
အက္ဥပေဒ 
အသံလိုင္းစီစဥ္ျခင္းႏွင့ ္ေရဒီယိုအသံလႈိင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ ္

 
ဖူမိဖူန္အလြန္းယလိတ္ ေပါ.ေလာ. 
၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀ တြင္ေပးထားၿပီး 

လက္ရွိအစိုးရ၏ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ျဖစ္သည္။ 
 ဖလာ့ေပါလမင္ထြမ္မဟာဖူမိဖူန္အလြန္းယလိတ္ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ေအာက္ပါကဲ့သုိ႔ 
ေၾကညာထားသည္။ 
 အသံလုိင္းစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ ေရဒီယုိအသံလႈိင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္၏ ဥပေဒမ်ားသည္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ 
 ဤအက္ဥပေဒသည္ လူပုဂၢိဳလ္၏လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အခြင့္အေရးတစ္ခ်ိဳ႕ကုိ 
ကန္႔သတ္ထားေသာ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ပါ၀င္သည္။ ထုိင္းႏိူင္ငံ၏ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉ 
အပါအ၀င္ ပုဒ္မ ၃၅ ပုဒ္မ ၃၆ ပုဒ္မ ၄၁ ပုဒ္မ ၄၃ ပုဒ္မ ၄၅ ပုဒ္မ ၄၆ ပုဒ္မ ၄၇ ပုဒ္မ ၆၁ ႏွင့္ ပုဒ္မ 
၆၄ တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာဥပေဒအတုိင္း အာဏာရိွသူမွ ျပဳလုပ္ႏိူင္ေၾကာင္း 
သတ္မွတ္ထားသည္။ 
 ထုိ႔ေၾကာင့္ဘုရင္မင္းျမတ္မွ သနားေတာ္မူၿပီး အက္ဥပေဒအသစ္ကုိ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္၏ 
ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သေဘာတူခ်က္မ်ားရယူၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
 ပုဒ္မ  ၁ ဤအက္ဥပေဒသည္ ` ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အသံလုိင္းစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ 
ေရဒီယုိအသံလႈိင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား 
ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ အက္ဥပေဒ ´ ဟုေခၚဆုိသည္။ 
 ပုဒ္မ  ၂ ဤအက္ဥပေဒကိ ုအစိုးရျပန္တမ္းတြင္ေၾကညာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွစ၍ 
ေနာက္တစ္ေန႔တြင ္စတင္အသံုးျပဳရမည္။ 
 ပုဒ္မ  ၃ ၂၀၀၀ ခုႏွစ ္အသံလိုင္းစီစဥ္ျခင္းႏွင့ ္ေရဒီယိုအသံလႈိင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင္ ့
ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ခ်ဳပ ္အက္ဥပေဒကိ ုပယ္ဖ်က္ရမည္။ 
 ပုဒ္မ  ၄ ဤအက္ဥပေဒထဲတြင ္
 ` အသံလုိင္း ´ ဆိုလိုသည္မွာ ေရဒီယိုလုိင္း(သို႔)ဟက္စိန္းလိုင္း ဟုေခၚၿပီး ေမကာဟုိက ္၃ 
သန္းေအာက္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္သံလိကု္လိုင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အကူအညီကိရိယာမွမလိုအပ္ဘဲ 
ပလာေနရာတြင ္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏူိင္သည္။ 
 ` ဆက္သြယ္ေရး ´ ဆိုလိုသည္မွာ ပို႔ျခင္း ျဖန္႔ျခင္း (သို႔) လိုင္း စာလံုး နံပါတ ္႐ုပ ္အသံ 
အမွတ္အသားမ်ား လက္ခံျခင္း (သို႔) အဓိပၸါယ္ကိုနားလည္ေစေသာ အျခားေသာလကၡဏာမ်ားကိ ု
အသံလိုင္းစနစ ္ႀကိဳးစနစ ္အလင္းစနစ ္လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စနစ ္(သို႔) အျခားစနစ္မ်ားျဖင္ ့
နားလည္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ` ေရဒီယိဆုက္သြယ္ေရး ´ ဆိုလိုသည္မွာ ပို႔ျခင္း ျဖန္႔ျခင္း (သို႔) လိုင္း စာလံုး နံပါတ ္႐ုပ ္အသံ 
အမွတ္အသားမ်ား လက္ခံျခင္း (သို႔) အဓိပၸါယ္ကိုနားလည္ေစေသာ အျခားေသာလကၡဏာမ်ားကိ ု
အသံလိုင္းစနစ္ျဖင္ ့နားလည္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ 



 ` ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္း ´ ဆိုလိုသည္မွာ ပို႔(သို႔)အသံျဖန္႔လိုက္ေသာ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးကိ ု
အမ်ားသူမွတိုက္႐ုိက္လက္ခံရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ` ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ´ ဆိုလိုသည္မွာ အ႐ုပ(္သို႔)အသံျဖန္႔လိုက္ေသာ 
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးကိ ုအမ်ားသူမွတိုက္႐ုိက္လက္ခံရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ` အသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း ´ ဆိုလိုသည္မွာ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင္ ့
အသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး သတင္းမ်ား(သို႔)အစီအစဥ္မ်ားကိ ုအသံဖမ္းႏူိင္ေသာစက္သို႔ 
ေပးပို႔ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ၿပီး အသံလိုင္းစနစ ္ႀကိဳးစနစ ္အလင္းစနစ ္လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိုင္းစနစ ္(သို႔) 
အျခားေသာစနစ္တစမ္်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ (သို႔) စနစ္အမ်ားႀကီးေပါင္းျခင္းျဖင္ ့ပို႔ျခင္းျဖစ္သည ္(သို႔) 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ မ ွအသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းဟ ုသတ္မွတ္ထားေသာ အျခားေသာ နည္းလမ္းတ ူ
လုပ္ငန္းမ်ားကိ ုဆိုလိုသည္။ 
 ` ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ´ ဆိုလိုသည္မွာ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင္ ့
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး သတင္းမ်ား(သို႔)အစီအစဥ္မ်ားကိ ု႐ုပ္ႏွင့္အသံဖမ္းႏူိင္ေသာစက္သို႔ 
ေပးပို႔ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ၿပီး အသံလိုင္းစနစ ္ႀကိဳးစနစ ္အလင္းစနစ ္လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိုင္းစနစ ္(သို႔) 
အျခားေသာစနစ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္ ့(သို႔) စနစ္အမ်ားႀကီး ေပါင္းျခင္းျဖင္ ့ပို႔ျခင္းျဖစ္သည ္(သို႔) 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ မ ွ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းဟ ုသတ္မွတ္ထားေသာ အျခားေသာနည္းလမ္းတ ူ
လုပ္ငန္းမ်ားကိ ုဆိုလိုသည္။  
 ` ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ´ဆုိလုိသည္မွာ လုိင္း စာလုံး နံပါတ္ ႐ုပ္ သံ (သုိ႔) 
အျခားအရာမ်ားစသည့္ အမွတ္အသားမ်ားကုိ လက္ခံေပးပုိ႔သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး အသံလုိင္းျဖင့္ 
အဓိပၸါယ္ကုိ နားလည္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု(သုိ႔)တစ္ခု 
အထူးသျဖင့္(သုိ႔) ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း(သုိ႔)အသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒႏွင့္အညီ (သုိ႔) 
အသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း(သုိ႔)႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး 
လုပ္ငန္းမဟုတ္သည့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
 ` ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ´ ဆုိလုိသည္မွာ ပုိ႔ျခင္း ျဖန္႔ျခင္း (သုိ႔) လုိင္း စာလုံး နံပါတ္ ႐ုပ္ 
အသံ အမွတ္အသားမ်ား လက္ခံျခင္း (သုိ႔) အဓိပၸါယ္ကုိနားလည္ေစေသာ 
အျခားေသာလကၡဏာမ်ားကုိ အသံလုိင္းစနစ္ ႀကိဳးစနစ္ အလင္းစနစ္ လွ်ပ္စစ္သံလုိက္စနစ္ (သုိ႔) 
အျခားေသာစနစ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ (သုိ႔) စနစ္အမ်ားႀကီးေပါင္းျခင္းျဖင့္ ပုိ႔ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ 
ၿဂိဳလ္တုစနစ္ေပးေသာလုပ္ငန္းအပါအ၀င္ (သုိ႔) ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ဆက္သြယ္ေရး 
လုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မပါ၀င္ပါ။ 
 ` အသံလုိင္းသတ္မွတ္ဇယား ´ ဆုိလုိသည္မွာ အသံလႊင့္ေရဒီယုိ ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကား 
ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရး ဖုန္းဆက္သြယ္ေရး တုိ႔၏ အသံလုိင္းဖတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 
` ေရဒီယုိလုိင္းအစီအစဥ္ ´ ဆုိလုိသည္မွာ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ေအာက္ရိွေသာ ေရဒီယုိအသံလႊင့္လုပ္ငန္း ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း 
ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ 
ေရဒီယုိအသံလုိင္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ` အသံလုိင္းစီစဥ္ျခင္း ´ ဆုိလုိသည္မွာ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ေအာက္ရိွေသာ ေရဒီယုိအသံလႊင့္ဌာန ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာန (သုိ႔) 
ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရးဌာန မ်ားအား 
ေရဒီယုိအသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း(သုိ႔)အသံလုိင္းဇယားအတုိင္းသတ္မွတ္ထားေသာ 



