ပြည်ေောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်

အခွန်အယူခဳ ခုဳအဖွဲ့ ဥြေေ

၂၀၁၈ ခုနှစ်
ပပည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ် ဥပထေအမှတ် - ၂၃။
၁၃၈၀ ပပည့်နှစ်၊ ေုတယ
ိ ဝါဆိုလပပည့်ထ
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁ ရ
ဤဥပထေ

ျော် ၅ ရ

်

် ပပည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည်

ို ပပဋ္ဌာန်းလို

်သည်။

ပပည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ်

အခွန်အယူခဳ ခုဳအဖွဲ့ ဥြေေ

၂၀၁၈ ခုနှစ်
ပပည်ထောင်စုလွှတထ
် တာ် ဥပထေအမှတ် - ၂၃။
၁၃၈၀ ပပည့်နှစ်၊ ေုတိယဝါဆိုလပပည့်ထ
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁ ရ
ဤဥပထေ

ျော် ၅ ရ

်

် ပပည်ထောင်စုလွှတထ
် တာ်သည်

ို ပပဋ္ဌာန်းလို

်သည်။

အခွနအ
် ယူခဳ ခုဳအဖွဲ့ ဥြေေ
မာတိကာ

စဉ်
၁

အထက
အခန်း (၁)

၃

်နှာ

်

အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချေ

စာမျေ

၁-၂

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ထဖာ်ပပချေ
၂

ာင်းအရာ

၂
်

အခန်း (၃)

၃-၄

ခုံအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပခင်း
၄

အခန်း (၄)

၄-၅

ခုံအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပင
ို ခ
် ွင်မ
့ ျေား
၅

အခန်း (၅)

၅-၆

ခုံအဖွဲ့သို့ အမှု တင်သွငး် ပခင်း
၆

အခန်း (၆)
က

၇

ားနာပခင်း၊ အပပီးသတ် ဆုံးပဖတ်ချေ

အခန်း(၇)
အထေွထေွ

၆-၇
် ချေမှတ်ပခင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းပခင်း
၇-၈

အခွန်အယူခဳခုဳအဖွဲ့ဥပေေ
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပပည်ေောင်စုလွှတေ
် တာ် ဥပေေအမှတ် ၂၃။)
၁၃၈၀ ပပည်ဴနှစ်၊ ေုတယ
ိ ဝါဆိုလပပည်ဴေ

ျော် ၅ ရ

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတလ
် ၁ရ

်

်)

ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်ဵလိုက်သည်။

အခန်ဵ (၁)
အမည်နှငဴ်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပပချေ

်

၁။

ဤဥပေဒကို အခွန်အယူခဳခုဳအဖွဲ့ဥပေေ ဟု ေေါ်တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေောက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါေတိုင်ဵ ေဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်ေစရမည်( က ) အခွန် ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စု၏ေေွန်ေေကာက်ဥပေဒေရ ြပည်ေထာင်စုေစိုဵရက ြပည်ေထာင်စု
ေတွက် ေကာက်ေဳသည်ဴေေွန်၊ ေေ၊ လိုင်စင်ေ ကဵ၊ ပါမစ်ေ ကဵနှငဴ် ဒဏ်ေ ကဵေငွမျာဵကို ဆိုသည်။ ယင်ဵ
စကာဵရပ်တွင် ြပည်ေထာင်စု၏ ေေွန်ေေကာက် ဥပေဒ ဇယာဵ (၁) ပါ ေေွန်ေေကာက် ောဵလုဳဵနှငဴ်
ေေကာက်ေွန်တို့ ပါဝင်သည်။
( ေ ) ခုဳအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒေရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ ေေွန်ေယူေဳေုဳေဖွဲ့ကို ဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင်
ေမှုမျာဵကို ကာဵနာစစ်ေဆဵရန် ေဖွဲ့ဝင်သုဳဵဦဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ စုဳညီေုဳေြဖစ်ြဖစ်ေစ ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴ ေဖွဲ့မျာဵ
လည်ဵ ပါဝင်သည်။
( ဂ ) ဥ

္ကဋ္ဌ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒေရ ေစိုဵရေဖွဲ့က တာဝန်ေပဵေပ်ေသာ ေုဳေဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌကို ဆိုသည်။

( ဃ ) အဖွဲ့ဝင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒေရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ ေေွန်ေယူေဳေုဳေဖွဲ့၏ ေဖွဲ့ဝင်ကို ဆိုသည်။
( င ) ခုဳအဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင် ဆိုသည်မှာ ေဖွဲ့ဝင်သုဳဵဦဵပါဝင်ေသာ ေုဳေဖွဲ့တွင် ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ေပဵေပ်ေသာ
ေဖွဲ့ေေါင်ဵေဆာင်ကို ဆိုသည်။
( စ ) ခုဳအဖွဲ့ရုဳဵ ဆိုသည်မှာ ေုဳေဖွဲ့၏ ရုဳဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရန် တည်ေထာင်ထာဵေသာ ေေွန်ေယူေဳ
ေုဳေဖွဲ့ရုဳဵကို ဆိသ
ု ည်။
( ဆ ) ညွှန်က

ာဵေရဵမှူဵချေုပ် ဆိုသည်မှာ ေုဳေဖွဲ့ရုဳဵ၏ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်ကို ဆိုသည်။

