တိုင်းရင်းဆ

နြိိုင်ငံတတော်ငငြိမဝ
် ပ်ပြိပပောြားမှုတည်တ

[နြိိုင်ငံတတော်ငငြိမဝ
် ပ်ပြိပပောြားမှုတည်တ

ောက်တ ြားအဖွဲ့

ြားဝ ြားဥပတေ
ောက်တ ြားအဖွဲ့ ဥပတေ အမှတ် ၇/၉၆]

န်ကိုန်ငမြိ ွဲ့၊ ၁၃၅၈ ခိုနှစ်၊ ေိုတြိယဝ

ြိိုလ

န်ြား ၁၀ က်

(၁၉၉၆ ခိုနှစ်၊ ဇူလြိိုင်လ ၂၅ က်)
ောကဆရ်းအဖွဲ့သည ဆအောကပ ဥပဆေကိုပပဋ္ဌောန်းလက
ို သည။

(M

နိုငငံဆတောငငမဝပပပပော်းမှုတညဆ

အမည်နှင် အဓြိပပောယ်တဖော်ပပချက်

st

ြားဝ ြားဥပတေဟို ဆ ေါ်တငဆေရမည။

em

အခန်ြား (၁)

၁။ ဤဥပဆေကို တြိိုင်ြား င်ြားတ

LI
S)

တြိင
ို ်ြား င်ြားတ

်းဝ ်းဥပဆေ

ြားဝ ြား

ိုသညမော လူနင တရေဆောနတအ
ိုို့ တက ဆရောဂ ရောဆဖရန၊ ကောကယရန၊ ကိုသရန၊

n

(က) တြိိုင်ြား င်ြားတ

Sy

၂။ ဤဥပဆေတင ပ ရဆသော ဆအောကပ ေကော်းရပမ ော်းသည ဆဖောပပပ အတိုင်း အဓပပောယသကဆရောကဆေ ရမည-

at
io

က န်းမောဆရ်းတို်းတကဆေရန သမ
ိုို့ ဟိုတ အက ်းသကဆရောကမှုတေ ို ိုပဖေဆေရန တင
ို ်းရင်းဆ

်း ပညောကို အဆပ

ံ၍

ဆဖောေပသည ပေစည်းကို

ိုသည။ ယင်းေကော်းရပတင က န်းမောဆရ်း ဝနကက်းဌောနက အ အော်းဆလ ောေော

ြားပညော

်းဝ ်းဟို သတမတဆသော ပေစည်းလည်း ပ ဝငသည၊

In
fo

အမနဆ
ို့ ကောပငောေောထိုတပပန၍ တိုင်းရင်းဆ
( ) တြိိုင်ြား င်ြားတ

rm

နဓာကယ
ို အတင်း သမ
ိုို့ ဟိုတ နဓာကယ
ို ဆပေါ်တင တိုကရိုကပဖေဆေ၊ သယဝိုက၍ ပဖေဆေ အသံို်းပပ ရန ပပညတင်းတင

သ
ို ညမော ဆေသနာနယ၊ ဆေသဇ္ဇနယ၊ နကခတတ ဆေေနယ၊ ဝဇ္ဇောဓရနယ တည်းဟူဆသော နယကက်း

(ဂ) အောဏောပြိင
ို ်အဖွဲ့

ိုသညမော အမ ်းသော်းဆ

nm

(ဃ) အဓြိကတြိိုင်ြား င်ြားတ

ြားဝ ြား

ya

ြားဝ ြား

ိုသညမော တင
ို ်းရင်းဆ

ြားဝ ြား

ိုသညမော တင
ို ်းရင်းဆ

ဆက ောလနဆနငပပဖေဆသော တင
ို ်းရင်းဆ
ဆပပောင်းလသော်းဆသော တင
ို ်းရင်း ဆ
) တြိင
ို ်ြား င်ြားတ

ြားဝ ြား သက်တမ်ြားကိုန်

်းဝ ်းအောနသင၊ ဆ

်းဝ ်းကို

ိုသည၊

်းဝ ်း မတပံိုတငေဉက ဆဖောပပထော်းဆသော ဆ

ဆဖောေပနည်းနငအည မဟိုတေ ဆဖောေပထော်းဆသော တိုင်းရင်းဆ

(ေ) ပျက်စီြားတြိိုင်ြား င်ြားတ

ိုသည၊

ိုသညမော အောဏောပိုငအဖွဲ့က သတမတထော်းသည ပပညသူအမ ော်းေို၏

M

(င) စံမညီ တြိင
ို ်ြား င်ြားတ

ဆ

ိုသည၊

်းဝ ်းဥပဆေအရ ဖွဲ့ေည်းထော်းသည ပမနမောနိုငငံ အေော်း အဆသောကနင

က န်းမောဆရ်းဆေောငဆရောကမှုတင မရမပဖေ လိုအပဆသော တိုင်းရင်းဆ

(

်းပညောရပကို

်းဝ ်း အောဏောပင
ို အဖွဲ့တင ဤဥပဆေပိုေမ ၄ ပ ပပဋ္ဌောန်း ကပဖင ပဖညေကဖွဲ့ေည်း ဆသော အဖွဲ့ကို

ar

ဆ

La

w

၄ ပ ်းအနက တေပ ်းပ ်းနင အက ံ ်းဝငဆသော အသကရညရော အနာမဆ ကောင်း ဆ

်းဝ ်းကို

်းဝ ်းသကတမ်းကိုန

်းဖံို၊

ိုသည၊
ံို်းရကသိုို့ ဆရောကရဆသော သမ
ိုို့ ဟိုတ

်းဝ ်း သမ
ိုို့ ဟိုတ တေနည်းနည်းပဖင ဓောတသေောဝ ပဖေဆေ၊ အောနသငပဖေဆေ

်းဝ ်းကို
ံိုြား က်

ိုသည၊
ိုသညမော တိုင်းရင်းဆ

်းဝ ်း တေ ို ိုနင ေပလ ဉ်း၍ အောမ ံထော်းဆသော

်းဝ ်း၏ အေမ်းထကပမကမှု၊ ဆေ်းဥပေကင်းရင်းမှုနင အရည အဆသ်းမ ော်း
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တိုင်းရင်းဆ

