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အခွန်အယူခံခံုံအဖွွဲ့ ဥပဒေ
(၂၀၁၈ ခုံနစ
ှ ၊် ပပည်ဒ

ောင်စုံလွှတဒ
် တော် ဥပဒေအမှတ် ၂၃။)

၁၃၈၀ ပပည့််နစ
ှ ၊် ေုံတယ
ိ ဝါဆိလ
ုံ ပပည့််ဒ
(၂၀၁၈ ခုံနစ
ှ ၊် ဩဂုံတလ
် ၁ရ

ော် ၅ ရ

ပပည်ဒ

်

်)

ောင်စုံလွှတ်ဒတော်သည် ဤဥပဒေကုံ ပပဋ္ဌောန််းလုံက်သည်။

အခန််း (၁)
အမည်နင
ှ အ
့်် ဓိပပောယ်ဒဖော်ပပခ

်

၁။ ဤဥပဒေကုံ အခွန်အယူခံခအ
ံုံ ဖွွဲ့ ဥပဒေ ဟုံ ဒခေါ်တွငဒ
် စရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွငပ
် ါရဒသော ဒအောက်ပါစကော်းရပ်မ ော်းသည် ဒဖော်ပပပါအတုံင်း် အဓပပောယ် သက်ဒရောက်ဒစရမည်(က) အခွန် ဆုံသည်မော ပပည်ဒ

ောင်စုံ၏အခွနအ
် ဒကောက်ဥပဒေအရ ပပည်ဒ

ောင်စုံအစုံ်းရက ပပည်ဒ

ောင်စုံအတွက်

ဒကောက်ခသ
ံ ည်အ
့် ခွန၊် အခ၊ လုံငစ
် င်ဒ က်း၊ ပါမစ်ဒ က်းနင့်် ေဏ်ဒ က်းဒငွမ ော်းကုံ ဆုံသည်။ ယင််းစကော်းရပ်တွင ်
ပပည်ဒ

ောင်စုံ၏ အခွနအ
် ဒကောက်ဥပဒေဇယော်း (၁) ပါ အခွနအ
် ဒကောက်အော်းလံုံ်းနင့်် အဒကောက်ခန
ွ တ
် ုံ ပါဝင်
သည်။
့်

(ခ) ခံုံအဖွွဲ့ ဆုံသည်မော ဤဥပဒေအရ ဖွွဲ့စည််းဒသော အခွနအ
် ယူခခ
ံ အ
ံုံ ဖွွဲ့ကုံ ဆုံသည်။ ယင််းစကော်းရပ်တွင ် အမှုမ ော်းကုံ
ကော်းနောစစ်ဒဆ်းရန် အဖွွဲ့ဝင်သ်းံုံ ဦ်းပဖင်ပ့် ဖစ်ဒစ၊ စံုံညီခအ
ံုံ ပဖစ်ပဖစ်ဒစ ဖွွဲ့စည််းသည့်် အဖွွဲ့မ ော်းလည််း ပါဝင်သည်။
(ဂ) ဥ က ဋ္ဌ ဆုံသည်မော ဤဥပဒေအရ အစုံ်းရအဖွွဲ့က တောဝန်ဒပ်းအပ်ဒသော ခံအ
ုံ ဖွွဲ့၏ ဥကကဋ္ဌကုံ ဆုံသည်။
(ဃ) အဖွွဲ့ဝင် ဆုံသည်မော ဤဥပဒေအရ ဖွွဲ့စည််းဒသော အခွနအ
် ယူခခ
ံ အ
ံုံ ဖွွဲ့၏ အဖွွဲ့ဝင်ကုံ ဆုံသည်။
(င) ခံုံအဖွွဲ့ဒခါင််းဒဆောင် ဆုံသည်မော အဖွွဲ့ဝင်သ်းံုံ ဦ်းပါဝင်ဒသော ခံအ
ုံ ဖွွဲ့တွင ် ဥကကဋ္ဌက တောဝန်ဒပ်းအပ်ဒသော
အဖွွဲ့ဒခါင််းဒဆောင်ကုံ ဆုံသည်။
(စ) ခံုံအဖွွဲ့ ရံုံ်း ဆုံသည်မော ခံအ
ုံ ဖွွဲ့၏ ရံုံ်းလုံပ်ငန််းမ ော်းကုံ ဒဆောင်ရွက်ရန် တည်ဒ

ောင်

ော်းဒသော အခွနအ
် ယူခခ
ံ အ
ံုံ ဖွွဲ့ ရံုံ်းကုံ

ဆုံသည်။
(ဆ) ညွှန်က

ော်းဒရ်းမ်းခ ျုပ် ဆုံသည်မော ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ ရံုံ်း၏ ညွှန ် ကော်းဒရ်းမ်းခ ျုပ်ကုံ ဆုံသည်။

(ဇ) ေုံတယ
ိ ညွှန်က

ော်းဒရ်းမ်းခ ျုပ် ဆုံသည်မော ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ ရံုံ်း၏ ေုံတယညွှန ် ကော်းဒရ်းမ်းခ ျုပ်ကုံ ဆုံသည်။

(ဈ) မှတပ
် ံုံတင်အရောရှိ ဆုံသည်မော ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ ရံုံ်းက အခွနအ
် ယူခဆ
ံ ုံငရ
် ော အမှုတမ
ွ ော်းကုံ မတ်ပံုံတင်ရန်
သတ်မတ်တောဝန်ဒပ်း

