
သတငး်အချကအ်လကဆ်ိငုရ်ာ အခွင့အ်ေရးဥပေဒ (မူ�ကမ်း) 

(၂၀    ခု�စှ၊် ြပညေ်ထာငစ်ုလ�တေ်တာ်ဥပေဒအမှတ ်) 

၁၃   ခု�စှ၊်       လ         ရက ်

(၂၀   ခု�စှ၊်          လ        ရက)် 

 ြပညေ်ထာငစ်ုလ�တေ်တာ်သည ်ဤဥပေဒကို ြပ�ာနး်လိကု်သည။် 

အခန်း(၁) 

အမည်�ငှ့ ်အဓိပ�ာယေ်ဖာ်ြပချက ်

၁။ ဤဥပေဒကို သတငး်အချကအ်လကဆ်ိုငရ်ာအခွင့အ်ေရးဥပေဒဟ ုေခါ်တွငေ်စရမည။် 

၂။ ဤဥပေဒတွငပ်ါ�ှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုငး် အဓိပ�ာယ် 

သကေ်ရာကေ်စရမည-် 

 (က) သတငး်အချကအ်လက ် ဆိသုညမ်ာှ အေ�ကာငး်အရာတစခ်ုခု၏ အဓိပ�ာယ ်

ဆိလုိခုျကက်ိ ု သ�ိှိေစရန ် ဆက်သယွေ်ဖာ်ြပေပးေသာအရာကို ဆိသုည။်  

ထို ့ြပင ်လကေ်ရးစာ၊ ပံ�ု ှပ်ိစာ၊ အသ၊ံ အလီက်ထေရာနစ�်ငှ့ ်အြခား နညး်ပညာ 

တစရ်ပ်ရပ်ြဖင့ ် ဖနတ်းီထားသည့အ်ရာတိုအ့ြပင ် ယငး်တို�့ငှ ့ ် အမျိုးအစား 

တသူညြ်ဖစေ်စ၊ မတူသညြ်ဖစေ်စ ထင�်ှားြမငသ်ာေသာ ပံသု�ာန�်ှိသည့ ်

အရာ သိုမ့ဟုတ် ပံအုားြဖင့ေ်သာ်လည်းေကာငး်၊ သ�ာနအ်ားြဖင့ေ်သာ် 

လညး်ေကာငး်၊ အြခားနညး်လမ်းအားြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး် စကားလံးုများ 

ကို ြဖစေ်စ၊ အေတွးအေခါ်များကိြုဖစေ်စ သ�ိှိေစ�ိငုသ်ည့အ်ရာများ�ငှ့ ်

မတှ်တမ်းမတှရ်ာများကိ ုဆိသုည်။ 

          (ခ)    သတငး်ထတုြ်ပန်ေရးအရာ�ိှ ဆိသုညမ်ာှ  ဤဥပေဒအရ သတမ်တှ်ထားေသာ 

သတငး်အချက်အလက်ဆိငုရ်ာ တာဝနမ်ျားကို ေဆာငရွ်ကရ်န ် ခန ့အ်ပ်ထား 

ေသာသကူိ ုဆိသုည။်  
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          (ဂ) ြပညသ်ူအ့ဖဲွ�အစညး် ဆိသုည်မာှ   ြပည်သူဘ့�ာေငကွို အြပည့အ်၀ြဖစေ်စ၊ 

တစစ်တိ်တစပိ်ုငး်ြဖစေ်စ ရယူသံးုစွေဲနသည့ ် �ုံး၊ ဌာန၊ အဖွဲ�အစညး် အသးီသးီ 

ကိဆုိုသည။် 

 

 

 (ဃ) ထတုြ်ပန်ြခငး် ဆိသုည်မာှ ြပည်သမူျားအား ပံစုတံစမ်ျိုးမျိုးြဖင့ ် သတငး် 

အချကအ်လကမ်ျား ရယ�ူိငုေ်စရနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်ကိ ုဆိသုည။် ယငး်တို ့ တငွ ်

ပံ�ု ှပ်ိြခငး်၊ �ုပ်ြမငသ်�ံကား�ငှ့အ်သလံ�င့ြ်ခငး်�ငှ့ ် အလီက်ထေရာနစ ် နညး် 

တစမ်ျိုးမျိုးြဖင့ ်သတငး် ြဖန ့ခ်ျိြခငး်တို ့ ပါဝငသ်ည်။ 

 (င) မှတတ်မ်းမှတရ်ာ ဆိသုညမ်ာှ စာရွကစ်ာတမ်း၊ ဖိုငတ်ွဲ သိုမ့ဟုတ် သတငး် 

အချကအ်လက် သိမုှီးထားသည့် အြခားေသာ တစသ်းီတစြ်ခားြဖစသ်ည့် 

အရာတိုက့ို ဆိသုည်။ 

          (စ) ေတာငး်ဆိသု ူဆိသုညမ်ှာ ဤဥပေဒအရ သတငး်အချကအ်လကရ်�ှိရန ်တငြ်ပ 

ေတာငး်ဆိုသကူို ဆိသုည။် 

          (ဆ) တတယိပုဂ�ိုလ ်ဆိသုည်မာှ ြပညသ်ူအ့ဖွဲ�အစညး်ထမံ ှ သတငး်အချကအ်လက် 

ကို ေတာငး်ဆိုသမူအှပ အြခားသကူို ဆိသုည်။    

 (ဇ) စတိအ်ေ�ာှင့အ်ယကှြ်ဖစေ်စေသာေတာငး်ဆိခုျကဆ်ိုသညမ်ှာ  ေတာငး်ဆိခုျက် 

တစခ်ုသည် ေတာငး်ဆိုသတူစေ်ယာကတ်ညး်က အြခားေတာငး်ဆိခုျက်�ငှ့ ်

အလနွတ်ညူေီသာ သတငး်အချကအ်လက်ကိ ု ေတာငး်ဆိုြခငး်ြဖစ�်ပီး ယငး် 

ေတာငး်ဆိခုျကမ်ှာလညး် ဤဥပေဒ�ငှ့အ်ည ီ ေဆာငရွ်ကေ်ပး�ပီးြဖစြ်ခငး် 

သိုမ့ဟုတ် ေတာငး်ဆိခုျက၏် ရညရွ်ယခ်ျက်သည ် သတငး်အချက်အလက ်

ရ�ှိရနထ်က် ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်၏ လပ်ုငနး်များကိ ု အခကအ်ခဲ ြဖစေ်စရန ်

