
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ေလၽွာက္ထားမႈဆုိင္ရာဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၄။) 

၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း ၈ ရက္ 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္) 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကိုၿပ႒ာန္းလုိက္သည္။ 

အခန္း(၁) 

အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္ 

၁။ ဤဥပေဒကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ေလၽွာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ဟု 

ေခၚတြင္ေစရမည္။ 

၂။ ဤဥပေဒတြင္ပါရိွေသာ  ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္   ေဖာ္ၿပပါအတုိင္း အဓိပၸာယ ္

သက္ေရာက္မည္- 

 (က)   ဖြဲ႔စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ဆုိသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒကို ဆုိသည္။ 

 (ခ)   

 

စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆုိသည္မွာ  ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္ အမိန္႔၊ 

အာဏာေပး စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ တားၿမစ္ေစ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ 

အာဏာပုိင္ေမး စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ႏွင့္ အမႈေခၚ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ တုိ႔ကို 

ဆုိသည္။ 

 (ဂ)  

 

ေရွ႕ေတာ္သြင္း စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆိုသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာ 

ႏိုင္င ံ တရား႐ံုး တစ္႐ုံး႐ုံး သို႔မဟုတ္ အခြင့္အာဏာရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္း 

တစ္ခုခုကၿဖစ္ေစ၊ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသူကုိ စာခၽြန္ေတာ္႐ုံးသို႔  

ေခၚေဆာင္ေစၿပီး  ဥပေဒႏွင့္ အည ီခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿခင္း ရွ ိမရိွ စိစစ္ၾကားနာ၍ 

ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ၿခင္း ရွ ိမရိွ ေရးသားထုတ္ၿပန္သည့္ အမိန္႔စာကို ဆုိသည္။ 



 (ဃ)   

 

အာဏာေပးစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆုိသည္မွာ တရားဝင ္ အခြင့္အာဏာရိွသူ 

တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကၿဖစ္ေစ၊ အစိုးရဌာနတစ္ခုခုက 

ၿဖစ္ေစ၊ အပ္နွင္းထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္အညီ  လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ရန ္  

ပ်က္ကြက္မႈအား  ဥပေဒႏွင့္အည ီ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ေစရန္   ေရးသား 

ထုတ္ၿပန္သည့္ အမိန္႔စာကုိ ဆုိသည္။ 

 (င) တားၿမစ္ေစစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆိုသည္မွာ  တရားရံုးတစ္ရုံးရံုး  သို႔မဟုတ္ 

တရားစီရင္မႈ သေဘာ သက္ဝင္သည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုခု၏ စီရင ္ေဆာင္႐ြက္မႈ 

တြင ္  စရီင္ခြင့္ အာဏာေက်ာ္ လြန္၍ၿဖစ္ေစ၊ တရားမၽွတမႈကုိ ဆန္႔က်င္၍ 

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း မၿပဳရန္ ေရးသားထုတ္ၿပန္သည့္ အမိန္႔စာကုိ ဆုိသည္။ 

 (စ)   အာဏာပုိင္ေမး စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆုိသည္မွာ အစုိးရဌာန တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ 

အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း   တစ္ခုခုသည္   တစ္ဦး 

တစ္ေယာက္  သို႔မဟုတ္ အမ်ားအေပၚတြင ္ ထုတ္ၿပန္ထားသည့္ ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔၊ အမိန္႔ 

ေႀကာ္ၿငာစာ၊ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားနွင္ ့အည ီေဆာင္ရြက္ထားၿခင္း ရွ ိ မရိွ စိစစ ္

ၾကားနာ၍ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ၿခင္း ရွိမရွ ိေရးသားထုတ္ၿပန္သည့္ အမိန္႔စာကုိ 

ဆုိသည္။ 

 (ဆ)   

 

အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ဆိုသည္မွာ တရားရံုးတစ္ရုံးရုံး သုိ႔မဟုတ္ 

တရားစီရင္မႈ သေဘာ သက္ဝင္သည့့္ ကိစၥရပ ္ တစ္ခုခု၏ ဆုံးၿဖတ္ 

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မၽွတမႈ မရိွေၾကာင္း စိစစ ္

ေတြ႕ရိွရပါက ထုိဆုံးၿဖတ္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကိ ု ဥပေဒနွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ 

