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အမျ ို ဵသာဵမှတ်တမ်ဵနှင်ဴ ေမာ်ကွန်ဵဥပေဒ 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၄၀။) 

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ပပာသုိလဆန်ဵ ၂ ရက် 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်) 

ပပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကုိ ပပဋ္ဌာန်ဵလုိက်သည်။ 

 

အခန်ဵ (၁) 

အမည်နှင်ဴ အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပပချက် 

၁။ ဤဥပေဒကုိ အမျ ို ဵသာဵမှတ်တမ်ဵနှင်ဴ ေမာ်ကွန်ဵ ဥပေဒ ဟုေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင် ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ပပပါအတုိင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက် ေစရမည်။ 

(က) နုိင်ငဳေတာ် ဆုိသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ကို ဆုိသည်။ 

(ခ) အစုိဵရအဖဲွ့ ဆုိသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖဲွ့ကို ဆုိသည်။ 

(ဂ) မှတ်တမ်ဵ ဆုိသည်မှာ အစိုဵရဌာနတစ်ခခုု၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခခုု၊ အပခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခခုု သ့ုိမဟုတ် 

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဦဵက ေဆာင်ရွက်သည်ဴ သ့ုိမဟုတ် ေရဵသာဵပပုစထုာဵသညဴ် သ့ုိမဟုတ် လက်ခ ဳရရိှထာဵသညဴ် ကမ္ဗည်ဵစာ၊ 

ေပစာ၊ ပုရပိကု်စာ၊ စာရွက်စာတမ်ဵ၊ စာအုပ်စာတမ်ဵ၊ ပဳုနှိပ်စာေပ၊ လက်ေရဵ စာေပ၊ ေပမပဳုမျာဵ၊ ဓာတ်ပဳုမျာဵ၊ 

မုိကက်ရိုဖလင်မျာဵ၊ ရုပ်သဳမှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ မင်စာ၊ ေကျာက်စာမျာဵမှ ကူဵယူထာဵေသာ အေထာက်အထာဵမျာဵ၊ 

အီလက်ထေရာနစ် နည်ဵပညာပဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ထာဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျာဵနှငဴ် အပခာဵမည်သညဴ်ပဳုစဳနှငဴ်မဆုိ 

မှတ်တမ်ဵတင် ထာဵေသာ အချက်အလက်မှတ်တမ်ဵမျာဵကုိ ဆုိသည်။ 

(ဃ) ေမာ်ကွန်ဵ ဆုိသည်မှာ ပုဒ်မခဲွ (ဂ) ပါ မှတ်တမ်ဵမျာဵအနက် နိုင်ငဳေတာ်၏ အမျ ို ဵသာဵေရဵတန်ဖုိဵ သ့ုိမဟုတ် 

သမုိင်ဵဆိုင်ရာတန်ဖုိဵရှိသညဴ် အေထာက်အထာဵမျာဵနှငဴ် အချက်အလက်မျာဵပါရှိသပဖင်ဴ နှစ်ကာလကကာပမင်ဴစာွ 

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသငဴ်သည်ဴ မှတ်တမ်ဵကုိ ဆုိသည်။ 

(င) ဝန်ကကီဵဌာန ဆုိသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုအစုိဵရ စီမဳကိန်ဵ ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စက်မှုဝန်ကကီဵဌာနကို ဆုိသည်။ 

(စ) ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့ ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖဲွ့စည်ဵသညဴ် အမျ ို ဵသာဵမှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွန်ဵမျာဵ 

ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့ကုိ ဆုိသည်။ 

(ဆ) ဦဵစီဵဌာန ဆုိသည်မှာ အမျ ို ဵသာဵမှတ်တမ်ဵမျာဵ ေမာ်ကွန်ဵ တုိကဦ်ဵစီဵဌာနကို ဆုိသည်။ 

(ဇ) ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် ဆုိသည်မှာ အမျ ို ဵသာဵမှတ်တမ်ဵမျာဵ ေမာ်ကွန်ဵတုိကဦ်ဵစီဵဌာန၊ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်ကုိ 

ဆုိသည်။ 

(ဈ) အပခာဵအဖဲွ့အစည်ဵ ဆုိသည်မှာ အစိုဵရဌာန၊ အစုိဵရအဖွဲ့ အစည်ဵမဟုတ်သည်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

အသင်ဵအဖွဲ့တစ်ရပရ်ပ်ကိ ုဆုိသည်။ 
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(ည) အမျ ို ဵသာဵမှတ်တမ်ဵမျာဵေမာ်ကွန်ဵတုိက် ဆုိသည်မှာ သက်ေသအေထာက်အထာဵအပဖစ် ရည်ညွှန်ဵ 

ကိုဵကာဵနုိင်ေရဵအတွက် တစ်မျ ို ဵသာဵလဳုဵနှင်ဴသက်ဆုိင်သညဴ် မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ ေမာ်ကွန်ဵ မျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵရှိေသာ 

ေနရာကုိ ဆုိသည်။ 

(ဋ) မှတ်တမ်ဵမျာဵစိစစ်ခဲွပခာဵပခင်ဵဇယာဵ ဆုိသည်မှာ ေမာ်ကွန်ဵ တန်ဖုိဵပါဝင်ပပီဵ ထာဝစဉ်ဆက်လက် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရန် 

လုိအပ်သညဴ ်မှတ်တမ်ဵအမျ ို ဵအစာဵမျာဵနှငဴ် ဆက်လက်ထိန်ဵသိမ်ဵရန် မလုိအပ်သညဴ် မှတ်တမ်ဵအမျ ို ဵအစာဵမျာဵကုိ 

