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န ိုငင်တံ ာ်တ ေးချမ်ေးသာယာတ ေးနငှ  ်ဖ ံွံ့ ဖဖ  ေးတ ေးတ ာငစ်ီ 

 လီ ်ထတ ာနစ ်ဆ ်သ ယ်တဆာင ်  ်တ ေးဥပတေ 

(န ိုငင်တံ ာ်တ ေးချမ်ေးသာယာတ ေးနငှ  ်ဖ ံွံ့ ဖဖ  ေးတ ေးတ ာငစ် ီဥပတေ မှ  ်၅/ ၂၀၀၄ 

၁၃၃၆ ခိုနစှ၊်  ဆိုန်လဆန်ေး ၁၂   ် 

(၂၀၀၄ ခိုနစှ် ၊ ဧဖပီလ ၃၀   ်) 

[ ပပငဆ်င:် 25.02.2014 ] 

န ိုငင်ရံ ော်ရအေးချမ်ေးသောယောရ ေးနငှ  ်ဖွံွံ့ ဖဖ  ေးရ ေးရကောငစ်သီည် ရအောက်ပါဥပရေက ို ပပဌောနေ်းလ ိုက်သည်။ 

 

 ခန်ေး(၁) 

 မည်နငှ  ် ဓ ပပာယတ်ဖာ်ပပချ  ်

၁။ ဤဥပရေက ို  လီ ်ထတ ာနစ ်ဆ သ် ယတ်ဆာင ်  ်တ ေးဥပတေ ဟို ရခေါ် ွငရ်စ မည်။ 

၂။ ဤဥပရေ ွငပ်ါရှ ရသော ရအောက်ပါစကောေး ပ်မျောေးသည ်ရဖောပ်ပပါအ  ိုငေ်း အဓ ပပောယ် သက်ရ ောက်ရစ မည်- 

(က) သ ငေ်း ချ  ်လ ် (Information) ဆ ို ော ွင ်အချကအ်လက် (Data) မူ ငေ်းစော (Text) ပံို  ပ် သဏ္ဍောန ်(Image) အသ၊ံ 

သရကေ  (Code) ကွနပ်ျျူ ောပရ ိုဂ မ်၊ ရဆော ဖ်ဝ ဲ(Software) နငှ  ်အချက်အလက် အစိုအရဝေး (Data base)   ို  ပါဝငသ်ည်။ 

(ခ)  လီ ်ထတ ာနစမှ်  ်မ်ေး (Electronic record) ဆ ိုသည်မှော သ ငေ်းအချက်အလက် စနစ ်စခ်ို ွင ်

ရသော်လည်ေးရကောငေ်း၊ သ ငေ်းအချက်အလက် စနစ ်စခ်ိုမှ အပခောေးစနစ ်စခ်ိုသ ို   ရပေးပ ို  ရ ေးအ ွက် ရသော်လည်ေး 

ရကောငေ်း၊ အလငေ်း နေ်းပဖ ်သနေ်းပခငေ်းနည်ေး (Optical means) ပဖင ပ်ဖစရ်စ၊ အလောေး ူ အပခောေးနည်ေးပညော စ ်ပ် 

 ပ်ပဖင ပ်ဖစရ်စ၊ သ ငေ်းအချက်အလက် စခ်ိုခိုက ို ပဖစရ်ပေါ်ရစရသော၊ ရပေးပ ို  ရသော၊ လက်ခ ံယူရသော သ ို  မဟို ် သ ို 

မှီေးထ နေ်းသ မ်ေးရသော အရထောက်အထောေးမှ ် မ်ေးက ို ဆ ိုလ ိုသည။် 

(ဂ)  လီ ်ထတ ာနစ ်ချ  ်လ သ် ငေ်းလ ာ (Electronic Data message) ဆ ိုသည်မှော အလီက်ထရ ောနစ ်

အချက်အလက် အပပနအ်လှနပ် ို  ရဆောငသ်ည ် အေီးေအီ ိုငစ်နစ ်(Electronic data interchange)၊ ဖက်စ၊် အေီးရမလ်ေး၊ ရ ကေးနနေ်း၊ 

 ဲလက်စန်ငှ  ် ယ်လီရကော်ပီ  ို   အပါအဝင ်အလီက်ထရ ောနစန်ည်ေးပဖင ပ်ဖစရ်စ၊ အလငေ်း နေ်းပဖ ် သနေ်းပခငေ်း 

နည်ေးပဖင ပ်ဖစရ်စ အလောေး ူ အပခောေးနည်ေးပညော  စ ်ပ် ပ်ပဖင ပ်ဖစရ်စ၊ ပဖစရ်ပေါ်ရစရသော ရပေးပ ို  ရသော၊ လက်ခ ံယူရသော 

သ ို  မဟို ် သ ိုမှီေးထ နေ်းသ မ်ေးရသော သ ငေ်းအချက်အလက်က ို ဆ ိုလ ိုသည်။ 

(ဃ)   န်ပျျူ ာ ဆ ိုသည်မှော သ ငေ်းအချက်အလက်နငှ  ်မှ ် မ်ေးမျောေး ယူပခငေ်း၊ ထောေးရှ ပခငေ်း၊  စရ်န ောမှ စ ်ရန ောသ ို   

ရပေးပ ို  ပခငေ်း၊ သ ိုမှီေးထ နေ်းသ မ်ေးပခငေ်း၊ လိုပ်ငနေ်းစဉ်အလ ိုက်ရဆောင ွ်က်ပခငေ်းနငှ  ်လ ိုအပ်ရသောအချ န၌် ပပနလ်ည် ရဖော်ထို ်၍ 

အသံိုေးပပ ပခငေ်း  ို  က ို လည်ေးရကောငေ်း၊ သခေျောဆ ိုင ်ောနငှ  ်ယို တ  ရေေဆ ိုင ်ော နည်ေးလမ်ေးမျောေး အသံိုေးပပ  ရဆောင ွ်က်ပခငေ်းက ို 

လည်ေးရကောငေ်း၊ အလီက်ထရ ောနစ ်နည်ေးပဖင ပ်ဖစရ်စ၊ သလံ ိုက်ဓော ်ပဖင ပ်ဖစရ်စ၊ အလငေ်း နေ်း ပဖ ်သနေ်းပခငေ်းနည်ေးပဖင  ်

ပဖစရ်စ၊ အလောေး ူ အပခောေးနည်ေးပညော စ ်ပ် ပ်ပဖင  ်ပဖစရ်စ၊ ရဆောင ွ်က်န ိုငသ်ည ် ပစစည်ေး က   ယောက ို ဆ ိုလ ိုသည်။ 
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(င)   န်ပျျူ ာ  န်  ် (Computer network) ဆ ိုသညမ်ှော ဖဂ  လ ်ိုမှ ဆင ပ်ဖစရ်စ၊ အပခောေးနည်ေးပညော  စ ်ပ် ပ်မှ 

 စဆ်င ပ်ဖစရ်စ၊ ကွနပ်ျျူ ောအချငေ်းချငေ်း ချ  ်ဆက်အသံိုေးပပ ရသော ကွန ်က်စနစက် ို ဆ ိုလ ိုသည်။ 

(စ)  လီ ်ထတ ာနစထ် ိုေးဖမြဲလ မှ်  ်(Electronic signature) ဆ ိုသည်မှော အလီက်ထရ ောနစ ်မှ ် မ်ေး၏ 

ပင ်ငေ်းစစမ်ှနရ် ကောငေ်းနငှ  ်ပပငဆ်ငမ်ှု သ ို  မဟို ် အစောေးထ ိုေးမှုမရှ ရ ကောငေ်း  ို  က ို အ ည်ပပ  န ်အလီက်ထရ ောနစ ်

နည်ေးပညောပဖင ပ်ဖစရ်စ၊ အလောေး ူ အပခောေးနည်ေးပညော စ ်ပ် ပ်ပဖင ပ်ဖစရ်စ က ိုယ်  ိုင ်သ ို  မဟို ် က ိုယ်စောေးစစီဉ် 

ထောေးသည ် သရကေ  သ ို  မဟို ် အမှ ်အသောေးက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဆ) သ ်တသခလံ ်မှ ထ်ို တ်ပေးပ ိုငခ် င ရှ် သ ူ(Certification authority) ဆ ိုသည်မှော အလီကထ်ရ ောနစ ်ထ ိုေးဖမဲလက်မှ ်နငှ  ်

စပ်လျဉ်ေး၍ ဝနရ်ဆောငမ်ှုလိုပ်ငနေ်း ရဆောင ွ်က်န ိုင ်န ်ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့က ဤဥပရေထို ်ရပေး သည  ်လ ိုငစ်ငက် ို ရှ ရသော 

ပိုဂ္  လ် သ ို  မဟို ် အဖွဲွံ့အစည်ေးက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဇ) သ ်တသခံလ ်မှ  ်(Certificate) ဆ ိုသည်မှော လက်မှ ်ရ ေးထ ိုေးသနူငှ  ်ထ ိုေးဖမဲလက်မှ ်ဖန ်ီေးရသော 

အချက်အလက်  ို  ၏ ဆက်နယွ်မှုက ို ရသချောရစသည ် အလီက်ထရ ောနစ ်အချက်အလက် သ ငေ်းလ ော သ ို  မဟို  ်

အပခောေးမှ ် မ်ေးအပဖစ ်သက်ရသခလံက်မှ ် ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သကူ ငေှာေး မ်ေးသံိုေးစွသဲ ူ(Subscriber) အောေး ထို ် 

ရပေးသည ် လက်မှ ်က ို ဆ ိုသည။် 

(ဈ) မူလတဆာင ်  ်တပေးပ ို  သ ူ(Originator) ဆ ိုသည်မှော အလီကထ်ရ ောနစမ်ှ ် မ်ေး သ ို  မဟို  ်အလီက်ထရ ော 

နစအ်ချက်အလက် သ ငေ်းလ ောက ို ဖန ်ီေး နပ်ဖစရ်စ၊ စ ငရ်ဆောင ွ်က် နပ်ဖစရ်စ၊ ရပေးပ ို   နပ်ဖစရ်စ၊ ရဆောင ွ်က် သ ူ

သ ို  မဟို ် ထ ိုသ၏ူက ိုယ်စောေးလှယ်က ို ဆ ိုသည။် ယငေ်းစကောေး ပ် ွင ်အလီက်ထရ ောနစမ်ှ ် မ်ေး သ ို  မဟို ် 

အလီက်ထရ ောနစ ်အချက်အလက် သ ငေ်းလ ောနငှ  ်စပ်လျဉ်ေး၍ အပခောေးသ ူစဦ်ေး စရ်ယောက်အ ွက် ရဆောင ွ်က် 

ရပေးသည ်  ကောေးခရံဆောင ွ်က်သ ူမပါဝင။် 

(ည) လ ်ခသံ ူ(Addressee) ဆ ိုသည်မေှာ မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သကူ ရပေးပ ို  သည ် အလီက်ထရ ောနစမ်ှ ် မ်ေး သ ို  မဟို ် 

အလီက်ထရ ောနစ ်အချက်အလက် သ ငေ်းလ ောက ို လက်ခ ံရှ ရစ န ် ည် ွယ်သည ်ပိုဂ္  လ်က ိုဆ ိုသည။် 

ယငေ်းစကောေး ပ် ွင ်အလီက်ထရ ောနစမ်ှ ် မ်ေး သ ို  မဟို  ်အလီက်ထရ ောနစအ်ချက်အလက်သ ငေ်းလ ော နငှ  ်