ေရဒီယုိအသံလိုင္း အသုံးျပဳျခင္း (သုိ႔) ေရဒီယုိလိုင္းအစီအစဥ္အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကုိ 
ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ` လူထုပတ္၀န္းက်င္ ´ ဆုိလုိသည္မွာ ၿမိဳ႕တြင္း(သုိ႔)ေက်းရြာ 
ေနရာေဒသတစ္ခုအတြင္းတြင္ေနထုိင္ေသာ လူထုအုပ္စု ႏွင့္ ေနရာေဒသအနီးတြင္ 
ေနထုိင္ၾကေသာ စိတ္၀င္စားခ်င္းတူညီသည့္ (သုိ႔) ဆက္ဆံႏိူင္ၾကေသာ လူထုအုပ္စုကုိ 
ဆုိလုိသည္။ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဆက္စပ္မႈရိွၿပီး ဥပေဒႏွင့္ညီေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္၍ အစဥ္မျပတ္ျပဳလုပ္လာၿပီး အုပ္စုအစား 
ဆုံးျဖတ္ျခင္းႏွင့္လုိအင္ဆႏၵေဖာ္ျပႏိူင္ေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ 
 ` ရန ္ပ ံုေင ြ ´ ဆ ိုလ ိုသည ္မ ွာ  အသ ံလ ႊင ့္လ ုပ ္ငန ္း ႐ ုပ ္ျမင ္သ ံၾက ားလ ုပ ္ငန ္း ႏ ွင ့္ 
ဆ က ္သ ြယ ္ေ ရ းလ ုပ ္င န ္း မ ်ာ းက ို အ မ ်ာ း ျပ ည ္သ ူအ က ် ိဳ းအ တ ြက ္ 
သုေတသနျပဳလုပ္ေရးႏွင့္တုိးတက္ေစေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြျဖစ္သည္။ 
 ` ေကာ္မတီ ´ ဆုိလုိသည္မွာ ႏိူင္ငံေတာ္အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီျဖစ္သည္။  
 ` တာ၀န္ရိွ၀န္ထမ္း ´ ဆုိလုိသည္မွာ ႏိူင္ငံေတာ္အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း 
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ မွ ဤအက္ဥပေဒအတုိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ 
 ပုဒ္မ ၅ ႏိူင္ငံေတာ္သမၼတအား ဤအက္ဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
အုပ္စု ၁ 
 ႏိူင္ငံေတာ္အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔ 

 
အပုိင္း ၁ 

ေကာ္မတီ၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္တားျမစ္လကၡဏာ ဖဲြ႕စည္းပုံမ်ား 
 ပုဒ္မ ၆  ႏိူင္ငံေတာ္အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔ ရိွရမည္။ အတုိေကာက္ျဖင့္ 
`ေကာေဆာေထာေခ်ာ´ဟုေခၚၿပီး (၁၁)ေယာက္ရိွ၍ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
 (၁) အေတြ႔အၾကံဳ(သုိ႔)အသိပညာရိွၿပီး အသံလႊင့္လုပ္ငန္းပုိင္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ(သုိ႔) 
အေတြ႔အၾကံဳရိွေသာသူ တစ္ေယာက္ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းပုိင္းတြင္ တစ္ေယာက္ 
 (၂) အေတြ႔အၾကံဳ(သုိ႔)အသိပညာရိွၿပီး ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပုိင္းတြင္ 
ကၽြမ္းက်င္ေသာ(သုိ႔) အေတြ႔အၾကံဳရိွေသာသူ ႏွစ္ေယာက္ 
 (၃) အေတြ႔အၾကံဳ(သုိ႔)အသိပညာရိွၿပီး အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ 
ဥပေဒပုိင္းႏွင့္ေဘာဂေဗဒပုိင္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ(သုိ႔) အေတြ႔အၾကံဳရိွေသာသူ တစ္ပုိင္းစီတြင္ 
ႏွစ္ေယာက္စီ 
 (၄) အေတြ႔အၾကံဳ(သုိ႔)အသိပညာရိွၿပီး အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ 
သုံးစဲြသူၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ပုိင္း(သုိ႔)ျပည္သူလူထုလြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးပုိင္းတြင္ 
ကၽြမ္းက်င္ေသာ(သုိ႔) အေတြ႔အၾကံဳရိွေသာသူ တစ္ေယာက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းၾကည့္႐ႈ 
ေစာင့္ေရွာက္ပုိင္းတြင္ တစ္ေယာက္ 