ေရးသားထုတ္ၿပန္သည့္ အမိန္႔စာကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဇ)   

 

စာခြ်န္ေတာ္ရံုး ဆုိသည္မွာ စာခြ်န္ေတာ္အမိန္႔ထုတ္ပိုင္ခြင္ ့ အာဏာအပ္နွင္း 

ထားသည့္ ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကိ ုဆုိသည္။ 

 (ဈ)   ေလၽွာက္ထားလႊာ ဆုိသည္မွာ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ဆင့္ေပးရန ္ 



ၿပည္ေထာင္စ ု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔  တင္သြင္းသည့္ ေလၽွာက္ထား 

လႊာကုိဆိုသည္။ 

 (ည)   

 

ေလၽွာက္ထားသူ ဆုိသည္မွာ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ဆင့္ေပးရန ္

ေလၽွာက္ထားလႊာ တင္သြင္းေလၽွာက္ထားသူမ်ားကိ ုဆုိသည္။ 

 (ဋ)  

 

ေလၽွာက္ထားခံရသူ ဆုိသည္မွာ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ဆင့္ေပးရန္ 

ေလၽွာက္ထားမႈမ်ားတြင္ ထုိေလၽွာက္ထားမႈမ်ားႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တုိက္ရိုက္ 

ၿဖစ္ေစ၊ အၿခားနည္းၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ ၿပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သ ူ သုိ႔မဟုတ္ ၿပဳလုပ ္

ေဆာင္ရြက္ရန ္ပ်က္ကြက္သူ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ဌာနမ်ားကိ ုဆုိသည္။ 

အခန္း(၂) 

ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ဆုိင္ရာ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

၃။ ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္- 

 (က)  ေအာက္ပါစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔မ်ားကုိထုတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသည္- 

  (၁) ေရွ႕ေတာ္သြင္း စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ 

  (၂) အာဏာေပး စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ 

  (၃) တားၿမစ္ေစ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ 

  (၄) အာဏာပုိင္ေမး စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊ 

  (၅) အမႈေခၚ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔။ 

 (ခ)   ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း အေရးေပၚအေၿခအေနမ်ား ေပၚေပါက္ေၾကာင္း ေၾကညာ 

သည့္ေဒသတြင ္ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ဆင့္ေပးရန္ ေလၽွာက္ထားခ်က္ 

မ်ားကိ ုရပ္ဆိုင္းထားရမည္။ 

 (ဂ)  

 

ေအာက္ေဖာၿ္ပပါ  အေၿခအေနတစ္ရပ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခ်ိန္တြင္ အမ်ား ၿပည္သူ 

လံုၿခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ကိစၥမွ တစ္ပါး ဖြဲ႔စည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒပုဒ္မ 

၃၇၇ ပါ အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ကို ရပ္ဆုိင္းထားၿခင္း မၿပဳရ- 



  (၁) စစ္မက္ၿဖစ္ပြားခ်ိန္၊ 

  (၂) တုိင္းတစ္ပါးမွ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ တုိက္ခိုက္ခ်ိန္၊ 

  (၃)  ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ားၿဖစ္ေပၚေနခ်ိန္။ 

အခန္း(၃) 

ေလၽွာက္ထားလႊာတင္သြင္းၿခင္းႏွင့္ စိစစ္ၿခင္း 

၄။ ေလၽွာက္ထားသူသည္ ဥပေဒႏွင့္အည ီ မိမိရထုိက္ခြင့္ရွိေသာ သက္သာခြင့္ၿဖစ္ေစ၊ 

မိမိ၏ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈၿဖစ္ေစ အေၾကာင္းၿခင္းရာမ်ားကုိ ၿပည့္စုံစြာ ေရးသားေဖာ္ၿပ၍ 

ၿပည္ေထာင္စ ု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔  ေလၽွာက္ထားၿခင္း 

အတြက ္ထုတ္ၿပန္ထားသည့္   စည္းကမ္းမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေလၽွာက္ထား 