( ဇ ) ေုတိယညွှန်က
( ဈ )

ာဵေရဵမှူဵချေုပ် ဆိုသည်မှာ ေုဳေဖွဲ့ရုဳဵ၏ ဒုတိယညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်ကို ဆိုသည်။

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ ေုဳေဖွဲ့ရုဳဵက ေေွန်ေယူေဳဆိုင်ရာ ေမှုတွဲမျာဵကို မှတ်ပုဳတင်ရန် သတ်မှတ်
တာဝန်ေပဵထာဵသည်ဴ ဦဵစီဵေရာရှိ ေဆင်ဴေောက်မနိမ်ဴေသာ နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵကို ဆိုသည်။

( ည ) အမှု ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒေရ တင်သွင်ဵလာေသာ ေယူေဳမှု၊ ြပင်ဆင်မှု၊ ြပန်လည်သုဳဵသပ်မှု သို့မဟုတ်
လွှဲေပ်မှုကို ဆိုသည်။
( ဋ ) အယူခဳမှု ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်တွင်ဵေေွန်မျာဵကို တာဝန်ယူေကာက်ေဳသည်ဴ ဌာနမျာဵက ေျမှတ်
သည်ဴ ေေွန်ဆိုင်ရာ ေမိန့်ကို မေကျနပ်၍ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေေကာက်ေွန်ဦဵစီဵဌာန က ေျမှတ်သည်ဴ

-2-

ေေွန်ဆိုင်ရာ ေမိန့်ကို မေကျနပ်၍ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေစိုဵရေဖွဲ့က ေေါောဵေလျာ်စွာ ေမိန့်
ေ ကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍ တာဝန်ေပဵေပ်ြေင်ဵေဳရေသာ ေစိုဵရဌာန သို့မဟုတ် ေစိုဵရေဖွဲ့ေစည်ဵ တစ်ေုေု
က ေျမှတ်သည်ဴ ေေွန်ဆိုင်ရာ ေပပီဵသတ်ဆုဳဵြဖတ်ေျက်တစ်ေုေုေေပါ် မေကျနပ်၍ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ
ေုဳေဖွဲ့ထဳ ေယူေဳသည်ဴေမှုကို ဆိုသည်။
( ဌ )

ပပင်ဆင်မှု ဆိုသည်မှာ ေုဳေဖွဲ့က ေျမှတ်သည်ဴ ေမိန့်တွင် ေမှုေေ ကာင်ဵြေင်ဵရာနှငဴ် ပတ်သက်၍ နစ်နာ
သူက ဥပေဒနှငဴ်ေညီ ြပန်လည်စိစစ်ြပင်ဆင်ေပဵရန် ေုဳေဖွဲ့သို့ ြပန်လည်တင်ြပသည်ဴ ေမှုကို ဆို သည်။

( ဍ ) ပပန်လည်သုဳဵသပ်မှု ဆိုသည်မှာ ဆုဳဵြဖတ်ေျက်ေျမှတ်ြေင်ဵေဳရသူ တစ်ဦဵဦဵသည် ေုဳေဖွဲ့က ေျမှတ်ေဲဴသည်ဴ
ဆုဳဵြဖတ်ေျက်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ြပန်လည်သုဳဵသပ်ေပဵပါရန် ေုဳေဖွဲ့သို့ပင် ြပန်လည် ေလျှောက်ထာဵ
သည်ဴ ေမှုကို ဆိုသည်။
( ဎ ) လွှဲအပ်မှု ဆိုသည်မှာ ေုဳေဖွဲ့သို့ တင်သွင်ဵလာသည်ဴ ေမှုတွင် ဥပေဒေ ကာင်ဵေရ ေြဖရှင်ဵရမည်ဴကိစ္စ
ြဖစ်သြဖင်ဴ စုဳညီေုဳေဖွဲ့က ကာဵနာစိစစ်ပပီဵေနာက် ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ေျုပ်သို့ လွှဲေပ်ေပဵပိ့ု
သည်ဴ ေမှုကို ဆိုသည်။
( ဏ ) သတ်မှတ်ပုဳစဳ ဆိုသည်မှာ ေုဳေဖွဲ့က ဤဥပေဒေရ ထုတ်ြပန်သည်ဴ နည်ဵဥပေဒမျာဵြဖင်ဴ ေမှုမျာဵ တင်သွင်ဵ
ေလျှောက်ထာဵရန် သတ်မှတ်သည်ဴ ပုဳစက
ဳ ို ဆိုသည်။
( တ ) အစိုဵရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ြပည်ေထာင်စုေစိုဵရေဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

