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အလီက်ထရ ောနစ် ဆက်သယွ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးဥပရေ (ရပေါငေ်းစည်ေးထောေးရသော ပံုံစံ) 

န ုံငင်ရံ ေ်ာရအေးချမ်ေးသောယောရ ေးနငှ  ်ဖွံွံ့ ဖဖ  ေးရ ေးရကောငစီ် ဥပရေအမှ ် (၅/ ၂၀၀၄) 

(၂၀၀၄ ခုံနစ်ှ ၊ ဧဖပီလ ၃၀  က်) က ုံ အရ ခခံ၍ 

အီလက်ထရ ောနစ်ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးဥပရေက ုံ  ပငဆ်ငသ်ည ်ဥပရေ ဥပရေအမှ ် (၆/၂၀၁၄) 

(၂၀၁၄ ခုံနစ်ှ၊ ရဖရဖေ်ာဝေါ ီလ ၂၅  က်)1 

နငှ  ်န ုံငင်ရံ ေ်ာစီမံအုံပ်ချ ပ်ရ ေးရကောငစီ်ဥပရေအမှ ် (၇/၂၀၂၁) (၂၀၂၁ ခုံနစ်ှ၊ ရဖရဖေ်ာဝေါ ီလ ၁၅  က်)2 

 

အခန်ေး(၁) 

အမည်နငှ  ်အဓိပပောယ်ရ ော်ပပချက ်

၁။ ဤဥပရေက ုံ အလီက်ထရ ောနစ် ဆက်သယ်ွရဆောင ွ်ကရ် ေးဥပရေ ဟုံ ရခေါ် ွငရ်စ မည်။ 

၂။ ဤဥပရေ ွငပ်ေါရှ ရသော ရအောက်ပေါစကောေး ပ်မျောေးသည် ရဖော် ပပေါအ  ုံငေ်း အဓ ပပောယ် သက်ရ ောက်ရစ မည-် 

(က) သတငေ်းအချက်အလက် (Information) ဆ ုံသည်မှော အချက်အလက် (Data)၊ မူ ငေ်းစော (Text) ပံုံ  ပ်သဏ္ဍောန ်

(Image)၊ အသံ (Voice)၊ ဗီေယီ ုံ (Video)၊ သရကေ  (Code)၊ ကွနပ်ျျူ ောပရ ုံဂ မ်၊ ရဆော ဖဝ်ဲ (Software)၊ 

အပလီရကေးရှငေ်း (Application) နငှ  ်အချက်အလက်အစုံအရဝေး (Database)   ုံ  က ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ခ) အလီက်ထရ ောနစ်မှတတ်မေ်း (Electronic record) ဆ ုံသည်မှော သ ငေ်းအချက်အလက် စနစ် စ်ခုံ ွင် 

ရသော်လည်ေးရကောငေ်း၊ သ ငေ်းအချက်အလက် စနစ် စ်ခုံမှ အ ခောေးစနစ် စ်ခုံသ ုံ   ရပေးပ ုံ  ရ ေးအ ွက် ရသော်လည်ေး 

ရကောငေ်း၊ အလငေ်း နေ်း ဖ ်သနေ်း ခငေ်းနည်ေး (Optical means)  ဖင  ်ဖစ်ရစ၊ အလောေး ူ အ ခောေးနည်ေးပညော စ် ပ ်

 ပ် ဖင  ်ဖစ်ရစ၊ သ ငေ်းအချက်အလက် စ်ခုံခုံက ုံ  ဖစ်ရပေါ်ရစရသော၊ ရပေးပ ုံ  ရသော၊ လက်ခံ ယူရသော သ ုံ  မဟုံ ် သ ုံ 

မှီေးထ နေ်းသ မ်ေးရသော အရထောက်အထောေးမှ ် မ်ေးက ုံ ဆ ုံလ ုံသည်။ 

(ဂ) အလီက်ထရ ောနစ်အချက်အလက်သတငေ်းလ ော (Electronic Data message) ဆ ုံသည်မှော အီလက်ထရ ောနစ ်

အချက်အလက် အ ပနအ်လှနပ် ုံ  ရဆောငသ်ည ် အီေးေအီ ုံငစ်နစ် (Electronic data interchange)၊ ဖက်စ်၊ အီေးရမလ်ေး၊ 

ရ ကေးနနေ်း၊  ဲလက်စ်နငှ  ်  ယ်လီရကော်ပီ  ုံ   အပေါအဝင ် အီလက်ထရ ောနစ်နည်ေး ဖင  ်ဖစ်ရစ၊ အလငေ်း နေ်း ဖ ် 

 

1 အယ်ေ ီော၏ မှ ်ချက်  -၂၀၀၄ ခုံနစှ် ဥပရေက ုံ ဖျက်သ မ်ေး န ်ကနဦေး ကက  ေးပမ်ေးမှုက ုံ ၂၀၁၃ ခုံနစှ် ွင ်အမျ  ေးသောေး ေမီ ုံကရ စပီေါ ီသစ် လွှ ်ရ ော် 

က ုံယ်စောေးလှယ် ဦေးသ နေ်းညွန  က် အဆ ုံ ပ ခဲ ရသေ်ာလည်ေး ဝနက်ကီေးဌောနကမ ူ ၎ငေ်းက ုံ ကန  ကွ်က်ခဲ ဖပီေး ၂၀၁၄ ခုံနစှ် ွင ်  ည်ဆဲဥပရေက ုံ  ပစ်ေဏ် 

ရလ ော ချ ခငေ်း ဖင  ် ပငဆ်ငခ်ဲ သည်။ ယခုံ ွင ်ဦေးသ နေ်းညွန  သ်ည် န ုံငင်ရံ ေ်ာစီမံအုံပ်ချ ပ်ရ ေးရကောငစ်ီ (SAC) ၏ အဖွဲွံ့ဝင ်စ်ဦေး ဖစ်သည်။ 

2 န ုံငင်ရံ ော်စီမံအုံပ်ချ ပ်ရ ေးရကောငစ်ီသည်  ပည်ရထောငစ်ုံသမမ  မနမ်ောန ုံငင်ရံ ော် ဖွဲွံ့စည်ေးပံုံအရ ခခဥံပရေ ပုံေမ် ၄၁၉ အ  လုံပပ် ုံငခ်ွင အ် ဖစ် က ုံေးကောေး၍ 

ဤ ပငဆ်ငခ်ျက်အောေး ရဆောင ွ်က်ခဲ သည်။ 

 

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/electronic-transactions-law-08212013155853.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/electronic-transactions-law-08212013155853.html
https://www.mmtimes.com/national-news/3977-govertment-to-redraft-outdated-electronic-transactions-law.html
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သနေ်း ခငေ်း နည်ေး ဖင ် ဖစ်ရစ အလောေး ူ အ ခောေးနည်ေးပညော  စ် ပ် ပ် ဖင  ်ဖစ်ရစ၊  ဖစ်ရပေါ်ရစရသော ရပေးပ ုံ  ရသော၊ 

လက်ခံ ယူရသော သ ုံ  မဟုံ ် သ ုံမှီေးထ နေ်းသ မ်ေးရသော သ ငေ်းအချက်အလက်က ုံ ဆ ုံလ ုံသည်။ 

(ဃ) ကွန်ပျျူတော ဆ ုံသည်မှော သ ငေ်းအချက်အလက်နငှ  ်မှ ် မ်ေးမျောေး ယူ ခငေ်း၊ ထောေးရှ  ခငေ်း၊  စ်ရန ောမှ စ် ရန ောသ ုံ   

ရပေးပ ုံ   ခငေ်း၊ သ ုံမှီေးထ နေ်းသ မ်ေး ခင်ေး၊ လုံပ်ငနေ်းစဉ်အလ ုံက်ရဆောင ွ်က် ခငေ်းနငှ  ်လ ုံအပ်ရသောအချ န၌်  ပနလ်ည် ရဖော်ထုံ ်၍ 

အသံုံေး ပ  ခငေ်း  ုံ  က ုံ လည်ေးရကောငေ်း၊ သခေျောဆ ုံင ်ောနငှ  ်ယုံ တ  ရဗေဆ ုံင ်ော နည်ေးလမ်ေးမျောေး အသံုံေး ပ  ရဆောင ွ်က် ခငေ်းက ုံ 

လည်ေးရကောငေ်း၊ အီလက်ထရ ောနစ် နည်ေး ဖင  ်ဖစ်ရစ၊ သံလ ုံက်ဓော ် ဖင  ်ဖစ်ရစ၊ အလငေ်း နေ်း  ဖ ်သန်ေး ခငေ်းနည်ေး ဖင ် 

 ဖစ်ရစ၊ အလောေး ူ အ ခောေးနည်ေးပညော စ် ပ် ပ် ဖင  ် ဖစ်ရစ၊ ရဆောင ွ်က်န ုံငသ်ည ် ပစစည်ေး က   ယောက ုံ ဆ ုံလ ုံသည။် 

(င) ကွန်ပျျူတောကွန် က် (Computer network) ဆ ုံသညမ်ေှာ ဖဂ  လ် ုံမှ ဆင  ်ဖစ်ရစ၊ အ ခောေးနည်ေးပညော  စ် ပ် ပ်မ ှ

 စ်ဆင  ်ဖစ်ရစ၊ ကွနပ်ျျူ ောအချငေ်းချငေ်း ချ  ်ဆက်အသံုံေး ပ ရသော ကွန ်က်စနစ်က ုံ ဆ ုံလ ုံသည်။ 

(စ) အလီက်ထရ ောနစ်ထိုံေးမမြဲလကမ်ှတ ် (Electronic signature) ဆ ုံသည်မှော အီလက်ထရ ောနစ် မှ ် မ်ေး၏ 

ပင ်ငေ်းစစ်မှနရ် ကောငေ်းနငှ  ်  ပငဆ်ငမ်ှု သ ုံ  မဟုံ ် အစောေးထ ုံေးမှုမရှ ရ ကောငေ်း  ုံ  က ုံ အ ည် ပ  န ် အီလက်ထရ ောနစ် 

နည်ေးပညော ဖင  ်ဖစ်ရစ၊ အလောေး ူ အ ခောေးနည်ေးပညော စ် ပ် ပ် ဖင  ်ဖစ်ရစ က ုံယ်  ုံင ် သ ုံ  မဟုံ ် က ုံယ်စောေးစီစဉ် 

ထောေးသည ် သရကေ  သ ုံ  မဟုံ ် အမှ ်အသောေးက ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဆ) သက်ရသခံလက်မှတထ်ုံတရ်ပေးပိုံငခ်ွင ရိှ်သ ူ (Certification authority) ဆ ုံသည်မှော အီလက်ထရ ောနစ ်

ထ ုံေးဖမဲလက်မှ ်နငှ  ်စပ်လျဉ်ေး၍ ဝနရ်ဆောငမ်ှုလုံပ်ငနေ်း ရဆောင ွ်က်န ုံင ်န ် ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့က ဤဥပရေထုံ ်ရပေး သည ် 

လ ုံငစ်ငက် ုံ ရှ ရသော ပုံဂ္  လ် သ ုံ  မဟုံ ် အဖွဲွံ့အစည်ေးက ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဇ) သက်ရသခလံကမ်ှတ ် (Certificate) ဆ ုံသည်မေှာ လက်မှ ်ရ ေးထ ုံေးသူနငှ  ် ထ ုံေးဖမဲလက်မှ ်ဖန ်ီေးရသော 

အချက်အလက်  ုံ  ၏ ဆက်နယွ်မှုက ုံ ရသချောရစသည ် အီလက်ထရ ောနစ် အချက်အလက် သ ငေ်းလွှော သ ုံ  မဟုံ ် 

အ ခောေးမှ ် မ်ေးအ ဖစ် သက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေးပ ုံင်ခွင ရှ် သူက ငေှာေး မ်ေးသံုံေးစွဲသူ (Subscriber) အောေး ထုံ ် 

ရပေးသည ် လက်မှ ်က ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဈ) မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပိုံ  သ ူ (Originator) ဆ ုံသည်မှော အီလက်ထရ ောနစ်မှ ် မ်ေး သ ုံ  မဟုံ ် အီလက်ထရ ော 

နစ်အချက်အလက် သ ငေ်းလွှောက ုံ ဖန ်ီေး န ်ဖစ်ရစ၊ စ င်ရဆောင ွ်က် န ်ဖစ်ရစ၊ ရပေးပ ုံ   န ်ဖစ်ရစ၊ ရဆောင ွ်က် သူ 

သ ုံ  မဟုံ ် ထ ုံသူ၏က ုံယ်စောေးလှယ်က ုံ ဆ ုံသည်။ ယငေ်းစကောေး ပ် ွင ် အီလက်ထရ ောနစ်မှ ် မ်ေး သ ုံ  မဟုံ  ်

အီလက်ထရ ောနစ် အချက်အလက် သ ငေ်းလွှောနငှ  ် စပ်လျဉ်ေး၍ အ ခောေးသူ စ်ဦေး စ်ရယောက်အ ွက် ရဆောင ွ်က် 

ရပေးသည ်  ကောေးခံရဆောင ွ်က်သူ မပေါဝင။် 

(ည) လက်ခံသ ူ (Addressee) ဆ ုံသည်မှော မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူက ရပေးပ ုံ  သည  ် အီလက်ထရ ောနစ်မှ ် မ်ေး 

သ ုံ  မဟုံ ် အီလက်ထရ ောနစ် အချက်အလက် သ ငေ်းလွှောက ုံ လက်ခံ ရှ ရစ န ်  ည် ွယ်သည ်ပုံဂ္  လ်က ုံဆ ုံသည်။ 

ယငေ်းစကောေး ပ် ွင ် အီလက်ထရ ောနစ်မှ ် မ်ေး သ ုံ  မဟုံ ် အီလက်ထရ ောနစ်အချက်အလက်သ ငေ်းလွှော နငှ  ်

စပ်လျဉ်ေး၍ အ ခောေးသူ စ်ဦေး စ်ရယောက်အ ွက် ရဆောင ွ်က်ရပေးသည ်  ကောေးခံရဆောင ွ်က်သူမပေါဝင။် 
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(ဋ) ငေှာေး မ်ေးသံုံေးစွြဲသ ူ ဆ ုံသည်မှော သက်ရသခံလက်မှ ် ွင ် နည်ေးပညော စ် ပ် ပ်အ  အမည်ရဖော် ပထောေးရသော 

အီလက်ထရ ောနစ် ထ ုံေးဖမဲလက်မှ ် ရ ေးထ ုံေးသူအမှ ် ဖစ်ရ ကောငေ်း သ ်မှ ် ခငေ်းခံ သည ် ပုံဂ္  လ်က ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဌ) ကိုံယ်ရ ေးဆိုံင ်ောအချက်အလက် ဆ ုံသည်မှော လူ စဦ်ေး စ်ရယောက်နငှ  ် ဆက်နယွ်သည ် မည်သူမည်ဝေါ အ ဖစ် 