 (၅) အေတြ႔အၾကံဳ(သုိ႔)အသိပညာရိွၿပီး အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈေလ့လာေရး(သုိ႔) လူမႈေရးဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပုိင္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ(သုိ႔) 
အေတြ႔အၾကံဳရိွေသာသူ တစ္ေယာက္ 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္အား ေကာေဆာေထာေခ်ာ 
အတြင္းေရးလက္ေထာက္အျဖစ္ ျဖစ္ေစသည္။ 
 ပုဒ္မ ၇ ေကာ္မတီသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းရိွရမည္ႏွင့္ 
ေအာက္ပါတားျမစ္လကၡဏာမ်ား မရိွရပါ။ 
 က. ေယဘုယ်အရည္အခ်င္းမ်ား 
  (၁) ေမြးကတည္းက ထုိင္းလူမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ 
  (၂) အသက္ ၃၅ ႏွစ္ျပည့္အထက္ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၇၀ ထက္မေက်ာ္ရ။ 
 ခ. တားျမစ္လကၡဏာမ်ား 
  (၁) ႏိူင္ငံေရးတြင္ ရာထူးရိွသူမျဖစ္ရ။ 
  (၂) ႏိူင္ငံေရးပါတီတြင္ ရာထူးရိွသူမျဖစ္ရ။ 
  (၃) စိတ္မျပည့္ေသာ(သုိ႔)စိတ္မႏွ႔ံေသာလူပုဂိၢဳလ္ မျဖစ္ရ။ 
  (၄) မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစဲြသူ မျဖစ္ရ။ 
  (၅) ေဒ၀ါလီခံသူ (သုိ႔) လိမ္လည္ျခင္းေၾကာင့္ေဒ၀ါလီခံသူ မျဖစ္ရ။ 
  (၆) ေထာင္က်ရန္သတ္မွတ္ခံရၿပီး တရား႐ံုးေခၚစာေၾကာင့္ အခ်ဳပ္ခံထားရသူ 
မျဖစ္ရ။ 
  (၇) ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ အမွားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အေတြးမွားမႈေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ျခင္း (သုိ႔) 
ကဲ့ရဲ႕ျခင္းေၾကာင့္ စီရင္ခံရျခင္း မ်ားမွလဲြ၍ မည္သည့္အမႈကိစၥက်ဴးလြန္၍ အဆုံးထိစီရင္ခံရသူ 
မျဖစ္ရ။  
  (၈) လိမ္လည္ျခင္းေၾကာင့္ (သုိ႔) ျပင္းထန္ေသာအမွားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ (သုိ႔) 
အစုိးရ အသုိင္းအ၀န္းတြင္ လိမ္လည္ျခင္းႏွင့္အမွားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ 
အစုိးရဌာန(သုိ႔)ပုဂၢလိကဌာနမွ ထုတ္ခံရသူ၊ ျဖဳတ္ခံရသူ (သုိ႔) အထြက္ခံရသူ မျဖစ္ရ။ 
  (၉) မယုံသကၤာဖြယ္ရာခ်မ္းသာျခင္း(သုိ႔)ပုံမွန္မဟုတ္ဘဲ 
လ်င္ျမန္စြာေငြေၾကးမ်ားျပားစြာ ရိွျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္ေငြအျဖင့္သိမ္းရန္ 
တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းခံရသူ မျဖစ္ရ။ 
  (၁၀) ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒတရားသူႀကီး၊ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မတီ၊ 
ႏိူင္ငံေတာ္ဘ႑ာေရး စစ္ေဆးသူ၊ ႏိူင္ငံေတာ္ေကာလပ္ရွင္း ကာကြယ္ေရးႏွင့္တုိက္ခုိက္ေရးအဖဲြ႕ 
ေကာ္မတီ၊ ႏိူင္ငံေတာ္ဘ႑ာေရး စစ္ေဆးသူေကာ္မတီ၊ (သုိ႔) 
ႏိူင္ငံေတာ္လူမႈအခြင့္အေရးေကာ္မတီ မ်ားမျဖစ္ရ။ 
  (၁၁) အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ျခင္းခံထားဖူးသူ မျဖစ္ရ။ 
  (၁၂) ပုဒ္မ ၁၀ အရနာမည္ကမ္းလွမ္းခံရျခင္း (သုိ႔) ပုဒ္မ ၁၅ အရ 
ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းမတုိင္မီ တစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မန္ေနဂ်ာ၊ စီးပြားရွင္၊ တုိင္ပင္သူ၊ ၀န္ထမ္း၊ 
ကုမၸဏီ(သုိ႔)ပုဂၢလိကကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာရိွသူ မျဖစ္သူ(သုိ႔)ျဖစ္ဖူးသူ ျဖစ္ရမည္။ 
  (၁၃) ႏိူင္ငံေရးပုိင္းတြင္ လႈပ္ရွားမႈပိတ္ပင္ျခင္းခံေနရသူ မျဖစ္ရ။ 
 ပုဒ္မ ၈ ေကာ္မတီသည္ 



 (၁) ရာထူးရိွေသာ(သုိ႔)လစာရိွေသာ အစုိးရ၀န္ထမ္းမျဖစ္ရ။ 
 (၂) အစုိးရဌာန၏ ၀န္ထမ္း(သုိ႔)အလုပ္သမားမျဖစ္ရန္ႏွင့္ အစုိးရဌာန၏ ေကာ္မတီ 
(သုိ႔)အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ မျဖစ္ရပါ။ 
 (၃) ေကာ္မတီရာထူးႏွင့္ တုိက္႐ိုက္(သုိ႔)သြယ္၀ုိက္ျဖစ္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွသည့္ 
အလုပ္(သုိ႔) အသက္ေမြးမႈ မျပဳလုပ္ရ။ 
 

 
 

အပုိင္း ၂ 
အခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ 

ေကာ္မတီအျဖစ္သင့္ေတာ္ေသာသူ နာမည္စာရင္းရရိွျခင္း 
 ပုဒ္မ ၉ အပုိင္း ၄ အတုိင္း ဒိုင္လူႀကီးအျဖစ္ 
သင့္ေတာ္ေသာသူနာမည္ကမ္းလွမ္းရာတြင္ အက်ိဳးျပဳရန္အတြက္ ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားရိွေသာ 
အသင္းအဖဲြ႕ သင္တန္းေက်ာင္း (သုိ႔) အုပ္စုမ်ားမွ အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ ထံတြင္ 
နာမည္စာရင္းေပးထားႏိူင္သည္။ 
 (၁) သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ထက္မနည္း ပုဂၢလိကအျဖစ္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္း(သုိ႔) ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္း အသက္ေမြးမႈအသင္းအဖဲြ႕ 
 (၂) သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ထက္မနည္း ပုဂၢလိကအျဖစ္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အသက္ေမြးမႈ အသင္းအဖဲြ႕ 
 (၃) သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ထက္မနည္း ဒီဂရီ ဘဲြ႔ႀကိဳအဆင့္ 
သတင္းစာႏွင့္ဂ်ာနယ္ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာေမဂ်ာ သင္ၾကားေပးေသာ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္း 
 (၄) သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ထက္မနည္း ဒီဂရီ ဘဲြ႔ႀကိဳအဆင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာေမဂ်ာ 
သင္ၾကားေပးေသာ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္း 
 (၅) သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ထက္မနည္း ဒီဂရီ ဘဲြ႔ႀကိဳအဆင့္ ဥပေဒသိပၸံဆုိင္ရာေမဂ်ာ 
သင္ၾကားေပးေသာ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္း 
 (၆) သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ထက္မနည္း ဒီဂရီ ဘဲြ႔ႀကိဳအဆင့္ ေဘာဂေဗဒဆုိင္ရာေမဂ်ာ 
သင္ၾကားေပးေသာ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္း 
 (၇) အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ဘဲ 
သံုးစဲြသူၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရန(္သို႔)ျပည္သူလူထု၏လြတ္လပ္ေရးႏွင္ ့အခြင့္အေရးေထာက္ပံ့ရန ္
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး သက္တမ္း (၅)ႏွစ္ထက္မနည္း ပုဂၢလိကအျဖစ ္
မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အဖဲြ႔အစည္း 
 (၈) အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ဘဲ ယဥ္ေက်းမႈေလ့လာရန(္သို႔)လူမႈေရးတိုးတက္ေစရန ္
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး သက္တမ္း (၅)ႏွစ္ထက္မနည္း ပုဂၢလိကအျဖစ ္
မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အဖဲြ႔အစည္း 
 အသက္ေမြးမႈအဖြဲ႔အစည္းသည ္အသက္ေမြးမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ရွိၿပီး 
အဖြဲ႕အစည္း၏ အသင္းသားသည ္အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း(သို႔)ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳလုပ္သူျဖစ္ရမည္။ 
 (၁) (၂) (၇) ႏွင္ ့(၈) အရ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရွိေသာ အဖဲြ႔အစည္း(သို႔)အသင္းအဖြဲ႔ ျဖစ္ၿပီး 
အဆက္မျပတ ္လႈပ္ရွားမႈ ႏွင္ ့ေက်ာ္ၾကားေသာလႈပ္ရွားမႈ ရွိရမည္။ အကယ္၍ 



