငပ်ညောရ င ်

အဖွ ွဲ့ဝင ်

(ခ) န ုံငင်ံ့်ဝန ်မ််းအော်း အဖွ ွဲ့ဝငအ်ပဖစ ်တောဝနဒ်ပ်းအပ်ပါက တောဝနဒ်ပ်းအပ်သည့်် ဒန ့်မ စ၍ ဝန ်မ််း 

စည််းမ ဉ်းစည််းကမ််းန င့််အညီ အပင မ််းစော်းယူခငွ့််ပပျုရမည်။ 

(ဂ) ပုံေမ်ခွ  (က) အရ ဖွ ွဲ့စည််းသည့်် ခံုံအဖွ ွဲ့က ုံ လ ုံအပ်ပါက ပပငဆ်ငဖ်ွ ွဲ့စည််းန ုံငသ်ည်။ 

၅။ (က) ဥကက ဋ္ဌအပါအဝင ်အဖွ ွဲ့ဝငမ် ော်း၏ သက်တမ််းသည် ခံုံအဖွ ွဲ့ စတငဖ်ွ ွဲ့စည််းသည့်် ဒန ့်ရက်မ  ငါ်းန စ ်ပဖစသ်ည်။ 

(ခ) ဥကက ဋ္ဌအပါအဝင ်အဖွ ွဲ့ဝငမ် ော်းသည် သက်တမ််းကုံနဆ်ံုံ်းသည့််အခါ အစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့က ခံုံအဖွ ွဲ့အသစ ်

ဖွ ွဲ့စည််းတောဝနဒ်ပ်းအပ်ပပီ်းသည့်် အခ  န ်  မ မ တ ုံ ့်၏ လုံပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းက ုံ ဆက်လက်  မ််းဒဆောငရ်မည်။ 

(ဂ) ဥကက ဋ္ဌအပါအဝင ်အဖွ ွဲ့ဝငမ် ော်းသည ်တစဆ်က်တည််းသက်တမ််းန စက်က မ် က်ပ ုံ၍  မ််းဒဆောငပ်ခင််း မပပျုရ။ 

(ဃ) အဒ ကောင််းတစရ်ပ်ရပ်ဒ ကောင့်် ဥကက ဋ္ဌ သ ုံ ့်မဟုံတ် အဖွ ွဲ့ဝငဒ်နရောလစလ်ပ်သည့်် အတွက ်အစော်း  ုံ်း ခန် ့် ော်းပါက 

အစော်း  ုံ်းခန် ့် ော်းသည့်် ဥကက ဋ္ဌအပါအဝင ်အဖွ ွဲ့ဝငမ် ော်း၏ သကတ်မ််းသည် မူလက န ်ရ  သည့်် 

သက်တမ််းကုံနဆ်ံုံ်းသည်အ  သော ပဖစရ်မည်။ 

(င) ဥကက ဋ္ဌ သ ုံ ့်မဟုံတ် အဖွ ွဲ့ဝငအ်ပဖစ ် ကော်းပဖတ်တောဝနယ်ူရသည့်် ကောလသည ်ဤဥပဒေအရ သတ်မ တ် ော်းဒသော 

သက်တမ််းကောလ၏  က်ဝက်မဒက ော်လ င ်သက်တမ််းကောလ တစခ်ုံအပဖစ ်မသတ်မ တ်ရ။ 

(စ) ခံုံအဖွ ွဲ့၏ လုံပ်ငန််းည  နှု င််းအစည််းအဒဝ်းက ုံ အနည််းဆံုံ်းတစလ်လ င ်တစက်က မ် က င််းပရမည်။ 

၆။ ဒအောက်ပါအခ က်တစရ်ပ်ရပ်န င့်် အက ံျု်းဝငသ်အူော်း ဥကက ဋ္ဌ သ ုံ ့်မဟုံတ် အဖွ ွဲ့ဝငအ်ပဖစ ်ဒရွ်းခ ယ်တောဝန ်ဒပ်းအပ်ပခင််း မပပျုရ- 

(က) တည်ဆ ဥပဒေတစခ်ုံခုံအရ စ တ်ဒပါ့်သပ်ွသဟူုံ သတ်မ တခ်ရံပခင််း၊ 

(ခ) အက င့််စောရ တတ ဆ ုံငရ်ော ပပစမ်ှုတစခ်ုံခုံပဖင့်် ဒ ောငေ်ဏက် ခဖံူ်းသ ူပဖစပ်ခင််း၊ 

