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ကုန်အမှတ်တဆံိပမ်ူပုိင်ခွင ် ဥပဒေ 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊  ပပ ညဒ် ော င်စုလွှတ်ဒတော ်ဥပဒေအမှတ်  ၃။ ) 

၁၃၈၀ ပပည ်နှစ်၊ ပပောသုိလပ ပည ်ဒက ော် ၁၀ ရက် 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရ က်) 

ပပည်ဒ ော င်စုလွှတဒ် တော ်သည်  ဤဥ ပဒ ေကို  ပပဋ္ဌော န််းလုိကသ်ည်။ 

 

အခန််း( ၁) 

အမည၊် စတငအ်ောဏောတည်ပခင််းနှင ် အဓိပပောယ်ဒ ော်ပပခ က် 

၁။  ( က) ဤဥ ပဒေကိကုုန်အမှတ ်တံဆိပ်မူပုိင်ခွင ဥ် ပဒေဟု  ဒခေါ်တငွ်ဒစရမည်။ 

( ခ) ဤဥ ပဒေသည် နိုငင်ဒံ တော ်သမမတ က  အမနိ ်ဒ ကော်ပငောစောပြင ်  သတ ်မှတ်သည ်ဒ န ရကတ် ွင်  စတ င်  

အော ဏောတ ညဒ် စရမည်။ 

၂။  ဤဥ ပဒ ေတငွ်ပါရှိဒ သော  ဒအော က်ပါစကော ်းရပ်မ ော ်းသည်  ဒ ြော်ပပပါအတ ို င််း အဓိပပောယ ်သက်ဒရောက်  ဒစရမည်- 

( က) နိငု်ငံဒတော် ဆုိသည်မှော  ပပည်ဒ  ောင်စုသမမတ ပမနမ်ောနိငု်ငဒံ တော်ကို  ဆုိသည။် 

( ခ) ဗဟိုဒကော်မတီ ဆုိသည်မှော  ဤဥ ပဒ ေအ ရ ြွ ွဲ့ စည််းဒ သော မူပုိင်ခွင ်ဆုိင်ရော  ဗဟိဒု ကော်မတ ီကိဆုိုသည။် 

( ဂ) ဝနက်ကီ်းဌောန ဆုိသည်မှော  ပပည်ဒ  ောင်စုအစို်းရ စီ်းပွော်းဒ ရ်းနှင ်ကူ်းသန််းဒ ရော င််းဝယ ်ဒ ရ်း ဝနက်ကီ်းဌောနကိ ုဆုိသည။် 

( ဃ) သက်ဆုိင်ရောဝနက်ကီ်းဌောန ဆုိသည်မှော  ပပညဒ်  ောင်စအုစို်းရ ပပန ်ကော်းဒ ရ်းဝနက်ကီ်းဌောန၊  စက်မှုဝန်ကကီ်းဌောန၊  စိုကပ်  ိ်းဒရ်း၊  

ဒ မွ်းပမြူဒ ရ်းနငှ်ဆညဒ် ပမောင််းဝန်ကကီ်းဌော န  သုိ မဟတု ် ပညောဒရ်းဝနက်ကီ်း ဌောနကိ ုဆုိသည်။ 

( င ) ဒအဂ ငစ်ီ ဆုိသည်မှော  ဤဥ ပဒေအ ရ  ြွ ွဲ့စည််းဒ သော  မူပုိငခ်ွင ်ဆုိင်ရော  ဒ အဂ ငစ်ီကို ဆုိသည်။ 

( စ) ဦ်းစီ်းဌောန ဆုိသည်မှော  ဝနက်ကီ်းဌော နက  မူပုိင်ခွင ဆုိ်င်ရောကစိစရပ်မ ော်း ဒ ဆောင်ရွကရ်နတ်ောဝန် ဒ ပ်းအပဒ် သော  ဦ ်းစီ်းဌောနကို 

ဆုိသည်။ 

( ဆ) မှတ်ပုံတငအ်ရောရိှ ဆုိသည်မှော  မူပုိင်ခငွ ်မတှ ်ပုံတ င်ပခင််းလုပ်ငန််းမ ော်းကို ဒ ဆောင်ရကွသ်ည ်  ဦ ်းစီ်းဌောန၏ 

ညွှန် ကော်းဒ ရ်းမှြူ်းခ  ပ်ကို ဆုိသည်။ 

( ဇ) စစဒ်ဆ်းဒရ်းအရောရိှ ဆုိသည်မှော  မူပုိင်ခငွ ်မတှ ်ပုံတ င်ပခင််းနှင ်စပ်လ ဉ််း၍ စစ်ဒဆ်းမှုမ ော်း ဒ ဆောင်ရွကသ်ည ် ဦ ်းစီ်းဌောနရှိ  

လက်ဒ  ောက်ညွှန် ကော်းဒ ရ်းမှြူ်းနှင ်  အ က်အဆင ်ရှဒိ သော  အရောရှိကုိ ဆုိသည။် 

( ဈ ) မူပုိင်ခွင ် ( Intellectual Prope rty Rights) ဆုိသည်မှော  ကိုယ်ပိုငအ်သိဉောဏ်ပြင ်  ပပ လုပ်ဒ သော  တ ီ ွင်ြနတ် ီ်းမှုမ ော်းကို 

အကော အကယွ ်ဒ ပ်းရန် ဥ ပဒေအရ ဒ ပ်းအပသ်ည အ်ခွင အ်ဒရ်းကိုဆုိသည်။  ယ င််းစကော်းရပ်တ ွင်  စောဒ ပနငှ ်အနုပညော  

မူပုိင်ခွင ်၊ တ ီ ွင်မှုမူပုိင်ခငွ ်၊  စက်မှုေီဇိုင််းမူပုိင်ခွင ်၊ ကုန်အမှတ ်တံဆိပ် မူပုိင်ခွင ်နငှ ်  အပခော်းဒ သော  

မူပုိင်ခွင ်အမ  ိ်းအစော်းမ ော ်းလည််းပါဝင်သည်။ 
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( ည) အမတှတ်ံဆိပ် ဆုိသညမှ်ော  ကုန်ပစစည််း သုိ မဟတု ် ဝနဒ် ဆောင်မှုလုပ်ငန််းတ စ်ခကုို အပခော်းဒ သော  ကုန်ပစစည််း သုိ မဟတု ်  

ဝနဒ် ဆောင်မှုလုပ်ငန််းမ ော ်းနငှ ်  ခွ ပခော်းသိရိှဒစနိုငဒ် သော  ကိယုပုိ်င်အမညန်ာမမ ော်း၊  အကခရောမ ော်း၊  ကိန််းဂဏန််းမ ော်း၊  

ပုံဒြော် ော်းဒ သော  အစိတအ်ပိငု််းမ ော ်း၊  အဒ ရောင်အဒ သွ်း ဒ ပါင််းစပ်မှုတို အပါအဝင် မ က်စိပြင ်  ပမငဒ် တွွဲ့ နိုင်သော  

အမတှ ်အသော်းတ စခ်ုခုကိဒု သော ်လည််းဒကောင််း၊  ယင််းအမှတအ်သော်း တ စ်ခနုှင တ် စ်ခဒု ပါင််းစပ် ော်းသည ်  

အမတှ ်အသော်းတ စခ်ုခုကိဒု သော ်လည််းဒကောင််း  ဆုိသည်။  ယင််းစကော်းရပ်တ ွင်  ကနု်အမှတတ် ံဆိပ်၊  

ဝနဒ် ဆောင်မှုအမှတ ်တ ံဆိပ်၊  စဒု ပါင််းပုိင်အမတှတ် ံဆိပ် နှင ် အသိအမှတ်ပပ အမတှ ်တံဆိပ်တ ို လည််း  ပါဝင်သည။် 

( ဋ ) ကနု်အမှတ်တံဆိပ် ဆုိသည်မှော  ကုန်သွယ ်မှုလုပ်ငန််းဒဆောင်ရွကရ်ောတငွ်  လုပ်ငန််းတစ်ခ၏ု ကုန်ပစစည််းမ ော်းကို 

အပခော ်းဒ သော လုပ်ငန််းမ ော်း၏  ကုန်ပစစည််းမ ော ်းမှ ခွ ပခော်းသိရိှဒစနိုင်ဒ သော  အမတှတ် ံဆိပ် တစ်ခခုုကိုဆုိသည်။ 

( ဌ) ဝနဒ်ဆောင်မှုအမှတ်တံဆိပ် ဆုိသည်မှော  ဝနဒ် ဆောင်မှုလုပ်ငန််းဒဆောင်ရွကရ်ောတ ွင်  လုပ်ငန််းတစ်ခု၏ ဝနဒ် ဆောင်မှုမ ော်းကို  

အပခော ်းဒ သော လုပ်ငန််းမ ော်း၏  ဝနဒ် ဆောင်မှုမ ော ်းမှခွ ပခော်းသိရိှဒစနိုင်ဒ သော  အမတှ ်တံဆိပ် တ စခ်ုခုကိဆုိုသည်။ 

( ဍ ) စဒုပါင််းပုိင်အမတှ်တံဆိပ် ဆုိသည်မှော  စက်မှုလုပ်ငန််းရှင်မ ော်း၊   ုတ ်လုပ်သူမ ော်း သုိ မဟုတ ် ကုန်သည်မ ော်းပြင ်  

စုစည််း ော ်းဒ သော  အြွ ွဲ့အစည််း၊  အသင််းအြွ ွဲ့ သုိ မဟတု ်  လူမှုစီ်းပွော်းဒ ရ်း အြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း သုိ မဟုတ ် 

သမဝါယ မအသင််းက  သုိ  စဒု ပါင််းြွ ွဲ့စည််း ော ်းဒ သော  အြွ ွဲ့ အစည််းက ပုိင်ဆုိင်သည ် အမတှတ် ံဆိပ်တစ်ခခုုကို ဆုိသည။်  

ယ င််းစကော်းရပ်တငွ်  အဆိုပါအြွ ွဲ့အစည််း၏ အြွ ွဲ့ဝင်မ ော်း ပုိင်ဆုိင်သည  ်ကနု်ပစစည််း သုိ မဟုတ ် ဝနဒ် ဆောင်မှုမ ော်းကို 

အပခော ်းဒ သော  ကုန်ပစစည််း သုိ မဟုတ ် ဝနဒ် ဆောင်မှုမ ော်းမှ ခွ ပခော်းသိရိှဒစနိုငဒ် သော  အမတှတ်ဆိံပ်လည််းပါဝင်သည်။ 

( ဎ) အသိအမှတ်ပပြုအမတှတ်ဆိံပ် ဆုိသည်မှော  အမတှတ် ံဆိပ်တစ်ခ၏ု ကုန်ပစစည််း သုိ မဟုတ ် ဝနဒ် ဆောင်မှု၏ မူရင််းဒေသ၊ 

အရည်အဒ သွ်း၊ အမ  ိ်းအစော်းနငှ ်  အပခော ်း ူ်းပခော်းဒ သော  အခ က်အလက်မ ော်းနငှ ် စပ်လ ဉ််း၍ အမတှ ်တဆိံပ်ပုိင်ရငှက်  

ယ င််း၏  ိန််းခ  ပ်မှုပြင ် အသုံ်းပပ ခွင ်ရှိဒ ကောင််း အသိအမှတ ်ပပ သည ် အမတှတ် ံဆိပ်တ စ်ခခုုကို  ဆုိသည်။ 

( ဏ) ဒေသဆုိင်ရောအညွှန််း ဆုိသည်မှော  မူရင််းဒ ေသကိ ုအ ူ်းဒ ြော်ညွှန််းဒ သော  အရည်အဒ သွ်း၊   ငဒ် ပေါ်ဒ က ော် ကော်းမှု  

သုိ မဟုတ  ်အပခော်း ူ်းပခော်းဒ သော  ဝဒိ သသလကခဏောမ ော်းပါရှသိည ်  ကုန်ပစစည််း  ွက်ရိှရောနိငု်င ံ၊  နယဒ် ပမ သုိ မဟတု ်  

ဒ ေသမှမူလ ွက်ရိှဒ သော  ကနုပ်စစည််းပြစဒ်  ကောင််း ညွှန််းပပခ က်တ စ်ခခုကုိ ုဆုိသည်။ 

( တ) ဒက ော်ကကော်းဒသောအမတှတ်ံဆိပ် ဆုိသည်မှော  သတ ်မှတ ်ော်းဒ သော  စံနငှ ်အညီ နိုငင်ံဒတ ောတ် ွင်  

လူသိမ ော ်းပပ်ီးဒ က ော ် ကော်းဒ သော အမတှတ် ံဆိပ်တစခ်ုခုကိဆုိုသည်။ 

(  ) ကုန်သွယ်မှုအမည် ဆုိသည်မှော  ကုန်သွယ ်မှုလုပ်ငန််းတ စ်ရပ်နှင တ် စ်ရပ် ခွ ပခော်းသိရိှနိုင်ရန ်ဒ ြော်ပပဒ သော  အမည ်

သုိ မဟုတ  ်သတ ်မှတ်ခ က်ကို  ဆုိသည်။ 

( ေ ) အမတှတ်ံဆိပ်ပုိင်ရှင်  ဆုိသည်မှော  ဦ ်းစီ်းဌော န၏ မှတ ်ပုံတ င်စောရင််းတ ွင်  မှတ ်ပုံတ င်  အမတှတ် ံဆိပ်ပုိင်ရငှ်အပြစ်   

အသိအမှတ ်ပပ  မှတတ် မ််းတငပ်ခင််းခံရသည ်  ပုဂ္ိ လ် သုိ မဟတု ်  တ ရော်းဝင် ြွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော  အြွ ွဲ့အစည််းကို ဆုိသည။် 

( ဓ) အခငွ ်အဒရ်းရရိှသူ ဆုိသည်မှော  အမတှ ်တ ံဆိပ်ပုိင်ရှင်၊  ဒက ော် ကော်းဒ သော  အမတှ ်တံဆိပ်ပုိင်ရငှ်၊  

ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််းပုိင်ရငှ်၊  ကုန်သွယ ်မှုအမည်ပုိင်ရငှ်၊  မှတ ်ပုံတင် ော်းဒ သော  အမတှတ်ဆိံပ်မူပုိင်ခွင ်  ဆုိင်ရော  

အခွင ်အဒ ရ်းကိ ုလွှ ဒ ပပောင််းဒ ပ်းပခင််းခံရသူ သုိ မဟတု ် ခွင ်ပပ ခ က်ပြင ် လုပ်ကိငု်ခငွ ဒ် ပ်းပခင််းခံရသူ 
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အပြစမှ်တ်ပုံတ င် ော ်းဒ သော  အမတှတ် ံဆိပ်မူပုိင်ခငွ ်ဆိုင်ရော အခွင ်အဒ ရ်းရရိှသည ် လူပုဂ္ိ လ်တစ်ဦ ်းဦ ်း သုိ မဟတု ်  

တ ရော်းဝင်ြွ ွဲ့ စည််း ော်းဒ သော  အြွ ွဲ့အ စည််းတ စ်ခခုကုို ဆုိသည်။ 

( န) အ ွ ွဲ့ဝင်နိုငင်ံ ဆုိသည်မှော  နိုင်ငဒံတ ော ်က အြွ ွဲ့ဝငအ်ပြစ် ပါဝင် ော်းဒ သော  မူပုိင်ခွင ်ဆိငုရ်ော  ကွန်ဗင််းရှင််းမ ော်း၊  စောခ  ပမ် ော်း 

သုိ မဟုတ  ်သဒ  ောတ ူညီခ ကမ် ော ်း  သုိ မဟုတ ် ယ င််းတ ို နှင ်  သက်ဆုိင်သည  ်အပပည်ပပညဆုိ်င်ရော  အြွ ွဲ့ အစည််းမ ော်း 

သုိ မဟုတ  ်ဒ ေသဆုိင်ရော  အြွ ွဲ့အစည််းမ ော ်း၏ အြွ ွဲ့ ဝင်နိငု်င ံ တ စ်ခခုုကို ဆုိသည်။ 

( ပ) မူပုိင်ခွင တ်ရော်းရုံ်း ဆုိသည်မှော  ပပညဒ်  ောင်စတု ရော်းလွှတ ်ဒတော်ခ  ပ်က  မူပုိင်ခငွ ်ဆိုငရ်ော  ကိစစရပ်မ ော်းကိ ုစစ်ဒ ဆ်းစရီင်ရန ်

ဥ ပဒေအ ရ တ ညဒ်  ောင်ဒ သော တ ရော်းရံု်းကိုဒသော်လည််းဒ ကောင််း၊  ယင််းရံု်း၏ စီရင်ပိငု်ခွင အ်ောဏောနှင ်  လုပ်ပုိင်ခငွ ်မ ော်း 

အပန်ှင််း ော်းသည ် တ ရော်းရ ံု်းကိုဒသော်လည််းဒကောင ််း  ဆုိသည်။ 

( ြ) ဦ်းစော်းဒပ်းအခွင ်အဒရ်း ဆုိသည်မှော  ပုေ်မ ၃၁ ပါ ဦ ်းစော်းဒ ပ်းအခွင ်အဒ ရ်းကို ဆုိသည်။ 

( ဗ) ကုန်စည်ပပပွ ဆုိင်ရောဦ်းစော်းဒပ်းအခွင ်အဒရ်း ဆုိသည်မှော  ပုေ်မ ၃၂ ပါကုန်စညပ်ပပွ ဆုိင်ရော  ဦ ်းစော်းဒ ပ်း အခွင အ်ဒ ရ်းကို 

ဆုိသည်။ 

 

အခန််း ( ၂) 

ရည်ရွယ်ခ က ်

၃။  ဤဥ ပဒ ေ၏ ရည်ရယွ ်ခ ကမ် ော ်းမှော  ဒအော က်ပါအတ ိငု််းပြစသ်ည်- 

( က) အမတှတ် ံဆိပ်ကိ ုအကောအကွယဒ် ပ်းပခင််းအော်းပြင ်  ရင််းနှီ်းပမ  ပန်ှံမှု၊  ကုန်သွယဒ် ရ်းနငှ ်  

ကူ်းသန််းဒ ရောင််းဝယဒ် ရ်းလုပ်ငန််းမ ော ်း  ပုိမုိြံွွဲ့ပြိ ်းတ ို်းတက်လောဒ စရန၊် 

( ခ) အမတှတ် ံဆိပ်ပုိင်ရငှ်နငှ ်  အခွင ်အဒ ရ်းရရိှသူတ ို ၏ အက  ိ်းစ်ီးပွော်းကိ ုအကောအကယွဒ် ပ်းနိုင်ရန၊် 

( ဂ) အမတှတ် ံဆိပ်တ ုပမှုနငှ ်  ကုန်ပစစည််းအတ ုမ ော်း ဒ ဈ်းကကွ်သုိ  ဝင်ဒ ရောက်လောမှုကို ဟန ်တော်းနိငု်ပခင ််းအော ်းပြင ်  မျှတ ဒသော  

ဒ ဈ်းကကွ်ယှဉပ်ပ ိင ်မှု စနစက်ို တ ညဒ် ဆောက်ရန်နှင ် အမ ော်းပပည်သူ အတကွ် ဒ  ်းကင််းလုံခခံ ဒ သော  

ပတ ်ဝန််းက ငတ် စ်ရပ်ကို ြနတ် ီ်းနိုင်ရန၊် 

( ဃ) ဒ ေ သဆုိင်ရော  အညွှန််းကိ ုအကော အကွယဒ် ပ်းပခင််းပြင ်  နိုင်ငဒံတ ော်မှ  ွက်ရိှဒ သော  ဒ ေသ ုတ်ကုန ်မ ော်း၏ 

အရည်အဒ သွ်းမ ော ်းကိ ုပမ င ်တင်နိုင်ရန်နငှ ်  နိုငင်တံ ကော  ဒ ဈ်းကွကသုိ်  ုိ်းဒ ြောက်ဝငဒ် ရောကန်ိုင်  ပခင််းပြင ် ဒေသတငွ််းရိှ 

ပပည်သူမ ော်း၏ လူမှုစီ်းပွော်း ဝပုိမုိ ြံွွဲ့ပြိ ်းတ ို်းတက်လောဒ စရန။် 

 

အခန််း ( ၃) 

ဗဟိုဒကော်မတီ ွ ွဲ့စည််းပခင််းနှင လု်ပ်ငန််းတောဝန်မ ော်း 

၄။  ပပညဒ်  ောင်စုအစို်းရအြွ ွဲ့သည်- 

( က) မူပုိင်ခငွ ်ဆိုင်ရော  လုပ်ငန််းမ ော်းကို ကကီ်း ကပ်ဒ ဆောင်ရွကရ်န် မူပုိင်ခွင ်ဆုိင်ရော  ဗဟိဒု ကောမ်တ ီကို  

ဒ အောက်ပါအတ ိုင််းြွ ွဲ့စည််းရမည်- 
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(၁) ေုတိ ယသမမ တ ဥက ကဋ္ဌ 

(၂) ပပည ်ဒ ောင်စ ုဝန ်ကက ီ်း၊  ဝန ်ကက ီ်းဌ ော န ေုတိ ယဥက ကဋ္ဌ 

(၃ ) သက ်ဆိုင်ရ ောဝန ်ကက ီ်းဌ ောန မ ော်းမ ှ  ေု တိယဝန ်ကက ီ်းမ  ော်း အြွ ွဲ့ဝ င် 

(၄ ) အပခ ော်းသ င ်ဒလ ေ်ာသည  ်  ဝန ်ကက ီ်းဌ ောန မ ော်းမ ှ  ေုတိ ယဝန ်ကက ီ်းမ  ော်း  သုိ မဟုတ ် ည ွှန ် က ော်းဒရ်းမ ှြူ်းခ  ပ်မ ော ်း အြွ ွဲ့ဝ င် 

(၅ ) ဒလ်းဦ်း က ်မပ ို ဒသ ော မူပ ိုင်ခွ င ် ဆိုင်ရော  ပည ောရှင်မ ော်း အြွ ွဲ့ဝ င် 

(၆ ) အစ ို်းရမ ဟု တ်ဒ သော အြွ ွဲ့ အစ ည ််းမ  ော်းမ ှ  က ိုယ်စ ော်းလှယ်န ှစ ်ဦ်း အြွ ွဲ့ဝ င် 

(၇) န ိုင်ငံဒ တေ်ာ သမမတမှ  တောဝ န ်ဒပ်း အပ်သူ အတွ င််းဒရ်းမ ှြူ်း 

(၈ ) ဦ်းစ ီ်းဌောန ၏  ည ွှန ် က ော်း ဒရ်း မှြူ်းခ   ပ် တွ ြက ်အတွ င််းဒရ်းမ ှြူ်း 

( ခ) ပုေ်မခွ  ( က) အရ ြွ ွဲ့ စည််းဒ သော  ဗဟိဒု ကော ်မတကီို လုိအပ်သလုိ ပပင်ဆင်ြွ ွဲ့ စည််းနိုင်သည်။ 

၅။  ဗဟိုဒကော်မတ ီ၏ လုပ်ငန််းတ ော ဝနမ် ော်းမှော  ဒအောက်ပါအတ ိုင််းပြစသ်ည်- 

( က) နိငု်ငဒံတ ောတ် ွင်  မူပုိင်ခငွ ဆုိ်င်ရောလုပ်ငန််းမ ော်း  ဒ ကောင််းစွောြွွံဲ့ ပြ ိ်းတ ို်းတက်ဒစရန်  မူပုိငခ်ွင ်ဆုိင်ရော  မူဝါေမ ော်း၊  

မဟော ဗ ြူဟော မ ော ်း၊  လုပ်ငန််းစမံီခ က်မ ော ်း ခ မှတပ်ခင််း၊ 

( ခ) မူပုိင်ခငွ ်ဆိုင်ရော  မူဝါေမ ော ်း၊  မဟော ဗ ြူဟော မ ော ်း၊  လုပ်ငန််းစမံီခ ကမ် ော်းအော ်း အဒ ကောငအ် ည်ဒ ြော်  ဒ ဆောင်ရွကရ်ောတငွ ်

ကကီ်း ကပ်လမ််းညွှန်မှုဒ ပ်းပခင််း၊ 

( ဂ) နိငု်ငဒံတ ော ်၏ စီ်းပွော်းဒ ရ်းြံွွဲ့ ပြ ိ်းတို်းတ ကဒ် ရ်း၊  နိုငင်ံပခော ်းရင််းနှ်ီးပမ  ပန်ှံမှုတို်းတ ကဒ် ရ်းနှင ်  အဒ သ်းစော်းအလတ ်စော်း 

စီ်းပွော်းဒ ရ်းလုပ်ငန််းမ ော ်း ြံွွဲ့ပြ ိ်းတို်းတက်ဒ ရ်းတ ို အတ ွက်  မူပုိငခ်ွင  ်စနစ်ပြင ် အော ်းဒ ပ်းပမ င တ်င်နိုင်ရန်  လမ််းညွှန်မှုဒ ပ်းပခင််း၊ 

( ဃ) မူပုိငခ်ွင ်ဆုိင်ရောလုပ်ငန််းမ ော ်း ြံွွဲ့ပြိ ်းတ ို်းတ ကဒ် စရန် လုိအပသ်ည ် လူသော်းအရင််းအပမစ်မ ော်း  

ဒ လ က င ပ်ပ စပု  ိ်းဒ  ော ငဒ် ရ်းကို  အော ်းဒ ပ်းပမ င ်တင်ပခင််း၊ 

( င ) မူပုိငခ်ွင ်စနစ ်ြံွွဲ့ပြိ ်းတ ို်းတက်ရန်နှင ် ဒ ကောင််းစွောက င ်သုံ်း ဒ ဆောင်ရွကန်ိငု်ရန် သက်ဆုိငရ်ော  အစို်းရဌောန၊  

အစို်းရအြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၊  အပခော်းအြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၊  ပုဂ္လိကလုပ်ငန််းရှင်မ ော်းနငှ ်  ည ိနိှုင််းဒ ပါင််းစပ်ဒ ပ်းပခင််း၊ 

( စ) နည််းပညော နငှ ် အပခော်းလုိအပသ်ည  ်အဒ  ောကအ်ပံ မ ော်း ရရိှဒစဒ ရ်းအတကွ် ပပညတ် ွင််းပပည်ပ အြွ ွဲ့အစည််းမ ော်းနှင ်  

ဆက်သွယ ်ည နိိှုင််း ဒ ဆော င်ရကွ်ပခင််းကို အော ်းဒ ပ်းပမ င ်တင်  ဒဆောင်ရွကဒ် ပ်းပခင််း၊ 

( ဆ) ပပညဒ်  ောင်စုအစို်းရအြွ ွဲ့ က  အခါအော ်းဒ လ ော်စွော  ဒ ပ်းအပ်ဒ သော  မူပုိင်ခငွ ်ဆိုင်ရောလုပ်ငန််းတ ောဝန်  မ ော်းကိ ု

 မ််းဒ ဆောင်ပခင််း။ 
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အခန််း ( ၄) 

ဒအဂ င်စီ ွ ွဲ့စည််းပခင််းနငှ ်  လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်း 

၆။  ဗဟိုဒကော်မတ ီသည-် 

( က) ပပည်ဒ  ော င်စအုစို်းရအြွ ွဲ့ ၏ သဒ  ောတညူီခ ကပ်ြင ်  မူပုိင်ခွင ်ဆုိင်ရော  ဒအဂ င်စီကို ဒအော က်ပါအတ ိုင််း ြွ ွဲ့စည််းရမည်- 

 

(၁) ဗဟုိဒက ေ်ာမတီ၏ အတွ င််းဒရ်းမ ှြူ်း ဥက ကဋ္ဌ 

(၂) 
ဝန ်ကက ီ်းဌောန န ှင ်  သက ် ဆိုင်ရ ော ဝန ်ကက ီ်းဌောန မ ော်းမ ှ  ဒ အဂ င်စ ီန ှင ်  သက ်ဆို င်သ ည  ်  