မရဆတောဆ ကောင်းသရဆေရန အောဏောပင
ို အဖွဲ့၏ အတညပပ ကအရ တိုင်းရင်း ဆ
ပဆပေါ်တင ဆဖောပပထော်းဆသောရကေကို

(ဇ္) အမှတတ
် ံ

ြိပ်

ိုသညမော တင
ို ်းရင်းဆ

ိုသည၊

်းဝ ်းထညဆသော သမ
ိုို့ ဟိုတ ထိုပပို်းဆသောပေစည်းတေ ို ို ဆပေါ်တင

တေနည်းနည်းပဖင ပမငသောဆအောင ဆဖောပပထော်းသည အမတအသော်းကို
(ဈ) တြိိုင်ြား င်ြားတ

ြားဝ ြားကိုန်ကကမ်ြား

ိုသညမော တိုင်းရင်းဆ

ိုသည၊

်းဝ ်းမ ော်း ဆဖောေပထိုတလိုပရောတင အဓက

ထညသင်းအသံို်းပပ ရဆသော အောဏောပိုငအဖွဲ့က သတမတသည ပေစည်းကို
ြားဝ ြားမတ
ှ ်ပတ
ံို င်ပခင်ြား

လိုပငန်းဆ

ောငတောမ ော်းကို

(M

်းဝ ်းထိုတလိုပရောတင ဆ

ိုသည။ ယင်းေကော်းရပတင အ

ငတေ ို ိုကို ဆ

င

ငလိုပဆ

ောငရသည လိုပငန်းမ ော်း အော်းလံို်း

n

ရောက မမဆ

်းနည်း ဆ

်းရံို၊ တင
ို ်းရင်းဆ

်းဆပ်း န်းနင

်းကိုသရောတင

်းညွှန်း မ ော်းအရ ဆ

ောငရွကဆသော

်းငမ်းတဆ
ို ဖောေပပ င်းလိုပငန်းမ ော်း မပ ဝင၊

rm

ြားငမီြားတြိို

်းဝ ်း၊ ဆ

ို ကိုယတိုငသံို်းေရနပဖေဆေ ဆ

ိုသညမော အလယတကူ ဆဖောေပသံို်းေနင
ို ဆသော တင
ို ်းရင်းဆ

(ဎ) အ ည်အတသြားအောမခံချက်

ိုသညမော တိုင်းရင်းဆ

In
fo

တိုင်းရင်းဆ

်း

ိုသည၊

ောငရွကရဆသော

ောငရွကပ င်းလည်း ပ ဝငသည။ သရ
ိုို့ ောတင တိုင်းရင်းဆ

ိုငမ ော်းတင ဆဝေနာရငမ ော်း အတကပဖေဆေ၊ တင
ို ်းရင်းဆ

အသံို်းပပ ရနပဖေဆေ၊ မညသူမ

(ဍ) တ

ိုသညမော တိုင်းရင်းဆ

at
io

်း

်းဝ ်း ထိုတလိုပပ င်း လိုပငန်းအတက ထိုတဆပ်းသည ငပပ မနက
ို့ ို

ြားဝ ြားထိုတ်လပ
ို ်ပခင်ြား

သမ
ိုို့ ဟိုတ အ
ပရဆ

ိုသည၊

ိုသညမော တိုင်းရင်းဆ

(ဌ) တြိင
ို ်ြား င်ြားတ

်းဝ ်းကို အောဏောပိုင အဖွဲ့တင

Sy

(ဋ) လြိင
ို ်စင်

ိုသညမော ထိုတလိုပမည တိုင်းရင်းဆ

em

မတပံိုတငပ င်းကို

ိုသည၊

st

(ည) တြိိုင်ြား င်ြားတ

်းဝ ်း ထိုတလိုပသူက

LI
S)

အမတတံ

်းဝ ်းဥပဆေ

်းဝ ်းကို

ိုသည၊

်းဝ ်းထိုတလိုပသူက မမ၏ တင
ို ်းရင်းဆ

်းဝ ်း တငဆဖောပပဆသော

ဆရောဂ တေမ ်းအတကပဖေဆေ၊ တေမ ်းထကပဆ
ို သော ဆရောဂ မ ော်းအတကပဖေဆေ အက ်း သကဆရောကမှုရ၍ ေေမနငပ်း

(ဏ) တကကော်ပငောပခင်ြား

La

w

ဆေ်းဥပေ ကင်းဆ ကောင်း အောမ ံပ င်းကို
ိုသညမော တိုင်းရင်းဆ
ောငရွကပ င်းကို

ar

အမ ော်းသရဆအောင ဆ

nm

(တ) မူလဓောတ်ခခန်ြား

ိုသည၊
်းဝ ်းမ ော်း တငက ယေော ပဖနို့ပဖ ်းဆရောင်း နိုငဆရ်းအတက တေနည်းနည်းပဖင
ိုသည၊

ိုသညမော တင
ို ်းရင်းဆ

်းဝ ်းနမူနာမ ော်းကို ဓောတ ေေဆ

ya

အမနဆ
ို့ ကောပငောေော ထိုတပပန၍ သတမတထော်းဆသော ဓောတ
ိုသညမော မူလဓောတ

န်းမ ော်းမ တိုင်းရင်းဆ

ိုသည၊
်းဝ ်းမ ော်း ဓောတ ေေဆ

်းမှု မတ ကနင

M

(ထ) အယူခဓ
ံ ောတ်ခခန်ြား

န်းကို

်းရန အောဏောပိုငအဖွဲ့က

ေပလ ဉ်း၍ ပပဿနာ တေေံတ
ို ေရော ဆပေါ်ဆပ ကလောသည အ ၌ပဖေဆေ၊ တေဖကေကမ ဆက နပမှုမရသပဖင
အယူ ဝ
ံ ငသညအ ၌ပဖေဆေ တိုင်းရင်းဆ
ေပလ ဉ်း၍ အငပ်းသတ အ