အဖြဲ႔အစည္း(သို႔)အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုခုသည ္အဓိကရည္ရြယ္ခ်က ္တစ္ခုထက္ပိုရွပိါက (၁) (၂) (၇) (သို႔) 
(၈) တစ္ခုခုကိုသာ ေရြးခ်ယ္မွတ္ပံုတင္ရမည္။ 
 အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက၀္န္ႀကီးဌာနမ ွအသင္းအဖဲြ႔ သင္တန္းေက်ာင္း (သို႔) 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုကိ ုမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေပးၿပီးပါက အသံုးျပဳႏူိင္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မ ွမွတ္ပံုတင္ျခင္းသည ္
မွားယြင္းမႈျဖစ္သည္ဟ ုတရား႐ုံးမ ွစီရင္ခ်က္ပါက စီရင္ခ်က္မျပဳမီတြင ္
အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက၀္န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့တစ္စံုတစ္ရာမ ွ
ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈ မရွိရ။ 
 အသင္းအဖဲြ႔ သင္တန္းေက်ာင္း (သို႔) အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခုသည ္မွတ္ပံုတင္ရန္ျငင္းဆိုျခင္းခံရပါက 
တရား႐ုံးသို႔ တရားစဲြတင္ႏူိင္ခြင့္ရွိၿပီး ထိုတရားစြဲတင္ျခင္းေၾကာင္ ့
နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က(္သို႔)ဤအက္ဥပေဒအရ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားသည ္ရပ္တန္႔ျခင္း(သို႔) 
ဆိုင္းငံ့ျခင္းမျဖစ္ေစရပါ။ 
 အသင္းအဖဲြ႔ သင္တန္းေက်ာင္း (သို႔) အဖဲြ႔အစည္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည ္
အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္မ ွသတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္း(သို႔)သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ရမည္။ 
 မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိေသာ အသင္းအဖဲြ႔ သင္တန္းေက်ာင္း (သို႔) အဖဲြ႔အစည္း မ်ားကိ ု
အမ်ားသိရွိေအာင ္အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနမ ွေၾကညာရၿပီး ထိုနာမည္စာရင္းမ်ားသည ္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန ္အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနကန္႔သတ္ခ်က္အရ မေၾကညာသည္အထ ိ
အတည္ျပဳသည္။ 
 ပုဒ္မ ၁၀ ေကာ္မတခီန္႔ရန ္အေျခအေနရွိေသာအခ်ိန္တြင ္
အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနမ ွေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္း၊ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ 
သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ား၊ ႏွင္ ့အြန္လိုင္းမ်ားတြင ္အနည္းဆံုးဆက္တိုက ္(၇) ရက္ေၾကာ္ျငာရမည္။ ပုဒ္မ ၉ 
အရ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ထားေသာ အသင္းအဖဲြ႔ သင္တန္းေက်ာင္း (သို႔) အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ 
ေကာ္မတီျပဳလုပ္ရန ္သင့္ေတာ္ေသာသူ၏ နာမည္စာရင္းကမ္းလွမ္းျခင္းကိ ုသေဘာတူေၾကာင္း စာႏွင္ ့
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာန၏ေၾကညာခ်က ္
ကန္႔သတ္ရက္အတြင္းတြင ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 (၁) ပုဒ္မ ၉ (၁)အရ အသက္ေမြးမႈအသင္းအဖြဲ႕ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၉ (၃)အရ သင္တန္းေက်ာင္း 
သည္ ပုဒ္မ ၆(၁)အရ ပုဂၢိဳလ္နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းကုိ အသင္းအဖြ႔ဲ(သုိ႔)သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုစီမွ 
၂ ေယာက္စီ ကမ္းလွမ္းႏိူင္သည္။ 
 (၂) ပုဒ္မ ၉ (၂)အရ အသက္ေမြးမႈအသင္းအဖြဲ႕ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၉ (၄)အရ သင္တန္းေက်ာင္း 
သည္ ပုဒ္မ ၆(၂)အရ ပုဂၢိဳလ္နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းကုိ အသင္းအဖြ႔ဲ(သုိ႔)သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုစီမွ 
၂ ေယာက္စီ ကမ္းလွမ္းႏိူင္သည္။ 
 (၃) ပုဒ္မ ၉ (၅)အရ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၆ (၃)အရ ဥပေဒပုိင္းသူ 
ကၽြမ္းက်င္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရိွေသာသူကုိ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုစီမွ ၂ ေယာက္စီ 
နာမည္ကမ္းလွမ္းႏိူင္သည္။ 
 (၄) ပုဒ္မ ၉ (၆)အရ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၆ (၃)အရ ေဘာဂေဗဒပုိင္းသူ 
ကၽြမ္းက်င္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရိွေသာသူကုိ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုစီမွ ၂ ေယာက္စီ 
နာမည္ကမ္းလွမ္းႏိူင္သည္။ 
 (၅) ပုဒ္မ ၉ (၇)အရ ပုဂၢလိကအသင္းအဖဲြ႔သည္ ပုဒ္မ ၆ (၄)အရ အသင္းအဖဲြ႔တစ္ခုစီမွ ၂ 
ေယာက္စီ နာမည္ကမ္းလွမ္းႏိူင္သည္။ 
 (၆) ပုဒ္မ ၉ (၈)အရ ပုဂၢလိကအသင္းအဖဲြ႔သည္ ပုဒ္မ ၆ (၅)အရ အသင္းအဖဲြ႔တစ္ခုစီမွ ၂ 
ေယာက္စီ နာမည္ကမ္းလွမ္းႏိူင္သည္။ 



 ပုဒ္မ (၉) အရ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အသင္းအဖဲြ႔ သင္တန္းေက်ာင္း (သုိ႔) 
ပုဂၢလိကအသင္းအဖဲြ႔မ်ားသည္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းမရိွပါက 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိ တစ္စုံတစ္ရာမွ ထိခိုက္မႈမျဖစ္ေစပါ။ 
 ပုဒ္မ ၁၁ ပုဒ္မ (၁၀) အတုိင္း အခ်ိန္ျပည့္ၿပီးေသာအခါတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ 
လက္ေထာက္ဌာနအား နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၇ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၀ 
တြင္သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ကုိက္ညီမႈ ရိွမရိွစစ္ေဆးပါ။ အကယ္၍ 
နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူသည္ ပုဒ္မ ၇ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၀ အတုိင္းသတ္မွတ္ထားေသာ 
အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရိွပါက သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္အတြင္းတြင္ 
နာမည္အသစ္ထပ္ကမ္းလွမ္းရန္ အသင္းအဖဲြ႔ သင္တန္းေက်ာင္း (သုိ႔) ပုဂၢလိကအသင္းအဖဲြ႔သုိ႔ 
အေၾကာင္းၾကားပါ။ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ ပါက ထုိ အသင္းအဖဲြ႔ သင္တန္းေက်ာင္း 
(သုိ႔) ပုဂၢလိကအသင္းအဖဲြ႔မ်ားသည္ နာမည္ကမ္းလွမ္းရန္ စြန္႔လႊတ္သည္ဟု ယူဆသည္။ 
 ပုဒ္မ ၁၀ အရ နာမည္ကမ္းလွမ္းရန္အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္ 
နာမည္ကမ္းလွမ္းခံရသူသည္ ေသဆုံး (သုိ႔) နာမည္ကမ္းလွမ္းရန္သေဘာတူစာကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း 
(သုိ႔) အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းမျပည့္စုံျခင္း မ်ားရိွပါက 
အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႏွင့္ 
နာမည္အသစ္ထပ္မံကမ္းလွမ္းျခင္း မရိွရန္လည္းျဖစ္ႏိူင္သည္။ 
 ပုဒ္မ ၁၂ နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းအခ်ိန္ျပည့္ေသာအခါတြင္ ပုဒ္မ ၁၃ (၁) (၂) (၃) (၄) 
ႏွင့္ (၅) အရ ေဖာ္ျပထားေသာ ကမ္းလွမ္းသူ ၂ ေယာက္ထက္နည္းပါက 
အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနအား အခ်ိန္တုိးေပးရန္ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၀ အရ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္မွစ၍ ရက္ ၃၀ ထက္မေက်ာ္ အခ်ိန္တုိးေပးရမည္။ 
 သတ္မွတ္ထားေသာတုိးခ်ဲ႕အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ၿပီး နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူသည္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ အတုိင္း နည္းေနပါက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးအတြင္းေရးမွဴး၊ ႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ပုဒ္မ ၆ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၇ 
အရသတ္မွတ္ထားေသာအရည္အခ်င္းႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာသူကုိ 
ေကာ္မတီအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ရန္နာမည္ကမ္းလွမ္းၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္အေရအတြက္အတုိင္း 
ျပည့္စုံေအာင္ကမ္းလွမ္းရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၁၃ ပုဒ္မ ၁၀ ပုဒ္မ ၁၁ (သုိ႔) ပုဒ္မ ၁၂ အရ 
နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းအခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ၿပီးပါက အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနမွ 
နာမည္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကုိ အစည္းအေ၀းတြင္ စုေပါင္းတုိင္ပင္ၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္း 
အခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။ 
 (၁) ပုဒ္မ ၉ (၁)အရ အသက္ေမြးမႈအဖဲြ႔အစည္းမွ ပုဒ္မ ၁၀ (၁) အရ 
နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူကုိ အခ်င္းခ်င္း ေရြးခ်ယ္ၿပီး ပုဒ္မ ၆ (၁)အရ 
ေကာ္မတီျဖစ္ရန္သင့္ေတာ္သူ ၂ ေယာက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အသံလႊင့္လုပ္ငန္းပုိင္း ၁ ေယာက္ ႏွင့္ 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းပုိင္း ၁ ေယာက္ခဲြရမည္။ ပုဒ္မ ၉ (၃)အရ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ပုဒ္မ ၁၀ (၁) 
အရ နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူကုိ အခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ၿပီး ပုဒ္မ ၆ (၁)အရ 
ေကာ္မတီျဖစ္ရန္သင့္ေတာ္သူ ၂ ေယာက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အသံလႊင့္လုပ္ငန္းပုိင္း ၁ ေယာက္ ႏွင့္ 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းပုိင္း ၁ ေယာက္ခဲြရမည္။ 
 (၂) ပုဒ္မ ၉ (၂)အရ အသက္ေမြးမႈအဖဲြ႔အစည္းမွ ပုဒ္မ ၁၀ (၂) အရ 
နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူကုိ အခ်င္းခ်င္း ေရြးခ်ယ္ၿပီး ပုဒ္မ ၆ (၂)အရ 