စပ်လျဉ်ေး၍ အပခောေးသ ူစဦ်ေး စရ်ယောက်အ ွက် ရဆောင ွ်က်ရပေးသည ်  ကောေးခရံဆောင ွ်က်သမူပါဝင။် 

(ဋ) ငာှေး မ်ေးသံိုေးစ ြဲသ ူဆ ိုသည်မှော သက်ရသခလံက်မှ ် ွင ်နည်ေးပညော စ ်ပ် ပ်အ  အမည်ရဖော်ပပထောေးရသော 

အလီက်ထရ ောနစ ်ထ ိုေးဖမဲလက်မှ ် ရ ေးထ ိုေးသအူမှ ်ပဖစရ် ကောငေ်း သ ်မှ ်ပခငေ်းခ ံသည ် ပိုဂ္  လ်က ို ဆ ိုသည။် 

(ဌ) ဗဟ ို ဖ ြဲ ွံ့ ဆ ိုသည်မေှာ ဤဥပရေအ  ဖွဲွံ့စည်ေးရသော အလီကထ်ရ ောနစ ်ဆက်သယွ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး ေဟ ို အဖွဲွံ့က ို 

ဆ ိုသည်။ 

(ဍ) ဝန်က ီေးဌာန ဆ ိုသည်မှော ဆက်သယွ်ရ ေး၊ စော  ိုက်နငှ  ်ရ ကေးနနေ်းဝနက်ကီေးဌောနက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဎ) က ီေးက ပ်မှု ဖ ြဲ ွံ့ ဆ ိုသည်မေှာ ဤဥပရေအ  ဖွဲွံ့စည်ေးရသော အလီက်ထရ ောနစ ်ဆက်သယွ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး 

ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့က ို ဆ ိုသည်။ 
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 ခန်ေး(၂) 

 ည်  ယခ်ျ ်မျာေး 

၃။ ဤဥပရေ၏  ည် ွယ်ချက်မျောေးမှော ရအောက်ပါအ  ိုငေ်းပဖစသ်ည် - 

(က) ရခ ်မှီဖွံ ွံ့ ဖဖ  ေး  ိုေး က်ရသော န ိုငင်ရံ ော် ည်ရဆောက် ော ွင ်အလီက်ထရ ောနစ ်ဆက်သယွ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး 

နည်ေးပညောပဖင  ်အရထောက်အကူပပ န ိုင ်န၊် 

(ခ) အလီက်ထရ ောနစဆ်က်သယွ်ရ ေး နည်ေးပညောပဖင  ်လူသောေးအ ငေ်းအပမစ ်ဖွံွံ့ ဖဖ  ေး  ိုေး က်ရ ေး၊ စေီးပွောေးရ ေးကဏ္ဍဖွံွံ့ ဖဖ  ေး 

  ိုေး က်ရ ေး၊ လူမှုရ ေးနငှ  ်ပညောရ ေးကဏ္ဍအပါအဝင ်ကဏ္ဍရပါငေ်းစံို ဖွံွံ့ ဖဖ  ေး  ိုေး က်ရ ေး  ို  အ ွက် အခငွ  ်အလမ်ေး 

မျောေး ပ ိုမ ို ရှ လောရစ န၊် 

(ဂ) ကွနပ်ျျူ ောကွန ်က်က ို အသံိုေးပပ ၍ ပပည် ွငေ်း ပပည်ပဆက်သယွ်ရဆောင ွ်က်သည ် က စစမျောေး ွင ်အလီကထ် ရ ောနစ ်

မှ ် မ်ေးနငှ  ်အလီက်ထရ ောနစ ်အချက်အလက်သ ငေ်းလ ောမျောေး၏ စစမ်ှနမ်ှုနငှ  ်ယံို ကည် စ  ်ချ မှုက ို 

အသ အမှ ်ပပ ဖပီေး ဥပရေအ  အကောအကွယ် ရပေးန ိုင ်န၊် 

(ဃ) အလီက်ထရ ောနစ ်ဆက်သယွ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး နည်ေးပညောက ို အသံိုေးပပ ၍ ပပည် ွငေ်းပပည်ပ သ ငေ်းအချက် 

အလက်မျောေးက ို အချ နန်ငှ  ်ရပပေးညီ ထို ်လ င ရ်ပေးပ ို  ပခငေ်း၊ လက်ခဖံမ်ေးယူပခငေ်းနငှ  ်သ ိုမှီေးထ နေ်းသ မ်ေး ပခငေ်း  ို   ပပ လိုပ် 

န ိုင ်န၊် 

(င) ကွနပ်ျျူ ောကွန ်က်က ို အသံိုေးပပ ၍ အပပည်ပပည်ဆ ိုင ်ော အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေး၊ ရေသဆ ိုင ်ော အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေး၊ 

ပပည်ပန ိုငင်မံျောေး၊ ပပည် ွငေ်းပပည်ပ အစ ိုေး ဌောန၊ အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေး၊ ပိုဂ္လ က အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေးနငှ  ်ပိုဂ္  လ်မျောေး 

ထ ရ ောက်လျငပ်မနစ်ွော ဆက်သယွ်ပူေးရပါငေ်း ရဆောင ွ်က်န ိုင ်န။် 

 

 ခန်ေး(၃) 

သ ်ဆ ိုငပ်ခငေ်း 

၄။ (က) ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌောနေ်းချက်မျောေးသည် ပပည် ွငေ်းပပည်ပ ဆက်ဆံမှု၊ လိုပ်ငနေ်းဆက်စပ်ရဆောင ွ်က်မှု၊ စစီဉ်မှု၊ 

သရ ော ူညီမှု၊ ပဋ ညောဉ်ချ ပ်ဆ ိုမှု၊ သ ငေ်းအချက်အလက်ဖလှယ်မှုနငှ  ်သ ိုမှီေးထ နေ်းသ မ်ေးမှုမျောေး အပါအဝင ်စေီးပွောေးရ ေးနငှ  ်

သက်ဆ ိုငရ်သော က စစ ပ် ွင ်ပဖစရ်စ၊ စေီးပွောေးရ ေးနငှ သ်က်ဆ ိုငပ်ခငေ်းမရှ ရသော က စစ ပ် ွငပ်ဖစရ်စ အသံိုေး ပပ သည ် 

အလီက်ထရ ောနစမ်ှ ် မ်ေးနငှ  ်အလီကထ်ရ ောနစ ်အချက်အလက်သ ငေ်းလ ောအမျ  ေးအစောေး  စမ်ျ  ေးမျ  ေး နငှ  ်

သက်ဆ ိုငရ်စ မည်၊ 

(ခ) မည်သမူဆ ို ဤဥပရေအ  အရ ေးယူန ိုငရ်သော ပပစမ်ှု စ ်ပ် ပ်က ို ပပည် ွငေ်း ွင ်ကျျူေးလွနလ်ျှငပ်ဖစရ်စ၊ ပပည ် ွငေ်းမှ 

ပပည်ပသ ို   လည်ေးရကောငေ်း၊ ပပည်ပမ ှပပည် ွငေ်းသ ို   လည်ေးရကောငေ်း၊ အလီက်ထရ ောနစ ်ဆက်သယွ်ရဆောင ်

 ွက်ရ ေးနည်ေးပညောက ို အသံိုေးပပ ၍ ကျျူေးလွနလ်ျှငပ်ဖစရ်စ ဤဥပရေနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ်စ မည်။ 

၅။ ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌောနေ်းချက်မျောေးသည် ရအောက်ပါ  ို  နငှ  ်သက်ဆ ိုငပ်ခငေ်းမရှ ရစ - 

(က) အရမွဆက်ခပံခငေ်း အက်ဥပရေပိုေမ် ၂၊ ပိုေမ်ခွ ဲ(ဇ)  ွင ်အဓ ပပါယ်ဖွင ဆ် ိုထောေးရသော ရသ မ်ေးစော၊ 
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(ခ) လ ဲရပပောငေ်းန ိုငရ်သော စောချ ပ်စော မ်ေးမျောေး၊ အက်ဥပရေပိုေမ် ၁၃  ွင ်အဓ ပပါယ်ဖွင ဆ် ိုထောေးရသော လ ဲရပပောငေ်းန ိုင ်ရသော 

စောချ ပ်စော မ်ေး၊ 

(ဂ) ယံို ကည်အပ်နှမံှု အက်ဥပရေပိုေမ် ၃  ွင ်အဓ ပပါယ်ဖွင ဆ် ိုထောေးရသော ယံို ကည်အပ်နှမံှု၊ 

(ဃ) က ိုယ်စောေးလှယ်လ ဲအပ်ပခငေ်း အက်ဥပရေအ  ရပေးအပ်ရသော က ိုယ်စောေးလှယစ်ော၊ 

(င) ပ ိုငဆ် ိုငခ်ငွ ဆ် ိုင ်ော စော မ်ေးအမှ ်အသောေးမျောေး၊ 

(စ)  ည်ဆဲဥပရေ စ ်ပ် ပ် ွင ်မှ ်ပံို င ်မည်ဟို ပပဋ္ဌောနေ်းထောေးသည ် စောချ ပ်စော မ်ေးမျောေး၊ 

(ဆ) ဝနက်ကီေးဌောနက အစ ိုေး အဖွဲွံ့၏ သရ ော ူညီချက်ပဖင  ်အမ န  ရ် ကော်ပငောစော ထို ်ပပန၍် ကငေ်းလွ ်ခငွ ပ်ပ ရသော က စစမျောေး။ 

 

 ခန်ေး(၄) 

 လီ ်ထတ ာနစန်ငှ  ်ဆ သ် ယတ်ဆာင ်  ်တ ေးဗဟ ို ဖ ြဲ ွံ့ ဖ ြဲ ွံ့စည်ေးပခငေ်းနငှ  ်ယငေ်း၏လိုပ်ငန်ေး ာဝနမ်ျာေး 

၆။ အစ ိုေး အဖွဲွံ့သည်- 

(က) ဤဥပရေပါ  ည် ွယ်ချက်မျောေးက ို အရကောငအ်ထည်ရဖော် ရဆောင ွ်က်န ိုင ်နအ်လ ို  ငေှာ ဆက်သယွ်ရ ေး၊ စော   ိုက်နငှ  ်

ရ ကေးနနေ်းဝနက်ကီေးဌောန ဝနက်ကီေးက ဥကက ဋ္ဌအပဖစ ်လည်ေးရကောငေ်း၊ သက်ဆ ိုင ်ော ဝနက်ကီေးဌောန၊ အစ ိုေး ဌောန၊ 

အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေးမ ှပိုဂ္  လ်မျောေး နငှ  ်ပညော ပ်ဆ ိုင ်ော ကျွမ်ေးကျငသ်မူျောေးက အဖွဲွံ့ဝငမ်ျောေးအပဖစ ်လည်ေးရကောငေ်းပါ 

ဝငရ်စလျက် အလီက်ထရ ောနစ ်ဆက်သယွ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးေဟ ို အဖွဲွံ့က ို ဖွဲွံ့စည်ေး မည်။ 

(ခ) ေဟ ိုအဖွဲွံ့က ို ဖွဲွံ့စည်ေး ော ွင ်ေို  ယဥကက ဋ္ဌ၊ အ ွငေ်းရ ေးမ ေးနငှ  ် ွဲ က်အ ွငေ်းရ ေးမ ေး  ို  က ို သ ်မှ ် ော 