ည ွှန ် က ော်းဒရ်းမ ှြူ်းခ  ပ်မ ော်း 
အြွ ွဲ့ဝ င် 

(၃ ) ရှစ ် ဦ်း က ်မပ ိုဒသ ော မူပ ိုင်ခွ င ်ဆို င်ရောပည ောရှင်မ ော်း အြွ ွဲ့ဝ င် 

(၄ ) ငါ ်း  ဦ်း က ်မပ ိုဒ သော အစ ို်းရမ ဟု တ်ဒ သော အြွ ွဲ့အစ ည ််း  မ ော်းမ ှ  က ို ယ်စော်းလှ ယ်မ ော်း အြွ ွဲ့ဝ င် 

(၅ ) ဦ်းစ ီ်းဌောန ၏  ည ွှန ် က ော်း ဒရ်း မှြူ်းခ   ပ် အတွ င််းဒရ်းမ ှြူ်း 

(၆ ) ဦ်းစ ီ်းဌောန ၏  ဌ ောန ခွ တ ောဝန ်ခံမ  ော်း တွ ြက ်အတွ င််းဒရ်းမ ှြူ်းမ ော်း 

( ခ) ပုေ်မခွ  ( က) အရ ြွ ွဲ့ စည််းဒ သော  ဒ အဂ င်စီကို လုိအပသ်လုိ ပပင်ဆင်ြွ ွဲ့ စည််းနိုင်သည်။ 

၇ ။  ဒအဂ င်စဦ ကကဋ္ဌသည် ေတုယိ ဝနက်ကီ်းအဆင ်ပဂု္ိ လ်ပြစသ်ည်ဟု  မှတယ် ူရမည။် 

၈။  ဒ အဂ င ်စီ၏ လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော ်းမှော  ဒအော က်ပါအတ ိငု််းပြစ်သည်- 

( က) ကုနအ်မတှတ် ံဆိပ် မူပုိငခ်ွင ်နှင ်စပ်လ ဉ််းသည ် လုပ်ငန််းမ ော်းကို ည ိနိှုင််းဒ ပါင််းစပ်ဒ ပ်းပခင််း၊ 

( ခ) ကုနအ်မတှတ် ံဆိပ်မူပုိင်ခငွ ်စနစ်  ဒ ကောင််းစွော ြံွွဲ့ပြ ိ်းတို်းတ ကဒ် စရန် ဗဟိဒု ကော်မတကီခ မှတဒ် သော  

ကုန်အမှတတ် ံဆိပ်မူပုိင်ခငွ ်ဆိငု်ရော  မူဝါေမ ော ်း၊  မဟော ဗ ြူဟောမ ော်း၊  လုပ်ငန််းစီမံခ ကမ် ော်းနှင ်  လူသော်းအရင််းအပမစမ် ော်း 

ဒ လ က င ပ်ပ စပု  ိ်းဒ  ော ငဒ် ရ်းလုပ်ငန််းရပ်မ ော ်းကို  အဒ ကောငအ် ည်ဒ ြော်  ဒ ဆောင် ရကွ်ပခင််း၊ 

( ဂ) ကနု်အမှတ ်တံဆိပ် မူပုိငခ်ွင ်ဆုိင်ရော  ကွန်ဗင််းရှင််းမ ော်း၊  စောခ  ပ်မ ော်းနငှ ် သဒ  ောတညူခီ က်မ ော်းတငွ်  

နိုင်ငဒံတ ော ်ကအြွ ွဲ့ဝငအ်ပြစ်  ပါဝင်နိုင်ဒ ရ်းအတကွ် ဗဟိဒုကော်မတီသို  ဒ လ လောတ ငပ်ပပခင််း၊ 

( ဃ) နိငု်ငဒံတ ော ်ကအြွ ွဲ့ဝင်အပြစ်  ပါဝင်ဒ သော  ကနု်အမှတတ် ံဆိပ်မူပုိင်ခငွ ်ဆို င်ရော  ကွန်ဗင််းရှင််းမ ော်း၊  စောခ  ပ်မ ော်းနငှ ်  

သဒ  ောတ ူညီခ က်မ ော်းပါ  ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော ်းနငှ ်အညီ  အဒကောင်အ ည်ဒ ြော် ဒ ဆောင်ရကွ်  ပခင််း၊ 

( င ) ကနု်အမှတ ်တံဆိပ် မူပုိငခ်ွင ်နှင ်စပ်လ ဉ််းသည ် ပပညတ်ငွ််းရိှ သက်ဆုိင်ရောအြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၊  

အပပည်ပပည်ဆုိင်ရောအြွ ွဲ့အစည််းမ ော ်း၊  ဒေသဆုိင်ရောအြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၊  အြွ ွဲ့ဝင်နိငု်င ံမ ော်းနငှ ်  ပူ်းဒ ပါင််း ဒ ဆောင်ရကွ်ပခင််း၊ 
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( စ) ကုနအ်မတှတ် ံဆိပ် မူပုိငခ်ွင ်ဆုိင်ရော  အခွင အ်ဒ ရ်း ိပါ်းခ  ိ်းဒြောက်မှုမ ော်းကို  အဒ ရ်းယဒူ ဆောင်ရွက်  နိုငရ်န ်

ဗဟိုဒ ကော ်မတ ီ၏ သဒ  ောတညူီခ ကပ်ြင ်  လုိအပဒ် သော  လုပ်ငန််းအြွ ွဲ့မ ော်းကိ ုြွ ွဲ့စည််းပခင််းနငှ ်  ယင််းတို ၏ 

လုပ်ငန််းတော ဝန်မ ော ်းကို သတမှ်တ ်ဒ ပ်းပခင််း၊ 

( ဆ) ကုနအ်မတှတ် ံဆိပ် မူပုိငခ်ွင ်ဆုိင်ရော  လုပ်ငန််းမ ော်းကို ဒဆောင်ရွကန်ိငု်ရန် ဗဟိဒု ကော်မတ ီ၏  သဒ  ောတ ူညီခ က်ပြင ်  

လုိအပ်ဒ သော  လုပ်ငန််းအြွ ွဲ့မ ော်းကို ြွ ွဲ့စည််းပခင််းနငှ ် ယင််းတို ၏လုပ်ငန််း တ ောဝနမ် ော်းကို  သတ ်မှတပ်ခင််း၊ 

( ဇ) ဒ ေသအတငွ််းရိှ ပပည်သူမ ော ်း၏ စီ်းပွော်းဒ ရ်းပုိမုိြံွွဲ့ပြိ ်းတ ို်းတ က်လောဒ စရန် နိငု်ငဒံတ ောအ်တငွ််း  ဒ ေသအလုိက ွ်က်ရိှဒ သော  

အရည်အဒ သွ်းပမင  ် ုတ ်ကုနမ် ော ်းကို  အကောအကယွဒ် ပ်းပခင််း၊ 

( ဈ ) မှတ ်ပုံတ င်အရော ရှိ၏ ဆုံ်းပြတ ်ခ ကအ်ဒ ပေါ်  အယ ူခဝံင်မှုအော ်း အဆံု်းအပြတ ်ပပ ပခင််း၊ 

( ည) ဤဥ ပဒေနှင  အ်ညီ  ဒ ကောက်ခရံမည ်  အခဒ  က်းဒ ငွမ ော်းကို  ဗဟိုဒကော်မတ ီမှတစ်ဆင ်  ပပည်ဒ  ောင်စု အစို်းရအြွ ွဲ့၏ 

သဒ  ောတ ူညီခ က်ပြင ်  သတမှ်တ ်ပခင််း၊ 

( ဋ ) ကနု်အမှတ ်တံဆိပ် မူပုိငခ်ွင ်ဆုိင်ရော  မှတ ်ပုံတ င်ပခင််းလုပ်ငန််းမ ော်းကို ခွင ်ပပ ရောတ ွင်  အသုံ်းပပ မည  ်တ ံဆိပ်တ ံု်းကို 

အတည်ပပ  သတ ်မှတ ်ပခင််း၊ 

( ဌ) ဗဟိုဒကော်မတ ီသုိ  လုပ်ငန််းအစီရင်ခစံောမ ော ်းနှင အ်ပခော်းလုိအပသ်ည ်  အစီရင်ခံစောမ ော်းကို တ င်ပပပခင််း၊ 

( ဍ ) ကုန်အမှတ ်တဆိံပ် မူပုိငခ်ွင ်ဆုိင်ရော  နှစ်ပတ ်လည်အစရီင်ခံစောကို ဗဟိုဒကော်မတ ီသုိ  တ င်ပပပခင််း၊ 

( ဎ) ဗဟိဒု ကော်မတ ီက အခါအော ်းဒ လ ောစ်ွောဒ ပ်းအပဒ် သော  မူပုိင်ခွင ်ဆိငု်ရော  လုပ်ငန််းတ ောဝနမ် ော်းကို   မ််းဒ ဆောင်ပခင ််း။ 

 

အခန််း ( ၅) 

ဦ်းစီ်းဌောန၏ လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်း 

၉။  ဦ ်းစီ်းဌော န၏ လုပ်ငန််းတ ော ဝန်မ ော်းမှော  ဒအော က်ပါအတ ိငု််းပြစ်သည်- 

( က) ကုနအ်မတှတ် ံဆိပ်မူပုိငခ်ွင ်နှင ်  စပ်လ ဉ််းသည ် မှတ ်ပုံတ င်ပခင််း  ကိစစရပ်မ ော်းကိ ု ုတ်ပပန်  ဒ  ကညောပခင််း၊ 

( ခ) ကုနအ်မတှတ် ံဆိပ် မူပုိငခ်ွင ်ဆုိင်ရော  မှတ ်ပုံတ င်စောရင််းမ ော်းကိ ု ိန််းသိမ််း ော်းရှိပခင််း၊ 

( ဂ) မူပုိင်ခငွ ်ဆိုင်ရော  နယ ်ပယအ်လုိက် ြွ ွဲ့စည််း ူဒ  ောင် ော်းသည ်  ဌောနခွ မ ော်း၏ လုပ်ငန််းဒ ဆောင်ရကွ်မှု  မ ော်းကိ ု

ကကီ်း ကပ်ကွပ်က ပခင််း၊ 

( ဃ) ဒ အဂ င ်စကီ အခါအော ်းဒလ ော်စွော  ဒ ပ်းအပဒ် သော  မူပုိင်ခငွ ်ဆိုင်ရော  လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းကို   မ််းဒ ဆောငပ်ခင််း။ 

 

အခန််း ( ၆) 

မှတ်ပုံတင်အရောရိှနငှ ် စစ်ဒဆ်းဒရ်းအရောရိှမ ော်းခန ်အပပ်ခင််းနှင ် လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းသတ်မှတ်ပခင််း 

၁၀။  ဝနက်ကီ်းဌော နသည် ဦ ်းစီ်းဌော နတငွ်  မူပုိင်ခငွ ်နှင ်စပ်လ ဉ််း၍ လုပ်ငန််းမ ော်းကိ ုဒ ဆောင်ရကွ်ရန်  မှတ်ပုံတ င်  အရောရှိနငှ ်  

လုိအပ်သည  ်စစဒ် ဆ်းဒ ရ်းအရော ရှိတ ို ကို  ဒ အဂ ငစ်ီ၏ တင်ပပခ က်အရ ခန ်အပ်တ ောဝန်ဒ ပ်းအပ် နိုင်သည။် 

၁၁။  မှတ ်ပုံတင်အရော ရှိ၏ လုပ်ငန််းတော ဝနမ် ော ်းမှော  ဒ အောကပ်ါအတ ိုင််းပြစသ်ည်- 
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( က) အမတှတ် ံဆိပ် မှတ ်ပုံတင်ဒ လျှော က် ော ်းပခင််းဆုိင်ရော  လုပ်ငန််းမ ော်းနှင ် စစဒ် ဆ်းပခင််းဆုိင်ရောလုပ်ငန််း မ ော်းကိ ု

ကကီ်း ကပ်ကွပ်က ပခင််း၊ 

( ခ) အမတှတ် ံဆိပ် မှတ ်ပုံတ ငပ်ခင််းဆုိင်ရော  လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းကို ဒ ဆောင်ရွကရ်ောတ ွင်  စစဒ် ဆ်းဒ ရ်း အရောရှိ၏ 

တ င်ပပခ က်မ ော ်းကို ည ိနိှုင််းဒဆော င်ရွကဒ် ပ်းပခင််း၊ 

( ဂ) အမတှတ် ံဆိပ်မှတ ်ပုံတ ငပ်ခင််းဆုိင်ရော  ကိစစရပ်မ ော်းကို အဆုံ်းအပြတဒ် ပ်းပခင််း၊ 

( ဃ) ဗဟိုဒကော်မတ ီနှင ် ဒ အဂ င ်စီတို က  ဒ ပ်းအပဒ် သော  မူပုိငခ်ွင ်ဆုိင်ရော  လုပ်ငန််းတော ဝနမ် ော်းကိ ု မ််းဒ ဆောင်ပခင ််း။ 

၁၂။  စစ်ဒ ဆ်းဒ ရ်းအရော ရှိ၏ လုပ်ငန််းတော ဝနမ် ော ်းမှော  ဒ အောကပ်ါအတ ိုင််းပြစသ်ည်- 

( က) အမတှတ် ံဆိပ် မှတ ်ပုံတင်ဒ လျှော က် ော ်းပခင််းနငှ ်  ဒေသဆုိင်ရော  အညွှန််းမှတ်ပုံတ င်  ဒလျှောက် ော်းပခင််းမ ော်းကို  

စစ်ဒ ဆ်းပခင််း၊ 

( ခ) အမတှတ် ံဆိပ် မှတ ်ပုံတ ငဒ် လျှော က် ော ်းခ က်နှင ်  စပ်လ ဉ််း၍ ကန ်ကွက်ခ ကန်ငှ ် ခုခံဒခ ပခ က်တို ကိ ုစစဒ် ဆ်းပပ်ီး 

ဒ တွွဲ့ ရှိခ ကက်ို သဒ  ော  ော ်းမှတ ်ခ ကန်ငှ ်အတ ူ  မှတ်ပုံတငအ်ရောရှိ ံတ င်ပပပခင််း၊ 

( ဂ) အမတှတ် ံဆိပ် မှတ ်ပုံတ ငပ်ခင််းဆုိင်ရော  လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်းကို ဒ ဆောင်ရွကရ်ောတ ွင်  လုိအပဒ် သော  ပုဂ္ိ လ်မ ော်းကို 

ဒ ခေါ်ယဒူ မ်းပမန််းပခင််းနငှ ်  စောရကွ်စောတ မ််းအဒ  ောက်အ ော်းမ ော်း  ဒတ ောင််းခပံခင််းတ ို ကို  မှတပုံ်တင ်အရောရှ၏ိ 

ခွင ်ပပ ခ က်ပြင ် ဒ ဆော င်ရကွ်ပခင််း၊ 

( ဃ) အမတှတ် ံဆိပ်ဒ လျှောက ်ော ်းခ က်ကုိ  စစဒ် ဆ်းပပ်ီးဒ နာက် ခွင ်ပပ ရန ်သင ် မသင ် သဒ ော ော်း မှတ်ခ က်နှင အ်တ ူ  

မှတ ်ပုံတင်အရော ရှိ ံ တင်ပပပခင််း၊ 

( င ) ဒ အဂ င ်စ၊ီ  ဦ ်းစီ်းဌော နနငှ ်  မှတ ်ပုံတင်အရောရှိတို က  ဒ ပ်းအပ်ဒ သော  မူပုိင်ခငွ ်ဆိုင်ရော  လုပ်ငန််းတောဝနမ် ော်း  ကို 

 မ််းဒ ဆောင်ပခင််း။ 

 

အခန််း ( ၇) 

မှတ်ပုံတင်ခွင ်မရိှဒသော  အမတှ်တံဆိပ်မ ော်း 

၁၃။  အမတှတ် ံဆိပ်တ စ်ခခုုသည်  ဒ အောကဒ် ြော်ပပပါအခ ကတ် စ်ရပ်ရပ်နှင ်  ပငိစွန််းပါက ပငင််းပယ ်ရန်  ခုိင်လံုသည  ်

အဒ  ကောင ််းပပခ က်ဟု မှတ ်ယ၍ူ ယ င််းအမှတတ် ံဆိပ်ကို မှတ ်ပုံတင်ခွင ်  မပပ ရ- 

( က) သိသော  င်ရှော်းမှု မရှိပခင််း၊ 

( ခ) ကုန်ပစစည််း သုိ မဟုတ ် ဝန်ဒ ဆောင်မှုမ ော ်း၏ အမ  ိ်းအစော်း၊  ဆက်စပ်ဒ သော  အဒ  ကောင််းအရော၊  အရည် အဒ သွ်း၊  

အဒ ရအတ ွက၊်  ရည်ရွယ ် ော ်းဒ သော  အသုံ်းဝင်မှု၊ တန်ြုိ်း၊  မူရင််းဒ ေသ၊   ုတ ်လုပ်သည ်  အခ နိ် သုိ မဟုတ ် 

အပခော ်းဒ သော လကခဏော မ ော ်းကို  ဒ ြော ်ပပသည ်အမှတ ်အသော်းမ ော်း  သုိ မဟုတ ် ညွှန်ပပခ က်မ ော်းသော  ပါဝင်ပခင််း၊ 

ခခွင််းခ က်။ ပုေ်မခွ  ( က) နှင ် (ခ) တ ို ပါ အခ က်မ ော်းသည် ဒအော က်ပါကိစစရပ်တ စ်ခခုဒု ပေါ်ဒပါက်လျှင်  

အမတှတ် ံဆိပ်မှတ ်ပုံတ ငပ်ခင််းကို  ပင င််းပယ ်ခငွ ်မရိှဒ စရ- 
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( ၁) အမတှ ်တ ံဆိပ်ကိ ုမှတ ်ပုံတ ငဒ် လျှောက် ော်းသည ်  ဒန ရက်မတ ိုင်မီ ယ င််းအမတှတ် ံဆိပ်ကို  အသုံ်းပပ ပခင််းဒ  ကောင ်  

သုံ်းစွ သူမ ော ်းအ ကော ်း သိသော  င်ရှော်းမှုရိှဒနပခင််း၊ 

( ၂) နိငု်ငဒံ တော ်၏ ကုန်သွယ ်မှုနယ ်ပယ ်၌  ဒ လျှောက် ော်းသူက  ယ င််းအမတှတ် ံဆိပ်ကို  သဒ  ောရ ို်းပြင ် တ စ်ဆကတ် ည််း၊ 

တ စဦ် ်းတည််း သီ်းသန ် အသုံ်းပပ လ က်ရိှပခင််း။ 

( ဂ) အမ ော ်းပပည်သူ၏ ဒ အ်းခ မ််းတ ည်ပငိမ်မှုကိပုြစဒ် စ၊  ကိယု ်က င ်သိကခောကိုပြစဒ် စ၊  ယ ံု ကည်ကိ်ုးကယွ ်မှု  ကိုပြစဒ် စ၊  

နိုင်ငဒံတ ော ်၏ဂုဏ်သိကခောကိုပြစ်ဒ စ၊  အမနွ်အပမတ ် ော်းအပဒ် သော  ယ ဉဒ်က ်းမှုကိပုြစဒ် စ၊  တ ိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏ 

အမနွ်အပမတ ် ော်းအပဒ် သော  ရ ို်းရောဓဒ လ ကိပုြစဒ် စ  ိပါ်းဒစနိုင်ပခင််း၊ 

( ဃ) မ ကဒ် မှောကဒ် ဝါဟော ရ အသုံ်းအနှုန််းတငွ်  ဒယ  ုယ   အသုံ်းအနှုန််းပြစလ်ောပခင််း သုိ မဟုတ ် ဓဒ လ  ုံ်းစံပြစ်လောပခင််းနှင ်  

ကုန်သွယ ်မှုနယ ်ပယ ်တငွ်  လက်ဒတ ွွဲ့အ သုံ်းအနှုန််းပြစလ်ောပခင််း၊ 

( င ) ပုေ်မခွ  ( ခ) နငှ ်စပလ် ဉ််း၍ အမ ော်းပပည်သူ သုိ မဟတု ်  ကနု်သွယ်မှုနယ ်ပယက်ို  ငဒ်ယ ောင်   င်မှော်းပြစဒ် စရန် 

လှည ်ြ ော်း ော ်းပခင််း၊ 

( စ) သက်ဆုိင်ရောအော ဏော ပုိငမ် ော ်း၏ ခွင ်ပပ ခ က်မရ   နိငု်ငတံ စ်နိငု်င ံ၏ အလံ၊ အ ိမ််းအမှတ်ဆုိင်ရော   အသွငအ်ပပင်၊  

အပခော ်းအမတှတ် ံဆိပ်သဒ ကေတ မ ော ်း၊  နိငု်ငတံ စ်နိငု်ငကံ  သတ ်မှတ် ော်းသည ် ကွပ်က မှု သုိ မဟုတ ် အောမခံခ က်ကို 

ဒ ြော ်ပပ ော်းဒ သော  တ ရော ်းဝင်  သဒ ကေတ  သုိ မဟတု ် အရညအ်ဒ သွ်းအောမခံ အမတှတ် ံဆိပ်စသည်တ ို ကိုလည််းဒကောင််း၊  

အပပည်ပပည်ဆုိင်ရော  အစို်းရအခ င််းခ င ််း ြွ ွဲ့စည််း ော်းဒ သော  အြွ ွဲ့အစည််း၏ အ ိမ််းအမတှ ်ဆုိင်ရော  အသွငအ်ပပင်မ ော်း၊  

အလံမ ော ်း၊  အပခော်းအမတှ ်တဆိံပ်၊  အမည ်သုိ မဟတု ် ယင််းအြွ ွဲ့အစည််း၏ အတ ိဒု ကောကအ်မညတ် ို ကိုလည််းဒ ကောင််း  

အပပည အ်စံကုိုပြစဒ် စ၊ တ စ်စတိ ်တစ်ဒေသကိပုြစဒ် စ  တ ိုကရ် ိုကက်ူ်းယ ူပခင််း၊  တ ုပပခင််း သုိ မဟုတ ် 

 င်ဒယ ောင် င်မှော ်းပြစဒ် စပခင််း၊ 

( ဆ) နိုငင်ံဒတော ်က အြွ ွဲ့ ဝင်အပြစ် ပါဝင် ော်းဒ သော  အပပည်ပပည်ဆုိင်ရော  သဒ  ောတ ူစောခ  ပ်မ ော်းအရ  

သီ်းပခော်းကောကယွ ် ော်းဒ သော  အမတှတ် ံဆိပ် သဒကေတမ ော်းကို အသုံ်းပပ  ော်းပခင််း။ 

၁၄။  အမတှတ် ံဆိပ်တ စ်ခခုုသည်  ဒ အောကဒ် ြော်ပပပါ အခ ကတ် စ်ရပ်ရပ်နှင ် ပငိစွန််းပါက ပငင််းပယ ်ရန်  

ဆက်စပ်ဒ သော အဒ  ကောင််းပပခ က်ဟု  မှတယ် ူ၍ ယ င််းအမှတတ် ံဆိပ်ကို မှတ ်ပုံတင်ခွင ်မပပ ရ- 

( က) အပခော်းသူတ စ်ဦ ်းဦ ်း၏ မှတ ်ပုံတင် ော်းဒ သော  အမတှတ်ဆိံပ်၊  ဦ ်းစွောဒ လျှောက် ော်း ဒ သော  အမတှတ် ံဆိပ် သုိ မဟတု ်  

ဦ ်းစော်းဒ ပ်းအခွင အ်ဒ ရ်း ဒ လျှောက် ော ်းဒ သော  အမတှတ် ံဆိပ်နငှ ် ပ်တူ  သုိ မဟတု ် အလော်းတ ူဒ သော  အမတှ ်တံဆိပ်ကို 

ယ င််း၏ မှတ ်ပုံတင် ော်းဒ သော ကုန်ပစစည််း သုိ မဟတု ်  ဝနဒ်ဆောင်မှုမ ော်းနငှ ် ပ်တူ  သုိ မဟတု ် အလော်းတဒူ သော  

ကုန်ပစစည််း သုိ မဟတု ် ဝနဒ်ဆော င်မှုမ ော ်းတ ွင်  အသုံ်းပပ ပခင််းပြင  ်သုံ်းစွ သူမ ော်း  ငဒ် ယောင ်င်မှော်းပြစဒ် စပခင််း၊ 

( ခ) သက်ဆုိင်ရောပုဂ္ိ လ် သုိ မဟုတ ်  တ ရော်းဝင်ြွ ွဲ့ စည််း ော်းဒသော  အြွ ွဲ့အစည််း၏  ခွင ်ပပ ခ က်မရှိ   ပုဂ္ိ လ်တစဦ် ်းဦ ်း၏ 

ပုဂ္ိ လ်ဒ ရ်းဆုိင်ရော  အခငွ ်အဒရ်း သုိ မဟုတ ် တ ရော်းဝင်ြွ ွဲ့စည််း ော်းဒ သော  အြွ ွဲ့အစည််း၏ အမည၊် ဂုဏ်သတ င််းကို 

 ိခိကု်ဒ စနိငုဒ် သော  အမတှ ်အသော ်းကို  အသုံ်းပပ  ော်းပခင််း၊ 

( ဂ) အပခော်းပုဂ္ိ လ်တ စဦ် ်းဦ ်း၏ မူပုိင်ခွင ်ကိ ု ိပါ်းခ  ိ်းဒြောက်မှု ပြစဒ် စနိငု်ဒ သော  အမတှ ်တံဆိပ်ပြစ်ပခင််း၊ 
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( ဃ) အမတှတ် ံဆိပ်ကိ ုမရ ို်းမဒ ပြောင ်ဒ သော သဒ  ောပြင ်  မှတပုံ်တငဒ် လျှောက် ော်းပခင််း၊ 

( င ) မှတ ်ပုံတင်ရန် ဒ လျှောက ်ော ်းလော ဒ သော  အမတှ ်တံဆိပ်တ စ်ခသုည်  ဒ က ော် ကော်းဒ သော  အမတှတ် ံဆိပ် တ စခ်ုနငှ ်   ပ်တ ူ 

သုိ မဟုတ  ်အလော ်းတ ူပြစ်သည ်အပပင်  ကုန်ပစစည််း သုိ မဟတု ်  ဝနဒ် ဆောင်မှုမ ော်းလည််း   ပ်တူ သုိ မဟတု ် 

အလော ်းတ ူပြစ်ဒ နသပြင ်  သုံ်းစွ သူမ ော ်းအော ်း  ငဒ်ယ ောင် င်မေှာ်းပြစဒ် စပခင််း၊ 

( စ) မှတ ်ပုံတင်ရန် ဒ လျှောက ်ော ်း လော ဒ သော အမတှ ်တံဆိပ်တ စ်ခသုည်  မှတ ်ပုံတ င် ော်းသည ်  ဒ က ော် ကော်းဒ သော  

အမတှတ် ံဆိပ်တစ်ခနုှင ်   ပ်တ ူ သုိ မဟတု ် အလော်းတ ူပြစ်ပပီ်း ကုန်ပစစည််း သုိ မဟုတ ် ဝနဒ် ဆောင်မှုမ ော်း 

မတ ူညဒီ သော ်လည််း ဒ က ော ် ကော ်းဒ သော  အမတှတ် ံဆိပ်ပုိင်ရငှန်ှင ်  အသုံ်းပပ  ော်းဒ သော  ကုန်ပစစည််း သုိ မဟုတ ် 

ဝနဒ် ဆောင်မှုမ ော ်းအ ကော်း  ဆက်နွှယ်မှုရှိသည်ဟ ုညွှန််းပပသက  သုိ  ပြစန်ိုင်ပခင််းနှင  ်အဆိုပါ အသုံ်းပပ မှုသည ်