ြဖစေ်�ကာငး် ယံ�ုကညေ်လာကသ်ည့် ထင�်ှားေသာ အေြခခံအေ�ကာငး်များ 

�ှိေနြခငး်ကိ ုဆိသုည်။ 
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အခန်း (၂) 

ရညရွ်ယခ်ျက ်

၃။ ဤဥပေဒ၏ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျားမှာ ေအာက်ပါအတိငုး်ြဖစသ်ည-် 

 (က) ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်များလက်ဝယ�်ှိ အများြပညသ် ူ သသိင့သ်ထိိကု်ေသာ 

သတငး်အချက်အလက်များကို ရယ�ူိငုသ်ည့ ်အခွင့အ်ေရးရ�ှိေစရန၊် 

         (ခ)  တာဝနခ်ံမ�၊ တာဝနယ်မူ��ငှ့ ်ေကာငး်မနွေ်သာ အုပ်ချုပ်ေရးစနစက်ို ြမ�င့တ်င ်ရန၊်  

         (ဂ)  သတငး်အချက်အလက်ဆိငုရ်ာ အခွင့အ်ေရးကိ ု ြမနဆ်နေ်သာ နညး်လမ်းြဖင့ ်

ရယ�ူိငုရ်န၊်၊  

အခန်း (၃) 

သတငး်အချကအ်လကရ်ပုိငခွ်င့ ်

၄။ �ိငုင်သံားတစဦ်းသည် ဤဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ�ငှ့ ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ြပ�ာနး်ချက် 

များ အရသာလ�င ် ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်ထမံှ သတငး်အချကအ်လက ် သိုမ့ဟုတ် မတှ်တမ်း 

မတှရ်ာတစခ်ုခုကို ရယရူန ်အခွင့အ်ေရး�ှိသည။် 

၅။ ဤဥပေဒအရမှတစပ်ါး အြခားဥပေဒတစခ်ုခုတငွ ် မညသ်ို ့ ြပ�ာနး်ထားေစကာမူ 

မည်သည့် ေတာငး်ဆိုသကူိမု� ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်ထမံ ှအများြပညသ်သူခိွင့�်ှိေသာ သတငး် 

အချကအ်လက ်ရယခူွင့က်ို ြငငး်ဆိြုခငး်မြပုရ။ 

၆။ ဤဥပေဒသည ် သတငး်အချကအ်လကဆ်ိုငရ်ာ အခွင့အ်ေရး�ငှ့ပ်တသ်က်၍ 

အနမိ့်ဆံးု စသံတမ်ှတခ်ျကမ်ျားကိသုာ ြပ�ာနး်ြခငး်ြဖစ၍် ဥပေဒပါ မည်သည့ ် ြပ�ာနး်ချက် 

ကိမု� အြခားေသာဥပေဒ၊ မဝူါဒ၊ လပ်ုငနး်စဉ်များ�ငှ့အ်ညီ သတငး်အချကအ်လက ်

ထတုေ်ဖာ်ြခငး် ကို ကန ့သ်တခ်ျုပ်ချယ်ြခငး်ြပုသညဟ်ု မတှ်ယြူခငး် မြပုရ။ 

အခန်း (၄) 

ြပညသ်ူအ့ဖဲွ�အစညး်၏ လပ်ုငန်းတာဝန်များ 
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၇။ (က) ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်အသးီသးီသည် ဤဥပေဒ အာဏာတည�်ပီးေနာက ်

ရကေ်ပါငး် ၁၂၀ အတွငး် သတငး်ထတုြ်ပနေ်ရးအရာ�ှိတစဦ်းကိ ု ခန ့ထ်ား 

ရမည။် 

         (ခ)  သတငး်ထတုြ်ပနေ်ရးအရာ�ှိကိ ု   ခန ့ထ်ားြခငး်မြပု�ိငုပ်ါက   ြပည်သူအ့ဖွဲ� 

အစညး်၏ တာဝန�်ှိသကူိ ုသတငး်ထတုြ်ပနေ်ရးအရာ�ှိအြဖစ ်မတှ်ယရူမည။် 

         (ဂ)   သတငး်ထတုြ်ပနေ်ရးအရာ�ှိသည် ဤဥပေဒ�ငှ့အ်ညီ သတငး်အချကအ်လက ်

ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားကို လကခ်ံြခငး်၊ ေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်ြပုရနတ်ာဝန�်ှိ 

သည။် ထို ့ြပင ်ဤ ဥပေဒြပ�ာနး်ချက်ပါ ၎ငး်၏ တာဝနဝ်တ� ရားများအတိငုး် 

ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်များက အြပည့်အဝ ပးူေပါငး်ပါဝငလ်ာေစေရး 

ေဆာငရွ်က ်ရန ်တာဝန�်ှိ ေစရမည။်  

၈။ ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်များသည ် ဤဥပေဒအရ ြပ�ာနး်ထားသည့် တာဝနဝ်တ� ရား 

များကို ထမ်းေဆာင�်ိငုရ်န ် မတှ်တမ်းမှတရ်ာများကို လံြုခံုေရးအဆင့အ်တနး် သတမ်ှတ် 

ချက�်ငှ့အ်ညီ စနစတ်ကျထနိး်သမ်ိးထား�ှိရမည။် 

၉။ (က) ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်များသည ်  အချိန�်ငှ့တ်စေ်ြပးညြီဖစသ်ည့် သတငး် 

အချကအ်လကမ်ျား�ငှ့ ် သတငး်အရငး်အြမစေ်ပါ်မူတည်၍ ကျိုးေ�ကာငး် 

ဆေီလျာ်သည့် ကန ့သ်တမ်�ြဖင့ ်  ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ သတငး်အချကအ်လက် 