အခန်ဵ (၂)
ရည်ရွယ်ချေ
၃။

်

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ေျက်မျာဵမှာ ေောက်ပါေတိုင်ဵြဖစ်သည်( က ) ေုဳေဖွဲ့ကို ဥပေဒနှငဴ်ေညီ သီဵြောဵလွတ်လပ်ေသာ ေဖွဲ့ေစည်ဵေြဖစ် ဖွဲ့စည်ဵ၍ ေစိုဵရဌာန၊ ေစိုဵရ ေဖွဲ့
ေစည်ဵေသီဵသီဵက စည်ဵ ကပ်ေကာက်ေဳလျက်ရှိသည်ဴ ေေွန်ေမျုဵမျ
ိ ုဵနှ
ိ ငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ေမှုမျာဵကို
လွှမ်ဵခေုဳ ကာဵနာ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ေစရန်၊
( ေ ) နိုင်ငဳေတာ်က ဥပေဒနှငဴ်ေညီ ေေွန်စည်ဵ ကပ်ေကာက်ေဳရာတွင် စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမင်ဴမာဵေသာ ေေွန်စီမဳ
ေန့်ေွဲမှု ြဖစ်ေစရန်နှငဴ် ေေွန်ထမ်ဵမျာဵ၏ ယုဳ ကည်ကိုဵစာဵမှုကို ရရှိေစရန်၊
( ဂ ) နိုင်ငဳသာဵနှငဴ်ေေွန်ထမ်ဵတိုင်ဵသည် ဥပေဒေရ ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ ေေွန်မျာဵကို ေပဵေဆာင်ရာ၌ တန်ဵတူ
ညီမျှေမှုနင
ှ ဴ် တရာဵမျှေတမှု ေေွင်ဴေေရဵရရှိေစရန်၊
( ဃ ) နိုင်ငဳသာဵနှငဴ်ေေွန်ထမ်ဵတိုင်ဵသည် ဥပေဒေရ ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ ေေွန်မျာဵကို ေပဵေဆာင်ရာ၌ ဥပေဒ
နှငဴ်ေညီ ေုေဳေေျပေွင်ဴနင
ှ ဴ် ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာေသာ ေယူေဳပိုင်ေွင်ဴရရှိေစရန်။
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အခန်ဵ (၃)
ခုဳအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ
၄။

ေစိုဵရေဖွဲ့သည်( က ) ဤဥပေဒပါ ေုဳေဖွဲ့၏ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ေွင်ဴမျာဵကို ေဆာင်ရွက်နင
ို ်ရန် ဥက္ကဋ္ဌ ေပါေဝင် ေဖွဲ့ဝင်
ေနည်ဵဆုဳဵ ငါဵဦဵမှ ေမျာဵဆုဳဵ ကိုဵဦဵထက် မပိုေသာ ေုဳေဖွဲ့ကို ေောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျာဵြဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵရမည်(၁)

ေစိုဵရေဖွဲ့က တာဝန်ေပဵေပ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ

(၂)

ဥပေဒ၊ ေေွန်၊ စာရင်ဵကိုင်၊ စာရင်ဵစစ်တို့နှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ နယ်ပယ်မျာဵ တွင်
တစ်ဆယ်နှစန
် ှငဴ်ေထက် တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ေဲဴသည်ဴ ေေတွ့ေကကုဳ
ရင်ဴကျက်သူ သို့မဟုတ် ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်

( ေ ) နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵောဵ ေဖွဲ့ဝင်ေြဖစ် တာဝန်ေပဵေပ်ပါက တာဝန်ေပဵေပ်သည်ဴ ေန့မှစ၍ ဝန်ထမ်ဵ စည်ဵမျဉ်ဵ
စည်ဵကမ်ဵနှငဴ်ေညီ ေပငိမ်ဵစာဵယူေွင်ဴြပုရမည်။
( ဂ ) ပုဒ်မေွဲ (က) ေရ ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴ ေုဳေဖွဲ့ကို လိုေပ်ပါက ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။
၅။

( က ) ဥက္ကဋ္ဌေပါေဝင် ေဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ သက်တမ်ဵသည် ေုဳေဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴ ေန့ရက်မှ ငါဵနှစ် ြဖစ်သည်။
( ေ ) ဥက္ကဋ္ဌေပါေဝင် ေဖွဲ့ဝင်မျာဵသည် သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသည်ဴေေါ ေစိုဵရေဖွဲ့က ေုဳေဖွဲ့ေသစ် ဖွဲ့စည်ဵ
တာဝန်ေပဵေပ်ပပီဵသည်ဴ ေေျန်ိ ထိ မိမိတို့၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ဆက်လက် ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။
( ဂ )

ဥက္ကဋ္ဌေပါေဝင် ေဖွဲ့ဝင်မျာဵသည် တစ်ဆက်တည်ဵသက်တမ်ဵနှစ်ကကိမ်ထက်ပို၍ ထမ်ဵေဆာင်ြေင်ဵ မြပုရ။

( ဃ ) ေေ ကာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်ေ ကာင်ဴ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ေဖွဲ့ဝင်ေနရာလစ်လပ်သည်ဴ ေတွက် ေစာဵထိုဵ ေန့်ထာဵ
ပါက ေစာဵထိုဵေန့်ထာဵသည်ဴ ဥက္ကဋ္ဌေပါေဝင် ေဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ သက်တမ်ဵသည် မူလကျန် ရှိသည်ဴ
သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသည်ေထိသာ ြဖစ်ရမည်။
( င ) ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ေဖွဲ့ဝင်ေြဖစ် ကာဵြဖတ်တာဝန်ယူရသည်ဴ ကာလသည် ဤဥပေဒေရ သတ်မှတ်
ထာဵေသာ သက်တမ်ဵကာလ၏ ထက်ဝက်မေကျာ်လျှေင် သက်တမ်ဵကာလ တစ်ေုေြဖစ် မသတ်မှတ်ရ။
( စ ) ေုဳေဖွဲ့၏ လုပ်ငန်ဵညှိနင
ှို ်ဵေစည်ဵေေဝဵကို ေနည်ဵဆုဳဵတစ်လလျှေင် တစ်ကကိမ် ကျင်ဵပရမည်။
၆။