စနစ်တကျစိစစ်၍ ခွပဲခာဵေဖာ်ပပေသာဇယာဵကုိ ဆုိသည်။ 

 

အခန်ဵ (၂) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵပဖစသ်ည်- 

(က) အစုိဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴေမာ်ကွန်ဵ မျာဵကုိ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ သတ်မှတ်ကာလ အတွင်ဵ 

နည်ဵလမ်ဵတကျ လွှဲေပပာင်ဵေပဵရန်၊ 

(ခ) အပခာဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အမျာဵပပည်သူတ့ုိ၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိေသာ တစ်မျ ို ဵသာဵလဳုဵနှငဴ် သက်ဆုိင်သညဴ ်

မှတ်တမ်ဵမျာဵနှငဴ် ရှာဵပါဵအေမွအနှစအ်ေထာက်အထာဵမျာဵကို နိုင်ငဳေတာ်၏ အေရဵအရာ ကိစ္စရပ်မျာဵတွင် 

အသဳုဵပပုနိုင်ေရဵအတွက် ရှာေဖွစုေဆာင်ဵရန်နှင်ဴ လွှဲေပပာင်ဵရယူရန်၊ 

(ဂ) နိုင်ငဳေတာ်၏အေမွအနှစ် အေထာက်အထာဵမျာဵပဖစ်သညဴ် မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ ေမာ်ကွန်ဵ မျာဵကို တစ်ေနရာ တည်ဵတွင် 

စုစည်ဵထိန်ဵသိမ်ဵထာဵပခင်ဵပဖငဴ် ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵပခင်ဵမ ှကာကွယ်ရန်၊ 

(ဃ) မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွန်ဵ မျာဵကုိ စနစ်တကျထိန်ဵသိမ်ဵထာဵပခင်ဵပဖငဴ် နိုင်ငဳေတာ်၏ အေရဵအရာ ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ် 

နိုင်ငဳေတာ်နှငဴ် နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ အကျ ို ဵစီဵပွာဵအတွက် သက်ေသအေထာက်အထာဵ အပဖစ ်အသဳုဵပပုရန်။ 

 

အခန်ဵ (၃) 

ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့ ဖဲွ့စည်ဵပခင်ဵ 

၄။ အစုိဵရအဖွဲ့ သည်- 

(က) ကကီဵကကပေ်ရဵအဖဲွ့ကို ၁၅ ဦဵထက်မပုိေစဘ ဲေအာက်ပါအတုိင်ဵ ဖဲွ့စည်ဵရမည်- 

 

(၁) ပပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဝန်ကကီဵဌာန ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်မျာဵ အဖွဲ့ဝင် 

(၃) အပခာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ နိုင်ငဳသာဵ ပညာရှင်မျာဵ အဖွဲ့ဝင် 



Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)

အမျ ို ဵသာဵမှတ်တမ်ဵနှင်ဴ ေမာ်ကနွ်ဵဥပေဒ 

Page 3 of 9 

(၄) အပခာဵသင်ဴေလျာ်ေသာ သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်ဵကျင်သူ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ အဖွဲ့ဝင် 

(၅) ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် ဦဵစီဵဌာန အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

(ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ဖဲွ့စည်ဵရာတွင် လုိအပ်ပါက ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှငဴ် တဲွဖက်အတွင်ဵေရဵမှူဵတ့ုိကုိ သတ်မှတ်နိင်ုသည်။ 

(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖဲွ့စည်ဵေသာ ကကီဵကကပေ်ရဵအဖဲွ့ကို လုိအပ်ပါက ပပင်ဆင်ဖဲွ့စည်ဵနုိင်သည်။ 

 

အခန်ဵ (၄) 

ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့၏ တာဝန်နှင်ဴ လုပ်ပုိင်ခွင်ဴမျာဵ 

၅။ ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့၏တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပုိင်ခွငဴ်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵပဖစ်သည်- 

(က) မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွန်ဵ မျာဵကုိ စီမဳခန့်ခွပဲခင်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵတို့အတွက် မူဝါဒမျာဵကို ချမှတ် ပခင်ဵ၊ 

(ခ) ဦဵစီဵဌာနက ေမာ်ကွန်ဵအပဖစ် သတ်မှတ်သငဴ်ေကကာင်ဵ စိစစ်တင်ပပလာသည်ဴ မှတ်တမ်ဵမျာဵကုိ အတည်ပပုပခင်ဵ၊ 

(ဂ) သက်ဆုိင်ရာအစိုဵ ရဌာန သ့ုိမဟုတ် အစုိဵရအဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခခုုက လုပ်ငန်ဵလိုအပ်ချက်အရ မူရင်ဵ မှတ်တမ်ဵ 

သ့ုိမဟုတ် ေမာ်ကွန်ဵ ကို ပပနလ်ည်လွှဲေပပာင်ဵေပဵရန် ေတာင်ဵခဳမှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဆဳုဵပဖတ်ပခင်ဵ၊ 

(ဃ) ပပည်ပနိုင်ငဳ သ့ုိမဟုတ် အပခာဵအဖဲွ့အစည်ဵ သ့ုိမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိေသာ မှတ်တမ်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ေမာ်ကွန်ဵ တစ်ရပရ်ပ်သည် နိုင်ငဳေတာ်အတွက် လွှဲေပပာင်ဵရယူရန် သ့ုိမဟုတ် ဝယ်ယူရန် လုိအပ်ေကကာင်ဵ ဦဵစီဵဌာနက 