များကို အလီက်ထေရာနစန်ညး်ပညာတစန်ည်းနညး် အပါအဝင ် အဆငေ်ြပ 

လယွ်ကစူွာရယ�ူိငုေ်သာ နညး်လမ်းများြဖင့ ်ထတုြ်ပနေ်ပးရမည ်- 

                   (၁) လပ်ုငနး်တာဝန ် ေဆာငရွ်က်မ�များ�ငှ့ ် သက်ဆိငုသ်ည့်  ဥပေဒ၊ 

နညး်ဥပေဒ၊ အမိန ့ေ်�ကာ်ြငာစာ၊ ဥပေဒကဲသ့ို ့ အာဏာတညေ်သာ 

အမိန ့၊် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း�ငှ့ ်လကစ်ွမဲျား၊ 

  (၂) ဖွဲ�စညး်ပံ၊ု လပ်ုငနး်�ငှ့ဝ်နေ်ဆာငမ်�ဆိငုရ်ာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား၊  

  (၃) တာဝန�်ငှ့လ်ပ်ုပိငုခ်ွင့၊် လစာ၊ ခရီးစရိတ�်ငှ့ ်ရပိုငခ်ွင့ ်ေဖာ်ြပထား သည့ ်

ဝနထ်မ်းလမ်း��နစ်ာအုပ်များ၊ 
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  (၄) ဝနထ်မ်းများ လိကုန်ာကျင့သ်ံးုရမည့ ် နညး်ဥပေဒ များ၊ လကစ်ွမဲျား 

သိုမ့ဟုတ် မဝူါဒများအပါအဝင ် ချမတှ်ထားသည့ ် စ�ံ�နး်�ငှ့အ်ချက ်

အလကမ်ျား၊                

  (၅) ဆံးုြဖတခ်ျကခ်ျမတှြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ လပ်ုငနး်စဉ်များ၊ အ�ကြံပုချက၊် 

ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားအေပါ် ေဆးွေ�းွြခငး်ြပု�ိငုသ်ည့ ် အခွင့အ်ေရးများ 

�ငှ့ ်ပတ်သကေ်သာ ေဖာ်ြပချကမ်ျား၊ 

   (၆) အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကရ်နြ်ဖစသ်ည့် သိုမ့ဟုတ် ြပ�ာနး်�ပီး 

ြဖစသ်ည့် အများြပည်သဆူိငုရ်ာမူဝါဒများ�ငှ့ ်ဆံးုြဖတခ်ျက်များ ၎ငး်�ငှ့ ်

ဆက�်ယွေ်နေသာ သကဆ်ိုငသ်ည့အ်ချကအ်လကမ်ျား�ငှ့ ်

ေနာကခ်ံသတငး် အချက်အလကမ်ျား၊  

  (၇)     ဘ�ာေငအွရအသံးုဆိုငရ်ာ စာရငး်များ၊ 

   (၈) လကခ်ံရ�ှိေသာေငေွ�ကး သိုမ့ဟုတ် အေထာကအ်ပံ�့ငှ့ ် အေထာက ်

အပံ့ ရယလူိုသမူျား၏ အေသးစတိစ်ာရငး်ပါဝငေ်သာ 

ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး် က ကိုငတ်ွယ်သံးုစွေဲနသည့် ေထာကပံ့်မ� 

သိုမ့ဟုတ် ေငေွ�ကး ေထာကပံ့် မ� အစအီစဉ်များ�ငှ့ ်

ပတ်သကေ်သာစာရငး်၊  

  (၉) လကခ်ံရယူသမူျားစာရငး်၊ခွင့ြ်ပုေဆာငရွ်ကေ်ပးေသာ 

အထးူေထာက်ပံ့ မ�များ၊ လပ်ုငနး်ခွင့ြ်ပုမိန ့မ်ျား၊  

  (၁၀)    လကဝ်ယ�်ှိ သတငး်အချကအ်လက ်အမျိုးအစားစာရငး်၊ 

  (၁၁) သတငး်အချက်အလက ် ေတာငး်ခံရာတွင ်

သတငး်ထတုြ်ပနေ်ရးအရာ�ှိ ၏အမည၊် ရာထးူ၊ ဆက်သယွရ်န ်

အေသးစတိ ် အချက်အလက်များ ပါဝငေ်သာ 

လပ်ုနညး်သတ်မတှေ်ဖာ်ြပချက၊် 

  ( ၁၂) သတမ်တှထ်ားသည့ ်အြခားသတငး်အချက်အလကမ်ျား။ 
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       (ခ) ဤဥပေဒအရ လပ်ုငနး်တာဝနမ်ျားကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်က ်

ရာတွင ် ေဆာငရွ်က်�ပီးစးီမ�အေြခအေနများ၊ လကခ်ံရ�ှိသည့ ် သတငး် 

အချကအ်လကေ်တာငး်ဆိမု� အေသးစတိစ်ာရငး်�ငှ့ ် အဆိပုါေတာငး်ဆိုချက ်

များကို မညသ်ိုမ့ညပံ်ု ေဆာငရွ်ကေ်ပးခဲေ့�ကာငး် အေသးစတိ ်အချကအ်လက် 

များကို မတှ်တမ်းထား�ှိရမည။် 

 

၁၀။ (က) ေတာငး်ဆိုသသူည် မိမိေတာငး်ဆိခုျကအ်ား ဤဥပေဒပါ ြပ�ာနး်ချက�်ငှ့ ်အည ီ

ေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်မ�ှိဟ ု ယံ�ုကညပ်ါက ြပညေ်ထာငစ်အုစိးုရအဖွဲ� �ငှ့ ်

သက်ဆိငုရ်ာအစိုးရအဖွဲ�ထ ံ တိငု�်ကား�ိငုသ်ည။် သိုရ့ာတွင ် တိုင�်ကားစာကို 

ကိယု်စားလှယြ်ဖင့ ်တငသ်ငွး်ြခငး်မြပုရ။ 

 