လႊာကုိ တင္သြင္းရမည္။ 

၅။ ေလၽွာက္ထားလႊာတြင္ ေလၽွာက္ထားခံရသူ  ပုဂၢိဳလ ္   သုိ႔မဟုတ္  အဖြဲ႕အစည္း  

သုိ႔မဟုတ္  အစိုးရဌာန၏  အမည္ႏွင့္ေလၽွာက္ထားလႊာႏွင္ ့ ဆီေလ်ာ္ေသာ  

စာခၽြန္ေတာ္ အမိန္႔တစ္ရပ ္ထုတ္ေပးေစလုိေႀကာင္း ေရးသားေဖာ္ၿပ ပါရွိရမည္။ 

၆။ ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးသည္- 

 (က)   ေလၽွာက္ထားလႊာႏွင့္အတူ ပူးတြတဲငၿ္ပရမည္ ့ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင္ ့

က်မ္းက်ိန္လႊာမ်ား ပူးတြဲတင္ၿပထားၿခင္း ရွ ိမရိွစိစစ္ရမည္။ 

 (ခ)  

 

ၿပည့္စုံမႈ မရိွလ်ွင ္ၿပည့္စုံစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ မွတ္ခ်က္ၿပဳ၍ ေလၽွာက္ထားသ ူ

အား ေလၽွာက္ထားလႊာကုိ ၿပန္လည္ေပးရမည္။ 

 (ဂ)  ၿပည့္စုံမႈရွိလၽွင္ အေထြေထြမႈ ဖြင့္လွစ္ရမည္။ 

အခန္း(၄) 

ေလၽွာက္ထားလႊာ ၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲစည္းၿခင္း၊ 

တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

၇။ ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္  စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔မ်ား ထုတ္ဆင့္ႏုိင္ေရး 



အတြက ္ ေလ်ွာက္ထားလႊာ ၾကားနာဆုံးၿဖတ္ေရးအဖြဲ႔ကို ေအာက္ပါအတုိင္း 

ဖြဲ႕စည္းရမည္- 

 (က)  ကနဦး ၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြ႕ဲကို ၿပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ 

တရားသူႀကီးသံုးဦးၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 

 (ခ) အၿပီးသတ္ ၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြဲ႔ကို ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ 

တရားသူႀကီးသံုးဦးၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 

 (ဂ)   

 

ၿပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္သည္ ကနဦး ၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြ႕ဲ 

တြငၿ္ဖစ္ေစ၊အၿပီးသတ္ၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြ႕ဲတြငၿ္ဖစ္ေစ ပါဝင္ခြင့္ 

ရွိသည္။ 

 (ဃ)  ၿပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္သည္ ၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြ႕ဲအား လုိအပ ္

သလိ ုၿပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။ 

၈။  ကနဦးၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြ႕ဲသည္ ေလၽွာက္ထားလႊာကုိ လက္ခံ ရရိွပါက 

ေလၽွာက္ထားလႊာပါ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပူးတြပဲါရွိသည့္ 

စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကုိ စိစစ္ၿပီးေလၽွာက္ထားသူကုိ ဆင့္ေခၚ၍ ၾကားနာၿပီးေနာက္ 

ေလၽွာက္ထားလႊာကုိ လက္ခံၿခင္းၿပဳမၿပဳ အမိန္႔ခ်မွတ္ရမည္။ 

၉။ ကနဦးၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြ႕ဲက ေလၽွာက္ထားလႊာကုိလက္ခၿံခင္း ၿပဳခဲ့လၽွင္ 

ၿပည္ေထာင္စ ု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ အၿပီးသတ္ၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြ႕ဲသုိ႔ 

လႊဲအပ္ စိစစၾ္ကားနာေစရမည္။ 

၁၀။  

 

အၿပီးသတ္ၾကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြ႕ဲသည္ ေလၽွာက္ထားသူႏွင္ ့ ေလၽွာက္ထားခံရသူ 

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ကုိ စိစစ္ၾကားနာၿပီး အမိန္႔ခ်မွတ္ရမည္။ 

၁၁။  

 

စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ေလၽွာက္ထားမႈမ်ားတြင ္ ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ 

အဆံုးအၿဖတ္သည္ အၿပီးအၿပတ္အတည္ၿဖစ္သည္။ 

  



 အခန္း(၅) 

ေလၽွာက္ထားခံရသူ၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

၁၂ ။  

 