ေောက်ပါေေျက်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် ေကျုဳဵဝင်သူောဵ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ေဖွဲ့ဝင်ေြဖစ် ေရွဵေျယ်တာဝန် ေပဵေပ်ြေင်ဵ

မြပုရ( က ) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ေုေုေရ စိတ်ေပါဴသွပ်သူဟု သတ်မှတ်ေဳရြေင်ဵ၊
( ေ ) ေကျင်ဴစာရိတ္တဆိုင်ရာ ြပစ်မှုတစ်ေုေုြဖင်ဴ ေထာင်ဒဏ်ကျေဳဖူဵသူ ြဖစ်ြေင်ဵ၊
( ဂ ) လူမွဲေြဖစ် သက်ဆိုင်ရာ တရာဵရုဳဵက ဆုဳဵြဖတ်ေ ကညာေဳထာဵရသူြဖစ်ြေင်ဵ၊
( ဃ ) ေစုစပ်လုပ်ငန်ဵ၊ ကုမ္ပဏီ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်ေနသည်ဴ သူ သို့မဟုတ် ၎င်ဵလုပ်ငန်ဵ တစ်ေုေု၏
ဝန်ထမ်ဵြဖစ်ြေင်ဵ။
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၇။

ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ေဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵဦဵသည် မိမိ၏ ဆန္ဒေေလျာက် နုတ်ထွက်ရန် ေစိုဵရေဖွဲ့သို့ တင်သွင်ဵပါက

ေုဳေဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ေဖွဲ့ဝင်ေြဖစ်မှ နုတ်ထက
ွ ်ေွင်ဴ ြပုရမည်။
၈။

(က )

ေဖွဲ့ဝင်မျာဵသည် ေစိုဵရေဖွဲ့က သတ်မှတ်သည်ဴေျဵြမှ
ီ င်ဴေငွနှငဴ် စရိတ်တို့ကို ေဳစာဵေွင်ဴရှိသည်။

( ေ ) ေဖွဲ့ဝင်မျာဵောဵ ေျဵြမှ
ီ င်ဴေသာ ေျဵြမှ
ီ င်ဴေငွနှငဴ် စရိတ်တို့ကို ေုဳေဖွဲ့ရုဳဵ၏ ဘဏ္ဍာေငွမှ ကျေဳရမည်။
၉။

ေစိုဵရေဖွဲ့သည်( က ) ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ေဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵဦဵက တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ရာတွင် ဥပေဒနှငဴ် မညီဘဲ ေဆာင်ရွက် ေ ကာင်ဵ
ေတွ့ရှိလျှေင် ြဖစ်ေစ၊ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ကို ေျုဵေဖာက်
ိ
ေ ကာင်ဵေတွ့ရှိလျှေင် ြဖစ်ေစ၊ ေုဳေဖွဲ့၏
ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိေိုက်ေစေသာ ေေြေေေနတစ်ရပ်ရပ်ရှိလျှေင် ြဖစ်ေစ၊ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်မှုနှငဴ် ပတ်
သက်၍ ေကျနပ်မှုမရှိလျှေင် ြဖစ်ေစ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ေဖွဲ့ဝင် တာဝန်မှ ရပ်စဲရမည်။
( ေ ) ထိုသို့ ရပ်စဲရြေင်ဵေေ ကာင်ဵေရင်ဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ ထုတ်ြပန်ေ ကညာေပဵရမည်။
( ဂ ) လစ်လပ်သွာဵေသာ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ေဖွဲ့ဝင်ေနရာကို ေစာဵထိုဵေန့်ေပ်တာဝန်ေပဵရမည်။

၁၀။

လစ်လပ်ေသာေနရာသည် ဥက္ကဋ္ဌေနရာြဖစ်ပါက ေစိုဵရေဖွဲ့မှ ေသစ်ြဖည်ဴစက
ွ ် တာဝန်ေပဵေပ်ြေင်ဵ မြပုနိုင်မီ

ေဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵဦဵောဵ ဥက္ကဋ္ဌေနရာတွင် ယာယီတာဝန်ေပဵေပ်ရမည်။

အခန်ဵ (၄)
ခုဳအဖွဲ့၏ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျောဵ
၁၁။

ေုဳေဖွဲ့သည် ေုဳေဖွဲ့သို့ တင်သွင်ဵလာေသာ ေယူေဳမ၊ှု ြပင်ဆင်မှု၊ ြပန်လည်သုဳဵသပ်မှုမျာဵကို ဥပေဒနှငဴ် ေညီ

လွတ်လပ်စွာ ကာဵနာစစ်ေဆဵ စီရင်ဆုဳဵြဖတ်ရမည်။
၁၂။

ေလျှောက်ထာဵသူ သို့မဟုတ် ေလျှောက်ထာဵေဳရသူက ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ေျုပ်သို့ လွှဲေပ်ေပဵရန် ေလျှောက်