အ ည် ပ ဖပီေးရသော သ ုံ  မဟုံ ် အ ည် ပ န ုံင်ရသော မည်သည ်အချက်အလက်က ုံမဆ ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဍ) ကိုံယ်ရ ေးဆိုံင ်ောအချက်အလက်ကိုံ စီမံထနိ်ေးသမိ်ေး နတ်ောဝန်ရှိသ ူဆ ုံသည်မှော  ည်ဆဲဥပရေ  စ် ပ် ပ် အ  ဖစ်ရစ၊ 

ဤဥပရေပေါ ပဋ္ဌောနေ်းချက်အ  ဖစ်ရစ၊ က ုံယ်ရ ေးဆ ုံင ်ောအချက်အလက်က ုံ ရကောက်ခံ ခငေ်း၊ 

စုံရဆောငေ်းသ မ်ေးဆည်ေး ခငေ်းနငှ  ် အသံုံေး ပ  ခငေ်း  ုံ  အောေး ရဆောင ွ်က်န ုံငသ်ည ် အခွင အ်ောဏောရှ ရသော အစ ုံေး ဌောန၊ 

အဖွဲွံ့အစည်ေး စ်ခုံခုံက ဖစ်ရစ  ောဝနရ်ပေးအပ် ခငေ်းခံ ရသော ပုံဂ္  လ်နငှ  ်ယငေ်း၏ဝနထ်မ်ေးမျောေးက ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဎ) စီမံခန  ်ခွြဲပခငေ်း ဆ ုံသည်မှော က ုံယ်ရ ေးဆ ုံင ်ောအချက်အလက်က ုံ ရကောက်ယူ ခငေ်း၊  ယူ ခင်ေး၊ လွှဲရ ပောငေ်း ခငေ်း၊  ဖန  ်ရဝ ခငေ်း၊ 

 ွဲဖက်ရဆောင ွ်က် ခငေ်း၊  ောေး မစ် ခငေ်း၊ ဖျက်ဆီေး ခငေ်း၊ မှ ် မ်ေး င ်ခငေ်း၊ ထ နေ်းသ မ်ေး ခငေ်း၊ သ မ်ေးဆည်ေး ခငေ်း၊ 

ရ ပောငေ်းလဲ ခငေ်း၊ သ မ်ေးဆည်ေးထောေးသည်မျောေးက ုံ  ပနလ်ည်ရကောက်ယူ ခငေ်း၊ အ ကံ ပ  ခငေ်း၊ အသံုံေး ပ  ခငေ်း သ ုံ  မဟုံ ် 

ထုံ ်ရဖော် ခငေ်းက ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဏ) ဆိုံက်ဘောအ ငေ်းအပမစ် ဆ ုံသည်မှော ကွနပ်ျျူ ော၊ ကွနပ်ျျူ ောစနစ်၊ ကွနပ်ျျူ ောပရ ုံဂ မ် သ ုံ  မဟုံ ် ပရ ုံဂ မ်၊ ကွန ်က်၊ 

ဆက်သွယ်ရ ေးပစစည်ေးနငှ  ်အချက်အလက်  ုံ  က ုံ ဆ ုံသည်။ 

( ) ရမောလ်ဝြဲ ် (Malware) ဆ ုံသည်မေှာ ဆ ုံက်ဘောအ ငေ်းအ မစ်အောေး အရနေှာင အ်ယှက် ဖစ်ရစရသော သ ုံ  မဟုံ ် 

အနတ ောယ် ဖစ်ရစရသော အဖျက်အရမှောင က်ုံေ ်(Malicious Code) က ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ထ) ဆိုံက်ဘောနယ်ပယ် (Cyber Space) ဆ ုံသည်မှော သ ငေ်းအချက်အလက် နည်ေးပညော အရ ခခံကွန ်က် စနစ် ွင ်

ဆ ုံက်ဘောအ ငေ်းအ မစ်မျောေးက ုံ အသံုံေး ပ ၍ သ ငေ်းအချက်အလက်၊ အချက်အလက်အစုံအရဝေး၊ အီလက်ထရ ောနစ် 

သ ငေ်းအချက်အလက်၊ ကွနပ်ျျူ ောပရ ုံဂ မ်၊ ရဆော ဖ်ဝဲ (Software)၊ အပလီရကေးရှငေ်း (Application)  စ်ခုံခုံက ုံ 

အသံုံေး ပ ဖပီေး အီလက်ထရ ောနစ် သ ငေ်းအချက်အလက်မျောေးအောေး ကွန ်က် စ်ခုံ အ ွငေ်း ဖစ်ရစ၊ 

ကွန ်က်အချငေ်းချငေ်းချ  ်ဆက်၍ ဖစ်ရစ အ ပနအ်လှနအ်ောေး ဖင  ် ရပေးပ ုံ   ခငေ်း၊ ဆက်သွယ် ခငေ်း၊  ဖန  ်ရဝ ခငေ်း သ ုံ  မဟုံ ် 

လက်ခံ ယူ ခင်ေး ရဆောင ွ်က်န ုံငသ်ည ် ဝနေ်းကျငန်ယ်ပယ်က ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ေ) ဆိုံက်ဘောတိုံက်ခိုံက်မှု ဆ ုံသည်မေှာ ဆ ုံက်ဘောနယ်ပယ်အ ွငေ်း ဆ ုံက်ဘောအ ငေ်းအ မစ်  စ် ပ် ပ်က ုံ အသံုံေး ပ ၍ 

န ုံငင်ရံ ော်၏ အုံပ်ချ ပ်ရ ေး၊ ဘဏ္ဍောရ ေး၊ စီေးပွောေးရ ေး၊   ောေးဥပရေစ ုံေးမ ုံေးရ ေး၊ အမျ  ေးသောေး လံုံ ခံ ရ ေး သ ုံ  မဟုံ ် 

အမျောေး ပည်သူ၏ လံုံ ခံ ရ ေးနငှ  ် အသက်အ ုံေးအ မ်စည်ေးစ မ် ထ ခ ုံက်ပျက်စီေးရစရ ေး  ုံ  က ုံ  ည် ွယ်သည  ်

  ုံက်ခ ုံက်မှု စ် ပ် ပ်က ုံ ရဖောက်ဖျက်ကျျူေးလွန ်ခငေ်း၊ ကျျူေးလွန ်နအ်ောေးထုံ ် ခငေ်း၊ အောေးရပေးကူညီ ခငေ်း၊ လှုံွံ့ရဆော် ခငေ်း 

သ ုံ  မဟုံ ်  ကံ ောပေါအ ဖစ် ရဆောက် ွက် ခငေ်းက ုံ ဆ ုံသည်။ 

(ဓ) ဗဟိုံအ ွြဲွဲ့ ဆ ုံသည်မှော ဤဥပရေအ  ဖွဲွံ့စည်ေးရသော အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး ဗဟ ုံ အဖွဲွံ့က ုံ 

ဆ ုံသည်။ 

(န) ဝန်ကကီေးဌောန ဆ ုံသည်မေှာ ဆက်သွယ်ရ ေး၊ စော  ုံက်နငှ  ်ရ ကေးနနေ်းဝနက်ကီေးဌောနက ုံ ဆ ုံသည်။ 
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(ပ) ကကီေးကကပ်မှုအ ွြဲွဲ့ ဆ ုံသည်မေှာ ဤဥပရေအ  ဖွဲွံ့စည်ေးရသော အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး 

ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့က ုံ ဆ ုံသည်။ 

 

အခန်ေး(၂) 

 ည် ွယ်ချက်မျောေး 

၃။ ဤဥပရေ၏  ည် ွယ်ချက်မျောေးမှော ရအောက်ပေါအ  ုံငေ်း ဖစ်သည် - 

(က) ရခ ်မှီဖွံွံ့ ဖဖ  ေး  ုံေး က်ရသော န ုံငင်ံရ ော် ည်ရဆောက် ော ွင ် အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး 

နည်ေးပညော ဖင  ်အရထောက်အကူ ပ န ုံင ်န၊် 

(ခ) အီလက်ထရ ောနစ်ဆက်သွယ်ရ ေး နည်ေးပညော ဖင  ်လူသောေးအ ငေ်းအ မစ် ဖွံွံ့ ဖဖ  ေး  ုံေး က်ရ ေး၊ စီေးပွောေးရ ေးကဏ္ဍဖွံွံ့ ဖဖ  ေး 

  ုံေး က်ရ ေး၊ လူမှုရ ေးနငှ  ်ပညောရ ေးကဏ္ဍအပေါအဝင ်ကဏ္ဍရပေါငေ်းစံုံ ဖွံွံ့ ဖဖ  ေး  ုံေး က်ရ ေး  ုံ  အ ွက် အခွင  ်အလမ်ေး 

မျောေး ပ ုံမ ုံ ရှ လောရစ န၊် 

(ဂ) ကွနပ်ျျူ ောကွန ်က်က ုံ အသံုံေး ပ ၍  ပည် ွငေ်း  ပည်ပဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်သည ် က စစမျောေး ွင ်အီလက်ထ ရ ောနစ ်

မှ ် မ်ေးနငှ  ် အီလက်ထရ ောနစ် အချက်အလက်သ င်ေးလွှောမျောေး၏ စစ်မှနမ်ှုနငှ  ် ယံုံ ကည် စ  ်ချ မှုက ုံ 

အသ အမှ ် ပ ဖပီေး ဥပရေအ  အကောအကွယ် ရပေးန ုံင ်န၊် 

(ဃ) အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး နည်ေးပညောက ုံ အသံုံေး ပ ၍  ပည် ွငေ်း ပည်ပ သ ငေ်းအချက် 

အလက်မျောေးက ုံ အချ နန်ငှ  ်ရ ပေးညီ ထုံ ်လွှင ရ်ပေးပ ုံ   ခငေ်း၊ လက်ခံဖမ်ေးယူ ခငေ်းနငှ  ် သ ုံမှီေးထ နေ်းသ မ်ေး  ခငေ်း  ုံ    ပ လုံပ် 

န ုံင ်န၊် 

(င) ကွနပ်ျျူ ောကွန ်က်က ုံ အသံုံေး ပ ၍ အ ပည် ပည်ဆ ုံင ်ော အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေး၊ ရေသဆ ုံင ်ော အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေး၊ 

 ပည်ပန ုံငင်မံျောေး၊  ပည် ွငေ်း ပည်ပ အစ ုံေး ဌောန၊ အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေး၊ ပုံဂ္လ က အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေးနငှ  ် ပုံဂ္  လ်မျောေး 

ထ ရ ောက်လျင ်မနစ်ွော ဆက်သွယ်ပူေးရပေါငေ်း ရဆောင ွ်က်န ုံင ်န။် 

(စ) အမျောေး ပည်သူ  ုံ  ၏ က ုံယ်ရ ေးဆ ုံင ်ော အချက်အလက်မျောေးက ုံ ဥပရေနငှ အ်ညီ အကောအကွယ် ရပေးန ုံင ်န။် 

 

အခန်ေး(၃) 

သက်ဆိုံငပ်ခငေ်း 

၄။ (က) ဤဥပရေပေါ  ပဋ္ဌောနေ်းချက်မျောေးသည်  ပည် ွငေ်း ပည်ပ ဆကဆ်ံမှု၊ လုံပ်ငနေ်းဆက်စပ်ရဆောင ွ်က်မှု၊ စီစဉ်မှု၊ 

သရဘော ူညီမှု၊ ပဋ ညောဉ်ချ ပ်ဆ ုံမှု၊ သ ငေ်းအချက်အလက်ဖလှယ်မှုနငှ  ်သ ုံမှီေးထ နေ်းသ မ်ေးမှုမျောေး အပေါအဝင ်စီေးပွောေးရ ေးနငှ  ်

သက်ဆ ုံငရ်သော က စစ ပ် ွင ်  ဖစ်ရစ၊ စီေးပွောေးရ ေးနငှ သ်က်ဆ ုံင ်ခငေ်းမရှ ရသော က စစ ပ် ွင ်ဖစ်ရစ အသံုံေး  ပ သည ် 

အီလက်ထရ ောနစ်မှ ် မ်ေးနငှ  ် အီလက်ထရ ောနစ် အချက်အလက်သ ငေ်းလွှောအမျ  ေးအစောေး  စ်မျ  ေးမျ  ေး နငှ ် 

သက်ဆ ုံငရ်စ မည်၊ 
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(ခ) မည်သူမဆ ုံ ဤဥပရေအ  အရ ေးယူန ုံငရ်သော  ပစ်မှု စ် ပ် ပ်က ုံ  ပည် ွငေ်း ွင ်ကျျူေးလွနလ် င ်ဖစ်ရစ၊  ပည်  ွငေ်းမှ 

 ပည်ပသ ုံ   လည်ေးရကောငေ်း၊  ပည်ပမှ  ပည် ွငေ်းသ ုံ   လည်ေးရကောငေ်း၊ အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ်

 ွက်ရ ေးနည်ေးပညောက ုံ အသံုံေး ပ ၍ ကျျူေးလွနလ် င ်ဖစ်ရစ ဤဥပရေနငှ  ်သက်ဆ ုံငရ်စ မည်။ 

၅။ ဤဥပရေပေါ  ပဋ္ဌောနေ်းချက်မျောေးသည် ရအောက်ပေါ  ုံ  နငှ  ်သက်ဆ ုံင ်ခငေ်းမရှ ရစ - 

(က) အရမွဆက်ခံ ခငေ်း အက်ဥပရေပုံေမ် ၂၊ ပုံေမ်ခဲွ (ဇ)  ွင ်အဓ ပပေါယ်ဖွင ဆ် ုံထောေးရသော ရသ မ်ေးစော၊ 

(ခ) လွှဲရ ပောငေ်းန ုံငရ်သော စောချ ပ်စော မ်ေးမျောေး၊ အက်ဥပရေပုံေမ် ၁၃  ွင ်အဓ ပပေါယ်ဖွင ဆ် ုံထောေးရသော လွှဲရ ပောငေ်းန ုံင ် ရသော 

စောချ ပ်စော မ်ေး၊ 

(ဂ) ယံုံ ကည်အပ်နှမံှု အက်ဥပရေပုံေမ် ၃  ွင ်အဓ ပပေါယ်ဖွင ဆ် ုံထောေးရသော ယံုံ ကည်အပ်နှမံှု၊ 

(ဃ) က ုံယ်စောေးလှယ်လွှဲအပ် ခငေ်း အက်ဥပရေအ  ရပေးအပ်ရသော က ုံယ်စောေးလှယ်စော၊ 

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

(စ)  ည်ဆဲဥပရေ စ် ပ် ပ် ွင ်မှ ်ပံုံ င ်မည်ဟုံ  ပဋ္ဌောနေ်းထောေးသည ် စောချ ပ်စော မ်ေးမျောေး၊ 

(ဆ) ဝနက်ကီေးဌောနက အစ ုံေး အဖွဲွံ့၏ သရဘော ူညီချက် ဖင ် အမ န  ရ် ကော် ငောစော ထုံ ် ပန၍် ကငေ်းလွ ်ခွင  ်ပ ရသော 

က စစမျောေး။ 

 

အခန်ေး(၄) 

အလီက်ထရ ောနစ်နငှ  ်ဆက်သယ်ွရဆောင ွ်ကရ် ေးဗဟိုံအ ွြဲွဲ့  ွြဲွဲ့စည်ေးပခငေ်းနငှ  ်ယငေ်း၏လုံပ်ငန်ေးတောဝန်မျောေး 