(ဂ) လူမွ အပဖစ ်သက်ဆ ုံငရ်ော တရော်းရံုံ ်းက ဆံုံ်းပဖတ်ဒ ကညောခ ံော်းရသပူဖစပ်ခင််း၊ 

(ဃ) အစုံစပ်လုံပ်ငန််း၊ ကုံမပဏ၊ီ စ်ီးပွော်းဒရ်းလုံပ်ငန််းလုံပ်က ုံငဒ်နသည့်် သ ူသ ုံ ့်မဟုံတ် ၎င််းလုံပ်ငန််း တစခ်ုံခုံ၏ 

ဝန ်မ််းပဖစပ်ခင််း။ 

၇။ ဥကက ဋ္ဌ သ ုံ ့်မဟုံတ် အဖွ ွဲ့ဝငတ်စဦ််းဦ်းသည် မ မ ၏ ဆနဒအဒလ ောက် နုံတ် ွက်ရန ်အစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့သ ုံ ့် တငသ်ငွ််းပါက ခံုံအဖွ ွဲ့၏ 

ဥကက ဋ္ဌ သ ုံ ့်မဟုံတ် အဖွ ွဲ့ဝငအ်ပဖစမ်  နုံတ် ွက်ခငွ့်် ပပျုရမည။် 

၈။ (က) အဖွ ွဲ့ဝငမ် ော်းသည် အစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့က သတ်မ တ်သည့််ခ ီ်းပမ င့််ဒငနွ င့်် စရ တ်တ ုံ ့်က ုံ ခစံော်းခငွ့််ရ  သည်။ 
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(ခ) အဖွ ွဲ့ဝငမ် ော်းအော်း ခ ီ်းပမ င့််ဒသော ခ ီ်းပမ င့််ဒငနွ င့်် စရ တ်တ ုံ ့်က ုံ ခံုံအဖွ ွဲ့ ရံုံ ်း၏ ဘဏ္ဍောဒငမွ  က ခရံမည်။ 

၉။ အစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့သည်- 

(က) ဥကက ဋ္ဌ သ ုံ ့်မဟုံတ် အဖွ ွဲ့ဝငတ်စဦ််းဦ်းက တောဝန ်မ််းဒဆောငရ်ောတွင ်ဥပဒေန င့်် မညီဘ  ဒဆောငရွ်က် ဒ ကောင််း ဒတွွဲ့ ရ  လ င ်

ပဖစဒ်စ၊ တည်ဆ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်က ုံ ခ  ျု်းဒဖောက်ဒ ကောင််းဒတွွဲ့ ရ  လ င ်ပဖစဒ်စ၊ ခံုံအဖွ ွဲ့၏ ဂုံဏသ် ကခောက ုံ 

  ခ ုံက်ဒစဒသော အဒပခအဒနတစရ်ပ်ရပ်ရ  လ င ်ပဖစဒ်စ၊ တောဝန ်မ််းဒဆောငမ်ှုန င့်် ပတ်သက်၍ ဒက နပ်မှုမရ  လ င ်

ပဖစဒ်စ ဥကက ဋ္ဌ သ ုံ ့်မဟုံတ် အဖွ ွဲ့ဝင ်တောဝနမ်  ရပ်စ ရမည။် 

(ခ)   ုံသ ုံ ့် ရပ်စ ရပခင််းအဒ ကောင််းအရင််းန င့်် ပတ်သက်၍  ုံတ်ပပနဒ် ကညောဒပ်းရမည်။ 

(ဂ) လစလ်ပ်သေွာ်းဒသော ဥကက ဋ္ဌ သ ုံ ့်မဟုံတ် အဖွ ွဲ့ဝငဒ်နရောက ုံ အစော်း  ုံ်းခန် ့်အပ်တောဝနဒ်ပ်းရမည်။ 

၁၀။ လစလ်ပ်ဒသောဒနရောသည် ဥကက ဋ္ဌဒနရောပဖစပ်ါက အစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့ မ  အသစပ်ဖည့််စွက် တောဝနဒ်ပ်းအပ်ပခင််း မပပျုန ုံငမ်ီ 

အဖွ ွဲ့ဝငတ်စဦ််းဦ်းအော်း ဥကက ဋ္ဌဒနရောတွင ်ယောယီတောဝနဒ်ပ်းအပ်ရမည်။ 

 

အခန််း (၄) 

ခံုံအဖွ ွဲ့၏ တောဝန်နငှ့်် လုံပ်ပိုံငခ်ွင့််မ ော်း 

၁၁။ ခံုံအဖွ ွဲ့သည် ခံုံအဖွ ွဲ့သ ုံ ့် တငသ်ငွ််းလောဒသော အယူခမံှု၊ ပပငဆ်ငမ်ှု၊ ပပနလ်ည်သံုံ်းသပ်မှုမ ော်းက ုံ ဥပဒေန င့်် အညီ လွတ်လပ်စေွာ 