တင်ပပလာလျှင် လမ်ဵညွှန်မှုေပဵပခင်ဵ၊ 

(င) မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွန်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်အာဵ 

တာဝန်ေပဵအပ်ပခင်ဵ၊ 

(စ) လဳုခခုဳမှုအဆင်ဴရှိမှတ်တမ်ဵ သ့ုိမဟုတ် လဳုခခုဳမှုအဆင်ဴသက်တမ်ဵရှိ ေမာ်ကွန်ဵမျာဵကို အပခာဵ အဖွဲ့အစည်ဵ၊ အမျာဵပပည်သူ 

သ့ုိမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵက ေလဴလာကကည်ဴရှုခွငဴ်ပပုရန် ဦဵစီဵဌာနက တင်ပပ လာလျှင် လမ်ဵညွှန်မှုေပဵပခင်ဵ၊ 

(ဆ) ေမာ်ကွန်ဵ တစ်ရပရ်ပ်ကုိ ပပည်ပသ့ုိယူေဆာင်ခွင်ဴပပုရန် သငဴ်၊ မသငဴ် ကိစ္စနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ဆဳုဵပဖတ်ပခင်ဵ၊ 

(ဇ) ေမာ်ကွန်ဵမျာဵကုိ ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမရှိေစရန် လဳုခခုဳစွာထိန်ဵသိမ်ဵထာဵပခင်ဵ ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆဵပခင်ဵ၊ 

(ဈ) မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွန်ဵ မျာဵ စီမဳခန့်ခွပဲခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အစုိဵရအဖွဲ့က အခါ အာဵေလျာ်စွာ 

ေပဵအပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကုိ ထမ်ဵေဆာင်ပခင်ဵ၊ 

(ည) နိုင်ငဳဴဝနထ်မ်ဵမဟတ်ုေသာ ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့ဝင်မျာဵအတွက် ချ ီဵ ပမှငဴ်ေငွနှငဴ် စရိတ်မျာဵကုိ သတ်မှတ် ေပဵပခင်ဵ။ 

၆။ ကကီဵကကပေ်ရဵအဖဲွ့သည် ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခဲွ (ဂ)၊ (ဃ) နှင်ဴ (စ) တို့ပါ တာဝနန်ှင်ဴ လုပ်ပုိင်ခွငဴ်တစ်ရပရ်ပ်ကိ ု

ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့ဥက္ကဋ္ဌအာဵ အပန်ှင်ဵနိုင်သည်။ 

 

အခန်ဵ (၅) 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ တာဝန်နှင်ဴ လုပ်ပုိင်ခွင်ဴမျာဵ 
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၇။ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ တာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵပဖစ်သည်- 

(က) ဤဥပေဒအရ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ မှတ်တမ်ဵမျာဵ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ လွှဲေပပာင်ဵေပဵနိုင်ေရဵအတွက် အစိုဵရဌာန၊ 

အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ လက်ခရဳယူပခင်ဵ၊ 

(ခ) အပခာဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အမျာဵပပည်သူ၏လက်ဝယ်ရှိ တစ်မျ ို ဵသာဵလဳုဵနှင်ဴသက်ဆုိင်သည်ဴ မှတ်တမ်ဵမျာဵ 

ဆဳုဵရှုဳဵမှုမရှိေစေရဵအတွက် လွှေဲပပာင်ဵရယူနိင်ုရန် ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(ဂ) နိုင်ငဳေတာ်ကပါဝင်ချုပ်ဆုိသညဴ် အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာနှငဴ် ေဒသဆုိင်ရာစာချုပ်မျာဵ၊ နှစ်နိုင်ငဳစာချုပ ်မျာဵ၊ အစိုဵရဌာန၊ 

အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵအချင်ဵချင်ဵချုပဆုိ်သည်ဴ စာချုပ်မျာဵ၊ သေဘာတူညီချက်မျာဵ၊ နာဵလည်မှုစာချွန်လွှာမျာဵ၊ 

အစိုဵရဌာန၊ အစုိဵရအဖွဲ့ အစည်ဵမျာဵက ပဳုနှိပ်ထုတ်ေဝေသာ ဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊ 

အမနိ့်ေကကာ်ပငာစာ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ၊ လက်စဲွစာေစာင်၊ အစီရင်ခစဳာနှင်ဴ ပပန်တမ်ဵစသည်တ့ုိကုိ 

လွှဲေပပာင်ဵလက်ခရဳယူပခင်ဵနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိပခင်ဵ၊ 

(ဃ) အစုိဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ မှတ်တမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ စနစ်တကျ ပဖစေ်စေရဵအတွက် 

နည်ဵစနစ်မျာဵ ကူညီေထာက်ပဴဳေပဵပခင်ဵ၊ 

(င) မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွန်ဵ မျာဵ စီမဳခန့်ခွမဲှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ လုိကန်ာရမည်ဴ အချက်မျာဵကုိ 

သတ်မှတ်ပခင်ဵ၊ 

(စ) ဤဥပေဒအရ လွှဲေပပာင်ဵေပဵေသာ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ ေမာ်ကွန်ဵ မျာဵအာဵလဳုဵကို အမျ ို ဵသာဵမှတ်တမ်ဵမျာဵ 