၆။ အစ ုံေး အဖွဲွံ့သည်- 

(က) ဤဥပရေပေါ  ည် ွယ်ချက်မျောေးက ုံ အရကောငအ်ထည်ရဖော် ရဆောင ွ်က်န ုံင ်နအ်လ ုံ  ငေှာ ဆက်သွယ်ရ ေး၊ စော   ုံက်နငှ  ်

ရ ကေးနနေ်းဝနက်ကီေးဌောန ဝနက်ကီေးက ဥကက ဋ္ဌအ ဖစ် လည်ေးရကောငေ်း၊ သက်ဆ ုံင ်ော ဝနက်ကီေးဌောန၊ အစ ုံေး ဌောန၊ 

အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေးမှ ပုံဂ္  လ်မျောေး နငှ  ် ပညော ပဆ် ုံင ်ော ကျွမ်ေးကျငသူ်မျောေးက အဖွဲွံ့ဝငမ်ျောေးအ ဖစ် လည်ေးရကောငေ်းပေါ 

ဝငရ်စလျက် အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးဗဟ ုံ အဖွဲွံ့က ုံ ဖွဲွံ့စည်ေး မည်။ 

(ခ) ဗဟ ုံအဖွဲွံ့က ုံ ဖွဲွံ့စည်ေး ော ွင ် ေုံ  ယဥကက ဋ္ဌ၊ အ ွင်ေးရ ေးမ ေးနငှ  ်  ွဲဘက်အ ွငေ်းရ ေးမ ေး  ုံ  က ုံ သ ်မှ ် ော 

ဝနရ်ပေးန ုံငသ်ည်။ 

(ဂ) ဗဟ ုံအဖွဲွံ့က ုံ လ ုံအပ်သလ ုံ  ပငဆ်ငဖ်ွဲွံ့စည်ေးန ုံငသ်ည်။ 

၇။ ဗဟ ုံအဖွဲွံ့၏ လုံပ်ငနေ်း ောဝနမ်ျောေးမှော ရအောကပ်ေါအ  ုံငေ်း ဖစသ်ည်- 

(က) ရခ ်မီဖွံွံ့ ဖဖ  ေး  ုံေး က်ရသော န ုံငင်ံရ ော် ည်ရဆောက် ော ွင ် အီလက်ထရ ောနစ်ဆက်သွယ် ရဆောင ွ်က်ရ ေး 

နည်ေးပညောက ုံ  စဆ်င ဖ်ပီေး စ်ဆင  ်ကျယ် ပန  စ်ွော အသံုံေး ပ န ုံငရ် ေးအ ွက် စီမံချက်မျောေး ချမှ ်ရဆောင ွ်က် ခငေ်း၊ 

(ခ) အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး နည်ေးပညောဆ ုံင ်ော အရ ွွံ့အ ကံ ဗဟုံသုံ  ကကယ်ဝဖပီေး ကမဘော 

လံုံေးဆ ုံင ်ော ရပေါငေ်းစည်ေးမှု ဖစ်စဉ် ွင ် အဆငသ်င  ်ဖစ်ရစရ ေးအ ွက် လုံပ်ငနေ်းစဉ်မျောေး ချမှ ်အရကောငအ်ထည် 

ရဖော် ခငေ်း၊ 



အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးဥပရေ (ရပေါငေ်းစည်ေးထောေးရသောပံုံစံ) 
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(ဂ) အ ပည် ပည်ဆ ုံင ်ော အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေး၊ ရေသဆ ုံင ်ော အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေး၊  ပည်ပန ုံငင်မံျောေး၊  ပည် ွငေ်း ပည်ပ အဖွဲွံ့ 

အစည်ေးမျောေးနငှ  ် ထ ရ ောက်လျင ်မနစ်ွော ပူေးရပေါငေ်းရဆောင ွ်ကမ်ှု၊ ဆက်သွယ်ဆကဆ်ံမှု  ပ လုံပ်န ုံငရ် ေးအ ွက် အ ီ

လက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး နည်ေးပညောဆ ုံင ်ောမူဝေါေမျောေး၊ ဥပရေရ ေး ောမျောေး၊ စံချ နစ်ံညွှနေ်းမျောေးနငှ  ်

လ ုံက်ရလျောညီရထွရှ ရစ န ်ရဆောင ွ်က်ရပေး ခငေ်း၊ 

(ဃ) အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးနည်ေးပညောဆ ုံင ်ော က စစ ပ်မျောေးနငှ  ်စပ်လျဉ်ေး၍ အ ပည် ပည် ဆ ုံင ်ော 

အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေး၊ ရေသဆ ုံင ်ော အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေး၊  ပည်ပန ုံငင်မံျောေး၊  ပည် ွငေ်း ပည်ပ အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေးနငှ  ်ဆက်သွယ် 

ပူေးရပေါငေ်းရဆောင ွ်က် ခငေ်း၊ 

(င) ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့က ုံ ဖွဲွံ့စည်ေး ခငေ်း၊ ကကီေး ကပ် ခငေ်းနငှ  ်လမ်ေးညွှန ်ခငေ်း၊ 

(စ) မ မ ၏ လုံပ်ငနေ်း ောဝနမ်ျောေးက ုံ  ရအောင ်မငစ်ွော အရကောငအ်ထည်ရဖော်န ုံင ်န ်လ ုံအပ်ရသောလုံပ်ငနေ်း အဖွဲွံ့မျောေးဖွဲွံ့ စည်ေး၍ 

လုံပ်ငနေ်း ောဝနမ်ျောေး သ ်မှ ်ရပေး ခငေ်း။ 

၈။ ဗဟ ုံအဖွဲွံ့သည် လ ုံအပ်ပေါက မ မ ၏လုံပ်ငနေ်း ောဝန ်စ် ပ် ပ်က ုံ သင ရ်လျော်သည ် အစ ုံေး ဌောန၊ အဖွဲွံ့အစည်ေး သ ုံ  မဟုံ ် 

ပုံဂ္  လ် စ်ဦေးဦေးအောေး လွှအဲပ် ောဝနရ်ပေးန ုံငသ်ည်။ 

 

အခန်ေး(၅) 

အလီက်ထရ ောနစ် ဆက်သယ်ွရဆောင ွ်က်ရ ေးကကီေးကကပ်မှုအ ွြဲွဲ့  ွြဲွဲ့စည်ေးပခငေ်းနငှ  ်ယငေ်း၏လုံပ်ငန်ေးတောဝန်နငှ  ်လုံပ်ပိုံငခ်ွင မ်ျောေး 

၉။ ဗဟ ုံအဖွဲွံ့သည်- 

(က) ဤဥပရေပေါ က စစ ပ်မျောေးအလ ုံ  ငေှာ အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးဆ ုံင ်ော လုံပ်ငနေ်းမျောေးက ုံ 

ကကီေး ကပ်န ုံင ်န ် သင ရ်လျော်ရသော ပုံဂ္  လ်မျောေးနငှ ် ကျွမ်ေးကျငသူ်မျောေးပေါဝငသ်ည ် အီလက်ထရ ောနစ ်

ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့က ုံ ဖွဲွံ့စည်ေး မည်၊ 

(ခ) ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့က ုံ လ ုံအပ်သလ ုံ  ပငဆ်ငဖ်ွဲွံ့စည်ေးန ုံငသ်ည်။ 

၁၀။ ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့သည် ဗဟ ုံအဖွဲွံ့၏ ကကီေး ကပ်လမ်ေးညွှနမ်ှု ဖင  ် ရအောက်ပေါလုံပ်ငနေ်း ောဝနမ်ျောေးနငှ  ် လုံပ်ပ ုံငခွ်င  ် မျောေးက ုံ 

ကျင သံ်ုံေးရဆောင ွ်က် မည်- 

(က) သက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူအ ဖစ် ရဆောင ွ်က်န ုံင ်န ်လုံပ်ငနေ်းလုံပ်က ုံငခွ်င  ်လ ုံငစ်ငထ်ုံ ်ရပေး  ခငေ်း၊ 

လ ုံငစ်ငထ်ုံ ်ရပေး န ် ငငေ်းပယ် ခငေ်း၊ 

(ခ) သက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူနငှ  ် ငေှာေး မ်ေးသံုံေးစွဲသူ  ုံ  အ ကောေး ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က် မည ် နည်ေး 

လမ်ေးမျောေးက ုံ သ ်မှ ် ခငေ်း၊ 

(ဂ) သက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူက လုံပ်ငနေ်းရဆောင ွ်က် ော ွင ် လ ုံက်နောရဆောင ွ်က် မည ် စည်ေး 

ကမ်ေးချက်မျောေးနငှ  ် စံမျောေးက ုံလည်ေးရကောငေ်း၊ ထ ုံသူက ထ နေ်းသ မ်ေး မည ် စော ငေ်း ွင ် မှ ် မ်ေး ငထ်ောေး မည  ်

အရသေးစ  ်အချက်အလက်မျောေးက ုံ လည်ေးရကောငေ်း သ ်မှ ် ခငေ်း၊ 
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(ဃ) သက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူ၏ ဝန်ထမ်ေးမျောေး ွင ် ရှ  မည  ် အ ည်အချငေ်းနငှ  ် လုံပ်ငနေ်းအရ ွွံ့ 

အ ကံ မျောေးက ုံ သ ်မှ ် ခငေ်း၊ 

(င) သက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူနငှ ် ငှောေး မ်ေးသံုံေးစွဲသူ  ုံ  အ ကောေး အကျ  ေးစီေးပွောေးနငှ  ် စပ်လျဉ်ေး၍ 

ရပေါ်ရပေါက်ရသော အ ငငေ်းပွောေးမှုမျောေးက ုံ ရ ဖရှငေ်း ခငေ်း၊ 

(စ) သက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူ  စ်ဦေး ည်ေး ဖစ်ရစ၊ အ ခောေးသက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေးပ ုံင် 

ခွင ရှ် သူနငှ  ်ပူေးရပေါငေ်း၍ ဖစ်ရစ ရဆောင ွ်က်သည ် အီလက်ထရ ောနစ် နည်ေးပညော ဖင  ်ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး စနစ ်

 ည်ရထောငမ်ှုက ုံ အကူအညီရပေး ခငေ်း၊ 

(ဆ) သက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူက ထုံ ်ရဖော်ထောေးရသော အမျောေး ပည်သူအသံုံေး ပ မည ် အရသေးစ  ် 

အချက်အလက်မျောေး ပေါဝငသ်ည ် အချက်အလက်အစုံအရဝေးက ုံ ထ နေ်းသ မ်ေး ခငေ်း၊ 

(ဇ) သက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူ သ ုံမှီေးထ နေ်းသ မ်ေးထောေးသည ် မှ ် မ်ေးစော ငေ်း၊ အချက်အလက်နငှ ် 

အရထောက်အထောေးမျောေးက ုံ လ ုံအပပ်ေါက ကူေးယူ ခငေ်း၊ မ  တ ျူကူေးယူ ခငေ်း၊ ထုံ ်နုံ ်ယူ ခငေ်းနငှ  ်ယင်ေး  ုံ  က ုံ စစ်ရဆေး ခငေ်း၊ 

(ဈ) ကွနပ်ျျူ ောစနစ် စ်ခုံ၏ လုံပ်ငနေ်းလည်ပ ်မှုနငှ  ် ယငေ်းနငှ သ်က်ဆ ုံငသ်ည ် ပစစည်ေးက   ယောက ုံ ဤဥပရေအ  

 ပစ်မှု စ်ခုံခုံနငှ  ်စပ်လျဉ်ေး၍ အသံုံေး ပ ရနသည် သ ုံ  မဟုံ ် အသံုံေး ပ ဖပီေး ဖစ်သည်ဟုံ သံသယ ဖစ် န ်အရ ကောငေ်း ရှ ပေါက 

ဝငရ် ောက် ကည ်ရှု စစ်ရဆေး ခငေ်း၊ 

(ည) ဤဥပရေပေါ  ပစ်မှု စ် ပ် ပ်နငှ  ် စပ်လျဉ်ေး၍ လ ုံအပရ်သော အချက်အလက် အရထောက်အထောေးမျောေးက ုံ ပုံဂ္  လ ်

 စ်ဦေးဦေးထံမှ ရဖေါ်ထုံ ် ယူ ခငေ်း၊ 

(ဋ) သက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူ၏ ရဆောင ွ်က်ချက်မျောေးက ုံ စစ်ရဆေး ခငေ်းနငှ  ်ကကီေး ကပ် ခငေ်း၊ 

(ဌ) ဤဥပရေနငှ  ် ဤဥပရေအ  ထုံ ် ပနရ်သော နည်ေးဥပရေမျောေး၊ လုံပ်ထံုံေးလုံပ်နည်ေးမျောေး၊ အမ န  ရ် ကော် ငောစောမျောေး၊ 

အမ န  မ်ျောေးနငှ  ်ညွှန ်ကောေးချက်မျောေးက ုံ လ ုံက်နော ခငေ်း ရှ  မရှ  စ စစ်န ုံင ်န ်လ ုံအပ်သလ ုံ စံုံစမ်ေးစစ်ရဆေး ခငေ်း၊ 

(ဍ)  ပည်ပန ုံငင်မံျောေး၏ သက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ်ရှ သူအောေး သ ်မှ ်ချက်မျောေးနငှ အ်ညီ အသ အမှ ်  ပ  ခငေ်း၊ 

(ဎ) မ မ ၏ ရဆောင ွ်က်ချက်မျောေးက ုံ သ ်မှ ်ချက်မျောေးနငှ အ်ညီ ဗဟ ုံအဖွဲွံ့သ ုံ    င ်ပ ခငေ်း၊ 

(ဏ) ဗဟ ုံအဖွဲွံ့က ဖစ်ရစ၊ ဝနက်ကီေးဌောနက ဖစ်ရစ အခေါအောေးရလျော်စွော ရပေးအပ်သည ် အ ခောေးလုံပ်ငနေ်း  ောဝနမ်ျောေးက ုံ 

ရဆောင ွ်က် ခငေ်း။ 

၁၁။ ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့သည် လ ုံအပ်ပေါက မ မ ၏လုံပ်ငနေ်း ောဝနန်ငှ  ် လုံပ်ပ ုံငခွ်င  ်စ် ပ် ပ်က ုံ အဖွဲွံ့ ဖွဲွံ့စည်ေး၍  ဖစ်ရစ၊ 

ကျွမ်ေးကျငသူ်  စ်ဦေးဦေးအောေး ဖစ်ရစ ဗဟ ုံအဖွဲွံ့၏ သရဘော ူညီချက် ဖင  ်လွှဲအပ် ောဝနရ်ပေးန ုံငသ်ည်။ 

 

အခန်ေး(၆) 

သက်ရသခံလက်မှတ ်ထုံတရ်ပေးပိုံငခ်ွင ရိှ်သ ူ
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၁၂။  ပည် ွငေ်း ပည်ပမှ ပုံဂ္  လ်သ ုံ  မဟုံ ် အဖွဲွံ့အစည်ေးသည် သက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူအ ဖစ ်