ထာဵလာသည်ဴေေါြဖစ်ေစ၊ လွှဲေပ်ရန် ေေ ကာင်ဵေပါ်ေပါက်လာသည်ဴ ေေါြဖစ်ေစ ေဖွဲ့ဝင်ောဵလုဳဵပါဝင်ေသာ စုဳညီေုဳေဖွဲ့က
လွှဲေပ်မှုေြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရန် သင်ဴ မသင်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ရမည်။
၁၃။

ပုဒ်မ ၁၂ ေရ ဆုဳဵြဖတ်ရာတွင်( က ) ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ေျုပ်သို့

လွှဲေပ်သင်ဴေ ကာင်ဵ

ဆုဳဵြဖတ်ပါက

ြပည်ေထာင်စုတရာဵ

လွှတ်ေတာ်ေျုပ်သို့ လွှဲေပ်မှု ေြဖစ် ေပဵပိ့ရ
ု မည်။
( ေ ) ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ေျုပ်သို့ လွှဲေပ်ရန် မသင်ဴေ ကာင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်ပါက ေမှုကို ဆက်လက်
စစ်ေဆဵဆုဳဵြဖတ်ရမည်။
၁၄။

ေုဳေဖွဲ့သည်( က ) ေမှုနှငဴ်သက်ဆိုင်သည်ဴ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵကို ေတာင်ဵေဳနင
ို ်သည်။ ယင်ဵသို့ ေတာင်ဵေဳပါက ေဆိုပါ
စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵကို လက်ဝယ်ရှိေသာ ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ဌာန၊ ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵက တင်ြပရမည်။
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( ေ ) ေမှုနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵကို သက်ေသေြဖစ် လာေရာက် ေစစ်ေဆဵေဳရန် ဆင်ဴဆိုရမည်။
ယင်ဵသို့ဆင်ဴဆိုပါလျက် သက်ေသမှ ေေ ကာင်ဵမဲဴ ပျက်ကွက်ပါက တစ်ဖက်သတ် ဆုဳဵြဖတ်နင
ို ်သည်။
( ဂ ) ေုဳေဖွဲ့သို့ သက်ေသေဳပစ္စည်ဵေြဖစ် တင်ြပရန် ေက်ေဲေသာ ေမှုနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵကို
လိုေပ်ပါက ကွင်ဵဆင်ဵ ကည်ဴရန
ှု ိုင်သည်။ ေဆိုပါ ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ စာရင်ဵဇယာဵမျာဵနှငဴ်
သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵ၏ တင်ြပေျက်ေစီရင်ေဳစာကိုလည်ဵ သက်ေသေဳပစ္စည်ဵ တင်ြပဘိ
သကဲဴသို့ လက်ေဳေဆာင်ရွက်နင
ို ်သည်။
၁၅။

ေုဳေဖွဲ့သည် ေယူေဳမှု၊ ြပင်ဆင်မှု၊ ြပန်လည်သုဳဵသပ်မှုတို့နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵ၏

မူလဆုဳဵြဖတ်ေျက်မျာဵေေပါ် ေတည်ြပုြေင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြေင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
၁၆။

ေုဳေဖွဲ့က ကာဵနာစစ်ေဆဵဆုဳဵြဖတ်ေသာ ေမှုမျာဵတွင် ေမှုေေ ကာင်ဵြေင်ဵရာ ြပဿနာနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေုဳေဖွဲ့၏

ဆုဳဵြဖတ်ေျက်သည် ေပပီဵေြပတ်ြဖစ်သည်။
၁၇။

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်သည် ေောက်ပါတာဝန်မျာဵကို ထမ်ဵေဆာင်ရမည်(က )

ဥက္ကဋ္ဌ နှငဴ် ေဖွဲ့ဝင်မျာဵထဳ ကာဵနာစစ်ေဆဵမည်ဴ ေမှုတွဲမျာဵကို စိစစ်တင်ြပရမည်။

( ေ ) တင်သွင်ဵလာသည်ဴ ေမှုမျာဵကို ကာဵနာစစ်ေဆဵမည်ဴ ရက်ေျန်ိ ဵသတ်မှတ်ေပဵနိုင်ရန် ဥက္ကဋ္ဌ ထဳ တင်ြပ
ရမည်။
( ဂ ) ေုဳေဖွဲ့ေေနြဖင်ဴ

ေမှုမျာဵကို

စီရင်ဆုဳဵြဖတ်ြေင်ဵြပုရာ၌

ေေထာက်ေကူရေစရန်

ကာဵနာ စစ်ေဆဵ

ပပီဵစီဵသည်ဴ ေမှုမျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ ေမှုမှတ်စုမျာဵကို ဥက္ကဋ္ဌနှငဴ် ေဖွဲ့ဝင်မျာဵထဳ တင်ြပရမည်။
( ဃ ) ေုဳေဖွဲ့က ေမှုမျာဵကို

ကာဵနာစစ်ေဆဵစီရင်ဆုဳဵြဖတ်သည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵတွင်

ကာဵနာစစ်ေဆဵမှု နှငဴ်

သက်ဆိုင်သည်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
၁၈။

ေုဳေဖွဲ့သည် ဒုတိယညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်နှငဴ် မှတ်ပုဳတင်ေရာရှိတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ထုတ်ြပန်