်းဝ ်းနမူနာကို ထပမံေေဆ

်းငပ်း ယင်း ဆ

်းဝ ်းမ ော်း ဓောတ ေေဆ

ို်းံ အပဖတပပ နိုငရန အောဏောပင
ို အဖွဲ့က သ်းပ ော်းသတမတဆပ်းဆသော ဓောတ

ိုသည။

အခန်ြား (၂)
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်းမှုနင

န်းကို

တိုင်းရင်းဆ

်းဝ ်းဥပဆေ

ည် ွယ်ချက်မျောြား
၃။ ဤဥပဆေ၏ ရညရွယ ကမ ော်းမော ဆအောကပ အတင
ို ်းပဖေသည(က) တိုင်းရင်းဆ

်းပညောနင တိုင်းရင်းဆ

်းဝ ်းမ ော်း ဖံွဲ့ငဖ ်းတို်းတကလောဆေရန၊

( ) အရညအဆသ်းေေမနဆကောင်းမနငပ်း ဆေ်းဥပေကင်းကော အက ်းသကဆရောကမှုရဆသော တိုင်းရင်း ဆ

်းဝ ်းကို

အမ ော်းပပညသူတိုို့ သံို်းေနိုငရန၊

(ဃ) တိုင်းရင်းဆ

LI
S)

်းဝ ်းကို ေနေတက မတပံိုတငထော်းရရန၊
်းဝ ်းထိုတလိုပပ င်းလိုပငန်းကို ေနေတက ကက်း ကပကပကရန။

(M

(ဂ) တိုင်းရင်းဆ

em

အခန်ြား (၃)

အောဏောပြိင
ို ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်ြားပခင်ြားနင
ှ ် ယင်ြားအဖွဲ့၏ လိုပ်ငန်ြားတောဝန်မျောြား

်းဝ ်း

ိုငရော ကေစရပမ ော်း ဆ

ောငရွကရနအလင
ိုို့ ော သငဆလ ော ဆသော

ိုငရော ကျွမ်းက ငသူမ ော်း၊ ပညောရငမ ော်းကို အမ ်းသော်းဆ

်းဝ ်းအောဏောပင
ို အဖွဲ့တင ပဖညေကဖွဲ့ေည်းရမည။

n

အေော်းအဆသောကနင ဆ

်းဝ ်း ဥပဆေအရ ဖွဲ့ေည်းဆသော ပမနမောနင
ို ငံ

Sy

တိုင်းရင်းဆ

်းဝ ်း

st

၄။ အေို်းရသည ဤဥပဆေပ တိုင်းရင်းဆ

at
io

၅။ အေို်းရဝနထမ်းမဟိုတဆသော အောဏောပိုငအဖွဲ့ဝငသည က န်းမောဆရ်းဝနကက်းဌောနက သတမတသည ်း ပမြှငဆငကို

rm

ံေော်း ငရသည။

၆။ ပိုေမ ၄ အရ ဖွဲ့ေည်းဆသော အောဏောပင
ို အဖွဲ့၏ လိုပငန်းတောဝနမ ော်းမော ဆအောကပ အတိုင်းပဖေသည်းဝ ်းမတပံတ
ို ငပ င်းနင ေပလ ဉ်း၍ မူဝ ေ မတပ င်း၊

In
fo

(က) တိုင်းရင်းဆ

( ) မတပံတ
ို င ငပပ ရန ဆလ ောကထော်းဆသော တိုင်းရင်းဆ

ကဆဖောေပ အသံို်းပပ ပ င်းမ ော်း၊

်းက မ်းမ ော်းနင ကိုကညမှု ရ မရ၊ အရညအဆသ်းနင အက ်းသကဆရောကမှု ရ မရ၊ ဆေ်းဥပေကင်းရင်းမှု ရ မရတက
ိုို့ ို

La

w

ဆ

်းဝ ်းနင ေပလ ဉ်း၍ သမော်းေဉ

လိုအပသလို ေေေဆေပ င်း၊ ေမ်းသပဆေပ င်း၊ ေေဆ

ar

(ဂ) မတပံိုတငထော်းဆသော တင
ို ်းရင်းဆ

်းဆေပ င်း၊

်းဝ ်းကို ထိုတလိုပရနအတက လိုငေငဆလ ောကထော်း ငရသူ၏ အရညအ င်းမ ော်း

nm

သတမတပ င်း၊ လိုငေငေည်းကမ်း ကမ ော်း သတမတပ င်း၊
်းဝ ်းကို အမတတံ

ပပပ လိုပပ င်း၊ အမတတံ

ပပပင

င ဆပပောင်းလပ င်း၊

ya

(ဃ) မတပံိုတငထော်းဆသော တင
ို ်းရင်းဆ

M

ဆ ကောပငောပ င်းနင ေပလ ဉ်း၍ ေည်းကမ်း ကမ ော်း သတမတပ င်း၊

(င) မတပံိုတငထော်းဆသော တင
ို ်းရင်းဆ
(ေ) အဓက တင
ို ်းရင်းဆ
(

) တင
ို ်းရင်းဆ

်းဝ ်း အရညအဆသ်းအောမ ံပ င်းနင ေပလ ဉ်း၍ ေည်းကမ်း က မ ော်း သတမတပ င်း၊

်းဝ ်းမ ော်းကို ဆရွ်း ယသတမတပ င်း၊

်းဝ ်းကိုန ကမ်းအပဖေ သတမတဆသော ပေစည်းမ ော်းကို ဆ ကညောပ င်း၊

(ဇ္) အမ ော်းပပညသူတိုို့ သံို်းေရနမသငဆသော တင
ို ်းရင်းဆ

်းဝ ်း သမ
ိုို့ ဟိုတ တင
ို ်းရင်းဆ

က န်းမောဆရ်းဝနကက်းဌောနသိုို့ တငပပပ င်း၊
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်းဝ ်းကိုန ကမ်းကို ေေေ၍