ဝနရ်ဆောငမ်ှုလုံပ်ငနေ်း လုံပ်က ုံငရ်ဆောင ွ်က်လ ုံပေါက လ ုံငစ်င ်ရှ  န ် သ ်မှ ်ချက်မျောေးနငှ အ်ညီ ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့သ ုံ   

ရလ ောက်ထောေး မည်။ 

၁၃။ ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့သည် ပုံေမ် ၁၂ အ  လ ုံငစ်ငရ်လ ောက်ထောေးချက်က ုံ စ စစ်ဖပီေး ပုံဂ္  လ် သ ုံ  မဟုံ ် အဖွဲွံ့အစည်ေး အောေး 

စည်ေးကမ်ေးချက်မျောေး သ ်မှ ်၍ လ ုံငစ်ငထ်ုံ ်ရပေး ခငေ်း သ ုံ  မဟုံ ် လ ုံငစ်ငထ်ုံ ်ရပေး န ် ငငေ်းပယ် ခငေ်း ပ  န ုံငသ်ည်။ 

၁၄။ သက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူသည် - 

(က) ကွနပ်ျျူ ောဟ ်ေဝ်ဲ၊ ရဆော ဖ်ဝဲနငှ  ်ကွနပ်ျျူ ောလုံပ်ထံုံေးမျောေးက ုံ ဝငရ် ောက် ရနေှာင် ယှက် ခင်ေး၊ အလွဲသံုံေးစောေး  ပ  ခငေ်း  ုံ   

 ဖစ်ရပေါ်  ခင်ေး မရှ ရစ န ်ယံုံ ကည်စ  ်ချ ရသော စနစ်က ုံ အသံုံေး ပ  မည်၊ 

(ခ) မ မ  ည် ွယ်ရသော လုံပ်ငနေ်း၏ ရဆောင ွ်က်မှုနငှ  ် က ုံက်ညီရသော ဝနရ်ဆောငမ်ှုလုံပ်ငနေ်း ွင ် သင ရ်လျော်ရသော 

ယံုံ ကည်အောေးထောေး မှု အဆင  ်စ် ပ်က ုံ သ ်မှ ်ရပေး မည၊် 

(ဂ) အီလက်ထရ ောနစ် ထ ုံေးဖမဲလက်မှ ်မျောေး၏ လ   ွံ့ ဝှက်ထောေးရှ မှုက ုံ လံုံ ခံ မှုနည်ေးလမ်ေးမျောေးနငှ အ်ညီ ရဆောင ွ်က်  မည်၊ 

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

(င) အီလက်ထရ ောနစ်နည်ေးပညော ဖင  ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က် ခငေ်းဆ ုံင ်ော သက်ရသခံလက်မှ ်၏ အရသေးစ  ် 

အချက်အလက်မျောေးက ုံ ရဖော် ပ မည်၊ 

(စ) သက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေး ခငေ်းနငှ  ်သက်ဆ ုံငရ်သော မ မ လက်ရ ွွံ့ရဆောင ွ်က်ရပေးန ုံငမ်ှုက ုံ ရဖော် ပ မည်၊ 

(ဆ) ထုံ ်ရပေးသည ် သက်ရသခံလက်မှ ်၏ ယံုံ ကည်အောေးထောေး မှုက ုံ ဖစ်ရစ၊  ောဝနခံ်န ုံငမ်ှု သ ုံ  မဟုံ ် အောမခံ န ုံငမ်ှုက ုံ 

 ဖစ်ရစ ယငေ်း၏ ဝနရ်ဆောငမ်ှုရပေး ခငေ်း လုံပ်ငနေ်းရဆောင ွ်က်န ုံငမ်ှုက ုံ  ဖစ်ရစ ထ ခ ုံက်ရစန ုံငသ်ည ် အချက် မျောေးက ုံ 

ရဖော် ပ မည်၊ 

(ဇ) သက်ရသခံလက်မှ ် ွင ်  ခွင  ်ပ ထောေးရသော အရ ခအရနရ ကောင ် ဖစ်ရစ၊ ကွနပ်ျျူ ောစနစ်၏ ချ  ွံ့ယွငေ်းမှုရ ကောင  ်

 ဖစ်ရစ ထ ခ ုံက်မှု  ဖစ်ရပေါ်လောန ုံငရ်သော အရ ခအရနမျောေး ရှ လောပေါက- 

(၁) ထ ခ ုံက်မှု ဖစ်ရစန ုံင်သည ် ပုံဂ္  လ်အောေး ဖစ်န ုံငသ်ည ် နည်ေးလမ်ေး ဖင  ်အသ ရပေး အရ ကောငေ်း ကောေး မည်၊ 

(၂) အထက်ပေါ အရ ခအရနနငှ  ် ဖစ်ရပေါ်မှုမျောေးအ ွက် သက်ရသခံလက်မှ ်က ုံ လက်ရ ွွံ့ရဆောင ွ်က် ော၌ လ ုံက်နော န ်

သီေး ခောေးသ ်မှ ်ထောေးသည ် နည်ေးလမ်ေးမျောေးနငှ အ်ညီ ရဆောင ွ်က် မည်၊ 

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

ရဆောင ွ်က် မည်။ 

၁၅။ (က) ပုံေမ် ၁၃ အ  ထုံ ်ရပေးသည ် လ ုံငစ်ငက် ုံ ရှ ရသော သက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူသည် 

 မနမ်ောန ုံငင်သံောေးမျောေး  ငေ်းနှေီး မ  ပ်နှမံှု ဥပရေအ  ဖစ်ရစ၊  ပည်ရထောငစ်ုံ မနမ်ောန ုံငင် ံ န ုံငင် ံခောေး ငေ်းနှေီး မ  ပ်နှမံှု ဥပရေ 

အ  ဖစ်ရစ ခွင  ်ပ မ န   ်ရှ ရ ေးအ ွက် အဆ ုံ ပ ချက်က ုံ  င ်ပ ော ွင ်ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့က ထုံ ်ရပေးရသော လ ုံငစ်င ်နငှ အ် ူ 

 မနမ်ောန ုံငင် ံ ငေ်းနှေီး မ  ပ်နှမံှု ရကော်မရှငသ် ုံ   ရလ ောက်ထောေး မည်။ 



အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးဥပရေ (ရပေါငေ်းစည်ေးထောေးရသောပံုံစံ) 
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(ခ)  မနမ်ောန ုံငင် ံ  ငေ်းနှေီး မ  ပ်နှမံှု ရကော်မရှငသ်ည် ပုံေမ်ခဲွ (က) အ  ရလ ောက်ထောေးချက်နငှ  ် စပ်လျဉ်ေး၍ လ ုံအပ်ပေါက 

ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့၏ သရဘောထောေးမှ ်ချက်က ုံ ရ ောငေ်းခံန ုံငသ်ည်။ 

 

အခန်ေး(၇) 

ငေှာေး မ်ေးသံုံေးစွြဲသ ူ

၁၆။ (က) ငေှာေး မ်ေးသံုံေးစွဲသူအ ဖစ် ရဆောင ွ်က်လ ုံသူသည် သက်ရသခံလက်မှ ်  ရှ  န ် သ ်မှ ်ချက်မျောေးနငှ အ် 

ညီသက်ရသခံ လက်မှ ် ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူထံ ရလ ောက်ထောေး မည်။ 

(ခ) သက်ရသခံ လက်မှ ်ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူသည် ပုံေမ်ခဲွ (က) အ  ရလ ောက်ထောေးချက်က ုံ စ စစ်ဖပီေး စည်ေးကမ်ေး ချက်မျောေး 

သ ်မှ ်၍ သက်ရသခံ လက်မှ ်ထုံ ်ရပေး ခငေ်း သ ုံ  မဟုံ ် သက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေး န ်ငင်ေး ပယ် ခငေ်း 

 ပ န ုံငသ်ည်။ 

၁၇။ ငေှာေး မ်ေးသံုံေးစွဲသူသည် - 

(က) အီလက်ထရ ောနစ် ထ ုံေးဖမဲလက်မှ ်ထုံ ်ရဖော်သည  ် အချက်အလက် ဖင  ်   ောေးဝငရ်သော ထ ုံေးဖမဲလက်မှ ်က ုံ 

အသံုံေး ပ သည ်အခေါ ယင်ေးထုံ ်ရဖော်သည ် အချက်အလက်က ုံ အ ခောေးသူမျောေး   ောေးမဝငအ်သံုံေး ပ  ခငေ်း မခံ ရစ န် 

ဂရုံစ ုံက် မည်။ 

(ခ) အီလက်ထရ ောနစ် ထ ုံေးဖမဲလက်မှ ်အ ွက် ထုံ ်ရပေးထောေးရသော သက်ရသခံလက်မှ ်က ုံ ခွင ် ပ ထောေးရသော 

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

ထပ်မံထည ်သွငေ်း န ်  ဖစ်သည ် အရ ကောငေ်းအ ောမျောေး ရသော်လည်ေးရကောငေ်း   ကျ ပည ်စံုံဖပီေး မှနက်နမ်ှုရှ ရစ န ်

ဂရုံစ ုံက် မည်။ 

(ဂ) အီလက်ထရ ောနစ် ထ ုံေးဖမဲလက်မှ ်ထုံ ်ရဖော်သည ် အချက်အလက်လ   ွံ့ ဝှက်မှု ရပေါက် ကောေးလ င ်ဖစ်ရစ၊ လ   ွံ့ 

ဝှက်မှုရပေါက် ကောေးန ုံငသ်ည ် အရ ခအရနမျ  ေး ရ ောက်ရှ ရနလ င် ဖစ်ရစ၊ သက်ရသခံ လက်မှ ်ထုံ ်ရပေးန ုံငခွ်င ရှ် သူက 

စီစဉ်ရပေးသည ် အ  ုံငေ်းရသော်လည်ေးရကောငေ်း၊ သင ်ရလျော်သည ် အစီအစဉ် ဖင ရ်သော်လည်ေးရကောငေ်း၊ မ မ ၏ အီလက် 

ထရ ောနစ် ထ ုံေးဖမဲလက်မှ ်နငှ  ် လုံပ်ငနေ်းဆက်စပ် ပ သ်က်ရနသူမျောေးထံ ရနေှာင် ရနေှး ကန  ် ကော ခင်ေး မရှ ရစဘဲ 

အရ ကောငေ်း ကောေး မည်။ 

၁၈။ ပုံေမ် -၁၇  ွင ် ရဖော် ပထောေးရသော အချက်မျောေးက ုံ ရဆောင ွ်က် န ် ပျက်ကွက် ခငေ်းရ ကောင  ်  ဖစ်ရပေါ်လောမည  ်

ထ ခ ုံက်နစ်နောဆံုံေးရှု ံေးမှု အကျ  ေးဆက်မျောေးအ ွက် ငေှာေး မ်ေးသံုံေးစွသူဲ ွင ် ောဝနရ်ှ ရစ မည်။ 

 

အခန်ေး(၈) 

အလီက်ထရ ောနစ်မှတတ်မ်ေး၊ အလီက်ထရ ောနစ်အချက်အလက် သတငေ်းလ ောနငှ  ်အလီက်ထရ ောနစ် ထိုံေးမမြဲလကမ်ှတမ်ျောေး 



အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးဥပရေ (ရပေါငေ်းစည်ေးထောေးရသောပံုံစံ) 
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၁၉။ (က)  ည်ဆဲဥပရေ စ် ပ် ပ်အ  စော ဖင ရ် ေးသောေး မည်ဟုံလည်ေးရကောငေ်း၊ လက်မှ ်ရ ေးထ ုံေး မည်ဟုံ လည်ေးရကောငေ်း၊ 

 ပဋ္ဌောနေ်းထောေးသည ် အရ ကောငေ်းအ ောမျောေးက ုံ အီလက်ထရ ောနစ်မှ ် မ်ေး၊ အီလကထ်ရ ောနစ် အချက်အလက ်

သ ငေ်းလွှောနငှ  ်အီလက်ထရ ောနစ် ထ ုံေးဖမဲလက်မှ ်  ုံ   ဖင  ် ပ လုံပ်န ုံငသ်ည်။ 

(ခ) ပုံေမ်ခဲွ (က) အ   ပ လုံပ်ထောေးရသော အီလက်ထရ ောနစ်မ ှ် မ်ေး၊ အီလက်ထရ ောနစ်အချက်အလက် သ ငေ်း လွှောနငှ  ်

အီလက်ထရ ောနစ် ထ ုံေးဖမဲလက်မှ ်မျောေးသည် သက်ဆ ုံင ်ောဥပရေအ   ပ လုံပ်ဘ သကဲ သ ုံ     ောေးဝငရ်စ  မည်။ 

၂၀။ မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူနငှ  ် လက်ခံသူ  ုံ  သည် အီလက်ထရ ောနစ်မှ ် မ်ေး၊ အီလကထ်ရ ောနစ် အချက် 

အလက်သ ငေ်းလွှောနငှ  ်အီလက်ထရ ောနစ် ထ ုံေးဖမဲလက်မှ ်ရပေးပ ုံ   ခငေ်း၊ လက်ခံ ယူ ခငေ်းနငှ ် သ ုံမှီေးထ နေ်းသ မ်ေး ခင်ေး   ုံ  က ုံ 

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

သရဘော ူညီချက်ရှ ပေါက ထ ုံသရဘော ူညီသည ် နည်ေးလမ်ေးနငှ အ်ညီ ရဆောင ွ်က်န ုံငသ်ည်။ 

 

အခန်ေး(၉) 

အလီက်ထရ ောနစ် နည်ေးပညောပ င  ်ပပြုလုံပ်သည ် ပဋညိောဉ်မျောေး 

၂၁။ ပဋ ညောဉ် ပ လုံပ် ော ွင ် ပဋ ညောဉ် ပ လုံပ်သူမျောေးအ ကောေး အ ခောေးနည်ေး ဖင  ်သရဘော ူညီချက်မရှ လ င ်ကမ်ေး လှမ်ေး ခငေ်း၊ 

ကမ်ေးလှမ်ေးချက်က ုံ လက်ခံ ခငေ်းနငှ  ် အ ခောေးလ ုံအပ်ရသော အချက်အလက် ပ လုံပ် ခင်ေး  ုံ  က ုံ အီလက်ထ ရ ောနစ ်

နည်ေးပညော ဖင  ်ရဆောင ွ်က်န ုံငသ်ည်။ 

၂၂။ အီလက်ထရ ောနစ်မှ ် မ်ေးနငှ  ် အီလက်ထရ ောနစအ်ချက်အလက်သ ငေ်းလွှော  ုံ  က ုံ မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူ 

က ုံယ်  ုံငက် ဖစ်ရစ၊ ယငေ်း၏က ုံယ်စောေး ရဆောင ွ်က်ခွင ရှ် သူက  ဖစ်ရစ၊ က ုံယ်  ုံငသ် ုံ  မဟုံ ် ယငေ်း၏က ုံယ်စောေး 

ရဆောင ွ်က်ခွင ရှ် သူက အလ ုံအရလျောက်ရဆောင ွ်က် န ်စီစဉ် ပ လုံပ်ထောေးရသော သ ငေ်းအချက်အလက်စနစ် ဖင  ်  ဖစ်ရစ 

