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အမျိုဵသာဵမှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွန်ဵဥပေဒ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၄၀။)
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ပပာသိုလဆန်ဵ ၂ ရက်
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်)

LI
S)

ပပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ပပဋ္ဌာန်ဵလိုက်သည်။

(M

အခန်ဵ (၁)

၁။ ဤဥပေဒကို အမျိုဵသာဵမှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် ဥပေဒ ဟုေခါ်တွင်ေစရမည်။

em

အမည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပပချက်

st

၂။ ဤဥပေဒတွင် ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ပပပါအတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက် ေစရမည်။

Sy

(က) နိုင်ငဳေတာ် ဆိုသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ကို ဆိုသည်။

n

(ခ) အစိုဵရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

at
io

(ဂ) မှတ်တမ်ဵ ဆိုသည်မှာ အစိုဵရဌာနတစ်ခခ
ု ု၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခခ
ု ု၊ အပခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခခ
ု ု သို့မဟုတ်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဦဵက ေဆာင်ရွက်သညဴ် သို့မဟုတ် ေရဵသာဵပပုစုထာဵသညဴ် သို့မဟုတ် လက်ခဳ ရရှိထာဵသညဴ် ကမ္ဗည်ဵစာ၊

rm

ေပစာ၊ ပုရပိက
ု ်စာ၊ စာရွက်စာတမ်ဵ၊ စာအုပ်စာတမ်ဵ၊ ပုဳနိပ
ှ ်စာေပ၊ လက်ေရဵ စာေပ၊ ေပမပုဳမျာဵ၊ ဓာတ်ပုဳမျာဵ၊

In
fo

မိုကက
် ရိုဖလင်မျာဵ၊ ရုပ်သဳမှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ မင်စာ၊ ေကျာက်စာမျာဵမှ ကူဵယူထာဵေသာ အေထာက်အထာဵမျာဵ၊
အီလက်ထေရာနစ် နည်ဵပညာပဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ထာဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျာဵနှငဴ် အပခာဵမည်သညဴ်ပုဳစဳနှငဴ်မဆို

La

w

မှတ်တမ်ဵတင် ထာဵေသာ အချက်အလက်မှတ်တမ်ဵမျာဵကို ဆိုသည်။
(ဃ) ေမာ်ကွန်ဵ ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ မှတ်တမ်ဵမျာဵအနက် နိုင်ငဳေတာ်၏ အမျိုဵသာဵေရဵတန်ဖိုဵ သို့မဟုတ်

ar

သမိုင်ဵဆိုင်ရာတန်ဖိုဵရှိသညဴ် အေထာက်အထာဵမျာဵနှငဴ် အချက်အလက်မျာဵပါရှိသပဖငဴ် နှစ်ကာလကကာပမငဴ်စာွ

nm

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသငဴ်သညဴ် မှတ်တမ်ဵကို ဆိုသည်။

ya

(င) ဝန်ကကီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရ စီမဳကိနဵ် ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စက်မှုဝန်ကကီဵဌာနကို ဆိုသည်။

M

(စ) ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်ဵသညဴ် အမျိုဵသာဵမှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွန်ဵမျာဵ
ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

(ဆ) ဦဵစီဵဌာန ဆိုသည်မှာ အမျုိ ဵသာဵမှတ်တမ်ဵမျာဵ ေမာ်ကွနဵ် တိုကဦ
် ဵစီဵဌာနကို ဆိုသည်။
(ဇ) ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် ဆိုသည်မှာ အမျိုဵသာဵမှတ်တမ်ဵမျာဵ ေမာ်ကွန်ဵတိုကဦ
် ဵစီဵဌာန၊ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်ကို
ဆိုသည်။
(ဈ) အပခာဵအဖွဲ့အစည်ဵ ဆိုသည်မှာ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွ့ဲ အစည်ဵမဟုတ်သညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵ သို့မဟုတ်
အသင်ဵအဖွဲ့တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုသည်။
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(ည) အမျိုဵသာဵမှတ်တမ်ဵမျာဵေမာ်ကွန်ဵတိုက် ဆိုသည်မှာ သက်ေသအေထာက်အထာဵအပဖစ် ရည်ညွှန်ဵ
ကိုဵကာဵနိုင်ေရဵအတွက် တစ်မျုိ ဵသာဵလုဳဵနှငဴ်သက်ဆိုင်သညဴ် မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် မျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵရှိေသာ
ေနရာကို ဆိုသည်။
(ဋ) မှတ်တမ်ဵမျာဵစိစစ်ခွဲပခာဵပခင်ဵဇယာဵ ဆိုသည်မှာ ေမာ်ကွနဵ် တန်ဖိုဵပါဝင်ပပီဵ ထာဝစဉ်ဆက်လက် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရန်
လိုအပ်သညဴ် မှတ်တမ်ဵအမျိုဵအစာဵမျာဵနှငဴ် ဆက်လက်ထိန်ဵသိမ်ဵရန် မလိုအပ်သညဴ် မှတ်တမ်ဵအမျိုဵအစာဵမျာဵကို

LI
S)