မှတ ်ပုံတင်ပပီ်းသည ် ဒ က ော ်ကော်းဒ သော  အမတှတ် ံဆိပ်ပုိင်ရငှ၏် အက  ိ်းစ်ီးပွော်းကိ ု ိခိုကဒ်စနိုင်ပခင််း။ 

 

အခန််း ( ၈) 

ဒလ ောက် ော်းပခင််း 

၁၅။  ဤဥ ပဒေအ ရအမတှတ်ဆိံပ်  မူပုိင်ခွင ်ဆုိင်ရော  အခွင အ်ဒ ရ်းရရှိရန ်မှတ်ပုံတ ငဒ် လျှောက် ော်းလုိသူသည်  

သတ ်မှတ ်ခ က်နှင အ်ညီ  မှတပုံ်တင ်အရောရှ ံိ ဒ လျှောက် ော်းနိုင်သည်။ 

၁၆။  အမတှတ် ံဆိပ်ကိ ုမှတ ်ပုံတ ငဒ် ပ်းရန် ဒ လျှောက် ော်းသူသည်- 

( က) မှတ ်ပုံတင်ဒ လျှောက် ော ်းခ က်ကုိ  ပမနမ်ော  ောသောပြင ်ပြစ်ဒ စ၊  အဂေလိပ် ောသောပြင ်ပြစ်ဒ စဒ ရ်းသော်း  နိုင်သည်။ 

( ခ) ပမနမ်ော  ော သော ပြင ် ဒ လျှောက် ော ်းခ က်ကုိ  အဂေလိပ် ောသောသုိ လည််းဒကောင ််း၊  အဂေလိပ် ောသောပြင ်  

ဒ လျှောက် ော ်းခ က်ကို  ပမနမ်ော ော သော သုိ လည််းဒ ကောင််း   ောသောပပနဆုိ်ဒပ်းရန ်မှတ ်ပုံတငအ်ရောရှိက ဒ တောင််းဆုိခ  လျှင်  

 ော သော ပပနဆုိ်ဒ ပ်းရမည်။ 

( ဂ) ပုေ်မခွ  ( ခ) အရ  ော သောပပန်ဆုိခ က်ပြစ်လျှင်  ဒ လျှောက ်ော်းသူက  မှန်ကန်ဒ  ကောင််း ဝန်ခလံက်မှတ် ဒ ရ်း ုိ်းရမည်။ 

၁၇။  အမတှ ်တ ံဆိပ်ကို မှတ ်ပုံတ ငဒ် ပ်းရန် ဒ လျှောက် ော်းသူသည်- 

( က) မှတ ်ပုံတင်ဒ လျှောက် ော ်းခ က်တငွ်  ဒအော က်ပါအခ က်မ ော်း ဒ ြော်ပပရမည်- 

( ၁) မှတ ်ပုံတ ငဒ် ပ်းရန ်ဒတော င််းဆုိခ က်၊ 

( ၂) ဒ လျှောက် ော ်းသည ်  ပုဂ္ိ လ် သုိ မဟုတ ်  တ ရော်းဝင်ြွ ွဲ့စည််း ော်းဒ သော  အြွ ွဲ့အစည််း၏ အမညန်ှင ် ဒ နရပ်လိပ်စော၊ 

( ၃) ကိယု ်စော ်းလှယ ်  လွှ အပ်၍ ဒ လျှောက် ော ်းပခင််းပြစ်လျှင်  ကိုယ်စော်းလှယ်၏ အမည်၊  နိငုင်ံသော်းစစိစဒ် ရ်း 

ကတ ်ပပော်းအမတှန်ှင ်  ဒ နရပ်လိပ်စော၊ 

( ၄) အမတှတ် ံဆိပ်၏ ရငှ််းလင််းပပည ်စံဒု သော  ဒ ြော်ပပခ က်၊ 

( ၅) အပပညပ်ပည်ဆုိင်ရော  အမတှ ်တ ံဆိပ်အမ  ိ်းအစော်း အုပ်စခုွ ပခော်းပခင််းအရ အုပ်စုအလုိက ်သတ ်မှတ်  ော်းသည ် 

မှတ ်ပုံတင်ရနဒ် တော င််းဆုိဒ သော  ကုန်ပစစည််းနငှ ် ဝနဒ် ဆောင်မှုမ ော်း၊  ကုန်ပစစည််း သုိ မဟတု ် ဝန်ဒ ဆောင်မှုမ ော်း၏ 

အမညန်ှင  ်အမ  ိ်းအစော်းမ ော ်း၊ 
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( ခ) ပုေ်မခွ  ( က) ပါ အခ က်မ ော်းအပပင်  လုိအပ်ပါက ဒ အောက်ပါအခ က်မ ော်းကိုလည််း ပူ်းတ ွ တင်ပပရမည-် 

( ၁) တ ရော ်းဝင် ြွ ွဲ့စည််း ော်းဒသော  အြွ ွဲ့အ စည််းအတ ွက် ဒလျှောက် ော်းပခင််းပြစ်လျှင်  အဆုိပါ အြွ ွဲ့အစည််း 

မှတ ်ပုံတင်အမတှ ်၊  အမ  ိ်းအစော ်းနှင ်  နိုငင်ံအမည်၊ 

( ၂) ဦ ်းစော်းဒ ပ်း အခွင ်အဒ ရ်းရရိှရန် ဒ တော င််းဆုိလျှင်  ဦ ်းစော်းဒ ပ်း အခွင ်အဒ ရ်းရှိဒ  ကောင််း  ခိငုလုံ်သည  ်အဒ  ောက်အ ော်း၊  

ဒ ြော ်ပပခ က်တို နငှ ်အတ ူ  ဦ ်းစော်းဒ ပ်းအခွင အ်ဒ ရ်းဒတ ောင််းဆုိခ က်၊ 

( ၃) ကုနစ်ည်ပပပွ ဆုိင်ရော  ဦ ်းစော်းဒ ပ်းအခွင ်အဒ ရ်းရရိှရန် ဒတ ောင််းဆုိလျှင်  ကုန်စည်ပပပွ ဆုိင်ရော  ဦ ်းစော်းဒ ပ်း 

အခွင ်အဒ ရ်းရှဒိ  ကောင််းခိုင်လုံသည ်  အဒ  ောက်အ ော်း၊  ဒ ြော်ပပခ ကတ် ို နှင အ်တ ူ  ကုန်စညပ်ပပွ ဆုိင်ရော 

ဦ ်းစော်းဒ ပ်းအခွင အ်ဒ ရ်းဒ တော င််းဆုိခ က်၊ 

( ၄) ဒ လျှောက် ော ်းသည ်  အမတှ ်တ ံဆိပ်သည် စောခ  ပစ်ောတမ််း မှတ်ပုံတငရ် ံု်းတငွ်  မှတ်ပုံတ င် ော်းသည ်  

အမတှတ် ံဆိပ်ပြစ်ပါက  ယ င််းသုိ  မှတ ်ပုံတင် ော်းဒ ကောင််း အဒ  ောက်အ ော်း  စောရကွ်စောတ မ််း၊ 

( ၅) ဒအဂ င်စီနှင ် ဦ ်းစီ်းဌော နက အခါအော ်းဒ လ ော်စွော  သတ ်မှတသ်ည ်  အပခော်းလုိအပ်ခ က်မ ော်း။ 

၁၈။  သတ ်မှတ ်သည ် အခဒ  က်းဒ ငွ  ဒ ပ်းသွင််းပပီ်း ပုေ်မ ၁၇၊ ပုေ်မခွ  ( က) ပါသတ ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင ်  ပပည ်စံဒု သော  

အမတှတ် ံဆိပ်ဒ လျှောက် ော ်းခ က်ကို  ဦ ်းစီ်းဌော နက လက်ခရံရှိသည ်ဒ န သည်  နိုငင်ံဒတ ောတ်ငွ်  မှတ်ပုံတ ငဒ် လျှောက် ော်းခ က်  

တ င်သငွ််းသည ဒ် န ပြစသ်ညဟ်ု  မှတယ် ူရမည်။ 

၁၉။  မှတ ်ပုံတင်အရော ရှိသည-် 

( က)  ပ်တ ူပြစဒ် သော  သုိ မဟတု ်  အလော ်းတဒူ သော  အမတှတ် ံဆိပ်မ ော်းကို  မတ ူညဒီ သောဒန  အသီ်းသီ်းတ ွင် 

တ စဦ် ်း က်ပုိသူမ ော ်းက  မှတပုံ်တငဒ် လျှောက် ော်းရော၌  အဆုိပါ ဒ လျှောက် ော်းခ က်မ ော်းအဒ ပေါ်  

အပင င််းပွော ်းြွယ ်ရော ပြစဒ် ပေါ် လောခ  လျှင်  မှတ ်ပုံတင်ဒ ပ်းရန် သတ ်မှတ်ခ က်မ ော်းနငှ ်  ညီညတွဒ် သော  ဒ လျှောက် ော်းခ က်ကို  

ဦ ်းစွောတ င်သငွ််းသူအော်း မှတ ်ပုံတ င် ခငွ ်ပပ ရမည။် 

( ခ) ပုေ်မခွ  ( က) အရ ဒ လျှောက် ော ်းရောတ ွင်  ဒ လျှောက် ော်းသူ အသီ်းသီ်းက ဦ ်းစော်းဒ ပ်းအခွင ်အဒ ရ်း သုိ မဟုတ ် 

ကုန်စည်ပပပွ ဆုိင်ရော ဦ ်းစော်းဒ ပ်းအခွင ်အဒ ရ်းကို ဒတောင််းဆုိရော၌  ဒ လျှောက် ော်းခ က်မ ော်းအဒ ပေါ်  အပင င််းပွော်းြွယ်ရော  

ပြစဒ် ပေါ် ခ  လျှင်  မှတ ်ပုံတ ငဒ် ပ်းရန် သတ ်မှတ ်ခ က်မ ော်းနငှ ်  ညညီွတဒ် သော  အမတှတ် ံဆိပ် ဒလျှောက် ော်းခ ကတ် ွင်  

ဦ ်းစော်းဒ ပ်းအခွင အ်ဒ ရ်းဒ န  အဒ စောဆံု်းပါရှိသူကိသုော  မှတ်ပုံတ င်ခငွ ်ပပ ရမည။် 

၂၀။   ပ်တ ူပြစဒ် သော  သုိ မဟတု ်  အလော ်းတဒူ သော  အမတှတ် ံဆိပ်မ ော်းကို  မှတ ်ပုံတငဒ် ပ်းရန် တ စဦ် ်း က် ပုိသူမ ော်းက 

တ စဒ် န တည််းတငွ်  ဒ လျှောက ်ော ်းလော ပါက  သုိ မဟုတ ် တညူီဒ သော  ဦ ်းစော်းဒ ပ်းဒ န ကိ ုဒတ ောင််းဆုိ ဒ လျှောက် ော်းလောပါက- 

( က) မှတ ်ပုံတင်အရောရှိသည်  ဒ လျှောက် ော ်းသူအခ င််းခ င််း  ဒ ဆွ်းဒ နွ်းည ိနိှုင််းပပီ်း အမတှ ်တဆိံပ် ဒ လျှောက် ော်းသူအပြစ် 

သတ ်မှတဒ် ပ်းဒစလုိသူ၏ အမည်ကိ ုသတ ်မှတ ်သည က်ောလအတငွ််း  ပပနလ်ည်တင်ပပရန်  ဒ လျှောက် ော်းသူအော ်းလုံ်းကိ ု

ညွှန် ကော်းရမည်။ 
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( ခ) ဒ လျှောက် ော ်းသူမ ော ်းသည်  မှတ ်ပုံတ င်အရောရှိ၏ညွှန် ကော်းခ ကန်ငှ ်အညီ  ၎င ််းတ ို အခ င််းခ င််းဒဆွ်းဒ နွ်း  ည ိနိှုင််းခ က်အရ 

အမတှတ် ံဆိပ် ဒ လျှောက် ော ်းသူအပြစ်  သတ ်မှတဒ် ပ်းရန် သဒ  ောတ ူညီပခင််းခံရသူ၏ အမညက်ိ ုမှတ ်ပုံတင်အရောရှ ံိ 

ပပနလ်ည်တင်ပပရမည။် 

( ဂ) ပုေ်မခွ  ( က) အရ ညွှန် ကော ်းဒ သော ်လည််း  ဒ လျှောက် ော်းသူမ ော်းသည်  ယင််းတို အခ င််းခ င််း သဒ  ောတ ူညီမှု မရရိှခ  လျှင်  

မှတ ်ပုံတင်အရော ရှိ၏ သတ ်မှတ ်သည ်  နည််းလမ််းနှင ်အညီ ဆုံ်းပြတ်ပခင််းကိ ုလုိက်နာရမည်။ 

၂၁။  ( က) အမတှတ် ံဆိပ်ကိ ုမှတ ်ပုံတငဒ် ပ်းရန် ဒ လျှောက် ော်းသူသည်- 

( ၁) မှတ ်ပုံတ ငအ်ရောရှိက အမတှ ်တ ံဆိပ်ကို မှတ်ပုံတ င်ခငွ ်ပပ ပခင််း သုိ မဟတု ် ပငင််းပယ ်ပခင််းမပပ မီပြစ်ဒ စ၊  

မှတ ်ပုံတင်အရော ရှိ၏ ဆုံ်းပြတခ် က်အဒ ပေါ်  အယ ူခပံခင််းနှင ်စပ်လ ဉ််း၍ ဒ အဂ ငစ်ီက  ဆုံ်းပြတ ်ခ က ်မခ မှတ ်မီပြစဒ် စ  

ဒ လျှောက် ော ်းခ က်၊   ော သောပပန်ဆုိခ က်နှင ် စောရကွ်စောတ မ််း အဒ  ောက်အ ော်းတ စ်ခခုု  တငွ်ပါရှိသည ် 

စောအဒ ရ်းအသော်းအမေှာ ်းနှင ်  ပပင်ဆင်ခငွ ်ပပ နိငု်သည ် အပခော်းမှော်းယ ွင််းမှုမ ော်းကို ပပင်ဆင်လို  ပါကသတ ်မှတ်သည ်  

အခဒ  က်းဒငွဒ ပ်းသွင််းပပီ်း ပပငဆ်င်ဒ ပ်းရန ်မှတ ်ပုံတင်အရောရှ ံိ ဒ လျှောက် ော်းနိငု်  သည်။ 

( ၂) အမတှတ် ံဆိပ် မှတ ်ပုံတ ငဒ် ပ်းရန် ဒ လျှောက် ော်းခ က်ကုိ ရ ုပ်သိမ််းဒ ပ်းရန ်ဒ လျှောက် ော်းနိုင်သည်။ 

( ၃) ကုန်ပစစည််း သုိ မဟတု ်  ဝန်ဒ ဆောင်မှုအမ ော်းအပပော်းပါဝငဒ် သော  မည်သည ်ဒ လျှောက် ော်းခ က်ကုိမဆုိ 

တ စဒ် စောင် က်ပုိဒ သော  ဒ လျှောက် ော ်းခ က် အသစ်မ ော်းအပြစ် ခွ ပခော်းဒ ပ်းရနလ်ည််းဒ ကောင််း၊  တင်ပပ ော်း ဒ သော  

ကုန်ပစစည််း သုိ မဟတု ်  ဝနဒ်ဆော င်မှုစောရင််းကိ ုခ  ွဲ့  ွင်ပခင််းမပပ    ကန ်သတ ်ပခင််း  သုိ မဟုတ ် 

ဒ လျှော ခ ပခင််းပပ လုပ်ဒ ပ်းရနလ်ည််းဒ ကော င််း  သတ ်မှတ်သည ်  အခဒ  က်းဒငွဒ ပ်းသွင််းပပီ်း ပပငဆ်င်ဒ ပ်းရန ်

မှတ ်ပုံတင်အရော ရှိ ံ ဒ လျှောက် ော ်းနိုင်သည။် 

( ခ) ပုေ်မခွ  ( က)၊ ပုေ်မခွ ငယ ်  (၃) အရ မှတ ်ပုံတ ငဒ် ပ်းရန် ခွ ပခော်း၍ ဒ လျှောက် ော်းခ က်  အသစ်မ ော်းအပြစ ်တ င်သငွ််းရောတ ွင်  

မူလဒ လျှော က် ော ်းသည ဒ် န ကိ ုဒ လျှောက် ော ်းခ က်တင်သငွ််းသည ်ဒ န ပြစသ်ည်ဟု  မှတယ်ရူမည်။ 

၂၂။  မှတ ်ပုံတင်အရော ရှိသည် ပုေ်မ ၂၁ ပါ ဒ လျှောက် ော်းခ ကက်ို  သတ ်မှတ ်ခ ကန်ငှ ်အညီ  စစ်ဒ ဆ်းပပ်ီး ပပင်ဆင်ခွင ဒ် ပ်းနိုငသ်ည်။ 

 

အခန််း ( ၉) 

စစ်ဒဆ်းပခင််း၊ ကန ်ကွက်ပခင််းနှင ် မှတ်ပုံတင်ပခင််း 

၂၃။  စစဒ် ဆ်းဒ ရ်းအရောရှိသည် အမတှတ် ံဆိပ်မှတ ်ပုံတ ငဒ် ပ်းရန်  ဒ လျှောက် ော်းခ က်နှင ် စပ်လ ဉ််း၍- 

( က) ပုေ်မ ၁၃ ပါအခ က်မ ော ်းနှင ်ပင ိစနွ််းပခင််း  ရှ ိမရှ ိကိုလည််းဒ ကောင််း၊  ပုေ်မ ၁၇  ပါ အခ ကမ် ော်း ပပည စ်ံုစေွာပါဝင်ပခင ််း ရှ ိမရှ ိ

ကိုလည််းဒ ကော င််း စစဒ် ဆ်းပပ်ီးဒ နာက်  သတ ်မှတ ်ခ ကန်ငှ ်  ညညီွတဒ် သော  ဒ လျှောက် ော်းခ က်မ ော်းကို  

သဒ  ော  ော်းမှတ ်ခ ကန်ှင ်အတ ူ  မှတ ်ပုံတ ငအ်ရောရှိ ံ တ င်ပပရမည်။ 

( ခ) ပုေ်မ ၁၃ ပါ အခ က်မ ော်းနငှ ်  ပင ိစွန််းပခင််း ရှ ိမရှ ိကိုလည််းဒ ကောင််း၊  ပုေ်မ ၁၇  ပါ အခ ကမ် ော်း ပပည စ်ံုစေွာပါဝင်ပခင ််း ရှ ိမရှ ိ

ကိုလည််းဒ ကော င််း စစဒ် ဆ်းပပ်ီးဒ နာက်  သတ ်မှတ ်ခ ကန်ငှ ်  ညညီွတ ်ပခင််း မရှိဒ သော  ဒ လျှောက ်ော်းခ က်ကုိ 

သတ ်မှတ ်ခ က်နှင အ်ညီ  ပပငဆ်င်ဒ ဆော င်ရွကရ်န် မှတ်ပုံတင်အရောရှိ၏ ခငွ ်ပပ ခ က်ပြင ်  ဒလျှောက် ော်းသူ ံ 
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အဒ  ကောင ််း ကော်းရမည။်  ဒ လျှော က် ော်းသူက  အဒ  ကောင််း ကော်းစော  လက်ခရံရိှသည ်ဒ န မှ ရက်ဒပါင််း ၃၀ အတငွ််း 

ပပင်ဆငဒ် ဆောင်ရွကပ်ခင််း မရှိပါက အဆိုပါမှတ်ပုံတင်  ဒ လျှောက် ော်းခ က်ကုိ စွန ်လွှတ ်ပပီ်းပြစ်သည်ဟု  မှတယ် ူရမည်။ 

( ဂ) ပုေ်မခွ  ( ခ) ပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်နှင ်အညီ  ပပင်ဆင်ဒ ဆောင်ရကွ်ခ က်ကို လက်ခရံရိှပါက စစိစ်ပပီ်း ဒ လျှောက် ော်းခ က်ကုိ  မိမိ၏ 

သဒ  ော  ော်းမှတ ်ခ ကန်ှင ်အတ ူ  မှတ ်ပုံတ ငအ်ရောရှိ ံ တ င်ပပရမည်။ 

၂၄။  အမတှတ် ံဆိပ်ကိ ုမှတ ်ပုံတ ငဒ် ပ်းရန် ဒ လျှောက် ော်းသူသည်- 

( က) သတ ်မှတ်သည ် ကောလအတငွ််း  လုိကန်ာရန်ပ က်ကကွ်ခ  ပပီ်း အဆိုပါပ က်ကကွ်ခ  မှုဒ  ကောင ်   သက်ဆုိင်ရော  

အမတှတ် ံဆိပ်ဒ လျှောက် ော ်းခ က်နှင ်စပ်လ ဉ််းသည အ်ခွင အ်ဒ ရ်း  ဆုံ်းရ ံှု်းမှုပြစ်ဒ ပေါ်ဒ စမည်  ဆုိပါက 

ဒ အောက်ပါအခ က်မ ော ်းနှင ်  ကိကု်ညီလျှင်  အမတှ ်တံဆိပ် မှတ ်ပုံတငဒ် ပ်းရန ်မှတ်ပုံတ ငအ်ရောရှိ ံ 

ပပနလ်ည်ဒ လျှောက် ော ်းနိုင်သည်- 

( ၁) သတ ်မှတ ်သည က်ောလအတ ွင််း  လုိကန်ာ ရန ်ပ က်ကကွခ်  မှုဒ  ကောင ်  စွန ်လွှတ ်ခရံသည ဒ် န မှ ရကဒ် ပါင််း ၆၀ အတငွ််း 

ဒ တော င််းဆုိခ က်တစ်ရပ်ကို တင်ပပပခင််း၊ 

( ၂) သတ ်မှတ်သည ် ကောလအတ ွင််းလုိကန်ာ ရန် ပ ကက်ွကခ်  မှုနှင ် စပ်လ ဉ််းသည ်  လုိအပ်ခ က်မ ော်း၊  

သတ င််းအခ က်အလက်မ ော်း  သုိ မဟုတ ် ရငှ််းလင််းခ က်မ ော်းကိ ုပူ်းတ ွ တင်ပပပခင််း၊ 

( ၃) သတ ်မှတ်သည ် ကောလအတ ွင််း လုိကန်ာရန ်ပ က်ကကွခ်  မှုအဒ ပေါ်  ခိငု်လံဒု သော  အဒ  ကောင ််းပပခ က်ကို 

ဒ တော င််းဆုိခ က်တငွ်  ဒ ြော ်ပပပခင််း၊ 

( ၄) အခဒ  က်းဒငွ  ဒ ပ်းသွင််းပပီ်းပြစပ်ခင််း။ 

( ခ) အယ ူခတံ င်သငွ််း ော ်းသည ်  ကောလအတငွ််း ပုေ်မခွ  ( က) အရ ဒ လျှောက် ော်းခ က်နငှ ်  စပ်လ ဉ််းသည ် အခွင ်အဒ ရ်း 

ပပနလ်ည်ဒ ပ်းအပရ်နဒ်တ ောင််းဆုိလော လျှင်  မှတ်ပုံတ င်အရောရှိက  ဆုိင််းငံ  ော်းရမည်။ 

၂၅။  မှတ ်ပုံတ ငအ်ရောရှိသည်- 

( က) အမတှတ် ံဆိပ် ဒ လျှောက ်ော ်းခ က်နငှ ်  စပ်လ ဉ််းသည ် အခွင ်အဒ ရ်းဆုံ်းရ ံှု်းမှုပြစဒ် ပေါ်ဒစမည်  ဆုိပါက စွန ်လွှတ်ပပီ်းဒသော  

အမတှတ် ံဆိပ်ကိ ုမှတ ်ပုံတငဒ် ပ်းရန် ပုေ်မ ၂၄၊  ပုေ်မခွ  ( က) အရ ပပနလ်ညဒ် လျှောက် ော်း  လောလျှင်  အဆိုပါ 

ဒ တော င််းဆုိခ က်ကို စိစစ်၍ ခငွ ်ပပ နိငု်သည်။ 

( ခ) ပုေ်မ ၁၃၊  ပုေ်မ ၁၇  တ ို နငှ  ်ညီညတွ ်ဒ သော  ဒ လျှောက် ော်းခ က်ကုိ အမ ော်းပပည်သူသိရိှဒစရနန်ှင ် ကန က်ွကလုိ်ပါက 

ကန ်ကွက်နိငု်ရန ်သတ ်မှတသ်ည ်  နည််းလမ််းနှင ်အညီ  ုတ်ပပနဒ်  ကညော ရမည။် 

၂၆။  အမတှ ်တ ံဆိပ် မှတ ်ပုံတင်ဒ ပ်းရန် ဒ လျှောက် ော ်းခ က်နငှ ်စပလ် ဉ််း၍  ကန ်ကွက်လုိသူသည်   ုတ်ပပန် ဒ  ကညော သည ်ဒ န မှ 

ရကဒ် ပါင််း ၆၀ ရကအ်တငွ််း  ပုေ်မ ၁၃ နှင ် ၁၄ တ ို တငွ်  ဒ ြော်ပပ ော်းဒ သော  အဒ  ကောင််းပပခ က်တစ်ရပ်ရပ်ပြင ်  သတ ်မှတသ်ည ်  

အခဒ  က်းဒငွဒ ပ်းသွင််းပပီ်း မှတ ်ပုံတင်အရောရှိ ံ ကန ်ကကွလ်ွှော  တ င်သငွ််းနိငု်သည်။ 

၂၇ ။  မှတ ်ပုံတင်အရောရှိသည် ကန ်ကွက်လွှောကို လက်ခရံရိှပါက သတ ်မှတ်သည ် အခ နိက်ောလအတငွ််း  ကန ်ကကွ်ခ က်ကို 

ခုခံဒ ခ ပနိငု်ရန ်ဒ လျှောက် ော ်းသူ ံ အဒ  ကော င််း ကော်းစောဒ ပ်းပုိ ရမည်။ 

၂၈။  မှတ ်ပုံတ ငအ်ရောရှိသည် အမတှတ် ံဆိပ်မှတ ်ပုံတ ငဒ် ပ်းရန် ဒ လျှောက် ော်းခ က်နှင ် စပ်လ ဉ််း၍- 
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( က) အမ ော ်းပပည်သူသိရိှဒ စရန်   ုတ ်ပပနဒ်  ကညောသည ဒ် န မှ  ရကဒ် ပါင််း ၆၀ အတ ွင််း ကန ်ကွက်လွှော  တ င်သငွ််းပခင််းမရှပိါက 

အဆိုပါအမတှတ် ံဆိပ်မှတ ်ပုံတ ငဒ် ပ်းရန်  ဒ လျှောက် ော်းခ က်ကို  ခွင ်ပပ နိငု်သည။် 

( ခ) ကန က်ွကလ်ွှောတ င်သငွ််းလော ပါက  ကန ်ကွက်ခ က်ကို ပုေ်မ ၁၃ သုိ မဟုတ ် ပုေ်မ ၁၄  ပါ အခ က်မ ော်းနှင ် ညီညတွ ်ပခင််း ရှ ိ

မရှ ိစစ်ဒ ဆ်းပပ်ီးခွင ်ပပ ပခင််း သုိ မဟုတ ် ပငင ််းပယ ်ပခင််း ပပ နိငုသ်ည်။ 

( ဂ) မှတ ်ပုံတင်ခွင ပ်ပ ပခင််း သုိ မဟုတ ်  ပငင ််းပယ ်ပခင််းကုိ မှတပုံ်တင ်စောရင််းတ ွင်  မှတတ် မ််းတ င် ော်းရှိပပီ်း  ဒ လျှောက် ော်းသူ ံ 