သတ်မှတ်နင
ို ်သည်။

အခန်ဵ (၅)
ခုဳအဖွဲ့သို့ အမှုတင်သွင်ဵပခင်ဵ
၁၉။

( က ) ေုဳေဖွဲ့သို့ ေမှုတင်သွင်ဵသူသည် မိမိ၏ေမှုကို ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်စာဵလှယ်ြဖင်ဴ ြဖစ်ေစ၊ ေကျုဵေဆာင်
ိ
ေရှ့ေနြဖင်ဴ ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ပုဳစြဳ ဖင်ဴ မှတ်ပုဳတင်ေရာရှိထဳသို့ တင်သွင်ဵ ေလျှောက်ထာဵ နိုင်သည်။
( ေ ) ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်စာဵလှယ်ြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာဵပါက သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵ နှငဴ်
ေညီ လွှဲေပ်သည်ဴ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာပါရှိရမည်။
( ဂ ) သက်ဆိုင်ရာ ေစိုဵရဌာန၊ ေစိုဵရေဖွဲ့ေစည်ဵသည် ေုဳေဖွဲ့ေရှ့ေမှာက်တွင် ဌာန၏ ကိုယ်စာဵေမှုနင
ှ ဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍ လိုက်ပါေဆာင်ရွက်ရန် ေတွက် ဦဵစီဵေရာရှိေဆင်ဴေောက်မနိမ်ဴေသာ ပုဂ္ဂိုလ်ောဵ တာဝန်
ေပဵရမည်။
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၂၀။

မှတ်ပုဳတင် ေရာရှိသည် သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ် ြပည်ဴစဳသ
ု ည်ဴ ေမှုတွဲမျာဵကို သတ်မှတ်ရက်ေတွင်ဵ ညွှန် ကာဵေရဵ

မှူဵေျုပ်ထဳ တင်ြပရမည်။

အခန်ဵ (၆)
က
၂၁။

ာဵနာပခင်ဵ၊ အပပီဵသတ် ဆုဳဵပဖတ်ချေ

်ချေမှတ်ပခင်ဵနှငဴ် ရုပ်သိမ်ဵပခင်ဵ

ဥက္ကဋ္ဌသည်( က ) ေမှုမျာဵကို ကာဵနာစစ်ေဆဵရာတွင် ေုဳေဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လျှေင် မိမိေပါေဝင်ြဖစ်ေစ၊ ေြောဵ ေဖွဲ့ဝင်မျာဵြဖင်ဴ
ြဖစ်ေစ သုဳဵဦဵစီ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်ဵရမည်။
( ေ )

၂၂။

ပုဒ်မေွဲ (က) ေရ ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴ ေုဳေဖွဲ့၏ေဖွဲ့ဝင်မျာဵကို လိုေပ်ပါက ေြပာင်ဵလဲဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

ေုဳေဖွဲ့ေရှ့ေမှာက်၌ ေမှုမျာဵကို ကာဵနာသည်ဴေေါ(က )

ကာဵနာမည်ဴေန့ရက်ကို ေနည်ဵဆုဳဵေုနစ်ရက် ကကိုတင်၍ ေ ကညာရမည်။

( ေ ) ကာဵနာမည်ဴကိစ္စကို ေုဳေဖွဲ့ေေါင်ဵေဆာင်ကြဖစ်ေစ၊ ေုဳေဖွဲ့ေေါင်ဵေဆာင်မှ တာဝန်ေပဵေပ်သည်ဴ ေဖွဲ့ဝင်
တစ်ဦဵကြဖစ်ေစ ေကျဉ်ဵေျုပ် ဖတ် ကာဵရမည်။
( ဂ ) ေုဳေဖွဲ့သည် ေမှုနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေလျှောက်ထာဵသူနှငဴ် ေလျှောက်ထာဵေဳရသူတို့၏ ေလျှောက်လဲေျက်ကို
ေမျာဵြပည်သူေရှ့ေမှာက်၌ ကာဵနာ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ စာြဖင်ဴတင်ြပေစ၍ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ လက်ေဳ
နိုင်သည်။
( ဃ ) ေမှုနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေုဳေဖွဲ့၏ ေန့စဉ်ေဆာင်ရွက်ေျက်မျာဵကို ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ် သိမ
ု့ ဟုတ် ဒုတိယ
ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်က မှတ်တမ်ဵတင်ပပီဵ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ေဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵဦဵက လက်မှတ် ေရဵထိုဵ
ထာဵရှိရမည်။
( င ) တရာဵမကျင်ဴထုဳဵဥပေဒ၊ ရာဇဝတ်ကျင်ဴထုဳဵဥပေဒ၊ သက်ေသေဳေက်ဥပေဒနှငဴ် ေြောဵတည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်ဵ
ဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊ ေမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊ ေမိန့်၊ ညွှန် ကာဵေျက်နှငဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵပါ
ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵကို ရည်ညွှန်ဵသုဳဵစွဲနိုင်သည်။
( စ ) ဘာသာစကာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ေေက်ေေဲရှိပါက