ော်းသည့်် ဦ်းစီ်းအရောရ အဆင်ဒ
ုံ င
် ဝ
ံ့် န်
့် အောက်မနမ့််ဒသော နင

မ််းကုံ ဆုံသည်။

(ည) အမှု ဆုံသည်မော ဤဥပဒေအရ တင်သင
ွ ်း် လောဒသော အယူခမ
ံ ှု၊ ပပင်ဆင်မှု၊ ပပန်လည်သ်းံုံ သပ်မှု သမဟုံ
ုံ ့် တ် လွှအပ်မှုကုံ
ဆုံသည်။
(ဋ) အယူခံမှု ဆုံသည်မော သက်ဆုံငရ
် ော ပပည်တွင်း် အခွနမ
် ော်းကုံ တောဝန်ယူဒကောက်ခသ
ံ ည့်် ဌောနမ ော်းကခ မတ်သည့််
အခွနဆ
် ုံငရ
် ော အမန်က
ွ ဦ
် ်းစီ်းဌောန က ခ မတ်သည့််
့် ုံ မဒက နပ်၍ ဒသော်လည််းဒကောင််း၊ အဒကောက်ခန
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အခွနဆ
် ုံငရ
် ောအမန်က
့် ုံ မဒက နပ်၍ ဒသော်လည််းဒကောင််း၊ အစုံ်းရအဖွွဲ့က အခါအော်းဒလ ော်စွော အမန်ဒ့် ကော်ပငောစော
ုံတ်ပပန်၍ တောဝန်ဒပ်းအပ်ပခင််းခံရဒသော အစုံ်းရဌောန သမဟုံ
ုံ ့် တ် အစုံ်းရအဖွွဲ့အစည််းတစ်ခခ
ုံ က
ုံ ခ မတ်သည့််
အခွနဆ
် ုံငရ
် ော အပပီ်းသတ်ဆံုံ်းပဖတ်ခ က်တစ်ခခ
ုံ အ
ုံ ဒပေါ် မဒက နပ်၍ ဒသော်လည််းဒကောင််း ခံအ
ုံ ဖွွဲ့

ံ အယူခသ
ံ ည်အ
့် မှုကုံ

ဆုံသည်။
(ဌ) ပပင်ဆင်မှု ဆုံသည်မော ခံအ
ုံ ဖွွဲ့က ခ မတ်သည့်် အမန်တွ
့် င ် အမှုအဒ ကောင််းပခင််းရောနင့်် ပတ်သက်၍ နစ်နောသူက
ဥပဒေနင်အ
ုံ ဖွွဲ့သုံ ပပန်
့် ညီ ပပန်လည်စစစ်ပပင်ဆင်ဒပ်းရန် ခံအ
့် လည်တင်ပပသည့်် အမှုကုံ ဆုံသည်။
(ဍ) ပပန်လည်သ်းံုံ သပ်မှု ဆုံသည်မော ဆံုံ်းပဖတ်ခ က်ခ မတ်ပခင််းခံရသူ တစ်ဦ်းဦ်းသည် ခံအ
ုံ ဖွွဲ့က ခ မတ်ခသ
့် ည့််
ဆံုံ်းပဖတ်ခ က်တစ်ရပ်ရပ်နင့်် စပ်လ ဉ်း၍ ပပန်လည်သ်းံုံ သပ်ဒပ်းပါရန် ခံအ
ုံ ဖွွဲ့သပင်
ုံ ့် ပပန်လည် ဒလ ောက်

ော်းသည်အ
့် မှုကုံ

ဆုံသည်။
(ဎ) လွှအပ် မှု ဆုံသည်မော ခံအ
ုံ ဖွွဲ့သုံ တင်
သင
ွ ်း် လောသည့်် အမှုတင
ွ ် ဥပဒေဒ ကောင််းအရ ဒပဖရင််းရမည်က
့် စစ ပဖစ်သပဖင့််
့်
စံုံညီခအ
ံုံ ဖွွဲ့က ကော်းနောစစစ်ပပီ်းဒနောက် ပပည်ဒ

ောင်စုံတရော်းလွှတ်ဒတော်ခ ျုပ်သုံ လွှ
့် အမှုကုံ ဆုံသည်။
့် အပ်ဒပ်းပုံ သည်
့်

(ဏ) သတ်မှတပ
် ံုံစံ ဆုံသည်မော ခံအ
ုံ ဖွွဲ့က ဤဥပဒေအရ
တင်သင
ွ ်း် ဒလ ောက်

ုံတ်ပပန်သည့်် နည််းဥပဒေမ ော်းပဖင့်် အမှုမ ော်း

ော်းရန် သတ်မတ်သည့်် ပံစ
ုံ က
ံ ုံ ဆုံသည်။

(တ) အစိုံ်းရအဖွွဲ့ ဆုံသည်မော ပပည်ဒ

ောင်စုံသမမတ ပမန်မောနင
ုံ င
် ဒ
ံ တော် ပပည်ဒ

ောင်စုံအစုံ်းရအဖွွဲ့ကုံ ဆုံသည်။

အခန််း (၂)
ရည်ရွယ်ခ

်

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ခ က်မ ော်းမော ဒအောက်ပါအတုံင်း် ပဖစ်သည်(က) ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ကုံ ဥပဒေနင်အ
့် ညီ သီ်းပခော်းလွတ်လပ်ဒသော အဖွွဲ့အစည််းအပဖစ် ဖွွဲ့စည််း၍ အစုံ်းရဌောန၊
အစုံ်းရအဖွွဲ့အစည််းအသီ်းသီ်းက စည််း ကပ်ဒကောက်ခလ
ံ က်ရသည့်် အခွနအ
် မ ျု်းမ ျု်းနင့်် စပ်လ ဉ်းသည့်် အမှုမ ော်းကုံ
လွှမ််းပခံျု ကော်းနော စစ်ဒဆ်းဒဆောင်ရွက်ဒစရန်၊
(ခ) နင
ုံ င
် ဒ
ံ တော်က ဥပဒေနင်အ
် ည််း ကပ်ဒကောက်ခရ
ံ ောတွင ် စွမ််းဒဆောင်ရည်ပမင်မ
့် ညီ အခွနစ
့် ော်းဒသော
အခွနစ
် မ
ီ ံခန်ခွ့် မှုပဖစ်ဒစရန်နင့်် အခွန ်
(ဂ) နင
ုံ င
် သ
ံ ော်းနင်အ
့် ခွန ်

မ််းမ ော်း၏ ယံုံ ကည်ကုံ်းစော်းမှုကုံ ရရဒစရန်၊

မ််းတုံင်း် သည် ဥပဒေအရ ဒပ်းဒဆောင်ရမည့်် အခွနမ
် ော်းကုံ ဒပ်းဒဆောင်ရော၌ တန််းတူညီမ မှုနင့််

တရော်းမ တမှု အခွငအ
့်် ဒရ်းရရဒစရန်၊
(ဃ) နင
ုံ င
် သ
ံ ော်းနင်အ
့် ခွန ်

မ််းတုံင်း် သည် ဥပဒေအရ ဒပ်းဒဆောင်ရမည့်် အခွနမ
် ော်းကုံ ဒပ်းဒဆောင်ရော၌ ဥပဒေနင်အ
့် ညီ