စနစ်တကျစိစစ်၍ ခွပဲ ခာဵေဖာ်ပပေသာဇယာဵကို ဆိုသည်။

(M

အခန်ဵ (၂)
ရည်ရွယ်ချက်

em

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵပဖစ်သည်-

st

(က) အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ မှတ်တမ်ဵနှငဴ်ေမာ်ကွနဵ် မျာဵကို ဦဵစီဵဌာနသို့ သတ်မှတ်ကာလ အတွင်ဵ

Sy

နည်ဵလမ်ဵတကျ လွှဲေပပာင်ဵေပဵရန်၊

n

(ခ) အပခာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အမျာဵပပည်သူတို့၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိေသာ တစ်မျိုဵသာဵလုဳဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴ်

at
io

မှတ်တမ်ဵမျာဵနှငဴ် ရှာဵပါဵအေမွအနှစအ
် ေထာက်အထာဵမျာဵကို နိုင်ငဳေတာ်၏ အေရဵအရာ ကိစ္စရပ်မျာဵတွင်
အသုဳဵပပုနိုင်ေရဵအတွက် ရှာေဖွစုေဆာင်ဵရန်နှငဴ် လွှဲေပပာင်ဵရယူရန်၊

rm

(ဂ) နိုင်ငဳေတာ်၏အေမွအနှစ် အေထာက်အထာဵမျာဵပဖစ်သညဴ် မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် မျာဵကို တစ်ေနရာ တည်ဵတွင်

In
fo

စုစည်ဵထိန်ဵသိမ်ဵထာဵပခင်ဵပဖငဴ် ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵပခင်ဵမှ ကာကွယ်ရန်၊
(ဃ) မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် မျာဵကို စနစ်တကျထိန်ဵသိမ်ဵထာဵပခင်ဵပဖငဴ် နိုင်ငဳေတာ်၏ အေရဵအရာ ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်

nm

ar

La

w

နိုင်ငဳေတာ်နှငဴ် နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ အကျိုဵစီဵပွာဵအတွက် သက်ေသအေထာက်အထာဵ အပဖစ် အသုဳဵပပုရန်။

အခန်ဵ (၃)
ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ

ya

၄။ အစိုဵရအဖွ့ဲ သည်-

M

(က) ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့ကို ၁၅ ဦဵထက်မပိုေစဘဲ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵရမည်-

(၁)

ပပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဝန်ကကီဵဌာန

ဥက္ကဋ္ဌ

(၂)

သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်မျာဵ

အဖွဲ့ဝင်

(၃)

အပခာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ နိုင်ငဳသာဵ ပညာရှင်မျာဵ

အဖွဲ့ဝင်
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(၄)

အပခာဵသငဴ်ေလျာ်ေသာ သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်ဵကျင်သူ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ

(၅)

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် ဦဵစီဵဌာန

အဖွဲ့ဝင်
အတွင်ဵေရဵမှူဵ

(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်ဵရာတွင် လိုအပ်ပါက ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှငဴ် တွဲဖက်အတွင်ဵေရဵမှူဵတို့ကို သတ်မှတ်နင
ို ်သည်။

LI
S)

(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့ကို လိုအပ်ပါက ပပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

အခန်ဵ (၄)

၅။ ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့၏တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵပဖစ်သည်-

(M

ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵ

em

(က) မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် မျာဵကို စီမဳခန့်ခပွဲ ခင်ဵနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵတို့အတွက် မူဝါဒမျာဵကို ချမှတ် ပခင်ဵ၊

st

(ခ) ဦဵစီဵဌာနက ေမာ်ကွန်ဵအပဖစ် သတ်မှတ်သငဴ်ေကကာင်ဵ စိစစ်တင်ပပလာသညဴ် မှတ်တမ်ဵမျာဵကို အတည်ပပုပခင်ဵ၊

Sy

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာအစိဵု ရဌာန သို့မဟုတ် အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခခ
ု ုက လုပ်ငန်ဵလိုအပ်ချက်အရ မူရင်ဵ မှတ်တမ်ဵ

n

သို့မဟုတ် ေမာ်ကွနဵ် ကို ပပန်လည်လွှဲေပပာင်ဵေပဵရန် ေတာင်ဵခဳမှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဆုဳဵပဖတ်ပခင်ဵ၊

at
io

(ဃ) ပပည်ပနိုင်ငဳ သို့မဟုတ် အပခာဵအဖွဲ့အစည်ဵ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိေသာ မှတ်တမ်ဵ သို့မဟုတ်

တင်ပပလာလျှင် လမ်ဵညွှန်မှုေပဵပခင်ဵ၊

rm

ေမာ်ကွနဵ် တစ်ရပ်ရပ်သည် နိုင်ငဳေတာ်အတွက် လွှဲေပပာင်ဵရယူရန် သို့မဟုတ် ဝယ်ယူရန် လိုအပ်ေကကာင်ဵ ဦဵစီဵဌာနက