ဝနရ်ပေးန ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ေဟ ိုအဖွဲွံ့က ို လ ိုအပ်သလ ို ပပငဆ်ငဖ်ွဲ ွံ့စည်ေးန ိုငသ်ည်။ 

၇။ ေဟ ိုအဖွဲွံ့၏ လိုပ်ငနေ်း ောဝနမ်ျောေးမေှာ ရအောက်ပါအ  ိုငေ်းပဖစသ်ည်- 

(က) ရခ ်မီဖွံ ွံ့ ဖဖ  ေး  ိုေး က်ရသော န ိုငင်ရံ ော် ည်ရဆောက် ော ွင ်အလီက်ထရ ောနစဆ်က်သယွ ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး 

နည်ေးပညောက ို  စဆ်င ဖ်ပီေး စဆ်င  ်ကျယ်ပပန  စ်ွော အသံိုေးပပ န ိုငရ် ေးအ ွက် စမီံချက်မျောေး ချမှ ်ရဆောင ွ်က်ပခငေ်း၊ 

(ခ) အလီက်ထရ ောနစ ်ဆက်သယွ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး နည်ေးပညောဆ ိုင ်ော အရ ွွံ့အ ကံ ေဟိုသို  ကကယ်ဝဖပီေး ကမဘော 

လံိုေးဆ ိုင ်ော ရပါငေ်းစည်ေးမှုပဖစစ်ဉ် ွင ်အဆငသ်င ပ်ဖစရ်စရ ေးအ ွက် လိုပ်ငနေ်းစဉ်မျောေး ချမှ ်အရကောငအ်ထည ်

ရဖော်ပခငေ်း၊ 

(ဂ) အပပည်ပပည်ဆ ိုင ်ော အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေး၊ ရေသဆ ိုင ်ော အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေး၊ ပပညပ်န ိုငင်မံျောေး၊ ပပည် ွငေ်းပပည်ပ အဖွဲွံ့ 

အစည်ေးမျောေးနငှ  ်ထ ရ ောက်လျငပ်မနစ်ွော ပူေးရပါငေ်းရဆောင ွ်က်မှု၊ ဆက်သယွ်ဆက်ဆံမှု ပပ လိုပ်န ိုငရ် ေးအ ွက် အ ီ

လက်ထရ ောနစ ်ဆက်သယွ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး နည်ေးပညောဆ ိုင ်ောမူဝါေမျောေး၊ ဥပရေရ ေး ောမျောေး၊ စခံျ နစ်ညံ နေ်းမျောေးနငှ  ်

လ ိုက်ရလျောညီရထွရှ ရစ န ်ရဆောင ွ်က်ရပေးပခငေ်း၊ 
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(ဃ) အလီက်ထရ ောနစ ်ဆက်သယွ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးနည်ေးပညောဆ ိုင ်ော က စစ ပ်မျောေးနငှ  ်စပ်လျဉ်ေး၍ အပပည်ပပည် ဆ ိုင ်ော 

အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေး၊ ရေသဆ ိုင ်ော အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေး၊ ပပည်ပန ိုငင်မံျောေး၊ ပပည် ွငေ်းပပည်ပ အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေးနငှ  ်ဆက်သယွ် 

ပူေးရပါငေ်းရဆောင ွ်က်ပခငေ်း၊ 

(င) ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့က ို ဖွဲွံ့စည်ေးပခငေ်း၊ ကကီေး ကပ်ပခငေ်းနငှ  ်လမ်ေးည နပ်ခငေ်း၊ 

(စ) မ မ ၏ လိုပ်ငနေ်း ောဝနမ်ျောေးက ို  ရအောငပ်မငစ်ွော အရကောငအ်ထည်ရဖော်န ိုင ်န ်လ ိုအပ်ရသောလိုပ်ငနေ်း အဖွဲွံ့မျောေးဖွဲ ွံ့ စည်ေး၍ 

လိုပ်ငနေ်း ောဝနမ်ျောေး သ ်မှ ်ရပေးပခငေ်း။ 

၈။ ေဟ ိုအဖွဲွံ့သည် လ ိုအပ်ပါက မ မ ၏လိုပ်ငနေ်း ောဝန ်စ ်ပ် ပ်က ို သင ရ်လျော်သည ် အစ ိုေး ဌောန၊ အဖွဲွံ့အစည်ေး သ ို  မဟို ် 

ပိုဂ္  လ် စဦ်ေးဦေးအောေး လ ဲအပ် ောဝနရ်ပေးန ိုငသ်ည်။ 

 

 ခန်ေး(၅) 

 လီ ်ထတ ာနစ ်ဆ ်သ ယတ်ဆာင ်  တ် ေးက ီေးက ပ်မှု ဖ ြဲ ွံ့ ဖ ြဲ ွံ့စညေ်းပခငေ်းနငှ  ်ယငေ်း၏လိုပ်ငန်ေး ာဝန်နငှ  ်လိုပ်ပ ိုငခ် င မ်ျာေး 

၉။ ေဟ ိုအဖွဲွံ့သည်- 

(က) ဤဥပရေပါ က စစ ပ်မျောေးအလ ို  ငေှာ အလီကထ်ရ ောနစ ်ဆက်သယွ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးဆ ိုင ်ော လိုပ်ငနေ်းမျောေးက ို 

ကကီေး ကပ်န ိုင ်န ်သင ရ်လျော်ရသော ပိုဂ္  လ်မျောေးနငှ  ်ကျွမ်ေးကျငသ်မူျောေးပါဝငသ်ည ် အလီကထ်ရ ောနစ ်

ဆက်သယွ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့က ို ဖွဲွံ့စည်ေး မည်၊ 

(ခ) ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့က ို လ ိုအပ်သလ ို ပပငဆ်ငဖ်ွဲ ွံ့စည်ေးန ိုငသ်ည်။ 

၁၀။ ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့သည် ေဟ ိုအဖွဲွံ့၏ ကကီေး ကပ်လမ်ေးည နမ်ှုပဖင  ်ရအောက်ပါလိုပ်ငနေ်း ောဝနမ်ျောေးနငှ  ်လိုပ်ပ ိုငခ်ငွ  ်မျောေးက ို 

ကျင သ်ံိုေးရဆောင ွ်က် မည်- 

(က) သက်ရသခလံက်မှ ် ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သအူပဖစ ်ရဆောင ွ်က်န ိုင ်န ်လိုပ်ငနေ်းလိုပ်က ိုငခ်ငွ  ်လ ိုငစ်ငထ်ို ်ရပေး ပခငေ်း၊ 

လ ိုငစ်ငထ်ို ်ရပေး န ်ပငငေ်းပယ်ပခငေ်း၊ 

(ခ) သက်ရသခလံက်မှ ် ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သနူငှ  ်ငေှာေး မ်ေးသံိုေးစွသဲ ူ ို  အ ကောေး ဆက်သယွ်ရဆောင ွ်က် မည  ်နည်ေး 

လမ်ေးမျောေးက ို သ ်မှ ်ပခငေ်း၊ 

(ဂ) သက်ရသခလံက်မှ ် ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သကူ လိုပ်ငနေ်းရဆောင ွ်က် ော ွင ်လ ိုက်နောရဆောင ွ်က် မည  ်စည်ေး 

ကမ်ေးချက်မျောေးနငှ  ်စမံျောေးက ိုလည်ေးရကောငေ်း၊ ထ ိုသကူ ထ နေ်းသ မ်ေး မည ် စော ငေ်း ွင ်မှ ် မ်ေး ငထ်ောေး မည ် 

အရသေးစ  ်အချက်အလက်မျောေးက ို လည်ေးရကောငေ်း သ ်မှ ်ပခငေ်း၊ 

(ဃ) သက်ရသခလံက်မှ ် ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သူ၏ ဝနထ်မ်ေးမျောေး ွင ်ရှ  မည  ်အ ည်အချငေ်းနငှ  ်လိုပ်ငနေ်းအရ ွွံ့ 

အ ကံ မျောေးက ို သ ်မှ ်ပခငေ်း၊ 

(င) သက်ရသခလံက်မှ ် ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သနူငှ  ်ငေှာေး မ်ေးသံိုေးစွသဲ ူ ို  အ ကောေး အကျ  ေးစေီးပွောေးနငှ  ်စပ်လျဉ်ေး၍ 

ရပေါ်ရပါက်ရသော အပငငေ်းပွောေးမှုမျောေးက ို ရပဖရှငေ်းပခငေ်း၊ 
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(စ) သက်ရသခလံက်မှ ် ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သ ူ စဦ်ေး ည်ေးပဖစရ်စ၊ အပခောေးသက်ရသခလံက်မှ ်  ထို ်ရပေးပ ိုင ်

ခငွ ရှ် သနူငှ  ်ပူေးရပါငေ်း၍ပဖစ်ရစ ရဆောင ွ်က်သည ် အလီက်ထရ ောနစ ်နည်ေးပညောပဖင  ်ဆက်သယွ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး စနစ ်

 ည်ရထောငမ်ှုက ို အကူအညီရပေးပခငေ်း၊ 

(ဆ) သက်ရသခလံက်မှ ် ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သကူ ထို ်ရဖော်ထောေးရသော အမျောေးပပည်သအူသံိုေးပပ မည ် အရသေးစ  ် 

အချက်အလက်မျောေး ပါဝငသ်ည ် အချက်အလက်အစိုအရဝေးက ို ထ နေ်းသ မ်ေးပခငေ်း၊ 

(ဇ) သက်ရသခလံက်မှ ် ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သ ူသ ိုမှီေးထ နေ်းသ မ်ေးထောေးသည ် မှ ် မ်ေးစော ငေ်း၊ အချက်အလက်နငှ  ်

အရထောက်အထောေးမျောေးက ို လ ိုအပ်ပါက ကူေးယူပခငေ်း၊ မ  တ ျူကူေးယူပခငေ်း၊ ထို ်နို ်ယူပခငေ်းနငှ  ်ယငေ်း  ို  က ို စစရ်ဆေးပခငေ်း၊ 

(ဈ) ကွနပ်ျျူ ောစနစ ်စခ်ို၏ လိုပ်ငနေ်းလညပ် ်မှုနငှ  ်ယငေ်းနငှ သ်က်ဆ ိုငသ်ည ် ပစစည်ေးက   ယောက ို ဤဥပရေအ  

ပပစမ်ှု စခ်ိုခိုနငှ  ်စပ်လျဉ်ေး၍ အသံိုေးပပ ရနသည် သ ို  မဟို ် အသံိုေးပပ ဖပီေးပဖစသ်ည်ဟို သသံယပဖစ ်န ်အရ ကောငေ်း ရှ ပါက 

ဝငရ် ောက် ကည ်ရှု  စစရ်ဆေးပခငေ်း၊ 

(ည) ဤဥပရေပါ ပပစမ်ှု စ ်ပ် ပ်နငှ  ်စပ်လျဉ်ေး၍ လ ိုအပ်ရသော အချက်အလက် အရထောက်အထောေးမျောေးက ို ပိုဂ္  လ် 

 စဦ်ေးဦေးထံမှ ရဖေါ်ထို ် ယူပခငေ်း၊ 

(ဋ) သက်ရသခလံက်မှ ် ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သူ၏ ရဆောင ွ်က်ချက်မျောေးက ို စစရ်ဆေးပခငေ်းနငှ  ်ကကီေး ကပ်ပခငေ်း၊ 

