နြိိုငင
် တ
ံ တော်ငငြိမ်ဝပ်ပပြိ ပောြားမှုတည်တ
ပပည်တ

ောက်တ ြားအဖွဲ့

ောင်စိုတြိိုင်ြား င်ြားသောြားလူမ ြိ ြားမ ောြားဖံွဲ့ငဖြိ ြားတ ြားတကကသြိိုလ်ဥပတေ

(နြိိုငင
် ံတတော်ငငြိမ်ဝပ်ပြိပပောြားမှု တည်တ
၁၃၅၃ ခိုနှစ်၊ က

ောက်တ ြားအဖွဲ့ ဥပတေအမှတ် ၉/၉၁)

ိုန်လပပည့််တက ော် ၁၃ က်

(၁၉၉၁ ခိုနှစ်၊ တမလ ၁၀ က်)

နြိိုင်ငံတတော်ငငြိမ်ဝပ်ပြိပပောြားမှု တည်တ

ောက်တ ြားအဖွဲ့သည် တအောက်ပါဥပတေကြိို ပပဋ္ဌောန်ြားလြိိုက်သည်။

အခန်ြား(၁)
အမည်နှင့််အဓြိပပောယ်တဖော်ပပခ က်

၁။

ဤဥပဒေကို ပပည်ဒ

ောင်စိုတိုင််းရင််းသော်းလူမ ်းမ ော်းဖွံ့ဖဖ ်းဒရ်း တကကသိုလ်ဥပဒေဟို ဒ ေါ်တင်

ဒစရမည်။
၂။

ဤဥပဒေတင် ပါရဒသော ဒ ောက်ပါစကော်းရပ်မ ော်းသည် ဒဖော်ပပပါ တိုင််း

ဓပပောယ်သက်ဒရောက်

ဒစရမည်(က)

ပပည် ဒ

ောင်စို တ ို င် ်းရင််း သော်းလူ မ ်းမ ော်း

ပမန်မောနိုင်ငဒတော် တင််း

ဖ ွံ့ ဖ ဖ ်းဒရ်းဆ ို သ ည် မ ော

နယ်စပ်ဒေသရ

ပပည်ဒ

တိုင်း် ရင််းသော်းလူမ ်းမ ော်း၏

ောင်စို

ပညောဒရ်း၊

က န််း မောဒရ်း၊ ယဉ်ဒ က ်းမှု ၊ စ ်းပ ော်းဒရ်းစသည် မ ော်း ဖ ွံ့ ဖဖ ်းတ ို်း တက်ဒစဒရ်း

တ က်

ဒဆောင်ရွက်ပ င််းကို ဆိုသည်၊
( )

တကကသိုလ်ဆိုသည်မော ဤဥပဒေ ရ တည်ဒ
လူမ ်းမ ော်းဖွံ့ဖဖ ်းဒရ်းတကကသိုလ်ကို ဆိုသည်၊

ောင်သည့်် ပပည်ဒ

ောင်စိုတိုင််းရင််းသော်း

(ဂ)

တကကသိုလ်ဒကောင်စဆိုသည်မော တကကသိုလ်၏ လိုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းကို ကက်းကကပ်ရန်
ဤဥပဒေ ရ ဖွံ့စည််းသည့််ဒကောင်စကို ဆိုသည်။

အခန်ြား(၂)
တကကသြိိုလ်တည်တ
၃။

ပပည်ဒ

ောင်စိုတိုင်း် ရင််းသော်းလူမ ်းမ ော်း ဖွံ့ဖဖ ်းဒရ်းတကကသိုလ်ကို ဤဥပဒေ စတင်

သက်ဒရောက်သည့််ဒနေ့မစ၍ တည်ဒ
၄။

ပိုေ်မ ၃

ောင်ပခင်ြား

ရ တည်ဒ

ောဏော

ောင်လိုက်သည်။

ောင်သည့််တကကသိုလ်သည် ကိုယ်ပိုင် မည်၊ တဆပ်ပဖင့်် ဒဆောင်ရွက်ပိုင် င့််

စဉ်ဆက်မပ က် ဒဆောင်ရွက်ပင
ို ် င့််၊ တရော်းစဆိုနိုင် င့််၊ တရော်းစ နိုင် င့်် ရဒစရမည်။
၅။