In
fo

(င) မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ညွှနက် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်အာဵ
တာဝန်ေပဵအပ်ပခင်ဵ၊

w

(စ) လုဳခခုဳမှုအဆငဴ်ရှိမှတ်တမ်ဵ သို့မဟုတ် လုဳခခုဳမှုအဆငဴ်သက်တမ်ဵရှိ ေမာ်ကွန်ဵမျာဵကို အပခာဵ အဖွဲ့အစည်ဵ၊ အမျာဵပပည်သူ

La

သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵက ေလဴလာကကညဴ်ရခ
ှု ွငဴ်ပပုရန် ဦဵစီဵဌာနက တင်ပပ လာလျှင် လမ်ဵညွှန်မှုေပဵပခင်ဵ၊

ar

(ဆ) ေမာ်ကွနဵ် တစ်ရပ်ရပ်ကို ပပည်ပသို့ယူေဆာင်ခွငဴ်ပပုရန် သငဴ်၊ မသငဴ် ကိစ္စနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဆုဳဵပဖတ်ပခင်ဵ၊

nm

(ဇ) ေမာ်ကွန်ဵမျာဵကို ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမရှိေစရန် လုဳခခုဳစွာထိန်ဵသိမ်ဵထာဵပခင်ဵ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊

ya

(ဈ) မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် မျာဵ စီမဳခန့်ခပွဲ ခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အစိုဵရအဖွ့ဲ က အခါ အာဵေလျာ်စွာ

M

ေပဵအပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ထမ်ဵေဆာင်ပခင်ဵ၊

(ည) နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမဟုတ်ေသာ ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့ဝင်မျာဵအတွက် ချီဵပမှငဴ်ေငွနှငဴ် စရိတ်မျာဵကို သတ်မှတ် ေပဵပခင်ဵ။

၆။ ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊ (ဃ) နှငဴ် (စ) တို့ပါ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအာဵ အပ်နှင်ဵနိုင်သည်။

အခန်ဵ (၅)
ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵ
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၇။ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ တာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵပဖစ်သည်(က) ဤဥပေဒအရ ဦဵစီဵဌာနသို့ မှတ်တမ်ဵမျာဵ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ လွှဲေပပာင်ဵေပဵနိုင်ေရဵအတွက် အစိုဵရဌာန၊
အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ လက်ခရ
ဳ ယူပခင်ဵ၊
(ခ) အပခာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အမျာဵပပည်သူ၏လက်ဝယ်ရှိ တစ်မျိုဵသာဵလုဳဵနှငဴ်သက်ဆိုင်သညဴ် မှတ်တမ်ဵမျာဵ
ဆုဳဵရှုဳဵမှုမရှိေစေရဵအတွက် လွှေ
ဲ ပပာင်ဵရယူနင
ို ်ရန် ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊

LI
S)

(ဂ) နိုင်ငဳေတာ်ကပါဝင်ချုပ်ဆိုသညဴ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာစာချုပ်မျာဵ၊ နှစ်နိုင်ငဳစာချုပ် မျာဵ၊ အစိုဵရဌာန၊
အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵအချင်ဵချင်ဵချုပ်ဆိုသညဴ် စာချုပ်မျာဵ၊ သေဘာတူညီချက်မျာဵ၊ နာဵလည်မှုစာချွန်လွှာမျာဵ၊

(M

အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵက ပုဳနိပ
ှ ်ထုတ်ေဝေသာ ဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊
အမိန့်ေကကာ်ပငာစာ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ၊ လက်စွဲစာေစာင်၊ အစီရင်ခစ
ဳ ာနှငဴ် ပပန်တမ်ဵစသည်တို့ကို

em

လွှဲေပပာင်ဵလက်ခရ
ဳ ယူပခင်ဵနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိပခင်ဵ၊

st

(ဃ) အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ မှတ်တမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ စနစ်တကျ ပဖစ်ေစေရဵအတွက်

Sy

နည်ဵစနစ်မျာဵ ကူညီေထာက်ပဳဴေပဵပခင်ဵ၊

n

(င) မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် မျာဵ စီမဳခန့်ခမ
ွဲ ှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ လိုကန
် ာရမညဴ် အချက်မျာဵကို

at
io

သတ်မှတ်ပခင်ဵ၊

(စ) ဤဥပေဒအရ လွှဲေပပာင်ဵေပဵေသာ မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် မျာဵအာဵလုဳဵကို အမျိုဵသာဵမှတ်တမ်ဵမျာဵ

In
fo

ထာဵရှိေစပခင်ဵနှငဴ် ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲပခင်ဵ၊

rm

ေမာ်ကွနဵ် တိုက်တွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိပခင်ဵ၊ လိုအပ်ပါက အပခာဵလုဳခခုဳသညဴ် ေနရာမျာဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵ

(ဆ) ဦဵစီဵဌာနတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိသညဴ်မှတ်တမ်ဵမျာဵမှ ေမာ်ကွနဵ် ပဖစ်လာနိုင်သညဴ် မှတ်တမ်ဵမျာဵကို စိစစ်၍