တိုင်းရင်းဆ

(ဈ) မ ်းသိုဉ်းမည အနတရောယရသည တိုင်းရင်းဆ
သက

ိုငရောဝနကက်းဌောနမ ော်းနင ညြှနင
ှု ်းဆ

(ည) တိုင်းရင်းဆ

်းဝ ်းကိုန ကမ်းမ ော်း ေိုဆ

်းဝ ်းဥပဆေ

်းဝ ်းကိုန ကမ်းမ ော်းကို ထန်းသမ်းဆေောငဆရောကနိုငရန
ောငရွကပ င်း၊

ောင်းပ င်း၊ ထိုတလိုပပ င်း၊ သဆ
ို လောငပ င်း၊ ထန်းသမ်းပ င်း မ ော်းနင ေပလ ဉ်း၍

နည်းပညောမ ော်း ပဖနို့ပဖ ်းဆေပ င်း၊
(ဋ) တိုင်းရင်းဆ

်းဝ ်းအ

ငအတန်းပမငမော်းဆရ်းနင ဆ တမဆရ်းအတက သိုဆတသန လိုပငန်းမ ော်း ဆ

(ဌ) တင
ို ်းရင်းဆ

်းဝ ်း သမ
ိုို့ ဟိုတ တင
ို ်းရင်းဆ

LI
S)

လမ်းညွှနပ င်း၊

်းဝ ်း ကိုန ကမ်းထိုတလိုပဆသော သမ
ိုို့ ဟိုတ ပပညပမ တငသင်းဆသော

em

်းဝ ်းကို အမ ော်းပပညသူတိုို့ က ယက ယပပနပို့ ပနို့ သံို်းေဆရ်းအတက ပညောဆပ်းလိုပငန်း

ောငရွကဆေပ င်း၊
ိုငရော ကေစရပမ ော်းနင ေပလ ဉ်း၍ ဆ

ောငရွကနိုငရန လိုအပဆသော ဆကောမတမ ော်း ဖွဲ့ေည်းပ င်းနင

ယင်းဆကောမတမ ော်း၏ လိုပငန်းတောဝနမ ော်း သတမတပ င်း၊

်းဝ ်းကေစရပမ ော်းနင ေပလ ဉ်း၍ ကက်း ကပနင
ို ရန ပပညနယ၊ တိုင်း၊ ရင
ို ၊ ငမ ွဲ့နယမ ော်း တင

n

(ဏ) တင
ို ်းရင်းဆ

st

(ဎ) ကျွမ်းက ငမှု

Sy

မ ော်းဆ

(M

အေို်းရဌောန၊ အဖွဲ့အေည်းမ ော်းအော်း အကကံဉောဏဆပ်းပ င်း၊
(ဍ) တင
ို ်းရင်းဆ

ောငရွကရန

်းဝ ်း ကက်း ကပဆရ်းဆကောမတမ ော်း ဖွဲ့ေည်းပ င်းနင ယင်းဆကောမတမ ော်း၏ လိုပငန်း တောဝနမ ော်း

at
io

တိုင်းရင်းဆ

(တ) မူလဓောတ

န်းနင အယူ ဓ
ံ ောတ

rm

သတမတပ င်း၊

န်းမ ော်း သတမတပ င်း။

In
fo

၇။ အောဏောပိုငအဖွဲ့သည ဝဝ ေကပပော်းမှု သမ
ိုို့ ဟိုတ အပငင်းပော်းမှု ဆပေါ်ဆပ ကဆသော ပေစည်းနင ေပလ ဉ်း၍

ံို်းပဖတဆပ်းရမည။

်းဝ ်း ကိုန ကမ်းအပဖေလည်းဆကောင်း သတ မတနိုငပ င်း ရ မရ

La

ေေေ

်းဝ ်းအပဖေ လည်းဆကောင်း၊ တင
ို ်းရင်းဆ

w

တိုင်းရင်းဆ

၈။ အောဏောပင
ို အဖွဲ့သည တင
ို ်းရင်းဆ

်းဝ ်း ကိုန ကမ်းမ ော်း ေိုဆ

ောင်းပ င်း၊ ထိုတလိုပပ င်း၊ သိုဆလောင ပ င်း၊ ဆရောင်းဝယပ င်း၊
င
ို ရော ဝနကက်းဌောနနင

ောငရွကနင
ို သည။

nm

ညြှနင
ှု ်းဆ

ar

ပပညပသတ
ိုို့ ငပပို့ို င်း၊ ပပညတင်းသိုို့ တငသင်းပ င်းမ ော်းကို ကက်း ကပနင
ို ရန သက

ya

၉။ အောဏောပိုငအဖွဲ့သည မမ၏လိုပငန်းတောဝနမ ော်းကို အဖွဲ့အေည်းတေရပရပ သမ
ိုို့ ဟိုတ ပိုဂ္ လတေဦ်း ဦ်းအော်း လွှအပ၍
ောငရွကဆေနိုငသည။