တကကသိုလ်သည် နိုငင
် ဒတော်ဖငမ်ဝပ်ပပပော်းမှု တည်ဒဆောက်ဒရ်း ဖွံ့၏ ကက တင် င့််ပပ က်ပဖင့််

ယင််းနင့််ဆက်သယ်ဒပါင််းစည််း

ော်းသည့်် ဒကောလပ်နင့်် သပပတက
ိုေ့ ို လို ပ်သလို ဖွံ့စည််းနိုင်သည်။

အခန်ြား(၃)
တကကသြိိုလ်၏ ည်မှန်ြားခ က်မ ောြား
၆။

တကကသိုလ်၏ ရည်မန််း က်မ ော်းမော ဒ ောက်ပါ တိုင််း ပဖစ်သည်(က)

ပပည်ဒ

ောင်စိုတိုင်း် ရင််းသော်းလူမ ်းမ ော်းသည် တကကသိုလ်တင်

လ က် ပညောရောမ်းကကရင််း ပပည်ဒ
( )

ပပည်ဒ

ပပည်ဒ

(ဃ)

ပပည်ဒ

ို်းစဒကောင််းမ ော်းကို

ောဒပါက်ရန်၊

ောင်စိုတိုင််းရင််းသော်းလူမ ်းမ ော်း၏ စော်းဝတ်ဒနဒရ်း

ဒဆောင်ရွက်လိုသည့်် စတ်ဓောတ်

ိုင်

ောင်စစ
ို တ်ဓောတ် ိုင်ဖမမှု ရရဒစရန်၊

ောင်စိုတိုင်း် ရင််းသော်းလူမ ်းမ ော်း၏ ယဉ်ဒက ်းမှုနင့်် ဓဒလ့်

န််းသမ််းရန်နင့်် န ်းလည်သဒ
(ဂ)

င်မင်ရင််းန်းစော ဒန

ဆင့်် တန််း ပမင့််မော်းဒစရန်

က်သန်ဒစရန်၊

ောင်စိုတိုင်း် ရင််းသော်းလူမ ်းမ ော်း ဖွံ့ဖဖ ်းဒရ်းကို ဒဆောင်ရွက်ရောတင် လို ပ်သည့််

ဦ်းဒဆောင်နိုင်မှုစမ််းရည်ပမြှင့်တ
် င်ရန်၊

(င)

ပပည်ဒ

ောင်စိုတိုင်း် ရင််းသော်းလူမ ်းမ ော်း ဖွံ့ဖဖ ်းမှုလိုပ်ငန််းမ ော်း ဒ ောင်ပမင်မှုကို ဒရ်းရူ၍

သိုဒတသနလိုပ်ငန််းမ ော်း ဒဆောင်ရွက်လိုသည့်် စတ်ဓောတ်ဒမ်းပမြူ ဒပ်းရန်၊
(စ)

ပါတနိုင်ငဒရ်းကင််းစင်ဖပ်း စောရတတနင့််ကိုယ်က င့််တရော်း ဒကောင််းမန်ဒသော ပညောဒရ်း
ဝန်

(ဆ)

မ််းဒကောင််းမ ော်း ဒမ်း

ပပည်ဒ

ိုတ်ဒပ်းရန်၊

ောင်စိုမဖပ ကဒရ်း၊ တိုင််းရင််းသော်းစည််းလို်းညညတ်မှု မဖပ ကဒရ်းနင့််

ောဏောတည်တ့် ိုင်ဖမဒရ်းတက
ိုေ့ ို

ပ် ပ ော

န််းသမ််းလိုသည့််စတ်ဓောတ် ရင်သန်ပော်းမ ော်းဒစရန်။

အခန်ြား(၄)
တကကသြိိုလ်၏ လိုပ်ငန်ြားတောဝန်မ ောြား
၇။

တကကသိုလ်၏ လိုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းမော ဒ ောက်ပါ တိုင််းပဖစ်သည်(က) တ ိုင််းရင််းသော်းလူမ ်းမ ော်းဖ ွံ့ဖဖ ်းဒရ်းကို

ဒ

ောက် ကူပပ သည့်် ပညောရပ်မ ော်းက ိုပိုေ့

သင်ကကော်းဒပ်းရန်၊
( )

တိုင််းရင််းသော်းလူမ ်းမ ော်းဖွံ့ဖဖ ်းဒရ်းကို
ဒ ောင်ပပ စိုပ ်းဒ

(ဂ)

