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ရပုၿ္မငသ္ၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ၿခငး္ဆုိငရ္ာ ဥပေဒၿပ႒ာနး္ (၂၀၁၅ ခာွုးႏစ၊္ 
ၿပညေ္ထာငစ္လုႊတေ္တာ္ဥပေဒအမတွ ္၅၃။) 

 

ရပုၿ္မငသ္ၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ၿခငး္ဆုိငရ္ာ ဥပေဒ 

(၂၀၁၅ ခာွုးႏစ၊္ ၿပညေ္ထာငစ္လုႊတေ္တာ္ဥပေဒအမတွ ္၅၃။) 

၁၃၇၇ ခာွုးႏစ၊္ ဝါေခါငလ္ဆနး္ ၁၃ ရက ္

(၂၀၁၅ ခာွုးႏစ၊္ ၾသဂတုလ္ ၂  ရက)္ 

  

    ျပည္ေထာင္စလုႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိကု္သည။္ 

အခနး္ (၁) 

အမညာွ္းႏင့္ အဓပိၸာယေ္ဖာ္ျပခ်က ္

၁။  ဤဥပေဒကို ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားားႏွင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္းဆိုငရ္ာဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစ ရမည္။ 

၂။  
ဤဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုငး္ အဓိပၸာယ္ 
သက္ေရာက္ေစရမည္ - 

  

(က) ႐ပုျ္မငသ္ၾံကားာွးႏင့္အသထံတုလ္ႊင့္ျခငး္ ဆိသုည္မွာ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္သည့္ အစအီစဥ္မ်ားကို အမ်ားျပညသ္ကူ တိကု္႐ိုက ္
ဖမ္းယရူရွိာုိးႏင္ေစေရးအတြက ္ေျမျပငအ္ေျခစိုက ္႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသ ံ
ထတု္လႊင့္စကမ္်ား၊ ေျမေပၚ ေျမေအာက ္ဆက္ေၾကာငး္ႀကိိဳးမ်ား၊ ၿဂိိဳဟတ္ု မ်ားမွ 
တစဆ္င့္   ထုတလ္ႊင့္ျခင္းကိ ုဆိသုည္။ ယငး္စကားရပတ္ြင္ အငတ္ာနက္မ ွတစ္ဆင့္ 
ထတု္လႊင့္သည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္ အသ ံထတုလ္ႊင့္မႈမ်ား အက်ိဳံးဝင္ျခင္း မရွိေစရ။ 

  

(ခ) ေၾကာ္ျငာ   ဆိုသည္မွာ  အခေၾကးေငြ  သို႔မဟတု္ အလားတူ ေထာက္ပံ့မႈ ျဖင့္ 
ေၾကာ္ျငာသအူတြက္ ထုတလ္ႊင့္မႈ အခ်နိ္ေပးထားၿပီး ဝနေ္ဆာင္မႈာွးႏင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား 
ငွားရမ္းျခင္း၊ ဝယ္ယျူခင္း၊ အေရာင္း ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အသိဉာဏ္ တိးုပြားေစျခင္း သို႔မဟတု္ 
ေၾကာ္ျငာသ၏ူ ဆားႏၵအေလ်ာက္ အျခားေသာ အက်ိိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔ ျဖစ္ေစမည့္ 
ျပည္သ႕ူထသံို႔ ေဖာ္ျပ ထတုလ္ႊင့္ခ်ကက္ို ဆိသုည္။ 

  

(ဂ) အမ်ားျပညသ္အူက်ိိဳးအတြက ္အသေိပးထတုလ္ႊင့္ျခငး္ ဆိသုည္မွာ အမ်ားျပညသ္ူ 
အက်ိိဳးငွာ ျပညသ္လူူထအုား အသိေပးရန္ သို႔မဟတု္ လိကု္ပါ လုပေ္ဆာင္ေစရန ္
ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေပးပို႔သည့္ သတင္း၊ ေၾကာ္ျငာ၊ ေၾကညာခ်က္ာွးႏင့္ အသေိပး 
ားႏႈိးေဆာ္ခ်က္ တို႔ကို စီးပြားေရး အက်ိိဳးအျမတမ္ပါဘဲ ႐ုပျ္မင္သံၾကားာွးႏင့္ အသ ံ
ထတု္လႊင့္ျခင္းကို ဆိသုည္။ 

  (ဃ) ႐ပုျ္မငသ္ၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခငး္ဝနေ္ဆာငမ္ႈလပုင္နး္ 
ဆိသုည္မွာ  အမ်ားျပညသ္ူဝန္ေဆာငမ္ႈ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္အသ ံထတုလ္ႊင့္ျခင္းလုပ္ငနး္၊ 
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စီးပြားေရးအရ ထုတလ္ႊင့္သည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ စးီပြားျဖစ္ မဟုတသ္ည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္  အသံထတုလ္ႊင့္ျခငး္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငနး္၊ ဌာနပိငု္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပျ္မငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း အစအီစဥ ္
ျဖန္႔ျဖ းေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပင္န္းကိ ုဆိုသည။္ 

  

(င) အမ်ားျပညသ္ဝူနေ္ဆာငမ္ႈ ႐ပုျ္မငသ္ၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခငး္လပုင္နး္ ဆိသုညမ္ွာ 
အေၾကာင္းအရာ က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားျခင္း၊ အမ်ိိဳးအစား စုလံင္ျခင္း၊ လြတလ္ပ၍္ အမွအီခိ ု
ကင္းရငွ္းျခငး္စသည့္ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္အသံ ထတု္လႊင့္ျခင္း 
လုပ္ငနး္ဆိငု္ရာ အေျခခမံူမ်ားကို လိကု္နာေဖာ္ေဆာငသ္ည့္ လုပင္န္းကို ဆိသုည္။ 

  

  (စ) စးီပြားေရးအရ ထတုလ္ႊင့္သည့္ ႐ပုျ္မငသ္ၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခငး္ ဝနေ္ဆာငမ္ႈလပုင္နး္ 
ဆိသုည္မွာ ျမန္မာာုိးႏင္ငံသားမ်ားက ဦးစီးေဆာင္႐ြက္ ေသာ သို႔မဟတု္ 
တညဆ္ဲဥပေဒာွးႏင့္အညီ ရငး္ားႏွီးျမႇိဳပ္ာံွးႏမႈျဖင့္ ာုိးႏင္ငံျခားသား သို႔မဟုတ ္ာုိးႏင္ငံျခား 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ေဆာင္႐ြက္ေသာ စးီပြားေရး အက်ိိဳးအျမတ္အတြက္ 
႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လပ္ုငန္းာွးႏင့္ ယင္းလပ္ုငန္းာွးႏင့္ 
ဆက္စပသ္ည့္ အျခား လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခငး္ကိ ုဆိသုည္။ 

  

(ဆ) စးီပြားျဖစ ္မဟတုသ္ည့္ ႐ပုျ္မငသ္ၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခငး္ 
ဝနေ္ဆာငမ္ႈလပုင္နး္   ဆိသုည္မွာ သကဆ္ိုင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္း သို႔မဟုတ ္လူမႈ 
အသိကုအ္ဝန္းအတြက္ လိအုပ္ေသာ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးရန ္
လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ အစိုးရ မဟတုသ္ည့္ အဖြဲ႕အစညး္ မ်ား၊ 
ျပည္သ႕ူအေျချပိဳအဖြ႕ဲအစညး္မ်ား၊ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားာွးႏင့္ အျခား က႑ဆိုင္ရာ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ဖြ႕ဲစည္း တည္ေထာင္ၿပးီ စီမ ံခန္႔ခြဲအပု္ခ်ိဳပ္ေနေသာ အက်ိိဳးအျမတက္ို 
ေရွး႐ႈျခငး္ မရွသိည့္ ႐ုပ္ျမင ္သံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈ လုပ္ငနး္ကိ ု
ဆိသုည္။ 

  

(ဇ) ဌာနပိငု႐္ပုျ္မင ္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခငး္ဝနေ္ဆာငမ္ႈလပုင္နး္ ဆိသုညမ္ွာ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကးီ သို႔မဟတု္ ျပညန္ယအ္စိုးရမ်ားားႏွင့္ 
ကိယု္ပိုငအ္ုပ္ခ်ိဳပခ္ြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ ္ကိုယပ္ိုင္အပု္ခ်ိဳပခ္ြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြ႕ဲတို႔က 
ပိုင္ဆိုင္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ ဆိငု္ရာ သတင္းအခ်က္အလကမ္်ားကို တိက်မွနက္န္စြာ 
ထတု္လႊင့္ ေဖာ္ျပေပးာုိးႏင္ေရးအတြက္ တညေ္ထာင္ဖြဲ႕စည္းလုပက္ိုင ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ 
႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္းကိ ုဆိသုည္။ 

  

(ဈ) ႐ပုျ္မငသ္ၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခငး္ အစအီစဥျ္ဖန္႔ျဖ းေရး 
ဝနေ္ဆာငမ္ႈလပုင္နး္  ဆိသုည္မွာ ထုတလ္ႊင့္သကူိယု္တိငု္ သို႔မဟတု္ 
အျခား႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသံ ထတု္လႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက 
ေျမျပငအ္ေျခစိကု္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ ေရဒီယိ ုထုတလ္ႊင့္စက္မ်ားမွ ျဖစ္ေစ၊ 
ေျမေပၚေျမေအာက္ဆက္ေၾကာင္း ႀကိိဳးမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ ၿဂိိဳဟတ္ု မ်ားမွျဖစေ္စ 
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တစဆ္င့္ထုတလ္ႊင့္သည့္ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ က႑စုံမီဒယီာ အစအီစဥ္မ်ားကို 
ၾကည့္႐ႈသူမ်ားထ ံျဖန္႔ျဖ းေပးသည့္ လိုင္စင္ခြင့္ျပိဳခ်က္ရ လုပ္ငနး္ကိ ုဆိသုည။္ 

  

(ည) ႐ပုျ္မငသ္ၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခငး္လႈိငး္ားႏႈနး္စဥ ္စမီခံန္႔ခြဲမႈ ဆိသုည္မွာ 
ဆက္သြယ္ေရးာွးႏင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက ႐ုပျ္မငသ္ံၾကားားႏွင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း လုပ္ငနး္မ်ားတြင္ အသုးံျပိဳရန္ သတမ္တွ္ေသာ 
လႈိင္းားႏႈန္းစဥက္ိအုဖြ႕ဲက စမီံ ခန္႔ခြဲျခင္းကို ဆိသုည္။ 

  
(ဋ) လိငုစ္င ္ ဆိုသည္မွာ ႐ပု္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈ လုပ္ငနး္ 

လိုင္စငက္ို ဆိသုည္။ 

  
  (ဌ) ႐ပုျ္မငသ္ၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္မႈဇနု ္ဆိသုည္မွာ ႐ပု္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္ အသံ ထုတလ္ႊင့္မႈ 

တစ္ခု ေရာက္ရွိာုိးႏင္သည့္ ပထဝီဝင ္အေနအထားအရ အတအိက် သတ္မတွထ္ားေသာ 
နယ္ေျမကိဆုိသုည္။ 

  

(ဍ) လပုင္နး္ဆိငုရ္ာ လိကုန္ာရမည့္က်င့္ဝတ ္ဆိသုည္မွာ ႐ပု္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္ အသံ 
ထတု္လႊင့္ျခင္း လပု္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြကသ္ည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားာွးႏင့္ ေဆြးေားႏြး 
ၫွိားႏႈိင္းၿပီးေနာက္ ေကာင္စကီျပ႒ာန္းသည့္ လုပင္န္း ဆိုင္ရာ လိကု္နာရမည့္ 
က်င့္ဝတ္မ်ားကို ဆိသုည္။ ယင္းစကားရပတ္ြင္ က်င့္ဝတဆ္ိုင္ရာ ဓေလ့ထုးံစံမ်ား၊ 
ထတု္လႊင့္သည့္ အစအီစဥ၏္ စံားႏႈန္း သတ္မတွ္ခ်က္မ်ားာွးႏင့္ ေကာင္စကီ လိုအပသ္ညဟ္ ု
သတ္မွတသ္ည့္ က႑မ်ား ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါဝငသ္ည္။ 

  

(ဎ) လြတလ္ပသ္ည့္ အစအီစဥထ္တုလ္ပုသ္ ူဆိသုည္မွာ မညသ္ည့္ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားာွးႏင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းလပု္ငန္းားႏွင့္မၽွ ပတသ္က္ျခင္း မရွသိည့္ ေရဒယီို သို႔မဟတု္ ႐ုပျ္မင္ 
သံၾကားအတြက ္အစအီစဥမ္်ားကိ ုထတုလ္ုပ္ သည့္ ပုဂ ိိဳလ္ သို႔မဟတု္ ကုမၸဏီကို 
ဆိသုည္။ 

  

(ဏ) မရူငး္႐ပုျ္မငသ္ၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခငး္ျပိဳသူ ဆိသုညမ္ွာမူရင္း အစအီစဥ္မ်ားကို 
ထတု္လႊင့္သည့္ အမ်ားျပညသ္ူဝန္ေဆာငမ္ႈ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားာွးႏင့္ အသ ံ
ထတု္လႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးအရ ထတု္လႊင့္သည့္ ႐ပု္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသံ 
ထတု္လႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငနး္၊ စးီပြားျဖစ္ မဟတုသ္ည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈလုပင္န္း၊ ဌာနပိုင္႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငနး္တို႔ကို ဆိသုည္။ 

  
(တ) အဖြဲ႕ ဆိသုည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ အမ်ိိဳးသား ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကား ာွးႏင့္ 

အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းလပု္ငန္းမ်ား ဖြ႕ံၿဖိိဳးတိးုတက္ေရးအဖြဲ႕ကို ဆိသုည္။ 

  

(ထ) ေကာငစ္ ီဆိသုည္မွာ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္းဆိငု္ရာ အေၾကာငး္အရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ ေဆာင္႐ြက ္ရန္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၊ 
တရားစီရင္ေရးဆိငု္ရာ ပဂု ိိဳလ္မ်ား ာွးႏင့္ ႐ုပ္ျမင ္သံၾကားာွးႏင့္ အသထံုတလ္ႊင့္ျခင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိငု္ေနသ ူမ်ား၏ လႊမ္းမိးုမႈမွ ကင္းေဝးၿပီး ကိုယပ္ိုင္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ 
ရွိသည့္ ဤဥပေဒ အရ ဖြ႕ဲစည္းေသာ ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသလံႊင့္ ေကာင္စကီို ဆိသုည္။ 
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  (ဒ) ဝနႀ္ကးီဌာန ဆိသုည္မွာ ျပညေ္ထာင္စအုစိးုရ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကးီဌာနကို ဆိသုည္။ 

အခနး္(၂) 

ရည႐္ြယခ္်ကာွ္းႏင့္ အေျခခမံမူ်ား 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစသ္ည္ - 

  

(က) ဆက္သြယ္ေရးာွးႏင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ေသာ 
႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း လႈင္ိးားႏႈန္းစဥ္ကိ ုဖြံ႕ၿဖိိဳးမႈ ဆိင္ုရာ 
အရင္းအျမစတ္စ္ခအုျဖစ္ အသုံးခ်ာုိးႏင္ေရးအတြက္ ႐ုပ္ျမင ္သံၾကားာွးႏင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြဲေဝေပးရန္၊ 

  
(ခ) ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလပုင္န္းမ်ားာွးႏင့္ အစအီစဥ္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အမ်ားျပညသ္ူက ပိုမိအုသုးံျပိဳာုိးႏငေ္စရန္၊ 

  

(ဂ) ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္းမ်ား၏ အရည္ အေသြး 
ျပည့္မီေစရန္ာွးႏင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်ကအ္လက္ ျပန္ၾကားေရး၊ ပညာေပးေရး 
ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုငရ္ာ လိအုပ္ခ်က္မ်ားကို အရည္အေသြးေကာငး္သည့္ 
စံခ်ိန္မီ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသံ ထတု္လႊင့္မႈ ျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ 
အမ်ားပါဝင္ေဆာင႐္ြကာုိ္းႏင္သည့္ စနစတ္စ္ခကုို ပံ့ပိးုေပးရန္။ 