M

ဆ

အခန်ြား (၄)
တြိိုင်ြား င်ြားတ
၁၀။ တိုင်းရင်းဆ

ြားဝ ြား မှတ်ပံိုတင်ပခင်ြား

်းဝ ်းကို မတပံိုတငလိုသူသည သတမတ ကမ ော်းနငအည အောဏောပိုငအဖွဲ့တင မတပံို တငရမည။
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တိုင်းရင်းဆ

၁၁။ အောဏောပင
ို အဖွဲ့သည မတပံိုတင ငပပ ရန ဆလ ောကထော်းဆသော တိုင်းရင်းဆ
ေမ်းသပဆေပ င်း၊ ေေဆ

်းဆေပ င်း ပပ လိုပငပ်း ယင်းတိုင်းရင်းဆ

်းဝ ်းဥပဆေ

်းဝ ်းကို လိုအပသလို ေေေဆေပ င်း၊

်းဝ ်းကို မတပံတ
ို င င ပပ ပ င်း သမ
ိုို့ ဟိုတ

ပငင်းပယပ င်းပပ နင
ို သည။
၁၂။ တင
ို ်းရင်းဆ

်းဝ ်း မတပံတ
ို ငသကတမ်း၊ မတပံိုတင ၊ မတပံိုတငသကတမ်းတို်းပမြှင တသ
ိုို့ ည အောဏောပင
ို အဖွဲ့က

သတမတသညအတိုင်း ပဖေသည။

(က) က သငဆသော မတပံတ
ို င ကို ဆပ်းဆ
( ) မတပံတ
ို င င

LI
S)

်းဝ ်း မတပံတ
ို င င ရရသူသညောငရမည၊

င
ို ရော ေည်းကမ်း ကမ ော်းကို လိုကနာရမညအပပင အောဏောပင
ို အဖွဲ့က ထိုတပပန ဆသော အမန၊ို့

(M

၁၃။ တင
ို ်းရင်းဆ

(ဂ) မတပံိုတငသကတမ်း ကိုန

ံို်းသညအ

em

ညွှန ကော်း ကမ ော်းကိုလည်း လိုကနာရမည၊

သတမတထော်းဆသော မတပံတ
ို ငသကတမ်း တို်းပမြှင ဆပ်းဆ

်းဝ ်း မတပံတ
ို င ငရရသူက မတပံိုတင င

ိုငရော ေည်းကမ်း က တေရပရပကို ပဖေဆေ၊ အောဏောပင
ို အဖွဲ့က

Sy

၁၄။ တင
ို ်းရင်းဆ

st

သကတမ်းတို်းပမြှငနိုငသည။

ောင၍

်းဆတွဲ့ရရပ က

n

ထိုတပပနဆသော အမန၊ို့ ညွှန ကော်း ကတေရပရပကပို ဖေဆေ ဆဖောကဖ က ဆ ကောင်း ေေဆ

at
io

အောဏောပင
ို အဖွဲ့က တောဝနလွှအပပ င်း ံရဆသော အဖွဲ့အေည်း သမ
ိုို့ ဟိုတ ပိုဂ္ လသည မတပံိုတငကို

rm

ကောလအကနအ
ို့ သတပဖင ရိုပသမ်းပ င်း သမ
ိုို့ ဟိုတ ပယဖ ကပ င်း ပပ နင
ို သည။
၁၅။ ကောလအကနအ
ို့ သတပဖင မတပံတ
ို င ရိုပသမ်းပ င်း ရ
ံ သူသည ကနသ
ို့ တသညကောလကိုန

ံို်း ဆသောအ

်းဝ ်းနင ေပလ ဉ်း၍ အောဏောပိုင အဖွဲ့က ညွှန ကော်းသညအတင
ို ်း လိုကနာဆ

nm

ar

La

တိုင်းရင်းဆ

်းဝ ်း မတပံတ
ို င ပယဖ ကပ င်း ရ
ံ သူသည မမလကဝယရ မတပံိုတင ပယဖ ကပ င်း ံ ရဆသော

w

၁၆။ တိုင်းရင်းဆ

In
fo

မတပံိုတငအသေ ထိုတဆပ်းရန အောဏောပင
ို အဖွဲ့သိုို့ ဆလ ောကထော်းနိုငသည။

အခန်ြား (၅)
လြိိုင်စင်တလ ောက်ထောြားပခင်ြား

်းဝ ်းကို ထိုတလိုပလိုသူသည သတမတ ကမ ော်းနငအည အောဏောပင
ို အဖွဲ့သိုို့

ya

၁၇။ မတပံတ
ို ငထော်းဆသော တင
ို ်းရင်းဆ

ောင ရွကရမည။

M

လိုငေငဆလ ောကထော်းရမည။
၁၈။ အောဏောပင
ို အဖွဲ့သည လိုငေငဆလ ောကထော်းပ င်းကို သတမတ ကမ ော်းနင ညညတပ င်း ရ မရ ေေေဆေပ င်း၊ လိုအပပ က
ေေဆ

်းဆေပ င်းမ ော်းပပ လိုပငပ်း လိုငေငထိုတဆပ်းပ င်း သမ
ိုို့ ဟိုတ ပငင်းပယ ပ င်းပပ နင
ို သည။

၁၉။ လိုငေငသကတမ်း၊ လင
ို ေင နင လင
ို ေငသကတမ်း တို်းပမြှင တသ
ိုို့ ည အောဏောပင
ို အဖွဲ့က သတမတသညအတိုင်း
ပဖေသည။
၂၀။ လိုငေငရရသူသည(က) က သငဆသောလိုငေင ကို ဆပ်းဆ

ောငရမည၊
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်းဝ ်းဥပဆေ

( ) လိုငေငပ ေည်းကမ်း ကမ ော်းကို လိုကနာရမညအပပင အောဏောပင
ို အဖွဲ့က ထိုတပပနဆသောအမန၊ို့
ညွှန ကော်း ကမ ော်းကိုလည်း လိုကနာရမည၊
(ဂ) လိုငေငသကတမ်းကိုန