ေကာ္မတီျဖစ္ရန္သင့္ေတာ္သူ ၂ ေယာက္ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၉ (၄)အရ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ပုဒ္မ ၁၀ (၂) 
အရ နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူကုိ အခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ၿပီး ပုဒ္မ ၆ (၂)အရ 
ေကာ္မတီျဖစ္ရန္သင့္ေတာ္သူ ၂ ေယာက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ရမည္။ 
 (၃) ပုဒ္မ ၁၀ (၃) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၀ (၄)အရ နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူကုိ ခြဲၿပီး 
အခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ၿပီး ပုဒ္မ ၆ (၃) အရ ေကာ္မတီျဖစ္ရန္သင့္ေတာ္သူ ၈ ေယာက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး 
ဥပေဒပုိင္းတြင္ ၄ ေယာက္ ႏွင့္ ေဘာဂေဗဒပုိင္းတြင္ ၄ ေယာက္စီ ေရြးခ်ယ္ရမည္။ 
 (၄) ပုဒ္မ ၁၀ (၅)အရ နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူကုိ အခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ၿပီး ပုဒ္မ ၆ 
(၄)အရ ေကာ္မတီျဖစ္ရန္သင့္ေတာ္သူ ၄ ေယာက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ပုိင္းတြင္ ၂ ေယာက္ ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ပုိင္းတြင္ ၂ ေယာက္ ေရြးခ်ယ္ရမည္။ 
 (၅) ပုဒ္မ ၁၀ (၆)အရ နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူကုိ အခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ၿပီး ပုဒ္မ ၆ 
(၅)အရ ေကာ္မတီျဖစ္ရန္သင့္ေတာ္သူ ၂ ေယာက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ရမည္။ 
 ေရြးခ်ယ္ျခင္းအမွတ္ေပးျခင္းႏွင့္နည္းလမ္းမ်ားသည္ 
အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္းျဖစ္ရၿပီး 
အမွတ္အမ်ားဆုံးရရိွသူကုိ ေရြးခ်ယ္ခံရသူအျဖစ္ အစဥ္လုိက္ထားရမည္။ 
 အပုိဒ ္၁ ႏွင့္ အပုိဒ ္၂ အတုိင္း လူပုဂၢိဳလ္ေရြးခ်ယ္ၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္ ပုဒ္မ (၁) (၂) (၃) 
(၄) ႏွင့္ (၅) အတုိင္း ေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္ ပုဒ္မ ၆ (၁) (၂) (၃) (၄) ႏွင့္ (၅) အတုိင္း 
အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စုံသူျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ အထက္ပါအတုိင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ 
နာမည္ကမ္းလွမ္းခြင့္ရိွေသာ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ အသင္းအဖဲြ႔ သင္တန္းေက်ာင္း (သုိ႔) 
အဖြ႔ဲအစည္းသုိ႔ စတင္ေၾကညာသည့္ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၉၀ မေက်ာ္တြင္ ၿပီးစီးေအာင္ 
စီရင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

 
အပုိင္း ၃ 

ေခၚယူျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ 
ေကာ္မတီအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာနာမည္စာရင္းရရိွလာျခင္း 

 ပုဒ္မ ၁၄ ေကာ္မတီေရြးခ်ယ္ရန္ႏွင့္တည္ခ့ံရန္ရိွေသာ အေျခအေနတြင္ ၁၅ ဦးေရရိွ 
ေခၚယူျခင္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ကုိ တည္ေထာင္ၿပီး ေအာက္ပါ ေကာ္မတီျဖစ္သင့္သူကုိ 
ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ပါ 
 (၁) ႏိူင္ငံေတာ္လူမႈအခြင့္အေရးဥကၠဌ 
 (၂) ႏိူင္ငံေတာ္စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအတုိင္ပင္ခံေအာက္လႊတ္ေတာ္နာယက 
 (၃) ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 
 (၄) ကာကြယ္ေရးအတြင္းေရးမွဴး 
 (၅) သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန 
 (၆) ႏိူင္ငံေတာ္အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာညႊန္ၾကားေရးမွဴး 
 (၇) အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ 
 (၈) ထိုင္းႏိူင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအားလုံး၏ေအာက္လႊတ္ေတာ္နာယက 
 (၉) ထုိင္းႏိူင္ငံဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းစာေရး သမၼတ 
 (၁၀) ေရဒီယုိအသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအသက္ေမြးမႈအသင္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ 



 (၁၁) NGO မ်ား၏ ညိွႏႈိင္းေရးေကာ္မတီဥကၠဌ 
 (၁၂) ထုိင္းကုမၸဏီသင္တန္းေက်ာင္းေထာက္ပံ့အသင္းဥကၠဌ 
 (၁၃) ထုိင္းေရဒီယုိႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းအလုပ္အကုိင္ေကာင္စီ 
 (၁၄) ႏိူင္ငံေတာ္ေက်းလက္ေရဒီယုိအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ 
 (၁၅) သုံးစဲြသူအသင္းအဖဲြ႕အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ 
 
 
 
