ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့်အသံထတ
ု ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ
(၂၀၁၅ ြုနှစ်၊ မပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအြှတ် ၅၃ ။)
၁၃၇၇ ြုနှစ် ၊ ဝါဒြါင်လဆန်း ၁၃ ရြ်
(၂၀၁၅ ြုနှစ် ၊ ကသဂုတ်လ ၂၈ ရြ်)
မပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေြို မပဋ္ဌာန်းလိုြသ
် ည်။
အြန်း(၁)
အြည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဒော်မပြျြ်
၁။

ဤဥပဒေြို ရုပမ် ြင်သကံ ြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာဥပဒေဟု ဒြါ်တွင်ဒစရြည်။

၂။

ဤဥပဒေတွင်ပါရှိဒသာ ဒအာြ်ပါစြားရပ်ြျားသည် ဒော်မပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သြ်ဒရာြ် ဒစရြည်

(ြ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်မြင်း
အစီအစဉ်ြျားြို

အြျားမပည်သူြ

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်
ဂဂိုဟ်တုြျားြှတစ်ဆင့်

ဆိုသည်ြှာ

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှငသ
့် ည့်

တိုြ်ရိုြ်ေြ်းယူရရှိနိုင်ဒစဒရးအတွြ်

အသံထုတ်လွှင့စ
် ြ်ြျား၊

ဒမြဒပါ်ဒမြဒအာြ်

ထုတ်လွှင့်မြင်းြိုဆိုသည်။

ဒမြမပင်အဒမြစိုြ်

ဆြ်ဒကြာင်းကြိုးြျား၊

ယင်းစြားရပ်တွင်

အင်တာနြ်ြှတစ်ဆင့်

ထုတ်လွှင့် သည့် ရုပ်မ ြင်သံက ြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့် ြှုြျား အြျုံးဝင်မြင်း ြရှိဒစရ။
( ြ ) ဒကြာ်မငာ ဆိုသည်ြှာ အြဒကြးဒငွ သို ့ြဟုတ် အလားတူဒထာြ်ပံ့ြှုမေင့် ဒကြာ်မငာသူအတွြ်
ထုတ်လွှင့်ြှုအြျိန်ဒပးထားဂပီး
အဒရာင်းမြှင့်တင်မြင်း၊

ဝန်ဒဆာင်ြှုနှင့်ြုန်ပစ္စည်းြျား

အသိဉာဏ်တိုးပွားဒစမြင်း

အမြားဒသာအြျိုးသြ်ဒရာြ်ြှုတို ့မေစ်ဒစြည့်

ငှားရြ်းမြင်း၊

သို ့ြဟုတ်

ဝယ်ယူမြင်း၊

ဒကြာ်မငာသူ၏ဆန္ဒအဒလျာြ်

မပည်သူ ့ထံသို ့

ဒော်မပထုတ်လွှင့်ြျြ်ြို

ဆိုသည်။
( ဂ ) အြျားမပည်သ ူအြျိုးအတွြ ်
အြျို းငှ ာ

အသိဒပးထုတ ်လွှင ့် မ ြင်း

မပည် သူ လူ ထုအ ားအသိ ဒ ပးရန်

ဆိုသည်ြှာ

သိ ု ့မဟုတ်

အြျားမပည်သူ

လို ြ ် ပါလု ပ် ဒဆာင်ဒ စရန်

ရည်ရွယ်ြျြ်မေင့်ဒပးပို ့သည့် သတင်း၊ ဒကြာ်မငာ၊ ဒကြညာြျြ်နှင့် အသိဒပးနှိုးဒဆာ်ြျြ် တို ့ြို
စီးပွားဒရးအြျိုးအမြတ်ြပါဘဲ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံ ထုတ်လွှင့်မြင်းြိုဆိုသည်။
(ဃ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်ြှာ အြျားမပည်သူ ဝန်ဒဆာင်ြှု
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်မြင်းလုပ်ငန်း၊ စီးပွားဒရးအရထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်
အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း၊

စီးပွားမေစ်ြဟုတ်သည့်

ထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း၊

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံ
ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း သို ့ြဟုတ် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံ ထုတ်လွှင့်မြင်း အစီအစဉ်
မေန် ့မေူးဒရးဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြို ဆိုသည်။
( င ) အြျားမပည်သူဝန်ဒဆာင်ြှုရုပ်မြင်သံကြားနှင့်
ဒကြာင်းအရာ

ြျယ်မပန် ့ြျားမပားမြင်း၊

ြင်းရှင်းမြင်းစသည့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းလုပ်ငန်း
အြျိုးအစားစုံလင်မြင်း၊

အြျားမပည်သူဝန်ဒဆာင်ြှု

ဆိုသည်ြှာ

လွတ်လပ်၍

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံ

လုပင
် န်းဆိုင်ရာ အဒမြြံြူြျားြို လိုြ်နာဒော်ဒဆာင်သည့် လုပ်ငန်းြိုဆိုသည်။

အ

အြှီအြို

ထုတ်လွှင့်မြင်း
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( စ ) စီးပွားဒရးအရထုတ်လွှင့သ
် ည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့မ် ြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်ြှာ
မြန်ြာနိုင်ငံသားြျားြ ဦးစီးဒဆာင်ရွြ်ဒသာ သို ့ြဟုတ် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုမေင့်
နိုင်ငံမြားသား

သို ့ြဟုတ်

နိုင်ငံမြားအေွဲ အစည်
့
းြျားြ

စီးပွားဒရးအြျိုးအမြတ်အတွြ်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

ဒဆာင်ရွြ်ဒသာ

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှု

လုပင
် န်းနှင့် ယင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဆြ်စပ်သည့် အမြားလုပင
် န်းြျားဒဆာင်ရြ
ွ ်မြင်းြို ဆိုသည်။
( ဆ ) စီးပွားမေစ်ြဟုတ်သည့်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း

ဆိုသည်ြှာ သြ်ဆိုင်ရာ အေွဲ အစည်
့
း သို ့ြဟုတ် လူြှုအသိုြ်အဝန်းအတွြ် လိုအပ်ဒသာ
သတင်းအြျြ်အလြ်ြျားြို

မေနဒ့် ဝဒပးရန်

လူြှုအေွဲ အစည်
့
းြျား၊

အစိုးရြဟုတ်သည့်

အေွအစည်
ဲ့
းြျား၊ မပည်သူ ့အဒမြမပုအေွအစည်
ဲ့
းြျား၊ ပညာဒရးအေွဲအစည်
့
းြျားနှင့် အမြားြဏ္ဍ ဆိုင်ရာ
အေွဲအစည်
့
းြျားြ

ေွဲစည်
့ းတည်ဒထာင်ဂပီး

စီြံြန့်ြွဲအုပ်ြျုပ်ဒနဒသာ

အြျိုးအမြတ်ြို

ဒရှးရှုမြင်းြရှိသည့် ရုပမ် ြင်သကံ ြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြို ဆိုသည်။
( ဇ ) ဌာနပိုင ်ရုပ ်မ ြင်သံက ြားနှင့်

အသံထ ုတ်လွှင ့်မ ြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြ ှုလုပ ်ငန်း

ဆိုသည်ြှာ

မပည်ဒထာင်စုအဆင့် အေွဲ ့အစည်းြျား၊ တိုင်းဒေသကြီး သို ့ြဟုတ် မပည်နယ်အစိုးရြျား နှင့်
ြိုယ်ပိုင်အုပ်ြျုပ်ြွင့်ရတိုင်း သို ့ြဟုတ် ြိုယ်ပိုင်အုပ်ြျုပ်ြွင့်ရဒေသ ဦးစီးအေွဲ ့တို ့ြ ပိုင်ဆိုင်ဂပီး
အြျားမပည်သူဆိုင်ရာ

သတင်းအြျြ်အလြ်ြျားြို

တိြျြှန်ြန်စွာ

ထုတ်လွှင့်

ဒော်မပဒပးနိုင်ဒရးအတွြ် တည်ဒထာင်ေွဲစည်
့ းလုပ်ြိုင် ဒဆာင်ရြ
ွ ်သည့် ရုပ်မြင်သံကြား နှင့်
အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြို ဆိုသည်။
( ဈ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်
ဆိုသည်ြှာ

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း အစီအစဉ်မေန် ့မေူးဒရး

ထုတ်လွှင့်သူြိုယ်တိုင်

သို ့ြဟုတ်

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း

အမြားရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင်မ့ ြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားြ ဒမြမပင်အဒမြစိုြ် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဒရေီယိုထုတ်လွှင့်စြ်ြျားြှ မေစ်ဒစ၊
ဒမြဒပါ်ဒမြဒအာြ်ဆြ်ဒကြာင်း
တစ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်သည့်

ဒရေီယို၊

ကြိုးြျားြှမေစ်ဒစ၊
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

ဂဂိုဟ်တုြျားြှမေစ်ဒစ

ြဏ္ဍစုံြီေီယာ

အစီအစဉ်ြျားြို

ကြည့်ရှုသြ
ူ ျားထံ မေန် ့မေူးဒပးသည့် လိုင်စင်ြွင့်မပုြျြ်ရလုပ်ငန်းြို ဆိုသည်။
(ည) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းလှိုင်းနှုန်းစဉ်

စီြံြန် ့ြွဲြှု

သတင်းအြျြ်အလြ်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနြ

ဆိုသည်ြှာ

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

ဆြ်သွယ်ဒရးနှင့်
အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

လုပ်ငန်းြျားတွင် အသုံးမပုရန်သတ်ြှတ်ဒသာ လှိုင်းနှုန်းစဉ်ြိုအေွဲ ့ြ စီြံြန် ့ြွဲမြင်းြို ဆိုသည်။
( ဋ ) လိုင်စင်

ဆိုသည်ြှာ

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း

လိုင်စင်ြုိ ဆိုသည်။
( ဌ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ြှုဇုန် ဆိုသည်ြှာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ြှု တစ်ြု
ဒရာြ်ရိန
ှ ိုင်သည့်

ပထဝီဝင်အဒနအထားအရ

အတိအြျ

သတ်ြှတ်ထားဒသာ

နယ်ဒမြြိုဆိုသည်။
( ဍ ) လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလိုြ်နာရြည့်ြျင့်ဝတ်
လုပင
် န်းတွင်

ပါဝင်ဒဆာင်ရြ
ွ ်သည့်

ဒြာင်စီြမပဋ္ဌာန်းသည့်

ဆိုသည်ြှာ

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အေွဲ ့အစည်းြျားနှင့်

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

လိုြ်နာရြည့်

အသံထုတလ
် ွှင့မ် ြင်း

ဒဆွးဒနွးညှိနှိုင်းဂပီးဒနာြ်
ြျင့်ဝတ်ြျားြိုဆိုသည်။

3
ယင်းစြားရပ်တွင်

ြျင့ဝ
် တ်ဆိုင်ရာ

စံနှုန်းသတ်ြှတ်ြျြ်ြျားနှင့်

ဓဒလ့ထုံးစံြျား၊

ဒြာင်စီြလိုအပ်သည်ဟု

ထုတ်လွှင့်သည့်
သတ်ြှတ်သည့်

အစီအစဉ်၏
ြဏ္ဍြျားဆိုင်ရာ

မပဋ္ဌာန်းြျြ်ြျားပါဝင်သည်။
( ဎ ) လွတ ်လပ်သည့်

အစီအစဉ်ထုတ ်လုပ ်သ ူ

ဆိုသည်ြှာ

ြည်သည့်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ြျှ ပတ်သြ်မြင်းြရှိသည့် ဒရေီယို သို ့ြဟုတ် ရုပ်မြင်သံကြား အတွြ်
အစီအစဉ်ြျားြို ထုတ်လုပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို ့ြဟုတ် ြုြ္ပဏီြို ဆိုသည်။
(ဏ) ြူရင်းရုပ်မြင်သံကြားနှင့်
ထုတ်လွှင့်သည့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းမပုသူ

အြျားမပည်သူဝန်ဒဆာင်ြှု

စီးပွားဒရးအရထုတ်လွှင့်သည့်
စီးပွားမေစ်ြဟုတ်သည့်

ဆိုသည်ြှာ

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

ြူရင်းအစီအစဉ်ြျားြို
အသံထုတ်လွှင့်မြင်းလုပ်ငန်း၊

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း
အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း၊
ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း၊

ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သကံ ြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းတို ့ြို ဆိုသည်။
(တ) အေွဲ ့ ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရ ေွဲ ့စည်းဒသာ အြျိုးသားရုပ်မ ြင်သံကြားနှင့် အသံ
ထုတ်လွှင့်မြင်းလုပ်ငန်းြျား ေွံ ့ဂေိုးတိုးတြ်ဒရးအေွဲ ့ြို ဆိုသည်။
(ထ) ဒြာင်စီ

ဆိုသည်ြှာ

အြျြ်အလြ်ြျားြို

ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာ

ကြီးကြပ်ဒစာင့်ကြည့်

ဒဆာင်ရွြ်ရန်

အဒကြာင်းအရာ

အစိုးရအာဏာပိုင်ြျား၊

တရားစီရင်ဒရးဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်ြျားနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့မ် ြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှု လုပ်ငန်း
လုပ်ြိုင်ဒနသူြျား၏ လွှြ်းြိုးြှုြှ ြင်းဒဝးဂပီး ြိုယ်ပိုင်စီြံြန ြ့် ွဲြှုရှိသည့် ဤဥပဒေအရ
ေွဲ ့စည်းဒသာ ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့် အသံလွှင့်ဒြာင်စီ ြိုဆိုသည်။
( ေ ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်ြှာ မပည်ဒထာင်စုအစိုးရ မပန်ကြားဒရးဝန်ကြီးဌာနြို ဆိုသည်။
အြန်း(၂)
ရည်ရွယ်ြျြ်နှင့် အဒမြြံြူြျား
၃။

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ြျြ်ြျားြှာ ဒအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည် (ြ) ဆြ်သယ
ွ ်ဒရးနှင့်
ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့်
တစ်ြုအမေစ်

သတင်းအြျြ်အလြ်

နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနြ

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းလှိုင်းနှုန်းစဉ်ြုိ

အသုံးြျနိုင်ဒရးအတွြ်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

သတ်ြတ
ှ ်ဒသာ

ေွံ ့ဂေိုးြှုဆိုင်ရာ

အရင်းအမြစ်

အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှု

ဝန် ဒ ဆာင် ြ ှုလ ု ပ် င န် း ြျားနှ င် ့

အစီ အ စဉ်

လုပင
် န်းြျားြို ြွဲဒဝဒပးရန်၊
( ြ ) ရု ပ်မ ြင် သ ံက ြားနှင ့်

အသံ ထု တ်လ ွှ င့ ်မ ြင် း

အဒကြာင်းအရာြျားြို အြျားမပည်သူြ ပိုြိုအသုံးမပုနိုင်ဒစရန်၊
( ဂ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထတ
ု ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား၏ အရည်အဒသွးမပည့်ြီ ဒစရန်နှင့်
မပည်သူြျားအတွြ် သတင်းအြျြ်အလြ် မပန်ကြားဒရး၊ ပညာဒပးဒရးနှင့် ဒေျာ်ဒမေဒရးဆိုင်ရာ
လိုအပ်ြျြ်ြျားြို အရည်အဒသွးဒြာင်းသည့် စံြျိန်ြီရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ြှုမေင့်
မေည့်ဆည်းဒပးရာတွင် အြျားပါဝင်ဒဆာင်ရွြ်နိုင်သည့် စနစ် တစ်ြုြုိ ပံ့ပိုးဒပးရန်။
၄။

မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်မြင်းလုပ်ငန်းြျား

အဒမြြံြူြျားြှာ ဒအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည် -

ေွံဂေိ့ ုးတိုးတြ်ဒရးအတွြ်
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(ြ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းြျား၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဒော်ြွင့် ရှိ ြ ှု၊
အတတ် ပညာပို င် းဆို င ် ရာ အရည် အ ဒသွ းမပည့် ဝ ြှု နှ င့ ် လွ တ် လပ် ၍ အြှီ အ ြိ ု ြင်းရှင်းဒရး၊
( ြ ) အြျားမပည်သူဝန်ဒဆာင်ြှု
ထုတ်လွှင့်သည့်
ြဟုတ်သည့်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းလုပ်ငန်း၊

အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်း
အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

စီးပွားဒရးအရ

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း၊

စီးပွားမေစ်

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းနှင့်

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား၏

ဌာနပိုင်

ညီညတ
ွ ်ြျှတစွာ

ေွံ ့ဂေိုးတိုးတြ်ဒရး၊
( ဂ ) ဆြ်သယ
ွ ်ဒရးနှင့်

သတင်းအြျြ်အလြ်

နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနြ

သတ်ြတ
ှ ်ဒသာ

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းလှိုင်းနှုန်းစဉ်ြို အြျိုးြျထိဒရာြ်စွာအသုံးမပုဒရး၊
(ဃ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းလုပ်ငန်းြျားတွင်

အြျားမပည်သူ၏

သဒဘာထားအမြင်ြျားြို

တရားြျှတစွာယှဉ်ဂပိုင်ြှုနှင့်

ဒော်ဒဆာင်သည့်

ြီေီယ ာဗဟုဝါေြို

မြှင့်တင်ဒရး၊
( င ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှု လုပ်ငန်းြျားအတွြ် လှိုင်းနှုန်းစဉ် နှင့်
လိုင်စင်ြွင့်မပုမြင်းဆိုင်ရာ လုပထ
် ုံးလုပ်နည်းြျားတွင် တရားြျှတမြင်း၊ ဓြ္မဓိဋ္ဌာန် ြျမြင်း၊
ြွဲမြားဆြ်ဆံြှုြမပုမြင်း၊
နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင်

ထိဒရာြ်အြျိုးရှိမြင်းနှင့်
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

ပွင့်လင်းမြင်သာြှုရှိမြင်း၊

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား

ပျံ ့နှံ ့စွာဒရာြ်ရိှရန် ဒဆာင်ရြ
ွ ်ဒရး။
အြန်း (၃)
အေွဲ ့ ေွဲ ့စည်းမြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ြျား
၅။

မပည်ဒထာင်စုအစိုးရအေွဲ ့သည်

အြျိုးသားရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်းလုပ်ငန်းြျား

ေွံ ့ဂေိုးတိုးတြ်ဒရးအေွဲ ့ြို ဒအာြ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျားမေင့် ေွဲ ့စည်းရြည် (ြ) မပည်ဒထာင်စုဝန်ကြီး

ဥြ္ကဋ္ဌ

မပန်ကြားဒရးဝန်ကြီးဌာန
( ြ ) မပည်ဒထာင်စုဝန်ကြီး

ေုတိယဥြ္ကဋ္ဌ

ဆြ်သွယ်ဒရးနှင့်သတင်းအြျြ်အလြ် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
( ဂ ) ေုတိယဝန်ကြီး

အေွဲ ့ဝင်

မပန်ကြားဒရးဝန်ကြီးဌာန
(ဃ) ေုတိယဝန်ကြီး

အေွဲ ့ဝင်

မပည်ထဲဒရးဝန်ကြီးဌာန
( င ) ေုတိယဝန်ကြီး

အေွဲ ့ဝင်

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
( စ ) ဥြ္ကဋ္ဌ

အေွဲ ့ဝင်

ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့် အသံလွှင့်ဒြာင်စီ
(ဆ) ြိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး

အေွဲ ့ဝင်
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အြျားမပည်သူဝန်ဒဆာင်ြှုရုပ်မြင်သံကြားနှင့်
အသံထုတ်လွှင့်မြင်းလုပ်ငန်းြျား
( ဇ ) ညွှန်ကြားဒရးြှူး

အေွဲ ့ဝင်

မပည်သူ ့ဆြ်ဆံဒရးနှင့် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ဒရး
ညွှန်ကြားဒရးြှူးရုံး၊ ြာြွယ်ဒရးဝန်ကြီးဌာန
( ဈ ) ြိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး

အေွဲ ့ဝင်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြလ
ှု ုပ်ငန်းရှင်ြျား
(ည) ြိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး

အေွဲ ့ဝင်

ြွန်ပျူတာပညာရှင်ြျားအသင်း
( ဋ ) ညွှန်ကြားဒရးြှူးြျုပ်

အတွင်းဒရးြှူး

မပန်ကြားဒရးနှင့် မပည်သူ ့ဆြ်ဆံဒရးဦးစီးဌာန
၆။

အေွဲ ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားြှာ ဒအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည် (ြ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့မ် ြင်းလုပ်ငန်းြျား

ဒရရှည်ေဂေိ
ွံ ့ ုးတိုးတြ်ဒရးြဟာဗျူဟာ

စီြံြျြ်နှင့် ြူဝါေြျားြို ဒြာင်စီနှင့် ညှိနှိုင်းဒရးဆွဲြျြှတ်မြင်း၊
( ြ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်
ဆြ်သွယ်ဒရးနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

လှိုင်းနှုန်းစဉ်

စီြံြန ြ့် ွဲြှုဆိုင်ရာ

သတင်းအြျြ်အလြ်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့်

စီြံြျြ်ြို
ညှိနှိုင်းဒရးဆွဲ

ထုတ်မပန်မြင်း၊
( ဂ ) နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့မ် ြင်းအတွြ်

အသုံးမပုြည့်

နှစ်စဉ်

လှိုငး် နှုန်းစဉ် စီြံြန် ့ြွဲြှုဆိုင်ရာ စီြံြျြ်ြုိ အြျားမပည်သသ
ူ ို ့ ထုတ်မပန်ဒကြညာမြင်း၊
(ဃ) လွတ်လပ်ဂပီး

ဂပိုင်ဆိုင်ြှုရှိသည့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းလုပ်ငန်း

ဒစျးြွြ်တစ်ြု

ေန်တီးရာတွင်

ေွံ ့ဂေိုးတိုးတြ်ဒရးြို

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

ဒော်ဒဆာင်နိုင်ြည့်

ြူဝါေဒရးဆွဲ

ြျြှတ်မြင်း၊
( င ) ရုပ်မ ြင်သံက ြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်ြှု
ထုတ်လုပ်မြင်း၊

တင်သွင်းမြင်း၊

နည်းပညာနှင့်

မေန့်ြျိဒရာင်းြျမြင်းတို ့နှင့်

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပစ္စည်းြျားြို
သြ်ဆိုင်သည့်

နည်းပညာဆိုင်ရာ

စံနှုန်းသတ်ြှတ်ြျြ်ြျားြို ဒဆာင်ရွြမ် ြင်း၊
( စ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်
သံကြားေြ်းစြ်ြျား၊

အသံေြ်းယူမြင်းဆိုင်ရာ
ယင်းတို ့နှင့်ဆြ်စပ်သည့်

ဂဂိုဟ်တုစဒလာင်းြျား၊
ပစ္စည်းြျား

ဂဂိုဟ်တု

ထုတ်လုပ်မြင်း၊

ရုပ်မြင်

တင်သွင်းမြင်း၊

တင်ပို ့မြင်းတို ့နှင့် သြ်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းြျားြို ကြီးကြပ်ဒဆာင်ရွြမ် ြင်း၊
(ဆ) အေွဲ၏
့

လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားြို

ပွင့်လင်းမြင်သာ၍

အြျားပါဝင်နိုင်သည့်

အစီအစဉ်ြျားမေင့်

ဒဆာင်ရွြမ် ြင်း၊
( ဇ ) ဆြ်သွယ်ဒရးြူဝါေကြီးကြပ်ြှု

ြူဒဘာင်တွင်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်း

လုပ်ငန်းြို တစ်ဆြ်တစ်စပ်တည်း ပါဝင်မေစ်ထွန်းလာဒစဒရး ညှိနှိုင်းဒဆာင်ရွြ်မြင်း။
အြန်း(၄)
ဒြာင်စီေွဲ ့စည်းမြင်း၊ လုပ်ပိုင်ြွင့်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ြျား
၇။

ဒအာြ်ပါအရည်အြျင်းြျားနှင့် မပည့်စုံသူသည် ဒြာင်စီဝင်အမေစ်ဒရွးြျယ်ြံပိုင်ြွင့်ရှိသည် -

6
(ြ) အသြ် ၃၅ နှစ်ထြ်ြငယ် ၇၀ နှစ်ထြ်ြကြီးသူ၊
(ြ)

နိုင်ငံသားြိဘနှစ်ပါးြှဒြွးေွားဒသာ နိုင်ငံသားမေစ်သ၊ူ

( ဂ ) ဒအာြ်ပါပညာရပ်ဆိုင်ရာ တစ်ရပ်ရပ်ြျွြ်းြျင်သူ မေစ်ရြည် -

၈။

(၁)

ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း၊

(၂)

ဆြ်သယ
ွ ်ဒရးနှင့် သတင်းအြျြ်အလြ်နည်းပညာ၊

(၃)

ဥပဒေပညာ၊

(၄)

စီးပွားဒရးပညာ၊

(၅)

သုံးစွဲသူ ြာြွယ်ဒရးနှင့် မပည်သူ ့အြွင့်အဒရး၊

(၆)

ပညာဒရး၊ ယဉ်ဒြျးြှုနှင့် လူြေ
ှု ွံ ့ဂေိုးဒရး။

ဒအာြ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျားသည် ဒြာင်စီဝင်အမေစ် ဒရွးြျယ်ြံပိုင်ြွင့်ြရှိဒစရ (ြ) နိုင်ငံဒရးပါတီ၏

ဝန်ထြ်း

သို ့ြဟုတ်

ဒရွးြျယ်ြံရာထူးတာဝန်တစ်ြုြုတွင်

တာဝန်

ထြ်းဒဆာင်ဒနသူ၊
( ြ ) အစိုးရြေွဲ ့စည်းသည့် ဒြာ်ြတီ၊ ဒြာ်ြရှင် သို ့ြဟုတ် အေွဲ ့တွင် ပါဝင်သ၊ူ
( ဂ ) ြီေီယာလုပ်ငန်းြှ

လစာ

သို ့ြဟုတ်

ဒငွဒကြးအြျိုးအမြတ်တစ်စုံတစ်ရာြို

တိုြ်ရိုြ်မေစ်ဒစ၊

သွယ်ဝိုြ်၍မေစ်ဒစ ရရှိဒနသူ၊
(ဃ) အြျင့်စာရိတ္တပျြ်မပားြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံးတစ်ြုြုြှ မပစ်ေဏ်ြျြှတ်မြင်းြံြဲ့ရသူ၊
( င ) စိတ်ဒပါ့သွပ်သည်ဟု သြ်ဆိုင်ရာဥပဒေြ မပဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း သတ်ြှတ်မြင်းြံရသူ၊
( စ ) နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်း။
၉။

ဒြာင်စီဝင်ြျားအမေစ်

လွတ်လပ်ဂပီး

အြည်စာရင်းတင်သွင်းမြင်းနှင့်

ပွင့်လင်းမြင်သာြှုရှိရြည်။

ဒရွးြျယ်ြန့်အပ်မြင်းဆိုင်ရာ

အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တွင်

လုပ်ငန်းစဉ်သည်

ြျွြ်းြျင်အတတ်ပညာရှင်နှင့်

လူြှုဒရး

အေွဲ ့အစည်းြျား ပါဝင်ဒဆာင်ရြ
ွ ်မြင်းြို အားဒပးရြည်။
၁၀။

ဒြာင်စီေွဲစည်
့ းရန်အတွြ်

နိုင်ငံဒတာ်သြ္မတြ

အဆိုမပုသည့်

အေွဲဝင်
့ ဒမြာြ်ဦး၊

မပည်သူ ့လွှတ်ဒတာ်

ဥြ္ကဋ္ဌြအဆိုမပုသည့် အေွဲဝင်
့ ဒမြာြ်ဦးနှင့် အြျိုးသားလွှတ်ဒတာ်ဥြ္ကဋ္ဌြအဆိုမပုသည့် အေွဲဝင်
့ ဒမြာြ်ဦး စုစုဒပါင်း
၁၈ ဦးြို ပဏာြဒရွးြျယ်ရြည်။
၁၁။

အေွဲ ့သည် အဆိုမပုထားသည့် အေွဲ ့ဝင် ၁၈ ဦး၏ အြည်စာရင်းြို ရြ်ဒပါင်း ၃၀ ကြိုတင်၍

ထုတ်မပန်ထားရြည်မေစ်ဂပီး

ယင်းတို ့၏

လုပ်ရည်ြိုင်ရည်၊

အြျင့်စာရိတ္တ၊

ပညာရပ်ဆိုင်ရာ

ြျွြ်းြျင်ြှု

အရည်အြျင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြျားမပည်သူြ ဒဝေန်တုံ ့မပန်ြှုမပုရန် ေိတ်ဒြါ်ရြည်။
၁၂။

နိုင်ငံဒတာ်သြ္မတသည်

အြျားမပည်သူ၏

ဒထာြ်ြံြှုအြျားဆုံးရရှိြှုအဒပါ်

ြူတည်၍

အဆိုပါ

ပုဂ္ဂိုလ်ြျားအနြ်ြှ ြိုးဦးြို ဒြာင်စီအေွဲ ့ဝင်အမေစ် ဒရွးြျယ်ြနအ
့် ပ်ရြည်။
၁၃။

ဒြာင်စီဥြ္ကဋ္ဌ၊

ေုတိယဥြ္ကဋ္ဌနှင့်

အတွင်းဒရးြှူးတို ့ြို

ဒရွးဒြာြ်တင်ဒမြှာြ်ရြည်။
၁၄။

ဒြာင်စီ၏ လုပ်ပိုင်ြွင့်ြျားြှာ ဒအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည် -

ဒြာင်စီဝင်ြျားြ

လျှို ့ဝှြ်ဆန္ဒြဲဒပး၍
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(ြ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား

ေွံဂေိ့ ုးတိုးတြ်ြှုအတွြ်

လိုအပ်သည့် ြူဝါေြျားနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားြို အြျားမပည်သူတို ့၏ အကြံဉာဏ်ြို ရယူ၍
ဒရးဆွဲမြင်း၊
( ြ ) လိုင်စင်ဒလျှာြ်ထားသူြျားအနြ် စည်းြျဉ်းနှင့် ြိုြ်ညီသင့်ဒလျာ်သူြို စိစစ်ြွင့်မပုမြင်း၊
( ဂ ) ဤဥပဒေနှင့်အညီ

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

လိုြ်နာရြည့် ြျင့်ဝတ်ြျား ဒရးဆွမဲ ပဋ္ဌာန်းမြင်း၊
(ဃ) ဤဥပဒေပါ

မပဋ္ဌာန်းြျြ်ြျားြိုလည်းဒြာင်း၊

စည်းြြ်းြျားြိုလည်းဒြာင်း

ြျိုးဒောြ်သည့်

ဒြာင်စီြှထုတ်မပန်ထားသည့်
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

စည်းြျဉ်း

အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြို စီြံြနြ့် ွဲြှုဆိုင်ရာနည်းလြ်းမေင့် အဒရးယူဒဆာင်ရွြ်မြင်း၊
( င ) လိုင်စင်ပါ

မပဋ္ဌာန်းြျြ်တစ်ြုြုြို

အယူြံဝင်ဒနသည့်

ြျိုးဒောြ်ြှုအတွြ်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

သြ်ဆ ိုင်ရာတရားရုံးသို ့

အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းတစ်ြုြို

သင့်ဒတာ်သည့် ြာလအထိ လိုင်စင်ဒြတ္တဆိုင်းငံ့မြင်း၊ လိုင်စင်သိြ်းယူမြင်း၊
( စ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား၏

လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွြ်ြှုအား

ြူဝါေကြီးကြပ်ြွပ်ြဲမြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ြှုဒပးမြင်းြျားအတွြ် သင့်ဒလျာ်သည့် ြုန်ြျ စရိတ်နှင့်
အသုံးစရိတ်ြျား သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းမြင်း၊
(ဆ) အရည်အဒသွးဒြာင်းြွန်သည့်ဝန်ဒဆာင်ြှုြျားဒကြာင့်
နှစ်ဂြိုြ်ြှုြို

ရရှိထားသည့်

အစီအစဉ်ြျားနှင့်

မပည်သူြျား၏သဒဘာြျ

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတလ
် ွှင့မ် ြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားြို အသိအြှတ်မပုမြင်း၊
( ဇ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်းလုပ်ငန်းတွင် လွတ်လပ်ဂပီး တရားြျှတစွာ ယှဉ်ဂပိုင်ြှု ရှိသည့်
ဝန်းြျင်တစ်ြုမေစ်ထွန်းလာဒစရန်

အေွဲ ့၊

သြ်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနြျား၊

လူြှုဒရး၊

ပညာဒရးအေွဲ ့အစည်းြျားနှင့် ညှိနှိုင်းဒပါင်းစပ်ဒဆာင်ရွြဒ် ပးမြင်း၊
( စျ ) ြျွြ်းြျင်ဒသာ လူ ့စွြ်းအားအရင်းအမြစ်ြျား ေွံဂေိ့ ုးတိုးတြ်ဒရးအတွြ် အဒထာြ်အြူ ဒပးမြင်း၊
(ည) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတလ
် ွှင့မ် ြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား

ေွံ ့ဂေိုးတိုးတြ်ဒရးနှင့်

ပါဝင်လုပ်ဒဆာင်ဒနသူြျား၏ အြွင့်အဒရးနှင့် ရပိုင်ြွင့်ြျားြို ဒြာင်စီ၏ စည်းြျဉ်းနှင့် အညီ
ဒဆာင်ရွြဒ် ပးမြင်း၊
( ဋ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်
ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ြှုြို

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား၏
အဒထာြ်အြူမပုြည့်

ြျှတဂပီး

စီးပွားဒရးအရ

ြျိုးဒကြာင်းဆီဒလျာ်ြှုရှိဒသာ

အြျိုးြံစားြွင့် တစ်ြျိုးြျိုးြို သတ်ြှတ်မြင်း၊
( ဌ ) ဒြာင်စီဝင်ြျား၏ တာဝန်ြျားြို သတ်ြှတ်မြင်း၊
( ဍ ) နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း

ဒဆာင်ရွြ်ြွင့်မပုြည့်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း အြျိုးအစားနှင့် ဒနရာဒေသြျားြိုလည်းဒြာင်း၊ လုပြ
် ိုင်ြွင့် မပုြည့်
ပြာဏြိုလည်းဒြာင်း သတ်ြှတ်မြင်း၊
( ဎ ) လိုင်စင်ထုတ်ဒပးမြင်း၊ သြ်တြ်းတိုးမြင်းနှင့် ရုပသ
် ိြ်းမြင်း။
၁၅။

ဒြာင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားြှာ ဒအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည် -
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(ြ) ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားတွင်

အသုံးမပုြည့်

လှိုငး် နှုန်းြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အေွဲ ့နှင့် ညှိနှိုင်းပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွြမ် ြင်း၊
( ြ ) ြိ ုယ ်ပ ို င ်အ စီအ စဉ်ထု တ် လု ပ်မ ြင် း နှ င့ ်
လုပ်ြိုင်လျြ်ရှိသည့်

ယင် း အစီ အ စဉ် ြ ို

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

ထုတ်လွှင့်မြင်းလုပ်ငန်း

အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်းဝန်ဒဆာင်ြှု

လုပ်ငန်းြျားနှင့်

အမြားသူြျား၏ အစီအစဉ်ြျားြို မေန့်ဒဝသည့်လုပ်ငန်းြိုသာလုပ်ြိုင်သည့် ရုပ်မြင်သံကြား နှင့်
အသံထုတ်လွှင့်မြင်းအစီအစဉ်
ဒလျှာြ်ထားမြင်းဆိုင်ရာ

မေနမေူးဒရးဝန်
့်
ဒဆာင်ြှု
လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်

လုပ်ငန်းြျားအတွြ်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားြို

လိုင်စင်

သီးမြားဒရးဆွဲ

ထုတ်မပန်မြင်း၊
( ဂ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတလ
် ွှငမ့် ြင်း

ဒဆွးဒနွးညှိနှိုင်း၍

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား၊

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလိုြ်နာရြည့်

လူြှုဒရးအေွအစည်
ဲ့
းြျားနှင့်

ြျင့်ဝတ်နှင့်စည်းြျဉ်းစည်းြြ်းြျားြို

ဒရးဆွဲထုတ်မပန်မြင်း၊
(ဃ) လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလိုြ်နာရြည့်
အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာ

ြျင့်ဝတ်နှင့်စည်းြျဉ်းစည်းြြ်းြျား၊
ဥပဒေ၊

ရုပ်မြင်သံကြား

လိုင်စင်ဒလျှာြ်ထားစဉ်ြ

နှင့်

ဒော်မပထားသည့်

အဆိုမပုြျြ်ြျားနှင့် လိုင်စင်ပါသတ်ြှတ်ြျြ်ြျားြို လိုင်စင်ရယူထားသည့် ရုပ်မြင် သံကြားနှင့်
အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားြ

ဒလးစားလိုြ်နာြှု

ရှိ

ြရှိ

ဒစာင့်ကြည့်စစ်ဒဆးမြင်း၊
( င ) ရု ပ်မ ြင် သ ံက ြားနှင ့် အ သံ ထုတ ် လ ွှ င့ ် မ ြင် း ဝန် ဒဆာင် ြှု လု ပ ် ငန် းတစ် ြု သ ည်
လိုင်စင်ဆိုင်ရာ

သတ်ြှတ်ြျြ်ြျား၊

လိုြ်နာရြည့်

ြျင့်ဝတ်ြျားနှင့်

လိုြ်နာမြင်းြရှိဟု

အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ

အြျားမပည်သူြ

သီးမြားတိုင်ကြားြှုြရှိဒသာ်လည်း

ဤဥပဒေပါ

မပဋ္ဌာန်းြျြ်ြျား၊

လုပင
် န်းဆိုင်ရာ

စံနှုန်းသတ်ြှတ်ြျြ်ြျားြို

တိုင်ကြားလာြှုြျားြို
အဆိုပါ

ယင်း ၏
ဒလးစား

အဒရးယူဒမေရှင်းဒဆာင်ရွြ်မြင်း၊

စည်းြြ်းသတ်ြှတ်ြျြ်ြျားြို

ဒလးစား

လိုြ်နာြှုြရှိဒကြာင်း ဒြာင်စီြ စစ်ဒဆးဒတွ ့ရှိပါြ အဒရးယူဒမေရှင်းဒဆာင်ရွြ်မြင်း၊
( စ ) တိုင်ကြားြှုတွင် ပါဝင်ပတ်သြ်သူြျားြိုဒြါ်ယူမြင်း၊ လိုအပ်သည့် အဒထာြ်အထားြျား နှင့်
အြျြ်အလြ်ြျားြို ဒတာင်းြံမြင်းတို ့အပါအဝင် စုံစြ်းစစ်ဒဆးြှုြျား ဒဆာင်ရွြ်မြင်း၊
(ဆ) ဒြာင်စီ၏လုပ်ြိုင်ဒဆာင်ရွြ်ြှုြျားြို ြီေီယာြျားတွင် အြျိန်ြှန် ထုတ်မပန်ဒပးမြင်း၊
( ဇ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းလုပ်ငန်း

ေွံဂေိ့ ုးတိုးတြ်ဒရးအတွြ်

အေွဲ အစည်
့
း

အသီးသီးနှင့် ညှိနှိုင်းပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွြမ် ြင်း။
၁၆။

ဒြာင်စီဝင်ြျားသည် (ြ) ဒြာင်စီ၏ လုပ်ပိုင်ြွငြ
့် ျားနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားြို လွတ်လပ်ဂပီး ြျှတစွာဒဆာင်ရွြ် ရြည်။
( ြ ) အြျားမပည်သူ အြျိုးစီးပွားအတွြ် ရပ်တည်ရြည်မေစ်ဂပီး ြိြိအြျိုးစီးပွားအတွြ် မေစ်ဒစ၊
နိုင်ငံဒရးပါတီ

သို ့ြဟုတ်

အေွဲ အစည်
့
းတစ်ြုြုအတွြ်မေစ်ဒစ

ြိြိ၏

အလွဲသုံးစားြမပုရ။
အြန်း (၅)
ဒြာင်စီ၏သြ်တြ်းနှင့် တာဝန်ြှရပ်စဲမြင်း
၁၇။

(ြ) ဒြာင်စီ၏ သြ်တြ်းသည် စတင်ေွဲ ့စည်းသည့် ဒန ့ြှစ၍ ငါးနှစ်မေစ်သည်။

လုပ်ပိုင်ြွင့်ြို
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( ြ ) ဒြာင်စီဝင်ြျား၏ သြ်တြ်းသည် ဒြာင်စီ၏ သြ်တြ်းနှင့်အညီ မေစ်ဒစရြည်။
( ဂ ) ဒြာင်စီဝင်ြျားသည်

သြ်တြ်းနှစ်ကြိြ်ထြ်ပို၍

ဒဆာင်ရွြ်ြွင့်ြရှိဒစရ။

သြ်တြ်းြုန်ဆုံးဂပီးမေစ်ဒသာ်လည်း

လြ်ရှိတာဝန်ထြ်းဒဆာင်လျြ်ရှိဒသာ

ဤဥပဒေအရ

ြနအ
့် ပ်ဂပီးသည့်အြျိန်အထိ

ဒြာင်စီဝင်အသစ်

သို ့ရာတွင်

ဒြာင်စီဝင်သည်

ြိြိလုပ်ငန်းတာဝန်ြျားြို

ဆြ်လြ်တာဝန်ထြ်းဒဆာင်ရြည်။
၁၈။

နိုင်ငံဒတာ်သြ္မတသည်

ဒြာင်စီဥြ္က ဋ္ဌနှင့်

ဒြာင်စီဝင်တစ်ဦးဦးြို

ဒအာြ်ပါအဒကြာင်း

တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ဂငိစွန်းပါြ တာဝန်ြှ ရပ်စဲနိုင်သည် (ြ) ပုေ်ြ ၇ ပါအရည်အြျင်းတစ်ရပ်ရပ် ပျြ်ယွင်းမြင်း သို ့ြဟုတ် ပုေ်ြ ၈ ပါ ဒရွးြျယ်
ြံပိုင်ြွင့်ြရှိဒသာ အြျြ်တစ်ရပ်ရပ် ဒပါ်ဒပါြ်မြင်း၊
( ြ ) ြိြိအြျိုးစီးပွားအတွြ်မေစ်ဒစ၊ နိုင်ငံဒရးပါတီ သို ့ြဟုတ် အေွဲ ့အစည်းတစ်ြုြုအတွြ် မေစ်ဒစ
လုပပ
် ိုင်ြွင့်ြုိ အလွဲသုံးစားမပုမြင်း၊
( ဂ ) ဒြာင်စီဝင်အမေစ်

တာဝန်ဒြျပွန်စွာ

ထြ်းဒဆာင်နိုင်ရန်

လုံဒလာြ်သည့်

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ြျန်းြာကြံ့ြိုင်ြှု ြရှိမြင်း၊
(ဃ) အဒကြာင်းတစ်ြုြုမေင့် တစ်ဆြ်တည်း သုံးလထြ်ပို၍ တာဝန်ထြ်းဒဆာင်နိုင်မြင်း ြရှဘ
ိ ဲ
ပျြ်ြွြမ် ြင်း။
၁၉။

ဒြာင်စီဝင်တစ်ဦးဦးသည်

နု တ် ထွ ြ ်လိ ုလ ျှင်

ရာထူးသြ်တြ်းြြုန်ဆုံးြီ

ထို သ ို ့ နု တ် ထွ ြ် လိ ု ဒကြာင် း

ြိြိသဒဘာဆန္ဒအဒလျာြ်

နို င ် ငံ ဒတာ် သ ြ္မတ ထံ

စာမေင့ ်တ င်မ ပဂပီး

ရာထူးြှ
ရာထူ း ြှ

နုတ်ထွြန
် ိုင်သည်။
၂၀။

ဒြာင်စီဝင်တစ်ဦးသည် ပုေ်ြ ၁၈ အရ တာဝန်ြှရပ်စဲရန် ဆုံးမေတ်မြင်းြံရလျှင် ရှင်းလင်း

ဒြျပြွင့်ရှိသည်။
၂၁။

ရာထူးြှနုတ်ထွြ်မြင်းဒကြာင့်မေစ်ဒစ၊

ဒကြာင့်မ ေစ်ဒစ၊

အမြားအဒကြာင်းတစ်ြုြုဒကြာင့်မ ေစ်ဒစ

ဒြာင်စီဝင်အသစ်ြန့်အပ်
ရာထူးဒနရာတွင်
သြ်တြ်းသည်

တာဝန်ြှရပ်စဲြံရမြင်းဒကြာင့်မေစ်ဒစ၊

တာဝန်ဒပးမြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍

မေည့်စွြြ
် နထ
့် ားနိုင်သည်။

ဤဥပဒေပါ

ြွယ်လွန်မြင်း

ဒြာင် စီ ဝ င် ရ ာထူ းဒနရာလစ်လ ပ်လ ျှင်
မပဋ္ဌာန်းြျြ်ြျားနှင့်အညီ

ထိုသုိ ့မေည့်စွြ်ြနထ
့် ားမြင်းြံရသည့်

လစ်လပ်သည့်

ပုဂ္ဂိုလ်၏

ရာထူး

ြူလဒြာင်စီဝင်၏ ြျန်ရိှသည့် ရာထူးသြ်တြ်းအတွြသ
် ာ မေစ်ဒစရြည်။ ြူလ

ဒြာင်စီဝင်၏ ရာထူးသြ်တြ်း အနည်းဆုံးဒမြာြ်လ ြျန်ရှိြှသာ မေည့်စွြြ
် နထ
့် ားရြည်။
အြန်း (၆)
ဒြာင်စီ၏လုပ်ငန်းစည်းြျဉ်းြျား၊ ရုံးအေွဲ ့နှင့် ရန်ပုံဒငွ
၂၂။

ဒြာင်စီသည် (ြ) လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားဒဆာင်ရွြ်ရာတွင်

အစည်းအဒဝးြို

အနည်းဆုံး

တစ်လတစ်ကြိြ်

ြျင်းပရြည်။ အစည်းအဒဝးြို ဥြ္ကဋ္ဌြ ဒြါ်ယူြျင်းပရြည်။
( ြ ) ဥြ္ကဋ္ဌြရှိလျှင် ေုတိယဥြ္ကဋ္ဌ သို ့ြဟုတ် ဒြာင်စီဝင် အနည်းဆုံး သုံးဦးြ ဒတာင်းဆိုလျှင်
အစည်းအဒဝးြို ဒြါ်ယူြျင်းပရြည်။
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( ဂ ) အစည်းအဒဝးတွင်
ေုတိယဥြ္ကဋ္ဌြ