ရပေးပ ုံ  ခဲ လ င ် မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူ၏ အီလက်ထရ ောနစ် မှ ် မ်ေး သ ုံ  မဟုံ ် အီလက်ထရ ောနစ ်

အချက်အလက်သ ငေ်းလွှော  ဖစ်သည်ဟုံ မှ ်ယူ မည်။ 

၂၃။ လက်ခံသူသည် ရအောက်ပေါအချက် စ် ပ် ပ်နငှ  ်က ုံက်ညီပေါက မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူ၏ သ င်ေး အချက်အလက်၊ 

အီလက်ထရ ောနစ်မှ ် မ်ေး သ ုံ  မဟုံ ် အီလကထ်ရ ောနစ် အချက်အလက်သ ငေ်းလွှောအမှန ် အ ဖစ် 

သ ်မှ ်ချက်မျောေးနငှ အ်ညီ မှ ်ယူဖပီေး ရဆောင ွ်က်ခွင ရှ် သည်- 

(က) လက်ခံသူနငှ  ်မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူ  ုံ   သရဘော ူညီထောေးသည ် နည်ေးလမ်ေးနငှ အ်ညီ အသံုံေး ပ ရပေးပ ုံ  ခဲ   ခငေ်း၊ 

(ခ) မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူနငှ  ် ဆက်နယွ်မှုရှ သူက ဖစ်ရစ၊ မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူ၏ က ုံယ်စောေး ရဆောင ွ်က ်

ခွင ရှ် သူက ဖစ်ရစ ရပေးပ ုံ  သည်က ုံ လက်ခံသူက လက်ခံ ရှ  ခငေ်း ဖစ်ဖပီေး မူလရဆောင ွ်က် ရပေးပ ုံ  သူ အသံုံေး ပ သည ် 

နည်ေးလမ်ေး ဖင  ်ရပေးပ ုံ  ခဲ  ခငေ်း။ 

၂၄။ အီလက်ထရ ောနစ်မှ ် မ်ေး သ ုံ  မဟုံ ် အီလက်ထရ ောနစ် အချက်အလက်သ ငေ်းလွှောက ုံ ရပေးပ ုံ  ဆဲ ဖစ်ရစ၊ 

မရပေးပ ုံ  မီ ဖစ်ရစ  မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူနငှ  ်လက်ခံသူ  ုံ  သည်- 

(က) ရအောက်ပေါ စ်နည်ေးနည်ေး ဖင  ်လက်ခံ ရှ ရ ကောငေ်းက ုံ အသ အမှ ် ပ န ုံငသ်ည်- 



အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးဥပရေ (ရပေါငေ်းစည်ေးထောေးရသောပံုံစံ) 

Page 11 of 19 

(၁) လက်ခံသူက က ုံယ်  ုံင ်ဖစ်ရစ၊ အလ ုံအရလျောက်နည်ေး ဖင  ်  ဖစ်ရစ၊ အ ခောေး စ်နည်ေးနည်ေး ဖင  ်ဖစ်ရစ ဆက် 

သွယ် ပန ်ကောေး ခငေ်း၊ 

(၂) လက်ခံသူက လက်ခံ ရှ ဖပီေး ဖစ်ရ ကောငေ်း မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူသ ုံ   လံုံရလောက်ရသော ညွှန ်ပမှု စ်ခုံခုံ  ပ လုံပ် 

 ခငေ်း၊ 

(ခ) လက်ခံ ရှ ရ ကောငေ်း အသ အမှ ် ပ  ခငေ်းနငှ  ်စပ်လျဉ်ေး၍ သီေး ခောေးသရဘော ူညီချက်  ပ လုံပ်န ုံငသ်ည်။ 

၂၅။ အီလက်ထရ ောနစ်မှ ် မ်ေး သ ုံ  မဟုံ ် အီလက်ထရ ောနစ် အချက်အလက်သ ငေ်းလွှော လက်ခံရ ကောငေ်း 

အသ အမှ ် ပ ချက်က ုံ လက်ခံ ရှ မှသော အ ည် ဖစ် မညဟ်ုံ မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူက- 

(က) သ ်မှ ်ထောေးသည ် က စစ ွင ် လက်ခံရ ကောငေ်း အသ အမှ ် ပ ချက်က ုံ လက်ခံ ရှ ခဲ  ခငေ်းမရှ လ င ် မူလ 

ရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူက မည်သည ်အခေါမ  ရပေးပ ုံ  ခဲ  ခငေ်းမရှ ဟုံ မှ ်ယူ မည်။ 

(ခ) သ ်မှ ်ထောေး ခငေ်းမရှ သည ် က စစ ွင ် သီေး ခောေးသ ်မှ ်သရဘော ူညီထောေးသည ် အချ နအ် ွငေ်း ဖစ်ရစ၊ အချ နက် ုံ 

သ ်မှ ်ထောေး ခငေ်းမရှ ပေါက သင ရ်လျော်သည ် အချ နအ် ွငေ်း ဖစ်ရစ လက်ခံရ ကောငေ်း အသ အမှ ်  ပ ချက်က ုံ 

မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူက လက်ခံ ရှ  ခငေ်းမရှ လ င ်မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူသည် ထ ုံသ ုံ  မ ရှ ရ ကောငေ်း လက်ခံသူသ ုံ   

အရ ကောငေ်း ကောေးန ုံင ်သည်။ 

၂၆။ မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူနငှ  ် လက်ခံသူ  ုံ  အ ကောေး ပ ုံ  လွှ ်သည ်အချ နန်ငှ  ် လက်ခံသည ်အချ န ် ုံ  နငှ  ် စပ်လျဉ်ေး ၍ 

သီေး ခောေးသရဘော ူညီချက်မရှ လ င ် အီလက်ထရ ောနစ်မှ  ်မ်ေး သ ုံ  မဟုံ ် အီလက်ထရ ောနစ် အချက်အလက် 

သ ငေ်းလွှောက ုံ- 

(က) ပ ုံ  လွှ ်သည ်အချ နသ်ည် မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူ သ ုံ  မဟုံ ် ယငေ်း၏ က ုံယ်စောေးလှယ်၏ ထ နေ်းချ ပ်မှု ပငပ်ရှ  

သ ငေ်းအချက်အလက်စနစ်အ ွငေ်းသ ုံ   ဝင်ရ ောက်သည ်အချ န ်ဖစ်သည်၊ 

(ခ) လက်ခံသည ်အချ နသ်ည် ရအောက်ပေါအ  ုံငေ်း  ဖစ်သည်- 

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

(၂) လက်ခံသူက သ ်မှ ်ထောေး ခငေ်းမရှ ရသော သ ငေ်းအချက်အလက်စနစ်က ုံ အသံုံေး ပ ခဲ ပေါက လက်ခံသူက 

လက်ခံ ရှ သည ်အချ န၊် 

(၃) သ ်မှ ်ထောေးရသော သ ငေ်းအချက်အလက်စနစ်မရှ ပေါက လက်ခံသူ၏ သ ငေ်းအချက် အလက်စနစ်အ ွငေ်း သ ုံ   

ဝငရ် ောက်သည ် အချ န၊် 

၂၇။ မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူနငှ  ်လက်ခံသူ  ုံ  သည်- 

(က) သီေး ခောေးသရဘော ူညီချက်မရှ လ င ် မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူ၏ လုံပ်ငနေ်း ည်ရှ ရသောရန ောက ုံ ပ ုံ  လွှ ်သည ် 

ရန ောဟုံ လည်ေးရကောငေ်း၊ လက်ခံသူ၏ လုံပ်ငန်ေး ည်ရှ ရသောရန ောက ုံ လက်ခံသည ်ရန ောဟုံ လည်ေးရကောငေ်း မှ ် 

ယူ မည်။ 

(ခ) စီေးပွောေးရ ေးလုံပ်ငနေ်းက ုံ  စ်ရန ောထက်ပ ုံ၍ လုံပ်က ုံငပ်ေါက အဓ ကစီေးပေွာေးရ ေးလုံပ်ငနေ်းလုံပ်က ုံငသ်ည ် ရန ောက ုံ 

လည်ေးရကောငေ်း၊ စီေးပွောေးရ ေးလုံပ်ငနေ်းလုံပ်က ုံငသ်ည ် ရန ောမရှ ပေါက ထ ုံသူအဖမဲ မ်ေး ရနထ ုံငရ်သော 



အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးဥပရေ (ရပေါငေ်းစည်ေးထောေးရသောပံုံစံ) 
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ရန ောက ုံလည်ေးရကောငေ်း၊ အဖွဲွံ့အစည်ေး ဖစ်ပေါက ဥပရေနငှ အ်ညီ ဖွဲွံ့စည်ေး ည်ရထောင ်ထောေးရသော ရန ောက ုံ လည်ေးရကောငေ်း 

အဖမဲ မ်ေး ရန ပ်လ ပ်စောဟုံ မှ ်ယူ မည။် 

အခန်ေး (၁၀) 

ကိုံယ်ရ ေးဆိုံင ်ောအချက်အလကက်ောကွယ်ပခငေ်း 

၂၇-bis-က။ က ုံယ်ရ ေးဆ ုံင ်ော အချက်အလက်က ုံ စီမထံ နေ်းသ မ်ေး န ် ောဝနရ်ှ သူသည်-3 

(၁) မ မ  ောဝနခံ်ရဆောင ွ်က် သည ် က ုံယ်ရ ေးဆ ုံင ်ောအချက်အလက်က ုံ အမျ  ေးအစောေး၊ လံုံ ခံ မှု အဆင  ်အ နေ်းအလ ုံက် 

ဥပရေနငှ အ်ညီ စနစ် ကျ ထ နေ်းသ မ်ေး ခငေ်း၊ ကောကွယ် ခငေ်းနငှ  ်စီမံခန  ခဲွ် ခင်ေး  ုံ  က ုံ ရဆောင ွ်က် မည်။ 

(၂)  ည်ဆဲဥပရေ စ် ပ် ပ်ပေါ  ပဋ္ဌောနေ်းချက်အ  ခွင ် ပ ချက် သ ုံ  မဟုံ ် က ုံယ်ရ ေးဆ ုံင ်ော အချက်အလက် ပ ုံငရ်ှင၏် 

ခွင  ်ပ ချက်အ မှအပ မ မ ၏စီမံခန  ခဲွ်မှုရအောက်ရှ  က ုံယ်ရ ေးဆ ုံင ်ော အချက်အလက်က ုံ အ ခောေးသူ 

 စ်ဦေး စ်ရယောက် သ ုံ  မဟုံ ် အဖွဲွံ့အစည်ေး စ်ခုံခုံသ ုံ   က ုံယ်ရ ေးဆ ုံင ်ော အချက်အလက် စ်စံုံ စ် ောအောေး 

စ စစ် နခွ်င  ်ပ  ခင်ေး၊ ဖွင ခ်ျ ခင်ေး၊ အသ ရပေး ခငေ်း၊  ဖန  ရ်ဝ ခငေ်း၊ ရပေးပ ုံ   ခငေ်း၊  ပ  ပင်ရ ပောငေ်းလဲ ခငေ်း၊ ဖျက်ဆီေး ခငေ်း၊ 

မ  တ ျူကူေးပွောေး ခငေ်း သ ုံ  မဟုံ ် သက်ရသခံအ ဖစ်  ငသွ်ငေ်း ခင်ေး မ ပ  ။ 

(၃) ဦေး ည်ချက်နငှ က် ုံက်ညီမှနက်နမ်ှုမရှ သည ် စီမံခန  ခဲွ် ခင်ေးက စစ ပ်မျောေးအ ွက် က ုံယ်ရ ေးဆ ုံင ်ော အချက်အလက် 

  ုံ   က ုံ သံုံေးစွဲ ခင်ေးမ ပ  ။ 

(၄) အချ နက်ောလ အကန  အ်သ ် ဖင  ် အသံုံေး ပ  န်  ည် ွယ်ရကောက်ယူထောေးရသော က ုံယ်ရ ေးဆ ုံင ်ော 

အချက်အလက်က ုံ သ ်မှ ်အချ နက်ောလ ရကျော်လွနပ်ေါက စနစ် ကျ ဖျက်ဆီေး မည်။ 

၂၇-bis-ခ။  ည်ဆဲဥပရေ စ် ပ် ပ်အ  က ုံယ်ရ ေးဆ ုံင ်ော အချက်အလက်အပေါအဝင ် သ ငေ်းအချက် အလက်က ုံ 

လက်ခံ ရှ သည ် စံုံစမ်ေးစစ်ရဆေးရ ေးအဖွဲွံ့ စ်ခုံခုံသည်လည်ေးရကောငေ်း၊ ယငေ်း၏ က ုံယ်စောေး ောဝန ်လွှဲအပ် ခငေ်းခံ ရသော 

သ ုံ  မဟုံ ် ညွှန ်ကောေးမှုရအောက် ွငရ်ှ ရသော ပုံဂ္  လ်သည်လည်ေးရကောငေ်း မ မ  ရှ ထောေး သည ် 

သ ငေ်းအချက်အလက်မျောေးက ုံ ဥပရေအ  ထုံ ်ရဖော်ရ ပောဆ ုံ န ် ောဝနရ်ှ မှုမှ စ်ပေါေး လ   ွံ့ ဝှက်ထောေး မည်။4 

၂၇-bis-ဂ။ က ုံယ်ရ ေးဆ ုံင ်ော အချက်အလက ် စီမံခန  ခဲွ် ခငေ်းက စစ ပ်မျောေး ွင ် ရအောက်ပေါက စစ ပ်မျောေး 

သက်ဆ ုံင ်ခငေ်းမရှ ရစ -5 

(၁) ဗဟ ုံအဖွဲွံ့က  ောဝနရ်ပေးအပ်ရသော အစ ုံေး ဌောန၊ စံုံစမ်ေးစစ်ရဆေးရ ေးအဖွဲွံ့ သ ုံ  မဟုံ ်   ောေးဥပရေ စ ုံေးမ ုံေးရ ေးအဖွဲွံ့က 

ဆ ုံက်ဘောလံုံ ခံ ရ ေး၊ ဆ ုံက်ဘော  ုံက်ခ ုံက် ခငေ်း၊ ဆ ုံက်ဘော အလွဲအသံုံေး ပ  ခငေ်း၊ ဆ ုံက်ဘော 

 

3 အယ်ေ ီော၏ မှ ်ချက် - ဤ ပဋ္ဌောနေ်းချက်မျောေးသည် အ ည်မ ပ  ရသေးရသော ၂၀၂၁ ခုံနစှ်၊ ရဖရဖော်ဝေါ ီလ ဆ ုံက်ဘောလံုံ ခံ ရ ေးဥပ ရေ မူ ကမ်ေး (CSL)၊ 

အပ ုံေ ်၁၃ မှ ယူထောေးပေါသည်။ 

 