ခုံခဒ
ံ ခ ပခွငန
့်် င့်် ပွငလ
့်် င််းပမင်သောဒသော အယူခပ
ံ ုံငခ
် င
ွ ရ
့်် ရဒစရန်။

အခန််း (၃)
ခံုံအဖွွဲ့ ဖွွဲ့စည််းပခင််း
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၄။ အစုံ်းရအဖွွဲ့သည်(က) ဤဥပဒေပါ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့၏ တောဝန်နင်လ
် င
ွ မ
့်် ော်းကုံ ဒဆောင်ရွက်နင
ုံ ရ
် န် ဥကကဋ္ဌအပါအဝင် အဖွွဲ့ဝင် အနည််းဆံုံ်းငါ်းဦ်းမ
့် ုံပ်ပုံငခ
အမ ော်းဆံုံ်းကုံ်းဦ်း

က် မပုံဒသော ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ကုံ ဒအောက်ပါပုံဂ္ျုလ်မ ော်းပဖင့်် ဖွွဲ့စည််းရမည်-

(၁) အစ်းုံ ရအဖွွဲ့က တောဝန်ဒပ်းအပ်ဒသော ပုံဂျု္ လ်တစ်ဦ်း

ဥကကဋ္ဌ

ဥပဒေ၊ အခွန၊် စောရင််းကုံင၊် စောရင််းစစ်တန
ုံ ့် င့်် သက်ဆင
ုံ သ
် ည့်် နယ်ပယ်မ ော်း တွင ် တစ်ဆယ်နစ်နင်အ
့်
(၂)

က် တောဝန်ယူ

ဒဆောင်ရွက်ခသ
ုံ ့် တ် ကျွမ်း် က င်ပညောရင်
့် ည့်် အဒတွွဲ့အ ကံျု ရင်က
့် က်သူ သမဟုံ

(ခ) နင
ုံ င
် ဝ
ံ့် န်

အဖွွဲ့ဝင်

မ််းအော်း အဖွွဲ့ဝင်အပဖစ် တောဝန်ဒပ်းအပ်ပါက တောဝန်ဒပ်းအပ်သည့်် ဒနမ့် စ၍ ဝန် မ််း

စည််းမ ဉ်းစည််းကမ််းနင်အ
ွ ပ့်် ပျုရမည်။
့် ညီ အပငမ််းစော်းယူခင
(ဂ) ပုံေမ
် ခွ (က) အရ ဖွွဲ့စည််းသည့်် ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ကုံ လုံအပ်ပါက ပပင်ဆင်ဖွွဲ့စည််းနင
ုံ သ
် ည်။
၅။ (က) ဥကကဋ္ဌအပါအဝင် အဖွွဲ့ဝင်မ ော်း၏ သက်တမ််းသည် ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ စတင်ဖွွဲ့စည််းသည့်် ဒနရက်
့် မ ငါ်းနစ် ပဖစ်သည်။
(ခ) ဥကကဋ္ဌအပါအဝင် အဖွွဲ့ဝင်မ ော်းသည် သက်တမ််းကုံနဆ
် ံုံ်းသည်အ
့် ခါ အစုံ်းရအဖွွဲ့က ခံအ
ုံ ဖွွဲ့အသစ်
ဖွွဲ့စည််းတောဝန်ဒပ်းအပ်ပပီ်းသည့်် အခ န်

မ မ တ၏
ုံ ့် လုံပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းကုံ ဆက်လက်

(ဂ) ဥကကဋ္ဌအပါအဝင် အဖွွဲ့ဝင်မ ော်းသည် တစ်ဆက်တည််းသက်တမ််းနစ်ကကမ်

က်ပုံ၍

မ််းဒဆောင်ရမည်။

မ််းဒဆောင်ပခင််း မပပျုရ။

(ဃ) အဒ ကောင််းတစ်ရပ်ရပ်ဒ ကောင့်် ဥကကဋ္ဌ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အဖွွဲ့ဝင်ဒနရောလစ်လပ်သည့်် အတွက် အစော်း
အစော်း

ုံ်း ခန် ့် ော်းပါက

ုံ်းခန် ့် ော်းသည့်် ဥကကဋ္ဌအပါအဝင် အဖွွဲ့ဝင်မ ော်း၏ သက်တမ််းသည် မူလက န် ရသည့််

သက်တမ််းကုံနဆ
် ံုံ်းသည်အ

သော ပဖစ်ရမည်။

(င) ဥကကဋ္ဌ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အဖွွဲ့ဝင်အပဖစ် ကော်းပဖတ်တောဝန်ယူရသည့်် ကောလသည် ဤဥပဒေအရ သတ်မတ်
သက်တမ််းကောလ၏

ော်းဒသော

က်ဝက်မဒက ော်လ င် သက်တမ််းကောလ တစ်ခအ
ုံ ပဖစ် မသတ်မတ်ရ။

(စ) ခံအ
ုံ ဖွွဲ့၏ လုံပ်ငန််းညနှုင််းအစည််းအဒဝ်းကုံ အနည််းဆံုံ်းတစ်လလ င် တစ်ကကမ် က င််းပရမည်။
၆။ ဒအောက်ပါအခ က်တစ်ရပ်ရပ်နင့်် အက ံျု်းဝင်သအ
ူ ော်း ဥကကဋ္ဌ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အဖွွဲ့ဝင်အပဖစ် ဒရွ ်းခ ယ်တောဝန် ဒပ်းအပ်ပခင််း မပပျုရ(က) တည်ဆဥပဒေတစ်ခခ
ုံ အ
ုံ ရ စတ်ဒပါသ
ွ ်သဟ
ူ ုံ သတ်မတ်ခရ
ံ ပခင််း၊
့် ပ
(ခ) အက င်စ
် ော ပပစ်မှုတစ်ခခ
ုံ ပုံ ဖင့်် ဒ
့် ောရတတဆုံငရ