ဥြ္က ဋ္ဌြ

သဘာပတိအမေစ်

ဒဆာင်ရွြ်ရြည်။

သဘာပတိအမေစ်ဒဆာင်ရွြ်ရြည်။

ဥြ္က ဋ္ဌြရှိလျှင်

နှစ်ဦးစလုံးြရှိလျှင်

တြ်ဒရာြ်

လာသည့် ဒြာင်စီဝင်ြျားြှ တစ်ဦးြို သဘာပတိအမေစ် တင်ဒမြှာြ်ရြည်။
(ဃ) သဘာပတိအပါအဝင်

အစည်းအဒဝးတြ်ဒရာြ်သူ

ဒြာင်စီဝင်

ငါးဦးရှိလျှင်

အစည်းအဒဝး

အထဒမြာြ်သည်။
၂၃။

ဒြာင်စီသည် ဆုံးမေတ်ြျြ်တစ်ရပ်ရပ်ြို တြ်ဒရာြ်လာသည့် ဒြာင်စီဝင်ြျား၏ ဆန္ဒြဲဒပါ်တွင် အဒမြြံ၍

ဆုံးမေတ်ရြည်။ ဆန္ဒြဲအဒရအတွြ် တူညီဒနပါြ သဘာပတိ၏ ြဲမေင့်ဆုံးမေတ်ရြည်။
၂၄။

ဒြာင်စီသည် သတ်ြှတ်ြျြ်နှင့်အညီ ရုံးအေွဲ ့ြို ေွဲ ့စည်းနိုင်သည်။

၂၅။

ဒြာင်စီသည်

ရုံးအေွဲ ့အတွြ်

လိုအပ်ဒသာ

ဝန်ထြ်းစည်းြျဉ်းစည်းြြ်းြျား၊

လစာစရိတ်နှင့်

ြံစားြွင့်ြျားြို သတ်ြှတ်ဒပးရြည်။
၂၆။

ရုံးအေွဲ ့သည်

လုပ်ငန်းတာဝန်

ထြ်းဒဆာင်ရာတွင်

ဒြာင်စီ၏ညွှနက် ြားြျြ်နှင့်အညီ

ရုံးအေွဲ ့

အကြီးအြဲ၏ ဦးဒဆာင်ြှုမေင့် ဒဆာင်ရွြ်ရြည်။
၂၇။

ဒြာင်စီသည် ဒအာြ်ပါရန်ပုံဒငွြျားြို လြ်ြံနိုင်သည် (ြ) မပည်ဒထာင်စုအစိုးရအေွဲ ့၏ ဒထာြ်ပံ့ဒငွ၊
( ြ ) ဒစတနာအဒလျာြ် လှူေါန်းဒငွြျား၊
( ဂ ) ဝန်ဒဆာင်ြှုြှ ရဒငွြျား။

၂၈။

ဒြာင်စီ၏နှစ်စဉ်

အရအသုံးြနြ့် ှန်းဒမြဒငွစာရင်းြို

ဝန်ကြီးဌာန၏

နှစ်စဉ်အရအသုံးြနြ့် ှန်းဒမြ

ဒငွစာရင်းတွင် ပါဝင်ဒရးဆွဲရြည်။
၂၉။

ဒြာင်စီြှတင်သွင်းသည့် ဒြာင်စီ၏ နှစ်စဉ်အရအသုံးြနြ့် ှန်းဒမြဒငွစာရင်းြို ဝန်ကြီးဌာနြှ တစ်ဆင့်

မပည်ဒထာင်စုအစိုးရအေွဲ ့ထံတင်မပ၍

မပည်ဒထာင်စု၏

ဘဏ္ဍာဒငွအရအသုံးဆိုင်ရာ

ဥပဒေ

နှင့်အညီ

ဒဆာင်ရွြ်ရြည်။ ယင်း၏ အသုံးစရိတ်ြျားြို မပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်ြ အတည်မပု မပဋ္ဌာန်းထားသည့်
ဘဏ္ဍာဒငွအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ သုံးစွဲရြည်။
၃၀။

(ြ) ဒြာင်စီသည်

နှစ်စဉ်အစီရင်ြံစာြို

စာရင်းြျားနှင့်အတူ

မပည်ဒထာင်စုစာရင်းစစ်ြျုပ်ရုံးြှ

အြျားမပည်သူအား

အသိဒပးရြည်။

နှစ်စဉ်

စစ်ဒဆးဂပီးဒသာ
အစီရင်ြံစာတွင်

ဒအာြ်ဒော်မပပါ အြျြ်အလြ်ြျား ပါဝင်ရြည် (၁)

ဂပီးြဲ့ဒသာနှစ်အတွြ်ရည်ြှန်းြျြ်ြျားအဒပါ် အဒြာင်အထည်ဒော်ဒဆာင်ရွြ် နိုင်ြှု
အဒမြအဒနနှင့် လာြည့်နှစ်အတွြ် ရည်ြှန်းြျြ်ြျား၊

(၂)

ပုေ်ြြွဲငယ်

(၁)

ပါ အဒြာင်အထည်ဒော်ဒဆာင်ရွြ်နိုင်ြှုြျား၏

အားသာြျြ်၊

အားနည်းြျြ်ြျား၊
(၃)

နှစ်စဉ်ဝင်ဒငွနှင့်

မပည်ဒထာင်စုစာရင်းစစ်ြျုပ်ရုံး၏

စစ်ဒဆးြျြ်အြျဉ်းြျုပ်နှင့်

ဘဏ္ဍာဒရးနှင့် စီြံြနြ့် ွဲဒရးဆိုင်ရာ သတင်းအြျြ်အလြ်ြျား၊
(၄)

လာြည့်နှစ်အတွြ် ရသုံးြနြ့် ှန်းဒမြဒငွစာရင်း၊
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(၅)

အြျားမပည်သူထံြှ

တိုင်ကြားြျြ်ြျား၊

အကြံမပုြျြ်ြျား၊

အဒရးယူဒဆာင်ရွြ်ြဲ့ြှုြျား

နှင့်ပတ်သြ်ဒသာ အြျြ်အလြ်ြျား။
( ြ ) ဒြာင်စီသည် နှစ်စဉ်အစီရင်ြံစာြို နိုင်ငံဒတာ်သြ္မတထံ အစီရင်ြံတင်မပရြည်။
အြန်း (၇)
လိုင်စင်
၃၁။

(ြ) ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း လုပြ
် ုိင်လိုသူသည်(၁) သြ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းြို စတင်လုပ်ြိုင်မြင်းြမပုြီ လိုင်စင်ရရှိရန် သတ်ြှတ်ြျြ် နှင့်အညီ
ဒြာင်စီသုိ ့ ဒလျှာြ်ထားနိုင်သည်။
(၂) အေွဲ အစည်
့
းမေစ်ပါြ ယင်းအေွဲ အစည်
့
းြို ြိုယ်စားမပုသူြ ဒလျှာြ်ထားနိုင်သည်။
( ြ ) ဒလျှာြ်ထားသူသည် ဒအာြ်ပါစာရွြ်စာတြ်းြျားြို တင်သွင်းဒလျှာြ်ထားရြည် -

၃၂။

(၁)

လုပင
် န်းအြည်နှင့် လုပင
် န်းြှတ်ပုံတင်လြ်ြှတ်၊

(၂)

အဒသးစိတ် အြျြ်အလြ်ြျားပါဝင်သည့် လုပင
် န်းစီြံြျြ်၊

(၃)

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အဒသးစိတ် စီြံြျြ်၊

(၄)

အစီအစဉ်တင်ဆြ်ြှု စီြံြျြ်၊

(၅)

ဒြာင်စီြ သတ်ြှတ်ထားသည့် လိုအပ်ြျြ်ြျား။

လိုင်စင်ရရှိဂ ပီးဒနာြ်

သြ်ဆ ိုင်ရာ

လိုင်စင်ထုတ်ဒပးသည့်

ဒန ့ရြ်ြှစ၍

တစ်နှစ်အတွင်း

ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား စတင်ဒဆာင်ရွြရ
် ြည်။
၃၃။

လိုင်စင်ြို

အမြားသူ သို ့ြဟုတ် အမြားအေွဲ ့အစည်းသို ့ လွှဲဒမပာင်းဒပးလိုပါြ

ဒြာင်စီ ၏

သဒဘာတူြွင့်မပုြျြ်ြို ကြိုတင်ရယူဂပီးြှသာ ဒဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။
၃၄။

ဒြာင်စီသည်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာ ြူဝါေ၊ သြ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းြျား၏

အြျိုးအမြတ်နှင့် ဒစျးြွြ်အဒမြအဒနတို ့ြိုအဒမြြံဂပီး မပည်သူလူထုအြျိုးစီးပွားအတွြ် လိုင်စင်ြျထား ဒပးရာတွင်
ဒအာြ်ပါြူဝါေအတိုင်း ဒဆာင်ရွြ်ရြည် (ြ) လူဦးဒရသိပ်သည်းြှုြျားမပားဒသာဒေသြျား၌ စီးပွားဒရးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြား နှင့်
အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားအတွြ် ဒစျးဂပိုင်စနစ်ြျင့်သုံးမြင်း၊
( ြ ) လူဦးဒရသိပ်သည်းြှုနည်းပါးဒသာဒေသြျား သို ့ြဟုတ် သြ်ဆိုင်ရာ လူြှုအသိုြ်အဝန်း အတွြ်
ရည်ရွယ်သည့် စီးပွားမေစ်ြဟုတ်သည့် လိုင်စင်ဒလျှာြ်ထားမြင်းြို စိစစ် ြွင့်မပုမြင်း၊
( ဂ ) သြ်ဆိုင်ရာလိုင်စင်နှင့်

သြ်ဆိုင်ဒသာ

ြိစ္စရပ်ြျားြို

အြါအားဒလျာ်စွာ

ထုတ်မပန်

ဒကြညာမြင်း။
၃၅။

(ြ) ဒြာင်စီသည်

လိုင်စင်ဒလျှာြ်ထားြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ဒအာြ်ပါသတ်ြှတ်ြျြ်ြျားြို

ထည့်သွင်းစဉ်းစားြည် (၁)

ဘဏ္ဍာဒရး မေစ်နိုင်ဒမြရှိြှုနှင့် စီးပွားဒရးဆိုင်ရာ အလားအလာြျား၊

(၂)

နည်းပညာပိုင်းမေစ်နိုင်ဒမြရှိြှု၊
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(၃)

ဒလျှာြ်ထားသူ၏

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းနှင့်

ယင်းနှင့်ဆြ်စပ်သည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဆိုင်ရာ အဒတွ ့အကြုံ၊
(၄)

မြန်ြာနိင
ု ်ငံတွင်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

ေွံ ့ဂေိုးတိုးတြ် ဒရးအတွြ်

အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်း

အြျိုးမပုနိုင်ြည့်

ဝန်ဒဆာင်ြလ
ှု ုပ်ငန်းြျား

အလားအလာြို

ဒော်ညွှန်း

ဒပးနိုင်ြှု၊
(၅)

အစီအစဉ်ြျား၏

အရည်အဒသွးမြင့်ြားတိုးတြ်လာဒစရန်နှင့်

ဆိုင်ရာြတူြွဲမပားြှုြျားြို

အဒကြာင်းအရာပိုင်း

တင်ဆြ်နိုင်ဒရးအြျိုးမပုနိုင်ြည့်

အလားအလာအား

ဒော် ညွှ န ်း ဒပးနိ ု င် ြ ှု ၊
(၆)

ြီေီယာလုပ်ငန်းြျား ပိုင်ဆိုင်ြှုအဒရအတွြ်၊ ပိုင်ဆိုင်ြပ
ှု ုံသဏ္ဌာန်နှင့်အဒနအထား၊

(၇)

ြီေီယာလုပ်ငန်း

ပိုင်ဆိုင်ြှုတွင်

ဒော်ဒဆာင်သည့်

ြီေီယာဗဟုဝါေနှင့်

အြျားမပည်သူ၏

သဒဘာထားအမြင်ြျားြို

ြတူြဲမွ ပားြှုြျားြို

ြိုင်ြာအားဒြာင်း

လာဒစသည့် အားထုတ်ကြိုးပြ်းြှု၊
(၈)

ဒြာင်စီြ အြါအားဒလျာ်စွာ ထုတ်မပန်သည့် အမြားသတ်ြှတ်ြျြ်ြျား။

( ြ ) လိုင်စင်ဒလျှာြ်ထားစဉ်ြ

ပါဝင်သည့်

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ

အဆိုမပုြျြ်ြျားနှင့်

အစီအစဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆိုမပုြျြ်ြျားြို ဒမပာင်းလဲမြင်းြမပုရ။
၃၆။

ဒြာင်စီသည် ပုေ်ြ ၃၁ အရ လိုင်စင်ဒလျှာြ်ထားြျြ်ြိုရရှိသည့် အြါပုေ်ြ ၃၅ ပါ

သတ်ြှတ်ြျြ်ြျားနှင့်အညီစိစစ်၍

လိုင်စင်ထုတ်ဒပးမြင်း

သို ့ြဟုတ်

လိုင်စင်ထုတ်ဒပးရန်

မငင်းပယ်မြင်း

မပုနိုင်သည်။
၃၇။

ဒြာင်စီသည် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း ဒဆာင်ရွြ်သူြျား ထံြှ

ဒြာြ်ြံရရှိဒသာ လိုင်စင်ဒကြးြျားြိုဝန်ကြီးဌာန၏ ဒငွစာရင်းြှတစ်ဆင့် မပည်ဒထာင်စုဘဏ္ဍာ ရန်ပုံဒငွသို ့
ဒပးသွင်းရြည်။
၃၈။

လိုင်စင်ြျား၏ သြ်တြ်းြှာ ဒအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည် (ြ) အြျားမပည်သူဝန်ဒဆာင်ြှု ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းလုပ်ငန်း
(၁)

ဒရေီယိုအသံထုတ်လွှင့်မြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ြုနစ်နှစ်၊

(၂)

ရုပမ် ြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်မြင်း လုပင
် န်းလိုင်စင် ၁၀ နှစ်၊

( ြ ) စီးပွားဒရးအရထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း
(၁)

ဒရေီယိုအသံထုတ်လွှင့်မြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ြုနစ်နှစ်၊

(၂)

ရုပမ် ြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်မြင်း လုပင
် န်းလိုင်စင် ၁၀ နှစ်၊

( ဂ ) စီးပွားမေစ်ြဟုတ်သည့် ရုပမ် ြင်သကံ ြားနှင့် အသံထုတ်လွှင်မ့ ြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း
(၁)

ဒရေီယိုအသံထုတ်လွှင့်မြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ြုနစ်နှစ်၊

(၂)

ရုပမ် ြင်သံကြား ထုတ်လွှင်မ့ ြင်း လုပင
် န်းလိုင်စင် ၁၀ နှစ်၊

(ဃ) ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သကံ ြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း
(၁)

ဒရေီယိုအသံထုတ်လွှင့်မြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ြုနစ်နှစ်၊

(၂)

ရုပမ် ြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ၁၀ နှစ်၊

( င ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းအစီအစဉ်မေန မ့် ေူးဒရး

လုပင
် န်းလိုင်စင် ၁၅ နှစ်။

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း
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၃၉။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်

ရရှိထားသူသည်

လိုင်စင်

သြ်တြ်းတိုးမြှင့်နိုင်ဒရးအတွြ် လိုင်စင်သြ်တြ်းြုန်ဆုံးသည့် ဒန ့ြှ ၄၅ ရြ်အတွင်း သြ်တြ်း တိုးဒပးရန်
ဒြာင်စီသုိ ့ သတ်ြှတ်ြျြ်နှင့်အညီ ဒလျှာြ်ထားရြည်။
၄၀။

ဒြာင်စီသည်

လိုင်စင်သြ်တြ်းတိုးဒပးရန်

ဒလျှာြ်ထားြျြ်ြို

လြ်ြံရရှိသည့်အြါ

လိုင်စင်သြ်တြ်းြာလအတွင်း ဒအာြ်ပါအြျြတ
် စ်ရပ်ရပ်နှင့် ဂငိစွန်းဒကြာင်းဒတွရှ့ ိပါ ြ သြ်တြ်းတိုး ဒပးရန်
မငင်းပယ်နိုင်သည်(ြ) ဤဥပဒေနှင့်