၄။ 
ျမန္မာာုိးႏင္ငံအတြင္း ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္းလပု္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိိဳး တိုးတက္ေရး 
အတြက္ အေျခခံမူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုငး္ျဖစသ္ည္ - 

  
(က) ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းဆိင္ုရာ လပ္ုငန္းမ်ား၏ လြတလ္ပ္ စြာ 

ထတု္ေဖာ္ခြင့္ရွိမႈ၊ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အရညအ္ေသြး ျပည့္၀မႈားႏွင့္ လြတလ္ပ၍္ 
အမွီအခို ကင္းရငွ္းေရး၊ 

  

(ခ) အမ်ားျပညသ္ူဝန္ေဆာင္မႈ ႐ပု္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံုတလ္ႊင့္ျခင္းလပု္ငန္း၊ စီးပြားေရးအရ 
ထတု္လႊင့္သည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပင္န္း၊ စီးပြားျဖစ္ 
မဟတု္သည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားားႏွင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈ လုပ္ငန္းာွးႏင့္ ဌာနပိငု္ 
႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာငမ္ႈလပုင္န္းမ်ား၏ ညီၫြတ္မၽတွစြာ ဖြံ႕ၿဖိိဳး 
တိုးတက္ေရး၊ 

  
(ဂ) ဆက္သြယ္ေရးာွးႏင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မတွ္ေသာ 

႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း လႈင္ိးားႏႈန္းစဥ္ကိ ုအခ်ိိဳးက် ထေိရာကစ္ြာ 
အသုးံျပိဳေရး၊ 

  
(ဃ) ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းလုပင္န္းမ်ားတြင္ တရားမၽတွစြာ ယွဥ္ၿပိိဳင္မႈာွးႏင့္ 

အမ်ားျပညသ္ူ၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင ္သည့္ မီဒယီာဗဟုဝါဒကို 
ျမႇင့္တငေ္ရး၊ 

  (င) ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လပ္ုငန္းမ်ားအတြက ္လႈင္ိးားႏႈန္းစဥ္ာွးႏင့္ 
လိုင္စင္ခြင့္ျပိဳျခင္းဆိုင္ရာ လပု္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္   တရား 
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မၽွတျခင္း၊   ဓမၼဓိ႒ာန္က်ျခင္း၊ ခြျဲခား ဆကဆ္ံမႈမျပိဳျခင္း၊ ထိေရာက္ အက်ိိဳးရွိျခင္းာွးႏင့္ 
ပြင့္လငး္ ျမငသ္ာမႈရွိျခင္း၊ ာုိးႏင္ငံတစ္ဝနး္လုံးတြင္ ႐ုပျ္မင္ သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပ်ံ႕ားႏွံ႔စြာ ေရာက္ရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္ေရး။  

အခနး္ (၃) 

အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စညး္ျခငး္ာွးႏင့္ လပုင္နး္တာဝနမ္်ား 

၅။ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႕ဲသည္ အမ်ိိဳးသား႐ုပျ္မငသ္ံၾကားားႏွင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း လပုင္န္းမ်ား 
ဖြံ႕ၿဖိိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ကိ ုေအာက္ပါပုဂ ိိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္း ရမည ္- 

  
(က) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး   

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန 

ဥကၠ႒ 

  

(ခ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး   

ဆက္သြယ္ေရးာွးႏင့္သတင္းအခ်ကအ္လက ္
နည္းပညာဝန္ႀကးီဌာန 

ဒုတယိဥကၠ႒ 

  
  (ဂ) ဒုတယိဝန္ႀကီး  

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန 

အဖြ႕ဲဝင ္

  
(ဃ) ဒုတယိဝန္ႀကီး  

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန 

အဖြ႕ဲဝင ္

  
(င) ဒုတယိဝန္ႀကီး 

သိပၸံားႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန 

အဖြ႕ဲဝင ္

  
  (စ) ဥကၠ႒  

႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသလံႊင့္ေကာင္စီ 

အဖြ႕ဲဝင ္

  

(ဆ) ကိယု္စားလယွ္တစ္ဦး      

အမ်ားျပညသ္ူ ဝန္ေဆာင္မႈ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း လုပ္ငနး္မ်ား 

အဖြ႕ဲဝင ္

  

(ဇ) ၫႊန္ၾကားေရးမ ွး  

ျပည္သ႕ူဆကဆ္ံေရးာွးႏင့္ စိတဓ္ာတ္ စစဆ္င္ေရး 
ၫႊန္ၾကားေရးမ ွး႐ုးံ၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန 

အဖြ႕ဲဝင ္

  

(ဈ) ကိယု္စားလယွ္တစ္ဦး  

႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငနး္ရွင္မ်ား 

အဖြ႕ဲဝင ္

  (ည) ကိယု္စားလယွ္တစ္ဦး  ကြန္ပ် တာပညာရွငမ္်ားအသင္း အဖြ႕ဲဝင ္
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(ဋ) ၫႊန္ၾကားေရးမ ွးခ်ိဳပ ္  

ျပန္ၾကားေရးာွးႏင့္ ျပည္သ႕ူဆကဆ္ံေရး ဦးစီးဌာန 

အတြင္းေရးမွ း 

၆။ အဖြ႕ဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာကပ္ါအတိုငး္ျဖစသ္ည္ - 

  
(က) ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းလပ္ုငန္းမ်ား ေရရွည္ဖြ႕ံၿဖိိဳး တိးုတက ္ေရး 

မဟာဗ် ဟာ စမီံခ်က္ာွးႏင့္ မူဝါဒမ်ားကို ေကာင္စီာွးႏင့္ ၫိွားႏႈိင္းေရးဆြ ဲခ်မတွ္ျခင္း၊ 

  
(ခ) ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း လႈင္ိးားႏႈန္းစဥ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ ဆိင္ုရာ စီမံခ်ကက္ိ ု

ဆက္သြယ္ေရးာွးႏင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာနာွးႏင့္ ၫွိားႏႈိင္းေရးဆြ ဲ
ထတု္ျပန္ျခငး္၊ 

  
  (ဂ) ာုိးႏင္ငံေတာ္အတြင္း ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းအတြက္ အသုံးျပိဳမည့္ ားႏွစ္စဥ္ 

လႈိင္းားႏႈန္းစဥ ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိငု္ရာ စီမံခ်ကက္ို အမ်ား ျပညသ္သူို႔ ထတု္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ 

  
(ဃ) လြတ္လပၿ္ပီး ၿပိိဳငဆ္ိုင္မႈရွသိည့္ ေဈးကြက္တစ္ခု ဖနတ္းီရာတြင္ ႐ုပ္ျမင ္သံၾကားာွးႏင့္ 

အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းလပု္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိိဳးတိုးတက္ေရးကိ ုေဖာ္ေဆာင္ ာုိးႏင္မည့္ မူဝါဒေရးဆြ ဲ
ခ်မွတ္ျခင္း၊ 

  
(င) ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္အသထံတုလ္ႊင့္မႈ နည္းပညာာွးႏင့္ လပ္ုငန္းဆိင္ုရာ ပစၥည္း မ်ားကိ ု

ထတု္လုပျ္ခင္း၊ တငသ္ြင္းျခငး္၊ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ားႏွင့္ သက္ဆိုင ္သည့္ 
နည္းပညာဆိုင္ရာ စံားႏႈန္းသတ္မတွ္ခ်က္မ်ားကိ ုေဆာင္႐ြက္ျခငး္၊ 

  

(စ) ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသဖံမ္းယျူခင္းဆိင္ုရာ ၿဂိိဳဟတ္စုေလာင္းမ်ား၊ ၿဂိိဳဟတ္ ု
႐ုပ္ျမင္သၾံကားဖမ္းစကမ္်ား၊ ယင္းတို႔ာွးႏင့္ဆကစ္ပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ထတုလ္ပ္ုျခင္း၊ 
တငသ္ြင္းျခင္း၊   တင္ပို႔ျခင္းတို႔ားႏွင့္ သကဆ္ိုငသ္ည့္ လုပင္န္း မ်ားကို 
ႀကီးၾကပ္ေဆာင႐္ြကျ္ခင္း၊ 

  
(ဆ) အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ပြင့္လငး္ျမငသ္ာ၍ အမ်ားပါဝင္ာုိးႏင္သည့္ အစအီစဥ္မ်ားျဖင့္ 

ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ 

  
(ဇ) ဆက္သြယ္ေရး မူဝါဒႀကီးၾကပ္မႈ မူေဘာငတ္ြင္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသ ံထတုလ္ႊင့္ျခငး္ 

လုပ္ငနး္ကိ ု တစဆ္က္တစစ္ပ္တည္း  ပါဝင္ျဖစထ္ြန္းလာေစ ေရး ၫိွားႏႈိင္းေဆာင္႐ြကျ္ခငး္။ 

အခနး္ (၄) 

ေကာငစ္ဖီြဲ႕စညး္ျခငး္၊ လပုပ္ိငုခ္ြင့္ာွးႏင့္ လပုင္နး္တာဝနမ္်ား 

   ၇။ 

  

ေအာက္ပါအရညအ္ခ်င္းမ်ားားႏွင့္ ျပည့္စုံသသူည္ ေကာင္စဝီင္အျဖစ ္ေ႐ြးခ်ယ္ ခံပိုငခ္ြင့္ ရွိသည္ - 

  (က)  အသက္ ၃၅ ာွးႏစ္ထက္မငယ ္၇၀ ာွးႏစ္ထက္မႀကီးသူ၊ 

  ( ခ)  ာုိးႏင္ငံသားမိဘာွးႏစ္ပါးမွ ေမြးဖြားေသာ ာုိးႏင္ငံသားျဖစသ္ူ၊ 

  (ဂ )   ေအာက္ပါပညာရပဆ္ိုင္ရာ တစ္ရပ္ရပ္ကၽြမ္းက်ငသ္ူ ျဖစရ္မည္ - 
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    (၁)  ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း၊ 

    (၂)  ဆက္သြယ္ေရးာွးႏင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၊ 

    (၃)  ဥပေဒပညာ၊ 

    (၄)  စီးပြားေရးပညာ၊ 

    (၅)  သုံးစြသဲကူာကြယေ္ရးာွးႏင့္ ျပည္သူ႕အခြင့္အေရး၊ 

    (၆)  ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈာွးႏင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိိဳးေရး။ 

 ။ ေအာက္ပါပုဂ ိိဳလမ္်ားသည္ ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခပံိုင္ခြင့္ မရွိေစရ- 

  (က)  
ာုိးႏင္ငံေရးပါတ၏ီ ဝန္ထမ္း သို႔မဟတု ္ေ႐ြးခ်ယခံ္ရာထးူ တာဝန္တစ္ခုခုတြင္ 
တာဝနထ္မ္းေဆာင္ေနသူ၊ 

  (ခ)  အစိုးရကဖြဲ႕စည္းသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ သို႔မဟတု္ အဖြ႕ဲတြင္ ပါဝငသ္ူ၊ 

  (ဂ)  
မီဒီယာလုပင္န္းမ ွလစာ သို႔မဟတု္ ေငြေၾကး အက်ိိဳးအျမတ္ တစ္စုတံစ္ရာကိ ု
တိကု္႐ိုကျ္ဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက၍္ျဖစ္ေစ ရရွိေနသ၊ူ 

  (ဃ)  အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈာွးႏင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရား႐ုးံတစ္ခုခမုွ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မတွ္ျခင္း ခခံဲ့ရသူ၊ 

  (င) 
စိတ္ေပါ့သြပ္သညဟ္ု သကဆ္ိုင္ရာဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုငး္ သတ္မတွ္ျခင္း 
ခံရသူ၊ 

  (စ)  ာုိးႏင္င့ံဝန္ထမ္း။ 

၉။ ေကာင္စဝီင္မ်ားအျဖစ္ အမည္စာရင္းတငသ္ြင္းျခင္းာွးႏင့္ 
ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခငး္ဆိငု္ရာ  လုပ္ငန္းစဥသ္ည ္ လြတလ္ပ္ၿပီး  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည္။ 
အဆိပုါလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကၽြမး္က်င ္အတတ္ပညာရွင္ာွးႏင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခငး္ကိ ုအားေပးရမည။္ 

၁၀။ ေကာင္စဖီြဲ႕စည္းရနအ္တြက္ ားႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အဆိုျပိဳသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ ေျခာကဦ္း၊ 
ျပည္သ႕ူလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အဆိုျပိဳသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ေျခာက္ဦးာွးႏင့္ အမ်ိိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က 
အဆိုျပိဳသည့္  အဖြ႕ဲဝင္ေျခာက္ဦး  စုစုေပါင္း ၁  ဦးကို ပဏာမ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္။  

၁၁။ အဖြ႕ဲသည္ အဆိုျပိဳထားသည့္ အဖြ႕ဲဝင္ ၁  ဦး၏ အမညစ္ာရင္းကို ရက္ေပါင္း ၃၀ ႀကိိဳတင၍္ 
ထတု္ျပနထ္ားရမည္ျဖစ္ၿပးီ ယင္းတို႔၏ လပု္ရည္ ကိုင္ရည္၊ အက်င့္စာရိတၱ၊   ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္းာွးႏင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ား ျပညသ္ကူ ေဝဖနတ္ုံ႔ျပန္မႈ ျပိဳရန ္ဖတိ္ေခၚရမည္။ 

၁၂။  ာုိးႏင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ားျပည္သ၏ူ ေထာကခံ္မႈအမ်ားဆုးံ ရရိွမႈအေပၚ မူတည္၍ 
အဆိပုါပုဂ ိိဳလ္မ်ားအနကမ္ွ ကိုးဦးကိ ုေကာင္စအီဖြ႕ဲဝငအ္ျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ ္ခန္႔အပ္ရမည္။ 

၁၃။ ေကာင္စဦက႒ၠ၊ ဒတုိယဥက႒ၠားႏွင့္ အတြင္းေရးမွ းတို႔ကို ေကာင္စီဝင္မ်ားက လၽွိိဳ႕ဝကွ္ ဆားႏၵမေဲပး၍ 
ေ႐ြးေကာကတ္ငေ္ျမႇာက္ရမည္။ 

၁၄။ ေကာင္စ၏ီလပု္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစသ္ည္ - 
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(က) ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိိဳး 

တိုးတက္မႈအတြက္ လိအုပသ္ည့္ မူဝါဒမ်ားာွးႏင့္ လပု္ထုးံလုပ္နည္းမ်ားကို 
အမ်ားျပညသ္ူတို႔၏ အႀကဉံာဏ္ကို ရယ၍ူေရးဆြျဲခင္း၊ 

  
(ခ)  လိုင္စင္ေလၽာွကထ္ားသူမ်ားအနက္ စည္းမ်ဥ္းာွးႏင့္ ကိကုည္ီသင့္ေလ်ာ္သကူို 

စိစစ္ခြင့္ျပိဳျခင္း၊ 

  
(ဂ)  ဤဥပေဒာွးႏင့္အညီ ႐ပု္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပင္န္းဆိုင္ရာ 

လိကု္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ား ေရးဆြ ဲျပ႒ာန္းျခင္း၊ 

  

(ဃ) ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာနး္ခ်က္မ်ားကိလုည္းေကာင္း၊ ေကာငစ္ီမ ွထတု္ျပန ္
ထားသည့္   စည္းမ်ဥး္စည္းကမ္းမ်ားကိလုည္းေကာငး္ ခ်ိိဳးေဖာကသ္ည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားားႏွင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈလုပင္န္းကို စမီံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာနည္းလမ္းျဖင့္ အေရးယူ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ 

  
(င)  လိုင္စင္ပါ ျပ႒ာန္းခ်ကတ္စ္ခခုုကို ခ်ိိဳးေဖာကမ္ႈအတြက္ သကဆ္ိုင္ရာ တရား႐ုံးသို႔ 

အယခူံဝင္ေနသည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုကို 
သင့္ေတာ္သည့္ ကာလအထ ိလိုင္စင္ေခတၱ ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ လိုင္စငသ္ိမး္ယူျခင္း၊ 