ောင်ေဏ်က ခံဖူ်းသူ ပဖစ်ပခင််း၊

(ဂ) လူမွအပဖစ် သက်ဆုံငရ
် ော တရော်းရံုံ်းက ဆံုံ်းပဖတ်ဒ ကညောခံ

ော်းရသူပဖစ်ပခင််း၊

(ဃ) အစုံစပ်လုံပ်ငန််း၊ ကုံမပဏ၊ီ စီ်းပွော်းဒရ်းလုံပ်ငန််းလုံပ်ကုံငဒ
် နသည့်် သူ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ၎င််းလုံပ်ငန််း တစ်ခခ
ုံ ၏
ုံ
ဝန်

မ််းပဖစ်ပခင််း။

၇။ ဥကကဋ္ဌ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အဖွဝ
ွဲ့ င်တစ်ဦ်းဦ်းသည် မမ၏ ဆနဒအဒလ ောက် နုံတ်
ဥကကဋ္ဌ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အဖွွဲ့ဝင်အပဖစ်မ နုံတ်

ွက်ရန် အစုံ်းရအဖွွဲ့သုံ တင်
သင
ွ ်း် ပါက ခံအ
ုံ ဖွွဲ့၏
့်

ွက်ခင
ွ ့်် ပပျုရမည်။

၈။ (က) အဖွွဲ့ဝင်မ ော်းသည် အစုံ်းရအဖွွဲ့က သတ်မတ်သည်ခ
့် ီ်းပမင်ဒ
ုံ ့် ုံ ခံစော်းခွငရ
့်် သည်။
့် ငွနင့်် စရတ်တက
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(ခ) အဖွွဲ့ဝင်မ ော်းအော်း ခ ီ်းပမင်ဒ
ုံ ့် ုံ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ ရံုံ်း၏ ဘဏ္ဍောဒငွမ က ခံရမည်။
့် သော ခ ီ်းပမင်ဒ
့် ငွနင့်် စရတ်တက
၉။ အစုံ်းရအဖွွဲ့သည်(က) ဥကကဋ္ဌ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အဖွွဲ့ဝင်တစ်ဦ်းဦ်းက တောဝန်

မ််းဒဆောင်ရောတွင ် ဥပဒေနင့်် မညီဘ ဒဆောင်ရွက် ဒ ကောင််း ဒတွွဲ့ ရလ င်

ပဖစ်ဒစ၊ တည်ဆဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကုံ ခ ျု်းဒဖောက်ဒ ကောင််းဒတွွဲ့ ရလ င် ပဖစ်ဒစ၊ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့၏ ဂုံဏသ
် ကခောကုံ
ခက
ုံ ်ဒစဒသော အဒပခအဒနတစ်ရပ်ရပ်ရလ င် ပဖစ်ဒစ၊ တောဝန်

မ််းဒဆောင်မှုနင့်် ပတ်သက်၍ ဒက နပ်မမ
ှု ရလ င်

ပဖစ်ဒစ ဥကကဋ္ဌ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အဖွွဲ့ဝင် တောဝန်မ ရပ်စရမည်။
(ခ)

ုံသုံ ရပ်
့် စရပခင််းအဒ ကောင််းအရင််းနင့်် ပတ်သက်၍

ုံတ်ပပန်ဒ ကညောဒပ်းရမည်။

(ဂ) လစ်လပ်သောွ ်းဒသော ဥကကဋ္ဌ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အဖွွဲ့ဝင်ဒနရောကုံ အစော်း

ုံ်းခန်အပ်
့် တောဝန်ဒပ်းရမည်။

၁၀။ လစ်လပ်ဒသောဒနရောသည် ဥကကဋ္ဌဒနရောပဖစ်ပါက အစုံ်းရအဖွွဲ့ မ အသစ်ပဖည်စ
့် ွက် တောဝန်ဒပ်းအပ်ပခင််း မပပျုနင
ုံ မ
် ီ
အဖွွဲ့ဝင်တစ်ဦ်းဦ်းအော်း ဥကကဋ္ဌဒနရောတွင ် ယောယီတောဝန်ဒပ်းအပ်ရမည်။

အခန််း (၄)
ခံုံအဖွွဲ့၏ တောဝန်နင
ှ ့်် လုံပ်ပိုံငခ
် ွငမ
့်် ော်း
၁၁။ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့သည် ခံအ
ုံ ဖွွဲ့သုံ တင်
သင
ွ ်း် လောဒသော အယူခမ
ံ ှု၊ ပပင်ဆင်မှု၊ ပပန်လည်သ်းံုံ သပ်မှုမ ော်းကုံ ဥပဒေနင့်် အညီ လွတ်လပ်စောွ
့်
ကော်းနောစစ်ဒဆ်း စီရင်ဆံုံ်းပဖတ်ရမည်။
၁၂။ ဒလ ောက်
ဒလ ောက်

ော်းသူ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဒလ ောက်

ော်းခံရသူက ပပည်ဒ

ောင်စုံတရော်းလွှတ်ဒတော်ခ ျုပ်သုံ လွှ
့် အပ်ဒပ်းရန်

ော်းလောသည်အ
့် ခါပဖစ်ဒစ၊ လွှအပ်ရန် အဒ ကောင််းဒပေါ်ဒပါက်လောသည့်် အခါပဖစ်ဒစ အဖွဝ
ွဲ့ င်အော်းလံုံ်းပါဝင်ဒသော

စံုံညီခအ
ံုံ ဖွွဲ့က လွှအပ်မှုအပဖစ် ဒဆောင်ရွက်ရန် သင့်် မသင့်် ဆံုံ်းပဖတ်ရမည်။
၁၃။ ပုံေမ
် ၁၂ အရ ဆံုံ်းပဖတ်ရောတွင-်
(က) ပပည်ဒ

ောင်စုံတရော်းလွှတ်ဒတော်ခ ျုပ်သုံ လွှ
့် အပ်သင်ဒ
့် ကောင််း ဆံုံ်းပဖတ်ပါက ပပည်ဒ

ောင်စုံတရော်း လွှတ်ဒတော်ခ ျုပ်သုံ ့်

လွှအပ်မှု အပဖစ် ဒပ်းပရမည်
ုံ ့်
။
(ခ) ပပည်ဒ

ောင်စုံတရော်းလွှတ်ဒတော်ခ ျုပ်သုံ လွှ
့် အပ်ရန် မသင်ဒ
့် ကောင််း ဆံုံ်းပဖတ်ပါက အမှုကုံ ဆက်လက်