နည်းဥပဒေြျားပါ မပဋ္ဌာန်းြျြ်ြျားြိုလည်းဒြာင်း၊

ဒြာင်စီ၏

ြူဝါေ၊

စည်းြျဉ်းစည်းြြ်းြျားနှင့် လိုင်စင်ပါ စည်းြြ်းြျြ်ြျားြိုလည်းဒြာင်း ဒောြ်ေျြ်မြင်း၊
( ြ ) လိုင်စင်သြ်တြ်းအတွင်း

တစ်နည်းနည်းမေင့်

ြသြာြှုတစ်ြုြုြုိ

ြျူးလွန်ဒကြာင်း

ဒတွ ့ရှိရမြင်း၊
( ဂ ) လိုင်စင်သြ်တြ်း

တိုးဒပးရန်ြသင့်သည့်

အြျားမပည်သူ

အြျိုးစီးပွားနှင့်ဆနြ
့် ျင်ဒသာ

ဂငိစွန်းမြင်းြရှိပါြ

လိုင်စင်သြ်တြ်းတိုးဒပးရန်

အဒကြာင်းတစ်ရပ်ရပ် ဒပါ်ဒပါြ်မြင်း။
၄၁။

ဒြာင်စီသည် (ြ) ပုေ်ြ

၄၀

ပါအဒကြာင်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့်

ဒဆာင်ရွြ်ရြည်။
( ြ ) ပုေ်ြြွဲ (ြ) အရ သြ်တြ်းတိုးဒပးရာတွင် ဒအာြ်ပါအြျြ်ြျားြို ထည့်သွင်းစဉ်းစား
နိုင်သည်။ လိုင်စင်သြ်တြ်းအတွင်း (၁)

တင်ဆြ်ဒသာ

အစီအစဉ်ြျား၏

အရည်အဒသွးမြင့်ြားြှု၊

အြျိုးအစားစုံလင်ြှုနှင့်

ြွဲမပားမြားနားြှု၊
(၂)

နိုင်ငံဒတာ်နှင့် နိုင်ငံသားတို ့အတွြ် တာဝန်သိစိတ်မေင့် ဒဆာင်ရွြန
် ိုင်ြှု၊

(၃)

ြီေီယာလုပ်ငန်း

ပိုင်ဆိုင်ြှုတွင်

ဒော်ဒဆာင်သည့်

ြီေီယာဗဟုဝါေနှင့်

အြျားမပည်သူ၏

သဒဘာထားအမြင်ြျားြို

ြတူြွဲမပားမြားနားသည့်

ြီေီယာအြျိုးအစား

ြျားအဒပါ်တွင် အြျိုးသြ်ဒရာြ်ြှု။
၄၂။

ဒြာင်စီသည် ဒအာြ်ပါအဒမြအဒနတစ်ရပ်ရပ်ဒပါ်ဒပါြ်ပါြ လိုင်စင်ြို ရုပ်သိြ်းနိုင်သည် (ြ) လိုင်စင်ရရှိဂပီး ဒန ့ရြ်ြှစတင်၍ တစ်နှစ်အတွင်း ပုံြှန်ထုတ်လွှင့်နိုင်ြှုြရှိမြင်း၊
( ြ ) ဒြာင်စီ ၏

ြွင့်မပုြျြ်ြရရှိဘဲ

သုံးလထြ်

ဒြျာ်လွန်၍

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံ

ထုတ်လွှင့်မြင်းြို ဆိုင်းငံ့ထားမြင်း သို ့ြဟုတ် ရပ်ဆိုင်းထားမြင်း၊
( ဂ ) ဒြာင်စီ၏ ကြိုတင်ြွင့်မပုြျြ်ြရှိဘဲ လိုင်စင်ြို အမြားပုဂ္ဂိုလ် သို ့ြဟုတ် အေွဲ အစည်
့
း သို ့
လွှဲဒမပာင်းဒပးမြင်း၊
(ဃ) ြွဲဒဝသတ်ြှတ်ဒပးထားသည့်
ဧရိယာြျား၊

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာ
အစီအစဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ဒရေီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်ြျားနှင့်
အသံထုတလ
် ွှင့မ် ြင်း

ပစ္စည်းြျားအတွြ်

စံြျိန်စံညွှန်းြျား၊

နည်းပညာနှင့်

စြ်ြှုပိုင်းဆိုင်ရာ

အြန်း(၉)

လွှြ်းမြုံထုတ်လွှင့်ရြည့်
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အဒမြြံလိုအပ်ြျြ်ြျား၊

ပါမပဋ္ဌာန်းြျြ်ြျားနှင့်

ဤဥပဒေ၊
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နည်းဥပဒေြျား၊

စည်းြျဉ်းစည်းြြ်း၊

အြိနဒ့် ကြာ်မငာစာ၊

အြိနန့် ှင့်

ညွှန်ကြားြျြ်ြျားြို

ဒောြ်ေျြ်မြင်း။
၄၃။

လိုင်စင်သြ်တြ်းြုန်ဆုံးဂပီးဒနာြ်

ဒလျှာြ်ထားရန်

ပျြ်ြွြပ
် ါြ

သတ်ြှတ်ရြ်အတွင်း

ဒြာင်စီြ

သြ်ဆိုင်ရာ

သြ်တြ်းတိုးမြှင့်ဒရးအတွြ်

ရုပမ် ြင်သကံ ြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း လုပ်ြုင
ိ ်ြွင့်ြုိ ရပ်စဲနိုင်သည်။
၄၄။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းသည် သြ်ဆိုင်ရာ ထုတ်လွှင့်ြှုြို ၁၂ လ

တစ်ဆြ်တည်း

ဆိုင်းငံ့ထားမြင်း

သို ့ြဟုတ်

လုပ်ငန်းြို

ရပ်ဆိုင်းထားမြင်းမပုလျှင်

လိုင်စင်သည်

အလိုအဒလျာြ်ပျြ်မပယ်သည်။
၄၅။

ဒြာင်စီသည် (ြ) အြျားမပည်သူဝန်ဒဆာင်ြှု
စီးပွားမေစ်ြဟုတ်သည့်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်မြင်း
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း၊
ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းနှင့်

ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းတို ့၏လိုင်စင်ဒကြး

ြို

သီးမြားသတ်ြှတ်ဒပးရြည်။
( ြ ) စီးပွားဒရးအရထုတ်လွှင့်သည့်
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းနှင့်

အစီအစဉ်မေန် ့မေူးဒရးဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းတို ့၏

လိုင်စင်ဒကြးြိုအေွဲ ့၏ သဒဘာတူညီြျြ်အရ သီးမြားသတ်ြှတ်ဒပးရြည်။
အြန်း(၈)
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား
အြျားမပည်သူဝန်ဒဆာင်ြှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းလုပ်ငန်း
၄၆။

အြျားမပည်သူဝန်ဒဆာင်ြှု ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်းလုပ်ငန်းသည် မပည်သူအတွြ် မေစ်ဂပီး

မပည်သူြ ကြီးကြပ်ြွပ်ြဲမ ြင်းမပုသည့် လုပ်ငန်းမေစ်သည်။ ယင်းသည် နိုင်ငံဒရးအရ စွ ြ ် ေ ြ် ြ ှု န ှ င ့ ်
စီ း ပွ ာ းဒရးအင် အ ားစု ြ ျား၏ ေိ အ ားြှ ြင် း လွ တ ် သ ည့ ် လု ပ ် င န် း မေစ် ရ ြည် ။ အြျားမပည်သူဝန်ဒဆာင်ြှု
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်းလုပ်ငန်းြှတစ်ဆင့် နိုင်ငံသားြျားအား မပန်ကြားဒပးမြင်း၊ ပညာဒပးမြင်းနှင့်
ဒေျာ်ဒမေဒပးမြင်းတို ့ြို ဒဆာင်ရြ
ွ ်ရြည်။
စီးပွားဒရးအရထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့မ် ြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား
၄၇။ စီးပွားဒရးအရ ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတလ
် ွှင့မ် ြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားတွင်
စီြံြနြ့် ွဲြှုဆိုင်ရာနှင့်
ြျွြ်းြျင်ြှုဆိုင်ရာ
လိုအပ်ဒသာရာထူးြျားအတွြ်
နိုင်ငံမြားသားပညာရှင်ြျားြို
ဒြာင်စီ၏ြွင့်မပုြျြ်မေင့် ငှားရြ်းအသုံးမပုနိုင်သည်။
၄၈။ စီးပွားဒရးအရထုတ်လွှင့်သည့်
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်
အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်း
ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားြို
တရားဝင် ြ ှတ် ပ ုံ တင်ထ ားသည့ ် မြန် ြ ာနိ ု င် ငံ သ ားြျားြ ြတည် ရ င် း နှ ီ း ြွ င ့် န ှ င့ ် ပိ ု င်ဆ ို င ် ြွ င့ ် ရှ ိဂ ပီ း
စုစုဒပါင်းြတည်ရင်းနှီးဒငွ၏ ၃၀ ရာြိုင်နှုန်းထြ်ြပိုဒသာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုမေင့် နိုင်ငံမြားသား သို ့ြဟုတ်
နိုင်ငံမြားအေွဲ ့အစည်းြျား၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြုလ
ိ ည်း ြွင့်မပုနိုင်သည်။
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၄၉။ လိုင်စင်ဒလျှာြ်ထားသည့်အြါ ဒလျှာြ်ထားသူြျားသည် ယင်းအေွဲ ့အစည်း၏ ပိုင်ဆိုင်ြှု
ပုသ
ံ ဏ္ဌာန်နှင့် အဒနအထားြို ဒြာင်စီနှင့် အြျားမပည်သူထံသုိ ့ လူထုဆြ်သွယ်ဒရး ြီေီယာြျားြှ တစ်ဆင့်
တင်မပရြည်။ လိုင်စင်ြွင့်မပုြျြ်ရရှိဂပီးဒနာြ် ပိုင်ဆိုင်ြှုအဒနအထား ငါးရာြိုင်နှုန်း ဒမပာင်းလဲြှု ရှိသည့်အြါတိုင်း
ဒြာင်စီသုိ ့ တင်မပရြည်။
၅၀။ စီးပွားဒရးအရထုတ်လွှင့်သည့်
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်
အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းတွင်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဒယာြ်အဒနမေင့်မေစ်ဒစ၊ စီးပွားဒရးအေွဲအစည်
့
းတစ်ြုအဒနမေင့်မေစ်ဒစ ဒဆာင်ရွြ်ြည် ဆိုပါြ
သတ်ြှတ်ထားသည့်
ရုပမ် ြင်သကံ ြားနှင့်
အသံထုတ်လွှင့်ြှုဇုန်တစ်ြုအတွင်း
ရုပမ် ြင်သံကြား
ထုတ်လွှင့်မြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဒရေီယိုအသံထုတ်လွှင့်မြင်းလုပင
် န်း တစ်ြုစီထြ်ပို၍ ပိုင်ဆိုင်ြွင့်ြမပု။ သို ့ရာတွင်
ဤမပဋ္ဌာန်းြျြ်သည်
ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့်
အသံထုတ်လွှင့်မြင်း
အစီအစဉ်ြျား၊
မေနမ့် ေူးဒရး
ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းနှင့် အမြားဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားြို ပူးတွဲလုပ်ဒဆာင်မြင်းနှင့် ြသြ်ဆိုင်ဒစရ။
၅၁။ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ြှုဇုန် တစ်ြုတွင် ပုဂ္ဂလိြသတင်းစာ လုပ်ငန်းြိုမေစ်ဒစ၊ ပုဂ္ဂလိြ
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြိုမေစ်ဒစ ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်မြင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍
လုပ်ငန်းတစ်ြုြို ရာနှုန်းမပည့်ပိုင်ဆိုင်ထားပါြ အမြားလုပ်ငန်းတစ်ြုြို ၃၀ ရာြိုင်နှုန်း ထြ်ပို၍ ြွင့်ြမပုရ။
၅၂။ ပုေ်ြ ၅၀ နှင့် ပုေ်ြ ၅၁ တွင် ဒော်မပထားသည့် ြီေီယာဒစျးြွြ်ရှာမြင်းနှင့် ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ြှု
ြနသ
့် တ်ထိန်းြျုပ်မြင်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍
လိုအ ပ် သ ည့ ်
လုပထ
် ုံးလုပ်နည်းြျားနှင့်
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ
လိုြ်နာရြည့် ြျင့်ဝတ်ြျားြို ဒြာင်စီြ ဒရးဆွဲထုတ်မပန်ရြည်။
၅၃။ စီးပွားဒရးအရထုတ်လွှင့်သည့်
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်
အသံထုတလ
် ွှင့မ် ြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားသည်
ဒအာြ်ပါလုပ်ငန်းြျားြှ ဝင်ဒငွနှင့်ဒထာြ်ပံ့ြှုြျားြို လြ်ြံနိုင်သည် (ြ) စီးပွားဒရးဆိုင်ရာ ရုပမ် ြင်သကံ ြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား၊
( ြ ) စီးပွားဒရးဆိုင်ရာ ဒထာြ်ပံ့ြှုြျား၊
( ဂ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်
အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းနှင့်ဆြ်နွယ်ဒသာ
အမြား
လုပ်ငန်းြျား။
၅၄။

ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်

အသံထုတ်လွှင့်မ ြင်း
အစီရင်ြံစာတို ့ြို

တစ်နှစ်ြုန်ဆုံးသည့်အြါတိုင်း

စီးပွားဒရးအရထုတ်လွှင့်သည့်

ဝန်ဒဆာင်ြှု လုပ်ငန်းြျားသည်

နှစ်ြျုပ်အစီရင်ြံစာနှင့်

ဒြာင်စီြ

ယင်းနှစ်ြျုပ်ဘဏ္ဍာဒရး

သတ်ြှတ်ထားသည့်

အစီရင်ြံစာြို

လျှို ့ဝှြ်အဆင့်

ပုံစံအတိုင်း

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်
နှစ်ြျုပ်ဘဏ္ဍာဒရး

တင်သွင်းရြည်။

ဒြာင်စီသည်

သတ်ြှတ်သိြ်းဆည်းထားရြည်။

အစီရင်ြံစာတွင်

ဒအာြ်ပါအြျြ်ြျားပါဝင်ရြည် (ြ) ဒစျးြွြ်အဒမြအဒန၊

ရှယ်ယာဝင်ြျား၏

အြည်စာရင်း၊

အမြတ်ဒဝစုြွဲဒဝြှုရာြိုင်နှုန်း၊

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှု ရလေ်ြျားစသည်တို ့အပါအဝင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှုနှင့် ဘဏ္ဍာဒရး ဆိုင်ရာ
အြျြ်အလြ်ြျား၊
( ြ ) ေါရိုြ်တာအေွဲ ့ဝင်ြျားနှင့် အြှုဒဆာင်အရာရှိြျား ဒပါင်းစပ်ေွဲ ့စည်းြှု၊
( ဂ ) ြုြ္ပဏီေွဲ ့စည်းအုပ်ြျုပ်ပုံစနစ်၊
(ဃ) အဒထာြ်အထားြျား၊ အစီအစဉ်ဇယားြျား၊
( င ) ဒြာင်စီြှ လိုအပ်သည့် အမြားသတင်းအြျြ်အလြ်ြျား။
စီးပွားမေစ်ြဟုတ်သည့်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား

16
၅၅။

စီးပွားမေစ်ြဟုတ်သည့်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားသည်

ဒအာြ်ပါအြျြ်ြျားြို အဒမြြံ၍ ဒဆာင်ရြ
ွ ်ရြည် (ြ) ယင်းလုပ်ငန်းသည်

နိုင်ငံဒရးနှင့်

လုပ်ငန်းြဟုတ်သည့်အမပင်

စီးပွားဒရးအြျိုးအမြတ်အတွြ်

နိုင်ငံဒရးနှင့်

စီးပွားဒရး

ဒဆာင်ရွြ်သည့်

အြျိုးအမြတ်

တစ်ြုြုအတွြ်

လုပင
် န်းဒဆာင်ရြ
ွ ်သည့် အေွဲ ့အစည်းတစ်ြု၏ အစိတ်အပိုင်းလည်း ြမေစ်ဒစရ။
( ြ ) အဓိြဦးတည်ြျြ်သည်

သြ်ဆိုင်ရာ

လူြှုအသိုြ်အဝန်းြျားအတွြ်

မပန်ကြားဒရး၊

ပညာဒပးဒရးနှင့် ဒေျာ်ဒမေဒရး လိုအပ်ြျြ်ြျားြို မေည့်ဆည်းဒပးရန်မေစ်သည်။
( ဂ ) ယင်းလုပ်ငန်းသည်

သြ်ဆိုင်ရာ

လူြှုအသိုြ်အဝန်းနှင့်

ဆြ်စပ်ြှုရှိဒကြာင်း

ဒြာင်စီြ

ဒြျနပ်လြ်ြံနိုင်ဒစြည့် လုံဒလာြ်သည့် အဒထာြ်အထားြို မပသရြည်။
၅၆။

ဒြာင်စီသည်

သတ်ြှတ်ြွဲဒဝ

ရုပ်မ ြင်သံက ြားနှင့်

ဒပးထားသည့်

အသံထုတ်လွှင့်မ ြင်း

လှိုင်းနှုန်း၏အနည်းဆုံး

၂၀

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း ြျားအတွြ်

ရာြိုင်နှုန်းြို

စီးပွားမေစ်ြဟုတ်သည့်

ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင်မ့ ြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားအတွြ် လျာထားရြည်။
၅၇။

ဒြာင်စီသည်

စီးပွားမေစ်ြဟုတ်သည့်

ရုပမ် ြင်သကံ ြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင်မ့ ြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှု

လုပင
် န်းြျား ထူဒထာင်ဒရးအတွြ် အားဒပးရန်နှင့် ေွံ ့ဂေိုးတိုးတြ်ဒရးအတွြ် အဒထာြ်အြူမပု နိုင်ရန်
ရိုးရှင်းလွယ်ြူသည့် လိုင်စင်ဆ ိုင်ရာ ြူဝါေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားြို ဒရးဆွဲထုတ်မပန် ရြည်။
၅၈။

စီးပွားမေစ်ြဟုတ်သည့်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားသည်

ဒအာြ်ပါတို ့ြို လြ်ြံနိုင်သည် (ြ) သြ်ဆိုင်ရာ ဒေသြံြျား၏ ဒစတနာအဒလျာြ် ထည့်ဝင်လှူေါန်းဒငွြျား၊
( ြ ) မပည်တွင်း

မပည်ပြှပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွြ်သူြျား၏

နိုင်ငံဒရးနှင့်

စီးပွားဒရးဆိုငရ
် ာကြိုတင်

မပဋ္ဌာန်းြျြ်ြျားြပါဝင်ဒသာ ဒစတနာအဒလျာြ် လှူေါန်းြှုြျား၊
( ဂ ) ဒေသဆိုင်ရာဒကြာ်မငာြျားြှ ရရှိဒသာဝင်ဒငွြျား၊
(ဃ) ထုတ်ြုန်ပစ္စည်းြျား ဒရာင်းြျမြင်းြှရရှိဒသာ အမြတ်အစွန်းြျား၊
( င ) ယင်းတို ့၏လုပ်ငန်းနှင့် သြ်ဆိုင်၍ ဥပဒေနှင့်အညီရရှိဒသာ ဝင်ဒငွြျား။
၅၉။

စီးပွားမေစ်ြဟုတ်သည့်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားသည်

ဘဏ္ဍာဒရးနှစ် တစ်နှစ်ြုန်ဆုံးတိုင်း နှစ်ြျုပ်ဘဏ္ဍာဒရးအစီရင်ြံစာြျားြို ဒြာင်စီသို ့ တင်သွင်းရြည်။
၆၀။

စီးပွားမေစ်ြဟုတ်သည့်

သြ်ဆိုင်ရာ

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

လူြှုအသိုြ်အဝန်း၏

ဒဆွးဒနွးညှိနှိုင်းရန်၊

အြြ်အြဲြျား၊

စုဒပါင်းညှိနှိုင်းသုံးသပ်ရန်နှင့်
အစီရင်ြံစာြျားြို

အြျိုးစီးပွားြို

တင်မပနိုင်ရန်၊

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း
ဒော်ဒဆာင်နိုင်ြည့်

မပဿနာြျားနှင့်

ယင်းတို ့ြို

ဘဏ္ဍာဒရးအဒမြအဒနအပါအဝင်
အဆိုပါလူြှုအသိုြ်အဝန်းတွင်

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားသည်
အစီအစဉ်ြျားနှင့်

ြိုင်တွယ်ဒမေရှင်းနည်းြျားြို
လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွြ် ဂပီးဒမြာြ်ြှု

ပါဝင်သြ
ူ ျား၊

ြိုယ်စားလှယ်ြျား

စုံညီပါဝင်ဒသာ အစည်းအဒဝးပွဲြျားြို အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တစ်ကြိြ် ပုံြှန်ြျင်းပဒပးရြည်။
ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့မ် ြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား

ြူဝါေြျားြို

17
၆၁။

ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားသည်

ဒအာြ်ပါတို ့ြှ

ဝင်ဒငွြုလ
ိ ြ်ြံနိုင်သည် (ြ) မပည်ဒထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံဒငွ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို ့ြဟုတ် မပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံဒငွ၊
( ြ ) ဒကြာ်မငာြရဒငွ၊
( ဂ ) ထုတ်ြုန်ပစ္စည်းြျား ဒရာင်းြျမြင်းြှရရှိဒသာ ဝင်ဒငွ။
၆၂။

ဌာနပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အစီရင်ြံစာနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

နှစ်ြျုပ်ဘဏ္ဍာဒရးအစီရင်ြံစာတို ့ြို

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားအားလုံးသည်
ဒြာင်စီသို ့တင်သွင်းရြည်မေစ်သည်။

နှစ်ြျုပ်

ဒြာင်စီသည်

နှစ်ြျုပ်ဘဏ္ဍာဒရးအစီရင်ြံစာြို လျှို ့ဝှြ်အဆင့်သတ်ြှတ် သိြ်းဆည်းထားရြည်။ ယင်းအစီရင်ြံစာ၌ ပုေ်ြ ၅၄
တွင် ဒော်မပထားသည့် ြဏ္ဍြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အြျြ်အလြ်ြျား ပါဝင်ရြည်။
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းအစီအစဉ်မေနမ့် ေူးဒရး ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား
၆၃။

(ြ) ြူရင်းရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းမပုသူြျားြှ

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းအစီအစဉ်မေနမ့် ေူးဒရး

ထုတ်လုပ်ဂပီး

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားြှ

မေနမ့် ေူးသည့်

အစီအစဉ်ြျားအတွြ် ဒြာင်စီြ သတ်ြှတ်သည့် အစီအစဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စံြျိန်စံညွှန်းြျား နှင့်အညီ
မေစ်ဒစဒရးြို
မြန်ြာနိုင်ငံတွင်

ြူရင်းရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်းမပုသူြျားြ တာဝန်ယူရြည်။

လိုင်စင်မပုလုပ်ထားမြင်းြရှိသည့်

အစီအစဉ်ြျားအတွြ်

ရုပ်မြင်သံကြား

သတ်ြှတ်ထားသည့်

စံြျိန်စံညွှန်းြျားနှင့်အညီမေစ်ဒစဒရး

ရုပ်မြင်သကံ ြားနှင့်

နှင့်အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

အစီအစဉ်ပိုင်း
အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ဆိုင်ရာ
အစီအစဉ်

မေနမ့် ေူးဒရးဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားတွင် တာဝန်ရိှသည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
( ြ ) ရု ပ်မ ြင် သ ံက ြားနှင ့်
အသုံးမပုသည့်

အသံထ ုတ် လွှ င ့်မ ြင် း

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

ဂဂိုဟ်တုရုပ်မြင်သံကြားေြ်းစြ်ြျား၊

ဝန် ဒဆာင် ြ ှုလ ု ပ် င န် း ဒဆာင် ရ ွ ြ် ရ ာတွင ်

အသံေြ်းယူမြင်းဆိုင်ရာ
ယင်းတို ့နှင့်

ဆြ်စပ်သည့်

ဂဂိုဟ်တုစဒလာင်းြျား၊
ပစ္စည်းြျားသည်

အေွဲ ြ
့

သတ်ြှတ်သည့် စံနှုန်းသတ်ြှတ်ြျြ်ြျားနှင့် ြိုြည
် ီရြည်။
၆၄။

ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းအစီအစဉ်

မေနမ့် ေူးဒရးဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားသည်

ရုပသ
် လ
ံ ိုင်းထုတ်လွှင့်ရာတွင် ဒအာြ်ပါအတိုင်း လိုြ်နာရြည် (ြ) ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်သံလိုင်း စုစုဒပါင်း၏ အနည်းဆုံး ၂၀ ရာြိုင်နှုန်းသည် မပည်တွင်းြှ
ထုတ်လုပ်သည့် ရုပသ
် လ
ံ ိုင်းြျား မေစ်ရြည်၊
( ြ ) ထုတ်လွှင့်သည့် အြဒပး ရုပ်သံလိုင်း စုစုဒပါင်း၏ အနည်းဆုံး ၂၀ ရာြိုင်နှုန်းသည်
အြြဲ့ရုပ်သလ
ံ ိုင်းြျား မေစ်ရြည်။
၆၅။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းအစီအစဉ်

ဒအာြ်ပါတို ့ြှ ဝင်ဒငွြုလ
ိ ြ်ြံနိုင်သည် (ြ) ကြည့်ရှုြဒပးသွင်းဒငွ၊
(ြ)

ရုပသ
် လ
ံ ိုင်းငှားရြ်းြ၊

မေနမ့် ေူးဒရးဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားအဒနမေင့်

18
(ဂ)

ဒကြာ်မငာြရဒငွ၊

(ဃ) အြှတ်တရထုတ်ြန
ု ်ပစ္စည်းြျား ဒရာင်းြျြှုြှရရှိဒသာ အမြတ်အစွန်းြျား၊
(င)

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြလ
ှု ုပ်ငန်းနှင့်ဆြ်စပ်ဒသာ တရားဝင်
စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းြျားြှရရှိသည့် ဝင်ဒငွြျား။

၆၆။

ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်းအစီအစဉ်

မေနမ့် ေူးဒရး

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားအဒနမေင့်

နှစ်ြျုပ်အစီရင်ြံစာနှင့် နှစ်ြျုပ်ဘဏ္ဍာဒရးအစီရင်ြံစာတို ့ြို ဒြာင်စီသို ့တင်သွင်းရြည်။ ယင်းအစီရင်ြံစာ၌ ပုေ်ြ ၅၄
တွင် ဒော်မပထားသည့် ြဏ္ဍြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အြျြ်ြျားပါဝင်ရြည်။
အြန်း(၉)
အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ သတ်ြှတ်ြျြ်ြျား
၆၇။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းလုပ်ငန်း

ေွဂေိ
ံ ့ ုးတိုးတြ်ြှု

ြိုင်ြာဒစဒရးအတွြ်

သြ်ဆိုင်ရာ

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားသည် ဒအာြ်ပါသတ်ြှတ်ြျြ်ြျား အတိုင်း
ဒဆာင်ရွြရ
် ြည် (ြ) မြန်ြာဘာသာနှင့်

အမြားတိုင်းရင်းသားဘာသာတစ်ြုြုြုိ

အတိုင်းအတာမေင့်ထုတ်လွှင့်သည့်

အသုံးမပု၍

ဒရေီ ယ ိ ု အ သံ ထ ု တ ် လ ွှ င ့ ် မ ြင် း

တစ်နိုင်ငံလုံး

လုပ်ငန်းြျားတွင်

ထုတ်လွှင့်ဒသာ အစီအစဉ်ြျား၏ ၇၀ ရာြိုင်နှုန်းသည် မပည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့်
အစီအစဉ်ြျား မေစ်ရြည်။
( ြ ) တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမေင့်
အသံ ထ ု တ ် လ ွှ င ့ ် သ ည့ ်

စီးပွားဒရးအရ

လိ ု င ် း ြျားြှ

ထုတ်လွှင့်သည့်

တစ် ဒ န တ
့ ာ

ြူရင်းရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

ထု တ ် လ ွှ င ့ ် ဒ သာ

အစီ အ စဉ် ြ ျား၏

အနည်းဆုံး ၃၀ ရာြိုင်နှုန်းသည် မပည်တွင်းြှထုတ်လုပ်ဒသာ အစီအစဉ်ြျားမေစ်ရြည်။
( ဂ ) တစ်နိုင်ငံလုံး

အတိုင်းအတာမေင့်

စီးပွားဒရးအရ

ထုတ်လွှင့်သည့်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားသည် ထုတ်လွှင့်ြှုအစီအစဉ်၏ အနည်းဆုံး ၂၀
ရာြိုင်နှုန်းြို မပည်တွင်းြှ လွတ်လပ်သည့် အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်သူြျား၏ အစီအစဉ် ြျားြို
အသုံးမပုရြည်။ ယင်းသို ့ ထုတ်လုပ်သည့် အစီအစဉ်ြျား၏ အနည်းဆုံး ၁၀ ရာြိုင်နှုန်းြို
ကြည့်ရှုသပ
ူ ရိသတ် အြျားဆုံးအြျိန်တွင် ထုတ်လွှင့်ရြည်။
၆၈။

ဒြာင်စီသည် ပုေ်ြ ၆၇ ပါ သတ်ြှတ်ြျြ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မပန်လည်သုံးသပ်ရန် လုပ်ပိုင်ြွင့်ရှိဂပီး၊

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း လုပ်ငန်းတစ်ြုလုံးအတွြ် မေစ်ဒစ၊ သြ်ဆိုင်ရာ ရုပ်မြင်သံကြား နှင့်
အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းအတွြ်မေစ်ဒစ

လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်

ပတ်သြ်သူြျားနှင့်

ညှိနှိုင်းဒဆွးဒနွးဂပီးဒနာြ် လိုအပ်ြျြ်နှင့်အညီ မပင်ဆင်သတ်ြှတ်ဒပးနိုင်သည်။
၆၉။

(ြ) ြဒလးသူငယ်နှင့်လူငယ်ြျား၊ အြျိုးသြီးြျား၊ သြ်ကြီးရွယ်အိုြျားနှင့် ြသန်စွြ်းသူြျား အတွြ်
ရည်ရွယ်ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံလွှင့် အစီအစဉ်ြျားသည် ယင်းတို ့၏
အြွင့်အဒရးြို ြာြွယ ်မ ြှင့်တင်ဒပးသည့် အစီအစဉ်ြျားမေစ်ရြည်။ ြဒလးသူငယ်နှင့်
လူငယ်ဆိုင်ရာ

အစီအစဉ်ြျားြို

သတ်ြှတ်အြျိန်တွင်

ထုတ်လွှင့်ရြည်။

ယင်းသို ့ဒသာ
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အထူးအစီအစဉ်ြျား

ထုတ်လွှင့်ရာတွင်

ြည်သည့်ပရိသတ်

အြျိုးအစား

အတွြ်

မေစ်သည်ဆိုသည်ြို ဒော်မပရြည်။
( ြ ) အြျို ့ဒသာ

အစီအစဉ်ြျားတွင်

အကြားအာရုံြျို ့ယွင်းသူြျားအတွြ်

လြ်သဒြေတ

မပမြင်းနှင့် စာတြ်းထိုးမပသမြင်းတို ့ြို အသုံးမပုနိုင်သည်။
၇၀။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတလ
် ွှင့မ် ြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားသည်