်းံို သညအ

လိုငေငသကတမ်း တို်းပမြှင ဆပ်းဆ

ောင၍ သကတမ်းတို်းပမြှင နိုငသည။

၂၁။ လိုငေငရရသူက လိုငေငပ ေည်းကမ်း က တေရပရပကိုပဖေဆေ၊ အောဏောပိုငအဖွဲ့က ထိုတပပန ဆသောအမန၊ို့
ညွှန ကော်း က တေရပရပကပို ဖေဆေ ဆဖောကဖ ကဆ ကောင်း ေေဆ

်းဆတွဲ့ရရပ က အောဏောပိုင အဖွဲ့က

LI
S)

တောဝနလွှအပပ င်း ံရဆသော အဖွဲ့အေည်း သမ
ိုို့ ဟိုတ ပိုဂ္ လသည လိုငေငကို ကောလအကနို့ အသတပဖင ရိုပသမ်းပ င်း
သမ
ိုို့ ဟိုတ ပယဖ ကပ င်း ပပ နင
ို သည။

ံို်းဆသော အ

(M

၂၂။ ကောလအကနအ
ို့ သတပဖင လိုငေငရိုပသမ်းပ င်း ံရသူသည ကနသ
ို့ တသညကောလ ကိုန

em

လိုငေငအသေထိုတဆပ်းရန သတမတ ကမ ော်းနငအည အောဏောပင
ို အဖွဲ့သိုို့ ဆလ ောကထော်းနိုင သည။
၂၃။ လိုငေငပယဖ ကပ င်း ံရသူသည-

်းဝ ်းအတက လင
ို ေငထပမံဆလ ောကထော်းပ င်းမရဆေရ၊

st

(က) ပယဖ ကပ င်း ရ
ံ ဆသော တိုင်းရင်းဆ

Sy

( ) မမလကဝယရ အရညအဆသ်းပပညမသညဟို အောဏောပိုငအဖွဲ့က သတမတထော်းဆသော တင
ို ်းရင်း ဆ

်းဝ ်းကို

တိုင်းရင်းဆ

်းပညောဦ်းေ်းဌောနသည လိုငေငပယဖ ကပ င်း ရ
ံ သူ ထိုတလိုပပဖနပို့ ဖ ်းထော်းသည အရညအဆသ်း မပပညမဆသော
်းဝ ်းမ ော်းကို သမ်း

ည်းနိုငရန ပပညနယ၊ တင
ို ်း၊ ရိုင၊ ငမ ွဲ့နယ တင
ို ်းရင်းဆ

In
fo

၂၄။ တိုင်းရင်းဆ

ောငရွကရမည။

rm

ညွှန ကော်းသညအတိုင်း လိုကနာဆ

်းဝ ်းနငေပလ ဉ်း၍ အောဏောပိုငအဖွဲ့က

at
io

(ဂ) မမလကဝယရ အရညအဆသ်းမပပညမဆသော တင
ို ်းရင်းဆ

n

လိုငေငရရထော်းဆသော အပ ော်းသူတေဦ်းဦ်းအော်း ရကဆပ င်း ၆၀ အတင်း လွှဆပပောင်းပ င်း၊ ဆရောင်း ပ င်း ပပ နိုငသည၊

်းဝ ်း

ar

La

w

ကက်း ကပဆရ်းဆကောမတမ ော်းသိုို့ ညွှန ကော်းနင
ို သည။

အခန်ြား (၆)
အယူခပံ ခင်ြား

nm

၂၅။ အောဏောပိုငအဖွဲ့က တောဝနလွှအပပ င်း ံရဆသော အဖွဲ့အေည်း သမ
ိုို့ ဟိုတ ပိုဂ္ လက တိုင်းရင်းဆ
ံို်းပဖတ ကတေရပရပကို မဆက နပသူသည ယင်း

ံို်းပဖတ က

မတသညဆနို့မ ရကဆပ င်း ၆၀

ya

မတသည ဆအောကပ

်းဝ ်း နင ေပလ ဉ်း၍

M

အတင်း အောဏောပင
ို အဖွဲ့သိုို့ အယူ န
ံ င
ို သည(က) မတပံိုတငဆပ်းရန ပငင်းပယပ င်း၊ မတပံတ
ို ငကို ကောလအကနအ
ို့ သတပဖင ရိုပသမ်းပ င်း သမ
ိုို့ ဟိုတ ပယဖ ကပ င်း၊
( ) လိုငေငထိုတဆပ်းရန ပငင်းပယပ င်း၊ လင
ို ေငကို ကောလအကနအ
ို့ သတပဖင ရိုပသမ်းပ င်း သမ
ိုို့ ဟိုတ ပယဖ ကပ င်း။
၂၆။ အောဏောပိုငအဖွဲ့က

မတသည

ံို်းပဖတ ကသည အငပ်းအပပတ ပဖေဆေရမည။

အခန်ြား (၇)
တောြားပမစ်ချက်မျောြား
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တိုင်းရင်းဆ

၂၇။ မညသူမ ဆအောကဆဖောပပပ တိုင်းရင်းဆ

်းဝ ်းကို ထိုတလိုပပ င်း မပပ ရ-

(က) မတပံိုတငထော်းပ င်းမရဆသော တိုင်းရင်းဆ

်းဝ ်း၊

( ) မတပံတ
ို ငကို ကောလအကနအ
ို့ သတပဖင ရိုပသမ်းပ င်း သမ
ိုို့ ဟိုတ ပယဖ ကပ င်းပပ လိုပထော်းဆသော တိုင်းရင်းဆ
(ဂ) ေံမည တင
ို ်းရင်းဆ