စစ်ဒဆ်းဆံုံ်းပဖတ်ရမည်။
၁၄။ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့သည်(က) အမှုနင်သ
် ည့်် စောရွ က်စောတမ််းမ ော်းကုံ ဒတောင််းခံနင
ုံ သ
် ည်။ ယင််းသုံ ဒတောင်
်းခံပါက အဆုံပါ
့် က်ဆုံငသ
့်
စောရွ က်စောတမ််းမ ော်းကုံ လက်ဝယ်ရဒသော ပုံဂ္ျုလ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဌောန၊ အဖွွဲ့အစည််းမ ော်းက တင်ပပရမည်။
(ခ) အမှုနင့်် သက်ဆုံငသ
် ည့်် ပုံဂ္ျုလ်မ ော်းကုံ သက်ဒသအပဖစ် လောဒရောက် အစစ်ဒဆ်းခံရန် ဆင်ဆ
့် ုံရမည်။
ယင််းသဆင်
ုံ ့် ဆ
် ါက တစ်ဖက်သတ် ဆံုံ်းပဖတ်နင
ုံ သ
် ည်။
့် ုံပါလ က် သက်ဒသမ အဒ ကောင််းမ့် ပ က်ကွကပ
(ဂ) ခံအ
ုံ ဖွွဲ့သုံ သက်
ဒသခံပစစည််းအပဖစ် တင်ပပရန် ခက်ခဒသော အမှုနင့်် သက်ဆုံငသ
် ည့်် ပစစည််းမ ော်းကုံ လုံအပ်ပါက
့်
ကွင်း် ဆင််း ကည်ရ
့် ှု နင
ုံ သ
် ည်။ အဆုံပါ ပစစည််းမ ော်းနင်စ
် ော တောဝန်ရ
့် ပ်လ ဉ်း၍ စောရင််းဇယော်းမ ော်းနင့်် သက်ဆုံငရ
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အဖွွဲ့အစည််းမ ော်း၏ တင်ပပခ က်အစီရင်ခစ
ံ ောကုံလည််း သက်ဒသခံပစစည််း တင်ပပဘသကသ
့် ုံ ့်
လက်ခဒ
ံ ဆောင်ရွက်နင
ုံ သ
် ည်။
၁၅။ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့သည် အယူခမ
ံ ှု၊ ပပင်ဆင်မှု၊ ပပန်လည်သ်းံုံ သပ်မှုတန
ုံ ့် င့်် စပ်လ ဉ်း၍ သက်ဆုံငရ
် ောဌောန၊ အဖွွဲ့အစည််းမ ော်း၏
မူလဆံုံ်းပဖတ်ခ က်မ ော်းအဒပေါ် အတည်ပပျုပခင််း၊ ပပင်ဆင်ပခင််း ပပျုနင
ုံ သ
် ည်။
၁၆။ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့က ကော်းနောစစ်ဒဆ်းဆံုံ်းပဖတ်ဒသော အမှုမ ော်းတွင ် အမှုအဒ ကောင််းပခင််းရော ပပဿနောနင့်် စပ်လ ဉ်း၍ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့၏
ဆံုံ်းပဖတ်ခ က်သည် အပပီ်းအပပတ်ပဖစ်သည်။
၁၇။ ညွှန ် ကော်းဒရ်းမ်းခ ျုပ်သည် ဒအောက်ပါတောဝန်မ ော်းကုံ
(က) ဥကကဋ္ဌ နင့်် အဖွွဲ့ဝင်မ ော်း

မ််းဒဆောင်ရမည်-

ံ ကော်းနောစစ်ဒဆ်းမည့်် အမှုတွမ ော်းကုံ စစစ်တင်ပပရမည်။

(ခ) တင်သင
ွ ်း် လောသည့်် အမှုမ ော်းကုံ ကော်းနောစစ်ဒဆ်းမည့်် ရက်ခ န််းသတ်မတ်ဒပ်းနင
ုံ ရ
် န် ဥကကဋ္ဌ
(ဂ) ခံအ
ုံ ဖွွဲ့အဒနပဖင့်် အမှုမ ော်းကုံ စီရင်ဆံုံ်းပဖတ်ပခင််းပပျုရော၌ အဒ

ံ တင်ပပရမည်။

ောက်အကူရဒစရန် ကော်းနော စစ်ဒဆ်းပပီ်းစီ်းသည့််

အမှုမ ော်းနင့်် သက်ဆုံငသ
် ည့်် အမှုမတ်စုံမ ော်းကုံ ဥကကဋ္ဌနင့်် အဖွွဲ့ဝင်မ ော်း

ံ တင်ပပရမည်။

(ဃ) ခံအ
ုံ ဖွွဲ့က အမှုမ ော်းကုံ ကော်းနောစစ်ဒဆ်းစီရင်ဆံုံ်းပဖတ်သည့်် ကစစရပ်မ ော်းတွင ် ကော်းနောစစ်ဒဆ်းမှု နင့််
သက်ဆုံငသ
် ည်မ ော်းကုံ ဒဆောင်ရွက်ဒပ်းရမည်။
၁၈။ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့သည် ေုံတယညွှန ် ကော်းဒရ်းမ်းခ ျုပ်နင့်် မတ်ပံုံတင်အရောရတ၏
ုံ ့် တောဝန်ဝတတရော်းမ ော်းနင့်် စပ်လ ဉ်း၍
ုံတ်ပပန်သတ်မတ်နင
ုံ သ
် ည်။

အခန််း (၅)
ခံုံအဖွသ
ွဲ့ ိုံ အမှု
ွ ်း် ပခင််း
့် တင်သင
၁၉။ (က) ခံအ
ုံ ဖွွဲ့သုံ အမှု
တင်သင
ွ ်း် သူသည် မမ၏အမှုကုံ ကုံယတ
် ုံငပ် ဖစ်ဒစ၊ ကုံယ်စော်းလယ်ပဖင့်် ပဖစ်ဒစ၊
့်
အက ျု်းဒဆောင်ဒရ ွဲ့ဒနပဖင့်် ပဖစ်ဒစ သတ်မတ်ပံုံစပံ ဖင့်် မတ်ပံုံတင်အရောရ
(ခ) ကုံယ်တုံငမ
် ဟုံတ်ဘ ကုံယ်စော်းလယ်ပဖင့်် ဒလ ောက်