 ကော်းနောစစဒ်ဆ်း စရီငဆ်ံုံ်းပဖတ်ရမည။် 

၁၂။ ဒလ ောက် ော်းသ ူသ ုံ ့်မဟုံတ် ဒလ ောက် ော်းခရံသကူ ပပည်ဒ ောငစ်ုံတရော်းလွှတ်ဒတော်ခ ျုပ်သ ုံ ့် လွှ အပ်ဒပ်းရန ်

ဒလ ောက် ော်းလောသည့််အခါပဖစဒ်စ၊ လွှ အပ်ရန ်အဒ ကောင််းဒပေါ်ဒပါက်လောသည့်် အခါပဖစဒ်စ အဖွ ွဲ့ဝငအ်ော်းလံုံ်းပါဝငဒ်သော 

စံုံညီခံုံအဖွ ွဲ့က လွှ အပ်မှုအပဖစ ်ဒဆောငရွ်က်ရန ်သင့်် မသင့်် ဆံုံ်းပဖတ်ရမည်။ 

၁၃။ ပုံေမ် ၁၂ အရ ဆံုံ်းပဖတ်ရောတွင-် 

(က) ပပည်ဒ ောငစ်ုံတရော်းလွှတ်ဒတော်ခ ျုပ်သ ုံ ့် လွှ အပ်သင့််ဒ ကောင််း ဆံုံ်းပဖတ်ပါက ပပည်ဒ ောငစ်ုံတရော်း လွှတ်ဒတော်ခ ျုပ်သ ုံ ့် 

လွှ အပ်မှု အပဖစ ်ဒပ်းပ ုံ ့်ရမည်။ 

(ခ) ပပည်ဒ ောငစ်ုံတရော်းလွှတ်ဒတော်ခ ျုပ်သ ုံ ့် လွှ အပ်ရန ်မသင့််ဒ ကောင််း ဆံုံ်းပဖတ်ပါက အမှုက ုံ ဆက်လက် 

စစဒ်ဆ်းဆံုံ်းပဖတ်ရမည်။ 

၁၄။ ခံုံအဖွ ွဲ့သည်- 

(က) အမှုန င့််သက်ဆ ုံငသ်ည့်် စောရွက်စောတမ််းမ ော်းက ုံ ဒတောင််းခနံ ုံငသ်ည်။ ယင််းသ ုံ ့် ဒတောင််းခပံါက အဆ ုံပါ 

စောရွက်စောတမ််းမ ော်းက ုံ လက်ဝယ်ရ  ဒသော ပုံဂ္ ျုလ် သ ုံ ့်မဟုံတ် ဌောန၊ အဖွ ွဲ့အစည််းမ ော်းက တငပ်ပရမည်။ 

(ခ) အမှုန င့်် သက်ဆ ုံငသ်ည့်် ပုံဂ္ ျုလ်မ ော်းက ုံ သက်ဒသအပဖစ ်လောဒရောက် အစစဒ်ဆ်းခရံန ်ဆင့််ဆ ုံရမည်။ 

ယင််းသ ုံ ့်ဆင့််ဆ ုံပါလ က် သက်ဒသမ  အဒ ကောင််းမ ့် ပ က်ကွကပ်ါက တစဖ်က်သတ် ဆံုံ်းပဖတ်န ုံငသ်ည်။ 

(ဂ) ခံုံအဖွ ွဲ့သ ုံ ့် သက်ဒသခပံစစည််းအပဖစ ်တငပ်ပရန ်ခက်ခ ဒသော အမှုန င့်် သက်ဆ ုံငသ်ည့်် ပစစည််းမ ော်းက ုံ လ ုံအပ်ပါက 

ကွင််းဆင််း ကည့််ရှုန ုံငသ်ည်။ အဆ ုံပါ ပစစည််းမ ော်းန င့််စပ်လ ဉ်း၍ စောရင််းဇယော်းမ ော်းန င့်် သက်ဆ ုံငရ်ော တောဝနရ်   
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အဖွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၏ တငပ်ပခ က်အစရီငခ်စံောက ုံလည််း သက်ဒသခပံစစည််း တငပ်ပဘ သက ့်သ ုံ ့် 

လက်ခဒံဆောငရွ်က်န ုံငသ်ည်။ 

၁၅။ ခံုံအဖွ ွဲ့သည် အယူခမံှု၊ ပပငဆ်ငမ်ှု၊ ပပနလ်ည်သံုံ်းသပ်မှုတ ုံ ့်န င့်် စပ်လ ဉ်း၍ သက်ဆ ုံငရ်ောဌောန၊ အဖွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၏ 