4 ဆ ုံက်ဘောလံုံ ခံ ရ ေးဥပ ရေ မူ ကမ်ေး အပ ုံေ ်၁၄ 

5 ဆ ုံက်ဘောလံုံ ခံ ရ ေးဥပ ရေ မူ ကမ်ေး အပ ုံေ ်၁၅ 



အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးဥပရေ (ရပေါငေ်းစည်ေးထောေးရသောပံုံစံ) 

Page 13 of 19 

မရ ော် ဆမှုမျောေး ဖစ်ပေွာေး ခငေ်း သ ုံ  မဟုံ ် ဆ ုံက်ဘောမှုခငေ်းနငှ  ် သက်ဆ ုံင၍် ဟန   ်ောေးကောကွယ် ခငေ်း၊ ရှောရဖွ 

ရထောက်လှမ်ေး ခငေ်း၊ စံုံစမ်ေးစစ်ရဆေး ခငေ်း၊   ောေးရံုံ ေး စ်ခုံခုံ ွင ်သက်ရသခံအ ဖစ်  ငသွ်ငေ်း ခငေ်း၊ 

(၂) ဗဟ ုံအဖွဲွံ့က  ောဝနရ်ပေးအပ်ထောေးရသော အစ ုံေး ဌောန၊ စံုံစမ်ေးစစ်ရဆေးရ ေးအဖွဲွံ့ သ ုံ  မဟုံ ်   ောေးဥပရေ 

စ ုံေးမ ုံေးရ ေးအဖွဲွံ့က  ပစ်မှုဆ ုံင ်ော က စစ ပမ်ျောေးအလ ုံက် စီမံရဆောင ွ်က်ခွင အ်ောဏောအ  ရဆောင ွ်က်သည  ်

ရှောရဖွရထောက်လှမ်ေး ခငေ်း၊ စံုံစမ်ေးစစ်ရဆေး ခငေ်း၊ သ ငေ်း ယူစုံစည်ေး ခငေ်း၊   ောေးစွဲဆ ုံ ငပ် ုံ   ခငေ်းနငှ  ်   ောေးရံုံ ေး 

 စ်ခုံခုံ ွင ်သက်ရသခံအ ဖစ်  ငသွ်င်ေး ခငေ်း၊ 

(၃) ဆ ုံက်ဘောလံုံ ခံ ရ ေးနငှ  ် ဆ ုံက်ဘောမှုခငေ်းဆ ုံင ်ော က စစ ပ်မျောေးသည် န ုံငင်ရံ ော်၏ အချ ပ်အ ခောအောဏော 

 ည် ံ ခ ုံငဖ်မဲရ ေး၊  ည်ဖင မ်ရအေးချမ်ေးရ ေး၊ အမျ  ေးသောေးလံုံ ခံ ရ ေးက စစ ပ်မျောေးနငှ  ် သက်ဆ ုံငရ်သော စီမံ 

ရဆောင ွ်က်ပ ုံငခွ်င အ်ောဏောအ  ရဆောင ွ်က်သည ် ရှောရဖွရထောက်လှမ်ေး ခငေ်း၊ စံုံစမ်ေးစစ်ရဆေး ခင်ေး၊ သ ငေ်း 

 ယူစုံစည်ေး ခငေ်း၊ သ ငေ်းရပေါငေ်းစပ်ည  နှု ငေ်းရဆောင ွ်က် ခငေ်း၊ 

(၄) ပုံေမ်ခဲွ (၃) ပေါ က စစ ပ်မျောေးအောေး စီမံရဆောင ွ်က် ော ွင ်ဗဟ ုံအဖွဲွံ့က ဖစ်ရစ၊ ဗဟ ုံအဖွဲွံ့က  ောဝနရ်ပေးအပ်ရသောဌောန 

သ ုံ  မဟုံ ် အဖွဲွံ့အစည်ေးက ဖစ်ရစ စီမံပ ုံငခွ်င အ်ောဏောခဲွ ခောေးသ ်မှ ် ခငေ်းနငှ  ် ယငေ်းသ ်မှ ်ချက်မျောေးနငှ အ်ညီ 

စီမံရဆောင ွ်က် ခငေ်း။” 

အခန်ေး(၁၁) 

စီမံခန  ်ခွြဲရ ေးနညေ်းလမေ်းအ  အရ ေးယူပခငေ်း 

၂၈။ ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့သည် သက်ရသခံလက်မှ ်ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူက လ ုံငစ်ငစ်ည်ေးကမ်ေးချက် စ် ပ် ပ်က ုံ 

ရဖောက်ဖျက်လ င ်ဖစ်ရစ၊ ဤဥပရေပေါ  ပစ်မှု စ် ပ် ပ်က ုံ ရဖောက်ဖျက်ကျျူေးလွနရ် ကောငေ်း  ပစ်မှုထငရ်ှောေး စီ င ်ခငေ်း 

ခံ လ င ်ဖစ်ရစ ထ ုံသူအောေးရအောက်ပေါ စီမံခန  ခဲွ်ရ ေးဆ ုံင ်ော အမ န   ်စ် ပ် ပ်ချမှ ်န ုံငသ်ည်- 

(က) သ ်မှ ်ထောေးရသော ေဏရ် ကေးရင ွပ်ရ ုံက် ခငေ်း၊ 

(ခ) လ ုံငစ်ငက် ုံ ကောလအကန  အ်သ ် ဖင  ် ပ်ဆ ုံငေ်း ခငေ်း၊ 

(ဂ) လ ုံငစ်ငက် ုံပယ်ဖျက် ခင်ေး။ 

၂၉။ သက်ရသခံလက်မှ ်ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူသည် ငေှာေး မ်ေးသံုံေးစွဲသူက သက်ရသခံလက်မှ ်ပေါ စည်ေးကမ်ေးချက် 

 စ် ပ် ပ်က ုံ ရဖောက်ဖျက်လ င ်ဖစ်ရစ၊ ဤဥပရေပေါ ပစ်မှု စ် ပ် ပ်က ုံ ရဖောက်ဖျက်ကျျူေးလွနရ် ကောငေ်း  ပစ်မှုထင ်ရှောေး 

စီ င ်ခငေ်းခံ လ င ်ဖစ်ရစ ထ ုံသူအောေး ရအောက်ပေါစီမံခန  ခဲွ်ရ ေးဆ ုံင ်ော အမ န   ်စ် ပ် ပ်က ုံ ချမှ ်န ုံငသ်ည်- 

(က) သက်ရသခံလက်မှ ်က ုံ ကောလအကန  အ်သ ် ဖင  ် ပ်ဆ ုံငေ်း ခငေ်း၊ 

(ခ) သက်ရသခံလက်မှ ်က ုံ ပယ်ဖျက် ခငေ်း။ 

 

အခန်ေး(၁၂) 

ပပငဆ်ငရ်ပေး န် ရလ ောက်ထောေးပခငေ်းနငှ  ်အယူခံပခငေ်း 
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၃၀။ (က) သက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူက သက်ရသခံလက်မှ ်ထုံ ်ရပေး န်  ငင်ေးပယ် ခင်ေး၊ 

သက်ရသခံလက်မှ ်က ုံ ကောလအကန  အ်သ ် ဖင  ်  ပ်ဆ ုံငေ်း ခင်ေး သ ုံ  မဟုံ ် ပယ်ဖျက် ခငေ်းနငှ  ် စပ်လျဉ်ေး၍ ချမှ ် 

သည ်အမ န   ် သ ုံ  မဟုံ ် ဆံုံေး ဖ ်ချက်  စ် ပ် ပ်က ုံ မရကျနပ်သူသည် အဆ ုံပေါ အမ န   ် သ ုံ  မဟုံ ် ဆံုံေး ဖ ်ချက် 

ချမှ ်သည ်ရန   က်မှ  က်ရပေါငေ်း ၃၀ အ ွငေ်း ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့ထံ  ပငဆ်ငရ်ပေး န ်ရလ ောက်ထောေး န ုံငသ်ည်။ 

(ခ) ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့သည် သက်ရသခံလက်မှ ်ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူက ချမှ ်ရသောအမ န   ်သ ုံ  မဟုံ ် ဆံုံေး ဖ ် ချက်က ုံ 

အ ည် ပ  ခငေ်း၊  ပငဆ်င ်ခငေ်း သ ုံ  မဟုံ ် ပယ်ဖျက် ခငေ်း  ပ န ုံငသ်ည်။ 

၃၁။ (က) ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့က လ ုံငစ်ငထ်ုံ ်ရပေး န ်  ငငေ်းပယ် ခငေ်း ၊ သ ်မှ ်ထောေးရသော ေဏရ် ကေးရင ွ  ပ်ရ ုံက်  ခငေ်း၊ 

လ ုံငစ်ငက် ုံ ကောလအကန  အ်သ ် ဖင  ် ပ်ဆ ုံငေ်း ခငေ်း သ ုံ  မဟုံ ် ပယ်ဖျက် ခငေ်းနငှ  ် စပ်လျဉ်ေး၍ ဖစ်ရစ၊ ပုံေမ် ၃၀၊ ပုံေမ်ခဲွ (ခ) 

အ  ချမှ ်သည ်အမ န   ် သ ုံ  မဟုံ ် ဆံုံေး ဖ ်ချက်  စ် ပ် ပ်က ုံ ဖစ်ရစ မရကျနပ်သူသည် အဆ ုံပေါ အမ န   ် သ ုံ  မဟုံ  ်

ဆံုံေး ဖ ်ချက်ချသည ်ရန   က်မှ  က်ရပေါငေ်း ၆၀ အ ွငေ်း ဗဟ ုံအဖွဲွံ့သ ုံ   အယူခံန ုံငသ်ည်။ 

(ခ) ဗဟ ုံအဖွဲွံ့သည် ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့က ချမှ ်ရသော အမ န   ် သ ုံ  မဟုံ ် ဆံုံေး ဖ ်ချက်က ုံ အ ည် ပ  ခငေ်း၊  ပငဆ်င ်  ခငေ်း 

သ ုံ  မဟုံ ် ပယ်ဖျက် ခငေ်း  ပ န ုံငသ်ည်။ 

၃၂။ ဗဟ ုံအဖွဲွံ့က ပုံေမ် ၃၁၊ ပုံေမ်ခဲွ (ခ)အ  ချမှ ်သည ် ဆံုံေး ဖ ်ချက်သည် အဖပီေးအ ပ ် ဖစ်ရစ မည်။ 

 

အခန်ေး(၁၃) 

ပပစ်မှုနငှ ပ်ပစ်ေဏ်မျောေး 

၃၃။ မည်သူမဆ ုံ အီလက်ထရ ောနစ်ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေး နည်ေးပညောက ုံ အသံုံေး ပ ၍ ရအောက်ပေါ  ပ လုံပ်မှု  စ် ပ် ပ်က ုံ 

ကျျူေးလွနရ် ကောငေ်း  ပစ်မှုထငရ်ှောေးစီ င ်ခင်ေးခံ လ င် ထ ုံသူအောေး ရထောငေ်ဏ ်အနည်ေးဆံုံေး ၇ နစှ်မှ အမျောေးဆံုံေး ၁၅ နစှ်အထ  

အနည်ေးဆံုံေး ငေါေးနစှ်မှ အမျောေးဆံုံေး ခုံနစှ်နစှ်အထ  ချမှ ် မည ် အ ပင ်ရငေွဏလ်ည်ေး ချမှ ်န ုံင်သည်- 

(က) န ုံငင်ရံ ော်၏လံုံ ခံ ရ ေး၊   ောေးဥပရေစ ုံေးမ ုံေးရ ေးနငှ  ် နယ်ရ မရအေးချမ်ေးသောယောရ ေး၊   ုံငေ်း င်ေးသောေး စည်ေးလံုံေး 

ညီညွ ်ရ ေး၊ န ုံငင်ရံ ော်၏ စီေးပွောေးရ ေး သ ုံ  မဟုံ ် အမျ  ေးသောေးယဉ်ရကျေးမှုက ုံ ထ ခ ုံက်ရစသည ်  ပ လုံပ်မှု  စ် ပ် ပ် က ုံ 

 ပ လုံပ် ခငေ်း၊ 

(ခ) န ုံငင်ံရ ော်၏လံုံ ခံ ရ ေး၊   ောေးဥပရေစ ုံေးမ ုံေးရ ေးနငှ  ် နယ်ရ မရအေးချမ်ေးသောယောရ ေး၊   ုံငေ်း င်ေးသောေး စည်ေးလံုံေးညီ 

ညွ ်ရ ေး၊ န ုံငင်ရံ ော်၏ စီေးပွောေးရ ေး သ ုံ  မဟုံ ် အမျ  ေးသောေးယဉ်ရကျေးမှုနငှ ် စပ်လျဉ်ေးသည ် န ုံင်ငရံ ော်၏ လ   ွံ့ ဝှက် 

ချက်နငှ  ်သက်ဆ ုံငရ်သော သ ငေ်းအချက်အလက် စ် ပ် ပ်က ုံ  ယူ ခငေ်း သ ုံ  မဟုံ ် ရပေးပ ုံ   ဖန  ခ်ျ  ခငေ်း။ 

၃၄။ မည်သူမဆ ုံ ရအောက်ပေါ ပ လုံပ်မှု စ် ပ် ပ်က ုံ ကျျူေးလွနရ် ကောငေ်း  ပစ်မှုထငရ်ှောေးစီ င ်ခငေ်း ခံ လ င ် ထ ုံသူအောေး 

ရထောငေ်ဏ ် ၅ နစှ် အထ  ဖစ်ရစ၊ ရငေွဏ ်ဖစ်ရစ၊ ေဏန်စှ် ပ်လံုံေး ဖစ်ရစ ချမှ ် မည်။ ရငေွဏက်ျပ်သ နေ်းငေါေးဆယ်မှ 

ကျပ်သ နေ်း  စ် ောအထ  ချမှ ် မည်။ ရငေွဏမ်ရဆောငပ်ေါက ရထောငေ်ဏအ်နည်ေးဆံုံေး  စ်နစှ်မှ အမျောေးဆံုံေး သံုံေးနစှ ်

အထ ချမှ ် မည်- 



အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးဥပရေ (ရပေါငေ်းစည်ေးထောေးရသောပံုံစံ) 

Page 15 of 19 

(က) အီလက်ထရ ောနစ်မှ ် မ်ေး၊ အီလက်ထရ ောနစ်အချက်အလက် သ ငေ်းလွှော သ ုံ  မဟုံ ် ကွနပ်ျျူ ော ပရ ုံဂ 

 မ် စ်ခုံလံုံေးက ုံ ဖစ်ရစ၊ ပရ ုံဂ မ် စ်စ  ် စ်ရေသက ုံ ဖစ်ရစ မရ ုံေးမရ ဖောင ရ်သောသရဘော ဖင  ် ရပေးပ ုံ   ခငေ်း၊ 

ရနေှာင် ယှက် ခငေ်း၊  ပ  ပင် ခင်ေး၊ ရ ပောငေ်းလဲ ခင်ေး၊ ဖျက်ဆီေး ခင်ေး၊ ခ ုံေးယူ ခငေ်း သ ုံ  မဟုံ ် ထ ခ ုံက်ဆံုံေးရှု ံေးရစ ခငေ်း၊ 