          (ခ)    ြပညေ်ထာငစ်အုစိးုရအဖွဲ � �ငှ့ ် သကဆ်ိငုရ်ာအစိးုရအဖွဲ�တိုသ့ည ် မိမိ 

လကေ်အာက�်ှိ ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်တစခ်ုခု�ငှ့ ် ပတ်သကေ်သာ သတငး် 

အချကအ်လကဆ်ိငုရ်ာ အခွင့အ်ေရး�ငှ့သ်ကဆ်ိုငသ်ည့် တိငု�်ကားစာများကိ ု

လကခ်ံ�ပီး ည��ိ�ငိး်ေြဖ�ှငး်ေပးရမည။်  

 

 ( ဂ ) ြပညေ်ထာငစ်အုစိးုရအဖွဲ � �ငှ့ ်သကဆ်ိုငရ်ာအစိးုရအဖွဲ�တိုသ့ည် တိငု�်ကားစာကိ ု

ည��ိ�ငိး်ေြဖ�ှငး်၍ ရကေ်ပါငး် ၆၀ အတငွး် ဆံးုြဖတေ်ပးရမည။်  

 

 (ဃ) ြပညေ်ထာငစ်အုစိးုရအဖွဲ � �ငှ့ ် သကဆ်ိုငရ်ာအစိးုရအဖွဲ�၏ ဆံးုြဖတခ်ျကက်ိ ု

ေကျနပ်မ�မ�ှိပါက တိငု�်ကားသသူည် သက်ဆိုငရ်ာတရား�ုံးတငွ ် ဥပေဒ�ငှ့ ်

အည ီတရားစွဆဲိ�ု ိငုသ်ည။် 

 

 

အခန်း (၅) 

သတငး်အချကအ်လကေ်တာငး်ဆိြုခငး် 
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၁၁။ �ိငုင်သံားတစဦ်းသည် ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်တစခ်ုထမံှ သတငး်အချက်အလကက်ိ ု

တငြ်ပေတာငး်ဆိ�ုိငုသ်ည။် 

၁၂။ (က) သတငး်အချက်အလက ် ေတာငး်ဆိခုျကတ်စခ်ုကိ ု ြပညသ်ူအ့ဖွဲ�အစညး်က 

လကခ်ံရနလ်ွယက်ေူသာ နညး်လမ်းြဖင့ ် ြပုလုပ်�ိငုသ်ည။် ၎ငး်နညး်လမ်းတငွ ်

လကူိုယ်တိငုေ်ပးပို ့ြခငး်၊ စာတိုကမ်ေှပးပို ့ြခငး်၊ ဖက(်စ)်ြဖင့ေ်ပးပို ့ြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် အးီေမး(လ)်ကဲသ့ိုေ့သာ အလီက်ထေရာနစန်ည်းြဖင့ ် ေပးပို ့ြခငး် 

တိုပ့ါဝငသ်ည။် 

       (ခ) သတငး်အချက်အလက်ေတာငး်ဆိခုျက်တစခ်ုကို ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်က 

လကခ်ံ ရ�ှိရာတွင ်ေတာငး်ဆိုသသူည် ပဒုမ်ခွဲ (က)ပါ နညး်လမ်းများ�ငှ့ ်အည ီ

ေတာငး်ဆိခုျကြ်ပုလပ်ုခဲ့ပါက ရကစ်ွ�ဲငှ့လ်ကခ်ံရ�ှိသ ူအရာ�ှိအမည ်ေဖာ်ြပ၍ 

ေတာငး်ဆိခုျက် လကခ်ံရ�ှိေ�ကာငး် အသအိမှတြ်ပုစာကို တတ�်ိငု ် သမ� 

အြမနဆ်ံုး�ငှ့ ် မည်သည့်အေ�ကာငး်ေ�ကာင့ြ်ဖစေ်စ အလုပ် လပ်ုရက် သံးု 

ရကအ်တငွး် ေတာငး်ဆိုသအူားထတုေ်ပးရမည။် 

၁၃။ ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်တစခ်ုသည် မိမိထတံွင ်ေတာငး်ဆိုသည့် သတငး်အချကအ်လက ်

များ မ�ှိလ�ငေ်သာ်လည်းေကာငး်၊ မိမိ�ငှ့ ်သကဆ်ိုငြ်ခငး်မ�ှိလ�ငေ်သာ်လညး်ေကာငး် အဆိပုါ 

သတငး်အချက်အလက်ရ�ှိ�ိငုမ်ည့် သကဆ်ိငုရ်ာအဖွဲ�အစညး်ကိ ုသ�ိှိပါက ��နြ်ပေပးရမည။် 

သ�ိှိြခငး်မ�ှိပါက ယငး်အေြခအေနကိ ုေတာငး်ဆိသုထူ ံအေ�ကာငး် ြပန�်ကားရမည်။ 

၁၄။ (က) ဤဥပေဒြပ�ာနး်ချကမ်ျားအရ ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်တစခ်ုသည် လတတ် 

ေလာြဖစေ်ပါ်ေနေသာသတငး်များ�ငှ့ ် အေရးေပါ်အေြခအေနြဖစစ်ဉ်များအရ 

အြမန ် ြပန�်ကားေပးရမည့သ်တငး်များကို ေတာငး်ခံလာပါက  ေစာ�ိငုသ်မ� 

ေစာစးီစာွ�ငှ့ ် အလပ်ုလုပ်ချိန ် ၂၄ နာရီအတွငး် ြပန�်ကားရမညြ်ဖစ�်ပီး လနွခ်ဲ့ 

ေသာ ြဖစရ်ပ်များမှ အချကအ်လက်များ၊ မတှ်တမ်းများ၊ စာရငး် ဇယားများကိ ု

ြပနလ်ည�်ှာေဖွ�ပီးမှ ြပန�်ကားရမည့သ်တငး်များ ေတာငး်ဆိမု�ကို လက်ခံရ�ှိ 

သည်ေ့နမ့စှ၍ အလပ်ုလပ်ုရက ် ၁၅ ရကအ်တငွး် အေ�ကာငး်ြပန�်ကား 

ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။် 
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        (ခ) ေတာငး်ဆိုသည့် သတငး်အချကအ်လကသ်ည် မတှတ်မ်းမတှရ်ာ အများ 