 ေခၚယူျခင္းဥကၠဌႏွင့္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေကာ္မတီအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရိွၿပီး အပုိဒ ္၁ 
အရ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားသည္ အပုိင္း ၂ အတုိင္း နာမည္ကမ္းလွမ္းရန္အတြက္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္မရိွပါ။ 
 ေခၚယူျခင္းေကာ္မတီအဖြ႔ဲအား ေခၚယူျခင္းေကာ္မတီတစ္ေယာက္ေရြးခ်ယ္၍ 
ေခၚယူျခင္းေကာ္မတီအဖြ႔ဲမွ ေခၚယူျခင္းေကာ္မတီအဖဲြ႔လက္ေထာက္ 
ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္ေရြးခ်ယ္ပါ။ 
 အကယ္၍ ေခၚယူျခင္းေကာ္မတီအဖဲြ႔တြင္ 
ရာထူးလစ္လပ္ေနျခင္း(သုိ႔)ရိွၿပီးလုပ္ငန္းမေဆာင္ရြက္ႏိူင္ျခင္း ရိွေသာအေျခအေနတြင္ 
ေခၚယူျခင္းေကာ္မတီအဖြ႔ဲတြင္ လူဦးေရ တစ္၀က္ထက္မနည္းရိွေနပါက က်န္ရိွေနေသာ 
လူဦးေရျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပါ။ 
 အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနအား ေကာ္မတီေခၚယူျခင္းႏွင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၁၅ ေကာ္မတီေရြးခ်ယ္ျခင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ 
အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနမွ ပုဒ္မ ၆ အတုိင္း အရည္အခ်င္းျပည့္၀သူမ်ား 
ေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ အမ်ားသူသိရိွေအာင္ ေရဒီယုိအသံလႊင့္ျခင္း၊ ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ 
သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ား ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္မ်ားတြင္ ရက္ ၃၀ ဆက္တုိက္ ေၾကညာပါ။ 
 ေကာ္မတီအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွသူမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၁၀ အရ အသင္းအဖဲြ႔ 
သင္တန္းေက်ာင္း (သုိ႔) အဖဲြ႔အစည္းမွ နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူမ်ား မျဖစ္ရ။ 
 အပုိဒ ္၁ အရ သတ္မွတ္ခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ၿပီးပါက ေခၚယူျခင္းေကာ္မတီအဖဲြ႔အား 
ေကာ္မတီျဖစ္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သူမ်ားကုိ ပုဒ္မ ၆ (၁) (၂) (၃) (၄) ႏွင့္ (၅) ထက္ 
အေရအတြက္ ၂ ဆထက္ပုိမ်ားေသာ လူဦးေရကုိ ေရြးခ်ယ္သုံးသပ္ပါ။ 
 သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ားသည္ အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနမွ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ အတုိင္းျဖစ္ရၿပီး အမွတ္အမ်ားဆုံးရရိွသူကုိ ေရြးခ်ယ္ခံရသူအျဖစ္ 
အစဥ္လုိက္ထားရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၁၃ အပုိဒ ္၃ မွ အခ်က္အလက္ကုိယူေဆာင္ၿပီး ေခၚယူျခင္းဘုတ္အဖဲြ႔၏ 
ေကာ္မတီျဖစ္ရန္ သင့္ေတာ္သူကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အသုံးျပဳရမည္။ 
 ေရြးခ်ယ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈရရိွသူသည္ တရား႐ံုးတြင္တရားစဲြဆုိႏိူင္ၿပီး 
တရား႐ံုးမွအျခားစီရင္ခ်က္ သုံးသပ္ေပးျခင္းမွလြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 
ရပ္တန္႔ေစျခင္း (သုိ႔) ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္းတစ္စုံတစ္ရာမွ မျဖစ္ေစပါ။ အကယ္၍ တရား႐ံုးမွ 
စီရင္ခ်က္သည္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူအား အရည္အခ်င္းႏွင့္မျပည့္စုံျခင္း (သုိ႔) 
တားျမစ္ခ်က္လကၡဏာရိွျခင္း (သုိ႔) ဥပေဒႏွင့္အညီေရြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ျခင္းမ်ားဟု 
စီရင္သုံးသပ္ခ်က္ခ်ပါက ေရြးခ်ယ္ခံရသူကုိ စီရင္သုံးသပ္ၿပီးတဲ့ေန႔မွစ၍ ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ေစသည္။ 
 



 
 
 
 
 

အပုိင္း ၄ 
ေကာ္မတီေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ခန္႔အပ္ျခင္း 

 ပုဒ္မ ၁၆ အပုိင္း ၂ အရ အခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင့္ အပုိင္း ၃ အရ ေခၚယူျခင္းတုိ႔မွ 
ရရိွေသာ နာမည္စာရင္းမ်ားရရိွၿပီးေသာအခါတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္မွ 
ထုိနာမည္စာရင္းမ်ားကုိ စာရင္းတစ္ခုထဲတြင္ စုစည္းၿပီး နာမည္ကမ္းလွမ္းသူအေရအတြက္သည္ 
ပုဒ္မ ၆ (၁) (၂) (၃) (၄) ႏွင့္ (၅) တြင္သတ္မွတ္ထားေသာ  အေရအတြက္ ၂ ဆ 
ထက္မ်ားေနပါက ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထားေသာ (သုိ႔) ပုဒ္မ ၆ အရ 
သင့္ေတာ္ေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္သက္ေသမ်ားပါ၀င္ေသာ 
ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္မွ 
ဆက္လက္သုံးသပ္ေဆာင္ရြက္ႏိူင္ရန္တင္ျပရန္အတြက္ ပုဒ္မ ၁၃ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၅ အရ နာမည္စာရင္း 
လက္ခံရရိွၿပီးေနာက္ ရက္ ၃၀ အတြင္းတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ဦးစီးဌာနသုိ႔ တင္ျပရမည္။ 
 အပုိင္း ၂ အရ အခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင့္ အပုိင္း ၃ အရ ေခၚယူျခင္းတုိ႔မွ 
နည္းလမ္းတစ္ခုခုသည္ ပုဒ္မ ၁၃ အပုိဒ ္၃ အရသတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္အတြင္းတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမၿပီးဆုံးပါက အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ ဌာနမွ သင့္ေတာ္ေသာသူကုိ 
ေရြးခ်ယ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္တြင္းၿပီးဆုံးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ထင္ရွားစြာ 
ေဖာ္ျပထားေသာ (သုိ႔) ပုဒ္မ ၆ အရ သင့္ေတာ္ေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပသည့္သက္ေသမ်ားပါ၀င္ေသာ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္မွ 
ဆက္လက္သုံးသပ္ေဆာင္ရြက္ႏိူင္ရန္တင္ျပရန္အတြက္ ပုဒ္မ ၁၃ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၅ အရ 
နာမည္စာရင္းလက္ခံရရိွၿပီးေနာက္ ရက္ ၃၀ အတြင္းတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ဦးစီးဌာနသုိ႔ 
တင္ျပရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၁၇ ပုဒ္မ ၆ အရေကာ္မတီရရိွရန္အတြက္ အထက္လႊတ္ေတာ္ဦးစီးဌာနသည္ 
အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနမွ နာမည္စာရင္းလက္ခံရရိွၿပီးသည့္ေနာက္ ရက္ ၆၀ 
အတြင္းတြင္ ၿပီးဆုံးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အမွတ္အမ်ားဆံုးရရိွသူကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး 
လွ်ိဳ႕၀ွက္အမွတ္ေပးၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူကုိ သိရိွေအာင္အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 
 အပုိဒ ္၁ အရ အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေသာအခါ ပုဒ္မ ၆ အရ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အေရအတြက္အတုိင္း မျပည့္ေသးပါက အထက္လႊတ္ေတာ္ဦးစီးမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သုိ႔တင္ျပၿပီး 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ နာမည္စာရင္းမ်ားကုိ ၀န္ႀကီးအဖြ႔ဲသုိ႔ တင္ျပၿပီး ပုဒ္မ ၆ အတုိင္း 
အေရအတြက္အတုိင္းျပည့္ရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံမွ 
နာမည္စာရင္းလက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ ရက္ ၃၀ အတြင္း ၿပီးဆုံးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 အပိုဒ ္၁ (သို႔) အပုိဒ ္၂ အရ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားသည္ အေရအတြက္ျပည့္ 
ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ ၁၅ ရက္အတြင္းတြင္ ေကာ္မတီဦးစီး 
တစ္ေယာက္ႏွင့္ေကာ္မတီဦးစီးလက္ေထာက္ တစ္ေယာက္ ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ 
စုေပါင္းအစည္းအေ၀းထုိင္ၿပီး ရလဒ္ကုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သုိ႔တင္ျပရမည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဘုရင္မင္းျမတ္ကုိ 
တင္ျပၿပီး ရာထူးခန္႔အပ္ရန္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။  
 
 