ေုဳေဖွဲ့၏သေဘာတူညီေျက်ြဖင်ဴ

ေလျှောက်ထာဵသူ

သို့မဟုတ် ေလျှောက်ထာဵေဳရသူက စကာဵြပန်ေေါ်ယူနင
ို ်သည်။ စကာဵြပန်သည် ေုဳေဖွဲ့ေရှ့ေမှာက်၌ ကတိ
သစ္စာ ြပုရမည်။
( ဆ ) ေုဳေဖွဲ့က လိုေပ်သည်ဟု ယူဆပါက သက်ေသေဳေျက် သို့မဟုတ် စာတမ်ဵေမှတ်ေသာဵ သက်ေသေဳေျက်
မျာဵကို ထပ်မဳေတာင်ဵယူနင
ို ်သည်။
( ဇ ) ေုဳေဖွဲ့က လိုေပ်သည်ဟု ယူဆသူ မည်သူ့ကိုမဆို သက်ေသေြဖစ် စစ်ေမဵရန် ဆင်ဴဆိုနုင
ိ ်သည်။
( ဈ ) တည်ဆဲဥပေဒေရ တာဵြမစ်ထာဵသည်မှေပ ေမျာဵြပည်သူေရှ့ေမှာက်တွင် ကာဵနာရမည်။
( ည ) ကာဵနာေျက်ောဵလုဳဵကို ဗီဒီယိုြဖင်ဴ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိရမည်။
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၂၃။

သက်ဆိုင်ရာေုဳေဖွဲ့၏ ဆုဳဵြဖတ်ေျက်ကို ေမှု ကာဵနာစစ်ေဆဵေသာ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ေုဳေဖွဲ့ေေါင်ဵေဆာင်ေပါေဝင်

ေဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ ဆန္ဒမဲေမျာဵစုြဖင်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ရမည်။
၂၄။

ဆုဳဵြဖတ်ေျက်ေျမှတ်မည်ဴေန့ကို ေနည်ဵဆုဳဵ ေုနစ်ရက် ကကိုတင်ေ ကညာရမည်။

၂၅။

ဥက္ကဋ္ဌနှငဴ်

ေဖွဲ့ဝင်မျာဵ

ေတည်ြပုလက်မှတ်

ေရဵထိုဵထာဵေသာ

ေပပီဵသတ်ဆုဳဵြဖတ်ေျက်ကို

ေမျာဵြပည်သူ

ေရှ့ေမှာက် တွင် ထုတ်ြပန်ေ ကညာရမည်။
၂၆။

ေလျှောက်ထာဵသူ သို့မဟုတ် ေလျှောက်ထာဵေဳရသူက ေမှုရုဳဵေျန်ိ ဵရက် ေရွှေ့ဆိုင်ဵေပဵရန် ေုဳေဖွဲ့ထဳ တင်ြပလာလျှေင်

ေုဳေဖွဲ့မှ လုဳေလာက်ေသာ ေေ ကာင်ဵရှိသည်ဟု မှတ်ယူပါက ေရွှေ့ဆိုင်ဵေွင်ဴြပုနိုင်သည်။
၂၇။

ေမှုတင်သွင်ဵသူက မိမိဆန္ဒေေလျာက် ေမှုရုပ်သိမ်ဵလိုေ ကာင်ဵ ေုဳေဖွဲ့ထဳ တင်ြပလာလျှေင် ေေ ကာင်ဵ ေေျက်

ေိုင်လုဳမှု ရှိပါက ရုပ်သိမ်ဵေွင်ဴြပုနိုင်သည်။
၂၈။

ရုပ်သိမ်ဵေွင်ဴြပုပပီဵေသာ ေမှုောဵ ြပန်လည်ဖွင်ဴလှစ်ေပဵရန် ထပ်မဳေလျှောက်ထာဵေွင်ဴမရှိေစရ။

၂၉။

ေုဳေဖွဲ့ကေျမှတ်ေဲဴသည်ဴ စီရင်ေျက်ေမိန့်ကို ေလျှောက်ထာဵသူ သို့မဟုတ် ေလျှောက်ထာဵေဳရသူမှ မိတ္တူ ကူဵယူရန်

ေလျှောက်ထာဵလာပါက ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ် သည် ဤဥပေဒေရ ြပုလုပ်ေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵပါ ေမှုတွဲ မိတ္တူကူဵယူြေင်ဵ
ဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ ေွင်ဴြပုနိုင်သည်။
၃၀။

ဥက္ကဋ္ဌသည် ေေွန်နစ
ှ ်တစ်နှစ် ပပီဵဆုဳဵသည်ဴေေါတိုင်ဵ လုပ်ေဆာင်ေဲဴသည်ဴ ကာဵနာမှုမျာဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ ရက်ေပါင်ဵ

၉၀ ေတွင်ဵ ေစိုဵရေဖွဲ့သို့ တင်ြပရမည်။ထို့ေြပင် ေမျာဵြပည်သူ သိရှိေစရန် ထုတ်ြပန်ေ ကညာရမည်။

အခန်ဵ (၇)
အေေွေေွ
၃၁။

ေုဳေဖွဲ့၏ ရုဳဵစိက
ု ်ရာေဒသသည် ေနြပည်ေတာ်ြဖစ်သည်။ လိုေပ်ပါက ေြောဵသင်ဴေလျာ်သည်ဴ ေနရာမျာဵတွင် လည်ဵ