အြပားအတငွး် �ှာေဖွရနြ်ဖစြ်ခငး်၊ အြခားအဖွဲ�အစညး်များတွင ် �ှိေနြခငး်၊ 

ေဆးွေ�းွည�ိ��ငိး်ရနလ်ိုအပ်ြခငး်များ�ှိေနပါက ပဒုမ်ခွ(ဲက)ပါ အချိနက်ာလ ကိ ု

အများဆံးုေနာက်ထပ် အလပ်ုလပ်ုရက ်၁၅ ရကအ်ထ ိတိးုချဲ� ခွင့ြ်ပု�ိငု ်သည်။ 

ဤသိုေ့သာကစိ�ရပ်တွင ် သတငး်ထတုြ်ပနေ်ရးအရာ�ှိသညေ်တာငး်ဆိ ု မ�ကိ ု

ြပန�်ကားရနြ်ဖစေ်သာ ကနဦး ၁၅ ရက်တာကာလ မကနုဆ်ံးုမီ ေ���ဆိငုး်သည့ ်

အချိန�်ငှ့ ် ေ���ဆိငုး်ရသည့အ်ေ�ကာငး်ရငး်များကို ေတာငး်ဆိသုထူ ံ  အသေိပး 

ရမည။် 

၁၅။ ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်သည ် သတငး်အချကအ်လက် ေတာငး်ခံမ�အတွက် ေအာက်ပါ 

အတိငုး် ေဆာငရွ်ကရ်မည-် 

          (က)  ေတာငး်ဆိသုည့် သတငး်အချကအ်လက်ကိ ု �ှာေဖွြခငး်၊ ေပးပို ့ြခငး်အတွက ်

ကနုက်ျစရိတ် �ှိမည်ဆိပုါက အမနှတ်ကယက်ျသင့သ်ည့ ် အဖိုးအခကိ ု

ေတာငး်ဆိုသမူ ှေပးသငွး်ေစြခငး်၊   

          (ခ) သတငး်အချကအ်လက်သည် ဤဥပေဒြပ�ာနး်ချကပ်ါ ကငး်လတွခ်ျက ်

အတငွး်ြဖစပ်ါက ယငး်အေပါ်အေြခခံ၍ ေတာငး်ဆိခုျက် တစခ်ုလံုး သိုမ့ဟတု ်

အစတိအ်ပိငုး်ကို ပယခ်ျ�ိငုြ်ခငး်၊ 

          (ဂ) ေတာငး်ဆိခုျက်သည် စတိအ်ေ�ာှင့အ်ယှကြ်ဖစေ်စေသာ ေတာငး်ဆိုချက် 

ြဖစပ်ါက ပယခ်ျ�ိငုြ်ခငး်၊ 

          (ဃ) ေတာငး်ဆိခုျက်သည် ဥပေဒ�ငှ့အ်ညီ ေတာငး်ခံြခငး်မဟုတပ်ါက ပယခ်ျ ြခငး်၊  

           (င) ေတာငး်ဆိခုျက်သည် တစန်ညး်နညး်ြဖင့ ် သတငး်ထတု်ြပန�်ပီးြဖစပ်ါက 

အလွယတ်ကရူယူ�ိငုသ်ြဖင့ ် သတငး်အချကအ်လက ် �ှာေဖွရယ�ူိငုသ်ည့ ်

ေနရာကို အသေိပး၍ ယငး်ေတာငး်ဆိခုျက်ကို ပယခ်ျြခငး်။ 
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၁၆။ ေတာငး်ဆိုသတူစေ်ယာကသ်ည် သတငး်အချကအ်လကရ်�ှိရန ် �စှသ်ကရ်ာ 

နညး်လမ်းများြဖင့ ်  ေတာငး်ဆိုလာပါက  ြပညသ်ူအ့ဖွဲ�အစည်း၏ လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ ု

အေ�ကာငး်မဲ့ တားဆးီေ�ာှင့ယ်ကှ်ြခငး်ြပုရန ် အေ�ကာငး်မ�ှိလ�င ် သိုမ့ဟုတ် မတှတ်မ်း 

မတှရ်ာကို ထခိိုကဖ်ွယရ်ာမ�ှိလ�င ်ေတာငး်ဆိုသည့န်ညး်လမ်းြဖင့ ်ရယခူွင့ြ်ပုရမည။် 

 

 

၁၇။ သတငး်အချက်အလက်ထတုေ်ပးြခငး်�ငှ့ ် ၎ငး်ကိ ု ေတာငး်ခံသထူ ံ ေပးပိုရ့ြခငး်များ 

ေ�ကာင့ ် ြဖစေ်ပါ်လာေသာ အမနှက်ုနက်ျစရိတမ်ျားအတကွ် အခေ�ကးေင ွ သတမ်ှတ ်

ေတာငး်ခံ�ိငုသ်ည။် သိုရ့ာတွင ် ြပညေ်ထာငစ်အုစိုးရအဖွဲ�က သတမ်ှတ် ြပ�ာနး်ေပးထားသည့် 

အခေ�ကးေင ွ��နး်ထားများ�ငှ့အ်ညီသာ ေတာငး်ခံရမည။် 

အခန်း (၆) 

ကငး်လတွရ်မည့်အချကမ်ျား 

၁၈။ ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်တစခ်ုသည ်ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အေ�ကာငး်ကစိ��ငှ့ပ်တ်သကေ်သာ 