အဒ  ကောင ််း ကော်းရမည။်   ုိ ပပင် ခွင ်ပပ ပခင််း သုိ မဟတု ်  ပငင််းပယ ်ပခင််းကိ ုအမ ော်းပပည်သူသိရှိဒ စရန် သတ ်မှတ်သည ်  

နည််းလမ််းနှင ်အညီ  ုတ ်ပပနဒ်  ကညော ရမည။် 

( ဃ) မှတ ်ပုံတင်ပခင််းကို ခွင ်ပပ လျှင်  အမတှတ် ံဆိပ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတက်ို ဒ လျှောက် ော်းသူ ံ  ုတ်ဒ ပ်းရမည။် 

၂၉။  အမတှ ်တ ံဆိပ်ပုိင်ရှင်သည်- 

( က) အမတှတ် ံဆိပ် မှတ ်ပုံတင်လက်မှတ ်မူရင််း  ပ က်စီ်း သုိ မဟုတ ် ဒ ပ ောက်ဆုံ်းပါက မိတ တြူမှန် ပ်မံ  ုတ်ဒ ပ်းရန် 

သတ ်မှတ ်သည ်အခဒ  က်းဒ ငဒွ ပ်းသွင််းပပီ်း  မှတ်ပုံတ ငအ်ရောရှိ ံ ဒ လျှောက် ော်းနိငု်သည။် 

( ခ) မှတ ်ပုံတင်စော ရင််းတငွ်  မှတ ်တမ််းတ င် ော ်းဒ သော  စောအဒ ရ်းအသော်းအမေှာ်းနှင ်  ပပင်ဆငခ်ွင ် ပပ နိုင်သည  ်

အပခော ်းမှော်းယ ွင််းမှုမ ော ်းကိုလည််းဒ ကောင််း၊  နိုငင်ံသော်းနငှ ်ဒ နရပ်လိပ်စောမ ော်းကိလုည််းဒ ကောင််း  ပပင်ဆင် ဒ ပ်းရန ်

သတ ်မှတ ်သည ် အခဒ  က်းဒ ငဒွ ပ်းသွင််းပပီ်း မှတ်ပုံတ ငအ်ရောရှိ ံ ဒ လျှောက် ော်းနိငု်သည။် 

၃၀။  မှတ ်ပုံတ ငအ်ရောရှိသည်- 

( က) ပုေ်မ ၂၉၊ ပုေ်မခွ  (က) ပါ ဒ လျှောက် ော ်းခ က်ကို  စိစစ်ပပီ်း အမတှ ်တံဆိပ် မှတ ်ပုံတ င်လက်မှတ်  မိတတြူမှန်ကိ ု

 ုတ ်ဒ ပ်းရမည။် 

( ခ) ပုေ်မ ၂၉၊ ပုေ်မခွ  ( ခ) ပါ ဒလျှောက် ော ်းခ က်ကုိစစိစ်ပပီ်း ပပင်ဆင်ခွင ဒ် ပ်းနိုင်သည်။ 

 

အခန််း ( ၁၀) 

ဦ်းစော်းဒပ်းအခွင အ်ဒရ်း 

၃၁။  ပါရကီွန်ဗင််းရှင််း သုိ မဟတု ်  ကမ္ော ကုန်သွယဒ် ရ်းအြွ ွဲ့ ဝင်နိုငင်ံတ စခ်ုခုတငွ်  အမတှ ်တဆိံပ်မှတ်ပုံတင်  ဒ လျှောက် ော်းခ  သူ 

သုိ မဟုတ  ် ုိဒ လျှော က် ော ်းသူ၏  လွှ ဒပ ပောင််းဒ ပ်းပခင််းခံရသူသည်  ပပည်ပတငွ်  အမတှတ် ံဆိပ် မှတ်ပုံတ ငဒ် လျှောက ်ော်းခ က်၌  

ပါဝင်သည  ် ပ်တ ူညဒီ သော  ကုန်ပစစည််း သုိ မဟတု ် ဝနဒ်ဆောင်မှုနငှ ်  တညူီဒ သော  အမတှ ်တံဆိပ်ကို  

ပ မဒ လျှော က် ော်းသည ဒ် န မှ  ဒ ပခောက်လအတ ွင််း ဦ ်းစီ်းဌောနသုိ  အမတှတ် ံဆိပ် မှတ်ပုံတင်ရန်  ဒ လျှောက် ော်းလျှင်  အဆုိပါ 

စတ ငဒ် လျှော က် ော ်းသည ဒ် န ကို  ဒ လျှောက် ော်းသည ်ဒန အပြစ်  ဦ ်းစော်းဒ ပ်းအခွင အ်ဒ ရ်း ခစံော်းရမည်။ 

၃၂။  ပါရကီွန်ဗင််းရှင််း သုိ မဟတု ်  ကမ္ော ကုန်သွယဒ် ရ်းအြွ ွဲ့ ဝင်နိုငင်ံတ စခ်ုခုတငွ်  သက်ဆုိငရ်ောနိုငင်ံ  အစို်းရက 

ကကီ်းမှြူ်းက င််းပဒ သော  သုိ မဟတု ်  အသိအမှတ ်ပပ ဒ သော  အပပည်ပပညဆုိ်င်ရော  ကုန်စည်ပပပွ ၌ ခင််းက င််းပပသခ  သည ် 

အမတှတ် ံဆိပ်နှင ် ပ်တ ူညဒီသော  ကုန်ပစစည််း သုိ မဟတု ်  ဝန်ဒ ဆောင်မှုမ ော်းကို အပပည်ပပည်ဆုိင်ရော  ကုန်စည်ပပပွ ၌ 

စတ င်ခင််းက င််းပပသခ  သည ဒ်န မှ ဒ ပခောက်လအတ ွင််း ဦ ်းစီ်းဌောနတငွ်  အမတှ ်တံဆိပ်မှတ ်ပုံတ င်ရန်  ဒ လျှော က် ော်းလျှင်  
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အဆိုပါ စတ င်ခင််းက င််းပပသခ  သည ်ဒ န ကို ဒ လျှောက် ော်းသည ်ဒ န အပြစ် ကုန်စည်ပပပွ ဆုိင်ရော  

ဦ ်းစော်းဒ ပ်းအခွင အ်ဒ ရ်းခံစော ်းရမည်။ 

၃၃။  ကုနစ်ည်ပပပွ ဆုိငရ်ော ဦ ်းစော်းဒ ပ်းအခငွ ်အဒ ရ်းသည်  ပုေ်မ ၃၁ အရ ဒ လျှောက် ော်းသည ဒ် န မှ  စတ င်  ရရိှသည  ်ဦ ်းစော်းဒပ်း 

အခွင ်အဒ ရ်းကော လ က် မဒက ော်လနွဒ် စရ။ 

 

အခန််း ( ၁၁) 

မှတ်ပုံတင်သကတ်မ််းနှင ် မှတပုံ်တင်သကတ်မ််းတို်းပခင််း 

၃၄။  မှတ ်ပုံတင် ော်းဒ သော  အမှတ ်တံဆိပ်၏ မှတ ်ပုံတ င်သက်တမ််းသည်  အမတှတ် ံဆိပ် မှတ်ပုံတင်ဒ လျှောက် ော်းခ က်  

တ င်သငွ််းသည ဒ် န မှစ၍ ၁၀ နှစ်ပြစ်သည်။  မှတ ်ပုံတင်သကတ် မ််း ၁၀ နှစ ်ကုန်ဆုံ်းပပ်ီးဒ နာက်  တ စ်ကကိမ်လျှင်  ၁၀ နှစ်စပီြင ်  

သက်တမ််းတ ို်းနိငု်သည။် 

၃၅။  အမတှ ်တ ံဆိပ်ပုိင်ရှင်သည်  မှတ ်ပုံတ င်သကတ် မ််းကောလကို  တ ို်းလုိလျှင်  ဒအော က်ပါအတ ိငု််း  ဒ ဆောင်ရွကရ်မည်- 

( က) မှတ ်ပုံတင်သကတ် မ််းကောလ ကုန်ဆုံ်းမည ဒ် န မတ ိငု်မီ ဒ ပခောက်လအတ ွင််း မှတ ်ပုံတငသ်က်တမ််း တ ို်းဒ ပ်းရန ်

သတ ်မှတ ်သည ် အခဒ  က်းဒ ငဒွ ပ်းသွင််း၍ ဒ လျှောက် ော်းရမည်။ 

( ခ) မှတ ်ပုံတင်သကတ် မ််းကုနဆုံ််းပပ်ီးဒ နာက်  အ ူ်းအခွင အ်ဒ ရ်းအပြစဒ် ပ်းဒ သော  ဒ ပခောကလ်အတငွ််း  

ဒ လျှောက် ော ်းခငွ ်ရှသိည။်  ယင််းသုိ  ဒ လျှောက် ော်းသည ်အခါ သတ ်မှတ်သည ် မှတ်ပုံတ ငဒ်  က်းနှင ်  ရကလွ်နဒ်  က်းမ ော်းကို 

ဒ ပ်းသွင််းရမည်။ 

၃၆။  မှတ ်ပုံတ ငအ်ရောရှိသည်- 

( က) သတ ်မှတ်ခ က်နှင ် ညီညတွ ်ဒ သော  မှတ ်ပုံတ င်သက်တမ််းတ ို်းရန် ဒ လျှောက် ော်းခ က်ကုိ ခွင ်ပပ ရမည်။  

မှတ ်ပုံတင်သကတ် မ််းတ ို်းပခင််းသည်  ယ ခင်မှတ်ပံတု င်သကတ် မ််းကုန်ဆုံ်းသည ်  ဒ န မှစ၍ အက  ိ်း သကဒ် ရောက်မှု  ရှိရမည်။ 

( ခ) မှတ ်ပုံတင်သကတ် မ််းတ ို်းရန်  ဒ လျှောက် ော ်းခ က်ကို  စစဒ် ဆ်း၍ သတ ်မှတ ်ခ ကန်ငှ ် ညညီွတ ်ပါက ၁၀ နှစ ်

သက်တမ််းတ ို်းဒ ပ်းပပ်ီး သတ ်မှတ ်သည ်  နည််းလမ််းနှင ်အညီ  ုတ်ပပနဒ်  ကညောရမည။် 

( ဂ) မှတ ်ပုံတင်သကတ် မ််းတ ို်းပခင််းနငှ ်  အခဒ  က်းဒ ငွ  ဒ ပ်းသွင််းပခင််းတို ကို မှတ ်ပုံတ င်စောရင််းတ ွင်  မှတ ်တမ််းတ င်ရမည်။ 

( ဃ) မှတ ်ပုံတင်သကတ် မ််းတ ိ်ုးပခင််းအတကွ်  အခဒ  က်းဒ ငွကိ ုအ ူ်းအခွင ်အဒ ရ်းအပြစဒ် ပ်းဒ သော  ဒ ပခောက်လအတ ွင််း 

အမတှတ် ံဆိပ်ပုိင်ရငှ်က  ဒ ပ်းသွင််းပခင််းမရှိလျှင်  မှတ်ပုံတ င ်ော်းဒ သော  အမတှတ် ံဆိပ်ကို မှတ်ပုံတင်ပခင ််းမှ ရပ်စ ရမည်။ 

( င ) ရပ်စ သွော ်းသည  ်မှတ ်ပုံတင် ော်းဒသော  အမတှ ်တံဆိပ်ကိ ုမှတ်ပုံတင်ပခင ််းမှ ရပ်စ ဒ  ကောင််း  မှတ်ပုံတင်စောရင််းတ ွင်  

မှတ ်တမ််းတ င်ပပီ်း သတ ်မှတသ်ည ် နည််းလမ််းနှင ်အညီ  ုတ်ပပနဒ်  ကညော ရမည။် 

 

အခန််း ( ၁၂) 

မှတ်ပုံတင် ော်းဒသော  အမတှတ်ံဆိပ်မူပုိင်ခငွ ်ဆိုင်ရော  အခွင အ်ဒရ်းမ ော်း 
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၃၇ ။  အမတှတ် ံဆိပ်ပုိင်ရငှ်သည်  အခန််း ( ၁၁) ပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းကို လုိကန်ာဒ ဆောင်ရကွ်ပါက  

မှတ ်ပုံတင်သကတ် မ််းကောလအတငွ််း  ဤအခန််းပါ မှတ်ပုံတ င် ော်းဒ သော  အမတှတ် ံဆိပ်မူပုိင်ခွင ်ဆုိင်ရော  အခငွ ်အဒ ရ်းမ ော်းကို 

ခံစော်းခွင ်ရှိသည။် 

၃၈။  အမတှ ်တ ံဆိပ်ပုိင်ရှင်သည်  ပုေ်မ ၃၉ နှင ် ၄၀ တ ို ပါ ပပဋ္ဌော န််းခ က်မ ော်းကို  မ ိခိုကဒ် စ  - 

( က) သီ်းသန ်အခငွ ်အဒ ရ်းအပြစ်- 

( ၁) ယင််း၏သဒ  ောတညူီခ က်မရှိ   အပခော ်းသူတ စဦ် ်းက   ပ်တူ သုိ မဟုတ ် အလော်းတဒူ သော  အမတှတ် ံဆိပ်ကို  ပ်တ ူ 

သုိ မဟုတ  ်အလော ်းတဒူ သော  ကုန်ပစစည််း သုိ မဟတု ်  ဝနဒ်ဆောင်မှုတ ွင်  အသုံ်းပပ ၍ ကနုသွ်ယ်မှုပပ ရောတငွ်  

အမ ော်းပပည်သူကိ ု င်ဒယောင ်င်မှော်းပြစဒ် စပါက  ဤဥ ပဒေနှင  ်အညီ ကောကယွ ်  တော်းဆီ်းခွင ်ရိှသည်။ 

( ၂) မှတ ်ပုံတင် ော်းဒ သော  အမတှ ်တ ံဆိပ် မူပုိင်ခွင ်ဆိငု်ရော  အခွင ်အဒ ရ်းမ ော်းကို ခ  ိ်းဒ ြောကသူ်အော်း  

ပပစမ်ှုဒ  ကော င််းအရပြစဒ်စ၊  တရော်းမဒ  ကောင််းအရပြစဒ်စ၊  နှစရ်ပ်လုံ်းအရပြစ်ဒ စ  တ ရော်းစွ ဆုိခွင ်ရိှသည်။ 

( ၃) ဒ အောက်ပါအဒ ပခအဒ နမ ော်းနှင ်  ကိုက်ညီလျှင် မှတ ်ပုံတ င ်ော်းသည ်  ဒ က ော် ကော်းဒ သော  အမတှတ် ံဆိပ်နှင ်  ပ်တ ူ  

သုိ မဟုတ  ်အလော ်းတဒူ သော  အမှတ ်တံဆိပ်ကိ ုမတညူီ ဒ သော  ကုန်ပစစည််း သုိ မဟတု ်  ဝနဒ်ဆောင်မှုမ ော်းတ ွင်  ယ င််း၏ 

သဒ  ောတ ူညီခ က်မရှိ   ကုနသွ်ယ ်မှုပပ ရောတငွ်  အသုံ်းပပ ပခင််းကိ ုကောကွယတ် ော်းဆီ်းခငွ ်ရှသိည်- 

( ကက) မှတ ်ပုံတ င် ော်းသည ဒ် က ော ် ကော်းဒ သော  အမတှတ်ဆိံပ်ပုိင်ရငှ်နှင ်  အသုံ်းပပ  ော်းဒသော  ကုန်ပစစည််း သုိ မဟတု ် 

ဝနဒ် ဆောင်မှုမ ော ်းအ ကော်း  ဆက်နွှယ်မှုရှိသည်ဟု ညွှနပ်ပသက  သုိ  ပြစဒ် နပခင််း၊ 

( ခခ) ယ င််းအမှတတ် ံဆိပ်ပုိငရ်ငှ်၏  အက  ိ်းစ်ီးပွော်းကို  ိခိုက်ဒစနိငု်ပခင််း။ 

( ခ) အခန််း ( ၁၃) နှင ် ( ၁၄) တ ို ပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနငှ ်အညီ  မှတ်ပုံတင် ော်းဒ သော  အမတှတ် ံဆိပ် မူပုိင်ခွင ်ဆုိင်ရော  

အခွင ်အဒ ရ်းမ ော ်းကိ ုအပခော ်းသူတ စဦ် ်းဦ ်းသုိ  လွှ ဒပ ပောင််းပခင််း  သုိ မဟုတ ် ခွင ပ်ပ ခ က်ပြင ်  လုပ်ကိငု်ခွင ဒ် ပ်းပခင််း ပပ နိငု်သည။် 

၃၉။  အမတှ ်တ ံဆိပ်ပုိင်ရှင်သည်  အပခော ်းသူတ စဦ် ်းဦ ်းက  စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန််း သုိ မဟတု ်  ကုန်သွယ ်မှု လုပ်ငန််းမ ော်းအတ ွက် 

ဒ အောက်ပါတ ို နငှ ်စပလ် ဉ််း၍ သဒ  ောရ ို်းပြင ် အသုံ်းပပ ဒ ဆောင်ရွကပ်ခင််းကို တော်းပမစ ်ပိတ်ပင်ခွင ်မရိှဒ စရ- 

( က) ပုိင်ရငှ်၏ကိယု ်ပုိငအ်မည်  သုိ မဟုတ ် ဒ နရပ်လိပ်စော၊ 

( ခ) ကုန်ပစစည််း သုိ မဟုတ ် ဝန်ဒ ဆောင်မှုမ ော ်း၏အမ  ိ်းအစော်း၊  ဆက်စပ်ဒ သော  အဒ  ကောင််းအရော၊  အရည်အဒ သွ်း၊  

အဒ ရအတ ွက၊်  ရည်ရွယ ် ော ်းဒ သော  အသုံ်းဝင်မှု၊ တန်ြုိ်း၊  မူရင််းဒ ေသ၊   ုတ်လုပ်သည ် အခ နိ်ကောလ သုိ မဟတု ်  

အပခော ်းဒ သော လကခဏော မ ော ်းကို  ဒ ြော ်ပပသည ် ညွှန််းပပခ က်မ ော်း၊ 

( ဂ) ကနု်ပစစည််းကိုပြစဒ် စ၊  ဝနဒ် ဆောင်မှုကုိပြစဒ် စ  အသုံ်းပပ ရန် ရည်ရွယ်သည ် ဒ ြော်ပပခ က်၊ အ ူ်းသပြင  ်

တ ွ ြက်သုံ်းပစစည််းမ ော ်း သုိ မဟတု ်  အပိုပစစည််းမ ော်း၏ အသုံ်းပပ ရန ်ရည်ရွယ်သည ် ဒ ြော်ပပခ က်။ 

၄၀။  အမတှ ်တ ံဆိပ်ပုိင်ရှင်သည်  ယင််းကိုယတ် ိငု်ကပြစဒ် စ၊  ယ င််း၏သဒ  ောတ ူညီခ က်  ရရှိသူကပြစ်ဒ စ  ဒ ပ်းပုိ  ော်းသည ်  

ဒ ဈ်းကကွ်တငွ်  ဒ ရော က်ရိှဒ နဒသော  ကုန်ပစစည််းမ ော်း၌ ယင််း၏အမတှတ် ံဆိပ်ကို အသုံ်းပပ ပခင််းအော်း 

တ ော ်းပမစပိ်တ ်ပင်ခငွ ်မရိှဒစရ။ 
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၄၁။  ပုေ်မ ၄၀ တ ွင်  မည်သုိ ပင ်ပပဋ္ဌောန််းပါရှိဒ စကောမှု အမတှတ် ံဆိပ်ပုိင်ရငှ်သည် ကုန်ပစစည််းမ ော်းကို ဒဈ်းကွကသုိ်  

တ င်သငွ််းပပီ်းဒ နာက် ယ င််းကနု်ပစစည််း၏ အဒပခအဒ န ဒပပောင််းလ သွော်းလျှင်  သုိ မဟုတ ် ပ က်စီ်းယ ိယု ွင််းသွော်းလျှင်  

ယ င််းကနု်ပစစည််းအော ်း ဆကလ်က်ဒရောင််းခ ပခင််းကို  တညဆ် ဥ ပဒေနှင  အ်ညီ  တ ော်းပမစပိ်တ ်ပင်နိငု်သည။် 

 

အခန််း ( ၁၃) 

အမတှတ်ံဆိပ်အခငွ ်အဒရ်းမ ော်းကုိ လွှ ဒပပောင််းပခင််း 

၄၂။  (က) အမတှတ် ံဆိပ်မှတပုံ်တငဒ် ပ်းရန်  ဒ လျှောက် ော်းသူသည်  ယ င််း၏ ဒ လျှောက် ော်းခ က်ကုိ  ပုဂ္ိ လ်တ စဦ် ်းဦ ်းသုိ ပြစ်ဒ စ၊  

တ ရော်းဝင်ြွ ွဲ့ စည််း ော်းဒ သော  အြွ ွဲ့အ စည််းသုိ ပြစဒ်စ လွှ ဒပ ပောင််းပခင််းအော ်း မှတတ် မ််းတ ငဒ်ပ်းရန် သတ ်မှတ်ခ က်နှင အ်ည ီ

မှတ ်ပုံတင် အရော ရှိ ံ ဒ လျှောက် ော ်းနိုင်သည။် 

( ခ) အမတှတ် ံဆိပ်ပုိင်ရငှ်သည်  ယင််း၏မှတ ်ပုံတ င် ော်းဒသော  အမတှတ် ံဆိပ်ပုိင်ဆုိင်မှုကို  ပုဂ္ိ လ် တ စဦ် ်းဦ ်းသုိ ပြစဒ် စ၊  

တ ရော်းဝင်ြွ ွဲ့ စည််း ော်းဒ သော  အြွ ွဲ့အ စည််းသုိ ပြစဒ်စ လွှ ဒပ ပောင််းပခင််းအော ်း မှတတ် မ််းတ ငဒ်ပ်းရန် သတ ်မှတ်ခ က်နှင အ်ည ီ

မှတ ်ပုံတင်အရော ရှိ ံဒ လျှောက ်ော ်းနိုင်သည။် 

၄၃။  မှတ ်ပုံတင်အရောရှိသည် အမတှတ် ံဆိပ် မှတ ်ပုံတ ငဒ် ပ်းရန် ဒ လျှောက် ော်းသူကပြစ်ဒစ၊  ပုေ်မ ၄၂၊ ပုေ်မခွ  ( က) အရ 

လွှ ဒပ ပောင််းပခင််းကိ ုလက်ခသူံကပြစ်ဒ စ၊  အမတှ ်တံဆိပ်ပုိငရ်ငှ်ကပြစဒ် စ၊  ပုေ်မ ၄၂၊ ပုေ်မခွ  ( ခ) အရ လွှ ဒ ပပောင််းပခင််းကို 

လက်ခသူံကပြစဒ် စ သတ ်မှတ ်သည ်  အခဒ  က်းဒငွ  ဒ ပ်းသွင််းပပီ်း ပုိင်ဆုိင်မှု လွှ ဒပပောင ််းဒ  ကောင ််း မှတ ်တမ််းတ ငဒ် ပ်းရန် 

ဒ လျှောက် ော ်းလျှင်  ပုိင်ဆိငု်မှုလွှ ဒပ ပောင််းဒ  ကောင််း  မှတတ် မ််းတ င်၍  အမ ော်းပပည်သူသိရိှဒ စရန် သတ ်မှတ်သည ် 

နည််းလမ််းနှင ်အညီ  ုတ ်ပပနဒ်  ကညော ရမည။် 

၄၄။  မှတ ်ပုံတင် ော်းဒ သော  အမှတ ်တံဆိပ်ပုိင်ဆိငု်မှု လွှ ဒ ပပောင််းပခင််းနှင စ်ပ်လ ဉ််း၍ မှတ်ပုံတ ငအ်ရောရှိ ံ မှတ ်တမ််းတ ငဒ် ပ်းရန် 

ဒ လျှောက် ော ်းပခင််းမရှိလျှင်  ယင််းပုိင်ဆုိင်မှုလွှ ဒ ပပောင််းပခင််းသည်  အက  ိ်း သကဒ် ရောက်မှု  မရှိဒ စရ။ 

 

အခန််း ( ၁၄) 

မှတ်ပုံတင် ော်းဒသောအမတှတ်ံဆိပ်ကို  ခွင ပ်ပြုခ ကပ် င ်လုပ်ကိုင်ခငွ ဒ်ပ်းပခင််း 

၄၅။  အမတှ ်တ ံဆိပ်ပုိင် ရငှ်သည်  ပုဂ္ိ လ်တစ်ဦ ်းဦ ်းကိုပြစဒ် စ၊ တ ရော်းဝင်ြွ ွဲ့ စည််း ော်းဒ သော  အြွ ွဲ့အစည််းကို ပြစဒ် စ၊  

ယ င််း၏မှတ ်ပုံတင် ော်းဒ သော  အမတှတ် ံဆိပ်ကိ ုအသုံ်းပပ ရနအ်တ ွက ်စည််းကမ််းခ က်မ ော်း သတ ်မှတ်၍ ခငွ ်ပပ ခ ကပ်ြင ် 

လုပ်ကိငု်ခွင ဒ် ပ်းနိုင်သည်။ 

၄၆။  အမတှ ်တ ံဆိပ်ပုိင်ရှင်  သုိ မဟုတ ်  ယ င််း၏ခငွ ်ပပ ခ ကပ်ြင ်  လုပ်ကိငု်ခငွ ်ရရိှသူသည် ခွင ပ်ပ ခ က် စောတ မ််းအမတှ ်အသော်း 

မိတ တြူမှန်နငှ အ်တ ူ သတ ်မှတသ်ည ်  အခဒ က်းဒငဒွ ပ်းသွင််းပပီ်း ခွင ်ပပ ခ က်ပြင ် လုပ်ကိငု်ခငွ ်ဒ ပ်းပခင််းကို  မှတတ် မ််းတငဒ်ပ်းရန် 

မှတ ်ပုံတင်အရော ရှိ ံ ဒ လျှောက် ော ်းနိုင်သည။် 

၄၇ ။  မှတ ်ပုံတင်အရောရှိသည် ပုေ်မ ၄၆ အရ ဒ လျှောက် ော်းပခင််းကုိ မှတတ် မ််းတင်ပပီ်း သတ ်မှတ်သည ်  နည််းလမ််းနှင အ်ညီ 

 ုတ ်ပပနဒ်  ကညော ရမည။် 
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၄၈။  အမတှ ်တ ံဆိပ်ပုိင်ရှင်  သုိ မဟုတ ်  ယ င််း၏ခငွ ်ပပ ခ ကပ်ြင ်  လုပ်ကိငု်ခငွ ်ရရိှသူက မှတပုံ်တင ်  အရောရှိ ံတ ွင်  

မှတ ်တမ််းတ င် ော ်းသည ်  ခွင ်ပပ ခ က်ပြင ်  လုပ်ကိငု်ခွင ဒ် ပ်းပခင််းကို ပယ ်ြ က်ရန် သတ ်မှတခ် က်နငှ ်အညီ  ဒ လျှောက် ော်းလျှင်  

မှတ ်ပုံတင်အရော ရှိက မှတတ်မ််းမှပယ ်ြ က်ပပီ်း ယင််းသုိ  ပယ ်ြ ကဒ်  ကောင််း  အမ ော်းပပညသူ်သိရိှဒစရန်  

သတ ်မှတ ်သည ်နည််းလမ််းနှင အ်ညီ   ုတ ်ပပန်ဒ  ကညောရမည်။ 

၄၉။  ခွင ်ပပ ခ က်ပြင ် လုပ်ကိုငခ်ွင ်ဒ ပ်းပခင််းနှင ်စပ်လ ဉ််း၍ မှတ ်ပုံတင်အရောရှိ ံ မှတတ် မ််းတ ငဒ် ပ်းရန ်ဒ လျှောက် ော်းပခင််းမရှိလျှင်  