ေမာ်ကွန်ဵ တုိက်တွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိပခင်ဵ၊ လုိအပ်ပါက အပခာဵလဳုခခုဳသညဴ ်ေနရာမျာဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ထာဵရှိေစပခင်ဵနှငဴ် ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲပခင်ဵ၊ 

(ဆ) ဦဵစီဵဌာနတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရိှသညဴ်မှတ်တမ်ဵမျာဵမှ ေမာ်ကွန်ဵ ပဖစ်လာနိုင်သညဴ် မှတ်တမ်ဵမျာဵကုိ စိစစ်၍ 

ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့သုိ့ တင်ပပပပီဵ အတည်ပပုချက်ရယူပခင်ဵ၊ 

(ဇ) အစုိဵရဌာန၊ အစုိဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵရိှ မှတ်တမ်ဵမျာဵနှငဴ်စပလ်ျဉ်ဵ၍ မှတ်တမ်ဵမျာဵ စိစစ်ခွဲပခာဵပခင်ဵ ဇယာဵပါ 

ဖျက်ဆီဵရမည်ဴ မှတ်တမ်ဵမျာဵကိုစစိစ်ပခင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵေစပခင်ဵ၊ 

(ဈ) ဦဵစီဵဌာနတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိေသာ မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွန်ဵ မျာဵကုိ နိုင်ငဳတကာေမာ်ကွန်ဵ တုိက် မျာဵ၏ 

စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ နည်ဵပညာရပ်မျာဵကုိ အသဳုဵပပု၍ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ၊ 

(ည) လဳုခခုဳမှုအဆင်ဴရှိမှတ်တမ်ဵ သ့ုိမဟုတ် လဳုခခုမဳှုအဆင်ဴသက်တမ်ဵရှိ ေမာ်ကွန်ဵမျာဵကို အပခာဵအဖဲွ့အစည်ဵ၊ 

အမျာဵပပည်သူ သ့ုိမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵက ေလဴလာကကညဴ်ရှုခွင်ဴပပုရန် တင်ပပလာပါက ကကီဵကကပေ်ရဵ အဖွဲ့၏ 

လမ်ဵညွှန်မှုပဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(ဋ) သက်ဆုိင်ရာအစုိဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵက လွှဲေပပာင်ဵေပဵထာဵေသာ မူရင်ဵမတ်ှတမ်ဵမျာဵကုိ 

ပပနလ်ည်လွှဲေပပာင်ဵေပဵအပ်ရန် ေတာင်ဵခဳလာပါက ကကီဵကကပေ်ရဵအဖဲွ့၏ ဆဳုဵပဖတ်ချက်နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(ဌ) မှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ ေမာ်ကွန်ဵ မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ နိုင်ငဳေတာ်၏အကျ ို ဵစီဵပွာဵနှင်ဴ လဳုခခုဳေရဵအတွက် ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့က 

အခါအာဵေလျာ်စွာေပဵအပ်ေသာ တာဝန်မျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ။ 
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၈။ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ လုပ်ပုိင်ခွငဴ်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵ ပဖစ်သည်- 

(က) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ သ့ုိမဟုတ် အပခာဵအဖွဲ့ အစည်ဵတစ်ခခုု၏ လက်ဝယ်ရှိနိငု်ငဴဳအေမွအနှစ် ရှာဵပါဵ 

အေထာက်အထာဵမျာဵကုိ စိစစ်၍ လက်ခရဳယူပခင်ဵ၊ ဝယ်ယူပခင်ဵတ့ုိကုိ ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵနှင်ဴ အညီ 

ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ လုိအပ်ပါက ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့၏ လမ်ဵညွှန်မှုပဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(ခ) မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ ေမာ်ကွန်ဵ မျာဵ ဖတ်ရှုခွငဴ်၊ ကူဵယူခငွဴ်တ့ုိနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အခေကကဵေငွသတ်မှတ်ပခင်ဵ၊ 

(ဂ) ဦဵစီဵဌာနရိှ ကူဵယူခငွဴ်ရှိေသာ မှတ်တမ်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေမာ်ကွန်ဵတစ်ရပရ်ပ်ကုိ မိတ္တူကူဵယူခငွဴ်ပပုရန် 

ေလျှာက်ထာဵလာလျှင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အခေကကဵေငွေပဵသွင်ဵေစပပီဵမှ ကူဵယူခငွဴ်ပပုပခင်ဵ၊ 

(ဃ) လဳုခခုဳမှုအဆင်ဴ သတ်မှတ်ချက်မရိှေသာ မှတ်တမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ေမာ်ကွန်ဵ မျာဵအာဵ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ အညီ 

ေလဴလာကကည်ဴရှုခွငဴ်ပပုပခင်ဵ၊ 

(င) လဳုခခုဳမှုအဆင်ဴရှိမှတ်တမ်ဵ သ့ုိမဟုတ် လဳုခခုဳမှုအဆင်ဴသက်တမ်ဵရှိ ေမာ်ကွန်ဵမျာဵအာဵ စိစစ်၍ အခါအာဵေလျာ်စွာ 

ဖတ်ရှုကိုဵကာဵခွင်ဴပပုနိုင်ပခင်ဵ၊ လုိအပ်ပါက ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့၏ ကကိုတင်ခွင်ဴပပုချက် ရယူေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(စ) ဦဵစီဵဌာနက ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိသည်ဴ မှတ်တမ်ဵမျာဵအနက် ဆက်လက်ထိန်ဵသိမ်ဵရန် မလုိအပ်ေသာ မှတ်တမ်ဵမျာဵကို 