်းဝ ်းဥပဆေ

်းဝ ်း၊

်းဝ ်း၊

(ဃ) သံို်းေရနမသငဟို က န်းမောဆရ်းဝနကက်းဌောနက အမနဆ
ို့ ကောပငောေောပဖင ထိုတပပန၍ သတမတထော်း ဆသော

၂၈။ မညသူမ ဆအောကဆဖောပပပ တိုင်းရင်းဆ

LI
S)

်းဝ ်း။
်းဝ ်းကို ဆရောင်း ပ င်း မပပ ရ-

(က) မတပံိုတငထော်းပ င်းမရဆသော တိုင်းရင်းဆ

်းဝ ်း၊

(M

တိုင်းရင်းဆ

(ဂ) ပ ကေ်းတင
ို ်းရင်းဆ

်းဝ ်း၊

em

( ) မတပံတ
ို ငကို ကောလအကနအ
ို့ သတပဖင ရိုပသမ်းပ င်း သမ
ိုို့ ဟိုတ ပယဖ ကပ င်း ပပ လိုပထော်းဆသော တိုင်းရင်းဆ
်းဝ ်း၊

်းဝ ်း။

်းဝ ်း ကို ထိုတလိုပပ င်းမပပ ရ။

n

၂၉။ မညသူမ လိုငေငမရေ တိုင်းရင်းဆ

Sy

ဆသောတိုင်းရင်းဆ

st

(ဃ) သံို်းေရနမသငဟို က န်းမောဆရ်းဝနကက်းဌောနက အမနဆ
ို့ ကောပငောေောပဖင ထိုတပပန၍ သတမတထော်း

at
io

၃၀။ လိုငေငရရသူသည-

rm

(က) လိုငေငပ ေည်းကမ်း ကတေရပရပကို လက
ို နာရန ပ ကကကပ င်း မရဆေရ၊
( ) ဤဥပဆေအရ က န်းမောဆရ်းဝနကက်းဌောနက ပဖေဆေ၊ အောဏောပိုငအဖွဲ့ကပဖေဆေ၊ တိုင်းရင်းဆ

်းပညော ဦ်းေ်းဌောနက

In
fo

ပဖေဆေ ထိုတပပနဆသောအမန၊ို့ ညွှန ကော်း ကမ ော်းကို လက
ို နာရနပ ကကကပ င်း မရဆေရ။

ပပစ်မှုနှင် ပပစ်ေဏ်မျောြား

ို ပိုေမ ၂၇ သမ
ိုို့ ဟိုတ ပိုေမ ၂၈ ပ ပပဋ္ဌောန်း ကတေရပရပကို ဆဖောကဖ ကက ်းလန ဆ ကောင်း

ar

၃၁။ မညသူမ

La

w

အခန်ြား (၈)

nm

ပပေမှုထငရော်းေရငပ င်း ံရလ င ထိုသူအော်း ဆငေဏ က ပ ၃၀၀၀၀ အထပဖေဆေ၊ ဆထောငေဏ ၃ နေအထပဖေဆေ၊
ိုငသည သကဆသ ံ ပေစည်းမ ော်းကိုလည်း

ya

ေဏနေရပလံို်းပဖေဆေ က ဆ
ံ ေရမည။ ထပိုို့ ပင ပပေမှုနင သက

M

ပပညသူူ့ေဏ္ဍောအပဖေ သမ်းယူပ င်း ံရမည။
၃၂။ မညသူမ

ို ပိုေမ ၂၉ ပ ပပဋ္ဌောန်း ကကို ဆဖောကဖ ကက ်းလနဆ ကောင်း ပပေမှုထငရော်းေရငပ င်း ရ
ံ လ င-

(က) မတပံိုတငထော်းပ င်း မရဆသော တိုင်းရင်းဆ

်းဝ ်းနင သက

ိုငသည ပပေမှုပဖေပ က ထိုသူအော်းဆင ေဏ က ပ ၃၀၀၀၀

အထပဖေဆေ၊ ဆထောငေဏ ၃ နေအထပဖေဆေ၊ ေဏနေရပလံို်းပဖေဆေ က ဆ
ံ ေ ရမည၊
( ) မတပံတ
ို ငထော်းဆသော တင
ို ်းရင်းဆ

်းဝ ်းနင သက

င
ို သည ပပေမှုပဖေပ က ထိုသူအော်း ဆငေဏ က ပ ၁၀၀၀၀

အထပဖေဆေ၊ ဆထောငေဏ ၂ နေအထပဖေဆေ၊ ေဏနေရပလံို်းပဖေဆေ က ဆ
ံ ေရမည၊
(ဂ) ပပေမှုနငသက

င
ို ဆသော သကဆသ ံပေစည်းမ ော်းကိုလည်း ပပညသူူ့ေဏ္ဍောအပဖေ သမ်းယူပ င်း ံရမည။
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်းဝ ်းဥပဆေ

၃၃။ လိုငေငရရသူသည ပိုေမ ၃၀ ပ ပပဋ္ဌောန်း က တေရပရပကို ဆဖောကဖ ကက ်းလနဆ ကောင်း
ပပေမှုထငရော်းေရငပ င်း ံရလ င ထိုသူအော်း ဆငေဏ က ပ ၅၀၀၀ အထပဖေဆေ၊ ဆထောငေဏ ၁ နေအထပဖေဆေ၊
ေဏနေရပလံို်းပဖေဆေ က ဆ
ံ ေရမည။

အတထတထ
၃၄။ ၁၉၇၂ န
ို ေ၊ ပပညဆထောငေိုပမနမောနိုငငံ ပပညသူူ့က န်းမောဆရ်း

ိုငရောဥပဆေတင မညသပ
ိုို့ ငပပဋ္ဌောန်း ပ ရဆေကောမူ

်းဝ ်း ကေစရပမ ော်းနင ေပလ ဉ်း၍ ဤဥပဆေပ ပပဋ္ဌောန်း ကမ ော်းနငအည လက
ို နာဆ

ောငရွကရမည။

(M

တိုင်းရင်းဆ

LI
S)