La

w

ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့သို့ တင်ပပပပီဵအတည်ပပုချက်ရယူပခင်ဵ၊
(ဇ) အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵရှိ မှတ်တမ်ဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ မှတ်တမ်ဵမျာဵ စိစစ်ခပွဲ ခာဵပခင်ဵ ဇယာဵပါ

ar

ဖျက်ဆီဵရမညဴ် မှတ်တမ်ဵမျာဵကိုစစ
ိ စ်ပခင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵေစပခင်ဵ၊

nm

(ဈ) ဦဵစီဵဌာနတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိေသာ မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် မျာဵကို နိုင်ငဳတကာေမာ်ကွနဵ် တိုက် မျာဵ၏

ya

စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ နည်ဵပညာရပ်မျာဵကို အသုဳဵပပု၍ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ၊

M

(ည) လုဳခခုဳမှုအဆငဴ်ရှိမှတ်တမ်ဵ သို့မဟုတ် လုခဳ ခုဳမှုအဆငဴ်သက်တမ်ဵရှိ ေမာ်ကွန်ဵမျာဵကို အပခာဵအဖွဲ့အစည်ဵ၊
အမျာဵပပည်သူ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵက ေလဴလာကကညဴ်ရှုခွငဴ်ပပုရန် တင်ပပလာပါက ကကီဵကကပ်ေရဵ အဖွဲ့၏
လမ်ဵညွှန်မှုပဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊
(ဋ) သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက လွှဲေပပာင်ဵေပဵထာဵေသာ မူရင်ဵမှတ်တမ်ဵမျာဵကို
ပပန်လည်လွှဲေပပာင်ဵေပဵအပ်ရန် ေတာင်ဵခဳလာပါက ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ ဆုဳဵပဖတ်ချက်နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊
(ဌ) မှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ ေမာ်ကွနဵ် မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ နိုင်ငဳေတာ်၏အကျိုဵစီဵပွာဵနှငဴ် လုဳခခုဳေရဵအတွက် ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့က
အခါအာဵေလျာ်စွာေပဵအပ်ေသာ တာဝန်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ။
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၈။ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ပဖစ်သည်(က) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ သို့မဟုတ် အပခာဵအဖွ့ဲ အစည်ဵတစ်ခခ
ု ု၏ လက်ဝယ်ရှိနင
ို ်ငဳဴအေမွအနှစ် ရှာဵပါဵ
အေထာက်အထာဵမျာဵကို စိစစ်၍ လက်ခရ
ဳ ယူပခင်ဵ၊ ဝယ်ယူပခင်ဵတို့ကို ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵနှငဴ် အညီ
ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ လိုအပ်ပါက ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ လမ်ဵညွှန်မှုပဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊
(ခ) မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် မျာဵ ဖတ်ရှုခွငဴ်၊ ကူဵယူခင
ွ ဴ်တို့နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အခေကကဵေငွသတ်မှတ်ပခင်ဵ၊

LI
S)

(ဂ) ဦဵစီဵဌာနရှိ ကူဵယူခင
ွ ဴ်ရှိေသာ မှတ်တမ်ဵ သို့မဟုတ် ေမာ်ကွန်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို မိတ္တူကူဵယူခင
ွ ဴ်ပပုရန်
ေလျှာက်ထာဵလာလျှင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အခေကကဵေငွေပဵသွင်ဵေစပပီဵမှ ကူဵယူခင
ွ ဴ်ပပုပခင်ဵ၊

(M

(ဃ) လုဳခခုဳမှုအဆငဴ် သတ်မှတ်ချက်မရှိေသာ မှတ်တမ်ဵမျာဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် မျာဵအာဵ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် အညီ
ေလဴလာကကညဴ်ရခ
ှု ွငဴ်ပပုပခင်ဵ၊

em

(င) လုဳခခုဳမှုအဆငဴ်ရှိမှတ်တမ်ဵ သို့မဟုတ် လုဳခခုဳမှုအဆငဴ်သက်တမ်ဵရှိ ေမာ်ကွန်ဵမျာဵအာဵ စိစစ်၍ အခါအာဵေလျာ်စွာ

st

ဖတ်ရှုကုဵိ ကာဵခွငဴ်ပပုနိုင်ပခင်ဵ၊ လိုအပ်ပါက ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ ကကိုတင်ခွငဴ်ပပုချက် ရယူေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊

Sy

(စ) ဦဵစီဵဌာနက ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိသညဴ် မှတ်တမ်ဵမျာဵအနက် ဆက်လက်ထိန်ဵသိမ်ဵရန် မလိုအပ်ေသာ မှတ်တမ်ဵမျာဵကို

n

သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ သေဘာတူညီချက်ပဖငဴ် ဖျက်ဆီဵပခင်ဵ၊

at
io

(ဆ) မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှငဴ် စီမဳခန့်ခပွဲ ခင်ဵလုပ်ငန်ဵ၏ အေရဵပါမှုကို အမျာဵ
ပပည်သူသိရှိနာဵလည်နင
ို ်ေစရန် သင်တန်ဵမျာဵေပဵပခင်ဵနှငဴ် အသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊

In
fo

rm

(ဇ) နိုင်ငဳတကာေမာ်ကွနဵ် တိုကအ
် ဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ။

အခန်ဵ (၆)