ံသုံ တင်
သင
ွ ်း် ဒလ ောက်
့်

ော်း နင
ုံ သ
် ည်။

ော်းပါက သက်ဆုံငရ
် ော ဥပဒေပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်း နင်အ
့် ညီ

လွှအပ်သည့်် ကုံယ်စော်းလယ်လစောပါရ
ွှ
ရမည်။
(ဂ) သက်ဆုံငရ
် ော အစုံ်းရဌောန၊ အစုံ်းရအဖွွဲ့အစည််းသည် ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ဒရ ွဲ့ဒမောက်တွင ် ဌောန၏ ကုံယ်စော်းအမှုနင့်် စပ်လ ဉ်း၍
လုံက်ပါဒဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ဦ်းစီ်းအရောရအဆင်ဒ
့် အောက်မနမ့််ဒသော ပုံဂ္ျုလ်အော်း တောဝန်ဒပ်းရမည်။
၂၀။ မတ်ပံုံတင် အရောရသည် သတ်မတ်ခ က်မ ော်းနင့်် ပပည်စ
့် ုံသ
ံ ည့်် အမှုတွမ ော်းကုံ သတ်မတ်ရက်အတွင်း်
ညွှန ် ကော်းဒရ်းမ်းခ ျုပ်

ံ တင်ပပရမည်။

အခန််း (၆)
က

ော်းနောပခင််း၊ အပပ်းသတ် ဆံ်းုံ ပဖတ်ခ
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်ခ မှတပ် ခင််းနှင ့်် ရုံပ်သမ
ိ ််းပခင််း

အခွနအ
် ယူခံခံုံအဖွွဲ့ ဥပဒေ

(က) အမှုမ ော်းကုံ ကော်းနောစစ်ဒဆ်းရောတွင ် ခံအ
ုံ ဖွွဲ့တစ်ဖွွဲ့လ င် မမအပါအဝင်ပဖစ်ဒစ၊ အပခော်း အဖွွဲ့ဝင်မ ော်းပဖင့်် ပဖစ်ဒစ သံ်းုံ ဦ်းစီ
ပါဝင်ဒဆောင်ရွက်ရန် ဖွစ
ွဲ့ ည််းရမည်။
(ခ) ပုံေမ
် ခွ (က) အရ ဖွွဲ့စည််းသည့်် ခံအ
ုံ ဖွွဲ့၏အဖွွဲ့ဝင်မ ော်းကုံ လအ
ုံ ပ်ပါက ဒပပောင််းလဖွွဲ့စည််းနင
ုံ သ
် ည်။
၂၂။ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ဒရ ွဲ့ဒမောက်၌ အမှုမ ော်းကုံ ကော်းနောသည်အ
့် ခါ(က) ကော်းနောမည်ဒ
့် နရက်
့် ကုံ အနည််းဆံုံ်းခုံနစ်ရက် ကကျုတင်၍ ဒ ကညောရမည်။
(ခ) ကော်းနောမည်က
့် စစကုံ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ဒခါင််းဒဆောင်ကပဖစ်ဒစ၊ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ဒခါင််းဒဆောင်မ တောဝန်ဒပ်းအပ်သည့််
အဖွွဲ့ဝင်တစ်ဦ်းကပဖစ်ဒစ အက ဉ်းခ ျုပ် ဖတ် ကော်းရမည်။
(ဂ) ခံအ
ုံ ဖွွဲ့သည် အမှုနင့်် စပ်လ ဉ်း၍ ဒလ ောက်

ော်းသူနင့်် ဒလ ောက်

ော်းခံရသူတ၏
ုံ ့် ဒလ ောက်လခ က်ကုံ

အမ ော်းပပည်သဒ
ူ ရ ွဲ့ဒမောက်၌ ကော်းနော၍ဒသော်လည််းဒကောင််း၊ စောပဖင်တ
ံ င
ုံ သ
် ည်။
့် င်ပပဒစ၍ ဒသော်လည််းဒကောင််း လက်ခန
(ဃ) အမှုနင့်် စပ်လ ဉ်း၍ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့၏ ဒနစဉဒဆောင်
ရွက်ခ က်မ ော်းကုံ ညွှန ် ကော်းဒရ်းမ်းခ ျုပ် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့်
ေုံတယညွှန ် ကော်းဒရ်းမ်းခ ျုပ်က မတ်တမ််းတင်ပပီ်း ဥကကဋ္ဌ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အဖွွဲ့ဝင်တစ်ဦ်းဦ်းက လက်မတ်
ဒရ်း

ုံ်း

ော်းရရမည်။

(င) တရော်းမက င့််

ံုံ်းဥပဒေ၊ ရောဇဝတ်က င့််

ံုံ်းဥပဒေ၊ သက်ဒသခံအက်ဥပဒေနင့်် အပခော်းတည်ဆဥပဒေ၊ နည််းဥပဒေ၊

စည််းမ ဉ်းနင်စ
့် ည််းကမ််းမ ော်း၊ အမန်ဒ့် ကော်ပငောစော၊ အမန်၊ ့် ညွှန ် ကော်းခ က်နင့်် လုံပ်

ံုံ်းလုံပ်နည််းမ ော်းပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းကုံ

ရည်ညွှန်း် သံ်းုံ စွနင
ုံ သ
် ည်။
(စ) ဘောသောစကော်းနင်စ
ုံ ဖွွဲ့၏သဒဘောတူညီခ က်ပဖင့်် ဒလ ောက်
့် ပ်လ ဉ်း၍ အခက်အခရပါက ခံအ
ဒလ ောက်

ော်းသူ သမဟုံ
ုံ ့် တ်

ော်းခံရသူက စကော်းပပန်ဒခေါ်ယူနင
ုံ သ
် ည်။ စကော်းပပန်သည် ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ဒရ ွဲ့ဒမောက်၌ ကတသစစောပပျုရမည်။

(ဆ) ခံအ
ုံ ဖွွဲ့က လုံအပ်သည်ဟုံ ယူဆပါက သက်ဒသခံခ က် သမဟုံ
ုံ ့် တ် စောတမ််းအမတ်အသော်း သက်ဒသခံခ က်မ ော်းကုံ
ပ်မံဒတောင််းယူနင
ုံ သ
် ည်။
(ဇ) ခံအ
ုံ ဖွွဲ့က လုံအပ်သည်ဟုံ ယူဆသူ မည်သက
ူ ့် ုံမဆုံ သက်ဒသအပဖစ် စစ်ဒမ်းရန် ဆင်ဆ
ုံ သ
် ည်။
့် ုံနင
(ဈ) တည်ဆဥပဒေအရ တော်းပမစ်