သတငး် အချကအ်လက်ေတာငး်ဆိြုခငး်ကို ြငငး်ပယ�်ိငုသ်ည်- 

         (က) သတငး်အချက်အလက်ကို ထတုြ်ပနြ်ခငး်သည် �ိငုင်ေံတာ်၏ လံြုခံုေရးကိ ု

ထခိိုကေ်စ�ိငုြ်ခငး်၊ 

 (ခ) သတငး်အချက်အလက်ကို ထတုြ်ပနြ်ခငး်ေ�ကာင့ ် အြခားေသာ�ိငုင်မံျား 

သိုမ့ဟုတ် အြပညြ်ပည်ဆိငုရ်ာအဖွဲ�အစည်းတို�့ငှ ့ ်  ဆကဆ်ေံရးကိ ုထခိိုကေ်စ 

�ိငုြ်ခငး်၊ 

          (ဂ) သတငး်အချက်အလက်ကို ထတုြ်ပနြ်ခငး်သည-် 

                   (၁)      ရာဇဝတ်မ�ကျူးလွနြ်ခငး်ကို ြဖစပ်ာွးေစြခငး်၊ 

   (၂) ြပစမ်�တစခ်ု�ငှ့ပ်တ်သက်၍ စံစုမ်းေထာကလ်ှမ်းြခငး်၊ ကာကွယ် 

တားဆးီြခငး်၊ စစေ်ဆး ေမးြမနး်ြခငး်၊ စံစုမ်းစစေ်ဆးြခငး် သိုမ့ဟုတ် 
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တရားစွဆဲို ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ြပစမ်�ကျူးလနွသ်အူား ဖမ်းဆးီရမိေရးကိ ု

ထခိိုကေ်စြခငး်၊ 

   (၃) သတငး်အချက်အလက်၏ လ�ို� ဝကှ်သတငး် အရငး်အြမစ ်

အေြခအေန ေပါက�်ကားြခငး်၊ 

  (၄) ဥပေဒအရ ချုပ်ေ�ာှငထ်ားြခငး်မှ ထကွေ်ြပးလွတေ်ြမာကရ်န ်လွယက်ူ 

ေစြခငး်၊ 

  (၅) အေဆာက်အဦတစခ်ု၊ ယာဉ်တစစ်းီ၊ ကနွပ်ျူတာစနစတ်စခ်ု သိုမ့ဟုတ ်

ဆက်သယွေ်ရး စနစတ်စခ် ု အပါအဝင ် ပစ�ည်းတစခ်ုခု သိုမ့ဟုတ် 

စနစတ်စခ်ုခု၏လံြုခံုေရးကို ထခိိုကြ်ခငး်။ 

 

         (ဃ) သတငး်အချက်အလက်ကို ထတုြ်ပနြ်ခငး်သည-် 

                  (၁) အခွန၊် အေကာကခ်ွန၊် အတိးု��နး်၊ ေငလွဲလယှ�်�နး် စးီပွားေရး 

စမံီခန ့ခ်ွဲမ��ငှ့ပ်တ်သကေ်သာ စာချုပ်စာတမ်း တစခ်ုခုေြပာငး်လြဲခငး် 

သိုမ့ဟုတ်  �ုပ်သမ်ိးြခငး်၊ အဆိြုပုဆဲ လပ်ုငနး်ကိ ု အချိနမ်တိငုမီ် 

ထတုေ်ဖာ်ြခငး်ေ�ကာင့ ်စးီပာွးေရးလပ်ုငနး်ကို  ဆံးု�� ံးမ�ြဖစေ်ပါ် ေစြခငး်၊ 

  (၂) လပ်ုငနး်တစခ်ု�ငှ့ပ်တ်သက၍် ြပညသ်ူအ့ဖွဲ�အစညး်�ငှ့ ် ဆက်သယွမ်� 

ရယရူန ်အခွင့အ်လမ်း�ှာေနသ ူတစဦ်းတစေ်ယာကအ်ား ကျိုးေ�ကာငး် 

မဆေီလျာ်ေသာ အခွင့အ်ေရးေပးြခငး် သိုမ့ဟုတ် ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး် 

�ငှ့ ် ယဉှ်�ပိုငေ်နသတူစဦ်းဦးအား သတငး်အချကအ်လက ် ထတုေ်ဖာ် 

ေြပာဆိြုခငး် စသည့်အေ�ကာငး်တိုေ့�ကာင့ ် ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်၏ 

တရားဝငဘ်�ာေငအွကျိုးစးီပွားကို ပျကစ်းီမ� ြဖစေ်စ ြခငး်။ 

        (င)  သတငး်အချက်အလက်ကို ထတုြ်ပနြ်ခငး်သည ် ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်၏ 

အဆင့ဆ်င့စ်ဉ်းစားလုပ်ရသည့် လပ်ုငနး်စဉ်များကို ထခိိုကေ်စြခငး် သိုမ့ဟတု ်

ယငး်သတငး်အချကအ်လက်ကို အချိနမ်တိုငမီ် ေဖာ်ထတု ်ြခငး်ေ�ကာင့ ်မဝူါဒ၊ 
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စံစုမ်းေထာက်လမ်ှးြခငး် သိုမ့ဟုတ် စစေ်ဆးေမးြမနး်ြခငး် လပ်ုထံးုလပ်ုနညး် 

များ၏ ေအာငြ်မငမ်�ကို ထခိိုကေ်စြခငး်၊ 

        (စ) သတငး်အချက်အလကထ်တု်ြပနြ်ခငး်သည် ထင�်ှားေသာ ပဂု�ိုလ်တစဦ်းြဖစ ်

သည့ ် တတိယပုဂ�ိုလ်၏ လွတလ်ပ်ခွင့အ်ေပါ် အေ�ကာငး်မဲ့ ကျူးေကျာ် 

ေစာ်ကားရာ ေရာကေ်စြခငး်၊   

                    သိုရ့ာတငွ ်ေအာကပ်ါအေြခအေန၌ အဆိပုါ ကငး်လတွခ်ျက်ကို ကျင့သ်ံးုြခငး် 

မ�ှိေစရ- 

  (၁) တတိယပုဂ�ိုလ်သည် သတငး်အချကအ်လက် ထတု်ြပနြ်ခငး်ကိ ု

သေဘာတ�ူပီး ြဖစြ်ခငး်၊ 

                    (၂) တတိယပုဂ�ိုလ်သည ် �စှေ်ပါငး် �စှဆ်ယေ်ကျာ်က ကယွ်လနွ�်ပီး 

ြဖစြ်ခငး်၊ 

 