ေလၽွာက္ထားခံရသူသည္ ေလ်ွာက္ထားလႊာနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ႀကားနာရန္ 

ဆင့္ေခၚပါက စာခြ်န္ေတာ္ရုံး ႀကားနာဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြဲ႔သို႔ လာေရာက္ရမည္။ 

၁၃ ။ ေလၽွာက္ထားခံရသူသည္ ေလၽွာက္ထားလႊာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုိအပ္သည့္ စာ႐ြက္ 

စာတမ္း၊ အေထာက္အထားမ်ားကုိ စာခၽြန္ေတာ္႐ုံးၾကားနာ ဆုံးၿဖတ္ေရး အဖြဲ႕သုိ႔ 

တင္ၿပရမည္။ 

၁၄ ။  

 

ေလၽွာက္ထားခံရသူသည္  ေလၽွာက္ထားလႊာပါ  စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ  

ထုတ္ၿပန္မေပးသင့္ေၾကာင္း   တင္ၿပလုိပါက   အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္အတူ    

အက်ိဳးအေၾကာင္း    ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပေရးသား၍ စာခၽြန္ေတာ္႐ုံးၾကားနာ ဆံုးၿဖတ္ေရး 

အဖြဲ႕သို႔ တင္ၿပရမည္။ 

၁၅ ။  

 

ေလၽွာက္ထားခံရသူသည္ စာခြ်န္ေတာ္ရုံးႀကားနာ ဆံုးၿဖတ္ေရးအဖြဲ႔က ေတာင္းယူ 

ေသာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလၽွာက္ထားလႊာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 

အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမ ွရယူတင္ၿပခြင့္ ရွိသည္။ 

 အခန္း(၆) 

အေထြေထြ 

၁၆ ။ အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ႏွင့္ တားၿမစ္ေစ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ေလၽွာက္ထားလႊာ တင္သြင္းရန ္ အေၾကာင္းေပၚေပါက္သည့္ေန႔မ ွ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း 

ေလၽွာက္ထားလႊာ တင္သြင္းၿခင္းမၿပဳလၽွင ္စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ထုတ္ ၿပန္ၿခင္းမၿပဳရ။ 

၁၇ ။  

 

ၿပည္ေထာင္စုေရ႕ွေနခ်ဳပ္သည္  ႏုိင္ငံေတာ္ကုိယ္စား ေဆာင္႐ြက္ရန္ကိစၥ ၿဖစ္ပါက 

ေလၽွာက္ထားသူဘက္မၿွဖစ္ေစ၊ ေလၽွာက္ထားခံရသူဘက္မွၿဖစ္ေစ၊ ေလ်ွာက္ထား 

သူႏွင့္ ေလ်ွာက္ထားခံရသူမ်ားအေပၚတြင္ ၿဖစ္ေစ ရုံးသဟာယအၿဖစ္ၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ 

ေလ်ွာက္ထားလႊာႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒနွင့္အည ီ စာခြ် န္ေတာ္ေလ်ွာက္ထားမႈ 

မ်ားတြင ္လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။ 



၁၈။  

 

(က) ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိ ု ေဆာင္႐ြက္ရာတြင ္ တည္ဆဲ နည္းဥပေဒ၊ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ဤဥပေဒနွင့္ မဆန္႔က်င္သေ႐ြ႕ ဆက္လက္ 

က်င့္သံုးႏုိင္သည္။ 

 (ခ)   

 

ၿပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ဤဥပေဒအာဏာ တည္သည့္ေန႔ 

မွစ၍  တင္သြင္းသည့္  စာခၽြန္ေတာ္ေလၽွာက္ထားမႈနွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 

အမႈမ်ားကုိ ဤဥပေဒပါအတိုင္း တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိ ု သံုးစြ ဲ

ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

၁၉ ။  

 

ဤဥေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 

ၿပည္ေထာင္စ ု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ 

စည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာၿ္ငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း 

မ်ားကိ ုထုတၿ္ပန္ႏိုင္သည္။ 

 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ပုဒ္မ  ၁၀၆  ပုဒ္မခြဲ  (ဂ)ႏွင့္  ပုဒ္မ ၁၀၇ တုိ႔အရ ဤဥပေဒ 

ကုိ ထုတ္ၿပန္သည္။ 

 