La

w

မှတ်တမ်ဵမျာဵ လွှဲေပပာင်ဵေပဵပခင်ဵ၊ လုဳခခုဳမှုအဆငဴ်နှငဴ် သက်တမ်ဵသတ်မှတ်ပခင်ဵ
၉။ မှတ်တမ်ဵမျာဵလွှဲေပပာင်ဵပခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍-

ar

(က) ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵမှ မှတ်တမ်ဵမျာဵကို ဦဵစီဵဌာနသို့

nm

လွှဲေပပာင်ဵေပဵအပ်နင
ို ်ေရဵအတွက် ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ ထုတ်ပပန်ေပဵနိုင်ရန် အစိုဵရအဖွ့ဲ သို့ တင်ပပ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

ya

(ခ) ဦဵစီဵဌာနသည် အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ မှတ်တမ်ဵမျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက် နိုင်ေရဵအတွက်

M

လွှဲေပပာင်ဵရယူရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ) ဦဵစီဵဌာနသည် အပခာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵမှ ေဆာင်ရွက်ေသာ တစ်မျိုဵသာဵလုဳဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴ်
မှတ်တမ်ဵမျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်နင
ို ်ေရဵအတွက် လွှဲေပပာင်ဵရယူရန် ညှိနင
ှို ်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၁၀။ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် မိမိတို့ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵရှိ မှတ်တမ်ဵမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍(က) မိမိဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ၌ ၁၀ နှစ်အထိ ထာဵရှိပပီဵသည်ဴ မှတ်တမ်ဵမျာဵအနက် မှတ်တမ်ဵစိစစ် ခွပဲ ခာဵပခင်ဵဇယာဵပါ
သတ်မှတ်ချက်အတိုင်ဵ ဆက်လက်ထိန်ဵသိမ်ဵရန်လိုအပ်မညဴ် မှတ်တမ်ဵမျာဵကို ဖျက်ဆီဵပခင်ဵမပပုဘဲ ဦဵစီဵဌာနသို့
လွှဲေပပာင်ဵေပဵရမည်။
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(ခ) မိမိဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ၌ထာဵရှိမှု ၁၀ နှစ်မပပညဴ်ေသဵသညဴ် မှတ်တမ်ဵမျာဵကို ဦဵစီဵဌာနသို့ လွှဲေပပာင်ဵ ေပဵလိုပါက
လွှဲေပပာင်ဵေပဵနိုင်သည်။
(ဂ) အီလက်ထေရာနစ် နည်ဵပညာပဖငဴ် ဖန်တီဵထာဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျာဵကို အသုဳဵပပုပခင်ဵမရှေ
ိ တာဴပါက ဦဵစီဵဌာနသို့
ေဆာလျင်စွာ လွှဲေပပာင်ဵေပဵရမည်။

ဦဵစီဵဌာန၏ စစ်ေဆဵချက်အရ ေမာ်ကွနဵ် ပဖစ်လာနိုင်မညဴ် မှတ်တမ်ဵမျာဵကို ဦဵစီဵဌာနက

LI
S)

(ဃ) မိမိဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵတွင်ထာဵရှိမှု ၁၀ နှစ်ပပညဴ်ပပီဵေသာ်လည်ဵ ဆက်လက်သုဳဵစွဲေနသညဴ် မှတ်တမ်ဵ မျာဵအနက်

စစ်ေဆဵညွှန်ကကာဵသညဴ်အတိုင်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိပပီဵ အသုဳဵပပုပခင်ဵမရှေ
ိ တာဴပါက ယင်ဵမှတ်တမ်ဵမျာဵကို ဦဵစီဵဌာနသို့

(M

လွှဲေပပာင်ဵေပဵရမည်။ အကယ်၍ မူရင်ဵကို ေပဵပို့နိုင်ပခင်ဵမရှေ
ိ သဵပါက မူရင်ဵမှကူဵယူ ထာဵေသာ
တာဝန်ခမ
ဳ ိတ္တူမှန်ေပဵပို့ရမည်။

em

(င) မိမိတို့ချုပ်ဆိုသညဴ် စာချုပ်စာတမ်ဵ၊ သေဘာတူညီချက်၊ နာဵလည်မှုစာချွန်လွှာစသည်တို့ကို

st

လက်မှတ်ေရဵထိုဵပပီဵသညဴ်ေန့မှရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ မူရင်ဵ သို့မဟုတ် မိတ္တူတစ်စအ
ုဳ ာဵ ဦဵစီဵဌာနသို့

Sy

လွှဲေပပာင်ဵေပဵရမည်။ အကယ်၍ မိတ္တူအာဵ လွှဲေပပာင်ဵေပဵခဲဴပခင်ဵပဖစ်ပါက စာချုပ်ပါလုပ်ငန်ဵမျာဵ ပပီဵဆုဳဵ

n

သညဴ်အချိန်တွင် မူရင်ဵကို လွှဲေပပာင်ဵေပဵရမည်။

at
io

(စ) နိုင်ငဳေတာ်အဆငဴ် အခမ်ဵအနာဵမျာဵ၊ နိုင်ငဳပင
ို ်သတင်ဵဌာနမျာဵ၏ ေန့စဉ်သတင်ဵထုတ်ပပန်မှုရုပ်သဳ မှတ်တမ်ဵမျာဵ၊
ပုဳနိပ
ှ ်ထုတ်ေဝသညဴ် စာအုပ်စာတမ်ဵမျာဵ၊ ပပန်တမ်ဵမျာဵ၊ သတင်ဵစာမျာဵ အနည်ဵဆုဳဵသုဳဵစုဳစီ ကို

rm

မှတ်တမ်ဵတင်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရန် သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ဦဵစီဵဌာနသို့ ထုတ်ေဝသညဴ် သို့မဟုတ်