ဒ

ောက် ကူပပ သည့်် ပညောရင်ဦ်းဒရ တို်းပော်း

ောင်ဒပ်းရန်၊

သိုဒတသနနင့်် ပညောတို်းပော်းဒရ်း တက် စမ က်မ ော်းဒရ်းဆ၍ ဦ်းဒဆောင်လမ််းညွှန်
ဒပ်းရန်၊

(ဃ) တကကသိုလ် စောဒမ်းပမ ော်း က င််းပဒပ်းရန်၊
(င)

တကကသိုလ်

ွံ့မ ော်း၊

ွံ့လန်ေဂရမ ော်း၊ ေပလမ
ို ောလက်မတ်မ ော်း၊ တကကသိုလ် တန််း

သ်းသ်းမ ဒ ောင်လက်မတ်မ ော်းနင့်် တကကသိုလ်ဆိုင်ရော
ွံ့မ ော်း
(စ)

ပ ော်း ပညောဂိုဏ်

ူ်းဒဆောင်

ပ်နင််း ်းပမြှင့််ရန်၊

တကကသိုလ် ဒက ောင််းသော်း ဒက ောင််းသူမ ော်း၏ ဒနဒရ်း

ိုင်ဒရ်း၊ စည််းကမ််းဒသဝပ်ဒရ်း၊

စောရတတဒကောင််းမန်ဒရ်း၊ က န််းမောဒရ်းနင့်် ကိုယ်လက်ကက့် ိုင်ဒရ်းတိုေ့ တက် လိုပ်ငန််း
စ စဉ်မ ော်း မတ်ဒဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဆ) တကကသိုလ် ဒက ောင််းသော်း ဒက ောင််းသူမ ော်း ော်း ဒက ောင််း န််းပပင်ပ ပညောဒရ်းလိုပ်ငန််း
မ ော်းနင့်် ဒလ့်လောဒရ်း စ စဉ်မ ော်းပဖင့်် လို ပ်သလဒ
ို လ့်က င့််ဒပ်းရန်၊

(ဇ)

တကကသိုလ်၏ ရည်မန််း က်မ ော်း

ဒပမောက်ဒ ောင်ပမင်ဒစဒရ်း တက်

ပပ ဒသော လိုပ်ငန််း စ စဉ်မ ော်းကို

ဒ

ောက် ကူ

မတ်ဒဆောင်ရွက်ရန်။

အခန်ြား(၅)
တကကသြိိုလ်တကောင်စီဖွဲ့စည်ြားပခင်ြား
၈။

နိုငင
် ဒတော်ဖငမ်ဝပ်ပပပော်းမှု တည်ဒဆောက်ဒရ်း ဖွံ့သည် တကကသိုလ်၏ လိုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းကို

ကက်းကကပ်ရန် တကကသိုလ်ဒကောင်စကို ဒ ောက်ပါပိုဂ္ လ်မ ော်းပဖင့်် ဖွံ့စည််းဒပ်းရမည်(က) သက်ဆိုငရ
် ော
(
၉။

စို်းရဌောန ဖွံ့ စည််းမ ော်းမ ပိုဂ္ လ်မ ော်း၊

) သင့််ဒလ ော်ဒသော နိုငင
် သော်းမ ော်း။

ပိုေ်မ ၈

ရ တကကသိုလ်ဒကောင်စဖွံ့စည််းရောတင် တကကသိုလ်ဒကောင်စ၏ဥကကဋ္ဌ၊ ေိုတယဥကကဋ္ဌ၊

တင််းဒရ်းမြူ်းနင့်် တဖက် တင််းဒရ်းမြူ်းတိုေ့ကို တစ်ပါတည််း သတ်မတ်ဒပ်းရမည်။
၁၀။

တကကသိုလ်ဒကောင်စ၏ တောဝန်မ ော်းမော ဒ ောက်ပါ တိုင််းပဖစ်သည်(က) တကကသိုလ်ပညောဒရ်းဆိုင်ရော လမ််းညွှန်မှုမ ော်းကို
( )