ယ င််းခငွ ်ပပ ခ ကပ်ြင ်လုပ်ကိငုခ်ွင ်ဒ ပ်းပခင််းသည်  အက  ိ်းသက်ဒရောက်မှုမရှိဒစရ။ 

 

အခန််း ( ၁၅) 

အမတှတ်ံဆိပ် မှတ်ပုံတင်ပခင််းကိ ုတရော်းမဝင်ဒကကောင််းဒကကညောပခင််းနငှ ်  ပယ်  က်ပခင််း 

၅၀။  ( က) အက  ိ်းသက်ဆုိင်သတူ စဦ် ်းဦ ်း၏  ဒ လျှောက် ော်းခ က်အရ ပုေ်မ ၂၊ ပုေ်မခွ  ( ည) ပါ အဓိပပောယ ်ြွင ်ဆိုခ ကန်ငှ ် 

မကိုက်ညဒီ သော  အမတှတ် ံဆိပ်ပြစ်ဒ  ကော င််း  သုိ မဟတု ် ပုေမ် ၁၃ ပါ ပင င််းပယ ်ရန် ခိငု်လံသုည ် 

အဒ  ကောင ််းပပခ ကတ် စ်ရပ်ရပ်ဒ  ကော င ်  မှတ ်ပုံတင်ခွင ် မရရိှသင ်သည ် အမတှ ်တံဆိပ်ပြစဒ်  ကောင််း  

အဒ  ောက်အ ော ်းခိငု်လံုလျှင ်မှတ ်ပုံတင်အရောရှိသည် အမတှ ်တံဆိပ် မှတ ်ပုံတ င်ပခင််းကို  တ ရော်းမဝငဒ်  ကောင ််း 

ဒ  ကညော ရမည။် 

( ခ) အက  ိ်းသက်ဆုိင်သူတ စဦ််းဦ ်း၏  ဒ လျှောက် ော်းခ က်အရ ပုေ်မ ၁၄ ပါ ပင င််းပယ ်ရန်ဆက်စပ်ဒ သော  

အဒ  ကောင ််းပပခ ကတ် စ်ရပ်ရပ်ဒ  ကော င ်  မှတ ်ပုံတင်ခွင ်မရရှိသင ်သည ် အမတှ ်တံဆိပ်ပြစဒ် ကောင ််း  

အဒ  ောက်အ ော ်းခိငု်လံုလျှင ်မှတ ်ပုံတင်အရောရှိသည် အမတှ ်တံဆိပ် မှတ ်ပုံတ င်ပခင််းကို  တ ရော်းမဝငဒ်  ကောင ််း 

ဒ  ကညော ရမည။် 

( ဂ) အမတှတ် ံဆိပ် မှတ ်ပုံတ ငပ်ခင််းကို  တ ရော ်းမဝငဒ်  ကောင််း  ဒ  ကညောဒ ပ်းရန ်ဒ လျှောက် ော်းပခင််းနငှ ်  စပ်လ ဉ််း၍ တ ရော်းရ ံု်း၏ 

အပပ်ီးသတ ်ဆုံ်းပြတ ်ခ က် သုိ မဟုတ ် စီရင်ခ ကတ် ို ကို လက်ခရံရိှလျှင်  မှတ်ပုံတင်အရောရှိသည်  

အမတှတ် ံဆိပ်မှတ ်ပုံတ ငပ်ခင််းကို  တ ရော်းမဝင်ဒ  ကောင််း ဒ  ကညော ရမည။် 

( ဃ) ( ၁) ပုေ်မခွ  ( က) ပါ တ ရော ်းမဝင်ဒ  ကောင််း  ဒ  ကညောပခင််းအတ ွက် ဒတ ောင််းဆုိခ က်ကို  မည်သည ်အခ နိတ်ငွ်မဆုိ 

ဒ လျှောက် ော ်းနိငု်သည။် 

( ၂) မရ ို်းမဒ ပြောင ဒ် သော သဒ  ောပြင ်  မှတ ်ပုံတ င်ခ  ပခင််းမဟတုလ်ျှင်  ပုေ်မခွ  ( ခ) ပါ တ ရော်းမဝင်ဒ  ကောင််း  

ဒ  ကညော ပခင််းအတ ွက်  ဒ တော င််းဆုိခ က်သည် မှတ်ပုံတ င်သည ်ဒ န မှ ငါ်းနှစ်အတငွ််းသော  ဒလျှောက် ော်း နိုင်သည။် 

( င ) တ ရော်းမဝင်ဒ  ကောင််း ဒ  ကညော သည ်  အဒ  ကောင််းရင််းမ ော်းသည်  မှတ်ပုံတ င် ော်းဒ သော  အမတှတ် ံဆိပ်၏ ကုန်ပစစည််း 

သုိ မဟုတ  ်ဝနဒ် ဆောင်မှုအခ  ိွဲ့နှင ်သော  သက်ဆုိင်လျှင်  ယင််းနှင ်ဆက်စပ်ဒ သော  မှတ ်ပုံတင်ပခင််းကုိသောလျှင်  

တ ရော်းမဝငဒ်  ကောင ််း ဒ  ကညောရမည်။ 
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( စ) မှတ ်ပုံတင်အရောရှိသည်  မှတ ်ပုံတင် ော်းဒ သော  အမတှတ်ဆိံပ်ကို တ ရော်းမဝင်ဒ  ကောင််း  ဒ  ကညော ပခင််းပြစဒ်  ကောင််း  

မှတ ်တမ််းတ င်ပပီ်း  ုိသုိ  တ ရော်းမဝင်ဒ  ကောင််း  ဒ  ကညော ပခင််းကို အမတှတ် ံဆိပ် ပုိင်ရငှ်  ံအဒ  ကောင ််း ကော်းရမည အ်ပပင် 

အမ ော်းပပည်သူသိရိှဒ စရန ် ုတ ်ပပနဒ်  ကညော ရမည။် 

၅၁။  ( က) အမတှတ် ံဆိပ် အသုံ်းပပ ပခင််းနှင ်စပ်လ ဉ််း၍ အက  ိ်းသက်ဆုိင်သူတ စဦ် ်းဦ ်း၏  ဒ လျှောက် ော်း  ခ က်အရ 

မှတ ်ပုံတင်အရော ရှိသည် ဒ အောက်ဒ ြောပ်ပပါ  တ စ်ရပ်ရပ်နှင ် ပငစိွန််းဒ  ကောင််း ဒ တွွဲ့ ရှိပါက  အမတှ ်တံဆိပ်မှတ ်ပုံတ င်ပခင််းကို  

ပယ ်ြ က်ရမည-် 

( ၁) မှတ ်ပုံတ င် ော ်းဒ သော  အမတှ ်တ ံဆိပ်နှင ် သက်ဆုိင်သည က်ုန်ပစစည််း သုိ မဟတု ်  ဝနဒ်ဆောင်မှုမ ော်းကို 

မှတ ်ပုံတင်အရော ရှိ ံ ဒ လျှောက် ော ်းသည ဒ် န မှစ၍ သုံ်းနှစအ်တငွ််း လုံ်းဝအသုံ်းမပပ ပခင််းနှင ်  အဆိုပါအသုံ်းပပ မှု 

ပ က်ကကွ်ပခင််းအတ ွက် ခိငုလုံ်ဒသော  အဒ  ကောင််းပပခ က်မရှိပခင််း၊ 

( ၂) မှတ ်ပုံတင် ော်းဒ သော  အမတှ ်တ ံဆိပ် အသုံ်းပပ ပခင််းအော်း တ စ်ဆကတ် ည််း သုံ်းနှစ် ကောဆုိင််းငံ  ော်း ပခင််းနှင ် 

အဆိုပါဆုိင််းငံ  ော်းပခင််းအတကွ်  ခိငု်လံုဒ သော  အဒ  ကောင််းပပခ က်မရှိပခင််း၊ 

( ၃) မှတ ်ပုံတင် ော်းဒ သော  အမတှ ်တ ံဆိပ်သည် ကုန်ပစစည််း၏ အမ  ိ်းအစော်း၊ ဆကစ်ပ်ဒ သော  အဒ ကောင််းအရော၊ 

အရည်အဒ သွ်း၊ အဒ ရအတ ွက၊်  ရည်ရွယ ် ော်းဒ သော  အသုံ်းဝင်မှု၊ တ န်ြုိ်း၊  မူရင််းဒေသ၊   ုတ ်လုပ်သည ်အခ နိ်တို ကို  

ဒ ြော ်ပပသည ် ညွှန််းပပခ က်မ ော ်း သုိ မဟုတ ် မ ကဒ် မှောက်ဒဝါဟောရ  အသုံ်းအနှုန််းတ ွင်  ဒ ယ ုယ   

အသုံ်းအနှုန််းပြစလ်ော ပခင််း သုိ မဟုတ ် ဓဒ လ  ုံ်းစံပြစ်လောပခင််းနှင ်  ကုန်သွယ ်မှုနယ်ပယတ် ွင်  

လက်ဒတ ွွဲ့အ သုံ်းအနှုန််းပြစလ်ော သည ်  ညွှန််းပပခ က်မ ော်း သီ်းသန ်ပါဝင်လောပခင််း။ 

( ခ) ပုေ်မခွ  ( က) အရ အမတှတ် ံဆိပ်အသုံ်းပပ ပခင််းတငွ်  ဒအောက်ပါတ ို ပါဝင်သည်- 

( ၁) မှတ ်ပုံတ င် ော ်းဒ သော  အမတှ ်တ ံဆိပ်၏  ူ်းပခော်းဒ သော  လကခဏောမ ော်းအော်းဒ ပပောင််းလ ပခင််းမရှိ   

ကွ ပပော ်းဒ သော ပုံစတံ စ်ခအုပြစ်  အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

( ၂) ပပည်ပသုိ တင်ပိ ုရန ်ရည်ရွယ ်၍ ကုန်ပစစည််းမ ော်းဒ ပေါ် တငွ ်အမတှတ် ံဆိပ်ကိ ုကပ်ပခင််း သုိ မဟုတ ် ယ င််းကနု်ပစစည််းကို 

 ုပ်ပုိ်း ော ်းပခင််းအဒ ပေါ် တငွ်  အမတှတ် ံဆိပ်ကိ ုကပ်ပခင််းတို  အပါအဝင် နိုငင်ံဒတော်  တငွ်  အသုံ်းပပ ပခင််း။ 

( ဂ) ဤဥ ပဒေအ ရ အမတှတ်ဆိံပ်အသုံ်းပပ သည ်ကောလ၊  သဒ  ောသ ောဝ သုိ မဟတု ်  နယပ်ယ ်အပါအဝင်  

အမတှတ် ံဆိပ်အော်းအသုံ်းပပ မှုကို သက်ဒ သပပရန် လုိအပလ်ျှင်  အဆိုပါ သက်ဒသပပရနတ်ောဝနသ်ည်  

အမတှတ် ံဆိပ်ပုိင်ရငှ်အဒ ပေါ်  က ဒ ရော ကဒ် စရမည။် 

( ဃ) ပယ ်ြ ယ ်ဒ စသည ် အဒ  ကောင ််းရင််းမ ော ်းသည်  မှတ်ပုံတင် ော်းဒသောအမတှ ်တဆိံပ်၏  ကုန်ပစစည််း သုိ မဟတု ် 

ဝနဒ် ဆောင်မှု အခ  ိွဲ့ နှင ်သော  သက်ဆုိင်လျှင်  ယ င််းနှင ်ဆက်စပ်ဒ သောမှတ ်ပုံတင်ပခင််းကိုသောလျှင်  ပယ ်ြ ကဒ် စရမည။် 

( င ) အမတှတ် ံဆိပ် မှတ ်ပုံတ ငပ်ခင််းကို  ပယ ်ြ က်ပပီ်းပါက အဆုိပါမှတ်ပုံတငပ်ခင််းသည်  တရော်းဝင်ရပ်စ ပပီ်း ပြစသ်ညဟ်ု 

မှတ ်ယူရမည်။ 
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( စ) မှတ ်ပုံတင်အရောရှိသည်  မှတ ်ပုံတင် ော်းဒ သော  အမတှတ်ဆိံပ်ကို ပယ ်ြ ကဒ်  ကောင််းမှတ ်တမ််းတ ငပ်ပ်ီး  

 ုိသုိ ပယ ်ြ က်ပပီ်းဒ ကောင််းကို အမတှတ် ံဆိပ်ပုိင်ရငှ် ံ အဒ ကောင ််း ကော်းရမည ်အပပင်  အမ ော်းပပည်သူသိရိှ ဒ စရန် 

 ုတ ်ပပနဒ်  ကညော ရမည။် 

၅၂။  မည်သူမဆုိ ပုေ်မ ၁၃၊  ပုေမ်ခွ  ( ဂ) နငှ ် ပင ိစွန််းသပြင ် မှတပုံ်တင ်အရောရှကိ  မှတ ်ပုံတင်ရန်ပငင ််းပယ ်  သည  ်သုိ မဟတု ်  

မှတ ်ပုံတင် ော်းပခင််းကို ပယ ်ြ က်သည ်  အမတှ ်တံဆိပ်ကို အသုံ်းမပပ ရ။ 

 

အခန််း( ၁၆) 

ဒေသဆုိင်ရောအညွှန််း 

၅၃။  သက်ဆုိင်ရော ကုန်ပစစည််းကို  ုတ ်လုပ်ဒ သော  ဒေသအတ ွင််းရိှ ဒ အောက်ဒြော်ပပပါ ပုဂ္ိ လ်မ ော်းအော ်း ကိယု ်စော်းပပ သည  ်

တ ရော်းဝင်ြွ ွဲ့ စည််း ော်းဒ သော  အြွ ွဲ့အ စည််းတ စ်ခခုုသည် ဒေသဆုိင်ရောအညွှန််းကိ ုမှတ ်ပုံတင ်လုိပါက  မှတ ်ပုံတင်ဒ ပ်းရန် 

သတ ်မှတ ်ခ က်နှင အ်ညီ  မှတပုံ်တင ်အရောရှ ံိ ဒ လျှောက် ော်း ရမည်- 

( က) သ ော ဝ ွက်ကနု် သုိ မဟုတ ်  သ ော ဝသယ ံဇောတ မ ော်းပြင ်  ကုန်ပစစည််း ုတ ်လုပ်သူမ ော်း၊ 

( ခ) စိုကပ်  ိ်းဒ ရ်း ွက်ကုန် ုတ ် လုပ်သူမ ော ်း၊ 

( ဂ) လက်မှုပစစည််း သုိ မဟုတ ် စက်မှုပစစည််းဆုိင်ရော ုတက်နု်   ုတ်လုပ်သူမ ော်း၊ 

( ဃ) ပုေ်မခွ  ( က) မှ ( ဂ) အ ိ ဒ ြော ်ပပ ော်းသူမ ော်း၏ ကိုယစ်ော်း သက်ဆုိင်ရောအစို်းရဌောန၊  အစို်းရအြွ ွဲ့ အစည််းမ ော်းမှ 

တ ော ဝနရ်ှိသူမ ော ်း။ 

၅၄။  ( က) ဒေသဆုိင်ရော အညွှန််း မှတ ်ပုံတင်ဒ လျှောက် ော်းရောတငွ်  ဒအော က်ပါသတ ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင အ်ညီ  ဒ လျှောက် ော်းရမည်- 

( ၁) ဒ လျှောက် ော ်းသည ် အြွ ွဲ့အစည််း သုိ မဟတု ် ကိယု ်စော်းလှယ်၏ အမည၊် နိုငင်ံသော်းနငှ ဒ် နရပ်လိပ်စော၊ 

( ၂) မှတ ်ပုံတင်ဒ လျှောက် ော ်းပခင််းအတကွ်  ဒေသဆုိင်ရောအညွှန််း၊ 

( ၃) ဒ လျှောက် ော ်းသည ်  ဒေသဆုိင်ရောအညွှန််း ွက်ရိှရောဒေသ၊ 

( ၄) ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််းအပြစ ်ညွှန််းဆုိသည  ်ကုန်ပစစည််း။ 

( ခ) အဆိုပါ ဒ လျှောက်လွှောမ ော ်းနှင ်အတ ူ  ဒအော က်ပါတ ို ကို ဒ ြော်ပပရမည်- 

( ၁) ကုန်ပစစည််း၏  ူ်းပခော ်းဒသော  အခ က်အလက်မ ော်း သုိ မဟုတ ် အရည်အဒ သွ်း သုိ မဟတု ်  ငဒ် ပေါ်ဒ က ော် ကော်းမှု၊ 

( ၂) ကုန်ပစစည််း၏ တကိ စွော  သတ ်မှတ ် ော ်းဒ သော  အရညအ်ဒ သွ်း၊   ငဒ် ပေါ်ဒ က ော် ကော်းမှု သုိ မဟုတ ် 

ဝဒိ သသလကခဏော မ ော်း၊  မူရင််းဒ ေသနငှ ်  ုတ်လုပ်မှုနည််းစနစ်တို ၏ဆက်စပ်မှု၊ 

( ၃) သတ ်မှတ်သည ် အပခော်းအခ က်မ ော ်း။ 

( ဂ) ဒ လျှောက် ော ်းရော တငွ်  သတ ်မှတ်သည ်  မှတ ်ပုံတ ငဒ်  က်းကို  ဒ ပ်းသွင််းရမည။် 

၅၅။  ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််းသည်  ဒ အောက်ပါအခ က် တ စ်ရပ်ရပ်နှင ် ပင ိစွန််းဒ နပါက မှတ ်ပုံတင ်ခငွ ်မရိှဒစရ- 

( က) ပုေ်မ ၂၊ ပုေ်မခွ  ( ဏ) ပါဒေသဆုိင်ရောအညွှန််း၏ အဓိပပောယ ်ြွင ်ဆုိခ က်နှင ် ကိကု်ညီမှုမရှိပခင််း၊ 
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( ခ) အဆိုပါ ဒေသဆုိင်ရော  အညွှန််းကို သုံ်းစွ မည  ်ကုန်ပစစည််းသည် နိုင်ငဒံတ ော်ရိှ အမ ော်းသုံ်းဒ ဝါဟော ရတငွ်  

ဒ ယ  ုယ  အသုံ်းအနှုန််း သုိ မဟုတ ် ဓဒ လ  ုံ်းစံပြစဒ် နပခင််း၊ 

( ဂ) အမ ော ်းပပည်သူ၏ ဒ အ်းခ မ််းတ ည်ပငိမ်ဒရ်း သုိ မဟတု ်  ကိယု ်က င ်တ ရော်း ဒကောင ််းမွနဒ် ရ်း သုိ မဟုတ ် 

အမ ော်းပပည်သူဆုိင်ရောမူနငှ ်  ဆန ်က ငဒ် သော  ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််းတ စ်ရပ်ပြစ်ပခင််း။ 

၅၆။  အက  ိ်းသက်ဆုိင်သ ူမညသူ်မဆုိ သုိ မဟုတ ် သက်ဆုိငရ်ောဌောန၊  အြွ ွဲ့ အစည််းမဆုိ ဒအော က်ပါ အဒ  ကောင််းပပခ က်မ ော်းပြ င ် 

ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််းအော ်း မှတ ်ပုံတင် ော်းပခင််းကို  တရော်းမဝင်ဒ  ကောင််း ဒ  ကညော ရန ်သုိ မဟုတ ် ပယ ်ြ ကဒ် ပ်းရန ်

မှတ ်ပုံတင်အရော ရှိ ံ ဒ လျှောက် ော ်းနိုင်သည-် 

( က) ပုေ်မ ၂၊ ပုေ်မခွ  ( ဏ) ပါ ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််း၏ အဓိပပောယ ်ြွင ်ဆိုခ ကန်ငှ ်  ကိုက်ညီမှု မရှိပခင််း၊ 

( ခ) ပုေ်မ ၅၄၊  ပုေ်မခွ  ( ခ) ပါ ခ မှတ ် ော ်းဒ သော  အခ က်အလက်မ ော်းနှင ်  သက်ဆုိင်သည လုိ်အပခ် က်မ ော်း  နှင ် ကိုက်ညဒီ စရန ်

ဒ သခ ောစေွာ  ဆက်လက်လုပ်ဒဆော င်နိငု်မှုမရှိပခင််း၊ 

( ဂ) မူရင််း ွက်ရိှရော နိငု်ငတံ ွင်  အကော အကယွ ်ပပ လုပ်မ ော်းဒ သော  သုိ မဟတု ် ကောကယွ ်ပခင််းရပ်စ သွော်း  ဒ သော  သုိ မဟတု ်  

အဆိုပါနိုင်ငတံ ွင် အသုံ်းမပပ ဒတ ော ဒ သော  ပပည်ပဒေသဆုိင်ရော  အညွှန််းတ စ်ရပ်ရပ်ပြစ်ပခင််း၊ 

( ဃ) အမ ော်းပပည်သူ၏ဒ အ်းခ မ််းတ ည်ပငိမ်ဒရ်း သုိ မဟတု ်  ကိယု ်က င ်တ ရော်း ဒကောင ််းမွနဒ် ရ်း သုိ မဟုတ ် 

အမ ော်းပပည်သူဆုိင်ရောမူနငှ ်  ဆန ်က င ဒ် နဒ သော  ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််း တစ်ရပ်ပြစ်ပခင််း။ 

၅၇။  (က) မှတ ်ပုံတ ငစ်ောရင််းတွငဒ် ြော်ပပ ော ်းဒ သော  ကုန်ပစစည််းမ ော်းနှင ်စပ်လ ဉ််း၍ သတ ်မှတ ်ဒ ြော်ပပ ော်း  ဒ သော  ဒ ေသအတ ွင််း 

၎င ််း၏လုပ်ငန််းဒ ဆောင်တော မ ော်းကို ဒ ဆောင်ရွကဒ် နသူမ ော်းကသောကုန်သွယ ်မှု  လုပ်ငန််းဒဆောင်ရွကရ်ောတငွ်  

မှတ ်ပုံတင် ော်းဒ သော  ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််းကိုသုံ်းစွ ခွင ်ရှရိမည်။  သုိ ရောတ ွင်  အဆိုပါကုနပ်စစည််းမ ော်းသည် 

မှတ ်ပုံတင်စော ရင််းတငွ်သတ ်မှတ ်ဒ ြော်ပပ ော ်းဒ သော  အရညအ်ဒ သွ်း၊   ငဒ် ပေါ်ဒ က ော် ကော်းမှု  သုိ မဟုတ ် 

အပခော ်းဒ သော ဝဒိ သသလကခဏော မ ော်းနှင ်  ပပည ်စံရုမည။် 

( ခ) သံတဒူ  ကောင််းကွ ပြစဒ် နသည ်  ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််းမ ော်းတ ွင်  မှတ ်ပုံတ င်ပပီ်းဒ သော  ဒေသဆုိင်ရော အညွှန််းအမည်နငှ ်  

ဒ နာက်ပုိင််းတ ွင် မှ မှတ ်ပုံတငသ်ည ်  သံတဒူ  ကောင််းကွ  ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််း အမညတ် ို အ ကော်း  လက်ဒတွွဲ့ က င ်သုံ်းမှုတငွ်  

သိသော  င်ရှော်းဒ သော ကွ ပပော်းပခော ်းနာ်းမှုရိှသည ်အခါမှသော  သက်ဆုိင်ရော  ုတ ်လုပ်သူမ ော်းအော ်း  

သော တညူီမျှပပ မူဆက်ဆံရန်နငှ ်  စော်းသုံ်းသူမ ော်းအော်း  င်ဒယ ောင်   င်မှော်းမပြစဒ် စရန် လုိအပခ် က်တို ကိ ု

 ည ်သွင််းစဉ််းစော်း၍ အကောအကွယဒ် ပ်းရမည။် 

( ဂ) မှတ ်ပုံတင် ော်းဒ သော  ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််း၏ အခငွ ်အဒ ရ်းရရိှသူသည်  ဒ အောက်ပါကစိစရပ်မ ော်းကို 

ကောကယွတ် ော်းဆီ်းပုိင်ခငွ ်ရှသိည်- 

( ၁) ကုန်ပစစည််း၏ ဒ ေသဆုိငရ်ောအည ွှန််းနငှ ်စပလ် ဉ််း၍  အမ ော်းပပည်သူကိ ုလှည ပ်ြော်းရန်အလုိ ငှော  

မူရင််းဒ ေသမှန်မှမဟုတ ်   အဆုိပါဒ ေသမှ  ွက်ရိှဒ သောပစစည််းပြစဒ်  ကောင််းဒ ြောပ်ပ၍  တ စန်ည််းနည််းပြင ် 

အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 
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( ၂) တ ရော်းမျှတ မှုမရှိသည ်  ယဉှပ်ပ ိင်မှုတ စရ်ပ်ကိပုြစဒ် စဒ သော  မှတ်ပုံတ င် ော်းသည ်  ဒေသဆုိင်ရော အညွှန််းကိ ု

တ စ်နည််းနည််းပြင ် အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

( ၃) ကုန်ပစစည််း၏ မူရင််းဒ ေသကို ညွှန်ပပရောတငွ်ပြစဒ် စ၊  ဒေသဆုိင်ရောအညွှန််းကိ ုောသောပပနဆုိ်၍ 

အသုံ်းပပ ရောတ ွင်ပြစဒ် စ၊  အမ  ိ်းအစော ်း၊  အုပ်စု၊ ပုံစ၊ံ  တ ုပပခင််း သုိ မဟုတ ် အလော်းတဒူ ြော်ပပခ က်မ ော်းပြင ်  

ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််းကို တ ွ ြက်အသုံ်းပပ  ော်းရောတငွ်ပြစ်ဒစ  အပငင််းပွော်းဒ နဒ သော  ဒ ေသဆုိင်ရော အညွှန််းပြင ် 

ဒ ြော ်ပပ ော်းဒ သော  ဒ ေသမှမဟတု ်သည ်  ကုန်ပစစည််းမ ော်းအတကွ် ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််းကို အသုံ်းပပ ပခင််း။ 

( ဃ) ကုန်ပစစည််းမူရင််း ွက်ရိှရော  နယ ်နိမိတ ်၊  ဒ ေသ သုိ မဟတု ်  နယ ်ဒ ပမကို တကိ မှန်ကန်စွောဒ ြော်ပပ ော်း  ဒ သော်လည််း 

အပခော ်းနယ ်နိမိတ ်မှ ွက်ရိှဒသော  ကုန်ပစစည််းအပြစ ်အမ ော်းပပည်သူကိ ုမှော်းယ ွင််းစေွာဒ ြော်ပပ ော်း  ဒ သော  

အပခော ်းဒ ေသဆုိင်ရော အညွှန််းမ ော်း သည် ပုေ်မခွ  (က) နှင ် ( ဂ) တ ို ပါအခွင အ်ဒ ရ်းမ ော်းမရရိှဒစရ။ 

၅၈။  ( က) မှတ ်ပုံတင်အရောရှသိည်  ဒ လျှောက် ော်းခ က်အော်း ပုေ်မ ၅၃၊  ပုေ်မ ၅၄၊  ပုေ်မ ၅၅ တ ို နှင ် ကိကု်ညီမှုရိှပါက 

ဒ လျှောက် ော ်းခ က်တငွ်  ပါဝငဒ် သော အဒ  ကောင််းအရောမ ော်းနှင  ်အခ က်အလက်မ ော်းကိ ုသတမှ်တ်ခ ကမ် ော်းနှင ်အညီ  

 ုတ ်ပပနဒ်  ကညော ရမည။် 

( ခ) ဒေသဆုိင်ရော အညွှန််း မှတ ်ပုံတင်ပခင််းနှင ်စပ်လ ဉ််း၍ ကန ်ကွက်လုိသူသည် အမတှတ် ံဆိပ်၏ 

ကန ်ကွက်ပခင််းဆုိင်ရော ပပဋ္ဌော န််းခ က်မ ော်းကို  လုိအပ်သလုိ အသုံ်းပပ နိုင်သည်။ 

( ဂ) မှတ ်ပုံတင်အရောရှိသည်  ကန ်ကွက်ခ က်ကိ ုလက်ခရံရိှပခင််း မရှိလျှင်ဒ သော်လည််းဒ ကောင််း၊  ကန က်ွကခ် ကက်ို 