ရုပ်ပုံ၊

အသံ၊

ဓာတ်ပုံနှင့်

ြှတ်တြ်းြှတ်ရာြျားြို ထုတ်လွှင့်ဂပီးဒနာြ် အနည်းဆုံး ၂၈ ရြ် ထိန်းသိြ်းထားရြည်။
၇၁။

သြိုင်းတန်ေိုးကြီးြားဒသာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်သည့် အစီအစဉ်ြျား၏ ြှတ်တြ်း တစ်စုံြို

အြျိုးသားဒြာ်ြွန်းတိုြ်နှင့်

အြျိုးသားမပတိုြ်သို ့ ဒပးပို ့ရြည်။

ယင်းအစီအစဉ်ြျား၏

ြူပိုင်ြွင့်ြို

ြူပိုင်ြွင့်ပိုင်ရှင်ြသာ ပိုင်ဆိုင်သည်။
၇၂။

(ြ) စီးပွားဒရးအရထုတ်လွှင့်သည့်
လုပ်ငန်းြျားအဒနမေင့်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

စီးပွားဒရးဆိုင်ရာ

အသံထုတ်လွှင့်မ ြင်း

ဒကြာ်မငာြျားြို

ဝန်ဒဆာင်ြှု

ဒန ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ြျိန်အတွင်း

တစ်နာရီလျှင် အြျားဆုံး ၁၂ ြိနစ်နှုန်းမေင့် ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။
( ြ ) စီးပွားဒရးအရ ထုတ်လွှင့်သည့်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း ြျားသည်
အြျားမပည်သူအြျိုးအတွြ်

အသိဒပးထုတ်လွှင့်မြင်းြျားြို

အြဒကြးဒငွ

ြယူဘဲ

လူြှုဒရးရာတာဝန်ြို ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွြ်သည့်အဒနမေင့် ယင်းတို ့၏ ထုတ်လွှင့်ြျိန်ြှ ငါးရာြိုင်နှုန်းြို
ြွဲဒဝထုတ်လွှင့်ဒပးရန်

တာဝန်ရှိသည်။

ထုတ်လွှင့်ဒပးရြည့်

အြျားမပည်သူ

အြျိုးအတွြ်

အသိဒပးထုတ်လွှင့်မြင်းြျားြို ဒြာင်စီြ သတ်ြှတ်နိုင်သည်။
၇၃။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း လုပ်ြိုင်သူသည် ဒကြာ်မငာထည့်သွင်း ရန်ြှအပ

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား၏ ထုတ်လွှင့်ြျိန်ြို ဒရာင်းြျမြင်း ြမပုရ။
၇၄။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း လုပ်ြိုင်သူသည် မပည်တွင်းအရင်းအမြစ် ြျားြို

အသုံးမပု၍ ဒကြာ်မငာြျား ရိုြြ
် ူးထုတ်လုပ်မြင်းြို အားဒပးရြည်။
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုြ်နာရြည့်ြျင့်ဝတ်ြျား
၇၅။

(ြ) ဒြာင်စီသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုြ်နာရြည့် ြျင့်ဝတ်ြျားြို ဒအာြ်ပါအြျြ်ြျားအဒပါ် အဒမြြံ၍
ဒရးဆွဲရြည် (၁)

ြိုယ်ြျင့်တရားနှင့် စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာတန်ေိုးြျား၊

(၂)

ြီေီယာလုပ်ငန်းြျားြ ြျယ်မပနစ့် ွာ လြ်ြံထားသည့် စံနှုန်းသတ်ြှတ်ြျြ်ြျား။

( ြ ) ယင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

လိုြ်နာရြည့်

ြျင့်ဝတ်ြျားဒရးဆွဲြှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်

ပွင့်လင်း

မြင်သာြှုနှင့် အြျားမပည်သူပါဝင်နိုင်ြှုရိှရြည်။
၇၆။

ဒြာင်စီြ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ြျယ်ြျယ်မပနမ့် ပန ့် အသိဒပးရြည်။

လိုြ်နာရြည့်

ြျင့်ဝတ်ြျားြို

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားနှင့်

အြျား

ထုတ်မ ပန်ဂ ပီးသည့် အ ြါ
မပည်သူတို ့သိရိှဒစရန်

20
၇၇။

လုပင
် န်းဆိုင်ရာ လိုြ်နာရြည့် ြျင့်ဝတ်ြျားတွင် ဒအာြ်ပါအစီအစဉ် အဒကြာင်းအရာြျား နှင့်

ထုတ်လုပ်ြှုဆိုင်ရာ စံနှုန်းြျား ပါဝင်ဒစရြည် (ြ) သတင်းနှင့်

လတ်တဒလာမေစ်ရပ်

အစီအစဉ်ြျားတွင်

ညီညွတ်ြျှတြှု၊

ဘြ်ြလိုြ်ြှုနှင့်

ရုပ်ရှင်နှင့အ
် စီအစဉ်ြျားြို

အြျိုးအစားြွဲမြား

တိြျြှန်ြန်ြှုရှိဒစရန် ကြိုးစားဒဆာင်ရွြ်ြှု၊
( ြ ) ြဒလးသူငယ်ြျားအား ြာြွယ်ဒစာင့်ဒရှာြ်ြှု၊
( ဂ ) ကြည့်ရှုသူ၏

အသြ်အပိုင်းအမြားြိုလိုြ်၍

သတ်ြှတ်ဒော်မပြှု၊
(ဃ) ဒတွ ့ဆုံဒြးမြန်းြန်းြျားတွင် သုံးနှုန်းသည့် ဒဝါဟာရ၊ အမပုအြူနှင့် တည်းမေတ်ြှု၊
( င ) သတင်းလျှို ့ဝှြ်ရယူြှုနှင့် လိြ်လည်လှည့်မေား၍ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံ ြှတ်တြ်းရယူြှု၊
( စ ) လိင်ြှုဆိုင်ရာမပြွြ်ြျား၊

အကြြ်းေြ်ြှုနှင့်

လူ ့ြျင့်ဝတ်ဒောြ်ေျြ်ြှု

ဆိုင်ရာဒော်မပြှုြျား၊

ကြြ်းတြ်းဒသာ စြားလုံးြျား သုံးနှုန်းြှု၊ ပရိသတ်ြျားြှ ဒပးပို ့လာဒသာ သတင်းစာသား ြျားအား
ထည့်သွင်းထုတ်လွှင့်ြှုတို ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍

အြျားလြ်ြံထားသည့်

တင်ဆြ်ြှုပုံစံ၊

ယဉ်ဒြျးသိြ်ဒြွ ့ြှုနှင့် လူြှုြျင့်ဝတ်တန်ေိုးြျားနှင့်အညီ ဒော်မပြှု၊
(ဆ) မပစ်ြှုြျားနှင့် လူ ့ြျင့်ဝတ်ဒောြ်ေျြ်ြှုြျားအား သတင်းရယူြှု၊
( ဇ ) မေစ်ရပ်ြှန် အြျြ်အလြ်ြျားနှင့် ထင်မြင်ယူဆြျြ်ြျားအား ြွဲမြားဒော်မပြှု၊
( စျ ) ဘာသာဒရးဆိုင်ရာြျား၊

လူနည်းစုလူြျိုးစုြျား၊

အြျိုးသြီးြျားနှင့်

အြျိုးသားြျား၊

အရွယ်ြဒရာြ်ဒသးသူ လူငယ်ြျားနှင့် အားနည်းြျြ်ရှိဒသာ အုပ်စုြျားအဒပါ် ဆြ်ဆံြှု၊
(ည) လူ ့အြွင့်အဒရးဆိုင်ရာ ြိစ္စရပ်ြျား၊
( ဋ ) ပုဂ္ဂလိြလွတ်လပ်ြွင့်ြုိ ဒလးစားြှု၊
( ဌ ) လျှပ်တစ်မပြ်ရိုြ်ြးူ ြှုပုံရိပ်နှင့် အသံြျား၊
( ဍ ) ဒကြာ်မငာထုတ်လွှင့်ရာတွင် ပါဝင်ရြည့် အြှန်တရား။
၇၈။

(ြ) ပုေ်ြ

၇၇

ပါ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

လိုြ်နာရြည့်

ြျင့်ဝတ်ြျားအား

ရုပ်မြင်သကံ ြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားြ အမပည့်အဝလိုြ်နာ အဒြာင်အထည်ဒော်ြှု ရှိ ြရှိ
ြို ဒြာင်စီြ ဒစာင့်ကြည့်စစ်ဒဆးရန် တာဝန်ရိှသည်။
( ြ ) ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ပါဝင်ဒဆာင်ရွြ်ဒနသူြျားြ

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား၊

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

လိုြ်နာရြည့်

ယင်းလုပင
် န်းတွင်

ြျင့်ဝတ်ြျားပါမပဋ္ဌာန်းြျြ်

တစ်ရပ်ရပ်ြို ြျိုးဒောြ်ဒကြာင်း တိုင်ကြားြျြ်ြျားြို လြ်ြံ၍ အဒရးယူ ဒဆာင်ရွြ် ဒပးရန်
ဒြာင်စီတွင်တာဝန်ရှိသည်။ အဆိုပါ တိုင်ကြားြှုြျားြို ဒြာင်စီအဒနမေင့် ြှန်ြှန်ြန်ြန်
ြျှြျှတတ ဆုံးမေတ်ဒပးရြည်။
၇၉။

ပုေ်ြ ၇၈၊ ပုေ်ြြွဲ (ြ) ပါမပဋ္ဌာန်းြျြ်ြို အဒြာင်အထည်ဒော် ဒဆာင်ရွြ်ရန် ဒြာင်စီသည်

တိုင်ကြားလွှာြျားြို
အဆိပ
ု ါလုပ်ငန်းစဉ်တွင်

စုံစြ်းစစ်ဒဆးမြင်းနှင့်
တိုင်ကြားမြင်းြံရသည့်

ဒမေရှင်းမြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ြျားြို
ရုပမ် ြင်သကံ ြားနှင့်

ဒရးဆွဲထားရြည်။

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှု

လုပင
် န်းြျားြ မပန်လည်ဒမေရှင်းြွင့်နှင့် ဒြးမြန်းပိုင်ြွင့်ြျားြို တိတိြျြျ ဒပးအပ်ထားရြည်။
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၈၀။

သင့်ဒလျာ်သည့်

စုံစြ်းစစ်ဒဆးမြင်းနှင့်

တိုင်ကြားလွှာအဒပါ်တွင်

အြဲမေတ်မြင်းြျား

သုံးသပ်ဆုံးမေတ်ြည်မေစ်ဂပီး

မပုလုပ်ဂပီးဒနာြ်

ယင်းဆုံးမေတ်ြျြ်ြို

သြ်ဆိုင်ရာ

ဒြာင်စီသည်
တိုင်ကြားသူနှင့်

တိုင်ကြားြံရသူသုိ ့ ဒပးပို ့ရြည်။
၈၁။

တိုင်ကြားြျြ်ြို ပုေ်ြ ၇၈၊ ပုေ်ြြွဲ (ြ) အရ ဒဆာင်ရွြ်ရာတွင် ြှန်ြန်ဒကြာင်း ဒတွ ့ရှိရလျှင်

ဒြာင်စီသည် ဒအာြ်ပါနည်းလြ်းြျားမေင့် လိုအပ်သလို အဒရးယူဒဆာင်ရွြန
် ိုင်သည် (ြ) သတိဒပးစာ ထုတ်မပန်မြင်း၊
( ြ ) ြှားယွင်းြှုြို မပန်လည်မပင်ဆင်ထုတ်မပန်ဒစမြင်း၊
( ဂ ) တုံ ့မပန်ဒမေရှင်းြွင့် ထည့်သွင်းဒစမြင်း၊
(ဃ) ဒြာင်စီ၏ ဆုံးမေတ်ြျြ်ြုိ အြျားမပည်သူသို ့ အသိဒပးဒကြညာဒစမြင်း။
၈၂။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

ြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်

အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

ဒြာင်စီ၏ဆုံးမေတ်ြျြ်ြျားြို

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

လိုြ်နာရြည့်

အသံထုတ်လွှငမ့် ြင်း

ြျင့်ဝတ်
ဝန်ဒဆာင်ြှု

လုပင
် န်းြျားအားလုံးြ လိုြန
် ာရြည်။
၈၃။

တိုင်ကြားသူတစ်ဦးသည်

ဒြာင်စီသို ့

တိုင်ကြားနိုင်သည့်အမပင်

ဥပဒေဒကြာင်းအရလည်း

တရားရုံးသို ့ တိုြရ
် ိုြ်ဒလျှာြ်ထားနိုင်သည်။
ြှားယွင်းထုတ်လွှင့်ြှုအတွြ် မပင်ဆင်ြျြ် ထည့်သွင်းမြင်း
၈၄။

(ြ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှု

လုပ်ငန်းတစ်ြုသည်

ြှားယွင်း

ထုတ်လွှင့်ြှုြုိ သိလျှင်သိြျင်း သို ့ြဟုတ် ြှားယွင်းြှုြျားြို ဒထာြ်မပလာ၍ နစ်နာြှု
တစ်စုံတစ်ရာရှိဒကြာင်း

အြှန်တြယ်

သိလျှင်သိြျင်း

အဆိုပါအြှားြျားအဒပါ်

မပင်ဆင်ြျြ်ြုိ ထည့်သွင်းထုတ်လွှင့်ဒပးရန် တာဝန်ရိှသည်။
( ြ ) ြှားယွင်းသည့် ထုတ်လွှင့်ြျြ်ြို ြှားယွင်းဒကြာင်း သိရိဂှ ပီးဒနာြ် ၂၄ နာရီ အတွင်း သို ့ြဟုတ်
အဒစာဆုံးမပင်ဆင်ဒပးနိုင်သည့်

အြျိန်တွင်

အြှားမပင်ဆင်ြျြ်ြို

ထည့်သွင်း

ရြည်။

ထိုသုိ ့မပင်ဆင်ထုတ်လွှင့်ရာတွင် ြူလထုတ်လွှင့်ြဲ့သည့် အစီအစဉ်နှင့် အနီးဆုံး အြျိန်တွင်
ထည့်သွင်းထုတ်လွှင့်ရြည်။
( ဂ ) အြှားြိုရှင်းလင်း၍

အြှန်မေစ်ဒအာင်မပင်ဆင်မြင်းမေင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြို
သြ်ဆ ို င ် ရာတရားရုံ း တွ င်

အဆိုပါ

နစ်နာသူြျားြ

တရားစွ ဲဆ ို နိ ု င် သ ည့ ်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

ယင်း၏

နစ်နာြှုအတွြ်

ဥပဒေဒကြာင် းဆို င် ရ ာ

အဒရးယူ

ဒဆာင်ရွြ်ြှုြျားြှ ြင်းလွတ်သည်ဟု ြြှတ်ယူရ။
တုံ ့မပန်ဒမေရှင်းြွင့်
၈၅။

(ြ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား၏

အြျြ်အလြ်ြှားယွင်းြှုဒကြာင့်

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး

ဥပဒေအရ

ြျိုးဒောြ်ြံရဒကြာင်း

ရပိုင်ြွင့်ြျားအား

သို ့ြဟုတ်

ထုတ်လွှင့်ြျြ်တွင်

အေွဲ အစည်
့
း

ဒတွ ့ရှိြဲ့ပါြ

တုံ ့မပန်ဒမေရှင်းြျြ်ြုိ အြျားမပည်သူသုိ ့ ထုတ်မပန်ဒပးရန်တာဝန်ရှိသည်။

တစ်ရပ်ရပ်၏
ြာယြံရှင်၏
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( ြ ) ထိုသို ့ တုံ ့မပန်ဒမေရှင်းြျြ် ထည့်သွင်းဒော်မပြှုသည် အြျြ်အလြ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ြှားယွင်းြှု ြျားနှင့်သာ
သြ်ဆိုင်ဂပီး