တကကသိုလ်မ မည်သဒ
ိုေ့ သော

ွံ့၊

မတ်ဒပ်းပ င််း၊

ွံ့လန်ေဂရ၊ ေပလိုမောဒ ောင်လက်မတ်၊ တကကသိုလ်

တန််း သ်းသ်းမ ဒ ောင်လက်မတ်နင့်် တကကသိုလ်ဆိုင်ရော

ပ ော်းပညောဂိုဏ် ူ်းဒဆောင်

ွံ့မ ော်း ပ်နင််းမည်ကို ဆို်းပဖတ်ပ င််း၊
(ဂ)

နိုင်ငဒတော်၏ လို ပ် က်နင့်် ည တကကသိုလ်တင် လက် သင်ကကော်းမည့်် ဒက ောင််းသော်း
ဒက ောင််းသူဦ်းဒရကို သတ်မတ်ပ င််း၊

(ဃ) တကကသိုလ် ဒက ောင််းသော်း ဒက ောင််းသူတိုေ့၏ ဝင် င့်် ရည်
(င)

တကကသိုလ်တင်
ရည်

(စ)

တောဝန်

မ််းဒဆောင်သည့််

င််းကို သတ်မတ်ပ င််း၊

ဆရော ဆင့််ဆင့််တိုေ့၏

ဒပ

ပညော

င််းကို သတ်မတ်ပ င််း၊

တကကသိုလ်၏ ရည်မန််း က်မ ော်းကို
လိုပ်ငန််းမ ော်းကို သတ်မတ်ဒပ်းပ င််း၊

ဒကောင်

ည်ဒဖော်ရောတင် ဒဆောင်ရွက်ရမည့််

(ဆ) စမ န်ေ့ ဒရ်းဆိုင်ရောလိုပ်ငန််းမ ော်းကို ကက်းကကပ်ပ င််းနင့်် လို ပ်ပါက
(ဇ)

တကကသိုလ်၏ ပညောဒရ်းလိုပ်ငန််းကို

ဆို်း ပဖတ်ဒပ်းပ င််း၊

က ်းပပ ဒစမည့်် သိုဒတသနလိုပ်ငန််းမ ော်းကို

ဒဆောင်ရွက်ရန်သတ်မတ်ပ င််း၊
(ဈ)

တကကသိုလ်စောဒမ်းပမ ော်း မည်သက
ိုေ့ င််းပရမည်ကို

(ည) တကကသိုလ်နင့််ဆက်သယ်ဒပါင််းစည််း

ဆ်းို ပဖတ်ဒပ်းပ င််း၊

ော်းသည့်် ဒကောလပ်၊သပပသစ်မ ော်း တည်ဒ

ောင်ရန်

လို ပ်လျှင် နိုငင
် ဒတော်ဖငမ်ဝပ်ပပပော်းမှု တည်ဒဆောက်ဒရ်း ဖွံ့၏ ကက တင် င့််ပပ က်
ပဖင့််တည်ဒ
(ဋ)

ောင်ပ င််း၊

နိုငင
် ဒတော်ဖငမ်ဝပ်ပပပော်းမှု တည်ဒဆောက်ဒရ်း ဖွံ့က ဒပ်း ပ်သည့််

ပ ော်းတောဝန်မ ော်း

ကိုဒဆောင်ရွက်ပ င််း၊

အခန်ြား(၆)
ပညောတ ြားအဖွဲ့နှင့်် စီမံခန့််ခတ ြားအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ြားပခင်ြား
၁၁။

တကကသိုလ်၏ ပညောဒရ်းဆိုင်ရော လိုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းနင့်် စမ န်ေ့ ဒရ်းဆိုင်ရော လိုပ်ငန််းတောဝန်

မ ော်းကို ဒဆောင်ရွက်နိုငရ
် န် တကကသိုလ်ဒကောင်စသည် ဒ ောက်ပါ ဖွံ့မ ော်းကို သင့််ဒလ ော်ဒသော ပိုဂ္ လ်
မ ော်းပဖင့်် ဖွံ့စည််းရမည်(က) တကကသိုလ် ပညောဒရ်း ဖွံ့၊
(
၁၂။

) တကကသိုလ် စမ န်ေ့ ဒရ်း ဖွံ့။

တကကသိုလ်ပညောဒရ်း ဖွံ့၏ တောဝန်မ ော်းမော ဒ ောက်ပါ တိုင်း် ပဖစ်သည် (က) နယ်စပ်ဒေသတိုင််းရင််းသော်းလူမ ်းမ ော်း ဖွံ့ဖဖ ်းဒရ်း တက်