သက်ဆုိင်ရာအစုိဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ သေဘာတူညီချက်ပဖင်ဴ ဖျက်ဆီဵပခင်ဵ၊ 

(ဆ) မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ ေမာ်ကွန်ဵ မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှင်ဴ စီမဳခန့်ခွပဲခင်ဵလုပ်ငန်ဵ၏ အေရဵပါမှုကို အမျာဵ 

ပပည်သူသိရှိနာဵလည်နိငု်ေစရန် သင်တန်ဵမျာဵေပဵပခင်ဵနှင်ဴ အသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(ဇ) နိုင်ငဳတကာေမာ်ကွန်ဵ တုိကအ်ဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ။ 

 

အခန်ဵ (၆) 

မှတ်တမ်ဵမျာဵ လွှဲေပပာင်ဵေပဵပခင်ဵ၊ လဳုခခုဳမှုအဆင်ဴနှင်ဴ သက်တမ်ဵသတ်မှတ်ပခင်ဵ 

၉။ မှတ်တမ်ဵမျာဵလွှဲေပပာင်ဵပခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍- 

(က) ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့သည် အစိုဵရဌာန၊ အစုိဵရအဖွဲ့ အစည်ဵမျာဵမှ မှတ်တမ်ဵမျာဵကို ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 

လွှဲေပပာင်ဵေပဵအပ်နိငု်ေရဵအတွက် ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ ထုတ်ပပန်ေပဵနုိင်ရန် အစုိဵရအဖွဲ့ သ့ုိ တင်ပပ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) ဦဵစီဵဌာနသည် အစုိဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ မှတ်တမ်ဵမျာဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက် နိုင်ေရဵအတွက် 

လွှဲေပပာင်ဵရယူရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဂ) ဦဵစီဵဌာနသည် အပခာဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵမှ ေဆာင်ရွက်ေသာ တစ်မျ ို ဵသာဵလဳုဵနှင်ဴ သက်ဆုိင်သညဴ် 

မှတ်တမ်ဵမျာဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်နိင်ုေရဵအတွက် လွှဲေပပာင်ဵရယူရန် ညိှနှိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၀။ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသည် မိမိတို့ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵရိှ မှတ်တမ်ဵမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍- 

(က) မိမိဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ၌ ၁၀ နှစ်အထိ ထာဵရှိပပီဵသည်ဴ မှတ်တမ်ဵမျာဵအနက် မှတ်တမ်ဵစိစစ် ခွပဲခာဵပခင်ဵဇယာဵပါ 

သတ်မှတ်ချက်အတုိင်ဵ ဆက်လက်ထိန်ဵသိမ်ဵရန်လုိအပ်မညဴ် မှတ်တမ်ဵမျာဵကုိ ဖျက်ဆီဵပခင်ဵမပပုဘဲ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 

လွှဲေပပာင်ဵေပဵရမည်။ 
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(ခ) မိမိဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ၌ထာဵရှိမှု ၁၀ နှစ်မပပည်ဴေသဵသညဴ် မှတ်တမ်ဵမျာဵကုိ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ လွှဲေပပာင်ဵ ေပဵလုိပါက 

လွှဲေပပာင်ဵေပဵနုိင်သည်။ 

(ဂ) အီလက်ထေရာနစ် နည်ဵပညာပဖင်ဴ ဖန်တီဵထာဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျာဵကုိ အသဳုဵပပုပခင်ဵမရှေိတာဴပါက ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 

ေဆာလျင်စွာ လွှဲေပပာင်ဵေပဵရမည်။ 

(ဃ) မိမိဌာန၊ အဖဲွ့အစည်ဵတွင်ထာဵရိှမှု ၁၀ နှစ်ပပညဴ်ပပီဵေသာ်လည်ဵ ဆက်လက်သဳုဵစွဲေနသညဴ် မှတ်တမ်ဵ မျာဵအနက် 

ဦဵစီဵဌာန၏ စစ်ေဆဵချက်အရ ေမာ်ကွန်ဵ ပဖစ်လာနိုင်မည်ဴ မှတ်တမ်ဵမျာဵကုိ ဦဵစီဵဌာနက 

စစ်ေဆဵညွှန်ကကာဵသညဴ်အတုိင်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိပပီဵ အသဳုဵပပုပခင်ဵမရှေိတာဴပါက ယင်ဵမတ်ှတမ်ဵမျာဵကုိ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 

လွှဲေပပာင်ဵေပဵရမည်။ အကယ်၍ မူရင်ဵကုိ ေပဵပ့ုိနုိင်ပခင်ဵမရှေိသဵပါက မူရင်ဵမှကူဵယူ ထာဵေသာ 

တာဝန်ခမိဳတ္တူမှန်ေပဵပ့ုိရမည်။ 

(င) မိမိတ့ုိချုပ်ဆုိသညဴ ်စာချုပ်စာတမ်ဵ၊ သေဘာတူညီချက်၊ နာဵလည်မှုစာချွန်လွှာစသည်တ့ုိကုိ 

လက်မှတ်ေရဵထုိဵပပီဵသညဴ်ေန့မှရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ မူရင်ဵ သ့ုိမဟုတ် မိတ္တူတစ်စုအဳာဵ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 

လွှဲေပပာင်ဵေပဵရမည်။ အကယ်၍ မိတ္တူအာဵ လွှဲေပပာင်ဵေပဵခဲဴပခင်ဵပဖစပ်ါက စာချုပ်ပါလုပ်ငန်ဵမျာဵ ပပီဵ ဆုဳဵ 