မူလဆံုံ်းပဖတ်ခ က်မ ော်းအဒပေါ် အတည်ပပျုပခင််း၊ ပပငဆ်ငပ်ခင််း ပပျုန ုံငသ်ည်။ 

၁၆။ ခံုံအဖွ ွဲ့က  ကော်းနောစစဒ်ဆ်းဆံုံ်းပဖတ်ဒသော အမှုမ ော်းတွင ်အမှုအဒ ကောင််းပခင််းရော ပပဿနောန င့်် စပ်လ ဉ်း၍ ခံုံအဖွ ွဲ့၏ 

ဆံုံ်းပဖတ်ခ က်သည် အပပီ်းအပပတ်ပဖစသ်ည်။ 

၁၇။ ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ်သည် ဒအောက်ပါတောဝနမ် ော်းက ုံ  မ််းဒဆောငရ်မည်- 

(က) ဥကက ဋ္ဌ န င့်် အဖွ ွဲ့ဝငမ် ော်း ံ  ကော်းနောစစဒ်ဆ်းမည့်် အမှုတွ မ ော်းက ုံ စ စစတ်ငပ်ပရမည်။ 

(ခ) တငသ်ငွ််းလောသည့်် အမှုမ ော်းက ုံ  ကော်းနောစစဒ်ဆ်းမည့်် ရကခ်  န််းသတ်မ တ်ဒပ်းန ုံငရ်န ်ဥကက ဋ္ဌ  ံ တငပ်ပရမည်။ 

(ဂ) ခံုံအဖွ ွဲ့အဒနပဖင့်် အမှုမ ော်းက ုံ စရီငဆ်ံုံ်းပဖတ်ပခင််းပပျုရော၌ အဒ ောက်အကူရဒစရန ် ကော်းနော စစဒ်ဆ်းပပီ်းစ်ီးသည့်် 

အမှုမ ော်းန င့်် သက်ဆ ုံငသ်ည့်် အမှုမ တ်စုံမ ော်းက ုံ ဥကက ဋ္ဌန င့်် အဖွ ွဲ့ဝငမ် ော်း ံ တငပ်ပရမည်။ 

(ဃ) ခံုံအဖွ ွဲ့က အမှုမ ော်းက ုံ  ကော်းနောစစဒ်ဆ်းစရီငဆ်ံုံ်းပဖတ်သည့်် က စစရပ်မ ော်းတွင ် ကော်းနောစစဒ်ဆ်းမှု န င့်် 

သက်ဆ ုံငသ်ည်မ ော်းက ုံ ဒဆောငရွ်က်ဒပ်းရမည်။ 

၁၈။ ခံုံအဖွ ွဲ့သည် ေုံတ ယညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ်န င့်် မ တ်ပံုံတငအ်ရောရ  တ ုံ ့်၏ တောဝနဝ်တတ ရော်းမ ော်းန င့်် စပ်လ ဉ်း၍ 

 ုံတ်ပပနသ်တ်မ တ်န ုံငသ်ည်။ 

 

အခန််း (၅) 

ခံုံအဖွ ွဲ့သိုံ ့် အမှုတငသ်ငွ််းပခင််း 

၁၉။ (က) ခံုံအဖွ ွဲ့သ ုံ ့် အမှုတငသ်ငွ််းသသူည် မ မ ၏အမှုက ုံ က ုံယတ် ုံငပ်ဖစဒ်စ၊ က ုံယ်စော်းလ ယ်ပဖင့်် ပဖစဒ်စ၊ 

အက  ျု်းဒဆောငဒ်ရ ွဲ့ဒနပဖင့်် ပဖစဒ်စ သတ်မ တ်ပံုံစပံဖင့်် မ တ်ပံုံတငအ်ရောရ   ံသ ုံ ့် တငသ်ငွ််း ဒလ ောက် ော်း န ုံငသ်ည်။ 

(ခ) က ုံယ်တ ုံငမ်ဟုံတ်ဘ  က ုံယ်စော်းလ ယ်ပဖင့်် ဒလ ောက် ော်းပါက သက်ဆ ုံငရ်ော ဥပဒေပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်း န င့််အည ီ

လွှ အပ်သည့်် က ုံယ်စော်းလ ယ်လွှ စောပါရ  ရမည်။ 

(ဂ) သက်ဆ ုံငရ်ော အစ ုံ်းရဌောန၊ အစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့အစည််းသည် ခံုံအဖွ ွဲ့ဒရ ွဲ့ဒမ ောက်တွင ်ဌောန၏ က ုံယ်စော်းအမှုန င့်် စပ်လ ဉ်း၍ 