   (၃) ေတာငး်ဆိုသသူည် တတယိပဂု�ိုလ်၏ အုပ်ထနိး်သ ူသိုမ့ဟတု ်ေဆမွျိုး 

သားချငး် သိုမ့ဟတု ်ဥပေဒ�ငှ့အ်ညီ အေမဆွက်ခံပိငုခ်ွင့ ်�ှိသြူဖစြ်ခငး်၊ 

   (၄) တတိယပုဂ�ိုလ်သည် ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်တစခ်ုခု၏ တာဝန�်ှိသ ူ

တစဦ်းြဖစြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ် ြဖစခ်ဲြ့ခငး်၊ ထို ့ြပင ် သတငး်အချက ်

အလကသ်ည ်၎ငး်၏ လုပ်ငနး်ပိငုး်�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေနြခငး်။ 

          (ဆ) သးီြခားအထးူအခွင့အ်ေရးရ�ှိသသူည ် ယငး်အခွင့အ်ေရးကိ ု စနွ ့လ်�တြ်ခငး် 

မြပုခဲပ့ါက သတငး်အချကအ်လက်ကို တရားမ�ခငး်တွင ် ထတုေ်ဖာ်ခွင့ ်

မ�ှိြခငး်၊ 

           (ဇ) သတငး်အချက်အလက်ကို ထတုြ်ပနြ်ခငး်သည-် 
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  (၁) တတိယပုဂ�ိုလ်ထမံှ ရ�ှိေသာ ကနုသ်ယွေ်ရးဆိငုရ်ာ လ�ို� ဝှက ်

သတငး်အချက ် အလကက်ို ထတုေ်ဖာ်ြခငး်ြဖင့ ် ယံ�ုကညမ်�ကိ ု

ချိုးေဖာကရ်ာ ေရာကြ်ခငး်၊ 

  (၂) တတိယပုဂ�ိုလ်ထမံှ လ�ို� ဝှကခ်ျက်ြဖင့ရ်�ှိထားခဲ�့ပီး ယငး်တွင ်

ကနုသ်ယွေ်ရးဆိငုရ်ာ လ�ို� ဝကှခ်ျကတ်စခ်ုပါ�ှိြခငး် သိုမ့ဟတု ်ယငး်ကိ ု

ဆက်သယွေ်ပးပိုပ့ါက အဆိပုါ တတိယပုဂ�ိုလ၏် ကနုသ်ယွေ်ရး 

သိုမ့ဟုတ် ဘ�ာေရးဆိုငရ်ာ အကျိုးစးီပွားများကို ထခိိုကေ်စ�ိငုြ်ခငး်။ 

၁၉။ သတငး်အချက်အလက်ေတာငး်ဆိုမ� တစခ်ုသည ် တတယိပုဂ�ိုလ်က အတငွး်ေရး 

လ�ို� ဝှကခ်ျက်ြဖင့ ် ေပးပိုထ့ားေသာ သတငး်အချကအ်လက�်ငှ့ ် ဆကစ်ပ်ေနပါက ြပည်သူ ့ 

အဖွဲ�အစညး်သည ် သတငး်အချက် အလကထ်တုေ်ဖာ်ရနအ်တွက ် အဆိပုါ တတိယပုဂ�ိုလ် 

ထမံ ှ သေဘာတညူီမ� သိုမ့ဟုတ် ကန ့က်ွကခ်ျက ် ရ�ှိ�ိငုရ်န ် အဆိပုါတတိယပုဂ�ိုလ် အား 

အစမ်ွးကနု�်ကို းစား၍ ဆက်သယွေ်ဆာငရွ်ကရ်မည။် တတိယပဂု�ိုလ်က သတငး်ေဖာ်ထတု ်

ြခငး်ကိ ု ကန ့က်ကွခ်ဲ့ပါက ၎ငး်၏ ကန ့က်ကွခ်ျကက်ို ထည့်သငွး်စဉ်းစားရမည။် သိုရ့ာတငွ ်

သတငး်အချက်အလက်သည် ဤဥပေဒပါ ကငး်လတွခ်ျကမ်ျားအတွငး် ကျေရာကြ်ခငး် �ှိမ�ှ ိ

ဆိသုည့ဆ်ံုးြဖတခ်ျက်ကို ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစည်း၏ ဓမ�ဓိဌာနက်ျကျ ဆငြ်ခငသ်ံးုသပ်ြခငး်အေပါ် 

အေြခခံ၍ ဆံးုြဖတေ်ဆာငရွ်ကရ်မည။် 

၂၀။ အြခားေသာဥပေဒပါ ကငး်လွတခ်ျကမ်ျား (လ�ို� ဝှကခ်ျက်ဆိငုရ်ာြပ�ာနး်ချကမ်ျား) 

သည ် ဤဥပေဒပါ ကငး်လွတခ်ျကတ်စခ်ုကို အဓိပ�ာယ�်ှငး်လငး်ြခငး်၊ ချဲ�ထငွမ်�ြပုလပ်ုြခငး် 

ြဖစေ်စကာမူ အကျိုးသကေ်ရာကြ်ခငး် မ�ှိေစရ။ 

၂၁။ သတငး်အချက်အလက်သည် ဤဥပေဒတွင ် ြပ�ာနး်ထားသည့် ကငး်လွတခ်ျက ်

ေဘာငအ်တငွး်ကျေရာကြ်ခငး်မ�ှိဟ ု သတမ်ှတပ်ါက ဤသိုသ့တ်မှတြ်ခငး်ကို ေတာငး်ဆို 

သည့အ်ချိနတ်ွင ် �ှငး်လငး်ြပတ်သား၍ ဓမ�ဓိ�ာန ် ကျေသာ ဆငြ်ခငတ်ံ ု တရားအေပါ် 

အေြခခံကာ အစဉ်သြဖင့ ်တိကု�ုိ်ကသ်ံးုသပ် ဆံးုြဖတရ်မည်။ 
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၂၂။ မတှ်တမ်းမတှရ်ာတစခ်ု၏ အစတိ်အပိုငး်သည် ကငး်လွတခ်ျကတ်စခ်ု၏ သတမ်ှတ ်