သညဴ်အချနိ်တွင် မူရင်ဵကုိ လွှဲေပပာင်ဵေပဵရမည်။ 

(စ) နိုင်ငဳေတာ်အဆင်ဴ အခမ်ဵအနာဵမျာဵ၊ နုိင်ငဳပိငု်သတင်ဵဌာနမျာဵ၏ ေန့စဉ်သတင်ဵထုတ်ပပန်မှုရုပ်သဳ မှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ 

ပဳုနှိပ်ထုတ်ေဝသည်ဴ စာအုပ်စာတမ်ဵမျာဵ၊ ပပနတ်မ်ဵမျာဵ၊ သတင်ဵစာမျာဵ အနည်ဵဆဳုဵသဳုဵစုဳစီ ကို 

မှတ်တမ်ဵတင်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရန် သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ထုတ်ေဝသညဴ် သ့ုိမဟုတ် 

ထုတ်လွှင်ဴသညဴ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၉၀ အတွင်ဵ ေပဵပို့ရမည်။ 

၁၁။ သက်ဆုိင်ရာအစိုဵ ရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသည် ပုဒ်မ ၁၀ အရ မှတ်တမ်ဵမျာဵကို ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 

လွှဲေပပာင်ဵေပဵသည်ဴအခါ ယင်ဵမတ်ှတမ်ဵမျာဵ၏ လဳုခခုမဳှုအဆငဴ်ကုိ ပပနလ်ည်စိစစပ်ပီဵ  ေအာက်ပါအတုိင်ဵ ခွပဲခာဵသတ်မှတ်၍ 

ေပဵပ့ုိရမည်- 

(က) ထိပ်တန်ဵလျှ ို ့ဝှက်အဆငဴ်မတ်ှတမ်ဵမျာဵ၊ 

(ခ) လျှ ို ့ဝှက်အဆငဴ်မတ်ှတမ်ဵမျာဵ၊ 

(ဂ) အတွင်ဵေရဵအဆင်ဴမှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ 

(ဃ) ကန့်သတ်အဆင်ဴမှတ်တမ်ဵမျာဵ။ 

၁၂။ ေမာ်ကွန်ဵမျာဵ၏ လဳုခခုဳမှုအဆင်ဴသက်တမ်ဵသည် သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵစီဵသည်ဴ ေန့ရက်မှစ၍ 

ေအာက်ပါအတုိင်ဵပဖစ်သည်- 

(က) ထိပ်တန်ဵလျှ ို ့ဝှက်အဆငဴ် ေမာ်ကွန်ဵပဖစ်လျှင် နှစ်ေပါင်ဵ ၃၀၊ 

(ခ) လျှ ို ့ဝှက်အဆငဴ် ေမာ်ကွန်ဵပဖစ်လျှင် ၂၅ နှစ်၊ 

(ဂ) အတွင်ဵေရဵအဆင်ဴ ေမာ်ကွန်ဵ ပဖစ်လျှင် နှစ်ေပါင်ဵ ၂၀၊ 

(ဃ) ကန့်သတ်အဆင်ဴ ေမာ်ကွန်ဵ ပဖစ်လျှင် ၅ နှစ်။ 
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အခန်ဵ (၇) 

မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ ေမာ်ကွန်ဵမျာဵအာဵ ကကည်ဴရှုခွင်ဴနှင်ဴ အသဳုဵပပုပခင်ဵဆုိင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ 

၁၃။ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ ေမာ်ကွန်ဵ မျာဵအာဵ ကကညဴ်ရှုခွင်ဴနငှဴ် အသဳုဵပပုပခင်ဵဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်စပလ်ျဉ်ဵ၍- 

(က) ဦဵစီဵဌာနသည် အမျာဵပပည်သူဖတ်ရှုရန် ပဳုနှိပ်ထုတ်ေဝပပီဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျာဵနှငဴ် ပုဒ်မ ၁၂ ပါ 

လဳုခခုဳမှုအဆငဴ်သက်တမ်ဵ ကုန်ဆဳုဵပပီဵေသာ ေမာ်ကွန်ဵ မျာဵကို အပခာဵအဖဲွ့အစည်ဵ၊ အမျာဵပပည်သူ သ့ုိမဟုတ် 

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵအာဵ ကကည်ဴရှုခွငဴ်နှင်ဴ အသဳုဵပပုခငွဴ်ေပဵရမည်။ သ့ုိရာတွင် နိုင်ငဳေတာ်နှငဴ် နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ 

အကျ ို ဵစီဵပွာဵအတွက်လုိအပ်ပါက လဳုခခုဳမှုအဆငဴ် သက်တမ်ဵကုန်ဆဳုဵပပီဵေသာ ေမာ်ကွန်ဵ  မျာဵကို ကကည်ဴရှုခွငဴ်နှင်ဴ 

အသဳုဵပပုခင်ဴွမပပုဘဲ ထာဵနိုင်သည်။ 

(ခ) ဦဵစီဵဌာနတွင်ရှိေသာ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ ေမာ်ကွန်ဵ မျာဵအာဵ ရည်ညွှန်ဵကုိဵကာဵေရဵအတွက် မိတ္တူကူဵယူ ပခင်ဵ၊ 

ေကာက်နုတ်ချက် ထုတ်နုတ်အသဳုဵပပုပခင်ဵတ့ုိကုိ ေဆာင်ရွက်ခင်ဴွပပုရန် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ပဳုစပဳဖင်ဴ 