In
fo

ထုတ်လွှငဴ်သညဴ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၉၀ အတွင်ဵ ေပဵပိ့ရ
ု မည်။
၁၁။ သက်ဆိုင်ရာအစိဵု ရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် ပုဒ်မ ၁၀ အရ မှတ်တမ်ဵမျာဵကို ဦဵစီဵဌာနသို့

La

w

လွှဲေပပာင်ဵေပဵသညဴ်အခါ ယင်ဵမှတ်တမ်ဵမျာဵ၏ လုခဳ ခုဳမှုအဆငဴ်ကို ပပန်လည်စိစစ်ပပီဵ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ခွပဲ ခာဵသတ်မှတ်၍
ေပဵပို့ရမည်-

ar

(က) ထိပ်တန်ဵလျှို့ဝှက်အဆငဴ်မတ
ှ ်တမ်ဵမျာဵ၊

nm

(ခ) လျှို့ဝှက်အဆငဴ်မတ
ှ ်တမ်ဵမျာဵ၊

ya

(ဂ) အတွင်ဵေရဵအဆငဴ်မှတ်တမ်ဵမျာဵ၊

M

(ဃ) ကန့်သတ်အဆငဴ်မှတ်တမ်ဵမျာဵ။
၁၂။ ေမာ်ကွန်ဵမျာဵ၏ လုဳခခုဳမှုအဆငဴ်သက်တမ်ဵသည် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵစီဵသညဴ် ေန့ရက်မှစ၍
ေအာက်ပါအတိုင်ဵပဖစ်သည်(က) ထိပ်တန်ဵလျှို့ဝှက်အဆငဴ် ေမာ်ကွန်ဵပဖစ်လျှင် နှစ်ေပါင်ဵ ၃၀၊
(ခ) လျှို့ဝှက်အဆငဴ် ေမာ်ကွန်ဵပဖစ်လျှင် ၂၅ နှစ်၊
(ဂ) အတွင်ဵေရဵအဆငဴ် ေမာ်ကွနဵ် ပဖစ်လျှင် နှစ်ေပါင်ဵ ၂၀၊
(ဃ) ကန့်သတ်အဆငဴ် ေမာ်ကွနဵ် ပဖစ်လျှင် ၅ နှစ်။
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အခန်ဵ (၇)
မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွန်ဵမျာဵအာဵ ကကညဴ်ရှုခွငဴ်နှငဴ် အသုဳဵပပုပခင်ဵဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ
၁၃။ မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် မျာဵအာဵ ကကညဴ်ရှုခွငဴ်နင
ှ ဴ် အသုဳဵပပုပခင်ဵဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) ဦဵစီဵဌာနသည် အမျာဵပပည်သူဖတ်ရှုရန် ပုဳနိပ
ှ ်ထုတ်ေဝပပီဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျာဵနှငဴ် ပုဒ်မ ၁၂ ပါ

LI
S)

လုဳခခုဳမှုအဆငဴ်သက်တမ်ဵ ကုန်ဆုဳဵပပီဵေသာ ေမာ်ကွနဵ် မျာဵကို အပခာဵအဖွဲ့အစည်ဵ၊ အမျာဵပပည်သူ သို့မဟုတ်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵအာဵ ကကညဴ်ရခ
ှု ွငဴ်နှငဴ် အသုဳဵပပုခွငဴ်ေပဵရမည်။ သို့ရာတွင် နိုင်ငဳေတာ်နှငဴ် နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏

(M

အကျိုဵစီဵပွာဵအတွက်လိုအပ်ပါက လုဳခခုဳမှုအဆငဴ် သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵပပီဵေသာ ေမာ်ကွနဵ် မျာဵကို ကကညဴ်ရခ
ှု ွငဴ်နှငဴ်
အသုဳဵပပုခွငဴ်မပပုဘဲ ထာဵနိုင်သည်။

em

(ခ) ဦဵစီဵဌာနတွင်ရှိေသာ မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် မျာဵအာဵ ရည်ညွှန်ဵကိုဵကာဵေရဵအတွက် မိတ္တူကူဵယူ ပခင်ဵ၊

st

ေကာက်နုတ်ချက် ထုတ်နုတ်အသုဳဵပပုပခင်ဵတို့ကို ေဆာင်ရွက်ခင
ွ ဴ်ပပုရန် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ပုဳစပဳ ဖငဴ်