(ဌ) ဤဥပရေနငှ  ်ဤဥပရေအ  ထို ်ပပနရ်သော နည်ေးဥပရေမျောေး၊ လိုပ်ထံိုေးလိုပ်နည်ေးမျောေး၊ အမ န  ရ် ကော်ပငောစောမျောေး၊ 

အမ န  မ်ျောေးနငှ  ်ည န ်ကောေးချက်မျောေးက ို လ ိုက်နောပခငေ်း ရှ  မရှ  စ စစန် ိုင ်န ်လ ိုအပ်သလ ို စံိုစမ်ေးစစရ်ဆေးပခငေ်း၊ 

(ဍ) ပပည်ပန ိုငင်မံျောေး၏ သက်ရသခလံက်မှ ် ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သအူောေး သ ်မှ ်ချက်မျောေးနငှ အ်ညီ အသ အမှ ် ပပ ပခငေ်း၊ 

(ဎ) မ မ ၏ ရဆောင ွ်က်ချက်မျောေးက ို သ ်မှ ်ချက်မျောေးနငှ အ်ညီ ေဟ ိုအဖွဲွံ့သ ို    ငပ်ပပခငေ်း၊ 

(ဏ) ေဟ ိုအဖွဲွံ့ကပဖစရ်စ၊ ဝနက်ကီေးဌောနကပဖစရ်စ အခါအောေးရလျော်စွော ရပေးအပ်သည  ်အပခောေးလိုပ်ငနေ်း  ောဝနမ်ျောေးက ို 

ရဆောင ွ်က်ပခငေ်း။ 

၁၁။ ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့သည် လ ိုအပ်ပါက မ မ ၏လိုပ်ငနေ်း ောဝနန်ငှ  ်လိုပ်ပ ိုငခ်ငွ  ်စ ်ပ် ပ်က ို အဖွဲွံ့ ဖွဲွံ့စည်ေး၍ ပဖစရ်စ၊ 

ကျွမ်ေးကျငသ် ူ စဦ်ေးဦေးအောေးပဖစ်ရစ ေဟ ိုအဖွဲွံ့၏ သရ ော ူညီချက်ပဖင  ်လ ဲအပ် ောဝနရ်ပေးန ိုငသ်ည်။ 

 

 ခန်ေး(၆) 

သ ်တသခံလ ်မှ  ်ထို တ်ပေးပ ိုငခ် င ရှ် သ ူ

၁၂။ ပပည် ွငေ်းပပည်ပမှ ပိုဂ္  လ်သ ို  မဟို ် အဖွဲွံ့အစည်ေးသည် သက်ရသခလံက်မှ ် ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သအူပဖစ ်

ဝနရ်ဆောငမ်ှုလိုပ်ငနေ်း လိုပ်က ိုငရ်ဆောင ွ်က်လ ိုပါက လ ိုငစ်င ်ရှ  န ်သ ်မှ ်ချက်မျောေးနငှ အ်ညီ ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့သ ို   

ရလျှောက်ထောေး မည်။ 

၁၃။ ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့သည် ပိုေမ် ၁၂ အ  လ ိုငစ်ငရ်လျှောက်ထောေးချက်က ို စ စစဖ်ပီေး ပိုဂ္  လ ်သ ို  မဟို ် အဖွဲွံ့အစည်ေး အောေး 

စည်ေးကမ်ေးချက်မျောေး သ ်မှ ်၍ လ ိုငစ်ငထ်ို ်ရပေးပခငေ်း သ ို  မဟို ် လ ိုငစ်ငထ်ို ်ရပေး န ်ပငငေ်းပယ်ပခငေ်းပပ  န ိုငသ်ည်။ 

၁၄။ သက်ရသခလံက်မှ ် ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သသူည် - 
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(က) ကွနပ်ျျူ ောဟ ်ေဝ်ဲ၊ ရဆော ဖ်ဝဲနငှ  ်ကွနပ်ျျူ ောလိုပ်ထံိုေးမျောေးက ို ဝငရ် ောက် ရနေှာင် ယှက်ပခငေ်း၊ အလွဲသံိုေးစောေး ပပ ပခငေ်း  ို   

ပဖစရ်ပေါ် ပခငေ်း မရှ ရစ န ်ယံို ကည်စ  ်ချ ရသော စနစက် ို အသံိုေးပပ  မည်၊ 

(ခ) မ မ  ည် ွယ်ရသော လိုပ်ငနေ်း၏ ရဆောင ွ်က်မှုနငှ  ်က ိုက်ညီရသော ဝနရ်ဆောငမ်ှုလိုပ်ငနေ်း ွင ်သင ရ်လျော်ရသော 

ယံို ကည်အောေးထောေး မှု အဆင  ်စ ်ပ်က ို သ ်မှ ်ရပေး မည်၊ 

(ဂ) အလီက်ထရ ောနစ ်ထ ိုေးဖမဲလက်မှ ်မျောေး၏ လျှ  ွံ့ ဝှက်ထောေးရှ မှုက ို လံိုပခ ံမှုနည်ေးလမ်ေးမျောေးနငှ အ်ညီ ရဆောင ွ်က်  မည်၊ 

(ဃ) သ ်မှ ်ထောေးရသော စမံျောေးက ို လ ိုက်နောရဆောင ွ်က် မည်၊ 

(င) အလီက်ထရ ောနစန်ည်ေးပညောပဖင  ်ဆက်သယွ်ရဆောင ွ်က်ပခငေ်းဆ ိုင ်ော သက်ရသခလံက်မှ ်၏ အရသေးစ  ် 

အချက်အလက်မျောေးက ို ရဖော်ပပ မည်၊ 

(စ) သက်ရသခလံက်မှ ် ထို ်ရပေးပခငေ်းနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ်သော မ မ လက်ရ ွွံ့ရဆောင ွ်က်ရပေးန ိုငမ်ှုက ို ရဖော်ပပ မည်၊ 

(ဆ) ထို ်ရပေးသည ် သက်ရသခလံက်မှ ်၏ ယံို ကည်အောေးထောေး မှုက ိုပဖစရ်စ၊  ောဝနခ်နံ ိုငမ်ှု သ ို  မဟို  ်အောမခ ံန ိုငမ်ှုက ို 

ပဖစရ်စ ယငေ်း၏ ဝနရ်ဆောငမ်ှုရပေးပခငေ်း လိုပ်ငနေ်းရဆောင ွ်က်န ိုငမ်ှုက ို ပဖစရ်စ ထ ခ ိုက်ရစန ိုငသ်ည ် အချက် မျောေးက ို 

ရဖော်ပပ မည်၊ 

(ဇ) သက်ရသခလံက်မှ ် ွင ် ခငွ ပ်ပ ထောေးရသော အရပခအရနရ ကောင ပ်ဖစရ်စ၊ ကွနပ်ျျူ ောစနစ၏် ချ  ွံ့ယွငေ်းမှုရ ကောင  ်ပဖစရ်စ 

ထ ခ ိုက်မှု ပဖစရ်ပေါ်လောန ိုငရ်သော အရပခအရနမျောေး ရှ လောပါက- 

(၁) ထ ခ ိုက်မှုပဖစရ်စန ိုငသ်ည ် ပိုဂ္  လ်အောေးပဖစန် ိုငသ်ည ် နည်ေးလမ်ေးပဖင  ်အသ ရပေး အရ ကောငေ်း ကောေး မည်၊ 

(၂) အထက်ပါ အရပခအရနနငှ  ်ပဖစရ်ပေါ်မှုမျောေးအ ွက် သက်ရသခလံက်မှ ်က ို လက်ရ ွွံ့ရဆောင ွ်က် ော၌ လ ိုက်နော န ်

သေီးပခောေးသ ်မှ ်ထောေးသည ် နည်ေးလမ်ေးမျောေးနငှ အ်ည ီရဆောင ွ်က် မည်၊ 

(ဈ) ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့က အခါအောေးရလျော်စွော သ ်မှ ်သည ် စည်ေးမျဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးနငှ  ် ောဝနမ်ျောေးက ို လ ိုက်နော 

ရဆောင ွ်က် မည်။ 

၁၅။ (က) ပိုေမ် ၁၃ အ  ထို ်ရပေးသည ် လ ိုငစ်ငက် ို ရှ ရသော သက်ရသခလံက်မှ ် ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သသူည် 

ပမနမ်ောန ိုငင်သံောေးမျောေး  ငေ်းနှေီးပမ  ပ်နှမံှု ဥပရေအ ပဖစရ်စ၊ ပပည်ရထောငစ်ိုပမနမ်ောန ိုငင် ံန ိုငင်ပံခောေး ငေ်းနှေီးပမ  ပ်နှမံှု ဥပရေ 

အ ပဖစရ်စ ခငွ ပ်ပ မ န   ်ရှ ရ ေးအ ွက် အဆ ိုပပ ချက်က ို  ငပ်ပ ော ွင ်ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့က ထို ်ရပေးရသော လ ိုငစ်င ်နငှ အ် ူ 

ပမနမ်ောန ိုငင် ံ ငေ်းနှေီးပမ  ပ်နှမံှု ရကော်မရှငသ် ို   ရလျှောက်ထောေး မည။် 

(ခ) ပမနမ်ောန ိုငင် ံ ငေ်းနှေီးပမ  ပ်နှမံှု ရကော်မရှငသ်ည် ပိုေမ်ခွ ဲ(က) အ  ရလျှောက်ထောေးချက်နငှ  ်စပ်လျဉ်ေး၍ လ ိုအပ်ပါက 

ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့၏ သရ ောထောေးမှ ်ချက်က ို ရ ောငေ်းခနံ ိုငသ်ည်။ 

 

 ခန်ေး(၇) 

ငာှေး မ်ေးသံိုေးစ ြဲသ ူ

၁၆။ (က) ငေှာေး မ်ေးသံိုေးစွသဲအူပဖစ ်ရဆောင ွ်က်လ ိုသသူည် သက်ရသခလံက်မှ ်  ရှ  န ်သ ်မှ ်ချက်မျောေးနငှ အ် 

ညီသက်ရသခ ံလက်မှ ် ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သထူံ ရလျှောက်ထောေး မည်။ 
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(ခ) သက်ရသခ ံလက်မှ ်ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သူသည် ပိုေမ်ခွ ဲ(က) အ  ရလျှောက်ထောေးချက်က ို စ စစဖ်ပီေး စည်ေးကမ်ေး ချက်မျောေး 

သ ်မှ ်၍ သက်ရသခ ံလက်မှ ်ထို ်ရပေးပခငေ်း သ ို  မဟို ် သက်ရသခလံက်မှ ် ထို ်ရပေး နပ်ငငေ်း ပယ်ပခငေ်း 

ပပ န ိုငသ်ည်။ 

၁၇။ ငေှာေး မ်ေးသံိုေးစွသဲသူည် - 

(က) အလီက်ထရ ောနစ ်ထ ိုေးဖမဲလက်မှ ထ်ို ်ရဖော်သည ် အချက်အလက်ပဖင  ်  ောေးဝငရ်သော ထ ိုေးဖမဲလက်မှ ်က ို 

အသံိုေးပပ သည ်အခါ ယငေ်းထို ်ရဖော်သည ် အချက်အလက်က ို အပခောေးသမူျောေး   ောေးမဝငအ်သံိုေးပပ ပခငေ်း မခ ံရစ န ်

ဂရိုစ ိုက် မည်။ 

(ခ) အလီက်ထရ ောနစ ်ထ ိုေးဖမဲလက်မှ ်အ ွက် ထို ်ရပေးထောေးရသော  သက်ရသခလံက်မှ ်က ို ခငွ ပ်ပ ထောေးရသော 