ဒကောင်

ည်ဒဖော်သည့််

လို ပ် ငန််း မ ော်းန င့်် က ို က် ည သည့်် ပညောရပ် မ ော်းက ို ပ ို ေ့ သင် ကကော်းန ို င် ဒ ရ်း

တ က်

သင်ကကော်းဒရ်း ဖွံ့မ ော်းနင့်် ညြှနှုင််းဒဆောင်ရွက်ပ င််း၊
( )

ောသောရပ် လိုက် ဖွံ့စည််း

ော်းဒသော သင်ကကော်းဒရ်း ဖွံ့မ ော်းက ဒရ်းဆတင်ပပဒသော

သင်ရ်းို ညွှန််းတမ််းမ ော်းကို စစစ်၍ တကကသိုလ်ဒကောင်စသိုေ့ သဒ

ော

ော်းမတ် က်နင့််

တက

ဒ

ောက် တင်ပပရန်နင့််

တကကသိုလ်ဒကောင်စ၏

တည်ပပ က်နင့်် ည

သင်ကကော်းဒရ်း တက် ကက်းကကပ်ကပ်ကပ င််း၊
(ဂ)
(ဃ)

တကကသိုလ်စောဒမ်းပမ ော်း က င််းပဒပ်းပ င််းနင့်် ဒ ောင်စောရင််းမ ော်း ဒကကညောပ င််း၊
ွံ့၊

ွံ့လန်ေဂရ၊ ေပလမ
ို ောလက်မတ်၊ ဒ ောင်လက်မတ်မ ော်း၊

ွံ့မ ော်းနင့်် ပညောရည် ျွန်ဆိုမ ော်း
(င)

ောက် တင်ပပပ င််း၊

တကကသိုလ်တင် ပပဋ္ဌောန််းမည့်် စော ိုပ်စောတမ််းမ ော်းကို စစစ်ပ င််း၊

(ဆ)

တကကသိုလ်တင်

ွံ့လန်နင့််

တည်ပပ ပ င််း၊

ပ ော်းသင်တန််းမ ော်း ဖင့််လစ်ဒရ်းကို သင်ကကော်းဒရ်းဌောန

မ ော်းနင့််ညြှနှုင်း် ၍ တကကသိုလ်ဒကောင်စသိုေ့ ဒ

၁၃။

င်နိုငဒ
် ရ်း တက် တကကသိုလ်

(စ)

(ဇ)

ူ်းဒဆောင်

်းပမြှင့်ပ် င််း၊

လို ပ်ဒသော သင်ကကော်းဒရ်းဆိုင်ရော ဌောနသစ်မ ော်း တ
ဒကောင်စသိုေ့ ဒ

ပ ော်းဂိုဏ်

တကကသိုလ်ဒကောင်စက ဒပ်း ပ်သည့််

ောက် တင်ပပပ င််း၊

ပ ော်းတောဝန်မ ော်းကို

မ််းဒဆောင်ပ င််း။

တကကသိုလ်စမ န်ေ့ ဒရ်း ဖွံ့၏ တောဝန်မ ော်းမော ဒ ောက်ပါ တိုင်း် ပဖစ်သည် (က) တကကသိုလ်

ဒက ောင််းသော်း

ဒက ောင််းသူမ ော်းနင့််

သက်ဆိုင်ဒသော

သတ်မတ်ပ င််း၊ ယင််းစည််းကမ််းမ ော်း တိုင်း် လက
ို ်န ဒစရန် ကကပ်မတ်
( )

တကက သ ို လ် ဒက ောင််း သော်း ဒက ောင််း သူ မ ော်း

တ က်

စည််းကမ််းမ ော်း
န််းသမ််းပ င််း၊

ော်းကစော်း၊ ကောယပညောန င် ့်

ယဉ်ဒက ်းမှုလိုပ်ငန််း ရပ်ရပ်ကို ကက်းကကပ်စမပ င််း၊
(ဂ)

တကကသိုလ် ဆရောမ ော်း၊ ဝန်

မ််းမ ော်းနင့်် ဒက ောင််းသော်း ဒက ောင််းသူတိုေ့၏ က န််းမောဒရ်း

ကစစမ ော်းကိုစမဒဆောင်ရွက်ပ င််း၊
(ဃ) တကကသိုလ်ဒက ောင််းသော်း ဒက ောင််းသူမ ော်း၏ဒ

ောက်ပ့်ဒကက်းနင့််

ပ ော်းဒငဒကက်း

်းပမြှင့််ရန်

ကစစတက
ိုေ့ ို ဒဆောင်ရွက်ပ င််း၊
(င)