ပင င််းပယ ်ခ  လျှင်ဒ သော ်လည််းဒကောင ််း  ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််းကို မှတ်ပုံတငဒ် ပ်းရမည်။ 

၅၉။  မှတ ်ပုံတ င် ော်းဒ သော  ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််း၏ သကတ်မ််းသည် ၎င ််းကိုအကောအကယွ ်ဒ ပ်းရနခ်ငွ ်ပပ ခ   သည  ်

 ူ်းပခော်းဒ သော ဝဒိ သသလကခဏော မ ော ်း၊  အရည်အဒ သွ်း သုိ မဟုတ ်  ငဒ် ပေါ် ဒက ော် ကော်းမှုမ ော်း  တ ည်ရှဒိ နသဒ ရွွဲ့  ဤဥ ပဒေအ ရ 

အကော အကယွ ် ရရိှဒစရမည်။ 

၆၀။  ( က) ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််းတ စ်ရပ်ကို ဤဥ ပဒေနှင  အ်ညီ  မှတ်ပုံတ ငဒ် လျှောက် ော်းပပ်ီးဒ နာကအ်မတှ ်  တ ံဆိပ်မှတ ်ပုံတင ်ရန်  

ဒ လျှောက် ော ်းလောလျှင်  ပုေ်မ ၅၇  ကို ခ  ိ်းဒြော က်၍ပြစဒ် စ၊  တ ူညဒီ သော ုတ ်ကုန် နငှ ်ဆက်စပ်၍ပြစဒ် စ  အသုံ်းပပ ဒသော  

အမတှတ် ံဆိပ်မှတ ်ပုံတ ငပ်ခင််းအော ်း  မှတ ်ပုံတ ငအ်ရောရှိက ပငင််းပယ ်ရမည။် 

( ခ) မှတ ်ပုံတင် ော်းဒသော  အမှတ ်တံဆိပ်မ ော ်းသည်  ပုေ်မခွ  ( က) နငှ ် ပင ိစွန််းဒ  ကောင််းဒတ ွွဲ့ရှိပါက  

ယ င််းအမှတတ် ံဆိပ်မ ော်းသည်  တ ရော်းမဝငဒ်  ကောင ််းဒ  ကညော ပခင််းခံရမည်။ 

( ဂ) ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််းကို မှတ ်ပုံတင်ရန် မဒ လျှောက် ော်းမီ သဒ  ောရ ို်းပြင ် မှတ်ပုံတင ်ော်းပပ်ီးဒ သော  သုိ မဟတု ်  

ဒ လျှောက် ော ်းပပ်ီးဒ သော  အမတှတ် ံဆိပ်သည်  ပုေ်မ ၅၇  ကို ခ  ိ်းဒ ြောက်၍ အသုံ်းပပ  ော်းဒ သော်  လည််း အခန််း ( ၁၅) ပါ 

ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော ်းနှင ် ပငိစွန််းပခင််းမရှိလျှင်  ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််း မှတ်ပုံတငပ်ခင််း တ ွင်  မည်သုိ ပင်ရှိဒစကောမှု အဆိုပါ 

 ုတ ်ကုနမ် ော်းအတကွ် ဆကလ်က်အသုံ်းပပ နိုင် သည်။  မှတပုံ်တင ်အရောရှသိည် အဆိုပါကစိစရပ်မ ော်းအတကွ်  

ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််းအသုံ်းပပ မှုကိ ုယ င််းနငှ ်  ဆက်နွှယဒ် နဒသော  အမတှတ် ံဆိပ်အသုံ်းပပ မှုက  သုိ ခွင ်ပပ ရမည။် 
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၆၁။  ( က) သက်ဆုိင်ရောဌော န၊  အြွ ွဲ့အ စည််းမ ော ်းသည်  အကောအကွယ်ရရှိ ော်းဒ သော  ဒေသဆုိင်ရောအညွှန််း မ ော်းကိ ု

ကကီ်း ကပ်ကွပ်က ရမည်။  ကကီ်း ကပ်ကွပ်က မှုဆုိင်ရော  လုပ်ငန််းအခ  ိွဲ့ ကို  အပခော်းပုဂ္ ိလ်တစဦ် ်းအော ်း  လွှ အပ်နိငု်သည်။ 

( ခ) ကကီ်း ကပ်ကွပ်က မှုတ ွင် ဒအော က်ပါတ ို  ပါဝင်ရမည်- 

( ၁) ဒေသဆုိင်ရော အညွှန််းအပြစ်  မှတ ်ပုံတင် ော်းဒ သော ုတက်ုန်မ ော်း၏  သတ ်မှတဒ် ြော်ပပခ က်မ ော်းနှင ်  သကဆုိ်င်ရော  

 ုတ ်ကုနတ် ို ၏ ကိုက်ညီမှု၊ 

( ၂) မှတ ်ပုံတင် ော်းဒ သော  ဒ ေသဆုိင်ရောအညွှန််းအမညမ် ော်းအော ်း ဒ စ ်းကွကတ် ွင်  အသုံ်းပပ မှု။ 

( ဂ)  ုတ ်ကုန၏် သတ ်မှတဒ်ြော ်ပပခ က်မ ော ်းနငှ ်  ကိုက်ညီရန ်ကကီ်း ကပ်ကွပ်က မှုအတ ွက် ကုန်က စရတိ ် အော ်း 

အက  ိ်းသက်ဆုိင်သူမ ော ်းမှ ဒ ပ်းဒ ဆော င်ရမည်။ 

၆၂။  ဒေသဆုိင်ရော အညွှန််း၏ အခွင ်အဒ ရ်းမ ော ်း  ိပါ်းခ  ိ်းဒြောက်ပခင််းနငှ ်စပလ် ဉ််း၍ ဤဥပဒ ေပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းအပပင်  

သတ ်မှတ ်ခ က်မ ော်းအော ်း ဒ ြောက်ြ က်ပါက  အမတှတ် ံဆိပ် အခွင ်အဒ ရ်း  ိပါ်းခ  ိ်းဒြောကမ်ှုမ ော်း၏ အဒ ရ်းယ ူမှုဆုိင်ရော  

ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော ်းအတ ိုင််းဒ ဆောင်ရွကရ်မည။် 

 

အခန််း( ၁၇) 

ကုန်သွယ်မှုအမည ်

၆၃။  (က) ကုန်သွယ ်မှုအမညသ်ည်  အမတှတ် ံဆိပ်တ စ်ခ၏ု အစိတအ်ပိုင််းတ စ်ရပ်အပြစ် ပါဝင် သည်ပြစ်ဒစ၊ 

မပါဝင်သည်ပြစ်ဒစ ယင််းကနုသွ်ယ်မှုအမညက်ို မှတ်ပုံတ င်ပခင််းမပပ ဒသော်လည််း  အကောအကွယဒ် ပ်းရမည။် 

( ခ) အမည ်သုိ မဟုတ ် သတ ်မှတ ်ဒ ြော်ပပခ ကတ် စ်ရပ်၏  သဒ ောသ ောဝအရပြစဒ် စ၊  ယင််းကို ည ်သွင််း 

အသုံ်းပပ ပခင််းအော ်းပြင ်ပြစဒ် စ  အမ ော်းပပည်သူ၏ ဒ အ်းခ မ််းတည်ပငိမ်ဒ ရ်း သုိ မဟုတ ် ကိုယက် င ်သိကခောကို 

ဆန ်က င် ိပါ်းဒ စလျှင၊်  အ ူ်းသပြင  ်ယ င််းအမညပ်ြင ဒ် ြော်ပပ ော်းဒ သော  စီ်းပွော်းဒ ရ်းလုပ်ငန််း သဒ  ောသ ောဝသည်  

ကုန်သွယ ်မှုနယ ်ပယ ်  သုိ မဟတု ်  အမ ော်းပပည်သူကိ ုလှည ်ပြော်းသက  သုိ  ပြစဒ် ပေါ် ဒစလျှင်  ယ င််းအမည် သုိ မဟတု ်  

သတ ်မှတဒ် ြောပ်ပခ က်ကို  ကနုသွ်ယ ်မှုအမညအ်ပြစ ်အသုံ်းမပပ ရ။ 

( ဂ) ကနု်သွယ ်မှုအမည ်တစ်ခနုှင ် ပ်တ ူ  သုိ မဟတု ် အလော်းတ ူဒ သော  အမတှ ်အသော်းကို  အပခော်းကုနသွ်ယ ်မှုအမည်  

အပြစလ်ည််းဒကောင််း၊ အမတှတ် ံဆိပ်အပြစ်လည််းဒ ကောင််း  ခွင ်ပပ ခ က ်တ စ်စံတု စ်ရောမရှ ိ  အသုံ်းပပ ပခင််းသည် 

အမ ော်းပပည်သူကိ ု င်ဒယောင ်င်မှော်းပြစဒ် စလျှင်  ကုန်သွယ ်မှု  အမညက်ိ ုအကောအကယွ ်ဒ ပ်းရမည်။ 

 

အခန််း( ၁၈) 

အပပည်ပပည်ဆုိင်ရော မှတ်ပုံတင်ဒလ ောက် ော်းပခင််း 

၆၄။  အပပည်ပပညဆုိ်ငရ်ော အမတှ ်တ ံဆိပ် မှတ ်ပုံတ င်စနစ် သဒ  ောတ ူစောခ  ပ်တငွ်  နိုငင်ဒံ တော်က  အြွ ွဲ့ဝင်အပြစ် 

ဝင်ဒ ရော က်ပပီ်းဒ နာက်  ပပညတ်ငွ််းမှပြစ်ဒ စ၊  ပပည်ပမှပြစဒ် စ  အမတှတ် ံဆိပ်မှတ်ပုံတ ငဒ် ပ်းရန်  ဒ လျှောက် ော်းလုိသူမ ော်းသည်  
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အပပည်ပပည်ဆုိင်ရော  မှတ ်ပုံတင်စနစ်ကို က င  ်သုံ်းလုိပါက  သတ ်မှတ်ခ က်နှင ် အညီ မှတ ်ပုံတ ငအ်ရောရှိ ံ 

ဒ လျှောက် ော ်းနိငု်သည။် 

 

အခန််း( ၁၉) 

အယူခပံခင််း 

၆၅။  ( က) မှတ ်ပုံတ င်အရော ရှကိ  ဤဥ ပဒေအ ရ ခ မှတဒ် သော  ဆုံ်းပြတ်ခ ကတ် စ်ရပ်ရပ်ကို မဒ က နပ်သူသည် 

ယ င််းဆုံ်းပြတ ်ခ ကက်ို  ုတ ်ပပန်ဒ  ကညော သည ်ဒ န မှ  ရက်ဒပါင််း ၆၀ အတငွ််း ဒ အဂ င ်စီ ံ အယ ူခဝံင်နိုင်သည်။ 

( ခ) ပုေ်မခွ  ( က) အရ အယခူမံှုတ ွင်  ဒ အဂ င ်စီသည် မှတ်ပုံတ ငအ်ရောရှိ၏ ဆုံ်းပြတ ်ခ ကက်ို အတည်ပပ ပခင််း၊ ပယ ်ြ က်ပခင််း၊  

ပပင်ဆငဒ် ပပောင််းလ ပခင််း သုိ မဟုတ ် သကဒ် သခံအဒ  ောကအ် ော်းမ ော်း   ပ်မံရယ ူရန်  ညွှန် ကော်းပခင််းပပ နိုင်သည်။ 

( ဂ) ပုေ်မခွ  ( ခ) အရ သက်ဒသခံအဒ  ောက်အ ော်း   ပ်မံရယတူ င်ပပလောလျှင်  ဒ အဂ ငစ်ီသည်  မှတ်ပုံတ ငအ်ရောရှိ၏ 

ဆုံ်းပြတ်ခ က်ကိ ုအတည်ပပ ပခင််း၊  ပယ ်ြ ကပ်ခင််း သုိ မဟတု ်  ပပင်ဆငဒ် ပပောင််းလ ပခင််း ပပ နိငုသ်ည်။ 

၆၆။  ဒ အဂ င ်စကီ ခ မှတဒ် သော ဆုံ်းပြတ်ခ က်ကို မဒ က နပ်သူသည်  ယ င််းဆုံ်းပြတ ်ခ က ်အဒ  ကောင ််း ကော်း  စောကိ ု

လက်ခရံရိှသည ်ဒန မှ ရကဒ် ပါင််း  ၉၀ အတငွ််း ဤကိစစအလုိ ငှော  ပပညဒ်  ောင်စတု ရော်းလွှတဒ် တော်ခ  ပ်  က စီရင်ပိငု်ခငွ ်အောဏော  

အပန်ှင််း ော်းသည ် မူပုိငခ်ွင တ် ရော်းရ ံု်းသုိ  ဒ လျှောက် ော်းနိုငသ်ည်။ 

 

အခန််း( ၂၀) 

မူပုိင်ခွင တ်ရော်းရုံ်းတည်ဒ ောငပ်ခင််း 

၆၇။  ပပညဒ်  ောင်စတု ရော်းလွှတ ်ဒတော ်ခ  ပ်သည-် 

( က) မူပုိင်ခငွ ်ဆိုင်ရောကိစစရပ်မ ော ်းနှင ်  စပ်လ ဉ််း၍ ပပစမ်ှုဒ  ကောင််းအရပြစဒ် စ၊  တ ရော်းမဒ  ကောင််းအရပြစဒ် စ  

တ ရော်းစွ ဆုိမှုမ ော ်းကိ ုစစဒ် ဆ်းစီရင်ရန် သင ဒ် လ ောဒ် သော  နယဒ် ပမဒေသတ ွင်  မူပုိင်ခငွ တ် ရော်းရ ံု်းမ ော်း တည်ဒ  ောင်၍ 

တ ရော်းသူကကီ်းမ ော ်းကိ ုခန ် ော်းနိုင်သည်။ 

( ခ) ပုေ်မခွ  ( က) အရခန ် ော ်းသည ်  တ ရော်းသူကကီ်းမ ော်းကို မူပုိင်ခွင ်ဆုိင်ရောကိစစရပ်မ ော်းကိုစစ်ဒ ဆ်းစီရငန်ိုင်  ရန ်

စီရင်ပိငု်ခငွ ်အော ဏော နှင ် လုပ်ပုိင်ခွင ်မ ော်းကိ ုအပန်ှင််းနုိင်သည။် 

( ဂ) ပုေ်မခွ  ( က) အရ မူပုိင်ခွင  ်တ ရော်းရံု်းမ ော ်းကို တညဒ်  ောင် ပခင််းမပပ မီ မူပုိင်ခငွ ်ဆိုင်ရောကိစစရပ်မ ော်းကို စစဒ် ဆ်းစီရငရ်န ်

သင ်ဒ လ ော ်ဒ သော တ ရော ်းရ ံု်းအော်း မူပုိင်ခွင ်တရော်းရံု်းမ ော်း၏ စီရငပုိ်င်ခွင ်အောဏောနငှ ်  လုပ်ပုိင်ခွင မ် ော်းကို အပန်ှင််းနုိင်သည။် 

( ဃ) မူပုိငခ်ွင  ်တ ရော်းရ ံု်းမ ော ်းက ခ မှတ ်ဒ သော  စီရင်ခ က်၊ အမနိ ်နှင ်ဆုံ်းပြတ်ခ က်မ ော်းအဒ ပေါ်အယ ူခမံှု၊  ပပင်ဆင်မှုမ ော်းကို 

စီရင်ပိငု်ခငွ ်ရှသိည  ်မူပုိင်ခငွ တ် ရော်းရ ံု်းမ ော ်း၏ စီရင်ပိငု်ခွင အ်ော ဏောနငှ ်  လုပ်ပုိင်ခွင ်မ ော်းကို သတ ်မှတ ်ဒ ပ်းရမည။် 

( င ) ပုေ်မ ၆၆ အရ ဒ လျှောက ်ော ်းခ က်မ ော ်းကို  စစဒ် ဆ်းစီရင်ရန် သင ဒ် လ ော်သည ် မူပုိင်ခငွ ်တ ရော်းရ ံု်းသုိ  စီရင်ပိငု်ခွင အ်ောဏော နှင ် 

လုပ်ပုိင်ခွင ်မ ော ်း အပန်ငှ််းရမည။် 
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အခန််း( ၂၁) 

အမတှတ်ံဆိပ်မူပုိင်ခငွ ်ဆိုင်ရော အခွင ်အဒရ်းကို အဒကောက်ခနွ်ဦ်းစီ်းဌောနက အကောအကွယဒ်ပ်းပခင််း 

၆၈။  အခွင အ်ဒ ရ်းရရိှသူသည် အမတှတ် ံဆိပ်အတ ုကို  အသုံ်းပပ  ော်းသည်ဟု စွပ်စွ ခံ ော်းရဒသော  ကုန်ပစစည််းမ ော်းကိ ုနိငုင်ံဒတ ော်  

နယ ်နိမိတ ်အတ ွင််းသုိ  တ င်သငွ််း ော ်းဒ  ကောင််း  သုိ မဟုတ ် တ င်သငွ််းလ က် ရှိဒ ကောင််း သုိ မဟုတ ် တ င်သငွ််းရန်ရိှဒ ကောင််း 

သံသယ ပြစြွ်ယ ်ရော  အဒ  ောက်အ ော ်းရှိပါက  အဆိုပါ ကနု်ပစစည််းကုန်သွယ ်မှုလမ််းဒ  ကောင ််းအတငွ််းသုိ  

လွတ ်လပ်စွောဝင်ဒ ရောက်ခငွ ်ပပ ပခင််းကုိ  ဆုိင််းငံ မနိ ် ုတ ် ဒ ပ်းရနသ်တ ်မှတခ် က်နငှ ်အညီ  အဒကောက်ခွနဦ် ်းစီ်းဌောန 

ညွှန် ကော်းဒ ရ်းမှြူ်းခ  ပ် ံ ဒ လျှော က် ော်းနိငု်သည်။ 

၆၉။  ( က) အဒကောကခ်ွနဦ် ်းစီ်းဌော န  ညွှန် ကော်းဒ ရ်းမှြူ်းခ  ပ်သည်- 

( ၁) ပုေ်မ ၆၈ အရ ဒ လျှောက ်ော ်းခ က်ကုိ  လက်ခရံရိှသည ဒ် န မှ ရကဒ် ပါင််း ၃၀ အတ ွင််း ယ င််းဒ လျှောက်  လွှောကို 

လက်ခဒံ  ကောင််းသုိ မဟုတ ်  ပငင််းပယဒ်  ကောင််းဒ လျှောက် ော်းသူ ံ အဒ  ကောင််း ကော်းရမည။် 

( ၂) ဒ လျှောက် ော ်းခ က်ကို  စိစစ်ရန ်လုိအပ်ဒ သော  သတင််းအခ က်အလက်မ ော်း မပပည စ်ံုခ  လျှင်  ဒ လျှောက် ော်းသူမှ 

အဒ  ကောင ််း ကော်းစော   ုတ ်ပပနသ်ည ်ဒ န မှ ၁၅ ရက ်အတ ွင််း သတ င််းအခ က်အလက်မ ော်း   ပ်မံပြည ်စွက်ဒ ပ်းပုိ ရန ်

ယ င််း၏ဆုံ်းပြတ ်ခ ကက်ို ဒ လျှော က် ော်းသူ ံ အဒ  ကောင််း ကော်းစောဒ ပ်းပုိ ၍ ဒ ရ ွဲ့ ဆုိင််းရမည်။ 

( ၃) ဒ လျှောက် ော ်းခ က်ကို  လက်ခရံောတ ွင်  အောမခံခ ကတ် စရ်ပ်ကိ ုအဒကောက်ခွနဦ် ်းစီ်းဌောနတ ွင်  သတ ်မှတ ်ခ ကန်ငှ ်အညီ  

ဒ လျှောက် ော ်းသူမှဒ ပ်းရန်  သတ ်မှတန်ိုင်သည။် 

( ၄) ဒ လျှောက် ော ်းခ က်ကို  ပငင််းပယ ်ခ  လျှင်  အဒ  ကောင််းပပခ က်ကို ရငှ််းလင််းစေွာ  ဒ ြော်ပပရမည်။ 

( ခ) ဒ လျှောက် ော ်းသူသည်  ပုိမုိတိုဒတော င််းဒ သော  အခ နိက်ောလတ စ်ခကုို ဒတ ောင််းဆုိပခင််းမပပ ခ  လျှင်  ပုေ်မခွ  ( က) ပါ 

လုပ်ဒ ဆော င်မှုမ ော ်းသည်  ဒ ပခောက်လအ ိ သက်ဒရောက်မှုရိှဒစရမည်။ 

၇၀။  (က) အဒ ကော က်ခနွဦ် ်းစီ်းဌောန  ညွှန် ကော်းဒ ရ်းမှြူ်းခ  ပ်သည်  ပုေ်မ ၆၉ အရ ဒ လျှောက် ော်းခ က်ကုိ  လက်ခပံပ်ီးဒ နာက်ပြစ်ဒ စ၊  

အဒ ကော က်ခနွဦ် ်းစီ်းဌောန၏ စစ်ဒ ဆ်းဒတ ွွဲ့ရှိခ ကအ်ရပြစဒ်စ  အမတှတ် ံဆိပ်အတ ု ကို အသုံ်းပပ ၍ တ င်သငွ််းဒ သော  

ကုန်ပစစည််းပြစသ်ညဟ် ုယ ူဆနိုင်ဒ သော ခိငု်လံုသည ်  အဒ  ောက်အ ော်းမ ော်း  ရှိလျှင်  

အဆိုပါကုန်ပစစည််းမ ော ်းကုန်သွယ ်မှုလမ််းဒ  ကောင််းအတငွ််းသုိ  လွတ်လပ်စွော  ဝင်ဒ ရောက်ခငွ ်ပပ ပခင််းကို  ဆုိင််းငံ  ော်းရမည။်  

ယ င််းသုိ  ဆုိင််းငံ  ော်းပခင််းကို ဒလျှောက် ော ်းသူနှင ် တ င်သငွ််းသူတို အော ်း ခ က်ခ င််းအဒ  ကောင််း ကော်းရမည။် 

( ခ) အဆိုပါကုန်ပစစည််းသည် အမတှတ် ံဆိပ်အတ ုကို အသုံ်းပပ  ော်းသည ် ကုန်ပစစည််းပြစ်ဒ ကောင််း ဒ လျှောက် ော်းသူ၏ 

ဒ တော င််းဆုိခ က် မှန်ကန်ဒ  ကော င််း  သကဒ် သပပရန် အဒ ကောက်ခနွ်ဦ ်းစီ်းဌောန  ညွှန် ကော်းဒ ရ်းမှြူ်းခ  ပ်သည်  

လျှ ိွဲ့ ဝကှ်သတင််းအခ ကအ်လက်မ ော ်းအော ်း  မဒ ပါက် ကော်းဒ စ   ဆုိင််းငံ  ော်း ဒ သော  ကုန်ပစစည််းမ ော်းကိ ု

ဒ လျှောက် ော ်းသူနငှ ်  တင်သငွ််းသူတို အော ်း လုံဒ လောက်ဒသော  စစ်ဒဆ်းခွင ပ်ပ ရ မည်။ 

၇၁။  ( က) ဒ လျှောက် ော ်းသူ ံ ဆုိင််းငံ မနိ ်ကိ ုအသိဒ ပ်းအဒ  ကောင ််း ကော်းသည ဒ် န မှ ၁၅ ရကအ်တငွ််း  ဒ လျှောက် ော်းသူက  

အမှုကိစစအမှော်းအမနှ်အဒ ပေါ်  ဆုံ်းပြတ်နိုင်ရန ်အဒ ရ်းယဒူ ဆောင်ရွကပ်ခင််းကုိ  စတ င်  ဒ ဆောငရ်ကွ်ဒနဒ  ကောင််း  သုိ မဟတု ်  

မူပုိင်ခွင တ် ရော်းရံု်းမှ ကုန်ပစစည််းစီ်းဆင််းမှုဆုိင််းငံ သည ် ယ ောယအီဒ ရ်း ယ ူဒ ဆောင်ရွကခ် က်မ ော်းသည်   ကန ် ကောဒ နဒ  ကောင််း  
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အဒ ကော က်ခနွဦ် ်းစီ်းဌောန  ညွှန် ကော်းဒ ရ်းမှြူ်းခ  ပ် ံ အဒ  ကောင််း ကော်းခ  ပခင််းမရှိလျှင်  ယင််းကုန်ပစစည််းကို 

ကင််းလွတ ်ခငွ ်ပပ ရမည။်  သင ဒ် လ ောဒ် သောကိစစရပ်မ ော်း  တ ွင်   ုိသတ ်မှတ်သည ် အခ နိက်ောလကို ၁၅ ရက ်မကုန်ဆုံ်းမီ 

အဒ ကော က်ခနွဦ် ်းစီ်းဌောန  ညွှန် ကော်းဒ ရ်းမှြူ်းခ  ပ်၏ ဆုံ်းပြတ ်ခ က်ပြင ်  ၁၅ ရက ် ပ်မံတို်းနိငုသ်ည်။ 

( ခ) ပ က်စီ်းလွယ ်ဒ သော  ပစစည််းပြစပ်ါ သတ ်မှတ ်ကောလသည ်သုံ်းရကပ်ြစသ်ည်။ 

၇၂ ။  ဆုိင််းငံ မိန ်အဒ  ကော င််း ကော ်းစောကို  လက်ခရံရိှပပ်ီးဒ နာက် တ င်သငွ််းသူသည် ဆုိင််းငံ မနိ ်ကိ ုမဒ က နပ်ပါ က 

သက်ဆုိင်ရောစီရင်ပိငု်ခငွ ်ရှသိည ် မူပုိင်ခွင တ် ရော်းရ ံု်းသုိ  ဒ လျှောက် ော်းနိုင်သည။်  မူပုိင်ခငွ ်တရော်းရံု်းသည်  ပပန်လညစ်ိစစ်ရန ်

အခွင ်အဒ ရ်း ဒတော င််းဆုိသည ဒ် န မှ ရကဒ် ပါင််း ၃၀ အတ ွင််းဆုိင််းငံ ကောလကို ပပင်ဆင်ပခင ််း၊  ပပနလ်ည်ရုပ်သိမ််းပခင််း သုိ မဟုတ ် 

အတည်ပပ ပခင််း ပပ လုပ်ရမည။် 

၇၃ ။  မူပုိင်ခငွ တ် ရော်းရ ံု်းက အမတှ ်တ ံဆိပ်အတကုို  အသုံ်းပပ  ော်းသည ် ကုန်ပစစည််း မှန်ကန်ဒ  ကောင််း  ဆုံ်းပြတ ်ခ  လျှင်  

တ င်သငွ််းသူသည ်အဆိုပါကနု်ပစစည််းမ ော ်းအော ်း  ိန််းသိမ််းပခင််း၊ ြ က်ဆီ်းပခင််း၊ ြယ ်ရှော်းပခင််းတို အတ ွက် ကုန်က စရတိ ်မ ော ်းကို 

အဒ ကော က်ခနွဦ် ်းစီ်းဌောနသုိ  ဒပ်းဒ ဆောင်ရမည်။  အဒ ကောက်ခနွ်ဦ ်းစီ်းဌောန  ညွှန ်ကော်းဒ ရ်းမှြူ်းခ  ပ်အဒ နပြင ်  တ င်သငွ််းသူ ံမှ 

အဆိုပါကုန်က စရတိ ်မ ော ်းကို မရရိှခ  လျှင်ဒ လျှောက် ော်းသူသည်  အဆိုပါကုန်က စရတိ ်မ ော်းအော ်း  ဒ ပ်းဒ ဆောင်ရန် တ ောဝနရ်ှိပပီ်း 