သက် မ်ေးကောလအ ွငေ်း အသံိုေးပပ  ော ွင ်မ မ နငှ  ်သက်ဆ ိုငသ်ည ် အရ ကောငေ်းအ ောမျောေးရသော်လည်ေးရကောငေ်း၊ 

ထပ်မံထည ်သငွေ်း န ်ပဖစသ်ည ် အရ ကောငေ်းအ ောမျောေး ရသော်လည်ေးရကောငေ်း   ကျပပည ်စံိုဖပီေး မှနက်နမ်ှုရှ ရစ န ်

ဂရိုစ ိုက် မည်။ 

(ဂ) အလီက်ထရ ောနစ ်ထ ိုေးဖမဲလက်မှ ်ထို ်ရဖော်သည ် အချက်အလက်လျှ  ွံ့ ဝှက်မှု ရပါက် ကောေးလျှငပ်ဖစရ်စ၊ လျှ  ွံ့ 

ဝှက်မှုရပါက် ကောေးန ိုငသ်ည ် အရပခအရနမျ  ေး ရ ောက်ရှ ရနလျှငပ်ဖစရ်စ၊ သက်ရသခ ံလက်မှ ်ထို ်ရပေးန ိုငခ်ငွ ရှ် သကူ 

စစီဉ်ရပေးသည ် အ  ိုငေ်းရသော်လည်ေးရကောငေ်း၊ သင ရ်လျော်သည ် အစအီစဉ်ပဖင ရ်သော်လည်ေးရကောငေ်း၊ မ မ ၏ အလီက် 

ထရ ောနစ ်ထ ိုေးဖမဲလက်မှ ်နငှ  ်လိုပ်ငနေ်းဆက်စပ် ပ ်သက်ရနသမူျောေးထံ ရနေှာင် ရနေှး ကန   ်ကောပခငေ်း မရှ ရစ  ဲ

အရ ကောငေ်း ကောေး မည်။ 

၁၈။ ပိုေမ် -၁၇  ွင ်ရဖော်ပပထောေးရသော အချက်မျောေးက ို ရဆောင ွ်က် န ်ပျက်ကွက်ပခငေ်းရ ကောင  ်ပဖစရ်ပေါ်လောမည ် 

ထ ခ ိုက်နစန်ောဆံိုေးရှု ံေးမှု အကျ  ေးဆကမ်ျောေးအ ွက် ငေှာေး မ်ေးသံိုေးစွသဲ ူွင ် ောဝနရ်ှ ရစ မည်။ 

 

 ခန်ေး(၈) 

 လီ ်ထတ ာနစမှ်  ်မ်ေး၊  လီ ်ထတ ာနစ ်ချ  ်လ ် သ ငေ်းလ ာနငှ  ် လီ ်ထတ ာနစ ်ထ ိုေးဖမြဲလ ်မှ မ်ျာေး 

၁၉။ (က)  ည်ဆဲဥပရေ စ ်ပ် ပ်အ  စောပဖင ရ် ေးသောေး မည်ဟိုလည်ေးရကောငေ်း၊ လက်မှ ်ရ ေးထ ိုေး မည်ဟို လည်ေးရကောငေ်း၊ 

ပပဋ္ဌောနေ်းထောေးသည ် အရ ကောငေ်းအ ောမျောေးက ို အလီက်ထရ ောနစမ်ှ ် မ်ေး၊ အလီက်ထရ ောနစ ်အချက်အလက် 

သ ငေ်းလ ောနငှ  ်အလီက်ထရ ောနစ ်ထ ိုေးဖမဲလက်မှ ်  ို  ပဖင  ်ပပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ 

(ခ) ပိုေမ်ခွ ဲ(က) အ  ပပ လိုပ်ထောေးရသော အလီက်ထရ ောနစမ်ှ  ်မ်ေး၊ အလီက်ထရ ောနစအ်ချက်အလက် သ ငေ်း လ ောနငှ  ်

အလီက်ထရ ောနစ ်ထ ိုေးဖမဲလက်မှ ်မျောေးသည် သက်ဆ ိုင ်ောဥပရေအ  ပပ လိုပ်  သကဲ သ ို     ောေးဝငရ်စ  မည်။ 

၂၀။ မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သနူငှ  ်လက်ခသံ ူ ို  သည် အလီကထ်ရ ောနစမ်ှ ် မ်ေး၊ အလီက်ထရ ောနစ ်အချက် 

အလက်သ ငေ်းလ ောနငှ  ်အလီက်ထရ ောနစ ်ထ ိုေးဖမဲလက်မှ ်ရပေးပ ို  ပခငေ်း၊ လက်ခ ံယူပခငေ်းနငှ  ်သ ိုမှီေးထ နေ်းသ မ်ေးပခငေ်း   ို  က ို 

သ ်မှ ်ထောေးသည ် နည်ေးလမ်ေးမျောေးနငှ အ်ညီ ရဆောင ွ်က် မည်။ သ ို   ော ွင ်မ မ   ို  အချငေ်းချငေ်း သေီးပခောေး 

သရ ော ူညီချက်ရှ ပါက ထ ိုသရ ော ူညီသည ် နည်ေးလမ်ေးနငှ အ်ညီ ရဆောင ွ်က်န ိုငသ်ည်။ 
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 ခန်ေး(၉) 

 လီ ်ထတ ာနစ ်နညေ်းပညာပဖင  ်ပပ လိုပ်သည  ်ပဋ ညာဉ်မျာေး 

၂၁။ ပဋ ညောဉ်ပပ လိုပ် ော ွင ်ပဋ ညောဉ်ပပ လိုပ်သမူျောေးအ ကောေး အပခောေးနည်ေးပဖင  ်သရ ော ူညီချက်မရှ လျှင ်ကမ်ေး လှမ်ေးပခငေ်း၊ 

ကမ်ေးလှမ်ေးချက်က ို လက်ခပံခငေ်းနငှ  ်အပခောေးလ ိုအပ်ရသော အချက်အလက်ပပ လိုပ်ပခငေ်း  ို  က ို အလီက်ထ ရ ောနစ ်

နည်ေးပညောပဖင  ်ရဆောင ွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

၂၂။ အလီက်ထရ ောနစမ်ှ ် မ်ေးနငှ  ်အလီက်ထရ ောနစအ်ချက်အလက်သ ငေ်းလ ော  ို  က ို မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သ ူ

က ိုယ်  ိုငက်ပဖစရ်စ၊ ယငေ်း၏က ိုယ်စောေး ရဆောင ွ်က်ခငွ ရှ် သကူ ပဖစရ်စ၊ က ိုယ်  ိုငသ် ို  မဟို ် ယငေ်း၏က ိုယ်စောေး 

ရဆောင ွ်က်ခငွ ရှ် သကူ အလ ိုအရလျောက်ရဆောင ွ်က် န ်စစီဉ်ပပ လိုပ်ထောေးရသော သ ငေ်းအချက်အလက်စနစပ်ဖင  ်ပဖစရ်စ 

ရပေးပ ို  ခဲ လျှင ်မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သ၏ူ အလီက်ထရ ောနစ ်မ ှ် မ်ေး သ ို  မဟို ် အလီက်ထရ ောနစ ်

အချက်အလက်သ ငေ်းလ ော ပဖစသ်ည်ဟို မှ ်ယူ မည်။ 

၂၃။ လက်ခသံသူည် ရအောက်ပါအချက် စ ်ပ် ပ်နငှ  ်က ိုက်ညပီါက မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သ၏ူ သ ငေ်း အချက်အလက်၊ 

အလီက်ထရ ောနစမ်ှ ် မ်ေး သ ို  မဟို  ်အလီက်ထရ ောနစ ်အချက်အလက်သ ငေ်းလ ောအမှန ်အပဖစ ်

သ ်မှ ်ချက်မျောေးနငှ အ်ညီ မှ ်ယူဖပီေး ရဆောင ွ်က်ခငွ ရှ် သည်- 

(က) လက်ခသံနူငှ  ်မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သ ူ ို   သရ ော ူညီထောေးသည ် နည်ေးလမ်ေးနငှ အ်ည ီအသံိုေးပပ ရပေးပ ို  ခဲ  ပခငေ်း၊ 

(ခ) မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သနူငှ  ် ဆက်နယွ်မှုရှ သကူပဖစရ်စ၊ မလူရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သ၏ူ က ိုယ်စောေး ရဆောင ွ်က် 

ခငွ ရှ် သကူပဖစ်ရစ ရပေးပ ို  သည်က ို လက်ခသံကူ လက်ခ ံရှ ပခငေ်းပဖစဖ်ပီေး မူလရဆောင ွ်က် ရပေးပ ို  သ ူအသံိုေးပပ သည ် 

နည်ေးလမ်ေးပဖင  ်ရပေးပ ို  ခဲ ပခငေ်း။ 

၂၄။ အလီက်ထရ ောနစမ်ှ ် မ်ေး သ ို  မဟို ် အလီက်ထရ ောနစ ်အချက်အလက်သ ငေ်းလ ောက ို ရပေးပ ို  ဆဲပဖစရ်စ၊ 

မရပေးပ ို  မီပဖစရ်စ  မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သနူငှ  ်လက်ခသံ ူ ို  သည်- 

(က) ရအောက်ပါ စန်ည်ေးနည်ေးပဖင  ်လက်ခ ံရှ ရ ကောငေ်းက ို အသ အမှ ်ပပ န ိုငသ်ည်- 

(၁) လက်ခသံကူ က ိုယ်  ိုငပ်ဖစရ်စ၊ အလ ိုအရလျောက်နည်ေးပဖင  ်ပဖစရ်စ၊ အပခောေး စန်ည်ေးနည်ေးပဖင ပ်ဖစရ်စ ဆက် 

သယွ်ပပန ်ကောေးပခငေ်း၊ 

(၂) လက်ခသံကူ လက်ခ ံရှ ဖပီေးပဖစရ် ကောငေ်း မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သသူ ို   လံိုရလောက်ရသော ည နပ်ပမှု စခ်ိုခို ပပ လိုပ် 

ပခငေ်း၊ 

(ခ) လက်ခ ံရှ ရ ကောငေ်း အသ အမှ ်ပပ ပခငေ်းနငှ  ်စပ်လျဉ်ေး၍ သီေးပခောေးသရ ော ူညီချက် ပပ လိုပ်န ိုငသ်ည်။ 

၂၅။ အလီက်ထရ ောနစမ်ှ ် မ်ေး သ ို  မဟို  ်အလီက်ထရ ောနစ ်အချက်အလက်သ ငေ်းလ ော လက်ခရံ ကောငေ်း 

အသ အမှ ်ပပ ချက်က ို လက်ခ ံရှ မှသော အ ည်ပဖစ ်မည်ဟို မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သကူ- 

(က) သ ်မှ ်ထောေးသည ် က စစ ွင ်လက်ခရံ ကောငေ်း အသ အမှ ်ပပ ချက်က ို လက်ခ ံရှ ခဲ ပခငေ်းမရှ လျှင ်မူလ 

ရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သကူ မည်သည ်အခါမျှ ရပေးပ ို  ခဲ ပခငေ်းမရှ ဟို မ ှ်ယူ မည်။ 
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(ခ) သ ်မှ ်ထောေးပခငေ်းမရှ သည ် က စစ ွင ်သေီးပခောေးသ ်မှ ်သရ ော ူညီထောေးသည ် အချ နအ် ွငေ်းပဖစရ်စ၊ အချ နက် ို 