  
(စ) ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္းမ်ား၏ လပ္ုငန္း 

ေဆာင္႐ြက္မႈအား မူဝါဒႀကီးၾကပက္ြပ္ကဲျခင္းာွးႏင့္ ႀကီးၾကပမ္ႈ ေပးျခင္းမ်ား အတြက ္
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကုနက္်စရတိ္ာွးႏင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား သတ္မတွ္ျပ႒ာန္းျခငး္၊ 

  
(ဆ)  အရညအ္ေသြးေကာင္းမြန္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာက် 

ာွးႏစ္ၿခိိဳကမ္ႈကိ ုရရိွထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားာွးႏင့္ ႐ုပ္ျမင္သၾံကား ာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အသအိမတွ္ျပိဳျခင္း၊ 

  
( ဇ ) ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းလပ္ုငန္းတြင္ လြတလ္ပ္ၿပီး တရား မၽွတစြာ 

ယွဥ္ၿပိိဳင္မႈရွသိည့္ ဝန္းက်ငတ္စ္ခုျဖစ္ထြန္းလာေစရန ္အဖြဲ႕၊ သကဆ္ိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား၊ 
လူမႈေရး၊ ပညာေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားာွးႏင့္ ၫွိားႏႈိင္း ေပါင္းစပ ္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခငး္၊ 

  
(ဈ)    ကၽြမ္းက်င္ေသာ လူ႕စြမး္အားအရင္းအျမစမ္်ား ဖြံ႕ၿဖိိဳးတိုးတက္ေရးအတြက ္

အေထာကအ္ကူေပးျခင္း၊ 

  
(ည) ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိိဳး တိးုတကေ္ရးာွးႏင့္ 

ပါဝငလ္ုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးာွးႏင့္ ရပိုင္ခြင့္ 
မ်ားကိ ု  ေကာင္စီ၏  စည္းမ်ဥ္းာွးႏင့္အည ီ ေဆာင္႐ြကေ္ပးျခင္း၊ 

  
(ဋ)  ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာငမ္ႈလပုင္န္းမ်ား၏ စးီပြားေရးအရ 

ရွင္သန္ရပ္တည္ာုိးႏင္မႈကို အေထာက္အကူျပိဳမည့္ မၽွတၿပီး က်ိိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာ 
အက်ိိဳးခံစားခြင့္ တစ္မ်ိိဳးမ်ိိဳးကို သတ္မတွ္ျခင္း၊ 

  (ဌ)  ေကာင္စဝီင္မ်ား၏ တာဝနမ္်ားကိ ုသတ္မတွ္ျခငး္၊ 
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(ဍ)  ာုိးႏင္ငံေတာ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပိဳမည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားားႏွင့္အသံ ထတု္လႊင့္ျခင္း 

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အမ်ိိဳးအစားာွးႏင့္ ေနရာေဒသမ်ားကိ ုလညး္ေကာင္း၊ 
လုပက္ိုင္ခြင့္ျပိဳမည့္ ပမာဏကိလုည္းေကာင္း သတမ္ွတ္ျခင္း၊ 

  (ဎ)  လိုင္စငထ္တု္ေပးျခင္း၊ သကတ္မ္းတိုးျခင္းာွးႏင့္ ႐ုပသ္ိမ္းျခငး္။ 

၁၅။ ေကာင္စ၏ီ လုပ္ငနး္တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစသ္ည္ - 

  
(က) ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္းမ်ားတြင္ 

အသုးံျပိဳမည့္  လႈိင္းားႏႈန္းမ်ားာွးႏင့္ စပလ္်ဥ္း၍  အဖြဲ႕ာွးႏင့္ ၫိွားႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ 

  

(ခ)  ကိယု္ပိုငအ္စီအစဥ္ ထတု္လပု္ျခင္းာွးႏင့္ ယင္းအစီအစဥ္ကိ ုထတု္လႊင့္ျခင္း လပု္ငန္း 
လုပက္ိုငလ္်က္ရွသိည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားာွးႏင့္ အျခားသူမ်ား၏အစအီစဥ္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝသည့္ 
လုပ္ငနး္ကိသုာ လပု္ကိုငသ္ည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း အစအီစဥ ္
ျဖန္႔ျဖ းေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပင္န္းမ်ားအတြက္ လိုင္စင ္ေလၽွာက္ ထားျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ငနး္စဥ္ာွးႏင့္ လပု္ထုးံလပုန္ည္းမ်ားကို သးီျခားေရးဆြ ဲထတု္ျပန္ျခငး္၊ 

  
(ဂ)    ႐ုပ္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္ အသံထတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာငမ္ႈလပုင္န္းမ်ား၊ လူမႈေရး 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားာွးႏင့္ ေဆြးေားႏြးၫိွားႏႈိင္း၍ လုပ္ငနး္ဆိငု္ရာ လိကု္နာ ရမည့္   က်င့္ဝတ္ာွးႏင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိ ု  ေရးဆြထဲတု္ျပနျ္ခင္း၊ 

  

 (ဃ) လုပ္ငနး္ဆိငု္ရာလိုကန္ာရမည့္ က်င့္ဝတ္ာွးႏင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမး္မ်ား၊ ႐ုပျ္မင္ သံၾကားားႏွင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းဆိငု္ရာဥပေဒ၊ လိုငစ္င္ ေလၽွာကထ္ားစဥ္က ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အဆိုျပိဳခ်က္မ်ားာွးႏင့္ လိုငစ္ငပ္ါသတ္မတွ္ခ်က္မ်ားကို လိုငစ္င္ရယထူားသည့္ 
႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လပ္ုငန္းမ်ားက ေလးစားလိကုန္ာမႈ 
ရွိ၊ မရွ ိေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ 

  

  (င)  ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္းတစ္ခုသည္ ယင္း၏ 
လိုင္စငဆ္ိုင္ရာသတ္မတွ္ခ်က္မ်ား၊ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ လုပင္န္းဆိုင္ရာ 
လိကု္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားားႏွင့္ အစီအစဥ္ဆိုငရ္ာ စံားႏႈန္း သတ္မွတခ္်က္မ်ားကိ ုေလးစား 
လိကု္နာျခငး္မရွဟို အမ်ားျပည္သကူ တိုင္ၾကားလာမႈမ်ားကို အေရးယ ူေျဖရွငး္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ သးီျခား တိငု္ၾကားမႈ မရွေိသာ္လညး္ အဆိုပါ 
စည္းကမ္းသတမ္ွတ္ခ်ကမ္်ားကို ေလးစားလိုကန္ာမႈမရွေိၾကာင္း ေကာင္စကီ 
စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက အေရးယူ ေျဖရွင္းေဆာင႐္ြကျ္ခင္း၊ 

  
(စ)  တိုင္ၾကားမႈတြင္ ပါဝငပ္တသ္ကသ္ူမ်ားကို ေခၚယူျခင္း၊ လိအုပသ္ည့္ 

အေထာကအ္ထားမ်ားာွးႏင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုေတာင္းခံျခင္းတို႔ အပါ အဝင္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခငး္၊ 

  (ဆ) ေကာင္စ၏ီလပု္ကိငု္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို မီဒယီာမ်ားတြင္ အခ်ိန္မနွ္ ထုတျ္ပန္ေပးျခင္း၊ 

  
(ဇ)  ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းလပ္ုငန္း ဖြံ႕ၿဖိိဳးတိးုတကေ္ရးအတြက ္အဖြ႕ဲအစည္း 

အသးီသးီာွးႏင့္ ၫိွားႏႈိင္းပူးေပါငး္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ 
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၁၆။ ေကာင္စဝီင္မ်ားသည ္- 

  (က) 
ေကာင္စ၏ီလပု္ပိုင္ခြင့္မ်ားာွးႏင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို လြတလ္ပ္ၿပီး မၽတွစြာ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

  (ခ)  
အမ်ားျပညသ္ူ အက်ိိဳးစီးပြားအတြက္ ရပတ္ည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမ ိအက်ိိဳး 
စီးပြားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ာုိးႏင္ငံေရးပါတီ သို႔မဟုတ ္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခု အတြက္ ျဖစေ္စ 
မိမိ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြသဲုးံစား မျပိဳရ။ 

အခနး္ (၅) 

ေကာငစ္၏ီသကတ္မး္ာွးႏင့္ တာဝနမ္ရွပစ္ျဲခငး္ 

  ၁၇။ (က) ေကာင္စ၏ီသကတ္မ္းသည ္စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ ငါးာွးႏစ္ ျဖစသ္ည္။ 

  (ခ)  ေကာင္စဝီင္မ်ား၏သကတ္မး္သည္ေကာင္စ၏ီသကတ္မ္းာွးႏင့္အညီ ျဖစ္ေစရ မည္။ 

  

(ဂ)  ေကာင္စဝီင္မ်ားသည ္သကတ္မ္းာွးႏစ္ႀကမိ္ထက္ပိ၍ု ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ မရွိေစရ။ သို႔ရာတြင္ 
သက္တမး္ကုန္ဆုးံၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ တာဝန္ ထမ္းေဆာငလ္်က္ရွေိသာ 
ေကာင္စဝီငသ္ည္ ဤဥပေဒအရ ေကာငစ္ီဝင္ အသစ္ ခန္႔အပ္ၿပီးသည့္အခ်ိနအ္ထိ မမိိ 
လုပ္ငနး္တာဝန္မ်ားကိ ုဆကလ္က္ တာဝန္ ထမး္ေဆာင္ရမည္။ 

၁ ။ 
ာုိးႏင္ငံေတာ္သမၼတသည္   ေကာင္စီဥကၠ႒ာွးႏင့္  ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးဦးကို ေအာက္ပါ အေၾကာငး္ 
တစ္ရပ္ရပ္ာွးႏင့္ၿငိစြန္းပါက  တာဝန္မွရပ္စာုိဲးႏင္သည ္- 

  (က) 
ပုဒ္မ ၇ ပါအရညအ္ခ်င္းတစရ္ပ္ရပ္ ပ်ကယ္ြင္းျခင္း သို႔မဟတု္ ပုဒမ္   ပါ 
ေ႐ြးခ်ယ္ခံပိုငခ္ြင့္မရွိေသာ  အခ်ကတ္စ္ရပ္ရပ ္ေပၚေပါက္ျခငး္၊ 

  (ခ)  
 မိမိအက်ိိဳးစီးပြားအတြက္ျဖစေ္စ၊ ာုိးႏင္ငံေရးပါတ ီသို႔မဟတု ္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခ ု
အတြက္ျဖစ္ေစ လုပ္ပိငု္ခြင့္ကို အလြသဲုးံစားျပိဳျခင္း၊ 

  (ဂ)   
ေကာင္စဝီင္အျဖစ္ တာဝန္ေက်ပြနစ္ြာ ထမ္းေဆာငာုိ္းႏင္ရန္ လုံေလာကသ္ည့္ 
စိတ္ပိုငး္ဆိငု္ရာ က်နး္မာႀကံ႕ခိုင္မႈမရွိျခငး္၊ 

  (ဃ) 
အေၾကာင္းတစ္ခခုုျဖင့္ တစဆ္က္တညး္ သုံးလထကပ္ို၍ တာဝနထ္မ္း ေဆာင္ာုိးႏင္ျခင္း 
မရွိဘဲ ပ်က္ကြက္ျခင္း။ 

၁၉။ ေကာင္စဝီင္ တစ္ဦးဦးသည္ ရာထူးသကတ္မ္းမကုနဆ္ုံးမ ီမိမိသေဘာ ဆားႏၵ အေလ်ာက္ ရာထူးမွ 
ားႏုတထ္ြကလ္ိလုၽွင ္   ထိုသို႔ားႏုတထ္ြကလ္ိုေၾကာငး္ ာုိးႏင္ငံေတာ္ သမၼတထံ စာျဖင့္ တင္ျပၿပီး ရာထူးမွ 
ားႏုတထ္ြကာုိ္းႏင္သည္။ 

၂၀။  ေကာင္စဝီငတ္စ္ဦးသည္ ပုဒမ္ ၁  အရ တာဝန္မွရပ္စရဲန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း ခရံလၽွင္ 
ရွင္းလင္းေခ်ပခြင့္ရွိသည္။ 

၂၁။  ရာထူးမွ ာုးႏတထ္ြက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ တာဝန္မွရပစ္ခဲံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ 
ကြယ္လြန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအေၾကာင္းတစ္ခခုုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေကာင္စီဝင္ 
ရာထူးေနရာလစလ္ပလ္ၽွင္ ေကာင္စီဝင္အသစ္ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးျခင္းာွးႏင့္ 
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စပ္လ်ဥ္း၍   ဤဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားာွးႏင့္အညီ လစလ္ပ္သည့္ ရာထးူေနရာတြင္ ျဖည့္စြက္ 
ခန္႔ထားာုိးႏင္သည္။ ထိသုို႔ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားျခင္း ခံရသည့္ပုဂ ိိဳလ္၏ ရာထူးသက္တမ္း 
သည ္ မလူေကာင္စီဝင၏္ က်န္ရွသိည့္ ရာထူးသကတ္မ္း အတြကသ္ာ ျဖစ္ေစရ 
မည္။  မူလေကာငစ္ီဝင္၏ ရာထူး သကတ္မ္း အနည္းဆုံးေျခာကလ္ က်န္ရွိမသွာ ျဖည့္စြက္ 
ခန္႔ထားရမည္။ 

အခနး္ (၆) 

ေကာငစ္၏ီ လပုင္နး္စညး္မ်ဥး္မ်ား၊ ႐ုးံအဖြဲ႕ာွးႏင့္ ရနပ္ုေံငြ 

၂၂။ ေကာင္စသီည ္- 

  
(က)  လုပ္ငနး္တာဝန္မ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အစညး္အေဝးကို အနည္းဆုံး တစ္လတစ္ႀကိမ ္

က်င္းပရမည္။ အစည္းအေဝးကို ဥကၠ႒က ေခၚယ ူက်င္းပရမည္။   

  
 (ခ)  ဥကၠ႒ မရွလိၽွင္ ဒတုိယဥက႒ၠ သို႔မဟတု္ ေကာငစ္ီဝင္ အနည္းဆုံး သုံးဦးက 

ေတာငး္ဆိလုၽွင ္အစည္းအေဝးကိ ုေခၚယကူ်ငး္ပရမည။္ 

  

(ဂ)  အစည္းအေဝးတြင္ ဥကၠ႒က သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ဥကၠ႒ မရွလိၽွင္ 
ဒုတယိဥကၠ႒က သဘာပတအိျဖစ္ေဆာင႐္ြက္ရမည္။ ာွးႏစဦ္းစလုးံ 
မရွိလၽငွ ္ တက္ေရာကလ္ာသည့္   ေကာင္စဝီင္မ်ားမွ တစ္ဦးကိ ုသဘာပတိ အျဖစ ္
တင္ေျမႇာက္ရမည္။ 

  
(ဃ) သဘာပတိအပါအဝင္ အစည္းအေဝးတက္ေရာကသ္ ူေကာင္စီဝင္ ငါးဦး ရွိလၽွင္ 

အစည္းအေဝး အထေျမာကသ္ည္။ 

၂၃။ 
ေကာင္စသီည ္  ဆုံးျဖတခ္်ကတ္စ္ရပ္ရပက္ိ ု  တက္ေရာကလ္ာသည့္ ေကာင္စီဝင္ 
မ်ား၏   ဆားႏၵမေဲပၚတြင္အေျခခံ၍   ဆုံးျဖတ္ရမည္။  ဆားႏၵမအဲေရအတြက ္တညူီေန ပါက 
သဘာပတိ၏ မဲျဖင့္ဆုံးျဖတရ္မည္။ 