(ခ) မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူနငှ  ်လက်ခံသူ  ုံ  ၏ ခွင ် ပ ချက်မရှ ဘဲ ကွနပ်ျျူ ောကွန ်က်အ ွငေ်း ဆက်သွယ်မှု  စ်ခုံခုံက ုံ 

 ကောေး ဖ ် ခငေ်း၊ ဆက်သွယ်မှု စ်ခုံခုံ ွင ် ပေါဝငသ်ည ် အချက် စ် ပ် ပ်က ုံ အသံုံေး ပ  ခင်ေး သ ုံ  မဟုံ ် 

အ ခောေးသူ စ်ဦေးဦေးသ ုံ   ထုံ ်ရဖော် ခငေ်း၊ 

(ဂ) ပုံဂ္  လ် စ်ဦေး စ်ရယောက်၏ ခွင  ်ပ ချက်သ ုံ  မဟုံ ် သရဘော ူညီချက်မရှ ဘဲ ထ ုံသူ၏ လံုံ ခံ မှုအဆင  ် ထောေးရှ  

ရသောအမှ ်၊ စကောေးဝှက် သ ုံ  မဟုံ ် အီလက်ထရ ောနစထ် ုံေးဖမဲလက်မှ ် ဖင  ် အ ခောေးပုံဂ္  လ် စ်ဦေးဦေးသ ုံ     ုံက်ရ ုံက် 

 ဖစ်ရစ၊ သွယ်ဝ ုံက်၍ ဖစ်ရစ ဆက်သွယ်အသံုံေး ပ  ခငေ်း၊ 

(ဃ) အဖွဲွံ့အစည်ေး စ်ခုံခုံ သ ုံ  မဟုံ ် ပုံဂ္  လ် စ်ဦေးဦေးက ုံ ထ ခ ုံက်နစ်နောရစ န ်ဖစ်ရစ၊ ဂုံဏသ် ကခောကျဆငေ်းရစ န ်  ဖစ်ရစ၊ 

သ ငေ်းအချက်အလက်က ုံ အီလက်ထရ ောနစ်နည်ေးပညော ဖင  ်  ပ လုံပ် ခငေ်း၊  ပ  ပင ်ခငေ်း သ ုံ  မဟုံ ် ရ ပောငေ်း လဲ ခငေ်း၊ 

ထ ုံသ ုံ   ပ လုံပ် ခငေ်း၊  ပ  ပင် ခင်ေး သ ုံ  မဟုံ ် ရ ပောငေ်းလဲ ခငေ်း ပ လုံပ်ထောေးသည ် အချက်အလက်က ုံ ဖန  ခ်ျ   ခငေ်း။ 

၃၅။ မည်သည ်သက်ရသခံလက်မှ ်ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူ၊ ယငေ်း၏ အ ောရှ  သ ုံ  မဟုံ ် ဝနထ်မ်ေးမဆ ုံ ကကီေး ကပ်မှု အဖွဲွံ့က 

ထုံ ် ပနရ်သောအမ န  ပ်ေါ  ောေး မစ်ချက် စ် ပ် ပ်က ုံ ရဖောက်ဖျက်ကျျူေးလွနရ် ကောငေ်း  ပစ်မှုထငရ်ှောေးစီ င ်  ခငေ်းခံ လ င် 

ထ ုံသူအောေး ရထောငေ်ဏ ် ၃နစှ် အထ  ဖစ်ရစ၊ ရငေွဏ ်ဖစ်ရစ ၊ ေဏန်စှ် ပ်လံုံေး ဖစ်ရစ ချမှ ် မည်။  ရငေွဏက်ျပ် 

 စ်ဆယ်သ နေ်းမှ ကျပ်သ နေ်းငေါေးဆယ် အထ  ချမှ ် မည်။ ရငေွဏမ်ရဆောငပ်ေါက ရထောငေ်ဏအ်နည်ေးဆံုံေး ရ ခောက်လမှ 

အမျောေးဆံုံေး  စ်နစှ် အထ  ချမှ ် မည်။ 

၃၆။ မည်သူမဆ ုံ ဤဥပရေအ  ထုံ ် ပနထ်ောေးရသော နည်ေးဥပရေမျောေး၊ အမ န  ရ် ကော် ငောစောနငှ  ် အမ န  မ်ျောေးပေါ  ောေး မစ ်

ချက် စ် ပ် ပ်က ုံ ရဖောက်ဖျက်ကျျူေးလွနရ် ကောငေ်း  ပစ်မှုထငရ်ှောေး စီ င ်ခငေ်းခံ လ င ် ထ ုံသူအောေး ရထောငေ်ဏ ်   နစှ်(၁)

အထ  ဖစ်ရစ၊ ရငေွဏ ်ဖစ်ရစ၊ ေဏန်စှ် ပ်လံုံေး ဖစ်ရစ ချမှ ် မည်။ ရငေွဏက်ျပ် စ်သ နေ်းမှ ကျပ်သံုံေးသ နေ်းအထ  

ချမှ ် မည်။ ရငေွဏမ်ရဆောငပ်ေါက ရထောငေ်ဏ ်သံုံေးလ အထ  ချမှ ် မည်။ 

၃၇။ မည်သူမဆ ုံ ရအောက်ပေါ ပ လုံပ်မှု စ် ပ် ပ်က ုံ ကျျူေးလွနရ် ကောငေ်း  ပစ်မှုထငရ်ှောေး စီ င ်ခငေ်းခံ လ င ် ထ ုံသူအောေး 

ရထောငေ်ဏ ် ၁ နစှ် အထ  ဖစ်ရစ၊ ရငေွဏ ်ဖစ်ရစ၊ ေဏန်စှ် ပ်လံုံေး ဖစ်ရစ ချမှ ် မည်။ ရငေွဏ ် ကျပ် စ်သ နေ်းမှ 

ကျပ်သံုံေးသ နေ်းအထ  ချမှ ် မည်။ ရငေွဏမ်ရဆောငပ်ေါက ရထောငေ်ဏ ်သံုံေးလ အထ  ချမှ ် မည်။ 

(က) သက်ရသခံလက်မှ ် ရှ  န ် ရလ ောက်ထောေး ော ွင ်ဖစ်ရစ၊ သက်ရသခံလက်မှ ်က ုံ  ပ်ဆ ုံငေ်း န ် သ ုံ  မဟုံ ် 

ရုံပ်သ မ်ေး န ်  င ်ပ ော ွင ်ဖစ်ရစ မ မ ၏ အရထောက်အထောေး သ ုံ  မဟုံ ် အသံုံေး ပ ခွင က် ုံ သက်ရသခံ လက်မှ ် 

ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူထံ သ လျက်နငှ  ်မမှနမ်ကန ်င ်ပ ခငေ်း၊ 

(ခ) ဤဥပရေနငှ အ်ညီ လုံပ်ငနေ်း ောဝနမ်ျောေး ရဆောင ွ်က်ရသော ဗဟ ုံအဖွဲွံ့ နငှ  ် ယငေ်းက ောဝနလ်ွှဲအပ် ခငေ်းခံ သည ် အဖွဲွံ့ 

သ ုံ  မဟုံ ် ပုံဂ္  လ်က ုံ ဖစ်ရစ၊ ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့ နငှ  ် ယငေ်းက ောဝနလ်ွှဲအပ် ခငေ်းခံ သည ်အဖွဲွံ့ သ ုံ  မဟုံ ် ပုံဂ္  လ် 



အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးဥပရေ (ရပေါငေ်းစည်ေးထောေးရသောပံုံစံ) 
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က ုံ ဖစ်ရစ၊ ဟန   ်ောေးရနေှာက်ယှက် ခငေ်း၊  ောေးဆီေး ခငေ်း၊ လက်ရ ောက်မှု ပ  ခငေ်း သ ုံ  မဟုံ ် ဤဥပရေနငှ အ်ညီ 

ရဆောင ွ်က် န ်ရ ောငေ်းဆ ုံချက်က ုံ လ ုံက်နော န ်ပျက်ကွက် ခင်ေး။ 

၃၈။ မည်သူမဆ ုံ ဤဥပရေပေါ  ပစ်မှု စ် ပ် ပ်က ုံ ကျျူေးလွန ်န ် အောေးထုံ ်လ င ်ဖစ်ရစ၊ ပူေးရပေါငေ်း ကံစည်၍ 

 ပစ်မှုရ မောက်ရသော  ပ လုံပ်မှုက ုံ  ပ လုံပ်လ င ်ဖစ်ရစ၊  ပစ်မှုကျျူေးလွန ်ော ွင ် အောေးရပေးကူညီလ င ်ဖစ်ရစ ယငေ်း ပစ်မှု 

အ ွက် ဤဥပရေ ွင ် ပဋ္ဌောနေ်းထောေးသည ်  ပစ်ေဏခ်ျမှ ် ခင်ေး ခံ မည်။ 

၃၈-bis 6 -က။ က ုံယ်ရ ေးဆ ုံင ်ော အချက်အလက်မျောေးအောေး စီမံထ နေ်းသ မ်ေး န ်  ောဝနရ်ှ သူသည် က ုံယ်ရ ေးဆ ုံင ်ော 

အချက်အလက် က ုံ ဤဥပရေပေါ  ပဋ္ဌောနေ်းချက်မျောေးနငှ အ်ညီ စီမံခန  ခဲွ် ခင်ေးမ ပ ရ ကောငေ်း  ပစ်မှုထငရ်ှောေး စီ င ်ခငေ်းခံ လ င် 

ထ ုံသူက ုံ အနည်ေးဆံုံေး စ်နစှ်မှ အမျောေးဆံုံေးသံုံေးနစှ်အထ  ရထောငေ်ဏ ်ဖစ်ရစ၊ ကျပ် သ နေ်း စ် ောထက်မပ ုံရသော 

ရငေွဏ ်ဖစ်ရစ၊ ေဏန်စှ် ပ်လံုံေး ဖစ်ရစ ချမှ ် မည်။ 

၃၈-ခ။ မည်သူမဆ ုံ သက်ဆ ုံင ်ောပုံဂ္  လ်၏ ခွင  ်ပ ချက်မရှ ဘဲ လူပုံဂ္  လ် စ်ဦေး စ်ရယောက်၏ က ုံယ်ရ ေး ဆ ုံင ်ော 

အချက်အလက်က ုံ  ယူ ခငေ်း၊ ဖွင ခ်ျ ခငေ်း၊ အသံုံေး ပ  ခင်ေး၊ ဖျက်ဆီေး ခငေ်း၊  ပ  ပင်ရ ပောငေ်းလဲ ခငေ်း၊  ဖန  ရ်ဝ ခငေ်း၊ 

 စ်ဦေး စ်ရယောက်ထံသ ုံ   ရပေးပ ုံ   ခငေ်း သ ုံ  မဟုံ ် အလွဲအသံုံေး ပ  ခငေ်း ဖစ်ရ ကောငေ်း  ပစ်မှုထငရ်ှောေး စီ င ်ခငေ်းခံ လ င ်ထ ုံသူက ုံ 

အနည်ေးဆံုံေး  စ်နစှ်မှ အမျောေးဆံုံေး သံုံေးနစှ်အထ  ရထောငေ်ဏ ်ဖစ်ရစ၊ ကျပ်သ နေ်း ငေါေးဆယ်ထက်မပ ုံရသော ရငေွဏ ်ဖစ်ရစ၊ 

ေဏန်စှ် ပ်လံုံေး ဖစ်ရစ ချမှ ် မည်။ 

၃၈-ဂ။ မည်သူမဆ ုံ ဆ ုံက်ဘောနယ်ပယ် ွင ် အမျောေး ပညသူ် အထ  ် လန   ်ဖစ်ရစ န၊် အယံုံအ ကည် ပျက်ရစ န၊် 

အ ကည်ည  ပျက်ရစ န ် သ ုံ  မဟုံ ် အသငေ်းအဖွဲွံ့ကွဲရစ န ်  ည် ွယ်၍ သ ငေ်း ုံ သ ုံ  မဟုံ ် သ ငေ်းမှောေး 

 ပ လုံပ်ဖန ်ီေး ခင်ေးက ုံ ကျျူေးလွနရ် ကောငေ်း  ပစ်မှုထငရ်ှောေးစီ င ်ခငေ်းခံ လ ငထ် ုံသူက ုံ အနည်ေးဆံုံေး  စ်နစှ်မှ အမျောေးဆံုံေး 

သံုံေးနစှ်အထ  ရထောငေ်ဏ ်ဖစ်ရစ၊ ကျပ်သ နေ်းငေါေးဆယ်ထက်မပ ုံရသော ရငေွဏ် ဖစ်ရစ၊ ေဏန်စှ် ပ်လံုံေး ဖစ်ရစ ချမှ ် မည်။ 

၃၈-ဃ။ မည်သူမဆ ုံ န ုံငင်ရံ ော်၏ အချ ပ်အ ခောအောဏော၊ လံုံ ခံ ရ ေး၊  ည်ဖင မ်ရအေးချမ်ေးရ ေး၊   ောေးဥပရေ စ ုံေးမ ုံေးရ ေး 

သ ုံ  မဟုံ ်   ုံငေ်း ငေ်းသောေးစည်ေးလံုံေးညီညွ ်ရ ေးက ုံ ဖခ မ်ေးရ ခောက်ရနေှာင် ယှက်ဖျက်ဆီေး န ်  ည် ွယ်ချက် ဖင ် 

ဆ ုံက်ဘောအ ငေ်းအ မစ်က ုံ  ယူပ ုံငခွ်င မ်ရှ ရအောင ်  ောေးဆီေး ခင်ေး၊ ခက်ခဲရအောင ်  ပ လုံပ် ခငေ်း သ ုံ  မဟုံ ် ခွင  ်ပ ချက်မရှ ဘဲ 

ဆ ုံက်ဘောအ ငေ်းအ မစ်က ုံ ထ ုံေးရဖောက်ဝငရ် ောက် န ် ကက  ေးစောေး ခငေ်း၊ ခွင  ်ပ ထောေးသည်ထက်ပ ုံ၍ အသံုံေး ပ  ခငေ်း၊ 

 စ်စံုံ စ်ရယောက်က ုံ ထ ခ ုံက်ရစ န ်  ည် ွယ်ချက် ဖင  ် ကွနပ်ျျူ ော ွင ် ရမောလ်ဝဲ ်ထည ်သွငေ်း ခင်ေး ဖင ် 

ဆ ုံက်ဘော  ုံက်ခ ုံက်မှုက ုံ ကျျူေးလွန ် ရ ကောငေ်း  ပစ်မှုထငရ်ှောေးစ ီင ်ခငေ်းခံ လ င ် ထ ုံသူက ုံ အနည်ေးဆံုံေး နစှ်နစှ်မှ အမျောေးဆံုံေး 

ငေါေးနစှ်အထ  ရထောငေ်ဏ ်ဖစ်ရစ၊ ကျပ်သ နေ်းသံုံေး ောထက် မပ ုံရသော ရငေွဏ ်ဖစ်ရစ၊ ေဏန်စှ် ပ်လံုံေး ဖစ်ရစ ချမှ ် မည်။ 