လ ုံက်ပါဒဆောငရွ်က်ရန ်အတွက ်ဦ်းစ်ီးအရောရ  အဆင့််ဒအောက်မန မ့််ဒသော ပုံဂ္ ျုလ်အော်း တောဝနဒ်ပ်းရမည်။ 

၂၀။ မ တ်ပံုံတင ်အရောရ  သည် သတ်မ တ်ခ က်မ ော်းန င့်် ပပည့််စံုံသည့်် အမှုတွ မ ော်းက ုံ သတ်မ တ်ရက်အတွင််း 

ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ် ံ တငပ်ပရမည်။ 

 

အခန််း (၆) 

က ော်းနောပခင််း၊ အပပ ်းသတ ်ဆံုံ်းပဖတခ်  ်ခ မှတပ်ခင််းနငှ့်် ရုံပ်သမ်ိ်းပခင််း 

၂၁။ ဥကက ဋ္ဌသည်- 
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(က) အမှုမ ော်းက ုံ  ကော်းနောစစဒ်ဆ်းရောတွင ်ခံုံအဖွ ွဲ့တစဖ်ွ ွဲ့လ င ်မ မ အပါအဝငပ်ဖစဒ်စ၊ အပခော်း အဖွ ွဲ့ဝငမ် ော်းပဖင့်် ပဖစဒ်စ သံုံ်းဦ်းစ ီ

ပါဝငဒ်ဆောငရွ်က်ရန ်ဖွ ွဲ့စည််းရမည။် 

(ခ) ပုံေမ်ခွ  (က) အရ ဖွ ွဲ့စည််းသည့်် ခံုံအဖွ ွဲ့၏အဖွ ွဲ့ဝငမ် ော်းက ုံ လ ုံအပ်ပါက ဒပပောင််းလ ဖွ ွဲ့စည််းန ုံငသ်ည်။ 

၂၂။ ခံုံအဖွ ွဲ့ဒရ ွဲ့ဒမ ောက်၌ အမှုမ ော်းက ုံ  ကော်းနောသည့််အခါ- 

(က)  ကော်းနောမည့််ဒန ့်ရက်က ုံ အနည််းဆံုံ်းခုံနစရ်က် ကက ျုတင၍် ဒ ကညောရမည်။ 

(ခ)  ကော်းနောမည့််က စစက ုံ ခံုံအဖွ ွဲ့ဒခါင််းဒဆောငက်ပဖစဒ်စ၊ ခံုံအဖွ ွဲ့ဒခါင််းဒဆောငမ်  တောဝနဒ်ပ်းအပ်သည့်် 

အဖွ ွဲ့ဝငတ်စဦ််းကပဖစဒ်စ အက ဉ်းခ ျုပ် ဖတ် ကော်းရမည်။ 

(ဂ) ခံုံအဖွ ွဲ့သည် အမှုန င့်် စပ်လ ဉ်း၍ ဒလ ောက် ော်းသနူ င့်် ဒလ ောက် ော်းခရံသတူ ုံ ့်၏ ဒလ ောက်လ ခ က်က ုံ 

အမ ော်းပပည်သဒူရ ွဲ့ဒမ ောက်၌  ကော်းနော၍ဒသော်လည််းဒကောင််း၊ စောပဖင့််တငပ်ပဒစ၍ ဒသော်လည််းဒကောင််း လက်ခနံ ုံငသ်ည်။ 

(ဃ) အမှုန င့်် စပ်လ ဉ်း၍ ခံုံအဖွ ွဲ့၏ ဒန ့်စဉဒဆောငရွ်က်ခ က်မ ော်းက ုံ ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ် သ ုံ ့်မဟုံတ် 

ေုံတ ယညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ်က မ တ်တမ််းတငပ်ပီ်း ဥကက ဋ္ဌ သ ုံ ့်မဟုံတ် အဖွ ွဲ့ဝငတ်စဦ််းဦ်းက လက်မ တ် 

ဒရ်း  ုံ်း ော်းရ  ရမည်။ 

(င) တရော်းမက င့်် ံုံ်းဥပဒေ၊ ရောဇဝတ်က င့်် ံုံ်းဥပဒေ၊ သက်ဒသခအံက်ဥပဒေန င့်် အပခော်းတည်ဆ ဥပဒေ၊ နည််းဥပဒေ၊ 

စည််းမ ဉ်းန င့််စည််းကမ််းမ ော်း၊ အမ န် ့်ဒ ကော်ပငောစော၊ အမ န် ့်၊ ညွှန ်ကော်းခ က်န င့်် လုံပ် ံုံ်းလုံပ်နည််းမ ော်းပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းက ုံ 