တ င်သငွ််းသူ ံမှ  ုိသုိ ဒ ပ်းဒဆော င်ရမည ်  မည်သည ်စရိတက်ိုမဆုိ ပပနလ်ည်ရပုိင်ခငွ ်ရှဒိစရမည်။ 

၇၄ ။  မူပုိင်ခငွ တ် ရော်းရ ံု်းက အမတှ ်တ ံဆိပ်အတကုို  အသုံ်းပပ  ော်းသည ် ကုန်ပစစည််းမဟုတဒ်  ကောင််း  ဆုံ်းပြတ်ခ  လျှင် 

အဆိုပါကုန်ပစစည််းမ ော ်းကိ ုမှော်းယ ွင််းစေွာ ဆုိင််းငံ ပခင််းနှင ်  ယ ောယ ီ ိန််းသိမ််းပခင််းတ ို ဒ  ကောင ်  ပြစ်ဒ ပေါ် သည ် နစ်နာဒ  က်းကို 

မူပုိင်ခွင တ် ရော်းရံု်းမှ သတ ်မှတဆုံ််းပြတ်သည ်ပမောဏအတ ိငု််း ဒ လျှောက် ော်း သူမှ တင်သငွ််းသူ ံ ဒ ပ်းဒ ဆောင်ရမည။် 

၇၅။  ဤအခန််းပါ ပပဋ္ဌောန််းခ ကမ် ော်းသည်  အမတှ ်တ ံဆိပ်အတ ုကို အသုံ်းပပ  ော်းသည ် ကနု်ပစစည််းမ ော်းအော ်း  

စီ်းပွော်းဒ ရ်းအလုိ ငေှာ မဟတု ်   တ င်သငွ််းသူက ကိယု ်ပုိင်သုံ်းရန် ရည်ရွယ်၍ ခရီ်းသည ်ဝနစ်ည်အဒနပြင  ်ယ ူဒဆောင်လောဒသော  

ကုန်ပစစည််းနှင  ်ဒ သော ်လည််းဒကောင ််း၊  နည််းဥ ပဒ ေတ ွင်  သတမှ်တ်ဒ ြော်ပပ ော်းဒ သော  တ င်သငွ််းတင ်ပုိ လောဒ သော  

ကုန်ပစစည််းနှင ဒ် သော ်လည််းဒကောင ််း သက်ဆုိင်ပခင ််းမရှဒိ စရ။ 

၇၆။  အဒ ကော က်ခနွဦ် ်းစီ်းဌောန  ညွှန် ကော်းဒ ရ်းမှြူ်းခ  ပ်သည်  အမှတ်တံဆိပ်အတကုို အသုံ်းပပ  ော်းသည်ဟု  စွပ်စွ  ော်းသည ် 

ကုန်ပစစည််းမ ော ်းနငှ ် စပ်လ ဉ််း၍ ကမ္ော အဒကောက်ခနွ်အြွ ွဲ့နငှ ်လည််းဒကောင််း၊  အပခော်းနိုင်ငမှံ အဒ ကောက်ခနွဦ် ်းစီ်းဌောန  

ညွှန် ကော်းဒ ရ်းမှြူ်းခ  ပ်နှင ်လည််းဒ ကောင််း  သတင််းအခ ကအ်လက် မ ော်းြလှယ်ပပီ်း ပူ်းဒ ပါင််းဒ ဆောင်ရွကန်ိငု်သည်။ 

 

အခန််း( ၂၂) 

အမတှတ်ံဆိပ်မူပုိင်ခငွ ်ဆိုင်ရော အခွင ်အဒရ်း ိပါ်းခ ြို်းဒ ောက်ပခင််းနှင ်စပ်လ ဉ််း၍ မူပုိင်ခွင တ်ရော်းရုံ်း၏ လုပ်ပုိင်ခွင ်မ ော်း 

၇ ၇ ။  ( က) အခွင အ်ဒ ရ်းရရိှသူသည်  နစ်နာမှုအတ ွက ်တ ရော်းမဒ  ကောင််းအရ  ပုေ်မ ၇ ၉ နှင ် ၈၀ တ ို ပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနှင အ်ညီ  

ယ ောယ ီအဒ ရ်းယ ူဒ ဆော င်ရကွသ်ည ်  အမနိ ်ခ မှတဒ် ပ်းရန ်မူပုိင်ခွင တ် ရော်းရ ံု်းတငွ်  အဒ  ွဒ ွမှု  ဒ လျှောက် ော်းနိငု်သည်။ 

( ခ) အခငွ ်အဒ ရ်းရရိှသူသည်  ပပစ်မှုဒ  ကောင််းအရပြစ်ဒ စ၊  တရော်းမဒ  ကောင််းအရပြစဒ်စအဒရ်းယ ူဒ ပ်းရန်  မူပုိင်ခငွ တ် ရော်းရံ်ုးသုိ  

ဒ လျှောက် ော ်းနိငု်သည။် 
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၇၈။  မူပုိင်ခငွ ်တ ရော ်းရ ံု်းသည-် 

( က) အမတှတ် ံဆိပ်ပုိင်ရငှ်  မဟုတဒ် သော  အပခော်းသူတ စ်ဦ ်းက  ယ င််းအမတှတ် ံဆိပ် ပုိင်ရငှ်၏သဒ  ောတ ူ  ခငွ ်ပပ ခ က်မပါ   

ပုေ်မ ၃၈ ပါ အခွင ်အဒ ရ်းတစရ်ပ်ရပ်ကိ ုနိုင်ငဒံတ ောတ် ွင်  က င ်သုံ်းဒ ဆောင်ရွကပ်ါက  ဤဥ ပဒ ေအရ 

အကော အကယွ ်ဒ ပ်း ော ်းဒ သော  အမတှတ် ံဆိပ်ကိ ုခ  ိ်းဒ ြောကသ်ည်ဟု  မှတယ် ူရမည။် 

( ခ)  ပ်တ ူ သုိ မဟုတ ် အလော်းတ ူဒ သော  ကုန်ပစစည််းမ ော်း သုိ မဟုတ ် ဝနဒ် ဆောင်မှုမ ော်းအတကွ် ပ်တူ  သုိ မဟတု ် အလော်းတ ူ  

မှတ ်ပုံတင်မ ော ်းသည ် ဒ က ော ် ကော်းဒ သော  အမတှ ်တံဆိပ်သဒကေတတ စ်ခအုော်း  ခွင ်ပပ ခ က်မရ   အသုံ်းပပ ပခင််းသည် 

အမ ော်းပပည်သူကိ ု င်ဒယောင ်င်မှော်းပြစဒ် စနိုင်သည်ဟု  မှတ ်ယရူမည်။ 

၇၉။  (က) မူပုိင်ခငွ ်တ ရော ်းရ ံု်းသည်  အမတှတ် ံဆိပ်မူပုိင်ခငွ ်ဆိငု်ရောအခငွ ်အဒ ရ်း  ိပါ်းခ  ိ်းဒြောက်မှုမ ော်းနငှ ်  စပ်လ ဉ််း၍ ပုေ်မ ၇ ၇ ၊ 

ပုေ်မခွ  ( က) အရ ဒ လျှောက် ော ်းလောပါက  တ ရော ်းမဒ  ကောင််းအရ ကုစော်းဒ ဆောင်  ရွက်ရန် 

ဒ အောက်ပါယော ယအီဒရ်းယဒူဆော င်ရွကသ်ည ်  အမနိ ်တ စ်ရပ်ရပ်ကိပုြစဒ် စ၊  တ စ်ရပ် က်ပုိ၍ပြစဒ် စ  ခ မှတ ်နိငု်သည်- 

( ၁) အမတှ ်တ ံဆိပ် မူပုိင်ခငွ ဆုိ်င်ရော  အခငွ ်အဒ ရ်း  ိပါ်းခ  ိ်းဒြောကပ်ခင််းကို ကောကယွတ် ော်းဆီ်းရနန်ှင ်  

အဒ ကော က်ခနွဦ် ်းစီ်းဌောနတ ွင်  က သင ်ခွန်အရပ်ရပ် ဒ ပ်းဒ ဆောင်၍ ရငှ််းလင််း ုတယ် ူပပီ်းသည ် သွင််းကုန ်ပစစည််းမ ော်း 

အပါအဝင်အမတှတ် ံဆိပ်မူပုိငခ်ွင ်ဆုိင်ရော  အခွင အ်ဒ ရ်း  ိပါ်းခ  ိ်းဒြောက်သည ် ကုန်ပစစည််းမ ော်း နိုင်ငဒံတ ော်၏ 

ကုန်သွယ ်မှုလမ််းဒ ကောင််းအတ ွင််းသုိ  ဝငဒ် ရောက်လောပခင််းကို တ ော်းဆီ်းရနသ်င ်သည်   င်ပမင်သည  ်အမနိ ်၊ 

( ၂) စွပ်စွ ခံရဒ သော  အမတှတ်ဆိံပ်မူပုိင် ခွင ်ဆုိင်ရော  အခငွ ်အဒ ရ်း  ိပါ်းခ  ိ်းဒြောက်မှုနငှ ်  သက်ဆုိင်သည  ်

သက်ဒ သခံအဒ  ောက်အ ော ်းမ ော ်းကို  မူလအဒပခအဒ နမပ က် ိန််းသိမ််း ော်းရနသ်င ်သည် င်ပမင်သည ်  အမနိ ်၊ 

( ၃) သက်ဆုိင်ရောအဒကောက်ခနွ်ဦ ်းစီ်းဌော နက   ုတ ် ော်းသည ်  ဆုိင််းငံ မနိ ်ကိ ုပပင်ဆင်ရန်၊  ပယ ်ြ က်ရန် သုိ မဟတု ်  

အတည်ပပ ရန ်အမနိ ်။ 

( ခ) မူပုိင်ခငွ ်တ ရော ်းရ ံု်းသည် ယ ောယ ီအဒ ရ်းယ ူဒ ဆောင်ရကွ်ဒပ်းရနအ်တ ွက်  ဒ လျှောက် ော်းသူ ံမှဒ အောက်ပါ  တ ို ကိ ု

တ င်သငွ််းရန် ညွှန် ကော်းနိုင်သည်- 

( ၁) ဒ လျှောက် ော ်းသူမှော  အခငွ အ်ဒ ရ်းရရိှသူပြစဒ်  ကောင််း၊  ယင််း၏အခွင အ်ဒ ရ်းကို ိပါ်းခ  ိ်းဒ ြောကဒ် န  ဒ  ကောင််း  သုိ မဟတု ် 

 ိပါ်းခ  ိ်းဒြောက်ရန ်အလော ်းအလော ရှိဒ ကောင််း င်ရေှာ်းဒ စရန် ခိငု်လံုသည ်အဒ  ောက်  အ ော်းမ ော်းကို တင်ပပဒ စပခင််း၊ 

( ၂) ယ ောယ ီ အဒ ရ်းယဒူ ဆော င်ရကွ်မှုကို  အလွ သုံ်းစော်းပပ ပခင််းမှ ကောကယွ ်တော်းဆီ်းရနအ်တကွ်  လုံဒလောက ်သည ် 

အော မခတံ င်သငွ််းဒ စပခင််း။ 

( ဂ) မူပုိင်ခငွ တ် ရော်းရ ံု်းသည် ပုေ်မခွ  ( က) ပါ အမနိ ်အရ ယောယ ီအဒ ရ်းယ ူ  ဒ ဆောင်ရွကမ်ှုမ ော်းကို ဒ ဆောင်ရွကရ်ောတငွ်  

 ိပါ်းခ  ိ်းဒြောက်သညဟ်ု စွပ်စွ ခံရဒ သော  ကုန်ပစစည််းမ ော်းကိ ုခွ ပခော်းသတ ်မှတ ်နိငု်ရန်  ဒ နာက် ပ်လုိအပ်ဒ သော  

မည်သည ်သတင််းအခ က်အလက်ကိုမဆုိ တင်သငွ််းရန် ဒလျှောက် ော်းသူကိ ုပ်မံ ညွှန် ကော်း နိုင်သည။် 

( ဃ) မူပုိငခ်ွင တ် ရော်းရ ံု်းသည်  ဒ လျှောက် ော ်းဒတ ောင််းဆုိခ  သည ်  ယောယအီဒ ရ်းယဒူ ဆောင်ရကွ်ခ က်မ ော်းကို  

စတ ငဒ် ဆောင်ရွကခ်  သည ဒ် န မှစ၍  ိခိုက်နစ်နာမှုအဒ ပေါ်  အမှုကိ ုအပပ်ီးအပပတ ်ဆုံ်းပြတ်နိငုရ်နအ်တကွ် 

မူပုိင်ခွင တ် ရော်းရံု်းက သတ ်မှတ ် ော ်းသည ်  သင ်ဒ လ ော်ဒ သောကောလအတ ွင််း  သုိ မဟတု ်  ယင််းက  သုိ  
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သတ ်မှတ ် ော ်းပခင််းမရှိခ  လျှင်  ယ ောယ ီအဒ ရ်းယ ူ  ဒ ဆောင်ရွကရ်နအ်မနိ ်ခ မှတ်သည ်ဒန မှ ရကဒ် ပါင််း ၃၀ အတငွ််း 

တ ရော်းစွ ဆုိမှုကိ ုတ ရော ်းမဒ  ကောင််းအရ  တ ရော်းစွ ဆုိပခင််းမရှိလျှင်  ပုေ်မ ၈၀၊ ပုေ်မခွ  ( ခ) ကို မ ိခိုက်ဒစ   ပုေ်မ ၇၉၊  

ပုေ်မခွ  ( က) နငှ ် ပုေ်မ ၈၀၊  ပုေမ်ခွ  ( က) တ ို အရ ခ မှတ ် ော်းဒ သော  ယ ောယ ီအဒ ရ်းယ ူဒ ဆောငရ်ကွ်ခ က်မ ော်းကို  

ဒ လျှောက် ော ်းခံရသူ၏ ဒတ ောင််း ဆုိခ က်အရ ရ ုပ်သိမ််းရမည် သုိ မဟုတ ် အက  ိ်းသကဒ် ရောက်မှုကို  ရပ်စ ရမည်။ 

( င ) မူပုိငခ်ွင  ်တ ရော်းရ ံု်းသည်  ယ ောယ ီအဒ ရ်းယ ူ  ဒ ဆောင်ရွကခ် က်မ ော်းကို  ရ ုပ်သိမ််းလျှင်ပြစဒ် စ၊  ဒ လျှောက် ော်းသူ၏ 

ပ က်ကကွ်မှု သုိ မဟတု ် ပပ လုပ်မှုတ စ်ရပ်ရပ်ဒ  ကောင ်  ရပ်စ လျှင်ပြစ်ဒစ၊  အမတှတ် ံဆိပ် မူပုိင်ခွင ဆုိ်င်ရော  

အခွင ်အဒ ရ်း ိပါ်းခ  ိ်းဒြောက်ပခင််းမရှိဒ  ကော င််း  သုိ မဟတု ်   ိပါ်းခ  ိ်းဒြောက်ရန်အလော်း အလောမရှိဒ ကောင််း 

ဒ တွွဲ့ ရှိလျှင်ပြစဒ် စ  ဒ လျှောက ်ော ်းခံရသူ၏  ဒတ ောင််းဆုိခ ကအ်ရ အဆိုပါအဒ ရ်းယ ူ  ဒ ဆောငရ်ကွ်ခ က်မ ော်းဒ  ကောင ်  

ဒ ပေါ်ဒ ပါက်ဒ သော ိခိုက်နစ်နာမှုမ ော ်းအတကွ်  သင ဒ် လ ောဒ် သောဒ လ ော်ဒ  က်းကို  ဒ လျှောက်  ော်းသူကဒလျှောက် ော်းခံရသူသုိ  

ဒ ပ်းဒ စရန ်အမနိ ်ခ မှတ ်နိငု်သည်။ 

၈၀။  ( က) မူပုိင်ခွင တ် ရော်းရ ံု်းသည်  ဒ အောက်ပါအဒ ပခအဒ နတစ်ရပ်ရပ်တွင်  တ စ်ြက်သတ ်  ယ ောယ ီအဒ ရ်းယ ူ  ဒ ဆောင်ရွကသ်ည ်  

အမနိ ်မ ော ်းကိ ုခ မှတ ်နိငု်သည်- 

( ၁) အခွင အ်ဒရ်းရရိှသူကိ ုကစုော်း၍မရနိုငဒ် သော   ိခိုက်နစ်နာမှုကိ ုပြစဒ် စတ န်ရောသည ် ဒနှာင  ဒ် နှ်း 

 ကန ် ကောမှုတ စစ်ံုတစ်ရော ရှိပခင််း၊ 

( ၂) သကဒ် သခံအဒ  ောက်အ ော်းမ ော ်း  ပ က်စီ်းဆုံ်းရ ံှု်းမည ် အနတရောယ ်အမှနတ် ကယ ်က ဒရောက်ဒနပခင််း။ 

( ခ) မူပုိင်ခငွ ်တ ရော ်းရ ံု်းသည် တ စ်ြက်သတယ် ောယ ီအဒ ရ်းယ ူ  ဒ ဆောင်ရကွ်ရောတ ွင-် 

( ၁) ဒ ဆော င်ရွကပ်ပ်ီးလျှင်ပပီ်းခ င််း  ဒ နှာင  ဒ် နှ်း ကန ် ကောမှုမရှိဒ စ   ယ ောယ ီအဒ ရ်းယ ူဒ ဆောင်ရကွ်သည ်  အမနိ ်ကိ ု

ဒ လျှောက် ော ်းခံရသူ ံ အသိဒ ပ်းအဒ ကောင််း ကော်းရမည်။ 

( ၂) မူပုိင်ခငွ တ် ရော်းရံု်းက  သတမှ်တ ်သည ် အခ နိ်ကောလအတငွ််း  သုိ မဟုတ ် ယ င််းက  သုိ သတ ်မှတ်ခ က်မရှိ  ခ  လျှင်  

အဒ  ကောင ််း ကော်းစော  ုတ်ပပနသ်ည ်ဒ န မှ  ရကဒ် ပါင််း ၃၀ အတ ွင််း အဒ  ကောင််း ကော်းခံရသူက  လုိကန်ာပ ခင််းမရှိလျှင်  

ယ င််းအဒ ရ်းယ ူဒ ဆော င်ရကွ်ခ က်မ ော ်းကို  ပပ်ီးဒ ပမောကဒ် အောင်  ဒ ဆောင်ရွကရ်မည။် 

( ဂ) ယ င််းအဒ ရ်းယ ူ  ဒ ဆော င်ရကွ်ခ က်မ ော ်းအဒ ပေါ်  ပပင်ဆငပ်ခင််း၊ ပယ ်ြ ကပ်ခင််း သုိ မဟတု ်  အတည်ပပ ပခင််းတ ို ကိ ု

ဆုံ်းပြတ်ဒ ပ်းရန ်ဒ လျှောက် ော်းခံရသူမ ော ်း၏  ဒ တောင််းဆုိခ ကအ်ရ  နှစ်ြက် ကော်းနာ၍  ပပနလ်ည်စစ်ဒဆ်းပခင််းတစ်ရပ်ကိ ု

သင ်ဒ လ ော ်သည ်ကောလအတ ွင််းဒ ဆော င်ရကွ်ရမည။် 

၈၁။  ( က) အမတှတ် ံဆိပ် မူပုိင်ခွင ်ဆုိင်ရောအ ခငွ ်အဒ ရ်း  ိပါ်းခ  ိ်းဒြောက်ပခင််းနှင ်စပ်လ ဉ််း၍  တ ရော်းမ ဥ ပဒ ေနငှ ်  

တ ရော်းမက င ် ုံ်းဥ ပဒ ေတ ို ကို  မ ိခိုက်ဒစ   ပုေ်မ ၇ ၇ ၊ ပုေမ်ခွ  ( ခ) အရ စွ ဆုိမှုတ ွင်  မူပုိငခ်ွင ်တရော်းရ ံု်းသည်  

ဒ အောက်ပါအမိန တ် စ်ရပ်ရပ်ကိုပြစ်ဒ စ၊  တ စရ်ပ် က်ပုိ၍ပြစ်ဒ စ  ခ မှတ ်နိငု်သည်- 

( ၁) အဒ ကောက်ခနွ်ဦ ်းစီ်းဌောနတ ွင်  က သင ်ခွနအ်ရပ်ရပ်ဒ ပ်းဒ ဆောင်၍ ရငှ််းလင််း ုတ ်ယပူပ်ီးတ င်သငွ််းလော  မည  ်

အမတှတ် ံဆိပ်မူပုိင်ခငွ ်ဆိုင်ရောအခွင ်အဒ ရ်း  ိပါ်းခ  ိ်းဒြောက ်ော်းသည ်ကနု်ပစစည််းမ ော်း  နိုငင်ံဒတ ော်၏ 
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ကုန်သွယ ်မှုလမ််းဒ ကောင််းအတ ွင််းသုိ  ဝငဒ် ရောက်လောပခင််းကို တ ော်းဆီ်းပခင််း အပါအဝင်  အမတှတ် ံဆိပ်မူ ပုိင်ခွင ်ဆုိင်ရော  

အခွင ်အဒ ရ်း ိပါ်းခ  ိ်းဒြောကမ်ှုအတ ွက်  တ ော်းပမစသ်ည ်  အမနိ ်၊ 

( ၂) ( ကက) အမတှတ် ံဆိပ် မူပုိင်ခွင ်ဆုိင်ရော  အခငွ ်အဒ ရ်း  ိပါ်းခ  ိ်းဒြောက်ပခင််းဒ  ကောင  ပ်ြစ်ဒ ပေါ် လောဒ သော  

အခွင ်အဒ ရ်းရရိှသူ၏  ိခိကုန်စ်နာမှုမ ော ်းအတ ွက်  ိပါ်းခ  ိ်းဒ ြောက်သူမှ အခွင ်အဒ ရ်းရရိှသူ ံသုိ  လုံဒလောကဒ် သော  

နစ်နာဒ  က်းကိဒု ပ်းဒ ဆော ငဒ် စရနအ်တကွ်  ခ မှတ်သည ် အမနိ ် သုိ မဟုတ ် သင ဒ် လ ော်ဒ သော  ကိစစရပ်မ ော်းတငွ်  

အခွင ်အဒ ရ်းရရိှသူမှ ကကိ တ ငသ်တ ်မှတဒ်တ ောင််းဆုိ ော်းဒ သော  နစ်နာဒ  က်းကိုပြစ်ဒစ၊  ခ  ိ်းဒြောက်သူမှ 

ရယူခစံော်းခ  ဒ သောအက  ိ်းအပမတ ်ကိပုြစဒ် စ၊  နစှ်ရပ်လုံ်းကိုပြစ်ဒ စ ပပနလ်ည်ဒ ပ်းဒ စရန် အမိန ်၊ 

( ခခ) အခငွ ်အဒ ရ်းရရိှသူ၏ တ ရော်းစရိတ ်နငှ ်  ဒ ရွှဲ့ ဒ နစရတိတ် ို  အပါအဝင်သင ဒ် လ ောဒ် သော ကုန်က စရတိ ် မ ော်းကို 

ဒ ပ်းဒ ဆော ငဒ် စရန်  အမနိ ်၊ 

( ၃) အခငွ ်အဒ ရ်းရရိှသူကို  ိခိကု်နစန်ာမှုမရှဒိ စရနအ်လုိ ငေှာ  ဒ လ ောဒ်  က်းတ စစ်ံုတစ်ရောဒပ်းဒ ဆောင်  ဒ စပခင််း မရှိ   

အမတှတ် ံဆိပ် ခ  ိ်းဒြော ကဒ် သော  ကုန်ပစစည််းမ ော်းကို ကုန်သွယ ်မှုလမ််းဒ  ကောင််း  ဒ စ ်းကွကမှ် ြယ ်ရှော်းရန်သုိ မဟတု ်  

ြ က်ဆီ်းရနခ် မှတ ်သည အ်မနိ ်၊ 

( ၄) အမတှတ် ံဆိပ်ခ  ိ်းဒြော ကဒ် သော  ကုန်ပစစည််းမ ော်း ပပ လုပ်ရောတငွ်  အဓိကအသုံ်းပပ ဒသော 

ပစစည််းကိရိယောတ န်ဆော ပလောမ ော ်းကို  ကုန်သွယ ်မှုလမ််းဒ  ကောင််း  ဒ စ ်းကွကမှ်ြယ ်ရှော်းရန်  သုိ မဟုတ ် ြ က်ဆီ်းရန ်

ခ မှတ ်သည အ်မနိ ်။ 

( ခ) မူပုိင်ခငွ ်တ ရော ်းရ ံု်းသည် ပုေ်မခွ  ( က)၊ ပုေ်မခွ ငယ ် ( ၃) နငှ ် ( ၄) တ ို အရ အမနိ ်တ စ်ခခုကုို ခ မှတ်ရန်စဉ််းစော်းရောတ ွင်  

အဆိုပါအမနိ ်နှင  ်အမတှတ် ံဆိပ် ခ  ိ်းဒြောက်မှုအတ ိငု််းအတ ောကို  အခ  ိ်းညစီေွာ  ခ င ်ခ နိ်  ဆုံ်းပြတ်ရမည်ပြစ်ပပ်ီး 

အပခော ်းအက  ိ်းသက်ဆုိင်သူမ ော်း၏ အက  ိ်းစ်ီးပွော်းကိလုည််း ည ်သွင််း စဉ််းစော်းရမည။် 

၈၂။  အမတှတ် ံဆိပ်မူပုိငခ်ွင ်ဆုိင်ရော  အခငွ ်အဒ ရ်းခ  ိ်းဒြောက်ခရံသည်ဟု  မရ ို်းမဒ ပြောင ်ဒ သောသဒ  ောပြင ်  

မမှန်မကန်တိငု် ကော ်းဒ  ကော င််းဒ ပေါ်ဒ ပါက်လျှင်  ယင််းသုိ တ ိငု် ကော်းပခင််းဒ  ကောင ်  မှော်းယ ွင််းစေွာ ဟန ်တော်း 

ခံရသည ်ဒ လျှောက် ော ်းခံရသူကို ဒ လျှောက် ော်းသူက  ဒ လ ောဒ်  က်းဒ ပ်းရမည ်အပပင်  ဒ လျှောက် ော်းခံရသူ၏ က သင ဒ် သော 

ဒ ရွှဲ့ဒ နစရတိ ် အပါအဝင်တ ရော်းစရတိ ်နှင ်  အပခော ်းကနု်က စရိတ ်မ ော်းကို  ဒ လျှောက် ော်းသူက ဒ ပ်းဒ ဆောငဒ် စရန ်

မူပုိင်ခွင တ် ရော်းရ ံု်းက အမနိ ်ခ မှတ ်နိငု်သည်။ 

၈၃။  ( က) မူပုိင်ခွင တ် ရော ်းရ ံု်းသည်  ဒ အောက်ပါအဒ ပခအဒ နမ ော်းတ ွင်  တ ည်ဆ ဥ ပဒ ေပါ ပပဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းကို မ ိခိုကဒ် စ   

သင ်ဒ လ ော ်ဒ သော  ကိစစရပ်မ ော ်းတ ွင်  လျှ ိွဲ့ ဝကှ်သတင််း  အခ ကအ်လက်မ ော်းကို အကောအကယွ ်ဒ ပ်းလ က်  

သက်ဒ သခံအဒ  ောက်အ ော ်းမ ော ်းကို  တ စ်ြက်အမှုသညက် တ င်ပပရန် အမနိ ်ခ မှတ ်နိငု်သည်- 

( ၁) အခွင အ်ဒရ်းရရိှသူက ယင််း၏ဒတ ောင််းဆုိခ က်မ ော်းကို  လုံဒလောကစ်ွော  အဒ  ောက်အကူပပ နိုင်မည ်  ခိငု်လံုသည ် 