၂၄။ ေကာင္စသီည ္သတ္မတွ္ခ်က္ာွးႏင့္အညီ ႐ုးံအဖြဲ႕ကို ဖြ႕ဲစည္းာုိးႏင္သည္။ 

၂၅။ 
ေကာင္စသီည ္   ႐ုံးအဖြဲ႕အတြက ္   လိုအပေ္သာ ဝနထ္မ္းစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မ်ား၊ 
လစာစရတိ္ာွးႏင့္ ခံစားခြင့္မ်ားကို သတ္မတွ္ေပးရမည္။ 

၂၆။ 
႐ုံးအဖြဲ႕သည္ လုပ္ငန္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ေကာင္စီ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ာွးႏင့္ အညီ 
႐ုံးအဖြဲ႕အႀကီးအကဲ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဆာင႐္ြက္ရမည္။ 

၂၇။ ေကာင္စသီည ္ေအာကပ္ါရနပ္ုံေငြမ်ားကို လက္ခံာုိးႏင္သည ္- 

  (က) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႕ဲ၏ ေထာက္ပံ့ေငြ၊ 

  (ခ)  ေစတနာအေလ်ာက္ လ ွဒါနး္ေငြမ်ား၊ 

   (ဂ)  ဝန္ေဆာင္မႈမွ ရေငြမ်ား။ 

၂ ။ ေကာင္စ၏ီ ာွးႏစ္စဥ္အရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကို ဝန္ႀကီးဌာန၏ ာွးႏစ္စဥ္ အရအသုံး 
ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေရးဆြရဲမည္။ 
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၂၉။ ေကာင္စမီွတင္သြင္းသည့္ ေကာင္စ၏ီ ာွးႏစ္စဥ္အရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကို 
ဝန္ႀကးီဌာနမတွစဆ္င့္ ျပည္ေထာင္စအုစိုးရအဖြ႕ဲထ ံတင္ျပ၍ ျပညေ္ထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ 
အရအသုံးဆိုငရ္ာ  ဥပေဒာွးႏင့္အညီ ေဆာင႐္ြက္ရမည္။ ယင္း၏ အသုးံစရတိ္မ်ားကိ ု
ျပည္ေထာင္စလုႊတေ္တာ္က အတညျ္ပိဳျပ႒ာန္းထားသည့္ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒာွးႏင့္အညီ သုံးစြဲရမည္။ 

၃၀။ 
(က) 

ေကာင္စသီည ္  ာွးႏစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကိ ု  ျပည္ေထာင္စ ုစာရင္းစစ္ခ်ိဳပ္႐ုံးမ ွ
စစ္ေဆးၿပီးေသာ စာရငး္မ်ားားႏွင့္အတူ အမ်ားျပညသ္ူအား အသေိပးရမည္။ ာွးႏစ္စဥ္ 
အစီရင္ခစံာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ရမည္ - 

     (၁)  
ၿပီးခဲ့ေသာာွးႏစ္အတြက ္ရည္မနွ္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင ္အထည ္ေဖာ္ 
ေဆာင္႐ြက္ာုိးႏင္မႈ အေျခအေနားႏွင့္ လာမည့္ားႏွစ္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ 

     (၂)   
ပုဒ္မခြငဲယ္ (၁) ပါ    အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြကာ္းႏိုင္မႈမ်ား၏ 
အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ 

    (၃)  
ာွးႏစ္စဥ္ဝင္ေငြာွးႏင့္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ိဳပ္႐ံုး၏ စစ္ေဆးခ်က ္အက်ဥ္းခ်ိဳပ္ာွးႏင့္ 
ဘ႑ာေရးာွးႏင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ သတငး္အခ်က ္အလက္မ်ား၊ 

    (၄)   လာမည့္ားႏွစ္အတြက္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း၊ 

    (၅)  
အမ်ားျပညသ္ူထမံွ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပိဳခ်က္မ်ား၊ အေရးယူ 
ေဆာင္႐ြက္ခဲမ့ႈမ်ားာွးႏင့္ ပတသ္က္ေသာ အခ်က္အလကမ္်ား။ 

  (ခ) ေကာင္စသီည ္ာွးႏစ္စဥ္အစီရငခ္ံစာကိ ုာုိးႏင္ငံေတာ္သမၼတထ ံအစီရင္ခံတင္ျပ ရမည္။ 

အခနး္ (၇) 

လိငုစ္င ္

၃၁။ (က) ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္း လပ္ုကိင္ုလိ ုသသူည္- 

     (၁)  
သက္ဆိုငရ္ာလုပ္ငန္းကို စတငလ္ုပက္ိုင္ျခငး္မျပိဳမ ီလိုငစ္င္ရရွိရန္ 
သတ္မွတခ္်က္ာွးႏင့္အညီ ေကာင္စီသို႔ ေလၽွာက္ထားာုိးႏင္သည္။ 

     (၂)  
အဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္ပါက ယငး္အဖြ႕ဲအစည္းကို ကိယု္စားျပိဳသကူ ေလၽွာကထ္ား 
ားႏိုင္သည္။ 

    (ခ) ေလၽွာကထ္ားသသူည ္ ေအာက္ပါစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို တငသ္ြင္း ေလၽွာက္ထားရမည္ - 

    (၁) လုပ္ငနး္အမည္ာွးႏင့္ လုပ္ငန္းမွတ္ပုတံငလ္က္မတွ္၊ 

    (၂)  အေသးစတိ္အခ်က္အလကမ္်ားပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၊ 

    (၃)  နည္းပညာပိုငး္ဆိငု္ရာ အေသးစတိ္စီမခံ်က၊္ 

    (၄)   အစီအစဥတ္င္ဆက္မႈ စီမံခ်က္၊ 

     (၅)  ေကာင္စကီ သတ္မတွထ္ားသည့္ လိအုပ္ခ်က္မ်ား။ 
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၃၂။ 
လိုင္စင္ရရွိၿပီးေနာက္ သကဆ္ိုင္ရာ လိငု္စငထ္ုတေ္ပးသည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ တစ္ာွးႏစ္ အတြင္း 
႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္းမ်ား စတင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

၃၃။  
လိုင္စငက္ို အျခားသူ သို႔မဟတု္ အျခားအဖြ႕ဲအစည္းသို႔ လႊဲေျပာငး္ေပးလိုပါက ေကာင္စီ၏ 
သေဘာတူခြင့္ျပိဳခ်က္ကိ ုႀကိိဳတင္ရယူၿပီးမွသာ ေဆာင္႐ြက္ာုိးႏင္သည္။ 

၃၄။ 
ေကာင္စသီည ္႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသံထတုလ္ႊင့္ျခင္းဆိငု္ရာ မူဝါဒ၊ သကဆ္ိုင္ရာ လပု္ငန္းမ်ား၏ 
အက်ိိဳးအျမတ္ာွးႏင့္ ေဈးကြကအ္ေျခအေနတို႔ကို အေျခခံၿပီး ျပညသ္ူ လူထ ုအက်ိိဳးစီးပြားအတြက္ 
လိုင္စင္ခ်ထားေပးရာတြင္ ေအာက္ပါမူဝါဒ အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည-္ 

  (က) 
လူဦးေရ သိပသ္ည္းမႈ မ်ားျပားေသာ ေဒသမ်ား၌ စီးပြားေရးအရ ထတုလ္ႊင့္သည့္ 
႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လပ္ုငန္းမ်ားအတြက ္ေဈးၿပိိဳင္စနစ္ 
က်င့္သုံးျခင္း၊    

  (ခ)  
လူဦးေရသပိ္သညး္မႈနည္းပါးေသာေဒသမ်ား သို႔မဟတု္ သက္ဆိုငရ္ာ လူမႈ 
အသိကုအ္ဝန္း အတြက္ ရည္႐ြယသ္ည့္ စီးပြားျဖစ္ မဟတုသ္ည့္ လိုင္စင ္
ေလၽွာကထ္ားျခင္းကို စိစစ္ခြင့္ျပိဳျခင္း၊ 

  (ဂ)  
သက္ဆိုငရ္ာလိုင္စင္ာွးႏင့္ သကဆ္ိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ 
ထတု္ျပန္ေၾကညာျခင္း။ 

၃၅။ (က) 
ေကာင္စသီည ္လိငု္စင္ေလၽွာကထ္ားမႈာွးႏင့္ စပလ္်ဥး္၍ ေအာက္ပါ သတ္မတွ္ခ်က္မ်ားကိ ု
ထည့္သြင္းစဥး္စားမည္ - 

    (၁)  ဘ႑ာေရး ျဖစာုိ္းႏင္ေျခရွိမႈာွးႏင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အလားအလာမ်ား၊ 

    (၂) နည္းပညာပိုငး္ျဖစ္ာုိးႏင္ေျခရွိမႈ၊ 

    
(၃)  ေလၽွာကထ္ားသူ၏ ႐ုပ္ျမငသ္ၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငနး္ာွးႏင့္ ယငး္ာွးႏင့္ဆကစ္ပ္သည့္ လုပင္န္း နယ္ပယ ္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကိဳ၊ံ 

    
(၄)  ျမန္မာာုိးႏင္ငံတြင္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသံထတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာငမ္ႈ 

လုပ္ငနး္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိိဳးတိုးတကေ္ရးအတြက္ အက်ိိဳးျပိဳာုိးႏင္မည့္ အလား အလာကို 
ေဖာ္ၫႊန္းေပးာုိးႏင္မႈ၊ 

    
(၅)  အစီအစဥ္မ်ား၏ အရညအ္ေသြး ျမင့္မားတိးုတကလ္ာေစရန္ာွးႏင့္ 

အေၾကာင္းအရာပိငု္းဆိုင္ရာ မတကူြျဲပားမႈမ်ားကိ ုတငဆ္က္ာုိးႏင္ေရး 
အက်ိိဳးျပိဳာုိးႏင္မည့္ အလားအလာအားေဖာ္ၫႊန္း ေပးာုိးႏင္မႈ၊ 

    
 (၆) မီဒီယာလုပင္န္းမ်ား ပိငု္ဆိငုမ္ႈအေရအတြက၊္ ပိုငဆ္ိုင္မႈ ပုသံဏၭာန ္ာွးႏင့္ 

အေနအထား၊ 

    
 (၇)  မီဒီယာလုပင္န္းပိုငဆ္ိုငမ္ႈတြင္  အမ်ားျပည္သ၏ူ သေဘာထားအျမင ္မ်ားကိ ု

ေဖာ္ေဆာငသ္ည့္ မီဒီယာဗဟုဝါဒာွးႏင့္ 
မတကူြျဲပားမႈမ်ားကိ ု  ခိုင္မာအားေကာငး္လာေစသည့္ အားထတု္ႀကိိဳးပမ္းမႈ၊ 



 

 

 

 

 

www.FreeExpressionMyanmar.org 

    ( )  ေကာင္စကီ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထတု္ျပန္သည့္ အျခား သတ္မွတ ္ခ်က္မ်ား။ 

  (ခ) 
လိုင္စင္ေလၽာွကထ္ားစဥက္ ပါဝငသ္ည့္ နည္းပညာပုိငး္ဆိငု္ရာ အဆိုျပိဳ 
ခ်က္မ်ားာွးႏင့္  အစီအစဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဆိုျပိဳခ်က္မ်ားကိ ုေျပာင္းလဲျခငး္ မျပိဳရ။ 

၃၆။ ေကာင္စသီည ္ပုဒ္မ ၃၁ အရ လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားခ်ကက္ို ရရွသိည့္ အခါ  ပုဒ္မ ၃၅ ပါ 
သတ္မွတခ္်က္မ်ားာွးႏင့္အညီ စိစစ္၍ လိငု္စငထ္ုတေ္ပးျခင္း သို႔မဟတု္ လိုင္စင ္ထုတေ္ပးရန္ 
ျငင္းပယ္ျခင္း ျပိဳာုိးႏင္သည္။ 

၃၇။ ေကာင္စသီည ္႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသံထတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာငမ္ႈလပု္ငန္း 
ေဆာင္႐ြကသ္ူမ်ားထံမွ ေကာက္ခံရရွေိသာ လိုင္စင္ေၾကးမ်ားကိုဝန္ႀကီးဌာန၏ ေငြစာရင္းမွ 
တစဆ္င့္ ျပည္ေထာင္စဘု႑ာ ရန္ပုံေငြသို႔ ေပးသြင္းရမည္။ 

၃ ။   လိငု္စင္မ်ား၏ သကတ္မ္းမာွ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစသ္ည္ - 

  (က) အမ်ားျပညသ္ူဝန္ေဆာင္မႈ ႐ပု္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံုတလ္ႊင့္ျခင္း လုပ္ငနး္ 

    (၁)  ေရဒီယိအုသထံုတလ္ႊင့္ျခင္း လုပ္ငနး္လိငု္စင္ ခနုစ္ာွးႏစ္၊ 

    (၂)  ႐ုပ္ျမင္သၾံကား ထတုလ္ႊင့္ျခင္း လပ္ုငန္းလိင္ုစင္ ၁၀ ာွးႏစ္။ 

  
(ခ) 

စီးပြားေရးအရထတုလ္ႊင့္သည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 

    (၁)  ေရဒီယိအုသထံုတလ္ႊင့္ျခင္း လုပ္ငနး္လိငု္စင္ ခနုစ္ာွးႏစ္၊ 

    (၂)  ႐ုပ္ျမင္သၾံကား ထတုလ္ႊင့္ျခင္း လပ္ုငန္းလိင္ုစင္ ၁၀ ာွးႏစ္။ 

    (ဂ) စီးပြားျဖစ္မဟတုသ္ည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈ လုပ္ငန္း 

    (၁)  ေရဒီယိအုသထံုတလ္ႊင့္ျခင္း လုပ္ငနး္လိငု္စင္ ခနုစ္ာွးႏစ္၊ 

    (၂)  ႐ုပ္ျမင္သၾံကား ထတုလ္ႊင့္ျခင္း လပ္ုငန္းလိင္ုစင္ ၁၀ ာွးႏစ္။ 

  (ဃ) ဌာနပိုင္႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံုတလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာငမ္ႈ လုပင္န္း 

    (၁)  ေရဒီယိအုသထံုတလ္ႊင့္ျခင္း လုပ္ငနး္လိငု္စင္ ခနုစ္ာွးႏစ္၊ 

    (၂)  ႐ုပ္ျမင္သၾံကားထတုလ္ႊင့္ျခင္း လပ္ုငန္းလိင္ုစင္ ၁၀ ာွးႏစ္။ 

  
(င) 

႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း အစီအစဥ္ျဖန္႔ျဖ းေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လပ္ုငန္း 
လုပ္ငနး္လိငု္စင္ ၁၅ ာွးႏစ္။ 

၃၉။ ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပင္န္းလိငု္စင္ ရရွိထားသူ သည္ 
လိုင္စငသ္ကတ္မ္း တိုးျမႇင့္ားႏိုင္ေရးအတြက္ လိုင္စင္သကတ္မ္း ကနု္ဆုးံသည့္ ေန႔မွ ၄၅ ရကအ္တြင္း 
သက္တမး္တိုးေပးရန္ ေကာင္စီသို႔ သတ္မတွ္ခ်က္ာွးႏင့္ အညီ ေလၽွာကထ္ားရမည္။ 

၄၀။ ေကာင္စသီည ္လိငု္စငသ္ကတ္မ္းတိုးေပးရန ္ေလၽွာက္ထားခ်က္ကိ ုလက္ခ ံရရွသိည့္အခါ 
လိုင္စငသ္ကတ္မ္းကာလအတြင္း ေအာက္ပါအခ်ကတ္စရ္ပ္ရပ္ာွးႏင့္ ၿငိစြန္းေၾကာင္းေတြ႕ရွိပါက 
သက္တမး္တိုးေပးရန္ ျငင္းပယ္ာုိးႏင္သည-္ 
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  (က) ဤဥပေဒာွးႏင့္ နည္းဥပေဒမ်ားပါျပ႒ာနး္ခ်က္မ်ားကိ ုလညး္ေကာငး္၊ ေကာငစ္ီ ၏ မူဝါဒ၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားာွးႏင့္ လိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ကိလုညး္ေကာင္း 
ေဖာက္ဖ်ကျ္ခင္း၊ 