ော်းသည်မအပ အမ ော်းပပည်သဒ
ူ ရ ွဲ့ဒမောက်တွင ် ကော်းနောရမည်။

(ည) ကော်းနောခ က်အော်းလံုံ်းကုံ ဗီေယ
ီ ုံပဖင့်် မတ်တမ််းတင်

ော်းရရမည်။

၂၃။ သက်ဆုံငရ
် ောခံအ
ုံ ဖွွဲ့၏ ဆံုံ်းပဖတ်ခ က်ကုံ အမှု ကော်းနောစစ်ဒဆ်းဒသော ဥကကဋ္ဌ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ဒခါင််းဒဆောင်အပါအဝင်
အဖွွဲ့ဝင်မ ော်း၏ ဆနဒမအမ ော်းစုံပဖင့်် ဆံုံ်းပဖတ်ရမည်။
၂၄။ ဆံုံ်းပဖတ်ခ က်ခ မတ်မည်ဒ
့် နက
့် ုံ အနည််းဆံုံ်း ခုံနစ်ရက် ကကျုတင်ဒ ကညောရမည်။
၂၅။ ဥကကဋ္ဌနင့်် အဖွွဲ့ဝင်မ ော်း အတည်ပပျုလက်မတ်ဒရ်း

ုံ်း

ော်းဒသော အပပီ်းသတ်ဆံုံ်းပဖတ်ခ က်ကုံ အမ ော်းပပည်သဒ
ူ ရ ွဲ့ဒမောက်တွင ်

ုံတ်ပပန်ဒ ကညောရမည်။
၂၆။ ဒလ ောက်

ော်းသူ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဒလ ောက်

ော်းခံရသူက အမှုရုံ ်းံ ခ န််းရက် ဒရွှွဲ့ဆုံင်း် ဒပ်းရန် ခံအ
ုံ ဖွွဲ့

လံုံဒလောက်ဒသော အဒ ကောင််းရသည်ဟုံ မတ်ယူပါက ဒရွှွဲ့ဆုံင်း် ခွငပ့်် ပျုနင
ုံ သ
် ည်။

Page 6 of 8

ံ တင်ပပလောလ င် ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ မ

အခွနအ
် ယူခံခံုံအဖွွဲ့ ဥပဒေ

၂၇။ အမှုတင်သင
ွ ်း် သူက မမဆနဒအဒလ ောက် အမှုရုံပ်သမ််းလုံဒ ကောင််း ခံအ
ုံ ဖွွဲ့

ံ တင်ပပလောလ င်

အဒ ကောင််းအခ က်ခင
ုံ လ
် ံုံမှုရပါက ရုံပ်သမ််းခွငပ့်် ပျုနင
ုံ သ
် ည်။
၂၈။ ရုံပ်သမ််းခွငပ့်် ပျုပပီ်းဒသော အမှုအော်း ပပန်လည်ဖွငလ
့်် စ်ဒပ်းရန်
၂၉။ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ကခ မတ်ခသ
့် ည့်် စီရင်ခ က်အမန်က
့် ုံ ဒလ ောက်
ဒလ ောက်

ပ်မံဒလ ောက်

ော်းခွငမ
့်် ရဒစရ။

ော်းသူ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဒလ ောက်

ော်းခံရသူမ မတတူ ကူ်းယူရန်

ော်းလောပါက ညွှန ် ကော်းဒရ်းမ်းခ ျုပ် သည် ဤဥပဒေအရ ပပျုလုံပ်ဒသော နည််းဥပဒေမ ော်းပါ အမှုတွ

မတတူကူ်းယူပခင််းဆုံငရ
် ော ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနင်အ
ုံ သ
် ည်။
့် ညီ ခွငပ့်် ပျုနင
၃၀။ ဥကကဋ္ဌသည် အခွနန
် စ်တစ်နစ် ပပီ်းဆံုံ်းသည်အ
့် ခါတုံင်း် လုံပ်ဒဆောင်ခသ
့် ည့်် ကော်းနောမှုမ ော်းနင့်် ပတ်သက်၍ ရက်ဒပါင််း ၉၀
အတွင်း် အစုံ်းရအဖွွဲ့သုံ တင်
ပပရမည်။
့်

ုံအပပင်
အမ ော်းပပည်သူ သရဒစရန်
့်

ုံတ်ပပန်ဒ ကညောရမည်။

အခန််း (၇)
အဒ

ဒ
ွ

ွ

၃၁။ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့၏ ရံုံ်းစုံက်ရောဒေသသည် ဒနပပည်ဒတော်ပဖစ်သည်။ လုံအပ်ပါက အပခော်းသင်ဒ
့် လ ော်သည့်် ဒနရောမ ော်းတွင ် လည််း
ရံုံ်း

ုံငစ
် စ်ဒဆ်းနင
ုံ သ
် ည်။

၃၂။ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ နင့်် ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ ရံုံ်းတ၏
ုံ ့် အသံ်းုံ စရတ်မ ော်းအတွက် အစုံ်းရအဖွွဲ့က ဘဏ္ဍောဒငွ ခွဒဝလ ော

ော်း ဒပ်းရမည်။

၃၃။ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့သည် မမ၏ ရံုံ်းလုံပ်ငန််းဆုံငရ
် ောတောဝန်မ ော်းကုံ ဒဆောင်ရွက်နင
ုံ ရ
် န်အလင
ုံ ့် ော အစုံ်းရအဖွွဲ့က ခွငပ့်် ပျုဒသော
ဝန်