သက်ဒ သခံအဒ  ောက်အ ော ်းမ ော ်းကို  တင်ပပ ော်းဒ သောအခါ၊ 

( ၂) ယ င််းဒ တော င််းဆုိခ က်မ ော ်းနှင ်စပ်ဆုိင်သည ်  ခိငု်လံဒု သောသက်ဒသခံအဒ  ောက်အ ော်းမ ော်းသည်  

တ စ်ြက်အမှုသည်၏ လက်ဝယ ်တငွ်ရှဒိ  ကောင််း  တ ိက စေွာ  ဒြော်ပပ ော်းဒ သောအခါ။ 
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( ခ) ခိငု်လံဒု သောအဒ ကောင််းပပခ က်မရှိ   မိမိအလုိအဒ လ ောက်  ိပါ်းခ  ိ်းဒြောက်မှုတ ွင်မပုိူင်ခွင တ် ရော်းရ ံု်း သည် 

ဒ အောက်ပါအဒ ပခအဒ နမ ော ်း၌   ိခိုက်နစ်နာသနူငှ ်  ိပါ်းခ  ိ်းဒြောက်သူတ ို ၏ စွပ်စွ ခ က်မ ော်း သုိ မဟုတ ် 

သက်ဒ သခံအဒ  ောက်အ ော ်းမ ော ်းအရ  ကော်းနာခွင  ဒ် ပ်းပပ်ီး ယ င််းတ ို ၏ အပပနအ်လှန် 

စွပ်စွ ပင င််းဆုိသည ်အခ ကမ် ော ်းအပါအဝင်  သတင််းအခ က်အလက်မ ော်းအဒ ပေါ်  အဒ ပခခံ၍ အတည်ပပ ပခင််း သုိ မဟတု ်  

ပင င််းဆုိပခင််းစသည ် ပဏော မနငှ ်  အပပ်ီးသတ ်ဆုံ်းပြတ ်ခ ကမ် ော်းကို ခ မှတ်နိငု်သည-် 

( ၁) လုိအပ်သည  ်သတ င််းအခ က်အလက်မ ော်းကို  ရယ ူရောတငွ်  ပင င််းဆုိလျှင၊် 

( ၂) သင ဒ် လ ော်ဒ သော  ကောလအတ ွင််း လုိအပ်ဒ သော  သတ င််းအခ က်အလက်ကို  မဒ ပ်းပုိ နိုင်လျှင်၊ 

( ၃) အဒ ရ်းယ ူဒ ဆော င်ရကွ်မှုနှင စ်ပ်လ ဉ််းဒ သော  လုပ် ုံ်းလုပ်နည််းမ ော်းကို သိသောစေွာဟန ်တ ော်းလျှင်။ 

၈၄။  မူပုိင်ခွင တ် ရော ်းရ ံု်းသည် ဤဥ ပဒေအ ရ  တ ရော်းစွ ဆုိတ ငပုိ် ဒ သော  ပပစမ်ှုတ စ်ရပ်ရပ်တ ွင်  ဒ ငေွဏခ် မှတ  ်ခ  ပါက 

ယ င််းခ မှတဒ် သော  ဒ ငွေ ဏ်အော်းလုံ်းကိုဒသော်လည််းဒ ကောင််း၊  တ စ်စတိတ် စ်ဒေသကိဒု သောလ်ည််း  ဒ ကောင််း နစ်နာဒ  က်းအပြစ် 

နစ်နာသအူော ်းဒ ပ်းဒ စရန ်အမနိ ်ခ မှတ ်နိငု်သည်။ 

၈၅။  တ ရော်းစွ ဆုိရန ်အဒ ကောင််းတစ်ရပ်တ ည််းကို အဒ ပခပပ၍ ပပစမ်ှုဒ  ကောင််းနှင ် တ ရော်းမဒ  ကောင််း  နှစ်ရပ်လုံ်းပြင  ်စွ ဆုိပါက 

မူပုိင်ခွင တ် ရော်းရံုသည် တ ရော ်းမမှုတ ွင်   ိခိုက်နစ်နာမှုအတကွ် နစ်နာဒ  က်း ဒ ပ်းဒ စရန် စရီင်ခ က်၊ အမနိ ်နှင ေ်ီကရီ 

ခ မှတ ်သည အ်ခါ ပုေ်မ ၈၄ အရ ခ မှတ ်သည ် ဒ ငေွဏမှ်နစ်နာဒ  က်း အပြစဒ် ပ်းခ  ဒ သောဒငွဒ က်းကို ခုနှိမ်ဒ ပ်းရမည။် 

၈၆။  မူပုိင်ခွင တ် ရော်းရ ံု်းသည် အမတှတ် ံဆိပ်မူပုိင်ခငွ ်ဆိုင်ရော အခွင ်အဒ ရ်း  ိပါ်းခ  ိ်းဒြောက်ပခင််းအတ ွက် အဒ ရ်းယ ူ 

ဒ ဆောင်ရွကခ် က်မ ော ်းနှင ်စပ်လ ဉ််း၍ ဤဥ ပဒ ေတငွ်  အတ ိအလင််း ပပဋ္ဌောန််း ော်းပခင််းမရှိလျှင်  သက်ဒသခအံကဥ် ပဒေ၊  

ရောဇဝတက် င ် ုံ်းဥ ပဒေ၊  တ ရော ်းမက င ် ုံ်းဥ ပဒ ေနှင ်  အပခော်းစပ်ဆုိင်သည ် တ ည်ဆ ဥ ပဒေတ ို ပါ  ပပဋ္ဌောန််းခ က ်မ ော်းကို 

က င ်သုံ်းဒ ဆော င်ရကွ်နိုင်သည်။ 

 

အခန််း( ၂၃) 

ပပစမ်ှုနှင ် ပပစေ်ဏမ် ော်း 

၈၇။  (က) မည်သူမဆုိ စီ်းပွော်းဒ ရ်းအလုိ ငေှာ  ဒအော က်ပါပပ လုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကိ ုအခငွ ်အဒ ရ်းရရိှသူ၏ သဒ  ောတ ူခငွ ်ပပ ခ က်မရှိ   

က ြူ်းလွန်ဒ ကော င််း  ပပစမ်ှု င်ရေှာ ်းစီရင်ပခင််းခရံလျှင်   ုိသူကိသုံု်းနှစ် က် မပုိဒသော ဒ  ောငေ်ဏပ်ြစဒ်စ၊  က ပ်သိန််း ၅၀ 

 က်မပုိဒသော  ဒ ငေွဏပ်ြစဒ်စ၊  ေဏန်ှစ်ရပ်လုံ်းပြစဒ် စ ခ မှတ ် နိုင်သည်- 

( ၁) အမတှ ်တ ံဆိပ်အတ ုပပ လုပ်ပခင််း၊ 

( ၂) အမတှတ် ံဆိပ်အတ ုအော်း  ကုန်ပစစည််းတငွ်  အသုံ်းခ ပခင််း သုိ မဟုတ ် ဝနဒ် ဆောင်မှုမ ော်းနငှ ်  စပ်လ ဉ််း၍ အသုံ်းခ ပခင််း၊ 

( ၃) အမတှတ် ံဆိပ် အတ ုပပ လုပ်ရန ်ပြစဒ် စ၊  အမတှတ် ံဆိပ်အတ ုကို ကုန်ပစစည််းတ ွင်  အသုံ်းခ ရန်ပြစ်ဒ စ 

အဓိကအသုံ်းပပ ဒ သော  မည်သည ်ပစစည််း သုိ မဟတု ်  ကိရိယ ောတ န်ဆောပလောမ ော်းကိုမဆုိ  လက်ဝယ ် ော်း ရှိပခင််း။ 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



ကုန်အ မှတ ်တဆံ ိပ်မူပိုင ်ခငွ  ်ဥပဒ ေ 

Page 30 of 32 

( ခ) မည်သူမဆုိ စီ်းပွော်းဒ ရ်းအလုိ ငှော  ဒအောက်ပါပပ လုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကိ ုက ြူ်းလွန်ဒ ကောင််းပပစ်မှု င်ရှော်းစီ ရငပ်ခင််းခံရလျှင်  

 ုိသူကိ ုနှစ်နှစ် က်မပိဒု သော  ဒ  ောင်ေ ဏ်ပြစ်ဒ စ၊  က ပ်သိန််း ၅၀  က်မပုိဒသော  ဒငွေဏ်ပြစ်ဒ စ၊  

ေဏန်ှစ်ရပ်လုံ်းပြစဒ်စ ခ မှတန်ိုင်သည-် 

( ၁) အမတှ ်တ ံဆိပ်အတကုို  အသုံ်းပပ  ော ်းသည  ်ကုန်ပစစည််းအော ်းဒ ရောင််းဝယ ်ဒ ြောက်ကော်းပြန ်ဒ ဝပခင််း  သုိ မဟတု ်  

ဒ ရောင််းဝယဒ် ြောက်ကော်း  ပြန ဒ်ဝရန ်လက်ဝယ ် ော်းပခ င််း၊ 

( ၂) အမတှတ် ံဆိပ်အတ ုကို အသုံ်းပပ  ော ်းသည  ်ကုန်ပစစည််းအော ်း နိုငင်ံဒတ ော်သုိ တင်သငွ််းပခင််း  သုိ မဟုတ ် 

နိုင်ငဒံတ ော ်မှတ င်ပိ ုပခင််း။ 

၈၈။  မည်သူမဆုိ ပုေ်မ ၈၇  ပါ ပပ လုပ်မှုတ စ်ခခုုကို က ြူ်းလွနဒ်  ကောင််း  ပပစမ်ှု င်ရေှာ်းစီရငပ်ခင််းခရံပပီ်း ဒ နာက် 

အဆိုပါပပစမ်ှုကိ ုပ်မံက ြူ်းလွန်ဒ ကော င််း ပပစမ်ှု င်ရှော်းစီရငပ်ခင််းခံရလျှင်   ုိသူကိအုနည််း ဆုံ်းသုံ်းနှစ်မှ အမ ော်းဆုံ်း ၁၀ 

နှစ် ိ ဒ  ောင်ေ ဏ်ခ မှတ ်ရမည ်အပပင်  က ပ်သိန််းတ စ်ရော   က်မပုိဒသော  ဒ ငေွဏလ်ည််းခ မှတ်နိငု်သည်။ 

၈၉။  မည်သူမဆုိနိုငင်ံဒတ ော ်မှ အြွ ွဲ့ဝင ် ော ်းဒ သော  အပပည်ပပည်ဆုိင်ရော  သဒ  ောတ ူစောခ  ပ်မ ော်းအရ  

အ ူ်းအကောအကယွ ်ဒ ပ်း ော ်းဒ သော အလံ  သုိ မဟုတ ် သဒ ကေတ အမတှ ်အသော်းမ ော်းကို  အမတှ ်တံဆိပ်အပြစ ်

စီ်းပွော်းဒ ရ်းအလုိ ငေှာ  အသုံ်းပပ ဒ  ကောင ််း ပပစမ်ှု င်ရှော်းစီရငပ်ခင််းခံရလျှင်   ုိသူကိ ုသုံ်းနှစ် က်မပုိဒသော  ဒ  ောင်ေ ဏ်ပြစဒ်စ၊  

က ပ်သိန််း ၅၀  က်မပုိဒသော  ဒ ငေွဏပ်ြစဒ် စ၊  ေဏန်စှ်ရပ်လုံ်းပြစဒ် စ ခ မှတ ်ရမည်။ 

၉၀။  မည်သူမဆုိ အမတှတ် ံဆိပ်ပုိင်ရငှ်ကို   ိခိုက်နစ်နာဒ စရန် ရည်ရွယ်၍ မှတ ်ပုံတင်အမတှ ်တံဆိပ်ကို  ြယ ်ရှော်းပခင််း၊  

ြ က်ဆီ်းပခင််း၊ ပုံသဏဌောန်ြ ကပ်ခင််း သုိ မဟုတ ် ပြည ်စွက်ပခင််းတ စ်ခခုုပပ လုပ်ဒ  ကောင််း  ပပစမ်ှု င်ရှော်းစီရငပ်ခင််းခံရလျှင်  

 ုိသူကိ ုတ စ်နှစ ်က်မပုိဒသော  ဒ  ောင်ေ ဏ်ပြစ်ဒ စ၊  က ပ်သိန််း ၃၀  က ်မပုိဒသော ဒ ငေွဏပ်ြစဒ်စ၊  

ေဏန်ှစ်ရပ်လုံ်းပြစဒ်စခ မှတ ်ရမည်။ 

၉၁။  မည်သူမဆုိ ဒ အောက်ပါပပ လုပ်မှုတ စ်ရပ်ရပ်ကို က ြူ်းလွန်ဒ  ကောင််း  ပပစမ်ှု င်ရှော်းစီရငပ်ခင််းခံရလျှင်   ုိသူကိ ု

တ စ်နှစ ်က်မပုိဒ သော  ဒ  ောင်ေ ဏ်ပြစဒ် စ၊  က ပ်သိန််း ၂၀  က်မပုိဒသော  ဒ ငေွဏပ်ြစဒ်စ၊  

ေဏန်ှစ်ရပ်လုံ်းပြစဒ်စခ မှတ ်နိငု်သည်- 

( က) အမတှတ် ံဆိပ်မှတ ်ပုံတင်လက်မှတက်ို  မမှန်မကန် ုတ ်ဒ ပ်းပခင််း သုိ မဟတု ်  ုတဒ်ပ်းဒ စပခင််း၊ 

( ခ) အမတှတ် ံဆိပ် မှတ ်ပုံတ ငစ်ောရင ််းတ ွင်  မရ ို်းမဒ ပြောင ဒ် သောသဒ  ောပြင ်  မမှန်မကနဒ် ရ်းသွင််းပခင််း သုိ မဟတု ် 

ဒ ရ်းသွင််းဒစပခင််း၊ 

( ဂ) ပုေ်မ ၅၂ ပါတ ော ်းပမစခ် ကက်ိုဒြောက်ြ က်ပခင််း။ 

၉၂။  မည်သူမဆုိ ဤဥ ပဒ ေပါ ပပစ်မှုတ စ်ရပ်ရပ်ကို က ြူ်းလွနရ်ောတငွ်ပူ်းဒ ပါင််းပါဝင်လျှင်ပြစဒ် စ၊  အော်းဒ ပ်းကညူီလျှင်ပြစဒ်စ  

ယ င််းပပစ်မှုအတကွ် ပပဋ္ဌောန််း ော ်းသည ်  ပပစေ်ဏအ်တ ိငု််းခ မှတ ်ပခင််းခံရမည်။ 

 

အခန််း( ၂၄) 

အဒ ွဒ ွ 
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၉၃။  ဤဥ ပဒ ေအော ဏောမတည်မီက  မှတ ်ပုံတ ငအ်ကဥ် ပဒေနှင  ်အညီ- 

( က) စောခ  ပ်စောတ မ််းမ ော ်း မှတပုံ်တငရ် ံု်းတငွ်  မှတ်ပုံတ င် ော်းသည ်  အမတှတ် ံဆိပ်ပုိင်ရငှ်  သုိ မဟုတ ် 

မှတ ်ပုံမတင် ော်းဒ သော်လည််း  နိုင်ငဒံတ ော ်၏ ဒ စ ်းကွကအ်တငွ််းတွင ်  အမနှတ် ကယ ်အသုံ်းပပ ဒ နဒ သော  

အမတှတ် ံဆိပ်ပုိင်ရငှ်မ ော်းသည်  မှတ ်ပုံတ င်အမတှတ် ံဆိပ်ဆုိင်ရောအခငွ ်အဒ ရ်းကို  ရရိှလုိလျှင်  ဤဥ ပဒေနှင  ် အညီ 

မှတ ်ပုံတင်ဒ ပ်းရန ်ဒ လျှောက ်ော ်းရမည်။ 

( ခ) စောခ  ပစ်ောတ မ််း မှတ ်ပုံတင်ရ ံု်းတ ွင်  မှတ ်ပုံတင် ော်းသည်ပြစ်ဒစ၊  မတင် ော်းသညပ်ြစဒ် စ  နိငု်ငဒံ တော်၏ 

ဒ စ ်းကွကအ်တငွ််းတငွ်  အမနှတ် ကယ ်  အသုံ်းပပ ဒ နဒ သော  အမှတ်တံဆိပ်မ ော်းသည်  အဆိုပါ 

အမတှတ် ံဆိပ်ကိအုသုံ်းပပ  ော်းဒ သော ကုန် ပစစည််းသုိ မဟတု ်  ဝန်ဒ ဆောင်မှုမ ော်းအတ ွက်  ယ င််းအမတှတ် ံဆိပ် 

နှင ်စပ်လ ဉ််းသည  ်အသုံ်းပပ ပခင််းဆုိင်ရောဦ ်းစော်းဒ ပ်းအခွင အ်ဒရ်းကို သတ ်မှတ် ော်းဒ သော  ကောလအတငွ််း ခံစော်းဒ စရမည။် 

၉၄။  အပခော်းတည်ဆ ဥ ပဒ ေ  တစ်ရပ်ရပ်တ ွင်  မည်သုိ ပင် ပပဋ္ဌောန််းပါရှိဒ စကောမ-ူ 

( က) အမတှတ် ံဆိပ် မှတ ်ပုံတင်ပခင ််းကို  ဤဥ ပဒေ နငှ ်အညီ  ဒ ဆောင်ရွကရ်မည။် 

( ခ) အမတှတ် ံဆိပ်နှင ်စပ်လ ဉ််းသည ်  ပပစမ်ှုတ စ်ရပ်ရပ်ကိ ုဤဥ ပဒေအရသော  အဒရ်းယ ူရမည်။ 

၉၅။  မှတ ်ပုံတ င်အရောရှိသည်  ဤဥ ပဒေအ ရ  ယ င််းကို အပန်ငှ််း ော်းသည ် လုပ်ပုိင်ခငွ ်ကိ ုက င ်သုံ်း၍ဆုံ်းပြတ်ရောတငွ်  

တ စ်စံတု စဦ် ်းအော ်း  ိခိုက်နစန်ာဒ စမည်ဆုိပါက  သတ ်မှတခ် က်မ ော်းနှင ်  အညီ  ုိသူကိတု င်ပပ ကော်းနာခွင ဒ် ပ်းရမည်။ 

၉၆။  မှတ ်ပုံတ င်အရောရှိက မှနက်န်ဒ ကောင််း လက်မှတဒ် ရ်း ုိ်းပပ်ီး တ ံဆိပ်ခတ်နှိပ် ော်းဒသော  

အမတှတ် ံဆိပ်မှတ ်ပုံတ င်လက်မှတ ်  မိတ တြူနှင ် အဒ  ောကအ် ော်းစောရကွ်စောတ မ််းမ ော်းကိ ုသက်ဆုိင်ရောမပုိူင် ခငွ တ် ရော်းရ ံု်းတငွ်  

သက်ဒ သခံအပြစ ်တင်ပပခွင ်ရိှသည်။ 

၉၇ ။  မူပုိင်ခငွ ်တ ရော ်းရ ံု်းသည် ပပစ်မှုက ြူ်းလွန်ပခင််းနှင ်  သကဆုိ်င်ဒ သောကိရိယ ောတ န်ဆောပလောမ ော်း  အပါ အဝင် 

အမတှတ် ံဆိပ်အတ ုကိ ုအသုံ်းပပ  ော ်းသည ် ကုန်ပစစည််းမ ော်းကို ပပည်သူူ့ ဏ္ဍောအပြစသိ်မ််းဆည််းဒ စ  ရန၊် ြ က်ဆီ်းဒ စရန ်

သုိ မဟုတ  ်အပခော်းနည််းပြင ် ဒဆော င်ရွကဒ် စရနသ်င ်သည်   င်ပမင်သည စ်ီမံခန ခ်ွ မှု အမနိ ်တ စ်ရပ်ကို ခ မှတ ်နိငု်သည်။ 

၉၈။  ဤဥ ပဒ ေပါ ပပဋ္ဌောန််းခ ကမ် ော်းကို  ဒ ဆော င်ရွကန်ိုငဒ် စရန် ဝနက်ကီ်းဌောနသည် ဗဟိဒု ကော်မတ ီနှင ်  ဒ အဂ င ်စီ၏ 

ရ ံု်းလုပ်ငန််းမ ော ်းကိ ုတ ော ဝနယ်ဒူ ဆောင်ရွကရ်မည အ်ပပင်  ကနုက် စရတိ ်မ ော်းကိုလည််း က ခံရမည်။ 

၉၉။  ဝနက်ကီ်းဌော နသည် နိငု်င ံ ဝန် မ််း မဟုတ ်သည  ်ဗဟိဒု ကော်မတ ီ  အြွ ွဲ့ ဝင်၊  ဒ အဂ င ်စအီြွ ွဲ့ဝင်နှင ်လုပ်ငန််း အြွ ွဲ့ဝငတ် ို ၏ 

ခ ်ီးပမ င ်ဒငွနှင  ် စရတိ ်မ ော်းကို ပပည်ဒ  ောင်စအုစို်းရအြွ ွဲ့၏ သဒ  ောတ ူညီခ က်ပြင ်သတ ်မှတ ်ဒ ပ်းရမည်။ 

၁၀၀။  ဤဥ ပဒေပါ ပပညဒ်  ောင်စုအဆင ်ပဂု္ိ လ်၏ ရော ူ်းသက်တမ််းသည် သောမနအ်ော ်းပြင  ်နိုင်ငဒံ တော်  

သမမတ ၏ရော ူ်းသကတ် မ််းအတ ိုင််းပြစသ်ည်။ 

၁၀၁။  ဝနက်ကီ်းဌော နသည် ဒ အဂ င ်စီ၏ လုပ်ငန််းတ ော ဝန်မ ော်းကို  ဒ ဆောင်ရွကန်ိငု်ရန် ဦ ်းစီ်းဌောနနှင ်  ၎င ််း၏ မူ ပုိင်ခငွ ်ဆိုင်ရော  

နယ ်ပယ ်အလုိက ်ဌော နခွ မ ော ်းကို  ြွ ွဲ့စည််းတ ော ဝနဒ် ပ်းအပန်ိုငသ်ည်။ 

၁၀၂။  ဤဥ ပဒ ေပါ အမတှ ်တဆိံပ်မူပုိင်ခွင ်ဆုိင်ရော  အခငွ ်အဒ ရ်းကို  ိပါ်းခ  ိ်းဒြောက်မှုမ ော်းသည်  အစို်းရဌောနနငှ ် 

တ ရော်းဝင်ြွ ွဲ့ စည််း ော်းဒ သော  အြွ ွဲ့အ စည််းတ စ်ခခုကု စီ်းပွော်းဒ ရ်းအလုိ ငေှာ  မဟတု ်   နိုငင်ဒံ တော်၏အဒ ရ်းဒ ပေါ် အဒ ပခအဒနနှင ်  
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အမ ော်းပပည်သူ ဒ  ်းအနတရောယက်ိစစမ ော ်းတငွ်  အမတှတ် ံဆိပ်ပါရှိ  သည ်ကနု်ပစစည််းတ စ်ခခုကုို 

အမ ော်းပပည်သူအက  ိ်းငေှာ အသုံ်းပပ ပခင််းနှင ်  သက်ဆုိင်ပခင််း မရှိဒ စရ။ 

၁၀၃။  ဤဥ ပဒ ေပါ ပပစမ်ှုမ ော်းကို ရ အဒ ရ်းယ ူပုိင်ခငွ ်ရှဒိ သော  ပပစ်မှုမ ော်းဟု  သတ ်မှတ ်သည။် 

၁၀၄။  အမတှတ် ံဆိပ်အပငင််းပွော်းသူ ပုဂ္ိ လ်မ ော ်းအ ကော်းဒ ပေါ်ဒပါက်လောသည ်  အပငင ််းပွော်းမှုမ ော်းကို နှစ်ဦ်းနစှ ်ြက ်ခ စ် ကည်စွော  

ည ိနိှုင််းဒ ပြရှင််းပခင််းပြင ်ပြစဒ် စ၊  အနုညောတ စီရင်ဆံ်ုးပြတ ်ပခင််းပြင ်ပြစ်ဒ စ၊  တ ရော်းစွ ဆုိပခင််းပြင ်ပြစ်ဒစ  ဒ ပြရှင််းနိငု်သည။် 

၁၀၅။  ဤဥ ပဒေအ ရြွ ွဲ့ စည််းတ ညဒ်  ောင်သည ်  ဗဟိဒု ကောမ်တ ီနှင ်  ဒ အဂ င ်စတီ ို သည် မူပုိင်ခွင ဥ် ပဒေ  အော ်းလုံ်းအတ ွက ်

အက ံ ်းဝင်သည်ဟ ုမှတယ် ူရမည်။ 

၁၀၆။  ဤဥ ပဒေပါပပဋ္ဌော န််းခ က်မ ော ်းကို အဒ ကော င်အ ညဒ် ြောဒ် ဆောင်ရွကရ်ောတငွ်- 

( က) ပပည်ဒ  ော င်စတု ရော်းလွှတ ်ဒတော ်ခ  ပ်သည်  တ ရော်းစရီင်ဒ ရ်းနငှ ်  သက်ဆုိငဒ် သောနည််းဥ ပဒေ၊  စည််းမ ဉ််း၊ စည််းကမ််း၊ 

အမနိ ်ဒ  ကော်ပငော စော ၊  အမနိ ်၊  ညွှန် ကော်းခ ကန်ငှ ် လုပ် ုံ်းလုပ်နည််းမ ော်းကို  ုတ်ပပန်နိငု်သည။် 

( ခ) ဝနက်ကီ်းဌော နနှင ်သက်ဆုိငရ်ောဝန်ကက်ီးဌော နတ ို သည-် 

( ၁) နည််းဥ ပဒေ၊  စည််းမ ဉ််းနှင  ်စည််းကမ််းမ ော ်းကိ ုပပညဒ်  ောင်စုအစို်းရအြွ ွဲ့ ၏ သဒ  ောတညူီခ ကပ်ြင ်  

 ုတ ်ပပန်နိငု်သည်။ 

( ၂) အမနိ ်ဒ  ကော်ပငော စော ၊  အမနိ ်၊ ညွှန် ကော်းခ က်နှင  ်လုပ် ုံ်းလုပ်နည််းမ ော်းကို  ုတ်ပပန်နိငုသ်ည်။ 

( ဂ) အဒ ကော က်ခနွ်ဆုိင်ရောလပ်ုငန််းမ ော ်းကို  ဒ ဆော င်ရကွ်ဒနဒသော  ဝနက်ကီ်းဌောနသည် အဒကောက်ခနွ်ဆုိင်ရော  နည််းဥ ပဒေ၊  

စည််းမ ဉ််းနှင ်စည််းကမ််းမ ော ်းကို ပပည်ဒ ော င်စအုစို်းရအြွ ွဲ့၏သဒ  ောတ ူညီခ က်ပြင ်   ုတ ်ပပန် နိုင်သည်။ 

( ဃ) ဒ အဂ င ်စီနငှ ် ဦ ်းစီ်းဌောနတ ို သည်  အမနိ ်ဒ  ကော်ပငော စော၊  အမနိ ်၊ ညွှန် ကော်းခ ကန်ငှ ် လုပ် ုံ်း လုပ်နည််းမ ော်းကိ ု

ဝနက်ကီ်းဌော န၏ သဒ  ော တညူခီ က်ပြင ်   ုတ ်ပပန်နိငု်သည်။ 

ပပည်ဒ ော င်စုသမမတ ပမနမ်ောနိငု်ငဒံ တော ်  ြွ ွဲ့စည််းပုံအဒပခခံဥပဒ ေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ ်ဒရ်း ုိ်းသည်။ 

 
( ပုံ)ဝင််းပမင  ်

နိုင်ငဒံတ ော်သမမတ 

ပပည်ဒ ောင်စုသမမတ ပမနမ်ောနိငု်ငဒံ တော ်
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