  (ခ)  လိုင္စငသ္ကတ္မ္းအတြင္း တစ္နည္းနည္းျဖင့္ မသမာမႈတစ္ခုခကုို က် းလြန္ေၾကာငး္ 
ေတြ႕ရွရိျခင္း၊ 

    (ဂ)  လိုင္စငသ္ကတ္မ္း တိုးေပးရန္မသင့္သည့္ အမ်ားျပညသ္ူ အက်ိိဳး စီးပြားာွးႏင့္ 
ဆန္႔က်င္ေသာ အေၾကာငး္တစ္ရပ္ရပ္ ေပၚေပါက္ျခင္း။ 

၄၁။ ေကာင္စသီည ္- 

  
 (က) 

ပုဒ္မ ၄၀ ပါအေၾကာင္းတစရ္ပ္ရပ္ာွးႏင့္ ၿငိစြန္းျခင္းမရွပိါက လိုင္စင ္သကတ္မ္း တိုးေပးရန္ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

  
  (ခ)  

ပုဒ္မခြ ဲ(က) အရ သကတ္မ္းတိုးေပးရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားာုိးႏင္သည။္ လိုင္စငသ္ကတ္မ္းအတြင္း -  

  
  

(၁)  တငဆ္ကေ္သာ အစီအစဥ္မ်ား၏ အရညအ္ေသြးျမင့္မားမႈ၊ အမ်ိိဳး အစား 
စုံလင္မႈာွးႏင့္ ကြျဲပားျခားနားမႈ၊ 

    (၂)  ာုိးႏင္ငံေတာ္ာွးႏင့္ ာုိးႏင္ငံသားတို႔အတြက ္တာဝန္သစိိတျ္ဖင့္ ေဆာင္႐ြက ္ာုိးႏင္မႈ၊ 

  
  

 (၃)  မီဒီယာလုပင္န္း ပိုငဆ္ိုင္မႈတြင္ အမ်ားျပညသ္ူ၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားကိ ု
ေဖာ္ေဆာငသ္ည့္ မီဒီယာဗဟုဝါဒာွးႏင့္ မတကူြျဲပား ျခားနားသည့္ မီဒယီာ 
အမ်ိိဳးအစားမ်ား အေပၚတြင္ အက်ိိဳး သက္ေရာက္မႈ။ 

၄၂။ ေကာင္စသီည ္ေအာကပ္ါအေျခအေနတစရ္ပ္ရပ္ေပၚေပါက္ပါက လိုင္စင္ကိ ု႐ုပသ္ိမ္းားႏိုင္သည ္- 

  (က) လိုင္စင္ရရွိၿပီး ေန႔ရက္မွစတင္၍ တစ္ာွးႏစ္အတြင္း ပုံမွနထ္တုလ္ႊင့္ားႏိုင္မႈ မရွိျခငး္၊ 

  (ခ)  ေကာင္စ၏ီ ခြင့္ျပိဳခ်က္မရရွဘိဲ သုံးလထကေ္က်ာ္လြန္၍ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းကိ ုဆိငု္းငံ့ထားျခင္း သို႔မဟတု္ ရပ္ဆိငု္းထားျခင္း၊ 

  (ဂ)  ေကာင္စ၏ီ ႀကိိဳတင္ခြင့္ျပိဳခ်က္မရွဘိဲ လိုင္စင္ကိ ုအျခားပဂု ိိဳလ္ သို႔မဟတု္ အဖြ႕ဲအစညး္သို႔ 
လႊဲေျပာငး္ေပးျခင္း၊ 

  (ဃ) ခြဲေဝသတ္မတွ္ေပးထားသည့္ ေရဒယီို လႈိင္းားႏႈန္းစဥ္မ်ားာွးႏင့္ လႊမး္ၿခိဳံ ထတုလ္ႊင့္ရမည့္ 
ဧရိယာမ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္ အသထံုတလ္ႊင့္ျခင္း နည္းပညာာွးႏင့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းဆိငု္ရာ ပစၥည္းမ်ား အတြက ္   စကမ္ႈပိုင္းဆိငု္ရာ 
အေျခခလံိအုပ္ခ်က္မ်ား၊ အစီအစဥ္ပိငု္း ဆိုင္ရာ စံခ်နိ္စၫံႊန္းမ်ား၊ အခန္း (၉) 
ပါျပ႒ာနး္ခ်က္မ်ားာွးႏင့္ ဤဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ 
အမိန္႔ားႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်ကမ္်ားကို ေဖာကဖ္်က္ျခင္း။ 
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၄၃။ လိုင္စငသ္ကတ္မ္း ကုနဆ္ုံးၿပးီေနာက္ သတမ္ွတရ္ကအ္တြင္း သကတ္မး္ တိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ 
ေလၽွာကထ္ားရန္ ပ်ကက္ြကပ္ါက ေကာင္စကီ သက္ဆိငုရ္ာ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈလုပင္န္း လုပက္ိုငခ္ြင့္ကို ရပ္စဲာုိးႏင္သည္။ 

၄၄။ ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာငမ္ႈလပုင္န္းသည္ သကဆ္ိုငရ္ာ ထတုလ္ႊင့္မႈကို 
၁၂ လ တစဆ္ကတ္ည္း ဆိငု္းငံ့ထားျခငး္ သို႔မဟုတ ္လုပင္န္းကိ ုရပဆ္ိုင္းထားျခင္းျပိဳလၽွင္ 
လိုင္စငသ္ည ္အလိအုေလ်ာက္ ပ်က္ျပယသ္ည္။ 

၄၅။  ေကာင္စသီည ္- 

  (က) အမ်ားျပညသ္ူဝန္ေဆာင္မႈ ႐ပု္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံုတလ္ႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈ လုပ္ငန္း၊ 
စီးပြားျဖစ္မဟတုသ္ည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈ လုပ္ငန္းာွးႏင့္ 
ဌာနပိုင္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသ ံထတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငနး္တို႔၏လိငု္စင္ေၾကးကို သီးျခား သတ္မတွ္ေပးရမည္။ 

  

  (ခ)  စီးပြားေရးအရ ထုတလ္ႊင့္သည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းာွးႏင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္ အသံထတုလ္ႊင့္ျခင္း အစအီစဥ္ ျဖန္႔ျဖ းေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတို႔၏ လိငု္စင္ေၾကးကို အဖြ႕ဲ၏ သေဘာတူ ညီခ်ကအ္ရ 
သီးျခားသတ္မတွ္ေပးရမည။္ 

အခနး္( ) 

႐ပုျ္မငသ္ၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခငး္ဝနေ္ဆာငမ္ႈလပုင္နး္မ်ား အမ်ားျပညသ္ ူဝနေ္ဆာငမ္ႈ 
႐ပုျ္မငသ္ၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခငး္လပုင္နး္ 

၄၆။ အမ်ားျပညသ္ူဝန္ေဆာင္မႈ ႐ပု္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံုတလ္ႊင့္ျခင္းလပု္ငန္းသည ္
ျပည္သအူတြက္ျဖစ္ၿပီး ျပညသ္ကူ ႀကီးၾကပက္ြပ္ကဲျခငး္ျပိဳသည့္ လုပ္ငန္းျဖစသ္ည္။ ယင္းသည ္
ာုိးႏင္ငံေရးအရ စြက္ဖက္မႈာွးႏင့္ စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ား၏ ဖအိားမ ွကင္းလြတသ္ည့္ 
လုပ္ငနး္ျဖစ္ရမည္။ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာငမ္ႈ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသ ံ
ထတု္လႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းမတွစဆ္င့္ ားႏိုင္ငသံားမ်ားအား ျပန္ၾကားေပးျခငး္၊ ပညာေပးျခင္းားႏွင့္ 
ေဖ်ာ္ေျဖေပးျခငး္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

စးီပြားေရးအရ ထတုလ္ႊင့္သည့္ ႐ပုျ္မငသ္ၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခငး္  ဝနေ္ဆာငမ္ႈ လပုင္နး္မ်ား 

၄၇။ စီးပြားေရးအရ ထုတလ္ႊင့္သည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငနး္မ်ားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာာွးႏင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိငု္ရာ လိအုပ္ေသာ ရာထူးမ်ား အတြက္ 
ာုိးႏင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ားကိ ုေကာင္စီ၏ခြင့္ျပိဳခ်က္ျဖင့္ ငာွးရမ္း အသုံးျပိဳာုိးႏင္သည္။ 

၄ ။  စီးပြားေရးအရ ထုတလ္ႊင့္သည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငနး္မ်ားကိ ုတရားဝင္မတွ္ပုတံငထ္ားသည့္ ျမန္မာာုိးႏင္ငံသားမ်ားက မတည္ ရငး္ာီွးႏးခြင့္ားႏွင့္ 
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိၿပီး စုစုေပါင္းမတည္ရငး္ာီွးႏးေငြ၏ ၃၀ ရာခိုငာ္းႏႈန္း ထက္ မပိုေသာ ရင္းာီွးႏးျမႇိဳပ္ာံွးႏမႈျဖင့္ 
ာုိးႏင္ငံျခားသား သို႔မဟတု ္ာုိးႏင္ငံျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ရင္းာီွးႏးျမႇိဳပ္ာံွးႏမႈကိလုည္း ခြင့္ျပိဳာုိးႏင္သည္။ 

၄၉။ လိုင္စင္ေလၽာွကထ္ားသည့္အခါ ေလၽာွကထ္ားသမူ်ားသည္ ယငး္အဖြဲ႕အစည္း၏ ပိုငဆ္ိုင္မႈ 
ပုံသဏၭာနာွ္းႏင့္ အေနအထားကို ေကာငစ္ီာွးႏင့္ အမ်ားျပညသ္ထူံသို႔    လထူ ု
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ဆက္သြယ္ေရး  မီဒယီာမ်ားမွတစဆ္င့္  တင္ျပရမည္။ လိငု္စင္ခြင့္ျပိဳခ်က္ ရရွိၿပီး ေနာက္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈအေနအထား ငါးရာခိုင္ားႏႈန္း ေျပာင္းလဲမႈရွိသည့္အခါတိုင္း ေကာင္စသီို႔ တင္ျပရမည္။ 

၅၀။ စီးပြားေရးအရ ထုတလ္ႊင့္သည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငနး္တြင္ 
ပုဂ ိိဳလတ္စ္ဦးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစညး္ တစ္ခအုေနျဖင့္ျဖစ္ေစ 
ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက သတ္မတွ္ထားသည့္ ႐ုပ္ျမင္ သၾံကားာွးႏင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္မႈဇုန္တစခ္ုအတြင္း ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကား ထုတလ္ႊင့္ျခင္း လုပ္ငနး္ာွးႏင့္ 
ေရဒီယိအုသထံုတလ္ႊင့္ျခင္း လုပ္ငနး္တစ္ခုစထီက ္ပိ၍ု ပိငု္ဆိုင္ခြင့္မျပိဳ။ သို႔ရာတြင္ 
ဤျပ႒ာန္းခ်ကသ္ည္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား၊ ျဖန္႔ျဖ းေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းာွးႏင့္ အျခား ဝန္ေဆာငမ္ႈလပု္ငန္း မ်ားကို ပးူတြ ဲလပု္ေဆာင္ျခငး္ာွးႏင့္ 
မသက္ဆိငု္ေစရ။ 

၅၁။ ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္မႈဇုန္တစ္ခုတြင္ ပုဂ လကိသတင္းစာ လပ္ုငန္းကိ ုျဖစ္ေစ၊ 
ပုဂ လကိ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကိ ုျဖစ္ေစ 
ပူးတြပဲိငု္ဆိငု္ျခင္းာွးႏင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငနး္တစ္ခကုို ရာားႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိငု္ ထားပါက 
အျခားလုပ္ငန္းတစ္ခကုို ၃၀ ရာခိုင္ားႏႈန္းထက္ပိ၍ု ခြင့္မျပိဳရ။ 

၅၂။ ပုဒ္မ ၅၀ ာွးႏင့္ ပုဒ္မ ၅၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ မီဒယီာ ေဈးကြက္ရွာျခင္းာွးႏင့္ ပူးတြပဲိုငဆ္ိငု္မႈ 
ကန္႔သတထ္ိနး္ခ်ိဳပျ္ခင္းမ်ားာွးႏင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္သည့္ လုပထ္ုံး လုပ္နည္းမ်ားာွးႏင့္ လပု္ငန္းဆိုင္ရာ 
လိကု္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ေကာငစ္ီက ေရးဆြ ဲထတု္ျပန္ရမည္။ 

၅၃။ စီးပြားေရးအရ ထုတလ္ႊင့္သည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငနး္မ်ားသည ္ေအာက္ပါလုပ္ငနး္မ်ားမွ ဝင္ေငြာွးႏင့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို လက္ခံ ာုိးႏင္သည္ - 

  (က) စီးပြားေရးဆိငု္ရာ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပင္န္းမ်ား၊ 

  (ခ) စီးပြားေရးဆိငု္ရာ ေထာက္ပံမ့ႈမ်ား၊ 

  
(ဂ) 

႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္းာွးႏင့္ ဆကာ္းႏႊယ ္ေသာ 
အျခားလုပ္ငန္းမ်ား။ 

၅၄။ ဘ႑ာေရးာွးႏစ္ တစ္ာွးႏစ္ကနုဆ္ုံးသည့္အခါတိုင္း စီးပြားေရးအရထတု္လႊင့္သည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈလုပင္န္းမ်ားသည္ ာွးႏစ္ခ်ိဳပ္ အစရီင္ခံစာာွးႏင့္ ားႏွစ္ခ်ိဳပဘ္႑ာေရး 
အစီရင္ခစံာတို႔ကိ ုေကာင္စကီ သတ္မတွ္ ထားသည့္ ပုံစအံတိငု္း တငသ္ြင္းရမည္။ ေကာင္စသီည္ 
ယင္းာွးႏစ္ခ်ိဳပ ္ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာကို လၽွိိဳ႕ဝကွ္အဆင့္ သတ္မတွသ္ိမ္းဆည္းထားရမည္။ 
အစီရင္ခစံာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ရမည္ - 

  (က) 
ေဈးကြကအ္ေျခအေန၊ ရယွယ္ာဝင္မ်ား၏ အမည္စာရငး္၊ အျမတ္ေဝစု ခြေဲဝမႈ ရာခိငု္ားႏႈန္း၊ 
လုပ္ငနး္လညပ္တမ္ႈ ရလဒ္မ်ားစသညတ္ို႔ အပါအဝင္ လုပင္န္း လည္ပတ္မႈာွးႏင့္ 
ဘ႑ာေရးဆိငု္ရာ အခ်ကအ္လက္မ်ား၊ 

  (ခ)   ဒါ႐ိကု္တာအဖြ႕ဲဝင္မ်ားာွးႏင့္ အမႈေဆာငအ္ရာရွိမ်ား ေပါငး္စပ္ ဖြ႕ဲစညး္မႈ၊ 

  (ဂ)  ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ိဳပ္ပုံစနစ္၊ 
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  (ဃ)  အေထာကအ္ထားမ်ား၊ အစအီစဥ္ဇယားမ်ား၊ 

  (င)  ေကာင္စမီွ လိုအပ္သည့္ အျခားသတငး္အခ်ကအ္လက္မ်ား။ 

စးီပြားျဖစ ္မဟတုသ္ည့္ ႐ပုျ္မငသ္ၾံကားာွးႏင့္  အသထံတုလ္ႊင့္ျခငး္ ဝနေ္ဆာငမ္ႈလပုင္နး္မ်ား 

၅၅။ 
စီးပြားျဖစ္မဟတုသ္ည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းဝန္ေဆာငမ္ႈ လုပ္ငနး္မ်ားသည ္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိ ုအေျခခံ၍ ေဆာင္႐ြက္ရမည္- 