 ပုဒ္မ ၁၈ ပုဒ္မ ၁၇ အရ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူသည္ ပုဒ္မ ၈ (၁) (၂) (သုိ႔) (၃) အရ 
တားျမစ္ လကၡဏာမ်ား ရိွေနေသာအေျခအေနတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဘုရင္မင္းျမတ္သုိ႔တင္ျပၿပီး 
ေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္ ပုဒ္မ ၈ (၁) (သုိ႔) (၂) အရ ပုဂၢိဳလ္မွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးျခင္း (သုိ႔) ပုဒ္မ ၈ (၃)အရ 
အသက္ေမြးလုပ္ငန္း (သုိ႔) လုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးေၾကာင္း သက္ေသအျပည့္အစုံျဖင့္ ၁၅ 
ရက္အတြင္း တင္ျပျခင္း ၿပီးမွသာ ရာထူးခန္႔အပ္ေပးမည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ 
မႏႈတ္ထြက္ျခင္း (သုိ႔) သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္တြင္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္း (သုိ႔) 
လြတ္လပ္လုပ္ငန္း မ်ားမွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းမရိွပါက ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ 
ေကာ္မတီအျဖစ္ေရြးခ်ယ္မႈမခံခဲ့ရျခင္းဟု ယူဆၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္ လက္ေထာက္မွ ပုဒ္မ ၁၆ 
အတုိင္းတင္ျပေသာ နာမည္စာရင္းမွ ေကာ္မတီအသစ္ကုိ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္မည္။ 

 
 

အပုိင္း ၅ 
ေကာ္မတီရာထူးထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ျခင္း 

 ပုဒ္မ ၁၉ ေကာ္မတီသည္ ဘုရင္မင္းျမတ္ရာထူးခ်ီးျမွင့္ၿပီးသည့္ရက္မွစ၍ သက္တမ္း 
၆ ႏွစ္ရိွၿပီး သက္တမ္းတစ္ႀကိမ္သာ ရာထူးထမ္းေဆာင္ခြင့္ရိွသည္။ 
 သက္တမ္းအရ ရာထူးၿပီးဆုံးေသာ ေကာ္မတီကုိ ဘုရင္မင္းျမတ္မွ 
ေကာ္မတီအသစ္မခန္႔အပ္မီအထိ ရာထူးဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 
 သက္တမ္းမေစ့မီ ရက္ ၉၀ အလုိတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနမွ 
နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းႏွင့္ ေကာ္မတီအသစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားကုိ 
ၿပီးဆုံးေအာင္အျမန္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၂၀ သက္တမ္းေစ့ ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ခံရျခင္းအျပင္ 
ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ခံရျခင္းမ်ားမွာ 
 (၁) ေသဆုံး 
 (၂) အသက္ ၇၀ ႏွစ္ျပည့္ 
 (၃) ႏႈတ္ထြက္ျခင္း 
 (၄) ပုဒ္မ ၇ အရ အရည္အခ်င္းမျပည့္စုံ (သုိ႔) တားျမစ္လကၡဏာရိွျခင္း 
 (၅) ပုဒ္မ ၈ ကုိ က်ဴးလြန္မႈျပဳလုပ္ျခင္း 
 (၆) ပုဒ္မ ၂၁ အရ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ရာထူးပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း 
 (၇) ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေကာ္လပ္ရွင္းကာကြယ္ေရးႏွင့္တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ 
က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ရာထူးပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း 
 
 အခ်က္(၁) (၂) (သုိ႔) (၃) အရ ေကာ္မတီရာထူးမွ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္းအား 
ဘုရင္မင္းျမတ္သိရိွေအာင္ တင္ျပရၿပီး အခ်က္ (၄) (၅) (၆) (သုိ႔) (၇) အရ 
ရာထူးပယ္ဖ်က္ခံရပါက ဘုရင္မင္းျမတ္မွ ရာထူးပယ္ဖ်က္ ေပးရန္အတြက္ တင္ျပရမည္။ 
ထုိဘုရင္မင္းျမတ္အမိန္႔ေတာ္သည္ အရည္အခ်င္းမျပည့္စုံသည့္ေန႔(သုိ႔) 
တားျမစ္လကၡဏာရိွသည့္ေန႔ (သုိ႔) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ေန႔ (သုိ႔) အထက္လႊတ္ေတာ္မွ 
ရာထူးပယ္ဖ်က္ေပးသည့္ေန႔ (သုိ႔) ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ခံရသည့္ေန႔ မွစ၍ အသုံးျပဳႏိူင္သည္။ 
 အပုိဒ ္၁ အရ ကိစၥရပ္ရိွပါက က်န္ရိွေနေသာ ေကာ္မတီမ်ားမွ 
လုပ္ငန္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ က်န္ရိွေနေသာ ေကာ္မတီအတုိင္း 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းဟု ယူဆၿပီး က်န္ရိွအေရအတြက္သည္ ၆ ေယာက္ထက္မနည္းရ။ 



 သက္တမ္းမေစ့မီရာထူးမွပယ္ဖ်က္ခံရျခင္းအေျခအေနတြင္ ရာထူးအပ္ခံရသူမွ 
အစားထုိးထမ္းေဆာင္ၿပီး အရင္ေကာ္မတီသက္တမ္းျပည့္သည္အထိထမ္းေဆာင္ရမည္။ 
က်န္ရိွေသာသက္တမ္းသည္ ၃ ႏွစ္မျပည့္ပါက ထုိရာထူးအပ္ခံရသူသည္ ေနာက္သက္တမ္းတစ္ခု 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရိွသည္။ 
 ေကာ္မတီဦးစီး (သုိ႔) ေကာ္မတီဦးစီးလက္ေထာက္သည္ အပုိဒ ္၁ အရ 
ရာထူးပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရပါက ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၿပီး 
ေကာ္မတီတစ္ေယာက္ကုိ ေကာ္မတီဦးစီး (သုိ႔) ေကာ္မတီဦးစီး လက္ေထာက္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္၍ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သုိ႔တင္ျပၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဘုရင္မင္းျမတ္သုိ႔တင္ျပၿပီး ကိစၥရပ္ေပၚမူတည္၍ 
ေကာ္မတီဦးစီး (သုိ႔) ေကာ္မတီဦးစီးလက္ေထာက္ ခန္႔အပ္ေပးမည္။ 
 ပုဒ္မ ၂၁ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုတြင္ရိွေသာ စုေပါင္းအေရအတြက္ထဲမွ 
ေလးပုံတစ္ပုံထက္မနည္းေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အသင္းသားမ်ား (သုိ႔) 
အထက္လႊတ္ေတာ္အသင္းသားမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာမေကာင္းသည့္ 
အျပဳအမူမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ (သုိ႔) တာ၀န္၀တၱရားမွျပင္းထန္စြာပ်က္ကြက္ေသာ ေကာ္မတီကုိ 
ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ေပးရန္အတြက္ အထက္လႊတ္ေတာ္ဦးစီးသုိ႔ တင္ျပႏိူင္သည္။  
 အပုိဒ ္၁ အရ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အသင္းသားမ်ားအားလုံး၏ 
ငါးပုံသုံးပုံထက္မနည္းေသာ သေဘာတူခ်က္မ်ားကုိ ရရိွမွသာျဖစ္သည္။ 
 ပုဒ္မ ၂၂ ေကာေဆာေထာေခ်ာသည္ ဥပေဒမွသတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း 
အရည္အခ်င္းျပည့္၀စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရိွေသာအေျခအေနတြင္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာတစ္ဖဲြ႔လုံး ရာထူးမွ ပယ္ဖ်က္ေပးေစရန္အတြက္ 
အထက္လႊတ္ေတာ္ဦးစီးသုိ႔တင္ျပႏိူင္သည္။ 
 (၁) ေအာက္လႊတ္ေတာ္တစ္ခုလုံးတြင္ရိွေသာ အသင္းသားမ်ားမွ 
ေလးပုံတစ္ပုံထက္မနည္းေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အသင္းသားမ်ား 
 (၂) အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ခုလုံးတြင္ရိွေသာ အသင္းသားမ်ားမွ 
ေလးပုံတစ္ပုံထက္မနည္းေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္အသင္းသားမ်ား 
 (၃) အပုိဒ ္၁ အရေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရေသာ သုံးစဲြသူျပည္သူလူထု ၃၀၀၀၀ 
ေယာက္ထက္မနည္းၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္မွသတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း အထက္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ 
စာတင္ျပေသာသူမ်ား 
 