ဒက ောင််းဒဆောင်ကစစ ရပ်ရပ်ကို စမဒဆောင်ရွက်ပ င််း၊

(စ)

တကကသိုလ်နယ်ဒပမကို ကက်းကကပ်ပ င််း၊

(ဆ)

တကကသိုလ်ဒကောင်စက လွှ ပ်သည့််

ပ ော်းစမ န်ေ့ ဒရ်း လိုပ်ငန််းမ ော်းကို ဒဆောင်ရွက်

ပ င််း၊
(ဇ)

တကကသိုလ်ဒကောင်စက ဒပ်း ပ်သည့််

ပ ော်းတောဝန်မ ော်းကို

မ််းဒဆောင်ပ င််း။

အခန်ြား(၇)
ဝန်
၁၄။

တကကသိုလ်ဒကောင်စသည် ပညောသင်ကကော်းဒရ်းနင့်် စမ န်ေ့ ဒရ်းလိုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းကို

လ က် လို ပ်ဒသောဝန်
တည်ပပ
၁၅။

မ်ြားဖွဲ့စည်ြားပံို

မ််းဖွံ့စည််းပိုကို သတ်မတ်

ဒပ

ော်းသည့်် နည််းလမ််းမ ော်းနင့်် ည ဒရ်းဆ၍

ော်းရရမည်။

တကကသိုလ်ဒကောင်စသည် ဆရောမ ော်းနင့်် ဝန်

မ််းမ ော်းကို န်ေ့

ော်းရောတင် -

(က) တည်ဆစည််းမ ဉ််း၊ စည််းကမ််း၊ ညွှန်ကကော်း က်မ ော်းနင့်် ည ဖွံ့စည််းပို တင််း

န်ေ့

ော်း

နိုင် င့််ရသည်၊
( )

ပညောသင်ကကော်းဒရ်းနင့်် စမ န်ေ့ ဒရ်းလိုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းကို
မည့်် ဆရောမ ော်းနင့်် ဝန်
န်ေ့

၁၆။

ဒရောက်စောဒဆောင်ရွက်နိုင်

မ််းမ ော်းကို သက်ဆိုငရ
် ောဌောနမ ော်းနင့်် ညြှနှုင်း် ၍ လွှဒပပောင််းရယူ

ော်းနိုင်သည်။

တကကသိုလ်ဒကောင်စသည် ဝန်

မ််းဒရ်းရော လိုပ်ပိုင် င်မ
့် ော်းကို ပါဒမောကခ ပ် ော်း လို ပ်သလို

လွှ ပ်ဒဆောင်ရွက်ဒစနိုင်သည်။
အခန်ြား(၈)
ဘဏ္ဍောတ ြား
၁၇။

တကကသိုလ်သည် နစ်စဉ်ရသို်းမန််းဒပ ဒငစောရင််းကို နိုင်ငဒတော်ဖငမ်ဝပ်ပပပော်းမှု တည်ဒဆောက်ဒရ်း

ဖွံ့က သတ်မတ်ဒပ်းသည့််
၁၈။

ဖွံ့ စည််းသတ
ိုေ့ င်ပပ၍ သဒ

တကကသိုလ်သည် မမရဒငနင့််

ညွှန်ကကော်း က်မ ော်းနင့်် ည စောရင််း င််း

ောတူည က် ရယူဖပ်း ဒဆောင်ရွက်ရမည်။

သို်းစရတ်မ ော်းကို တည်ဆ

ဏ္ဍောဒရ်းစည််းမ ဉ််း၊ စည််းကမ််း၊

ော်းရပ င််း၊ ဒပ်းသင််းပ င််းနင့်် သို်းစပ င််းပပ ရမည်။
အခန်ြား(၉)
အတ

၁၉။

နိုငင
် ဒတော်ဖငမ်ဝပ်ပပပော်းမှု

ဒကောင်

တ

တည်ဒဆောက်ဒရ်း ဖွံ့သည်

ဤဥပဒေပါ

ပပဋ္ဌောန််း က်မ ော်းကို

ည်ဒဖော် ဒဆောင်ရွက်ရောတင် စမ န်ေ့ ရမည့်် ဖွံ့ စည််းကို သတ်မတ်ဒပ်းရမည်။

၂၀။

တည်ဆဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တင် မည်သိုေ့ပင်ပပဋ္ဌောန််းပါရဒစကောမူ ဤဥပဒေ ရ တည်ဒ