မ််းဖွွဲ့စည််းပံုံနင်အ
ုံ ဖွွဲ့ ရံုံ်းကုံ ဖွွဲ့စည််း၍ လုံအပ်ဒသော ဝန်
့် ညီ ခံအ

မ််းမ ော်းကုံ ခန်အပ်
ုံ သ
် ည်။
့် တောဝန်ဒပ်းနင

၃၄။ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့၏ ရံုံ်းကစစမ ော်းကုံ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ ရံုံ်းက တောဝန်ယူဒဆောင်ရွက်ဒပ်းရမည်။
၃၅။ ညွှန ် ကော်းဒရ်းမ်းခ ျုပ်နင့်် ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ ရံုံ်းတသည်
ုံ ့်
ခံအ
ုံ ဖွွဲ့ကုံ တောဝန်ခရ
ံ မည်။
၃၆။ ဥကကဋ္ဌသည် ေုံတယဝန်ကကီ်းအဆင့်် ပဖစ်သည်ဟုံ မတ်ယူရမည်။
၃၇။ အမှုနင်စ
ုံ ရ
် ော အခွနဥ
် ပဒေမ ော်းတွင ် ပပဋ္ဌောန််း
့် ပ်လ ဉ်း၍ သက်ဒသပပရန် တောဝန်သည် သက်ဆင
ယင််းပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းအရ လည််းဒကောင််း၊ ပပဋ္ဌောန််း
လည််းဒကောင််း အခ က်အလက်ကုံ

ော်း ပါက

ော်းပခင််းမရပါက သက်ဒသခံ အက်ဥပဒေပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းအရ

င်ရော်းဒစလုံသည့်် ပုံဂ္ျုလ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဌောန၊ အဖွွဲ့အစည််းတုံ အဒပေါ်
က ဒရောက်သည်။
့်

၃၈။ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့သည် ဤဥပဒေမပပဋ္ဌောန််းမီက အစုံ်းရအဖွွဲ့၏ အမန်ဒ့် ကော်ပငောစောအမတ်၊ ၅၄/၂၀၁၇ အရ ဖွွဲ့စည််း

ော်းသည့််

အခွနအ
် ယူခခ
ံ အ
ံုံ ဖွွဲ့၏ ဒဆောင်ရွက်ဆလုံပ်ငန််းမ ော်းကုံ လည််းဒကောင််း၊ ဒဆောင်ရွက်ပပီ်း လုံပ်ငန််းမ ော်းကုံလည််းဒကောင််း
ဆက်ခဒ
ံ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၃၉။ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့သည် ဤဥပဒေမပပဋ္ဌောန််းမီကတည်ရခသ
် ယူခခ
ံ အ
ံုံ ဖွွဲ့ ရံုံ်းပုံင ် ဒရွှွဲ့ဒပပောင််းနင
ုံ ဒ
် သော ပစစည််းနင့််
့် ည့်် အခွနအ
မဒရွှွဲ့မဒပပောင််းနင
ုံ ဒ
် သော ပစစည််းမ ော်းကုံ လည််းဒကောင််း၊ ရရန်ပုံငခ
် င
ွ န
့်် င့်် ဒပ်းရန်တောဝန်မ ော်းကုံ လည််းဒကောင််း
အသီ်းသီ်းဆက်ခရ
ံ မည်။
၄၀။ ခံအ
ုံ ဖွွဲ့သည် ဤဥပဒေပါ လုံပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းကုံ အဒကောင်အ

ည်ဒဖော်ဒဆောင်ရွက်ရောတွင ် လွယ်ကူ ဒခ ောဒမွွဲ့ စွော

အသွငက
် ူ်းဒပပောင််းနင
ုံ ရ
် န်နင့်် လုံအပ်ဒသော ပပင်ဆင်ညနှုင််းမှုမ ော်း ပပျုလုံပ်နင
ုံ ရ
် န် နင
ုံ င
် ဒ
ံ တော် သမမတက
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အခွနအ
် ယူခံခံုံအဖွွဲ့ ဥပဒေ

အသွငက
် ူ်းဒပပောင််းဒရ်းကောလတစ်ရပ်ကုံ ဤဥပဒေပပဋ္ဌောန််းသည်ဒ
့် နရက်
့် မ အမ ော်းဆံုံ်းနစ်နစ် အ

သတ်မတ်၍

ခွငပ့်် ပျုနင
ုံ သ
် ည်။ ယင််းကောလ၌ အခွနအ
် ယူခခ
ံ အ
ံုံ ဖွွဲ့ ရံုံ်းသည် မမ၏ မူလလုံပ်ငန််း တောဝန်မ ော်းနင့်် လုံပ်ပုံငခ
် င
ွ မ
့်် ော်းကုံ
ဆက်လက်ဒဆောင်ရွက်နင
ုံ သ
် ည်။
၄၁။ တည်ဆဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင ် မည်သပင်
ုံ ့် ပါရဒစကောမူ အခွနဆ
် ုံငရ
် ော အယူခသ
ံ ည့်် ကစစရပ်မ ော်းကုံ ဤဥပဒေပဖင်သ
့် ော
ဒဆောင်ရွက်ရမည်။
၄၂။ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းကုံ အဒကောင်အ
(က) ပပည်ဒ

ောင်စုံ အစုံ်းရအဖွွဲ့ ရံုံ်းဝန်ကကီ်းဌောနသည် နည််းဥပဒေမ ော်း၊ စည််းမ ဉ်းနင့်် စည််းကမ််းမ ော်းကုံ အစုံ်းရအဖွွဲ့၏

သဒဘောတူညီခ က်ပဖင့််
(ခ) ပပည်ဒ
လုံပ်
ပပည်ဒ

ည်ဒဖော် ဒဆောင်ရွက်ရောတွင-်

ုံတ်ပပန်နင
ုံ သ
် ည်။

ောင်စုံအစုံ်းရအဖွွဲ့ ရံုံ်းဝန်ကကီ်းဌောနနင့်် ခံအ
ုံ ဖွွဲ့တသည်
ုံ ့်
အမန်ဒ့် ကော်ပငောစော၊ အမန်၊ ့် ညွှန ် ကော်းခ က်နင့််
ံုံ်းလုံပ်နည််းမ ော်းကုံ

ုံတ်ပပန်နင
ုံ သ
် ည်။

ောင်စုံသမမတပမန်မောနင
ုံ င
် ဒ
ံ တော် ဖွွဲ့စည််းပံုံအဒပခခံဥပဒေအရ ကျွနပ
်ုံ ်လက်မတ်ဒရ်း

ုံ်းသည်။

နင
ုံ င
် ဒ
ံ တော်သမမတ
ပပည်ဒ
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ောင်စုံသမမတပမန်မောနင
ုံ င
် ဒ
ံ တော်