အယူအဆအမြင်သဒဘာထားြျားနှင့်

သြ်ဆိုင်မြင်း

ြရှိဒစရ။

ထို ့အမပင်

ယင်းတုံ ့မပန်ဒမေရှင်းြျြ်သည် ြန ြ
့် ွြ်သည့် အဒကြာင်းအရာနှင့်သာ သြ်ဆိုင်ဒစရြည်။
( ဂ ) တုံ ့မပန်ဒမေရှင်းြျြ်ြုိ ၂၄ နာရီအတွင်း သို ့ြဟုတ်

အဒစာဆုံးမေစ်နိုင်သည့် အြျိန်တွင်

ထုတ်လွှင့်ဒပးရြည်။ ထိုသို ့ ဒော်မပရာတွင် ြူလထုတ်လွှင့်ြဲ့သည့် အစီအစဉ်နှင့် အနီးဆုံး
အြျိန်တွင် ထည့်သွင်းထုတ်လွှင်ရ
့ ြည်။
၈၆။

တုံ ့မပန်ဒမေရှင်းြျြ်ြို ထုတ်လွှင့်ဒပးရန် မငင်းပယ်ြံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို ့ြဟုတ် အေွဲ ့အစည်းသည်

ဒြာင်စီသုိ ့ တိုင်ကြားနိုင်သည်။
အြန်း (၁၀)
စီြံြနြ့် ွဲဒရးဆိုင်ရာ အဒရးယူြှုြျား
၈၇။

ဒြာင်စီြြျြှတ်ထားသည့်

ဤဥပဒေပါမပဋ္ဌာန်းြျြ်ြျားြို

စည်းြျဉ်းစည်းြြ်းြျား၊

လိုင်စင်ဆိုင်ရာ

ဒောြ်ေျြ်ဒကြာင်းဒတွ ့ရှိရသည့်

ြည်သည့်

စည်းြြ်းြျြ်ြျားနှင့်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံ

ထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပင
် န်းြိုြဆို ဒြာင်စီြ စီြံြနြ့် ွဲြှုဆိုင်ရာ အဒရးယူြှုြျားဒဆာင်ရြ
ွ ် နိုင်သည်။
၈၈။

ြျူးလွန်ြှု သို ့ြဟုတ် ြျိုးဒောြ်ြှု အတိုင်းအတာနှင့် အကြိြ်အဒရအတွြ်ဒပါ် ြူတည်၍

ဒြာင်စီသည် ဒအာြ်ပါစီြံြနြ့် ွဲဒရးဆိုင်ရာ အဒရးယူြှုြျားဒဆာင်ရြ
ွ ်နိုင်သည် (ြ) သတိဒပးစာထုတ်မပန်မြင်း၊
( ြ ) ဥပဒေြို ြျိုးဒောြ်ဒကြာင်း စစ်ဒဆးဒတွ ရှ့ ိသည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဆိုင်ရာ
အစီအစဉ်ြုိ အြျိန်ြာလသတ်ြှတ်၍ ယာယီဆိုင်းငံ့မြင်း၊
( ဂ ) ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်သည့် ထုတ်လွှင့်ြျိန်အား ြန် ့သတ်မြင်း၊
(ဃ) စီြံြန် ့ြွဲြှုဆိုင်ရာ ေဏ်ဒကြးသတ်ြှတ်၍ ဒပးဒဆာင်ဒစမြင်း၊
( င ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြို

အြျိန်ြာလသတ်ြှတ်၍

ဆိုင်းငံ့မြင်း၊
( စ ) လိုင်စင်သြ်တြ်းတိုးမြှင့်ရန် ဒလျှာြ်ထားြှုအား မငင်းပယ်မြင်း၊
(ဆ) လိုင်စင်ြုိ ရုပ်သိြ်းမြင်း။
၈၉။

(ြ) လို င ် စ င် ရ ရှ ိ သူ သ ည်

ယင်း လိ ု င် စ င်ြ ို ရ ရှ ိ ရ န်

လိြလ
် ည်လှည့်မေားရန်
ဤဥပဒေပါ

အကြံမေင့်မေစ်ဒစ

ဒလျှာြ်ထားြဲ့ဒကြာင်းဒသာ်လည်းဒြာင်း၊

မပဋ္ဌာန်းြျြ်ြျားြိုဆနြ
့် ျင်၍

တစ်နည်းနည်းမေင့်

စိစစ်ဒတွ ့ရှိရပါြ

ြရိုးြဒမောင့်ဒသာသဒဘာမေင့်မေစ်ဒစ၊
ဒဆာင်ရွြ်ြဲ့ဒကြာင်းဒသာ်လည်းဒြာင်း

ဒြာင်စီသည်

ယင်းလိုင်စင်ြိုရုပ်သိြ်းမြင်း

သို ့ြဟုတ် ြာလအြနအ
့် သတ်မေင့် ရပ်ဆိုင်းမြင်းမပုနိုင်သည်။
( ြ ) ဒြာင်စီသည် လိုင်စင်ြိုရုပ်သိြ်းရာတွင် ဒအာြ်ပါအြျြ်ြျားြို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည် (၁)

ပုေ်ြ ၃၂ တွင် ဒော်မပထားသည့်အတိုင်း စြ်းသပ်ြာလမပည့်ဒမြာြ်ဂပီးဒနာြ် ပုံြှန်
ထုတ်လွှင့်ြှုြုိ ြစတင်နိုင်မြင်း၊

(၂)

ဒြာင်စီ၏

ကြိုတင်ြွင့်မပုြျြ်ြရယူဘဲ

သုံးလကြာ ရပ်ဆိုင်းထားမြင်း၊

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းြို
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(၃)

ဒြာင်စီ၏

ကြိုတင်ြွင့်မပုြျြ်ြရယူဘဲ

လိုင်စင်ြို

အမြားသူတစ်ဦးထံသို ့

လွှဲဒမပာင်းမြင်း၊
(၄)

လှိုင်းနှုန်းစဉ်

ြွဲမြားသတ်ြှတ်ြှုနှင့်

အဒမြြံလိုအပ်ြျြ်နှင့်
ြိရယ
ိ ာြျား

လွှြ်းမြုံဧရိယာသတ်ြှတ်ြျြ်၊

ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့်

လိုအပ်ြှုအပါအဝင်

စည်းြြ်းြျား၊

ဒြာင်စီ၏

စြ်ြှုဆိုင်ရာ

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာ

စံြျိန်စံညွှန်းြျား

လုပင
် န်းဆိုင်ရာ

စည်းြျဉ်းစည်းြြ်းြျားနှင့်

ပစ္စည်း
စည်းြျဉ်း

ရုပမ် ြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းြျြ်ြျားအား ြျိုးဒောြ်မြင်း။
၉၀။

ဒြာင်စီသည်

စီြံြနြ့် ွဲဒရးဆိုင်ရာအဒရးယူဒဆာင်ရြ
ွ ်ြှုအရ

ရရှိသည့်

ေဏ်ဒကြးဒငွြျားြို

ဝန်ကြီးဌာန၏ ဒငွစာရင်းြှတစ်ဆင့် မပည်ဒထာင်စုဘဏ္ဍာ ရန်ပုံဒငွသို ့ ဒပးသွင်းရြည်။
အြန်း(၁၁)
အယူြံမြင်း
၉၁။

ပုေ်ြ ၃၆၊ ပုေ်ြ ၄၀၊ ပုေ်ြ ၄၂၊ ပုေ်ြ ၈၈၊ ပုေ်ြ ၈၉ အရ ဒြာင်စီ၏ ဆုံးမေတ်ြျြ်ြို

ြဒြျနပ်သူသည် ထိုဆုံးမေတ်ြျြ် ြျြှတ်သည့်ဒန ့ြှ ရြ်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း သတ်ြှတ်ြျြ်ြျားနှင့်အညီ
နိုင်ငံဒတာ်သြ္မတထံ အယူြံနိုင်သည်။
အြန်း (၁၂)
တားမြစ်ြျြ်ြျား
၉၂။

ြည်သူြျှ

လိုင်စင်ြရှိဘဲ

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း

တစ်ရပ်ရပ်ြို

လုပြ
် ိုင်မြင်း ြမပုရ။
၉၃။

ြည်သူြျှ

လိုင်စင်သြ်တြ်းြုန်ဆုံးဂပီးဒနာြ်

ထပ်ြံသြ်တြ်းတိုးမြင်းြရှိဘဲ

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှု လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ြုိ ဆြ်လြ်လုပ်ြုိင်မြင်း ြမပုရ။
၉၄။

ြည်သြ
ူ ျှ ပုေ်ြ ၅၀ နှင့် ပုေ်ြ ၅၁ ပါမပဋ္ဌာန်းြျြ်ြို လိုြန
် ာရန် ပျြ်ြွြမ် ြင်း ြရှိဒစရ။

၉၅။

ြည်သူြျှ လိုင်စင်ရုပ်သိြ်းမြင်း သို ့ြဟုတ် ြာလအြနအ
့် သတ်မေင့်

ရပ်ဆိုင်းမြင်း မပုလုပ်ထားစဉ်

ြာလအတွင်း ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတလ
် ွှငမ့် ြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှု လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ြို လုပ်ြိုင်မြင်း ြမပုရ။
အြန်း(၁၃)
မပစ်ြှုနှင့် မပစ်ေဏ်ြျား
၉၆။

ြည်သူြဆို

ပုေ်ြ

၉၂

ပါတားမြစ်ြျြ်ြို

ဒောြ်ေျြ်ြျူးလွန်ဒကြာင်း

မပစ်ြှုထင်ရှား

စီရင်မြင်းြံရလျှင် ထိုသူြို ဒငွေဏ် ြျပ်သိန်းသုံးရာြှ ြျပ်သိန်းငါးရာအထိ ြျြှတ်ရြည့်အမပင် မပစ်ြှုနှင့်
သြ်ဆိုင်ဒသာ ပစ္စည်းြျားြို မပည်သူ ့ဘဏ္ဍာအမေစ် သိြ်းဆည်းရြည်။
၉၇။

ြည်သူြဆို

ပုေ်ြ

၉၃

ပါတားမြစ်ြျြ်ြို

ဒောြ်ေျြ်ြျူးလွန်ဒကြာင်း

မပစ်ြှုထင်ရှား

စီရင်မြင်းြံရလျှင် ထိုသြ
ူ ို ဒငွေဏ် ြျပ်သိန်းငါးဆယ်ြှ ြျပ်သိန်းတစ်ရာအထိ ြျြှတ်ရြည်။
၉၈။

ြည်သူြဆို

ပုေ်ြ

၉၄

ပါတားမြစ်ြျြ်ြို

ဒောြ်ေျြ်ြျူးလွန်ဒကြာင်း

မပစ်ြှု ထင်ရှား

စီရင်မြင်းြံရလျှင် ထိုသူြို ဒငွေဏ် ြျပ်သိန်းတစ်ရာြှ ြျပ်သိန်းသုံးရာအထိ ြျြှတ်ရြည့်အမပင် မပစ်ြှုနှင့်
သြ်ဆိုင်ဒသာ ပစ္စည်းြျားြို မပည်သူ ့ဘဏ္ဍာအမေစ် သိြ်းဆည်းရြည်။
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၉၉။

ြည်သူြဆို

စီရင်မြင်းြံရလျှင်

ပုေ်ြ
ထိုသူြို

၉၅

ပါတားမြစ်ြျြ်ြို

ဒငွေဏ်

ဒောြ်ေျြ်ြျူးလွန်ဒကြာင်း

ြျပ်သိန်းသုံးရာြှ

ြျပ်သိန်းငါးရာအထိ

မပစ်ြှုထင်ရှား

ြျြှတ်ရြည့်အမပင်

မပစ်ြှုနှင့်သြ်ဆိုင်ဒသာ ပစ္စည်းြျားြို မပည်သူ ့ဘဏ္ဍာအမေစ် သိြ်းဆည်းရြည်။
အြန်း(၁၄)
ြူးဒမပာင်းဒရးြာလမပဋ္ဌာန်းြျြ်ြျား
၁၀၀။ ဤဥပဒေအာဏာြတည်ြီြ
ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားသည်

ဒဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိဒသာ

ဤဥပဒေမပဋ္ဌာန်းသည့်ဒန ့ြှ

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

တစ်နှစ်အတွင်း

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ဤဥပဒေနှင့်အညီ

လိုင်စင်

ဒလျှာြ်ထားရယူရြည်။
၁၀၁။ ဤဥပဒေပါ

မပဋ္ဌာန်းြျြ်ြျားနှင့်

အြျိုးစီးပွားနှင့်လည်းဒြာင်း၊

ဤဥပဒေပါ

ြြိုြည
် ီသည့်

သဒဘာတူညီြျြ်ြျားြို

မပဋ္ဌာန်းြျြ်ြျားနှင့်လည်းဒြာင်း

အြျားမပည်သူ

အညီမေစ်ဒစရန်

လိုအပ်သည့်

မပင်ဆင်ြှုြျား မပုလုပ်ရန်အတွြ် ပုေ်ြ ၁၀၀ မပဋ္ဌာန်းြျြ်ပါြာလအတွင်း အဂပီးမပန်လည် မပင်ဆင်
ဒဆာင်ရွြရ
် ြည်။
၁၀၂။ ဤဥပဒေအာဏာြတည် ြ ီ ြ
ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

ထုတ ်မ ပန် ြဲ ့ဒ သာ

အြိန ဒ့် ကြာ်မငာစာ၊

ရု ပ်မ ြင် သ ံက ြားနှ င ့်

အြိန န့် ှင့်

အသံထု တ် လွှ င ့်မ ြင် း

ညွှန်ကြားြျြ်ြျားသည်

ဤဥပဒေပါ

မပဋ္ဌာန်းြျြ်ြျားနှင့် ြဆနြ
့် ျင်သဒရွ ့ ဆြ်လြ်ြျင့်သံးု နိုင်သည်။
၁၀၃။ ဤဥပဒေ မပဋ္ဌာန်းသည့် ဒန ့ရြ်ြှ ၆ လ အတွင်း ကောင်စီြုိေွဲ ့စည်းရြည်။
အြန်း(၁၅)
အဒထွဒထွ
၁၀၄။ ဒြာင်စီဝင်ြျားသည် ဤဥပဒေအရ ဒပးအပ်ဒသာတာဝန်ြို ထြ်းဒဆာင်ြျိန်တွင် ရာဇသတ်ကြီး ပုေ်ြ ၂၁
အရ မပည်သူ ့ဝန်ထြ်းမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
၁၀၅။ ဒြာင်စီသည် တရားစွဲဆိုပိုင်ြွင့်နှင့် တရားစွဲဆိုြံပိုင်ြွင့်ရှိသည်။
၁၀၆။ ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းြျြ်ြျားြို အဒြာင်အထည်ဒော်ဒဆာင်ရွြန
် ိုင်ရန် (ြ) ဝန်က ြီးဌာနသည်

နည်းဥပဒေြျား၊

စည်းြျဉ်းနှင့်စည်းြြ်းြျားြို

မပည်ဒထာင်စု

အစိုးရအေွဲ ့၏ သဒဘာတူညီြျြ်မေင့် ထုတ်မပန်နိုင်သည်။
( ြ ) အေွဲ နှ့ င့် ဒြာင်စီတို ့သည် အြိနဒ့် ကြာ်မငာစာ၊ အြိန၊့် ညွှန်ကြားြျြ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ြျားြို
ထုတ်မပန်နိုင်သည်။
မပည်ဒထာင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ် ေွဲ စည်
့ းပုံအဒမြြံဥပဒေအရ ြျွန်ုပ်လြ်ြှတ်ဒရးထိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံဒတာ်သြ္မတ
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