   (က) 
ယင္းလုပ္ငန္းသည္ ာုိးႏင္ငံေရးားႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ိိဳးအျမတအ္တြက္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ 
လပု္ငနး္ မဟတု္သည့္အျပင္ ားႏိုင္ငံေရးာွးႏင့္ စီးပြားေရး အက်ိိဳးအျမတ ္တစခ္ုခုအတြက္ 
လုပ္ငနး္ေဆာင္႐ြကသ္ည့္ အဖြဲ႕အစညး္ တစ္ခု၏ အစိတအ္ပိုင္းလည္း မျဖစေ္စရ။ 

  (ခ)  
အဓကိ ဦးတည္ခ်ကသ္ည ္သက္ဆိုငရ္ာ လူမႈအသိကုအ္ဝန္းမ်ား အတြက္ ျပန္ၾကားေရး၊ 
ပညာေပးေရးာွးႏင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး လိအုပ္ခ်ကမ္်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးရန္ ျဖစ္သည။္ 

  (ဂ)  
ယင္းလုပ္ငန္းသည္ သက္ဆိငု္ရာ လူမႈအသိကုအ္ဝန္းာွးႏင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေၾကာင္း 
ေကာင္စကီ ေက်နပ္ လက္ခာံးႏိုင္ေစမည့္ လုံေလာကသ္ည့္ အေထာက္အထားကိ ု
ျပသရမည္။ 

၅၆။ 
ေကာင္စသီည ္႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသံထတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာငမ္ႈ လုပ္ငနး္မ်ား အတြက္ 
သတ္မွတခ္ြဲေဝေပးထားသည့္ လႈိင္းားႏႈန္း၏ အနည္းဆုံး ၂၀ ရာခိုင္ားႏႈန္းကို စီးပြားျဖစ္ မဟတုသ္ည့္ 
႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လပ္ုငန္းမ်ားအတြက ္လ်ာထားရမည္။ 

၅၇။ 

ေကာင္စသီည ္ စီးပြားျဖစ္မဟတု္သည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္ အသထံုတလ္ႊင့္ျခင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထေူထာင္ေရးအတြက္ အားေပးရန္ာွးႏင့္ ဖြံ႕ၿဖိိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ 
အေထာကအ္ကူျပိဳာုိးႏင္ရန္ ႐ိုးရွင္းလြယက္သူည့္ လိုင္စငဆ္ိုင္ရာ မူဝါဒာွးႏင့္ လုပထ္ုံး လပု္နည္းမ်ားကိ ု
ေရးဆြထဲတု္ျပနရ္မည္။ 

၅ ။ 
စီးပြားျဖစ္မဟတုသ္ည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည ္
ေအာက္ပါတို႔ကို လကခ္ံာုိးႏင္သည္ - 

  (က)  သက္ဆိုငရ္ာ ေဒသခံမ်ား၏ ေစတနာအေလ်ာက္ ထည့္ဝင္လွ ဒါန္းေငြမ်ား၊ 

  (ခ)  
ျပည္တြငး္ျပည္ပမ ွ ပူးေပါငး္ေဆာင္႐ြကသ္ူမ်ား၏ ာုိးႏင္ငံေရးားႏွင့္ စီးပြားေရး 
ဆိုင္ရာ  ႀကိိဳတင္ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ား မပါဝင္ေသာ ေစတနာအေလ်ာက္ လွ ဒါန္း မႈမ်ား၊ 

  (ဂ)    ေဒသဆိုင္ရာ ေၾကာ္ျငာမ်ားမ ွရရွိေသာဝင္ေငြမ်ား၊ 

  (ဃ)  ထတု္ကုနပ္စၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမရွရွိေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ား၊ 

  (င)   ယင္းတို႔၏လုပ္ငန္းာွးႏင့္ သကဆ္ိုင၍္ ဥပေဒာွးႏင့္အညီရရွေိသာ ဝင္ေငြမ်ား။ 

၅၉။ 
စီးပြားျဖစ္ မဟတု္သည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းဝန္ေဆာငမ္ႈလပု္ငန္း မ်ားသည ္
ဘ႑ာေရးာွးႏစ္ တစ္ာွးႏစ္ကနုဆ္ုံးတိုင္း ာွးႏစ္ခ်ိဳပဘ္႑ာေရး အစီရင္ခစံာမ်ား ကို ေကာင္စသီို႔ 
တငသ္ြင္းရမည္။ 



 

 

 

 

 

www.FreeExpressionMyanmar.org 

၆၀။ 

စီးပြားျဖစ္မဟတုသ္ည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းဝန္ေဆာငမ္ႈ လုပ္ငနး္ မ်ားသည ္
သက္ဆိုငရ္ာ လူမႈအသိကုအ္ဝန္း၏ အက်ိိဳးစီးပြားကိ ုေဖာ္ေဆာင္ာုိးႏင္မည့္ အစအီစဥ္မ်ားားႏွင့္ 
မူဝါဒမ်ားကိ ုေဆြးေားႏြးၫိွားႏႈိင္းရန္၊ အခက္အခမဲ်ား၊ ျပႆနာ မ်ားာွးႏင့္ ယင္းတို႔ကို 
ကိုငတ္ြယေ္ျဖရွငး္နည္းမ်ားကို စုေပါင္း ၫိွားႏႈိင္းသုံးသပ ္ရန္ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေျခအေန အပါအဝင္ 
လုပ္ငနး္ေဆာင္႐ြက္ ၿပးီေျမာက္မႈ အစီရငခ္ံစာ မ်ားကို တင္ျပာုိးႏင္ရန္၊ အဆိုပါ 
လူမႈအသိကုအ္ဝန္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၊ ကိယု္စားလယွ္ မ်ား စုံညီပါဝင္ေသာ အစည္းအေဝးပြမဲ်ားကိ ု
အနည္းဆုံး တစ္ာွးႏစ္ တစ္ႀကမိ္ ပုံမွန္ က်င္းပေပးရမည္။ 

ဌာနပိငု႐္ပုျ္မငသ္ၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခငး္ ဝနေ္ဆာငမ္ႈ လပုင္နး္မ်ား 

  ၆၁။  
ဌာနပိုင္႐ပု္ျမင္ သံၾကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈလုပင္န္း မ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔မွ 
ဝင္ေငြကိလုက္ခံာုိးႏင္သည ္- 

  (က) ျပည္ေထာင္စဘု႑ာရန္ပုေံငြ၊ တိငု္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ ္ျပည္နယ ္ဘ႑ာ ရန္ပုေံငြ၊ 

   (ခ)  ေၾကာ္ျငာခရေငြ၊  

  (ဂ)  ထတု္ကုနပ္စၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမရွရွိေသာ ဝငေ္ငြ။ 

၆၂။ ဌာနပိုင္႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံုတလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာငမ္ႈလုပ္ငနး္မ်ားအားလုးံ သည ္ာွးႏစ္ခ်ိဳပ္ 
အစီရင္ခစံာာွးႏင့္ ာွးႏစ္ခ်ိဳပ္ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာတို႔ကို  ေကာင္စီသို႔ တင္သြင္းရမည္ျဖစသ္ည္။ 
ေကာင္စသီည ္ာွးႏစ္ခ်ိဳပဘ္႑ာေရး အစီရင္ခစံာကို လၽွိိဳ႕ဝကွ္ အဆင့္သတ္မတွ္ 
သိမ္းဆည္းထားရမည္။ ယင္းအစီရင္ခစံာ၌ ပုဒ္မ ၅၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ က႑မ်ားာွးႏင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ ရမည။္ 

႐ပုျ္မငသ္ၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခငး္ အစအီစဥ ္ျဖန္႔ျဖ းေရး ဝနေ္ဆာငမ္ႈလပုင္နး္မ်ား 

၆၃။ 

(က) မူရင္း႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံုတလ္ႊင့္ျခင္းျပိဳသူမ်ားမွ ထတု္လုပၿ္ပီး ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားားႏွင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း အစီအစဥ္ ျဖန္႔ျဖ းေရး ဝနေ္ဆာင္မႈ လုပ္ငနး္မ်ားမ ွ ျဖန္႔ျဖ းသည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေကာင္စီက သတ္မတွ္ သည့္ အစအီစဥ္ပိုငး္ဆိငု္ရာ 
စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားာွးႏင့္အညီ ျဖစေ္စေရးကို မူရင္း ႐ပု္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းျပိဳသူမ်ားက တာဝနယ္ူရမည္။ ျမန္မာားႏိုင္ငံတြင္ 
လိုင္စင္ျပိဳလုပ္ထားျခငး္မရွသိည့္   ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္   အသ ံထတုလ္ႊင့္ျခင္း 
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ သတမ္ွတထ္ားသည့္ အစ ီအစဥ ္ပိငု္းဆိုငရ္ာ 
စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားာွးႏင့္အညီ ျဖစေ္စေရး ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း အစီအစဥ္ 
ျဖန္႔ျဖ းေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပင္န္းမ်ားတြင ္တာဝန္ရိွသည္ဟု မတွယ္ူရမည္။ 

  

  (ခ)  ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္း ေဆာင္႐ြက ္ရာတြင္ 
အသုးံျပိဳသည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားားႏွင့္ အသဖံမ္းယူျခငး္ ဆိုင္ရာ ၿဂိိဳဟ္တ ုစေလာငး္မ်ား၊ 
ၿဂိိဳဟတ္ု႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားဖမး္စက္မ်ား၊ ယင္းတို႔ ာွးႏင့္ ဆက္စပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားသည ္အဖြဲ႕က 
သတ္မွတသ္ည့္ စံားႏႈနး္ သတမ္ွတ္ ခ်ကမ္်ားာွးႏင့္ ကိုကည္ီရမည္။ 

၆၄။ 
႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း အစီအစဥ္ ျဖန္႔ျဖ းေရးဝန္ေဆာင္မႈ လပ္ုငန္း မ်ားသည္ 
႐ုပ္သလံိုင္းထတုလ္ႊင့္ရာတြင ္ေအာက္ပါအတိုင္း လိကု္နာရမည္ - 
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  (က) 
ထတု္လႊင့္သည့္ ႐ုပသ္လံိုင္း စုစုေပါင္း၏ အနည္းဆုံး ၂၀ ရာခိုင္ားႏႈန္းသည ္ျပညတ္ြင္းမ ွ
ထတု္လုပသ္ည့္ ႐ုပသ္လံိုင္းမ်ား ျဖစ္ရမည္၊ 

    (ခ)  
ထတု္လႊင့္သည့္ အခေပး ႐ုပသ္လံိုင္း စုစုေပါငး္၏ အနညး္ဆုံး ၂၀ ရာခိုင္ားႏႈန္းသည ္
အခမဲ့႐ုပသ္လံိုင္းမ်ား ျဖစ္ရမည္။ 

၆၅။ 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းအစအီစဥ ္ျဖန္႔ျဖ းေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငနး္မ်ား အေနျဖင့္ 
ေအာက္ပါတို႔မွ ဝင္ေငြကိလုက္ခံာုိးႏင္သည ္- 

  (က) ၾကည့္႐ႈခေပးသြင္းေငြ၊ 

  (ခ)  ႐ုပ္သလံိုင္းငွားရမး္ခ၊ 

  (ဂ)  ေၾကာ္ျငာခရေငြ၊ 

  (ဃ) အမတွ္တရ ထုတက္ုနပ္စၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈမွရရွိေသာ အျမတအ္စြန္းမ်ား၊ 

  (င)  
႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္းာွးႏင့္ ဆကစ္ပ္ေသာ တရားဝင္ 
စီးပြားေရးလပု္ငန္းမ်ားမ ွရရွသိည့္ ဝင္ေငြမ်ား။ 

၆၆။ 

႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္    အသထံတု္လႊင့္ျခင္း အစအီစဥ ္    ျဖန္႔ျဖ းေရး ဝန္ေဆာငမ္ႈ လပု္ငန္းမ်ား 
အေနျဖင္ ့ာွးႏစ္ခ်ိဳပအ္စီရင္ခံစာားႏွင့္ ာွးႏစ္ခ်ိဳပဘ္႑ာေရး အစီရင္ခံစာတို႔ကိ ုေကာင္စသီို႔ 
တငသ္ြင္းရမည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာ၌ ပုဒ္မ ၅၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ က႑မ်ားာွးႏင့္ စပ္လ်ဥး္သည့္ 
အခ်က္မ်ားပါဝင္ရမည္။ 

အခနး္ (၉) 

အစအီစဥဆ္ိငုရ္ာ သတမ္တွခ္်ကမ္်ား 

  ၆၇။ ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းလုပင္န္း ဖြံ႕ၿဖိိဳးတိးုတက္မႈ ခိုင္မာေစေရး 
အတြက ္   သကဆ္ိုင္ရာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္    အသံထတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈ 
လုပ္ငနး္မ်ားသည ္ ေအာကပ္ါသတ္မတွ္ခ်က္မ်ား   အတိငု္းေဆာင္႐ြက္ရမည္ - 

  

(က) ျမန္မာဘာသာာွးႏင့္  အျခားတိငု္းရင္းသား ဘာသာတစခ္ုခကုို အသုးံျပိဳ၍     တစ္ာုိးႏင္ငံလုးံ 
အတိငု္းအတာျဖင့္     ထတုလ္ႊင့္သည့္ ေရဒယီို အသထံတု္ လႊင့္ျခင္း လုပ္ငနး္မ်ားတြင္ 
ထတု္လႊင့္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား၏ ၇၀ ရာခိုငာ္းႏႈန္း သည ္ျပည္တြင္းတြင္ ထတုလ္ုပသ္ည့္ 
အစီအစဥ္မ်ား ျဖစရ္မည္။ 

  
(ခ)  တစ္ာုိးႏင္ငံလုးံ အတိုငး္အတာျဖင့္ စီးပြားေရးအရ ထတုလ္ႊင့္သည့္ မူရင္း ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ 

အသထံတုလ္ႊင့္သည့္ လိုင္းမ်ားမွ တစ္ေန႔တာ ထတုလ္ႊင့္ေသာ အစအီစဥ္မ်ား၏ 
အနည္းဆုံး ၃၀ ရာခိုင္ားႏႈန္းသည ္ ျပညတ္ြင္းမွ ထုတလ္ုပေ္သာ အစအီစဥ္မ်ားျဖစ္ရမည္။ 

  
(ဂ)  တစ္ာုိးႏင္ငံလုးံ အတိုငး္အတာျဖင့္ စီးပြားေရးအရ ထတုလ္ႊင့္သည့္ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားာွးႏင့္ 

အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈလုပင္န္းမ်ားသည္ ထတုလ္ႊင့္မႈ အစအီစဥ၏္ အနည္းဆုံး 
၂၀ ရာခိုငာ္းႏႈန္းကို ျပည္တြငး္မ ွလြတလ္ပသ္ည့္ အစီအစဥထ္တု္လုပသ္ူမ်ား၏ 
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အစီအစဥ္မ်ားကိ ုအသုံးျပိဳ ရမည္။ ယင္းသို႔ ထတု္လပု္သည့္ အစအီစဥ္မ်ား၏ အနည္းဆုံး 
၁၀ ရာခိုငာ္းႏႈန္းကို ၾကည့္႐ႈသူ ပရိသတအ္မ်ားဆုံး အခ်ိနတ္ြင္ ထတုလ္ႊင့္ရမည္။ 

၆ ။ ေကာင္စသီည ္ပုဒ္မ ၆၇ ပါသတ္မွတခ္်က္ာွးႏင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လညသ္ုံးသပရ္န္ လုပပ္ိုင္ခြင့္ရွိၿပီး 
႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း လပ္ုငန္း တစ္ခုလုးံ အတြက ္ျဖစ္ေစ၊ သကဆ္ိင္ုရာ 
႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လပ္ုငန္းအတြက္ျဖစေ္စ လုပ္ငနး္တြင္ပါဝင္ 
ပတသ္ကသ္ူမ်ားာွးႏင့္ ၫိွားႏႈိင္း ေဆြးေားႏြး ၿပးီေနာက္ လိအုပခ္်က္ာွးႏင့္အညီ 
ျပင္ဆငသ္တ္မတွ္ေပးာုိးႏင္သည္။ 