သ ်မှ ်ထောေးပခငေ်းမရှ ပါက သင ရ်လျော်သည ် အချ နအ် ွငေ်းပဖစရ်စ လက်ခရံ ကောငေ်း အသ အမှ ် ပပ ချက်က ို 

မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သကူ လက်ခ ံရှ ပခငေ်းမရှ လျှင ်မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သသူည် ထ ိုသ ို  မ ရှ ရ ကောငေ်း လက်ခသံသူ ို   

အရ ကောငေ်း ကောေးန ိုင ်သည်။ 

၂၆။ မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သနူငှ  ်လက်ခသံ ူ ို  အ ကောေး ပ ို  လ  သ်ည ်အချ နန်ငှ  ်လက်ခသံည ်အချ န ် ို  နငှ  ်စပ်လျဉ်ေး ၍ 

သေီးပခောေးသရ ော ူညီချက်မရှ လျှင ်အလီက်ထရ ောနစမ်ှ ် မ်ေး သ ို  မဟို ် အလီက်ထရ ောနစ ်အချက်အလက် 

သ ငေ်းလ ောက ို- 

(က) ပ ို  လ  ်သည ်အချ နသ်ည် မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သ ူသ ို  မဟို ် ယငေ်း၏ က ိုယ်စောေးလှယ်၏ ထ နေ်းချ ပ်မှုပပငပ်ရှ  

သ ငေ်းအချက်အလက်စနစအ် ွငေ်းသ ို   ဝငရ် ောက်သည ်အချ နပ်ဖစသ်ည်၊ 

(ခ) လက်ခသံည ်အချ နသ်ည် ရအောက်ပါအ  ိုငေ်း ပဖစသ်ည်- 

(၁) သ ်မှ ်ထောေးရသော သ ငေ်းအချက်အလက်စနစအ် ွငေ်းသ ို   ဝငရ် ောက်သည ်အချ န၊် 

(၂) လက်ခသံကူ သ ်မှ ်ထောေးပခငေ်းမရှ ရသော သ ငေ်းအချက်အလက်စနစက် ို အသံိုေးပပ ခဲ ပါက လက်ခသံကူ 

လက်ခ ံရှ သည ်အချ န၊် 

(၃) သ ်မှ ်ထောေးရသော သ ငေ်းအချက်အလက်စနစမ်ရှ ပါက လက်ခသံ၏ူ သ ငေ်းအချက် အလက်စနစအ် ွငေ်း သ ို   

ဝငရ် ောက်သည ် အချ န၊် 

၂၇။ မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သနူငှ  ်လက်ခသံ ူ ို  သည်- 

(က) သေီးပခောေးသရ ော ူညီချက်မရှ လျှင ်မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သ၏ူ လိုပ်ငနေ်း ည်ရှ ရသောရန ောက ို ပ ို  လ  ်သည ် ရန ောဟို 

လည်ေးရကောငေ်း၊ လက်ခသံ၏ူ လိုပ်ငနေ်း ည်ရှ ရသောရန ောက ို လက်ခသံည ်ရန ောဟို လည်ေးရကောငေ်း မှ ် ယူ မည်။ 

(ခ) စေီးပွောေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းက ို  စရ်န ောထက်ပ ို၍ လိုပ်က ိုငပ်ါက အဓ ကစေီးပွောေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းလိုပ်က ိုငသ်ည ် ရန ောက ို 

လည်ေးရကောငေ်း၊ စေီးပွောေးရ ေးလိုပ်ငနေ်းလိုပ်က ိုငသ်ည ် ရန ောမရှ ပါက ထ ိုသအူဖမဲ မ်ေး ရနထ ိုငရ်သော ရန ောက ိုလည်ေးရကောငေ်း 

၊ အဖွဲွံ့အစည်ေးပဖစပ်ါက ဥပရေနငှ အ်ညီ ဖွဲွံ့စည်ေး ည်ရထောင ်ထောေးရသော ရန ောက ို လည်ေးရကောငေ်း အဖမဲ မ်ေး 

ရန ပ်လ ပ်စောဟို မှ ်ယူ မည်။ 

 

 ခန်ေး(၁၀) 

စမံီခန  ်ခ ြဲတ ေးနညေ်းလမ်ေး    တ ေးယပူခငေ်း 

၂၈။ ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့သည် သက်ရသခလံက်မှ ်ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သကူ လ ိုငစ်ငစ်ည်ေးကမ်ေးချက် စ ်ပ် ပ်က ို 

ရဖောက်ဖျက်လျှငပ်ဖစရ်စ၊ ဤဥပရေပါ ပပစမ်ှု စ ်ပ် ပ်က ို ရဖောက်ဖျက်ကျျူေးလွနရ် ကောငေ်း ပပစမ်ှုထငရ်ှောေး စ ီငပ်ခငေ်း 

ခ ံလျှငပ်ဖစရ်စ ထ ိုသအူောေးရအောက်ပါ စမီံခန  ခ်ွရဲ ေးဆ ိုင ်ော အမ န   ်စ ်ပ် ပ်ချမှ ်န ိုငသ်ည်- 

(က) သ ်မှ ်ထောေးရသော ေဏရ် ကေးရင ွပ်ရ ိုက်ပခငေ်း၊ 

(ခ) လ ိုငစ်ငက် ို ကောလအကန  အ်သ ်ပဖင  ် ပ်ဆ ိုငေ်းပခငေ်း၊ 
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(ဂ) လ ိုငစ်ငက် ိုပယ်ဖျက်ပခငေ်း။ 

၂၉။ သက်ရသခလံက်မှ ်ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သူသည် ငေှာေး မ်ေးသံိုေးစွသဲကူ သက်ရသခလံက်မှ ်ပါ စည်ေးကမ်ေးချက် 

 စ ်ပ် ပ်က ို ရဖောက်ဖျက်လျှငပ်ဖစရ်စ၊ ဤဥပရေပါပပစမ်ှု စ ်ပ် ပ်က ို ရဖောက်ဖျက်ကျျူေးလွနရ် ကောငေ်း ပပစမ်ှုထင ်ရှောေး 

စ ီငပ်ခငေ်းခ ံလျှငပ်ဖစ်ရစ ထ ိုသအူောေး ရအောက်ပါစမီံခန  ခ်ွရဲ ေးဆ ိုင ်ော အမ န   ်စ ်ပ် ပ်က ို ချမှ ်န ိုငသ်ည်- 

(က) သက်ရသခလံက်မှ ်က ို ကောလအကန  အ်သ ်ပဖင  ် ပ်ဆ ိုငေ်းပခငေ်း၊ 

(ခ) သက်ရသခလံက်မှ ်က ို ပယ်ဖျက်ပခငေ်း။ 

 

 ခန်ေး(၁၁) 

ပပငဆ်ငတ်ပေး န် တလ ာ ်ထာေးပခငေ်းနငှ  ် ယခူံပခငေ်း 

၃၀။ (က) သက်ရသခလံက်မှ ် ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သကူ သက်ရသခလံက်မှ ်ထို ်ရပေး န ်ပငငေ်းပယ်ပခငေ်း၊ 

သက်ရသခလံက်မှ ်က ို ကောလအကန  အ်သ ်ပဖင  ် ပ်ဆ ိုငေ်းပခငေ်း သ ို  မဟို ် ပယ်ဖျက်ပခငေ်းနငှ  ်စပ်လျဉ်ေး၍ ချမှ ် 

သည ်အမ န   ်သ ို  မဟို ် ဆံိုေးပဖ ်ချက်  စ ်ပ် ပ်က ို မရကျနပ်သသူည် အဆ ိုပါ အမ န   ်သ ို  မဟို  ်ဆံိုေးပဖ ်ချက် 

ချမှ ်သည ်ရန   က်မှ  က်ရပါငေ်း ၃၀ အ ွငေ်း ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့ထံ ပပငဆ်ငရ်ပေး န ်ရလျှောက်ထောေး န ိုငသ်ည်။ 

(ခ) ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့သည် သက်ရသခလံက်မှ ်ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ွင ရှ် သကူ ချမှ ်ရသောအမ န   ်သ ို  မဟို ် ဆံိုေးပဖ ် ချက်က ို 

အ ည်ပပ ပခငေ်း၊ ပပငဆ်ငပ်ခငေ်း သ ို  မဟို ် ပယ်ဖျက်ပခငေ်း ပပ န ိုငသ်ည်။ 

၃၁။ (က) ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့က လ ိုငစ်ငထ်ို ်ရပေး န ်ပငငေ်းပယ်ပခငေ်း ၊ သ ်မှ ်ထောေးရသော ေဏရ် ကေးရင ွ ပ်ရ ိုက် ပခငေ်း၊ 

လ ိုငစ်ငက် ို ကောလအကန  အ်သ ်ပဖင  ် ပ်ဆ ိုငေ်းပခငေ်း သ ို  မဟို ် ပယ်ဖျက်ပခငေ်းနငှ  ် စပ်လျဉ်ေး၍ပဖစရ်စ၊ ပိုေမ် ၃၀၊ ပိုေမ်ခွ ဲ(ခ) 

အ  ချမှ ်သည ်အမ န   ်သ ို  မဟို ် ဆံိုေးပဖ ်ချက်  စ ်ပ် ပ်က ိုပဖစရ်စ မရကျနပ်သသူည် အဆ ိုပါ အမ န   ်သ ို  မဟို ် 

ဆံိုေးပဖ ်ချက်ချသည ်ရန   က်မှ  က်ရပါငေ်း ၆၀ အ ွငေ်း ေဟ ိုအဖွဲွံ့သ ို   အယူခနံ ိုငသ်ည်။ 

(ခ) ေဟ ိုအဖွဲွံ့သည် ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့က ချမှ ်ရသော အမ န   ်သ ို  မဟို ် ဆံိုေးပဖ ်ချက်က ို အ ည်ပပ ပခငေ်း၊ ပပငဆ်င ်ပခငေ်း 

သ ို  မဟို ် ပယ်ဖျက်ပခငေ်း ပပ န ိုငသ်ည်။ 

၃၂။ ေဟ ိုအဖွဲွံ့က ပိုေမ် ၃၁၊ ပိုေမ်ခွ ဲ(ခ)အ  ချမှ ်သည ် ဆံိုေးပဖ ်ချက်သည် အဖပီေးအပပ ်ပဖစရ်စ မည်။ 

 

 ခန်ေး(၁၂) 

ပပစမ်ှုနငှ ပ်ပစေ်ဏ်မျာေး 

၃၃။ မည်သမူဆ ို အလီကထ်ရ ောနစဆ်က်သယွ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး နည်ေးပညောက ို အသံိုေးပပ ၍ ရအောက်ပါ ပပ လိုပ်မှု  စ ်ပ် ပ်က ို 

ကျျူေးလွနရ် ကောငေ်း ပပစမ်ှုထငရ်ှောေးစ ီငပ်ခငေ်းခ ံလျှင ်ထ ိုသအူောေး ရထောငေ်ဏ ်အနည်ေးဆံိုေး ငါေးနစှမ် ှအမျောေးဆံိုေး ခိုနစှန်စှအ်ထ  

ချမှ ် မည ် အပပင ်ရငေွဏလ်ည်ေး ချမှ ်န ိုငသ်ည်- 
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(က) န ိုငင်ရံ ော်၏လံိုပခ ံရ ေး၊   ောေးဥပရေစ ိုေးမ ိုေးရ ေးနငှ  ်နယ်ရပမရအေးချမ်ေးသောယောရ ေး၊   ိုငေ်း ငေ်းသောေး စည်ေးလံိုေး 