ရည်ညွှန််းသံုံ်းစွ န ုံငသ်ည်။ 

(စ) ဘောသောစကော်းန င့််စပ်လ ဉ်း၍ အခက်အခ ရ  ပါက ခံုံအဖွ ွဲ့၏သဒဘောတူညီခ က်ပဖင့်် ဒလ ောက် ော်းသ ူသ ုံ ့်မဟုံတ် 

ဒလ ောက် ော်းခရံသကူ စကော်းပပနဒ်ခေါ်ယူန ုံငသ်ည်။ စကော်းပပနသ်ည် ခံုံအဖွ ွဲ့ဒရ ွဲ့ဒမ ောက်၌ ကတ သစစောပပျုရမည်။ 

(ဆ) ခံုံအဖွ ွဲ့က လ ုံအပ်သည်ဟုံ ယဆူပါက သက်ဒသခခံ က် သ ုံ ့်မဟုံတ် စောတမ််းအမ တ်အသော်း သက်ဒသခခံ က်မ ော်းက ုံ 

 ပ်မံဒတောင််းယူန ုံငသ်ည်။ 

(ဇ) ခံုံအဖွ ွဲ့က လ ုံအပ်သည်ဟုံ ယူဆသ ူမည်သူ ့်က ုံမဆ ုံ သက်ဒသအပဖစ ်စစဒ်မ်းရန ်ဆင့််ဆ ုံန ုံငသ်ည်။ 

(ဈ) တည်ဆ ဥပဒေအရ တော်းပမစ ်ော်းသည်မ အပ အမ ော်းပပညသ်ဒူရ ွဲ့ဒမ ောက်တွင ် ကော်းနောရမည်။ 

(ည)  ကော်းနောခ က်အော်းလံုံ်းက ုံ ဗီေယီ ုံပဖင့်် မ တ်တမ််းတင ်ော်းရ  ရမည်။ 

၂၃။ သက်ဆ ုံငရ်ောခံုံအဖွ ွဲ့၏ ဆံုံ်းပဖတ်ခ က်က ုံ အမှု ကော်းနောစစဒ်ဆ်းဒသော ဥကက ဋ္ဌ သ ုံ ့်မဟုံတ် ခံုံအဖွ ွဲ့ဒခါင််းဒဆောငအ်ပါအဝင ်

အဖွ ွဲ့ဝငမ် ော်း၏ ဆနဒမ အမ ော်းစုံပဖင့်် ဆံုံ်းပဖတ်ရမည်။ 

၂၄။ ဆံုံ်းပဖတ်ခ က်ခ မ တ်မည့််ဒန ့်က ုံ အနည််းဆံုံ်း ခုံနစရ်က် ကက ျုတငဒ် ကညောရမည်။ 

၂၅။ ဥကက ဋ္ဌန င့်် အဖွ ွဲ့ဝငမ် ော်း အတည်ပပျုလက်မ တ်ဒရ်း  ုံ်း ော်းဒသော အပပီ်းသတ်ဆံုံ်းပဖတ်ခ က်က ုံ အမ ော်းပပည်သဒူရ ွဲ့ဒမ ောက်တွင ်

 ုံတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

၂၆။ ဒလ ောက် ော်းသ ူသ ုံ ့်မဟုံတ ်ဒလ ောက် ော်းခရံသကူ အမှုရံုံ ်းခ  န််းရက် ဒရွှွဲ့ဆ ုံင််းဒပ်းရန ်ခံုံအဖွ ွဲ့ ံ တငပ်ပလောလ င ်ခံုံအဖွ ွဲ့ မ  

လံုံဒလောက်ဒသော အဒ ကောင််းရ  သည်ဟုံ မ တ်ယူပါက ဒရွှွဲ့ဆ ုံင််းခငွ့််ပပျုန ုံငသ်ည်။ 
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၂၇။ အမှုတငသ်ငွ််းသကူ မ မ ဆနဒအဒလ ောက ်အမှုရုံပ်သ မ််းလ ုံဒ ကောင််း ခံုံအဖွ ွဲ့ ံ တငပ်ပလောလ င ်

အဒ ကောင််းအခ က်ခ ုံငလ်ံုံမှုရ  ပါက ရုံပ်သ မ််းခငွ့််ပပျုန ုံငသ်ည်။ 

၂၈။ ရုံပ်သ မ််းခငွ့််ပပျုပပီ်းဒသော အမှုအော်း ပပနလ်ည်ဖွင့််လ စဒ်ပ်းရန ် ပ်မံဒလ ောက ်ော်းခငွ့််မရ  ဒစရ။ 

၂၉။ ခံုံအဖွ ွဲ့ကခ မ တ်ခ ့်သည့်် စရီငခ် က်အမ န် ့်က ုံ ဒလ ောက် ော်းသ ူသ ုံ ့်မဟုံတ် ဒလ ောက် ော်းခရံသမူ  မ တတ ူ ကူ်းယူရန ်