၆၉။ (က) ကေလးသူငယ္ာွးႏင့္လူငယ္မ်ား၊ အမ်ိိဳးသမးီမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယအ္ိုမ်ားာွးႏင့္ 
မသန္စြမး္သူမ်ားအတြက ္ရည္႐ြယထ္တု္လႊင့္သည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားားႏွင့္ အသလံႊင့္ 
အစီအစဥ္မ်ားသည ္ယင္းတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယျ္မႇင့္ တင္ေပးသည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ရမည္။ ကေလးသူငယ္ာွးႏင့္ လငူယဆ္ိုငရ္ာ အစအီစဥမ္်ားကို 
သတ္မွတအ္ခ်နိ္တြင္ ထုတလ္ႊင့္ရမည္။ ယင္းသို႔ေသာ အထးူအစအီစဥမ္်ား 
ထတု္လႊင့္ရာတြင္ မညသ္ည့္ပရိသတ္ အမ်ိိဳးအစား အတြက္ျဖစသ္ညဆ္ိုသည္ကိ ု
ေဖာ္ျပရမည္။ 

  (ခ)  အခ်ိိဳ႕ေသာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အၾကားအာ႐ု ံခ်ိိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအတြက္ လက္ 
သေကၤတျပျခငး္ာွးႏင့္ စာတနး္ထိုးျပသျခင္းတို႔ကို အသုံးျပိဳာုိးႏင္သည္။ 

၇၀။ ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္းမ်ားသည္ ႐ုပ္ပံု၊ အသ၊ံ ဓာတပံု္ာွးႏင့္ 
မွတတ္မ္းမတွ္ရာမ်ားကို ထတုလ္ႊင့္ၿပီးေနာက္ အနည္းဆုးံ ၂  ရက ္ထနိ္းသိမ္းထားရမည္။ 

၇၁။ သမိုင္းတနဖ္ိုးႀကီးမားေသာ ႐ပု္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံုတလ္ႊင့္သည့္ အစအီစဥ္ မ်ား၏ 
မွတတ္မ္းတစ္စုကံိ ု အမ်ိိဳးသားေမာ္ကြန္းတိကု္ာွးႏင့္ အမ်ိိဳးသား ျပတိုကသ္ို႔ ေပးပို႔ရမည္။ 
ယင္းအစအီစဥ္မ်ား၏ မူပိုင္ခြင့္ကို မပူိုင္ခြင့္ပိုင္ရွငက္သာ ပိငု္ဆိုငသ္ည္။ 

၇၂။ (က) စီးပြားေရးအရ ထုတလ္ႊင့္သည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေၾကာ္ျငာမ်ားကို ေန႔စဥ္ 
ထတု္လႊင့္ခ်ိနအ္တြင္း တစ္နာရီလၽွင ္အမ်ားဆုံး ၁၂ မိနစာ္းႏႈန္းျဖင့္ ထတုလ္ႊင့္ ားႏိုင္သည္။ 

  (ခ)  စီးပြားေရးအရ ထုတလ္ႊင့္သည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္လႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငနး္မ်ားသည ္အမ်ားျပည္သူ အက်ိိဳးအတြက ္အသေိပး ထတု္လႊင့္ျခင္းမ်ားကို 
အခေၾကးေငြ မယဘူဲ လူမႈေရးရာ တာဝနက္ိ ုပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြကသ္ည့္အေနျဖင့္ 
ယင္းတို႔၏ ထတုလ္ႊင့္ခ်ိန္မွ ငါးရာခိုင္ားႏႈန္းကိ ုခြေဲဝထတုလ္ႊင့္ေပးရန္ တာဝန္ရွသိည္။ 
ထတု္လႊင့္ေပးရမည့္ အမ်ားျပည္သူ အက်ိိဳးအတြက္ အသိေပးထတုလ္ႊင့္ျခင္းမ်ားကိ ု
ေကာင္စကီ သတ္မတွ္ ာုိးႏင္သည္။ 

၇၃။ ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္း လပ္ုကိင္ုသသူည္ 
ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းရန္မအွပ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာငမ္ႈ လပု္ငန္းမ်ား၏ 
ထတု္လႊင့္ခ်ိနက္ို ေရာင္းခ်ျခင္း မျပိဳရ။ 
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၇၄။ ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္း လပ္ုကိင္ုသသူည္ ျပည္တြင္း 
အရင္းအျမစမ္်ားကို အသုံးျပိဳ၍ ေၾကာ္ျငာမ်ား ႐ိကုက္ူး ထတုလ္ုပ္ျခင္းကိ ုအားေပးရမည္။ 

႐ပုျ္မငသ္ၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခငး္လပုင္နး္ဆိငုရ္ာ  လိကုန္ာရမည့္က်င့္ဝတမ္်ား 

၇၅။ (က) 
ေကာင္စသီည ္လပု္ငန္းဆိုငရ္ာ လိကု္နာရမည့္ က်င့္ဝတမ္်ားကို ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေရးဆြရဲမည္ - 

    (၁)  ကိယု္က်င့္တရားာွးႏင့္ စာရတိပၱိုင္းဆိငု္ရာ တန္ဖိးုမ်ား၊ 

     (၂)  မီဒီယာ လုပ္ငန္းမ်ားက က်ယ္ျပန္႔စြာ လကခ္ံထားသည့္ စံားႏႈန္း သတ္မတွ္ခ်က္မ်ား။ 

    (ခ) 
ယင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိကု္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ား ေရးဆြမဲႈ လုပင္န္းစဥ ္သည္ 
ပြင့္လငး္ျမငသ္ာမႈာွးႏင့္   အမ်ားျပည္သပူါဝင္ာုိးႏင္မႈရွိရမည္။ 

၇၆။ ေကာင္စကီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိကု္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ထတု္ျပန္ၿပးီ သည့္အခါ 
႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္းမ်ားာွးႏင့္ အမ်ားျပည္သ ူတို႔ သရိွိေစရန္ 
က်ယ္က်ယျ္ပန္႔ျပန္႔ အသိေပးရမည္။ 

၇၇။ လုပ္ငနး္ဆိငု္ရာ လိကု္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအစအီစဥ္ အေၾကာငး္ အရာမ်ားာွးႏင့္ 
ထတု္လုပမ္ႈဆိငု္ရာစံားႏႈနး္မ်ား ပါဝင္ေစရမည္ - 

  
(က) သတင္းာွးႏင့္ လတတ္ေလာျဖစ္ရပ္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ညၫီြတ္မၽတွမႈ၊ ဘက္မလိကု္မႈားႏွင့္ 

တကိ်မွနက္န္မႈ ရွိေစရန ္ႀကိိဳးစားေဆာင္႐ြက္မႈ၊ 

  (ခ)  ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကမ္ႈ၊ 

  
(ဂ)  ၾကည့္႐ႈသူ၏ အသက္အပိငု္းအျခားကိလုိကု္၍ ႐ုပ္ရွငာွ္းႏင့္ အစီအစဥ္မ်ားကိ ု

အမ်ိိဳးအစားခြျဲခား သတမ္ွတေ္ဖာ္ျပမႈ၊ 

  (ဃ)  ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းမ်ားတြင္ သုံးားႏႈန္းသည့္ ေဝါဟာရ၊ အျပိဳအမူာွးႏင့္ တည္းျဖတ္မႈ၊  

  (င)   သတင္းလၽွိိဳ႕ဝွကရ္ယမူႈာွးႏင့္ လိမလ္ညလ္ွည့္ျဖား၍ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသ ံမွတတ္မး္ရယူမႈ၊ 

  

(စ)  လိင္မႈဆိုင္ရာျပကြက္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈာွးႏင့္ လူ႕က်င့္ဝတေ္ဖာက္ဖ်ကမ္ႈ 
ဆိုင္ရာေဖာ္ျပမႈမ်ား၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားလုံးမ်ား သုးံားႏႈန္းမႈ၊ ပရိသတ ္မ်ားမွ 
ေပးပို႔လာေသာ သတင္းစာသားမ်ားအား ထည့္သြင္း ထတုလ္ႊင့္မႈ တို႔ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
အမ်ားလက္ခထံားသည့္ တင္ဆက္မႈပုံစ၊ံ ယဥ္ေက်း သမိေ္မြ႕မႈာွးႏင့္ လမူႈက်င့္ဝတ္ 
တန္ဖိုးမ်ားာွးႏင့္အညီ ေဖာ္ျပမႈ၊ 

  (ဆ)  ျပစ္မႈမ်ားာွးႏင့္ လူ႕က်င့္ဝတေ္ဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအား သတင္းရယူမႈ၊ 

  (ဇ)   ျဖစ္ရပမ္ွန ္အခ်ကအ္လကမ္်ားာွးႏင့္ ထင္ျမင္ယဆူခ်က္မ်ားအား ခြဲျခား ေဖာ္ျပမႈ၊ 

  
(ဈ)  ဘာသာေရးဆိုငရ္ာမ်ား၊ လူနည္းစုလမူ်ိိဳးစမု်ား၊ အမ်ိိဳးသမးီမ်ားာွးႏင့္ အမ်ိိဳးသားမ်ား၊ 

အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသလူူငယ္မ်ားာွးႏင့္ အားနည္းခ်က္ရွ ိေသာ အုပ္စမု်ားအေပၚ ဆကဆ္ံမႈ၊ 

  (ည) လူ႕အခြင့္အေရးဆိုငရ္ာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ 
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  (ဋ)  ပုဂ လကိလြတလ္ပခ္ြင့္ကို ေလးစားမႈ၊ 

  (ဌ) လၽွပတ္စ္ျပက္႐ိကုက္ူးမႈပုရံိပာ္းႏွင့္ အသံမ်ား၊ 

  (ဍ) ေၾကာ္ျငာထတုလ္ႊင့္ရာတြင ္ပါဝင္ရမည့္ အမွနတ္ရား။ 

၇ ။ 
(က) ပုဒ္မ ၇၇ ပါလုပ္ငနး္ဆိုင္ရာ လိကု္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားအား ႐ုပ္ျမင ္သံၾကားာွးႏင့္ 

အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈလုပင္န္းမ်ားက အျပည့္အဝ လိကု္နာ 
အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္မႈ ရွိ၊ မရွိကို ေကာင္စီ က ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရန္ တာဝန္ရွသိည္။ 

  

(ခ)  ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္းမ်ား၊ ယင္း လပ္ုငန္းတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားက လုပ္ငနး္ဆိငု္ရာ လိကု္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားပါျပ႒ာန္းခ်က္ 
တစ္ရပ္ရပ္ကိ ုခ်ိိဳးေဖာက္ေၾကာင္း တိငု္ၾကား ခ်ကမ္်ားကိ ုလက္ခ၍ံ 
အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေပးရန ္ေကာင္စတီြင္ တာဝန္ရွသိည။္ အဆိုပါ တိငု္ၾကားမႈမ်ားကို 
ေကာင္စအီေနျဖင့္ မွန္မွန္ ကန္ကန္ မၽွမၽတွတ ဆုံးျဖတ္ေပးရမည္။ 

၇၉။  ပုဒ္မ ၇ ၊ ပဒု္မခြ ဲ(ခ) ပါျပ႒ာန္းခ်က္ကိ ုအေကာင္အထညေ္ဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေကာင္စသီည္ 
တိုင္ၾကားလႊာမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းာွးႏင့္ ေျဖရွင္းျခငး္ လုပ္ငနး္ စဥ္မ်ားကို ေရးဆြထဲားရမည္။ 
အဆိပုါလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တိုင္ၾကားျခင္းခံရသည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ လပု္ငန္းမ်ားက ျပန္လည ္ေျဖရွင္းခြင့္ားႏွင့္ ေမးျမန္းပိုငခ္ြင့္မ်ားကို 
တတိိက်က် ေပးအပထ္ားရမည္။ 

 ၀။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းာွးႏင့္ အကဲျဖတ္ျခငး္မ်ား ျပိဳလုပ္ၿပးီေနာက္ ေကာင္စသီည္ 
တိုင္ၾကားလႊာအေပၚတြင္ သုံးသပဆ္ုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယငး္ဆုံးျဖတ ္ခ်ကက္ို သက္ဆိုငရ္ာ 
တိုင္ၾကားသူာွးႏင့္ တိငု္ၾကားခံရသသူို႔ ေပးပို႔ရမည္။ 

 ၁။ တိုင္ၾကားခ်ကက္ို ပုဒ္မ ၇ ၊ ပုဒ္မခြ ဲ(ခ) အရ ေဆာင္႐ြကရ္ာတြင ္မွနက္န္ေၾကာငး္ ေတြ႕ရွိရလၽငွ္ 
ေကာင္စသီည ္ေအာကပ္ါနည္းလမး္မ်ားျဖင့္ လိအုပသ္လို အေရးယ ူေဆာင္႐ြက္ာုိးႏင္သည္ - 

  (က) သတိေပးစာ ထုတ္ျပန္ျခငး္၊ 

  (ခ)   မွားယြင္းမႈကို ျပန္လညျ္ပငဆ္ငထ္ုတျ္ပန္ေစျခင္း၊ 

  (ဂ)   တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းခြင့္ ထည့္သြင္းေစျခင္း၊ 

  (ဃ) ေကာင္စ၏ီ ဆုံးျဖတ္ခ်ကက္ို အမ်ားျပညသ္ူသို႔ အသိေပးေၾကညာေစျခင္း။ 

 ၂။ 
႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္းဆိင္ုရာလိကုန္ာရမည့္ 
က်င့္ဝတ္မ်ားာွးႏင့္ စပလ္်ဥ္းသည့္ ေကာင္စီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်ကမ္်ားကို ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးက လိကု္နာရမည္။ 

 ၃။  
တိုင္ၾကားသတူစ္ဦးသည ္ေကာင္စသီို႔ တိုင္ၾကားာုိးႏင္သည့္အျပင ္ဥပေဒေၾကာင္း အရလည္း 
တရား႐ုံးသို႔ တိုက႐္ိုကေ္လၽွာကထ္ားာုိးႏင္သည္။ 

မာွးယြငး္ ထတုလ္ႊင့္မႈ အတြက ္ျပငဆ္ငခ္်က ္ထည့္သြငး္ျခငး္ 
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 ၄။ 

(က) ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ လပ္ုငန္းတစ္ခုသည္ 
မွားယြင္းထုတလ္ႊင့္မႈကိ ုသလိၽွငသ္ိခ်ငး္ သို႔မဟတု္ မွားယြင္းမႈမ်ားကို ေထာက္ျပလာ၍ 
နစ္နာမႈ တစ္စံုတစ္ရာရိွေၾကာင္း အမွန္တကယ ္သလိၽွင္ သခိ်င္း အဆိပုါအမွားမ်ားအေပၚ 
ျပင္ဆငခ္်က္ကိ ုထည့္သြင္းထတု္လႊင့္ ေပးရန္ တာဝနရ္ွသိည္။ 

  

(ခ)  မွားယြင္းသည့္ ထတု္လႊင့္ခ်ကက္ို မွားယြင္းေၾကာင္း သရိွိၿပီးေနာက္ ၂၄ နာရအီတြင္း 
သို႔မဟုတ ္အေစာဆုံး ျပငဆ္င္ေပးာုိးႏင္သည့္ အခ်နိ္တြင္   အမွားျပင္ဆင္ခ်ကက္ို 
ထည့္သြင္းရမည္။ ထိသုို႔ ျပင္ဆငထ္ုတလ္ႊင့္ရာတြင္ မလူ ထတု္လႊင့္ခဲ့သည့္ အစီအစဥာ္းႏွင့္ 
အနီးဆုံးအခ်ိနတ္ြင္ ထည့္သြင္း  ထတု္လႊင့္ရမည္။ 

  

(ဂ) အမွားကိုရွငး္လင္း၍ အမွန္ျဖစ္ေအာင္ျပငဆ္င္ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါ ႐ုပ္ျမင ္သၾံကားာွးႏင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈလုပင္န္းကို နစ္နာသူမ်ားက ယင္း၏ နစ္နာမႈအတြက္ 
သက္ဆိုငရ္ာတရား႐ုးံတြင္ တရားစြဲဆိုာုိးႏင္သည့္ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ 
အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမ ွကင္းလြတသ္ည္ဟ ုမမတွယ္ရူ။ 