ညီညွ ်ရ ေး၊ န ိုငင်ရံ ော်၏ စေီးပွောေးရ ေး သ ို  မဟို ် အမျ  ေးသောေးယဉ်ရကျေးမှုက ို ထ ခ ိုက်ရစသည ် ပပ လိုပ်မှု  စ ်ပ် ပ် က ို 

ပပ လိုပ်ပခငေ်း၊ 

(ခ) န ိုငင်ရံ ော်၏လံိုပခံ ရ ေး၊   ောေးဥပရေစ ိုေးမ ိုေးရ ေးနငှ  ်နယ်ရပမရအေးချမ်ေးသောယောရ ေး၊   ိုငေ်း ငေ်းသောေး စည်ေးလံိုေးညီ ညွ ်ရ ေး၊ 

န ိုငင်ရံ ော်၏ စေီးပွောေးရ ေး သ ို  မဟို ် အမျ  ေးသောေးယဉ်ရကျေးမှုနငှ  ်စပ်လျဉ်ေးသည ် န ိုငင်ရံ ော်၏ လျှ  ွံ့ ဝှက် ချက်နငှ  ်

သက်ဆ ိုငရ်သော သ ငေ်းအချက်အလက် စ ်ပ် ပ်က ို  ယူပခငေ်း သ ို  မဟို ် ရပေးပ ို  ပဖန  ခ်ျ ပခငေ်း။ 

<ပပငဆ်င ်25.02.2014> 

၃၄။ မည်သမူဆ ို ရအောကပ်ါပပ လိုပ်မှု စ ်ပ် ပ်က ို ကျျူေးလွနရ် ကောငေ်း ပပစမ်ှုထငရ်ှောေးစ ီငပ်ခငေ်း ခ ံလျှင ်

ထ ိုသအူောေးရငေွဏက်ျပ်သ နေ်းငါေးဆယ်မှ ကျပ်သ နေ်း  စ ်ောအထ  ချမှ ် မည်။ ရငေွဏမ်ရဆောငပ်ါက 

ရထောငေ်ဏအ်နည်ေးဆံိုေး  စန်စှမ်ှ အမျောေးဆံိုေး သံိုေးနစှ ်အထ ချမ ှ် မည်- 

(က) အလီက်ထရ ောနစမ်ှ ် မ်ေး၊ အလီကထ်ရ ောနစအ်ချက်အလက် သ ငေ်းလ ော သ ို  မဟို ် ကွနပ်ျျူ ော ပရ ိုဂ 

 မ် စခ်ိုလံိုေးက ိုပဖစရ်စ၊ ပရ ိုဂ မ် စစ်  ် စရ်ေသက ိုပဖစရ်စ မရ ိုေးမရပဖောင ရ်သောသရ ောပဖင  ်ရပေးပ ို  ပခငေ်း၊ 

ရနေှာင် ယှက်ပခငေ်း၊ ပပ ပပငပ်ခငေ်း၊ ရပပောငေ်းလဲပခငေ်း၊ ဖျက်ဆီေးပခငေ်း၊ ခ ိုေးယူပခငေ်း သ ို  မဟို ် ထ ခ ိုက်ဆံိုေးရှု ံေးရစပခငေ်း၊ 

(ခ) မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သနူငှ  ်လက်ခသံ ူ ို  ၏ ခငွ ပ်ပ ချက်မရှ   ဲကွနပ်ျျူ ောကွန ်က်အ ွငေ်း ဆက်သယွ်မှု  စခ်ိုခိုက ို 

 ကောေးပဖ ်ပခငေ်း၊ ဆက်သယွ်မှု စခ်ိုခို ွင ်ပါဝငသ်ည ် အချက် စ ်ပ် ပ်က ို အသံိုေးပပ ပခငေ်း သ ို  မဟို ် 

အပခောေးသ ူစဦ်ေးဦေးသ ို   ထို ်ရဖော်ပခငေ်း၊ 

(ဂ) ပိုဂ္  လ် စဦ်ေး စရ်ယောက်၏ ခငွ ပ်ပ ချက်သ ို  မဟို ် သရ ော ူညီချက်မရှ   ဲထ ိုသ၏ူ လံိုပခ ံမှုအဆင  ်ထောေးရှ  

ရသောအမှ ်၊ စကောေးဝှက ်သ ို  မဟို ် အလီက်ထရ ောနစထ် ိုေးဖမလဲက်မှ ်ပဖင  ်အပခောေးပိုဂ္  လ် စဦ်ေးဦေးသ ို     ိုက်ရ ိုက် 

ပဖစရ်စ၊ သယွ်ဝ ိုက်၍ပဖစရ်စ ဆက်သယွ်အသံိုေးပပ ပခငေ်း၊ 

(ဃ) အဖွဲွံ့အစည်ေး စခ်ိုခို သ ို  မဟို ် ပိုဂ္  လ် စဦ်ေးဦေးက ို ထ ခ ိုက်နစန်ောရစ နပ်ဖစရ်စ၊ ဂိုဏသ် ကခောကျဆငေ်းရစ န ်ပဖစရ်စ၊ 

သ ငေ်းအချက်အလက်က ို အလီက်ထရ ောနစန်ည်ေးပညောပဖင  ်ပပ လိုပ်ပခငေ်း၊  ပပ ပပငပ်ခငေ်း သ ို  မဟို ် ရပပောငေ်း လဲပခငေ်း၊ 

ထ ိုသ ို  ပပ လိုပ်ပခငေ်း၊ ပပ ပပငပ်ခငေ်း သ ို  မဟို ် ရပပောငေ်းလဲပခငေ်းပပ လိုပ်ထောေးသည ် အချက်အလက်က ိုပဖန  ခ်ျ  ပခငေ်း။ 

<ပပငဆ်င ်25.02.2014> 

၃၅။ မည်သည ်သက်ရသခလံက်မှ ်ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သ၊ူ ယငေ်း၏ အ ောရှ  သ ို  မဟို ် ဝနထ်မ်ေးမဆ ို ကကီေး ကပ်မှု အဖွဲွံ့က 

ထို ်ပပနရ်သောအမ န  ပ်ါ  ောေးပမစခ်ျက် စ ်ပ် ပ်က ို ရဖောက်ဖျက်ကျျူေးလွနရ် ကောငေ်း ပပစမ်ှုထငရ်ှောေးစ ီင ်ပခငေ်းခ ံလျှင ်

ထ ိုသအူောေး ရငေွဏက်ျပ်  စဆ်ယ်သ နေ်းမှ ကျပ်သ နေ်းငါေးဆယ် အထ  ချမှ ် မည်။ ရငေွဏမ်ရဆောငပ်ါက 

ရထောငေ်ဏအ်နည်ေးဆံိုေး ရပခောက်လမှ အမျောေးဆံိုေး  စန်စှ ်အထ  ချမှ ် မည်။ 

<ပပငဆ်င ်25.02.2014> 
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၃၆။ မည်သမူဆ ို ဤဥပရေအ  ထို ်ပပနထ်ောေးရသော နည်ေးဥပရေမျောေး၊ အမ န  ရ် ကော်ပငောစောနငှ  ်အမ န  မ်ျောေးပါ  ောေးပမစ ်

ချက် စ ်ပ် ပ်က ို ရဖောက်ဖျက်ကျျူေးလွနရ် ကောငေ်း ပပစမ်ှုထငရ်ှောေး စ ီငပ်ခငေ်းခ ံလျှင ်ထ ိုသအူောေး ရငေွဏက်ျပ် စသ် နေ်းမှ 

ကျပ်သံိုေးသ နေ်းအထ  ချမှ ် မည်။ ရငေွဏမ်ရဆောငပ်ါက ရထောငေ်ဏသ်ံိုေးလအထ  ချမှ ် မည်။ 

<ပပငဆ်င ်25.02.2014> 

၃၇။ မည်သမူဆ ို ရအောက်ပါပပ လိုပ်မှု စ ်ပ် ပ်က ို ကျျူေးလွနရ် ကောငေ်း ပပစမ်ှုထငရ်ှောေး စ ီငပ်ခငေ်းခ ံလျှင ်ထ ိုသ ူအောေး ရငေွဏ ်

ကျပ် စသ် နေ်းမှ ကျပ်သံိုေးသ နေ်းအထ  ချမှ ် မည်။ ရင ွေဏမ်ရဆောငပ်ါက ရထောငေ်ဏသ်ံိုေးလအထ  ချမှ ် မည်။ 

(က) သက်ရသခလံက်မှ ် ရှ  န ်ရလျှောက်ထောေး ော ွငပ်ဖစရ်စ၊ သက်ရသခလံက်မှ ်က ို  ပ်ဆ ိုငေ်း န ်သ ို  မဟို ် 

ရိုပ်သ မ်ေး န ် ငပ်ပ ော ွငပ်ဖစရ်စ မ မ ၏ အရထောက်အထောေး သ ို  မဟို ် အသံိုေးပပ ခငွ က် ို သက်ရသခ ံလက်မှ ် 

ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သထူံ သ လျက်နငှ  ်မမှနမ်ကန ်ငပ်ပပခငေ်း၊ 

(ခ) ဤဥပရေနငှ အ်ညီ လိုပ်ငနေ်း ောဝနမ်ျောေး ရဆောင ွ်က်ရသော ေဟ ိုအဖွဲွံ့ နငှ  ်ယငေ်းက ောဝနလ် ဲအပ်ပခငေ်းခ ံသည ် အဖွဲွံ့ 

သ ို  မဟို ် ပိုဂ္  လ်က ိုပဖစရ်စ၊ ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့ နငှ  ်ယငေ်းက ောဝနလ် ဲအပ်ပခငေ်းခ ံသည ်အဖွဲွံ့ သ ို  မဟို ် ပိုဂ္  လ် 

က ိုပဖစရ်စ၊ ဟန   ်ောေးရနေှာက်ယှက်ပခငေ်း၊  ောေးဆီေးပခငေ်း၊ လက်ရ ောက်မှုပပ ပခငေ်း သ ို  မဟို ် ဤဥပရေနငှ အ်ညီ 

ရဆောင ွ်က် န ်ရ ောငေ်းဆ ိုချက်က ို လ ိုက်နော န ်ပျက်ကွက်ပခငေ်း။ 

<ပပငဆ်င ်25.02.2014> 

၃၈။ မည်သမူဆ ို ဤဥပရေပါ ပပစမ်ှု စ ်ပ် ပ်က ို ကျျူေးလွန ်န ်အောေးထို ်လျှငပ်ဖစရ်စ၊ ပူေးရပါငေ်း ကံစည်၍ 

ပပစမ်ှုရပမောက်ရသော ပပ လိုပ်မှုက ို ပပ လိုပ်လျှငပ်ဖစရ်စ၊ ပပစမ်ှုကျျူေးလွန ်ော ွင ်အောေးရပေးကူညီလျှငပ်ဖစရ်စ ယငေ်းပပစမ်ှု 

အ ွက် ဤဥပရေ ွင ်ပပဋ္ဌောနေ်းထောေးသည ် ပပစေ်ဏခ်ျမှ ်ပခငေ်း ခ ံမည်။ 

 

 ခန်ေး (၁၃) 

 တထ တထ  

၃၉။ အစ ိုေး ဌောန၊ အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေးသည် ရအောက်ပါက စစ ပ်မျောေးအ ွက် အလီက်ထရ ောနစမ်ှ ် မ်ေး သ ို  မဟို ် 