တကကသိုလ်သည်

ွံ့၊

ွံ့လန်ေဂရ၊ ေပလိုမောလက်မတ်၊ တကကသိုလ် စောဒမ်းပ ဒ ောင်လက်မတ်မ ော်း

နင့်် တကကသိုလ်ပညောဆိုင်ရော ဂိုဏ်
၂၁။

်းူ ဒဆောင်

စို်းရ ဖွံ့ စည််းမ ော်းနင့််ပဖစ်ဒစ၊

ပပည်ဒ

ွံ့မ ော်း

ပ်နင််း င့််ရဒစရမည်။

တကကသိုလ်သည် ယင််း၏ပညောဒရ်းလိုပ်ငန််းနင့်် စမ န်ေ့ ဒရ်းလိုပ်ငန််းမ ော်း ဒ ောင်ပမင်ဒစရန်

လိုေ့ငော ကျွမ််းက င်မှု ကူ ညနင့််

၂၂။

ောင်သည့််

ပ ော်းလို ပ်ဒသော

ကူ ညမ ော်းကို ဝန်ကက်းဌောနမ ော်းနင်ပ့် ဖစ်ဒစ၊

ပ ော်း ဖွံ့ စည််းမ ော်းနင့်ပ် ဖစ်ဒစ ဆက်သယ်ရယူနိုင် င့််ရသည်။

ဤဥပဒေ ရ ဖွံ့စည််းသည့််တကကသိုလ်သည် ဤဥပဒေပပဋ္ဌောန််းပ င််းမပပ မက ဖွံ့စည််း

ော်းဒသော

ောင်စိုတိုင်း် ရင််းသော်းလူမ ်းမ ော်း ဖွံ့ဖဖ ်းဒရ်းသပပပိုင် ရန်ပဒ
ို ငမ ော်းကို လည််းဒကောင််း၊ ဒရွံ့ဒပပောင််း

နိုငဒ
် သော ပစစည််းမ ော်းနင့်် မဒရွံ့ဒပပောင််းနိုင်ဒသော ပစစည််းမ ော်းကိုလည််းဒကောင််း၊ ရပိုင် င့််နင့်် ဒပ်းရန်
တောဝန်မ ော်းကိုလည််းဒကောင််း ဆက် ရမည်။
၂၃။

ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌောန််း က်မ ော်းကို ဒဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဤဥပဒေပိုေ်မ ၁၉

ပ င််း ရသည့််

ဖွံ့ စည််းသည် -

(က) လို ပ်ဒသော လိုပ်
ဖွံ့၏ သဒ
( )

ရ တောဝန်ဒပ်း ပ်

လို ပ်ဒသော

ို်းလိုပ်နည််းမ ော်းကို နိုငင
် ဒတော်ဖငမ်ဝပ်ပပပော်းမှု တည်ဒဆောက်ဒရ်း

ောတူည က်ပဖင့််

ိုတ်ပပန်နိုငသ
် ည်၊

မန်ေ့မ ော်းနင့်် ညွှန်ကကော်း က်မ ော်းကို

ိုတ်ပပန်နိုင်သည်။

(ပ)ို ဒစောဒမောင်
ဗိုလ် ပ်မြူ်းကက်း
ဥကကဋ္ဌ
နိုငင
် ဒတော်ဖငမ်ဝပ်ပပပော်းမှုတည်ဒဆောက်ဒရ်း ဖွံ့

ပပည်တ

ောင်စိုပမန်မောနြိိုင်ငံတတော်

နြိိုငင
် တ
ံ တော်ငငြိမ်ဝပ်ပပြိ ပောြားမှုတည်တ

ောက်တ ြားအဖွဲ့

တြိိုင်ြား င်ြားသောြားလူမ ြိ ြားမ ောြားဖံွဲ့ငဖြိ ြားတ ြားတကကသြိိုလ်
ဥပတေ

၁၉၉၁ ခိုနှစ်၊ တမလ ၁၀ က်