Sy

ေလျှာက်ထာဵလာလျှင် ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် သို့မဟုတ် ယင်ဵ၏ကိုယ်စာဵ တာဝန်ခအ
ဳ ရာရှိသည် ဤဥပေဒအရ

n

ထုတ်ပပန်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက် ေပဵနိုင်သည်။

at
io

၁၄။ လုဳခခုဳမှုအဆငဴ်ရှိမှတ်တမ်ဵ သို့မဟုတ် လုဳခခုဳမှုအဆငဴ်သက်တမ်ဵရှိ ေမာ်ကွန်ဵမျာဵကို ဖတ်ရှုေလဴလာရန်၊
သုေတသနပပုလုပ်ရန် သို့မဟုတ် အကိုဵအကာဵပပုလုပ်ရန် ဌာနဆိုင်ရာ သုေတသီမျာဵက သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန၊

rm

အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵအကကီဵအမှူဵ၏ ေထာက်ခခ
ဳ ျက်ပဖငဴ် ေတာင်ဵခဳလာပါက ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် သည် ထိုသူအာဵ

In
fo

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ခွငဴ်ပပုနိုင်သည်။
၁၅။ မည်သူမဆို ဦဵစီဵဌာနရှိ မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် မျာဵကို ေအာက်ပါအချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်လျှင် ပုဳနိပ
ှ ်ထုတ်ေဝပခင်ဵ

La

w

သို့မဟုတ် မိတ္တူကူဵယူပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်-

(က) ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏သေဘာတူညီချက်ရရှိပပီဵ ပဖစ်ရမည်။

ar

(ခ) သတ်မှတ်ထာဵေသာ ကျသငဴ်သညဴ် အခေကကဵေငွမျာဵကို ေပဵေဆာင်ပပီဵ ပဖစ်ရမည်။

nm

(ဂ) ပုဳနိပ
ှ ်ထုတ်ေဝပခင်ဵအတွက် ပုဳနိပ
ှ ်ပခင်ဵနှငဴ် ထုတ်ေဝပခင်ဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

ya

လိုကန
် ာေဆာင်ရွက်ပါမည်ဟု ကတိခဝ
ဳ န်ချက်ပါရှိရမည်။

M

၁၆။ ဦဵစီဵဌာနတွင်ရှိေသာ မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် မျာဵကို တရာဵရုဳဵမျာဵ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိဵု ရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵတွင်
သက်ေသခဳအေထာက်အထာဵအပဖစ်အသုဳဵပပုပါက ယင်ဵအေထာက်အထာဵ မျာဵသည် မိတ္တူမှန်ပဖစ်ေကကာင်ဵ
ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ လက်မှတ်နှငဴ် ရုဳဵတဳဆိပ်အေထာက်အထာဵမျာဵ ပါရှိရမည်။

အခန်ဵ (၈)
တာဵပမစ်ချက်မျာဵ
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အမျိုဵသာဵမှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကန
ွ ်ဵဥပေဒ

၁၇။ မည်သူမျှ လုဳခခုဳမှုအဆငဴ်မှတ်တမ်ဵ သို့မဟုတ် လုဳခခုဳမှုအဆငဴ်သက်တမ်ဵ မကုန်ဆုဳဵေသဵေသာ ေမာ်ကွနဵ် တစ်ရပ်ရပ်ကို
ခွငဴ်ပပုချက်မရှိဘဲ ေလဴလာကကညဴ်ရှုပခင်ဵ သို့မဟုတ် မိတ္တူကူဵယူပခင်ဵမပပုရ။
၁၈။ မည်သူမျှ မှတ်တမ်ဵ သို့မဟုတ် ေမာ်ကွနဵ် တစ်ရပ်ရပ်ကို ခွငဴ်ပပုချက်မရှိဘဲ ဦဵစီဵဌာန၏ ပပင်ပသို့ ယူေဆာင်ပခင်ဵမပပုရ။
၁၉။ မည်သူမျှ ေမာ်ကွနဵ် တစ်ရပ်ရပ်ကိုပဖစ်ေစ၊ ဦဵစီဵဌာန၏ စစ်ေဆဵချက်အရ ေမာ်ကွနဵ် ပဖစ်လာနိုင်သညဴ်
မှတ်တမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကပို ဖစ်ေစ ပပင်ဆင်ပခင်ဵ၊ ပဖညဴ်စက
ွ ်ပခင်ဵ၊ တစ်နည်ဵနည်ဵပဖငဴ် ပျက်ပပယ်ေစပခင်ဵ၊ ခွငဴ်ပပုချက်မရရှိဘဲ

LI
S)

ဖျက်ဆီဵပခင်ဵ သို့မဟုတ် မူလထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရာေနရာမှ ေရွှေ့ေပပာင်ဵပခင်ဵမပပုရ။

၂၀။ မည်သူမျှ မှတ်တမ်ဵ သို့မဟုတ် ေမာ်ကွနဵ် တစ်ရပ်ရပ်ကို ခွငဴ်ပပုချက်မရှိဘဲ ပပည်ပသို့ ထုတ်ယူပခင်ဵ သို့မဟုတ်

(M

ေရာက်ရှိေစပခင်ဵ မပပု။

၂၁။ မည်သူမျှ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပပန်ေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵ၊ အမိန့်ေကကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊

Sy

အခန်ဵ (၉)

st

em

ညွှန်ကကာဵချက်နှငဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵပါ တာဵပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ပခင်ဵမပပုရ။

n

ပပစ်မှုနှငဴ် ပပစ်ဒဏ်မျာဵ

at
io

၂၂။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၇ သို့မဟုတ် ၁၈ ပါတာဵပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ
ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင် ထိုသူကို သုဳဵလထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျပ်ငါဵသိန်ဵထက်မပို

rm

ေသာေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုဳဵပဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

In
fo

၂၃။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၉ ပါ တာဵပမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵ ခဳရလျှင် ထိုသူကို
နှစ်နှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်ဵ ၂၀ ထက်မပိုေသာေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုဳဵပဖစ်ေစ

La

w

ချမှတ်ရမည်။

၂၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၀ ပါ တာဵပမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရ လျှင် ထိုသူကို

nm

ချမှတ်ရမည်။

ar

ငါဵနှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်ဵ ၅၀ ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုဳဵပဖစ်ေစ

ya

၂၅။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၁ ပါ တာဵပမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵ ခဳရလျှင် ထိုသူကို

M

အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်တစ်သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵကျပ်သုဳဵသိန်ဵအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။
၂၆။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒပါ ပပစ်မှုတစ်ခခ
ု ုကျူဵလွန်ပခင်ဵကို အာဵေပဵကူညီေကကာင်ဵ သို့မဟုတ် ကျူဵလွန်ရန်
အာဵထုတ်ေကကာင်ဵ ပပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင် ထိုသူကို ယင်ဵပပစ်မှုအတွက် ဤဥပေဒတွင် ပပဋ္ဌာန်ဵ ထာဵသညဴ်
ပပစ်ဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

အခန်ဵ (၁၀)
အေထွေထွ
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အမျိုဵသာဵမှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကန
ွ ်ဵဥပေဒ

၂၇။ ဦဵစီဵဌာနသည် အပခာဵအဖွဲ့အစည်ဵ သိမ
ု့ ဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵက ပုဳနိပ
ှ ်ထုတ်ေဝေသာ စာအုပ် စာတမ်ဵမျာဵတွင်
အမျိုဵသာဵေရဵတန်ဖိုဵ သို့မဟုတ် သမိုင်ဵဆိုင်ရာတန်ဖိုဵပါရှိပါက ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရန် စာအုပ်အမျိုဵအစာဵအလိုက်
သုဳဵအုပ်စီကုိ ဦဵစီဵဌာနသို့ ေပဵလှူရန်ေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။
၂၈။ ဦဵစီဵဌာနတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိေသာ မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် စာတွဲမျာဵ၏ သက်တမ်ဵကာလသည်
ဤဥပေဒအရထုတ်ပပန်ေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ပဖစ်ရမည်။

LI
S)

၂၉။ နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမဟုတ်ေသာ ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့ဝင်မျာဵအတွက် ချီဵပမှငဴ်ေငွနှငဴ်စရိတ်မျာဵကို ဝန်ကကီဵ ဌာန၏ ဘဏ္ဍာရန်ပဳေ
ု ငွမှ
ကျခဳရမည်။

(M

၃၀။ ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နိုင်ငဳေတာ်နှငဴ် အမျာဵပပည်သူအကျိုဵအတွက်လိုအပ်ပါက ထိပ်တန်ဵလျှို့ဝှက် အဆငဴ် သို့မဟုတ်

ကင်ဵလွတ်ခင
ွ ဴ်ပပုနိုင်သည်။

st

၃၁။ ဤဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်-

em

လျှို့ဝှက်အဆငဴ်ရှိေသာ မှတ်တမ်ဵ သို့မဟုတ် ေမာ်ကွန်ဵမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ဤဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို

Sy

(က) ဝန်ကကီဵဌာနသည် အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ပဖငဴ် နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵ မျာဵကို

n

ထုတ်ပပန်နင
ို ်သည်။

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵကို ထုတ်ပပန်နင
ို ်သည်။

at
io

(ခ) ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ် ဝန်ကကီဵဌာနတို့သည် လိုအပ်ေသာ အမိန့်ေကကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကကာဵချက် နှငဴ်

rm

(ဂ) ဦဵစီဵဌာနသည် လိုအပ်ေသာ အမိန့်နှငဴ် ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကို ထုတ်ပပန်နင
ို ်သည်။

In
fo

၃၂။ အမျိုဵသာဵမှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွနဵ် ဥပေဒ (နိုင်ငဳေတာ်ပငိမ်ဝပ်ပိပပာဵမှု တည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့ဥပေဒ အမှတ် ၁၈/ ၁၉၉၀)
ကို ဤဥပေဒပဖငဴ် ရုပ်သိမ်ဵလိုကသ
် ည်။

La

w

ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုအ
ဳ ေပခခဳဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရဵထိုဵသည်။

ar

(ပု)ဳ ဝင်ဵပမငဴ်

nm

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ

M

ya

ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်
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