အလီက်ထရ ောနစ ်အချက်အလက်သ ငေ်းလ ောပဖင  ်ပပ လိုပ်ပခငေ်းက ို   ောေးဝငအ်သ အမှ ်ပပ  ရဆောင ွ်က် မည်- 

(က) စော မ်ေးအမှ ်အသောေးမျောေးက ို  ငသ်ငွေ်းပခငေ်း၊ လက်ခပံခငေ်း သ ို  မဟို ် ထ နေ်းသ မ်ေးပခငေ်း၊ 

(ခ) ခငွ ပ်ပ ချက်လ ိုငစ်ငန်ငှ  ်သရ ော ူညီချက်မျောေး ထို ်ရပေးပခငေ်း၊ 

(ဂ) ရပေးရချ မည ် ရငရွ ကေးက ို ရ ောငေ်းဆ ိုပခငေ်း၊ ရပေးရချပခငေ်း၊ လက်ခပံခငေ်းနငှ  ်လက်ခရံပပစော ထို ်ရပေးပခငေ်း။ 

၄၀။ အလီက်ထရ ောနစန်ည်ေးပညောပဖင  ်ဆက်သယွ်ရဆောင ွ်က်သမူျောေးသည် အလီက်ထရ ောနစမ်ှ ် မ်ေးနငှ  ်

အလီက်ထရ ောနစ ်အချက်အလက်သ ငေ်းလ ော  ို  ၏ လ ိုအပ်သည ် လံိုပခ ံမှုအမျ  ေးအစောေးနငှ  ်အဆင  ် ို  က ို သ ်မှ ်ဖပီေး 

မ မ   ို  ၏ လ ိုအပ်ချက်နငှ  ်က ိုက်ညီသည ်နည်ေးလမ်ေးမျောေးက ို ရ ွေးချယ်အသံိုေးပပ ၍ အရကောငအ်ထည်ရဖော်ရဆောင ်

 ွက်န ိုငသ်ည်။ 
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၄၁။ ဝနက်ကီေးဌောနသည် သက်ရသခလံက်မှ ်ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သအူပဖစ ်ရဆောင ွ်က်န ိုင ်န ်လိုပ်ငနေ်းလိုပ်က ိုငခ်ငွ  ်လ ိုငစ်ငန်ငှ  ်

စပ်လျဉ်ေး၍ လ ိုငစ်ငသ်က် မ်ေး၊ လ ိုငစ်ငခ်နငှ  ်လ ိုငစ်ငသ်က် မ်ေး  ိုေးပမ င ခ်  ို  က ို သ ်မှ ် မည်။ 

၄၂။ ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့သည် ဤဥပရေအ    နရ်ှ သည ် အခရ ကေးရငနွငှ  ်ေဏရ် ကေးရငမွျောေးရပေးရဆောင ်န ်ပျက်ကွက် သထူံမ ှ

ထ ိုအခရ ကေးရငနွငှ  ်ေဏရ် ကေးရငမွျောေးက ို ရပမခနွမ်ရပပကျနရ်ငပွဖစ ် သကဲ သ ို   အ  ရကောက်ခ ံခငွ ရှ် သည်။ 

၄၃။ ဝနက်ကီေးဌောနသည်- 

(က) အစ ိုေး ဝနထ်မ်ေးမဟို ်ရသော ေဟ ိုအဖွဲွံ့ အဖွဲွံ့ဝငမ်ျောေးအောေး ချီေးပမ င ရ်ငသွ ်မှ ်ခစံောေးခငွ  ်ပပ န ိုငသ်ည်။ 

(ခ) ေဟ ိုအဖွဲွံ့၏ ရံိုေးလိုပ်ငနေ်းမျောေးက ို ရဆောင ွ်က်န ိုင ်န ်စစီဉ်ရပေး မည ်အပပင ်ကိုနက်ျစ   ်က ိုလည်ေး ကျခ ံမည်။ 

၄၄။ ဤဥပရေအ    ောေးစွဆဲ ို ော ွင ်ေဟ ိုအဖွဲွံ့၏ ကက   ငခ်ငွ ပ်ပ ချက်က ို  ယူ မည်။ 

၄၅။ ဤဥပရေပါ မည်သည ်ပပစမ်ှုက ိုမဆ ို ပမနမ်ောန ိုငင် ံဲ ပ်ဖွဲ ွံ့က အရ ေးယူပ ိုငခ်ငွ ရှ် သည်။ 

၄၆။ ဤဥပရေအ    ောေးစွ ဲငပ် ို  ရသော ပပစမ်ှု စ ်ပ် ပ်နငှ  ်စပ်လျဉ်ေးသည ် သက်ရသခပံစစည်ေးသည်   ောေးရံို ေးရရှ ွံ့ သ ို   

 ငပ် ို   န ်မလွယ်ကူရသော ပစစည်ေးပဖစပ်ါက ယငေ်းသက်ရသခပံစစည်ေးက ို   ောေးရံိုေးရရှွံ့သ ို    ငပ် ို   နမ်လ ို  ဲမည ်ကဲ သ ို   

ထ နေ်းသ မ်ေးထောေးရ ကောငေ်း အစ ီငခ်စံောက ို သက်ဆ ိုင ်ော အပခောေးစော ွက်စော မ်ေးမျောေး၊ အရထောက်အထောေးမျောေး နငှ အ်  ူ

 ငပ်ပန ိုငသ်ည်။ ယငေ်းသ ို   ငပ်ပပခငေ်းက ို   ောေးရံိုေးသ ို   သက်ရသခပံစစည်ေး  ငပ်ပ  သကဲ သ ို   မှ ်ယူကော 

သက်ဆ ိုင ်ော  ောေးရံို ေးက ဥပရေနငှ အ်ညီ စမီံခန  ခ်ွပဲခငေ်း ပပ န ိုငသ်ည်။ 

၄၇။ သက်ရသခအံက်ဥပရေပိုေမ် ၄၅  ွင ် ည်ည နေ်းသည ် ကျွမ်ေးကျငသ်မူျောေးဆ ိုသည ် စကောေး ပ် ွင ်ကကီေး ကပ်မှု အဖွဲွံ့၊ 

ယငေ်းအဖွဲွံ့က  ောဝနရ်ပေးအပ်ပခငေ်းခ ံသည ်အဖွဲွံ့ သ ို  မဟို ် ပိုဂ္  လ်နငှ  ်သက်ရသခလံက်မှ ် ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ  ်ရှ သ ူ ို   

ပါဝငသ်ည်ဟို မှ ယ်ူမည်။ 

၄၈။ မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ို  သနူငှ  ်လက်ခသံ ူ ို  အ ကောေး ဆကသ်ယွ်ရဆောင ွ်က်သည ် သ ငေ်းအချက်အလက်၊ 

အလီက်ထရ ောနစမ်ှ ် မ်ေး၊ အလီက်ထရ ောနစအ်ချက်အလက် သ ငေ်းလ ော၊ အလီက်ထရ ောနစ ်ထ ိုေးဖမဲ လက ်မှ ်နငှ  ်

အပခောေးစော မ်ေး အမှ ်အသောေးမျောေးက ို အလီကထ်ရ ောနစန်ည်ေးပညောပဖင  ်ပပ လိုပ်ထောေးသညဆ် ိုသည ် 

အရ ကောငေ်းပပချက် စခ်ို ည်ေးပဖင  ်ဥပရေအ  အကျ  ေးသက်ရ ောက်မှု၊   ောေးဝငမ်ှုသ ို  မဟို ် အ ည်ပဖစမ်ှုက ို ပငငေ်း 

ပယ်ပခငေ်းမပပ  ။ 

၄၉။ ဤဥပရေအ  လိုပ်ငနေ်း ောဝနမ်ျောေးက ို သရ ောရ ိုေးပဖင  ်ရဆောင ွ်က်ရသော ေဟ ိုအဖွဲွံ့ နငှ  ်ယငေ်းက ောဝန ်

လ ဲအပ်ပခငေ်းခ ံသည် အဖွဲွံ့ သ ို  မဟို ် ပိုဂ္  လ်က ိုပဖစရ်စ၊ ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့ နငှ  ်ယငေ်းက ောဝန ်လ အဲပ်ပခငေ်းခ ံရသော အဖွဲွံ့ 

သ ို  မဟို ် ပိုဂ္  လ်က ို ပဖစရ်စ၊ သက်ရသခ ံလက်မှ ်ထို ်ရပေးပ ိုငခ်ငွ ရှ် သကူ ိုပဖစ်ရစ   ောေးမရ ကောငေ်းပဖင  ်ရသော် 

လည်ေးရကောငေ်း၊ ပပစမ်ှုရ ကောငေ်းပဖင ရ်သော်လည်ေးရကောငေ်း   ောေးစွဆဲ ို ခငွ မ်ရှ ရစ ။ 

၅၀။ ဝနက်ကီေးဌောနသည် ဤဥပရေပါ နည်ေးပညောပ ိုငေ်းဆ ိုင ်ော စကောေး ပ် စခ်ိုခို၏ အဓ ပပါယ်က ို ရှငေ်းလငေ်းရပေး န ်လ ိုအပ်လျှင ်

အစ ိုေး အဖွဲွံ့၏ သရ ော ူညီချက်ပဖင  ်အမ န  ရ် ကော်ပငောစော ထို ်ပပန၍် ရှငေ်းလငေ်းရပေးန ိုငသ်ည်။ 
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၅၁။  ညဆ်ဲဥပရေ စ ်ပ် ပ် ွင ်မည်သ ို  ပင ်ပပဋ္ဌောနေ်းပါရှ ရစကောမူ ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌောနေ်းချက် စ ်ပ် ပ်နငှ  ်

ညီညွ ်မှုမရှ ရသော သ ို  မဟို  ်ဆန  က်ျငက်ွဲလွဲရသော ပပဋ္ဌောနေ်းချက်မျောေးက ို ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌောနေ်းချက်မျောေးက လ မ်ေးမ ိုေး 

ရစ မည်။ 

၅၂။ ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌောနေ်းချက်မျောေးက ို အရကောငအ်ထည်ရဖော်ရဆောင ွ်က် ော ွင-် 

(က) ဝနက်ကီေးဌောနသည် လ ိုအပ်ရသော နည်ေးဥပရေမျောေးနငှ  ်လိုပ်ထံိုေးလိုပ်နည်ေးမျောေးက ို အစ ိုေး အဖွဲွံ့၏ သရ ော ူညီ ချက်ပဖင  ်

ထို ်ပပနန် ိုငသ်ည်။ 

(ခ) ေဟ ိုအဖွဲွံ့ နငှ  ်ဝနက်ကီေးဌောန  ို  သည် လ ိုအပ်ရသော အမ န  ရ် ကော်ပငောစော၊ အမ န  န်ငှ  ်ည န ်ကောေးချက်မျောေးက ို လည်ေး ရကောငေ်း၊ 

ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့သည် လ ိုအပ်ရသော ည န ်ကောေးချက်မျောေးက ို လည်ေးရကောငေ်း ထို ်ပပနန် ိုငသ်ည်။ 

 

(ပံို) သနေ်းရ   

ေ ိုလ်ချ ပ်မ ေးကကီေး 

ဥကက ဋ္ဌ 

န ိုငင်ရံ ော်ရအေးချမ်ေးသောယောရ ေးနငှ  ်ဖွံွံ့ ဖဖ  ေးရ ေးရကောငစ် ီ