တုံ႔ျပနေ္ျဖရငွး္ခြင္ ့

 ၅။ 

(က) ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လပ္ုငန္းမ်ား၏ ထတုလ္ႊင့္ခ်ကတ္ြင္ 
အခ်က္အလက္ မာွးယြင္းမႈေၾကာင့္ ပုဂ ိိဳလတ္စ္ဦးဦး သို႔မဟတု္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပရ္ပ္၏ 
ဥပေဒအရ ရပိငု္ခြင့္မ်ားအား ခ်ိိဳးေဖာက္ခံရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါက ကာယကံရငွ္၏ 
တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းခ်ကက္ိ ုအမ်ားျပည္သသူို႔ ထတု္ျပန္ေပးရန ္တာဝန္ရွသိည။္ 

  

  (ခ)  ထိသုို႔ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းခ်က ္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမႈသည ္အခ်က္အလက္ ပိငု္းဆိုင္ရာ 
မွားယြင္းမႈမ်ားာွးႏင့္သာ သကဆ္ိုင္ၿပးီ အယအူဆအျမင္ သေဘာ ထားမ်ားာွးႏင့္ 
သက္ဆိုငျ္ခင္း မရွိေစရ။   ထို႔အျပင ္ ယင္းတုံ႔ျပန္ ေျဖရငွ္းခ်က္ သည္ ကန္႔ကြက္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာာွးႏင့္သာ သကဆ္ိုင္ေစရမည္။ 

  
  (ဂ)  တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းခ်ကက္ိ ု၂၄ နာရီအတြင္း သို႔မဟတု ္ အေစာဆုံးျဖစ္ ာုိးႏင္သည့္ အခ်နိ္တြင္ 

ထတု္လႊင့္ေပးရမည္။ ထိသုို႔ ေဖာ္ျပရာတြင္ မူလထတုလ္ႊင့္ ခဲ့သည့္ အစီအစဥ္ာွးႏင့္ 
အနီးဆုံးအခ်ိနတ္ြင ္ထည့္သြင္း ထုတလ္ႊင့္ရမည္။ 

 ၆။ 
တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းခ်ကက္ိ ုထတုလ္ႊင့္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခံရသည့္ ပုဂ ိိဳလ္ သို႔မဟတု္ အဖြ႕ဲအစည္းသည္ 
ေကာင္စသီို႔ တိုငၾ္ကားာုိးႏင္သည္။ 

အခနး္ (၁၀)  

စမီခံန္႔ခြဲေရးဆိငုရ္ာ အေရးယမူႈမ်ား  

 ၇။ ေကာင္စကီ ခ်မတွထ္ားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမး္မ်ား၊ လိုင္စငဆ္ိုင္ရာ စည္းကမး္ ခ်က္မ်ားာွးႏင့္ 
ဤဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာကဖ္်က္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည့္ မညသ္ည့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္ 
အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကိုမဆို ေကာငစ္ီက စမီံခန္႔ခြဲမႈဆိုငရ္ာ 
အေရးယူမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ာုိးႏင္သည္။ 
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  ။ က် းလြန္မႈ သို႔မဟတု္ ခ်ိိဳးေဖာက္မႈ အတိုင္းအတာာွးႏင့္ အႀကိမအ္ေရအတြက္ေပၚ မူတည္၍ 
ေကာင္စသီည ္ေအာကပ္ါစီမခံန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင႐္ြကာုိ္းႏင္သည္ - 

  (က) သတိေပးစာထတု္ျပနျ္ခင္း၊ 

  
(ခ)  ဥပေဒကို ခ်ိိဳးေဖာက္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွသိည့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ 

အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းဆိငု္ရာ အစီအစဥက္ို အခ်ိနက္ာလသတ္မွတ၍္ ယာယဆီိုင္းငံ့ျခင္း၊ 

  (ဂ)  ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္သည့္ ထတုလ္ႊင့္ခ်ိန္အား ကန္႔သတျ္ခင္း၊ 

  (ဃ) စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဒဏ္ေၾကးသတ္မွတ၍္ ေပးေဆာငေ္စျခင္း၊ 

  
(င)  ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈလပ္ုငန္းကိ ုအခ်ိန္ကာလ 

သတ္မွတ၍္  ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ 

  (စ)  လိုင္စငသ္ကတ္မ္းတိုးျမႇင့္ရန္ ေလၽာွကထ္ားမႈအား ျငင္းပယ္ျခငး္၊ 

  (ဆ) လိုင္စငက္ို ႐ုပသ္ိမ္းျခငး္။ 

 ၉။ 

(က) လိုင္စင္ရရွိသသူည ္ယင္းလိငု္စင္ကိုရရွိရန္ မ႐ိုးမေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ 
လိမလ္ညလ္ွည့္ျဖားရန္ အႀကံျဖင့္ျဖစ္ေစ ေလၽွာကထ္ားခဲေ့ၾကာငး္ ေသာ္လည္းေကာငး္၊ 
ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာနး္ခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င၍္ ေဆာင္႐ြကခ္ဲေ့ၾကာငး္ေသာ္ လည္းေကာငး္ 
တစ္နည္းနည္းျဖင့္ စိစစ္ေတြ႕ ရွိရပါက ေကာငစ္ီသည္ ယင္းလိုငစ္ငက္ို႐ုပသ္ိမ္းျခင္း 
သို႔မဟုတ ္ကာလ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရပ္ဆိငု္းျခငး္ ျပိဳာုိးႏင္သည္။ 

  
(ခ) ေကာင္စသီည ္လိငု္စငက္ို႐ုပသ္ိမ္းရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိ ုထည့္သြင္း 

စဥ္းစားရမည္ - 

  
  (၁)   ပုဒ္မ ၃၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုငး္ စမး္သပ္ ကာလ ျပည့္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ 

ပံုမွန္ထတုလ္ႊင့္မႈကိ ုမစတင္ာုိးႏင္ျခင္း၊ 

    
(၂)   ေကာင္စီ၏ ႀကိိဳတငခ္ြင့္ျပိဳခ်က္ မရယဘူဲ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားားႏွင့္ အသံ 

ထတု္လႊင့္ျခင္းကို သုံးလၾကာ ရပ္ဆိငု္းထားျခင္း၊ 

    
(၃)  ေကာင္စ၏ီ ႀကိိဳတင္ခြင့္ျပိဳခ်က္မရယဘူဲ လိုင္စငက္ို အျခားသ ူတစဦ္း ထသံို႔ 

လႊဲေျပာငး္ျခင္း၊ 

    

(၄)  လႈိင္းားႏႈန္းစဥ ္ခြျဲခားသတ္မတွမ္ႈားႏွင့္ လႊမ္းၿခိဳံဧရယိာသတမ္တွ္ခ်က္၊ စက္မႈဆိငု္ရာ 
အေျခခလံိအုပ္ခ်က္ာွးႏင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္ အသထံတု္ လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား လိုအပ္မႈအပါအဝင္ စံခ်ိန္စ ံၫႊန္းမ်ား လုပ္ငနး္ဆိငု္ရာ 
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမး္မ်ား၊ ေကာင္စ၏ီ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားာွးႏင့္ 
႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဆိင္ုရာ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားအား 
ခ်ိိဳးေဖာက္ျခင္း။ 

၉၀။ 
ေကာင္စသီည ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္႐ြကမ္ႈအရ ရရွိသည့္ ဒဏ္ေၾကး ေငြမ်ားကို 
ဝန္ႀကးီဌာန၏ ေငြစာရင္းမတွစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စဘု႑ာ ရန္ပုံေငြသို႔ ေပးသြင္းရမည။္ 
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အခနး္ (၁၁) 

အယခူျံခငး္ 

၉၁။ 
ပုဒ္မ ၃၆၊ ပဒု္မ ၄၀၊ ပဒု္မ ၄၂၊ ပုဒ္မ   ၊ ပုဒမ္  ၉ အရ ေကာင္စ၏ီဆုးံျဖတ္ခ်ကက္ို 
မေက်နပ္သသူည ္ထိဆုုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မတွ္သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း 
သတ္မွတခ္်က္မ်ားာွးႏင့္အညီ ားႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ အယူခာံးႏိုင္သည္။ 

အခနး္ (၁၂) 

တားျမစခ္်ကမ္်ား 

၉၂။ မည္သူမၽလွိုငစ္င္မရွဘိဲ ႐ပု္ျမင္သံၾကားာွးႏင့္အသထံတု္လႊင့္ျခင္း ဝနေ္ဆာင္မႈ လုပ္ငနး္ တစ္ရပ္ရပ္ကိ ု
လုပက္ိုင္ျခငး္ မျပိဳရ။ 

၉၃။  မည္သူမၽ ွလိုင္စငသ္က္တမ္း ကုနဆ္ုံးၿပီးေနာက ္ထပမ္ံ သကတ္မ္းတိုးျခင္း မရွိဘ ဲ
႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသထံတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လပ္ုငန္းတစ္ရပ္ရပ္ကိ ုဆကလ္က ္
လုပက္ိုင္ျခငး္ မျပိဳရ။ 

၉၄။ မည္သူမၽ ွပုဒမ္ ၅၀ ာွးႏင့္ ပုဒ္မ ၅၁ ပါျပ႒ာန္းခ်ကက္ိ ုလိကု္နာရန္ ပ်ကက္ြက္ျခင္း မရွိေစရ။ 

၉၅။ မည္သူမၽ ွလိုင္စင္႐ုပသ္ိမး္ျခင္း သို႔မဟုတ ္ကာလအကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရပ္ဆိုငး္ျခင္း ျပိဳလုပထ္ားစဥ ္
ကာလအတြင္း ႐ုပ္ျမင္သၾံကားာွးႏင့္ အသံထတုလ္ႊင့္ျခင္း ဝန္ေဆာငမ္ႈ လုပ္ငနး္တစ္ရပ္ရပ္ကို 
လုပက္ိုင္ျခငး္ မျပိဳရ။ 

အခနး္ (၁၃) 

ျပစမ္ႈာွးႏင့္ ျပစဒ္ဏ္မ်ား 

၉၆။ 

မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၉၂ ပါတားျမစ္ခ်က္ကိ ုေဖာက္ဖ်ကက္် းလြန္ေၾကာငး္ 
ျပစ္မႈထင္ရွားစရီင္ျခငး္ခံရလၽငွ္ ထိသုကူို ေငြဒဏက္်ပသ္ိနး္သုံးရာမ ွ က်ပ္သနိ္းငါးရာ အထ ိ
ခ်မွတရ္မည့္အျပင ္ ျပစ္မႈာွးႏင့္ သကဆ္ိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္သ႕ူ ဘ႑ာ အျဖစ ္
သိမ္းဆည္းရမည္။ 

၉၇။  
မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၉၃ ပါတားျမစ္ခ်က္ကိ ုေဖာက္ဖ်ကက္် းလြန္ေၾကာငး္ျပစ္မႈထင္ရာွး 
စီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိသုကူိ ုေငြဒဏ္ က်ပ္သန္ိးငါးဆယမွ္ က်ပ္သန္ိးတစ္ရာအထ ိခ်မွတရ္မည္။ 

၉ ။ 

မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၉၄ ပါတားျမစ္ခ်က္ကိ ုေဖာက္ဖ်ကက္် းလြန္ေၾကာငး္ ျပစမ္ႈ ထင္ရွား 
စီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိသုူကိ ုေငြဒဏ္ က်ပသ္ိန္းတစရ္ာမွ က်ပသ္ိန္း သုးံရာ အထိ 
ခ်မွတရ္မည့္အျပင္ ျပစ္မႈာွးႏင့္ သက္ဆိုငေ္သာ ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္သ႕ူ ဘ႑ာ အျဖစ ္
သိမ္းဆည္းရမည္။ 

၉၉။ 
မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၉၅ ပါတားျမစ္ခ်က္ကိ ုေဖာက္ဖ်ကက္် းလြန္ေၾကာငး္ျပစ္မႈထင္ရာွး 
စီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိသုကူိ ုေငြဒဏ္က်ပသ္ိန္းသုံးရာမွ က်ပ္သိန္းငါးရာအထိ ခ်မွတရ္မည့္အျပင ္
ျပစ္မႈာွးႏင့္သက္ဆိုငေ္သာ ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္သ႕ူ ဘ႑ာအျဖစ္ သိမး္ဆည္းရမည္။ 

အခနး္(၁၄) 
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ကးူေျပာငး္ေရးကာလ ျပ႒ာနး္ခ်ကမ္်ား 

၁၀၀။  ဤဥပေဒအာဏာမတည္မီက ေဆာင႐္ြကလ္်က္ရွိေသာ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသ ံထတုလ္ႊင့္ျခင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဤဥပေဒ ျပ႒ာန္းသည့္ေန႔မွ တစ္ာွးႏစ္ အတြင္း ဤဥပေဒာွးႏင့္အညီ 
လိုင္စင္ေလၽာွကထ္ားရယရူမည္။  

၁၀၁။ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာနး္ခ်က္မ်ားားႏွင့္ မကိုကည္ီသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အမ်ား ျပည္သူ 
အက်ိိဳးစးီပြားာွးႏင့္လည္းေကာင္း၊ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားာွးႏင့္ လညး္ေကာင္း အညီျဖစ္ေစရန္ 
လိုအပ္သည့္ ျပငဆ္င္မႈမ်ား ျပိဳလုပရ္န္အတြက္ ပဒု္မ ၁၀၀ ျပ႒ာနး္ခ်က္ပါ ကာလအတြင္း 
အၿပီးျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

၁၀၂။ ဤဥပေဒ အာဏာမတည္မီက ထတု္ျပန္ခဲ့ေသာ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကားာွးႏင့္ အသ ံထတုလ္ႊင့္ျခင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆိုငရ္ာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမနိ္႔ားႏွင့္ ၫႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားသည္ ဤဥပေဒပါ 
ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားာွးႏင့္ မဆန္႔က်င္သေ႐ြ႕ ဆက္လက္ က်င့္သုံးားႏိုင္သည္။ 

၁၀၃။ ဤဥပေဒ ျပ႒ာန္းသည့္ ေန႔ရက္မွ ၆ လ အတြင္း ေကာငစ္ကီိုဖြဲ႕စည္းရမည္။ 

အခနး္(၁၅) 

အေထြေထြ 

၁၀၄။ ေကာင္စဝီင္မ်ားသည ္  ဤဥပေဒအရ   ေပးအပ္ေသာတာဝန္ကိ ုထမ္းေဆာင္ခ်နိ္ တြင္ 
ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၂၁ အရ ျပညသ္ူ႕ဝနထ္မ္းျဖစသ္ညဟ္ုမတွ္ယရူမည္။ 

၁၀၅။  ေကာင္စသီည ္တရားစြဆဲိုပိငု္ခြင့္ားႏွင့္ တရားစြဆဲိုခံပိုင္ခြင့္ရွသိည္။ 

၁၀၆။ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာနး္ခ်က္မ်ားကို အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ာုိးႏင္ရန္ - 

  (က) 
ဝန္ႀကးီဌာနသည္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းာွးႏင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႕ဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထတုျ္ပန္ာုိးႏင္သည္။ 

  (ခ)  
အဖြ႕ဲာွးႏင့္ ေကာင္စတီို႔သည္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမနိ္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ာွးႏင့္ 
လုပထ္ုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ထတု္ျပန္ာုိးႏင္သည။္ 

     ျပည္ေထာငစ္ုသမၼတျမနမ္ာားႏိုင္ငံေတာ္ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ  ကၽြာု္းႏပ္ လကမ္ွတ္ ေရးထိုးသည္။ 

                      

  

 (ပုံ) သနိ္းစိန ္                                                

ာုိးႏင္ငံေတာ္သမၼတ                                             

ျပည္ေထာင္စသုမၼတျမန္မာာုိးႏင္ငံေတာ္     

 

 