ေလျှာက်ထာဵလာလျှင် ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် သ့ုိမဟုတ် ယင်ဵ၏ကုိယ်စာဵ တာဝန်ခအဳရာရိှသည် ဤဥပေဒအရ 

ထုတ်ပပန်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက် ေပဵနုိင်သည်။ 

၁၄။ လဳုခခုဳမှုအဆငဴ်ရိှမှတ်တမ်ဵ သ့ုိမဟုတ် လဳုခခုဳမှုအဆငဴ်သက်တမ်ဵရှိ ေမာ်ကွန်ဵမျာဵကို ဖတ်ရှုေလလဴာရန်၊ 

သုေတသနပပုလုပ်ရန် သ့ုိမဟုတ် အကိုဵအကာဵပပုလုပ်ရန် ဌာနဆုိင်ရာ သုေတသီမျာဵက သက်ဆုိင်ရာ အစုိဵရဌာန၊ 

အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵအကကီဵအမှူဵ၏ ေထာက်ခခဳျက်ပဖငဴ် ေတာင်ဵခဳလာပါက ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် သည် ထုိသူအာဵ 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ခွငဴ်ပပုနိုင်သည်။ 

၁၅။ မည်သူမဆုိ ဦဵစီဵဌာနရှိ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ ေမာ်ကွန်ဵ မျာဵကိ ုေအာက်ပါအချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်လျှင် ပဳုနှိပ်ထုတ်ေဝပခင်ဵ 

သ့ုိမဟုတ် မိတ္တူကူဵယူပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်- 

(က) ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏သေဘာတူညီချက်ရရိှပပီဵ ပဖစရ်မည်။ 

(ခ) သတ်မှတ်ထာဵေသာ ကျသငဴ်သည်ဴ အခေကကဵေငွမျာဵကို ေပဵေဆာင်ပပီဵ ပဖစရ်မည်။ 

(ဂ) ပဳုနှိပ်ထုတ်ေဝပခင်ဵအတွက် ပဳုနှိပ်ပခင်ဵနှငဴ ်ထုတ်ေဝပခင်ဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ 

လုိကန်ာေဆာင်ရွက်ပါမည်ဟု ကတိခဝဳနခ်ျက်ပါရှိရမည်။ 

၁၆။ ဦဵစီဵဌာနတွင်ရှိေသာ မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ ေမာ်ကွန်ဵ မျာဵကုိ တရာဵရဳုဵမျာဵ၊ သက်ဆုိင်ရာအစိုဵ ရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵတွင် 

သက်ေသခဳအေထာက်အထာဵအပဖစ်အသဳုဵပပုပါက ယင်ဵအေထာက်အထာဵ မျာဵသည် မိတ္တူမှန်ပဖစ်ေကကာင်ဵ 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်၏ လက်မှတ်နှငဴ် ရုဳဵတဳဆိပ်အေထာက်အထာဵမျာဵ ပါရှိရမည်။ 

 

အခန်ဵ (၈) 

တာဵပမစ်ချက်မျာဵ 
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၁၇။ မည်သူမျှ လဳုခခုဳမှုအဆင်ဴမှတ်တမ်ဵ သ့ုိမဟုတ် လဳုခခုဳမှုအဆင်ဴသက်တမ်ဵ မကုန်ဆဳုဵေသဵေသာ ေမာ်ကွန်ဵ တစ်ရပရ်ပ်ကိ ု

ခွငဴ်ပပုချက်မရှိဘဲ ေလဴလာကကညဴ်ရှုပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် မိတ္တူကူဵယူပခင်ဵမပပုရ။ 

၁၈။ မည်သူမျှ မှတ်တမ်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေမာ်ကွန်ဵ တစ်ရပ်ရပက်ိ ုခွငဴ်ပပုချက်မရှိဘဲ ဦဵစီဵဌာန၏ ပပင်ပသ့ုိ ယူေဆာင်ပခင်ဵမပပုရ။ 

၁၉။ မည်သူမျှ ေမာ်ကွန်ဵ တစ်ရပရ်ပ်ကုိပဖစ်ေစ၊ ဦဵစီဵဌာန၏ စစ်ေဆဵချက်အရ ေမာ်ကွန်ဵ ပဖစ်လာနိုင်သညဴ် 

မှတ်တမ်ဵတစ်ရပရ်ပ်ကိပုဖစေ်စ ပပင်ဆင်ပခင်ဵ၊ ပဖည်ဴစကွ်ပခင်ဵ၊ တစ်နည်ဵနည်ဵပဖင်ဴ ပျက်ပပယ်ေစပခင်ဵ၊ ခွငဴ်ပပုချက်မရရှိဘဲ 

ဖျက်ဆီဵပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် မူလထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရာေနရာမှ ေရွှေ့ေပပာင်ဵပခင်ဵမပပုရ။ 

၂၀။ မည်သူမျှ မှတ်တမ်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေမာ်ကွန်ဵ တစ်ရပ်ရပက်ိ ုခွငဴ်ပပုချက်မရှိဘဲ ပပည်ပသ့ုိ ထုတ်ယူပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ေရာက်ရှိေစပခင်ဵ မပပု။ 

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

ညွှန်ကကာဵချက်နှငဴ ်လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵပါ တာဵပမစ်ချက်တစ်ရပရ်ပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ပခင်ဵမပပုရ။ 

 

အခန်ဵ (၉) 

ပပစ်မှုနှင်ဴ ပပစ်ဒဏ်မျာဵ 

၂၂။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၁၇ သ့ုိမဟုတ် ၁၈ ပါတာဵပမစ်ချက်တစ်ရပရ်ပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ 