ဒလ ောက် ော်းလောပါက ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ် သည် ဤဥပဒေအရ ပပျုလုံပ်ဒသော နည််းဥပဒေမ ော်းပါ အမှုတွ  

မ တတ ူကူ်းယူပခင််းဆ ုံငရ်ော ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းန င့််အညီ ခငွ့််ပပျုန ုံငသ်ည်။ 

၃၀။ ဥကက ဋ္ဌသည် အခနွန် စတ်စန် စ ်ပပီ်းဆံုံ်းသည့််အခါတ ုံင််း လုံပ်ဒဆောငခ် ့်သည့််  ကော်းနောမှုမ ော်းန င့်် ပတ်သက်၍ ရက်ဒပါင််း ၉၀ 

အတွင််း အစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့သ ုံ ့် တငပ်ပရမည်။  ုံ ့်အပပင ်အမ ော်းပပည်သ ူသ ရ  ဒစရန ် ုံတ်ပပနဒ် ကညောရမည်။ 

 

အခန််း (၇) 

အဒ ဒွ  ွ

၃၁။ ခံုံအဖွ ွဲ့၏ ရံုံ်းစ ုံက်ရောဒေသသည် ဒနပပည်ဒတော်ပဖစသ်ည်။ လ ုံအပ်ပါက အပခော်းသင့််ဒလ ော်သည့်် ဒနရောမ ော်းတွင ်လည််း 

ရံုံ်း  ုံငစ်စဒ်ဆ်းန ုံငသ်ည်။ 

၃၂။ ခံုံအဖွ ွဲ့ န င့်် ခံုံအဖွ ွဲ့ ရံုံ ်းတ ုံ ့်၏ အသံုံ်းစရ တ်မ ော်းအတွက် အစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့က ဘဏ္ဍောဒင ွခွ ဒဝလ ော ော်း ဒပ်းရမည်။ 

၃၃။ ခံုံအဖွ ွဲ့သည် မ မ ၏ ရံုံ်းလုံပ်ငန််းဆ ုံငရ်ောတောဝနမ် ော်းက ုံ ဒဆောငရွ်က်န ုံငရ်နအ်လ ုံ ့်င ော အစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့က ခငွ့််ပပျုဒသော 

ဝန ်မ််းဖွ ွဲ့စည််းပံုံန င့််အညီ ခံုံအဖွ ွဲ့ ရံုံ ်းက ုံ ဖွ ွဲ့စည််း၍ လ ုံအပ်ဒသော ဝန ်မ််းမ ော်းက ုံ ခန် ့်အပ်တောဝနဒ်ပ်းန ုံငသ်ည်။ 

၃၄။ ခံုံအဖွ ွဲ့၏ ရံုံ်းက စစမ ော်းက ုံ ခံုံအဖွ ွဲ့ ရံုံ ်းက တောဝနယ်ူဒဆောငရွ်က်ဒပ်းရမည်။ 

၃၅။ ညွှန ်ကော်းဒရ်းမ ်းခ ျုပ်န င့်် ခံုံအဖွ ွဲ့ ရံုံ ်းတ ုံ ့်သည် ခံုံအဖွ ွဲ့က ုံ တောဝနခ်ရံမည်။ 

၃၆။ ဥကက ဋ္ဌသည် ေုံတ ယဝနက်ကီ်းအဆင့်် ပဖစသ်ည်ဟုံ မ တ်ယူရမည်။ 

၃၇။ အမှုန င့််စပ်လ ဉ်း၍ သက်ဒသပပရန ်တောဝနသ်ည် သက်ဆ ုံငရ်ော အခနွဥ်ပဒေမ ော်းတွင ်ပပဋ္ဌောန််း ော်း ပါက 

ယင််းပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းအရ လည််းဒကောင််း၊ ပပဋ္ဌောန််း ော်းပခင််းမရ  ပါက သက်ဒသခ ံအက်ဥပဒေပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းအရ 

လည််းဒကောင််း အခ က်အလက်က ုံ  ငရ် ော်းဒစလ ုံသည့်် ပုံဂ္ ျုလ် သ ုံ ့်မဟုံတ် ဌောန၊ အဖွ ွဲ့အစည််းတ ုံ ့် အဒပေါ် က ဒရောက်သည်။ 

၃၈။ ခံုံအဖွ ွဲ့သည် ဤဥပဒေမပပဋ္ဌောန််းမီက အစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့၏ အမ န် ့်ဒ ကော်ပငောစောအမ တ်၊ ၅၄/၂၀၁၇ အရ ဖွ ွဲ့စည််း ော်းသည့်် 