ရုဳဵထိုင်စစ်ေဆဵနိုင်သည်။
၃၂။

ေုဳေဖွဲ့နှငဴ် ေုဳေဖွဲ့ရုဳဵတို့၏ ေသုဳဵစရိတ်မျာဵေတွက် ေစိုဵရေဖွဲ့က ဘဏ္ဍာေငွ ေွဲေဝလျာထာဵ ေပဵရမည်။

၃၃။

ေုဳေဖွဲ့သည်

မိမိ၏

ရုဳဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာတာဝန်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်နင
ို ်ရန်ေလို့ငှာ

ေစိုဵရေဖွဲ့က ေွင်ဴြပုေသာ

ဝန်ထမ်ဵဖွဲ့စည်ဵပုဳနှငဴ်ေညီ ေုဳေဖွဲ့ရုဳဵကို ဖွဲ့စည်ဵ၍ လိုေပ်ေသာ ဝန်ထမ်ဵမျာဵကို ေန့်ေပ်တာဝန်ေပဵနိုင်သည်။
၃၄။

ေုဳေဖွဲ့၏ ရုဳဵကိစ္စမျာဵကို ေုဳေဖွဲ့ရုဳဵက တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။

၃၅။

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵေျုပ်နှငဴ် ေုဳေဖွဲ့ရုဳဵတို့သည် ေုဳေဖွဲ့ကို တာဝန်ေဳရမည်။

၃၆။

ဥက္ကဋ္ဌသည် ဒုတိယဝန်ကကီဵေဆင်ဴ ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၃၇။

ေမှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ေသြပရန် တာဝန်သည် သက်ဆိုင်ရာ ေေွန်ဥပေဒမျာဵတွင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵ ပါက ယင်ဵ

ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵေရ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵြေင်ဵမရှိပါက သက်ေသေဳ ေက်ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵေရ လည်ဵ
ေကာင်ဵ ေေျက်ေလက်ကို ထင်ရှာဵေစလိုသည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ဌာန၊ ေဖွဲ့ေစည်ဵတို့ ေေပါ် ကျေရာက်သည်။
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၃၈။

ေုဳေဖွဲ့သည် ဤဥပေဒမြပဋ္ဌာန်ဵမီက ေစိုဵရေဖွဲ့၏ ေမိန့်ေ ကာ်ြငာစာေမှတ်၊ ၅၄/၂၀၁၇ ေရ ဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်ဴ

ေေွန်ေယူေဳေုဳေဖွဲ့၏ ေဆာင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်ဵမျာဵကို လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဆာင်ရွက်ပပီဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ ဆက်ေဳ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၉။

ေုဳေဖွဲ့သည် ဤဥပေဒမြပဋ္ဌာန်ဵမီကတည်ရှိေဲဴသည်ဴ ေေွန်ေယူေဳေုဳေဖွဲ့ရုဳဵပိုင် ေရွှေ့ေြပာင်ဵနိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵနှငဴ် မေရွှေ့

မေြပာင်ဵနိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵကို လည်ဵေကာင်ဵ၊ ရရန်ပိုင်ေွင်ဴနင
ှ ဴ် ေပဵရန်တာဝန်မျာဵကို လည်ဵေကာင်ဵ ေသီဵသီဵဆက်ေဳ
ရမည်။
၄၀။

ေုဳေဖွဲ့သည် ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေေကာင်ေထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လွယ်ကူ ေေျာေမွ့စွာ

ေသွင်ကူဵေြပာင်ဵနိုင်ရန်နှငဴ် လိုေပ်ေသာ ြပင်ဆင်ညှိနင
ှို ်ဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်နင
ို ်ရန် နိုင်ငဳေတာ် သမ္မတက ေသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵ
ကာလတစ်ရပ်ကို ဤဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵသည်ဴေန့ရက်မှ ေမျာဵဆုဳဵ နှစ်နှစ် ေထိ သတ်မှတ်၍ ေွင်ဴြပုနိုင်သည်။ ယင်ဵကာလ၌
ေေွန်ေယူေဳေုဳေဖွဲ့ရုဳဵသည် မိမိ၏ မူလလုပ်ငန်ဵ တာဝန်မျာဵနှငဴ် လုပ်ပိုင်ေွင်ဴမျာဵကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်နင
ို ်သည်။
၄၁။

တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိေစကာမူ ေေွန်ဆိုင်ရာ ေယူေဳသည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵကို ဤဥပေဒြဖင်ဴသာ

ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၄၂။

ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵကို ေေကာင်ေထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင်(က )

ြပည်ေထာင်စု ေစိုဵရေဖွဲ့ရုဳဵဝန်ကကီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ေစိုဵရ
ေဖွဲ့ ၏ သေဘာတူညီေျက်ြဖင်ဴ ထုတ်ြပန်နင
ို ်သည်။

( ေ )

ြပည်ေထာင်စုေစိုဵရေဖွဲ့ရုဳဵဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ေုဳေဖွဲ့တို့သည် ေမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊ ေမိန့်၊ ညွှန် ကာဵေျက်နှငဴ်
လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵကို ထုတ်ြပန်နင
ို ်သည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳေေြေေဳဥပေဒေရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရဵထိုဵသည်။
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်