ပပစမ်ှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင် ထုိသူကိ ုသဳုဵလထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျပ်ငါဵသိန်ဵထက်မပုိ 

ေသာေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏနှ်စ်ရပ်လဳုဵပဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၃။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၁၉ ပါ တာဵပမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ ပပစမ်ှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵ ခဳရလျှင် ထုိသူကို 

နှစ်နှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်ဵ ၂၀ ထက်မပုိေသာေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏန်ှစ်ရပ်လဳုဵပဖစ်ေစ 

ချမှတ်ရမည်။ 

၂၄။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၂၀ ပါ တာဵပမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ ပပစမ်ှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရ လျှင် ထုိသူကို 

ငါဵနှစ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်ဵ  ၅၀ ထက်မပုိေသာ ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏန်ှစ်ရပ်လဳုဵပဖစ်ေစ 

ချမှတ်ရမည်။ 

၂၅။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၂၁ ပါ တာဵပမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ ပပစမ်ှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵ ခဳရလျှင် ထုိသူကို 

အနည်ဵဆဳုဵ ကျပ်တစ်သိန်ဵမှ အမျာဵဆဳုဵကျပ်သဳုဵသိန်ဵအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ 

၂၆။ မည်သူမဆုိ ဤဥပေဒပါ ပပစမ်ှုတစ်ခခုုကျူဵလွန်ပခင်ဵကုိ အာဵေပဵကူညီေကကာင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ကျူဵလွန်ရန် 

အာဵထုတ်ေကကာင်ဵ ပပစမ်ှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင် ထုိသူကိ ုယင်ဵပပစ်မှုအတွက် ဤဥပေဒတွင် ပပဋ္ဌာန်ဵ ထာဵသည်ဴ 

ပပစဒ်ဏခ်ျမှတ်ရမည်။ 

 

အခန်ဵ (၁၀) 

အေထွေထွ 
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၂၇။ ဦဵစီဵဌာနသည် အပခာဵအဖဲွ့အစည်ဵ သ့ုိမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵက ပဳုနှိပ်ထုတ်ေဝေသာ စာအုပ် စာတမ်ဵမျာဵတွင် 

အမျ ို ဵသာဵေရဵတန်ဖုိဵ သ့ုိမဟုတ် သမုိင်ဵဆိုင်ရာတန်ဖုိဵပါရှိပါက ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရန် စာအုပ်အမျ ို ဵအစာဵအလုိက် 

သဳုဵအုပ်စီကိ ုဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေပဵလှူရန်ေတာင်ဵခဳနုိင်သည်။ 

၂၈။ ဦဵစီဵဌာနတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိေသာ မှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွန်ဵ စာတဲွမျာဵ၏ သက်တမ်ဵကာလသည် 

ဤဥပေဒအရထုတ်ပပန်ေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ ပဖစရ်မည်။ 

၂၉။ နိုင်ငဳဴဝနထ်မ်ဵမဟတ်ုေသာ ကကီဵကကပ်ေရဵအဖဲွ့ဝင်မျာဵအတွက် ချ ီဵ ပမှင်ဴေငွနှငဴ်စရိတ်မျာဵကို ဝနက်ကီဵ ဌာန၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွမှ 

ကျခဳရမည်။ 

၃၀။ ကကီဵကကပေ်ရဵအဖွဲ့သည် နိုင်ငဳေတာ်နှငဴ် အမျာဵပပည်သူအကျ ို ဵအတွက်လုိအပ်ပါက ထိပ်တန်ဵလျှ ို ့ဝှက် အဆင်ဴ သ့ုိမဟုတ် 

လျှ ို ့ဝှက်အဆငဴ်ရိှေသာ မှတ်တမ်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေမာ်ကွန်ဵမျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ဤဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်တစ်ရပရ်ပ်ကုိ 

ကင်ဵလွတ်ခင်ဴွပပုနိုင်သည်။ 

၃၁။ ဤဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

(က) ဝနက်ကီဵဌာနသည် အစိုဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက်ပဖငဴ် နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှင်ဴ စည်ဵကမ်ဵ မျာဵကို 

ထုတ်ပပန်နိငု်သည်။ 

(ခ) ကကီဵကကပ်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ် ဝနက်ကီဵဌာနတ့ုိသည် လုိအပ်ေသာ အမနိ့်ေကကာ်ပငာစာ၊ အမနိ့်၊ ညွှန်ကကာဵချက် နှငဴ် 

လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵကုိ ထုတ်ပပန်နိငု်သည်။ 

(ဂ) ဦဵစီဵဌာနသည် လုိအပ်ေသာ အမနိ့်နှငဴ် ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကုိ ထုတ်ပပန်နိငု်သည်။ 

၃၂။ အမျ ို ဵသာဵမှတ်တမ်ဵနှငဴ် ေမာ်ကွန်ဵ ဥပေဒ (နိုင်ငဳေတာ်ပငိမ်ဝပ်ပိပပာဵမှု တည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့ဥပေဒ အမတ်ှ ၁၈/ ၁၉၉၀) 

ကို ဤဥပေဒပဖင်ဴ ရုပ်သိမ်ဵလုိကသ်ည်။ 

ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ဖဲွ့စည်ဵပုအဳေပခခဳဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရဵထုိဵသည်။ 

 
 (ပဳု) ဝင်ဵပမင်ဴ 

 နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ 

 ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ် 