အခနွအ်ယူခခံံုံအဖွ ွဲ့၏ ဒဆောငရွ်က်ဆ လုံပ်ငန််းမ ော်းက ုံ လည််းဒကောင််း၊ ဒဆောငရွ်က်ပပီ်း လုံပ်ငန််းမ ော်းက ုံလည််းဒကောင််း 

ဆက်ခဒံဆောငရွ်က်ရမည်။ 

၃၉။ ခံုံအဖွ ွဲ့သည် ဤဥပဒေမပပဋ္ဌောန််းမီကတည်ရ  ခ ့်သည့်် အခနွအ်ယူခခံံုံအဖွ ွဲ့ ရံုံ ်းပ ုံင ်ဒရွှွဲ့ဒပပောင််းန ုံငဒ်သော ပစစည််းန င့်် 

မဒရွှွဲ့မဒပပောင််းန ုံငဒ်သော ပစစည််းမ ော်းက ုံ လည််းဒကောင််း၊ ရရနပ် ုံငခ်ငွ့််န င့်် ဒပ်းရနတ်ောဝနမ် ော်းက ုံ လည််းဒကောင််း 

အသ်ီးသ်ီးဆက်ခရံမည်။ 

၄၀။ ခံုံအဖွ ွဲ့သည် ဤဥပဒေပါ လုံပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းက ုံ အဒကောငအ် ည်ဒဖော်ဒဆောငရွ်က်ရောတွင ်လွယ်က ူဒခ ောဒမွွဲ့ စွော 

အသငွက်ူ်းဒပပောင််းန ုံငရ်နန် င့်် လ ုံအပ်ဒသော ပပငဆ်ငည်  နှု င််းမှုမ ော်း ပပျုလုံပ်န ုံငရ်န ်န ုံငင်ဒံတော် သမမတက 
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အသငွက်ူ်းဒပပောင််းဒရ်းကောလတစရ်ပ်က ုံ ဤဥပဒေပပဋ္ဌောန််းသည့််ဒန ့်ရက်မ  အမ ော်းဆံုံ်းန စန် စ ်အ   သတ်မ တ်၍ 

ခငွ့််ပပျုန ုံငသ်ည်။ ယင််းကောလ၌ အခနွအ်ယူခခံံုံအဖွ ွဲ့ ရံုံ ်းသည် မ မ ၏ မူလလုံပ်ငန််း တောဝနမ် ော်းန င့်် လုံပ်ပ ုံငခ်ငွ့််မ ော်းက ုံ 

ဆက်လက်ဒဆောငရွ်က်န ုံငသ်ည်။ 

၄၁။ တည်ဆ ဥပဒေတစရ်ပ်ရပ်တွင ်မည်သ ုံ ့်ပငပ်ါရ  ဒစကောမူ အခနွဆ် ုံငရ်ော အယူခသံည့်် က စစရပ်မ ော်းက ုံ ဤဥပဒေပဖင့််သော 

ဒဆောငရွ်က်ရမည်။ 

၄၂။ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းက ုံ အဒကောငအ် ည်ဒဖော ်ဒဆောငရွ်က်ရောတွင-် 

(က) ပပည်ဒ ောငစ်ုံ အစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့ ရံုံ ်းဝနက်ကီ်းဌောနသည် နည််းဥပဒေမ ော်း၊ စည််းမ ဉ်းန င့်် စည််းကမ််းမ ော်းက ုံ အစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့၏ 

သဒဘောတူညီခ က်ပဖင့််  ုံတ်ပပနန် ုံငသ်ည်။ 

(ခ) ပပည်ဒ ောငစ်ုံအစ ုံ်းရအဖွ ွဲ့ ရံုံ ်းဝနက်ကီ်းဌောနန င့်် ခံုံအဖွ ွဲ့တ ုံ ့်သည် အမ န် ့်ဒ ကော်ပငောစော၊ အမ န် ့်၊ ညွှန ်ကော်းခ က်န င့်် 

လုံပ် ံုံ်းလုံပ်နည််းမ ော်းက ုံ  ုံတ်ပပနန် ုံငသ်ည်။ 

ပပည်ဒ ောငစ်ုံသမမတပမနမ်ောန ုံငင်ဒံတော် ဖွ ွဲ့စည််းပံုံအဒပခခဥံပဒေအရ ကျွန်ုံပ်လက်မ တ်ဒရ်း  ုံ်းသည်။ 

 

န ုံငင်ဒံတော်သမမတ 

ပပည်ဒ ောငစ်ုံသမမတပမနမ်ောန ုံငင်ဒံတော် 