ချကေ်ဘာငအ်တွငး် ကျေရာကေ်နပါက ယငး်အပိငုး်ကို ဖယထ်တု၍် ကျန�်ှိသည့် မတှ်တမ်း 

မတှရ်ာများကိ ုရယခူွင့ြ်ပုရမည။် 

၂၃။ ပဒုမ် ၁၈၊ ပဒုမ်ခွဲ (က)မ ှ (စ)အထြိပ�ာနး်ထားေသာ ကငး်လွတ်ချကမ်ျားသည် 

ေနာကအ်�စှ ် �စှဆ်ယ�်ကာ�ပီးေနာက် ကျင့သ်ံးုြခငး်မြပုဘ ဲ ရပ်စေဲစရမည။် သိုရ့ာတငွ ်

.ြပညေ်ထာငစ် ု အစိးုရအဖွဲ�၏ အတညြ်ပုချကြ်ဖင့ ် အများဆံုးေနာက်ထပ် တစဆ်ယ့်ငါး�စှ ်

အထ ိကငး်လွတခ်ျကအ်ြဖစ ်သက်တမ်းတိုးချဲ� သတမ်ှတ�်ိငုသ်ည။် 

အခန်း(၇) 

တားြမစခ်ျကမ်ျား 

၂၄။ မည်သမူဆိ ုဤဥပေဒတွင ်ြပ�ာနး်ထားသည့အ်ခွင့အ်ေရးတစခ်ုအား ကျင့သ်ံးုြခငး် ကို 

ခိုငလ်ံေုသာ အေ�ကာငး်ြပချကမ်�ှိဘ ဲ ြငငး်ဆနြ်ခငး်၊ အချိနဆ်ွြဲခငး်၊ တားဆးီ ပိတပ်င ် ြခငး် 

မြပုရ။ 

၂၅။ မည်သမူဆိ ု ဤဥပေဒပါ  တာဝနတ်စရ်ပ်အား ြပည်သူအ့ဖွဲ�အစညး်က ေဆာငရွ်က ်

ြခငး်ကိ ု ေ�ာှင့ယ်ှကြ်ခငး်၊ တားဆးီပိတ်ပငြ်ခငး်၊ �ခိမ်းေြခာကြ်ခငး်၊ အတငး်အကျပ်ြပုြခငး် 

တိုက့ို မြပုရ။  

၂၆။ မည်သမူဆိ ု အဖွဲ�အစညး်၏ မတှတ်မ်းမှတရ်ာတစခ်ုကိ ု ခွင့ြ်ပုချကမ်�ှိဘ ဲ

တစန်ည်းနည်းြဖင့ ်ဖျကဆ်းီြခငး်မြပုရ။ 

အခန်း (၈) 

ြပစမ်��ငှ့ြ်ပစဒ်ဏ်များ 

၂၇။ မည်သမူဆိ ု ပဒုမ် ၂၄၊ ပဒုမ် ၂၅ ပါ တားြမစခ်ျက်တစရ်ပ်ရပ်ကို ေဖာကဖ်ျက ်

ကျူးလနွေ်�ကာငး် သက်ဆိငုရ်ာတရား�ုံးက ြပစမ်�ထင�်ှားစရီငြ်ခငး်ခံရလ�င ်ထိသုကူို ေငဒွဏ ်

ကျပ် ၃၀၀၀၀ မ ှကျပ် ၃၀၀၀၀၀ အထ ိချမတှရ်မည။် 
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၂၈။    မည်သမူဆိ ုပဒုမ် ၂၆ ပါ တားြမစခ်ျက်တစရ်ပ်ရပ်ကို ေဖာကဖ်ျကက်ျူးလနွေ်�ကာငး် 

သက်ဆိငုရ်ာတရား�ုံးက ြပစမ်�ထင�်ှားစရီငြ်ခငး်ခံရလ�င ်ထိသုကူို ေငဒွဏ ်ကျပ် ၅၀၀၀၀ မ ှ

ကျပ် ၅၀၀၀၀၀ အထ ိချမတှရ်မည။် 

အခန်း (၉) 

အေထေွထ ွ

၂၉။ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာတာဝနက်ို ထမ်းေဆာငခ်ျိနတ်ငွ ် သေဘာ�ုိးြဖင့ ်

ြပုလပ်ုြခငး် သိုမ့ဟုတ် တာဝန�်ငှ့အ်ညီ ေဆာငရွ်ကရ်နရ်ညရွ်ယြ်ပုလပ်ုြခငး်အတွက ် 

မည်သူက့ိုမ� တရားစွဆဲို ြခငး်ကိ ုခွင့မ်ြပုရ။ 

၃၀။ ဤ ဥပေဒပါ ြပ�ာနး်ချကမ်ျားကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကရ်န ်ြပညေ်ထာငစ် ု

အစိးုရအဖွဲ�သည ် လိအုပ်ေသာ  နညး်ဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ စညး်ကမ်း၊ အမိန ့ေ်�ကာ်ြငာစာ၊ အမိန ့၊် 

��န�်ကားချက�်ငှ့ ်လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များကိ ုထတုြ်ပန�်ိငုသ်ည်။ 

         ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ြပညေ်ထာငစ်ုသမ�တြမနမ်ာ�ိငုင်ေံတာ် ဖွဲ�စညး်ပံုအေြခခံဥပေဒအရ က��်ပ်ုလကမ်ှတ ်

ေရးထိးုသည။် 

 

                 �ိငုင်ေံတာ်သမ�တ 

         ြပညေ်ထာငစ်ုသမ�တြမနမ်ာ�ိငုင်ေံတာ် 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