အခန်ြား (၉)

လိုကနာဆ

ကတေရပရပကို

em

၃၅။ က န်းမောဆရ်းဝနကက်းဌောနသည အေို်းရဌောန သမ
ိုို့ ဟိုတ အဖွဲ့အေည်းတေ ို အ
ို ော်း ဤဥပဆေပ ပပဋ္ဌောန်း
ောငရွကဆေပ င်းမ ကင်းလတ ငပပ နင
ို သည။

်းဝ ်းကိုသော တငပို့ို ငပပ နိုငသည။

Sy

မတပံိုတငထော်းဆသော တိုင်းရင်းဆ

st

၃၆။ ပပညပသိုို့ တငပရ
ို့ို န ငပပ ကထိုတဆပ်းပိုင ငရဆသော အေို်းရဌောန သမ
ိုို့ ဟိုတ အဖွဲ့အေည်းသည ဤဥပဆေအရ

်းဝ ်းထိုတလိုပပ င်း လိုပငန်းလိုပကင
ို ဆနသူသည အောဏောပိုငအဖွဲ့က

n

၃၇။ ဤဥပဆေပပဋ္ဌောန်းသညဆနို့တင တိုင်းရင်းဆ

ောငရွကရမည။

ိုရောတင က န်းမောဆရ်းဝနကက်းဌောန သမ
ိုို့ ဟိုတ ဤကေစအလင
ိုို့ ော လိုပပိုင င လွှအပပ င်း ံရသည

rm

၃၈။ ဤဥပဆေအရ တရော်းေ

at
io

သတမတဆပ်းသည အ နကောလအတင်း မတပံတ
ို ငပ င်း၊ လိုငေငရယူပ င်းတိုို့ကို ဆ

အဖွဲ့အေည်း သမ
ိုို့ ဟိုတ ပိုဂ္ လ၏ ကက တင ငပပ မနရ
ို့ ယူရမည။
ဥပဆေ တေရပရပအရ ငပပ က တေေံတ
ို ေရောမရေ ပပညပသတ
ိုို့ ငပသ
ို့ို ည တင
ို ်းရင်းဆ

In
fo

၃၉။ တည

အေို်းရဌောန သမ
ိုို့ ဟိုတ အဖွဲ့အေည်းတေ ို က
ို ဖမ်း

်း ဝ ်းကို သက

ိုငရော

်းရမလ င အောဏောပင
ို အဖွဲ့က သတမတထော်းဆသော

La

w

နည်းလမ်းမ ော်းနငအည လွှဆပပောင်းပ င်း၊ ေမံ နို့ ပ င်း ပပ ရမည။
၄၀။ အောဏောပိုငအဖွဲ့၏ ရံို်းလိုပငန်းမ ော်းကို တင
ို ်းရင်းဆ

ar

၄၁။ က န်းမောဆရ်းဝနကက်းဌောနသည တိုင်းရင်းဆ

nm

ဝနထမ်းမ ော်းကို တိုင်းရင်းဆ

်းဝ ်း ေေဆ

်းပညောဦ်းေ်းဌောနက ဆ

်းဝ ်း ေေဆ

ောငရွကဆပ်းရမည။

်းဆရ်းလိုပငန်းမ ော်းကို ဆ

ောငရွကနိုငရန မမလကဆအောကရ

်းဆရ်းမ ်းမ ော်းအပဖေ တောဝနဆပ်းအပရမည။ ထပိုို့ ပင အပ ော်းဝနကက်းဌောနမ ော်းနင
်းဝ ်း ေေဆ

်းဆရ်းမ ်းမ ော်း အပဖေ

ya

ညြှနင
ှု ်းလ က သငဆလ ောသည ဝနထမ်းမ ော်းကိုလည်းတင
ို ်းရင်း ဆ

M

တောဝနဆပ်းအပနင
ို သည။
၄၂။ ၁၉၇၂ န
ို ေ၊ ပပညဆထောငေိုပမနမောနိုငငံ ပပညသူူ့က န်းမောဆရ်း

ိုငရောဥပဆေအရ ထိုတပပန ဆသော တိုင်းရင်းဆ

ေပလ ဉ်းသည အမန၊ို့ ညွှန ကော်း ကမ ော်းသည ဤဥပဆေနင မ
၄၃။ ဤဥပဆေပ ပပဋ္ဌောန်း ကမ ော်းကို ဆ

နက
ို့ ငသဆရွွဲ့

ကလကက ငသံို်းနင
ို သည။

ောငရွကနိုငရန-

(က) က န်းမောဆရ်းဝနကက်းဌောနသည လိုအပဆသော နည်းဥပဆေမ ော်း၊ လိုပထံို်းလိုပနည်းမ ော်းကို အေို်းရအဖွဲ့ ၏
သဆေောတူည ကပဖင ထိုတပပနနင
ို သည၊
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်းဝ ်းနင

တိုင်းရင်းဆ

( ) က န်းမောဆရ်းဝနကက်းဌောန၊ အောဏောပင
ို အဖွဲ့ သမ
ိုို့ ဟိုတ တိုင်းရင်းဆ

်းဝ ်းဥပဆေ

်းပညောဦ်းေ်းဌောနသည လိုအပ ဆသောအမန၊ို့

ညွှန ကော်း ကမ ော်းကို ထိုတပပနနင
ို သည။
(ပံို) သန်းဆရွှေ
ေိုလ ပမ ်းကက်း
ဥကကဋ္ဌ
ောကဆရ်းအဖွဲ့

M

ya
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နိုငငံဆတောငငမဝပပပပော်းမှုတညဆ
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