၃၈-င။ မည်သူမဆ ုံ န ုံငင်ရံ ော်နငှ အ် ခောေးန ုံင်င ံ ုံ  ၏  ငေ်းနှေီးရသောဆက်ဆံရ ေးက ုံ ထ ခ ုံက်ပျက် ပောေးရစ န ုံငသ်ည ် 

 ည် ွယ်ချက် ဖင လ်ည်ေးရကောငေ်း၊ အ ခောေးန ုံင်င ံစ်ခုံခုံ၏ အကျ  ေးစီေးပွောေးအလ ုံ  ငေှာလည်ေးရကောငေ်း၊ န ုံငင်ံရ ော်နငှ  ်

 

6  ဆ ုံက်ဘောလံုံ ခံ ရ ေး ဥပရေ မူ ကမ်ေး၏ အပ ုံေ ် ၅၆၊ ၅၇၊ ၆၄၊ ၇၀၊ ၇၁ မှ ကျယ် ပန  စ်ွော ကူေးယူထောေးသည်။ (သ ုံ  ရသေ်ာ အချ  ွံ့  ပစ်ေဏမ်ျောေး ရ ပောငေ်းလဲ 

ထောေးသည်။) 



အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးဥပရေ (ရပေါငေ်းစည်ေးထောေးရသောပံုံစံ) 
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အ ခောေးန ုံငင်မံျောေးအ ကောေး ပူေးရပေါငေ်းရဆောင ွ်က်ရနရသော လံုံ ခံ ရ ေးအ  လ   ွံ့ ဝှက်ထောေးသည ် ဆ ုံက်ဘောအ ငေ်းအ မစ်က ုံ 

ခွင  ်ပ ချက်မရှ ဘဲ ထ ုံေးရဖောက်ဝငရ် ောက် န ် ကက  ေးစောေး ခငေ်း သ ုံ  မဟုံ ် ခွင  ်ပ  ထောေးသည်ထက်ပ ုံ၍ အသံုံေး ပ  ခငေ်း ဖင ် 

ဆ ုံက်ဘော  ုံက်ခ ုံက်မှုက ုံ ကျျူေးလွနရ် ကောငေ်း  ပစ်မှုထငရ်ှောေး စ ီင ်ခငေ်းခံ လ င ်ထ ုံသူက ုံ အနည်ေးဆံုံေး သံုံေးနစှ်မှ အမျောေးဆံုံေး 

ခုံနစှ်နစှ်အထ  ရထောငေ်ဏ ်ဖစ်ရစ၊ ကျပ်သ နေ်းငေါေး ောထက်မပ ုံရသော ရငေွဏ ်ဖစ်ရစ၊ ေဏန်စှ် ပ်လံုံေး ဖစ်ရစ ချမှ ် မည်။ 

 

အခန်ေး (၁၄) 

အရထရွထ ွ

၃၉။ အစ ုံေး ဌောန၊ အဖွဲွံ့အစည်ေးမျောေးသည် ရအောက်ပေါက စစ ပ်မျောေးအ ွက် အီလကထ်ရ ောနစ်မှ ် မ်ေး သ ုံ  မဟုံ  ်

အီလက်ထရ ောနစ် အချက်အလက်သ ငေ်းလွှော ဖင  ် ပ လုံပ် ခငေ်းက ုံ   ောေးဝငအ်သ အမှ ် ပ  ရဆောင ွ်က် မည်- 

(က) စော မ်ေးအမှ ်အသောေးမျောေးက ုံ  ငသွ်ငေ်း ခငေ်း၊ လက်ခံ ခငေ်း သ ုံ  မဟုံ ် ထ နေ်းသ မ်ေး ခငေ်း၊ 

(ခ) ခွင  ်ပ ချက်လ ုံငစ်ငန်ငှ  ်သရဘော ူညီချက်မျောေး ထုံ ်ရပေး ခငေ်း၊ 

(ဂ) ရပေးရချ မည ် ရငရွ ကေးက ုံ ရ ောငေ်းဆ ုံ ခငေ်း၊ ရပေးရချ ခင်ေး၊ လက်ခံ ခင်ေးနငှ  ်လက်ခံရ ပစော ထုံ ်ရပေး ခငေ်း။ 

၄၀။ အီလက်ထရ ောနစ်နည်ေးပညော ဖင  ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်သူမျောေးသည် အီလက်ထရ ောနစ်မှ ် မေ်းနငှ  ်

အီလက်ထရ ောနစ် အချက်အလက်သ ငေ်းလွှော  ုံ  ၏ လ ုံအပ်သည ် လံုံ ခံ မှုအမျ  ေးအစောေးနငှ  ် အဆင  ် ုံ  က ုံ သ ်မှ ်ဖပီေး 

မ မ   ုံ  ၏ လ ုံအပ်ချက်နငှ  ် က ုံက်ညီသည ်နည်ေးလမ်ေးမျောေးက ုံ ရ ွေးချယ်အသံုံေး ပ ၍ အရကောငအ်ထည်ရဖော်ရဆောင ်

 ွက်န ုံငသ်ည်။ 

၄၁။ ဝနက်ကီေးဌောနသည် သက်ရသခံလက်မှ ်ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ်ရှ သူအ ဖစ် ရဆောင ွ်က်န ုံင ်န ်လုံပ်ငနေ်းလုံပ်က ုံငခွ်င  ်လ ုံငစ်ငန်ငှ  ်

စပ်လျဉ်ေး၍ လ ုံငစ်ငသ်က် မ်ေး၊ လ ုံငစ်င်ခနငှ  ်လ ုံငစ်ငသ်က် မ်ေး  ုံေး မ င ခ်  ုံ  က ုံ သ ်မှ ် မည်။ 

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

ထ ုံအခရ ကေးရငနွငှ  ်ေဏရ် ကေးရငမွျောေးက ုံ ရ မခွနမ်ရ ပကျနရ်ငွ ဖစ်ဘ သကဲ သ ုံ   အ  ရကောက်ခံ ခွင ရှ် သည်။ 

၄၃။ ဝနက်ကီေးဌောနသည်- 

(က) အစ ုံေး ဝနထ်မ်ေးမဟုံ ်ရသော ဗဟ ုံအဖွဲွံ့ အဖွဲွံ့ဝငမ်ျောေးအောေး ချီေး မ င ်ရငသွ ်မှ ်ခံစောေးခွင  ် ပ န ုံင်သည်။ 

(ခ) ဗဟ ုံအဖွဲွံ့၏ ရံုံ ေးလုံပ်ငနေ်းမျောေးက ုံ ရဆောင ွ်က်န ုံင ်န ်စီစဉ်ရပေး မည ်အ ပင ်ကုံနက်ျစ   ်က ုံလည်ေး ကျခံ မည်။ 

၄၄။ ဤဥပရေအ    ောေးစွဲဆ ုံ ော ွင ်ဗဟ ုံအဖွဲွံ့၏ ကက   င်ခွင  ်ပ ချက်က ုံ  ယူ မည်။ 

၄၅။ ဤဥပရေပေါ မည်သည ် ပစ်မှုက ုံမဆ ုံ  မနမ်ောန ုံငင် ံဲ ပ်ဖွဲွံ့က အရ ေးယူပ ုံငခွ်င ရှ် သည်။ 

၄၆။ ဤဥပရေအ    ောေးစွဲ ငပ် ုံ  ရသော  ပစ်မှု စ် ပ် ပ်နငှ  ် စပ်လျဉ်ေးသည ် သက်ရသခံပစစည်ေးသည်   ောေးရံုံ ေးရရှ ွံ့ သ ုံ   

 ငပ် ုံ   န ် မလွယ်ကူရသော ပစစည်ေး ဖစ်ပေါက ယငေ်းသက်ရသခံပစစည်ေးက ုံ   ောေးရံုံေးရရှွံ့သ ုံ    ငပ် ုံ   နမ်လ ုံဘဲ မည် ကဲ သ ုံ   

ထ နေ်းသ မ်ေးထောေးရ ကောငေ်း အစီ ငခံ်စောက ုံ သက်ဆ ုံင ်ော အ ခောေးစော ွက်စော မ်ေးမျောေး၊ အရထောက်အထောေးမျောေး နငှ အ် ူ 

 င ်ပန ုံငသ်ည်။ ယငေ်းသ ုံ   င ်ပ ခငေ်းက ုံ   ောေးရံုံေးသ ုံ   သက်ရသခံပစစည်ေး  င ်ပဘ သကဲ သ ုံ   မှ ်ယူကော 

သက်ဆ ုံင ်ော  ောေးရံုံ ေးက ဥပရေနငှ အ်ညီ စီမံခန  ခဲွ် ခငေ်း  ပ န ုံင်သည်။ 



အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးဥပရေ (ရပေါငေ်းစည်ေးထောေးရသောပံုံစံ) 
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၄၇။ သက်ရသခံအက်ဥပရေပုံေမ် ၄၅  ွင ်  ည်ညွှနေ်းသည ် ကျွမ်ေးကျငသူ်မျောေးဆ ုံသည ် စကောေး ပ် ွင ် ကကီေး ကပ်မှု အဖွဲွံ့၊ 

ယငေ်းအဖွဲွံ့က  ောဝနရ်ပေးအပ် ခငေ်းခံ သည ်အဖွဲွံ့ သ ုံ  မဟုံ ် ပုံဂ္  လ်နငှ  ် သက်ရသခံလက်မှ ် ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င  ် ရှ သူ  ုံ   

ပေါဝငသ်ည်ဟုံ မှ ်ယူမည်။ 

၄၈။ မူလရဆောင ွ်က်ရပေးပ ုံ  သူနငှ  ် လက်ခံသူ  ုံ  အ ကောေး ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်သည ် သ ငေ်းအချက်အလက်၊ 

အီလက်ထရ ောနစ်မှ ် မ်ေး၊ အီလက်ထရ ောနစ်အချက်အလက် သ ငေ်းလွှော၊ အီလက်ထရ ောနစ် ထ ုံေးဖမဲ လက် မှ ်နငှ ် 

အ ခောေးစော မ်ေး အမှ ်အသောေးမျောေးက ုံ အီလကထ်ရ ောနစ်နည်ေးပညော ဖင  ်  ပ လုံပ်ထောေးသည်ဆ ုံသည  ်

အရ ကောငေ်း ပချက် စ်ခုံ ည်ေး ဖင  ် ဥပရေအ  အကျ  ေးသက်ရ ောက်မှု၊   ောေးဝငမ်ှုသ ုံ  မဟုံ ် အ ည် ဖစ်မှုက ုံ  ငငေ်း 

ပယ် ခငေ်းမ ပ  ။ 

၄၉။ ဤဥပရေအ  လုံပ်ငနေ်း ောဝနမ်ျောေးက ုံ သရဘောရ ုံေး ဖင  ် ရဆောင ွ်က်ရသော ဗဟ ုံအဖွဲွံ့ နငှ  ် ယင်ေးက ောဝန ်

လွှဲအပ် ခငေ်းခံ သည် အဖွဲွံ့ သ ုံ  မဟုံ ် ပုံဂ္  လ်က ုံ ဖစ်ရစ၊ ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့ နငှ  ် ယငေ်းက ောဝန ် လွှဲအပ် ခငေ်းခံ ရသော အဖွဲွံ့ 

သ ုံ  မဟုံ ် ပုံဂ္  လ်က ုံ  ဖစ်ရစ၊ သက်ရသခံ လက်မှ ်ထုံ ်ရပေးပ ုံငခွ်င ရှ် သူက ုံ ဖစ်ရစ   ောေးမရ ကောငေ်း ဖင  ် ရသော် 

လည်ေးရကောငေ်း၊  ပစ်မှုရ ကောငေ်း ဖင ရ်သော်လည်ေးရကောငေ်း   ောေးစွဲဆ ုံ ခွင မ်ရှ ရစ ။ 

၅၀။ ဝနက်ကီေးဌောနသည် ဤဥပရေပေါ နည်ေးပညောပ ုံငေ်းဆ ုံင ်ော စကောေး ပ် စ်ခုံခုံ၏ အဓ ပပေါယ်က ုံ ရှငေ်းလငေ်းရပေး န ်လ ုံအပ်လ င ်

အစ ုံေး အဖွဲွံ့၏ သရဘော ူညီချက် ဖင  ်အမ န  ရ် ကော် ငောစော ထုံ ် ပန၍် ရှငေ်းလငေ်းရပေးန ုံငသ်ည်။ 

၅၁။  ည်ဆဲဥပရေ စ် ပ် ပ် ွင ် မည်သ ုံ  ပင ်  ပဋ္ဌောနေ်းပေါရှ ရစကောမူ ဤဥပရေပေါ  ပဋ္ဌောနေ်းချက် စ် ပ် ပ်နငှ  ်

ညီညွ ်မှုမရှ ရသော သ ုံ  မဟုံ ် ဆန  က်ျငက်ွဲလွဲရသော  ပဋ္ဌောနေ်းချက်မျောေးက ုံ ဤဥပရေပေါ  ပဋ္ဌောနေ်းချက်မျောေးက လွှမ်ေးမ ုံေး 

ရစ မည်။ 

၅၂။ ဤဥပရေပေါ  ပဋ္ဌောနေ်းချက်မျောေးက ုံ အရကောငအ်ထည်ရဖော်ရဆောင ွ်က် ော ွင-် 

(က) ဝနက်ကီေးဌောနသည် လ ုံအပ်ရသော နည်ေးဥပရေမျောေးနငှ  ်လုံပ်ထံုံေးလုံပ်နည်ေးမျောေးက ုံ အစ ုံေး အဖွဲွံ့၏ သရဘော ူညီ ချက် ဖင  ်

ထုံ ် ပနန် ုံငသ်ည်။ 

(ခ) ဗဟ ုံအဖွဲွံ့ နငှ ် ဝနက်ကီေးဌောန  ုံ  သည် လ ုံအပ်ရသော အမ န  ရ် ကော် ငောစော၊ အမ န  န်ငှ  ်ညွှန ်ကောေးချက်မျောေးက ုံ လည်ေး ရကောငေ်း၊ 

ကကီေး ကပ်မှုအဖွဲွံ့သည် လ ုံအပ်ရသော ညွှန ်ကောေးချက်မျောေးက ုံ လည်ေးရကောငေ်း ထုံ ် ပနန် ုံငသ်ည်။ 

 

(ပံုံ) သနေ်းရ ွှ 

ဗ ုံလ်ချ ပ်မ ေးကကီေး 

ဥကက ဋ္ဌ  

န ုံငင်ရံ ော်ရအေးချမ်ေးသောယောရ ေးနငှ  ်ဖွံွံ့ ဖဖ  ေးရ ေးရကောငစ်ီ [၂၀၀၄] 

 

သ နေ်းစ န ်



အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင ွ်က်ရ ေးဥပရေ (ရပေါငေ်းစည်ေးထောေးရသောပံုံစံ) 
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န ုံငင်ရံ ော်သမမ  [၂၀၁၄] 

 

မငေ်းရအောငလ်ှု င် 

 ဗ ုံလ်ချ ပ်မ ေးကကီေး 

 ဥကက ဋ္ဌ  

န ုံငင်ရံ ော်စီမံအုံပ်ချ ပ်ရ ေးရကောငစ်ီ [၂၀၂၁] 

 