 အပုိဒ ္၁ အရ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ 
ရိွေနေသာအသင္းသားမ်ားအားလုံး၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံထက္မနည္းေသာ သေဘာတူခ်က္မ်ားရရိွၿပီး 
ပုဒ္မ ၇၂ အတုိင္း အထက္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ေပးပုိ႔ေသာ ေကာ္မတီအဖဲြ႔မ်ား၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားကုိပါ ပူးတဲြတင္ျပၿပီး 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ သုံးသပ္ခ်က္အျဖစ္တင္ျပရမည္။ 
 အပုိဒ ္၁ အရ ေကာ္မတီမ်ားသည္ တစ္ဖဲြ႔လုံး ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ခံရပါက 
ေကာ္မတီအသစ္မခန္႔အပ္မီအထိ လုိအပ္သေလာက္သာ ရာထူးေဟာင္းတြင္ 
ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္သြားရမည္။ 
အပုိင္း ၆ 
ေကာ္မတီအဖဲြ႔၏ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ ရာထူးအာဏာ 



 ပုဒ္မ ၂၃ ေကာေဆာေထာေခ်ာမ်ား၏ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ မ်ားသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ျဖစ္ရမည္။ 
 အစည္းအေ၀းတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေသာ ေကာ္မတီအေၾကာင္း 
သုံးသပ္ခ်က္ခ်ရန္ျဖစ္ပါက ထုိေကာ္မတီသည္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ ပါ၀င္ခြင့္မရိွ။ 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာသည္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကုိ 
ေကာ္မတီတစ္ေယာက္(သုိ႔)ေကာ္မတီအမ်ားကုိ တာ၀န္လဲြအပ္ခြင့္ရိွၿပီး 
ထုိလြဲအပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကုိ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ လက္ခံရန္ 
ျငင္းပယ္ခြင့္မရိွ။ 
 ပုဒ္မ ၂၄ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ ႏွင့္ ေကာေထာေခါ တုိ႔၏ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္သည္ အမ်ားအက်ိဳးအေပၚ ပတ္သက္ေသာ(သုိ႔)ထိခုိက္မႈရိွပါက 
အစည္းအေ၀း၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရသာ ေဆာင္ရြက္ရၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ 
အီလက္ထေရာနစ္သတင္းမ်ားမွ (သုိ႔) ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ေသာ 
အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း(သုိ႔) တစ္ဖဲြ႔ခ်င္း၏ 
ထင္ျမင္ခ်က္ ရလဒ္မ်ားကုိ အမ်ားသူသိရိွေအာင္ ထင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရမည္။ 
 အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒအတုိင္း အစုိးရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ပါက ေၾကညာရန္မလုိအပ္ဘဲ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ 
ထုိအခ်က္အလက္မ်ား မေၾကညာရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိူင္သည္။ 
 အပုိဒ ္၁ အတုိင္း အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေၾကညာျခင္းကုိ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ရက္ ၃၀ မေက်ာ္တြင္ ေၾကညာရၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ 
မေၾကညာႏိူင္ပါက ၁၅ ရက္တုိးႏိူင္ၿပီး တုိးခ်ဲ႕ရသည့္ ခုိင္လုံသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ 
တင္ျပရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၂၅ ေကာ္မတီအား ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေကာ္လပ္ရွင္း 
ကာကြယ္ေရးႏွင့္တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ ေကာ္မတီအား အျမင့္ဆုံးရာထူးကုိ ထမ္းေဆာင္ၿပီး 
ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒအရ တာ၀န္ရိွသူမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ 
 
 
 
 ပုဒ္မ ၂၆ ေကာ္မတီဦးစီး၊ ေကာ္မတီဦးစီးလက္ေထာက္ ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား 
အခ်ိန္ျပည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။  
 ေကာ္မတီဦးစီး၊ ေကာ္မတီဦးစီးလက္ေထာက္ ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ လခမ်ားကုိ 
အမိန္႔ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း လအလုိက္ေပးေခ်ေပးမည္။ 
 ေကာ္မတီဦးစီး၊ ေကာ္မတီဦးစီးလက္ေထာက္ ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်ေသာလမ္းစရိတ္မ်ားသည္ အမိန္႔ထဲတြင္ 
သတ္မွတ္ထားေသာပမာဏထက္မပုိပါက ထုတ္ယူႏိူင္သည္။ 
 ပုဒ္မ ၂၇ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ေအာက္ပါအတုိင္း တာ၀န္အာဏာရိွေစသည္။ 
 (၁) အသံလုိင္းႀကီးၾကပ္ျခင္း ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္မ်ား၊ 
ႏိူင္ငံေတာ္အသံလုိင္းသတ္မွတ္ဇယားမ်ား၊ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း 
ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္မ်ား၊ 



ေရဒီယုိလုိင္းေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္၊ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
တုိ႔ကုိျပဳလုပ္ေပးျခင္း 
 (၂) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ေရဒီယုိလုပ္ငန္း ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳေသာ အသံလုိင္းမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးျခင္း 
 (၃) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လကၡဏာႏွင့္ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္း 
 (၄) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (သုိ႔) 
ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ အသံလုိင္း ႏွင့္ 
ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရးမ်ားကုိ သုံးသပ္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း ႏွင့္ 
ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ 
ထုိခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္(သုိ႔)ကုန္က်စရိတ္  မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္း 
 (၅) အသံလုိင္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာအသုံးျပဳႏိူင္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ 
အသံလုိင္းလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားတူႏွင့္ကြဲျပားလုပ္ငန္းအၾကားတြင္ အခ်င္းခ်င္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွ 
ကင္းရွင္းေစျခင္း 
 (၆) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
သုံးစဲြသူမ်ားမွ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လ်င္ျမန္ မွန္ကန္ တရားမွ်တမႈမ်ား 
ရရိွေစရန္အတြက္ သုံးသပ္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း ႏွင့္ 
နည္းလမ္းႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ၿပီး ထုိခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္(သုိ႔)ကုန္က်စရိတ္  မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္း  
 (၇) ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကုိ သုံးသပ္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း 
ႏွင့္ နည္းလမ္းႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ၿပီး ထုိခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္(သုိ႔)ကုန္က်စရိတ္  မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္း 
 (၈) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတူႏွင့္ လုပ္ငန္းတစ္မ်ိဳးစီအၾကား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၌ 
အသုံးျပဳရာတြင္(သုိ႔)ဆက္သြယ္ရာတြင္ နည္းလမ္းႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္း 
ႏွင့္ အသုံးျပဳႏႈန္းထား(သုိ႔) ဆက္သြယ္မႈႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္  
နည္းလမ္းႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားအက်ိဳးကုိ အဓိကထားၿပီး 
သံုးစဲြသူ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူႏွင့္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွသူ (သုိ႔) 
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးသူအၾကားတုိ႔အေပၚ တရားမွ်တမႈရိွေစျခင္း 
 (၉) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အမ်ားအက်ိဳးကုိ အဓိကထားၿပီး သံုးစဲြသူ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူတုိ႔အေပၚ တရားမွ်တမႈရိွေစေသာ 
၀င္ေၾကးဖဲြ႔စည္းပုံႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈခ ဖဲြ႔စည္းပုံ မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္း 
 (၁၀) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ 
ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ တက္ႏိုေလာ္ဂ်ီပုိင္း 
အရည္အေသြးႏွင့္လကၡဏာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္း 
 (၁၁) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
တရားမွ်တမႈမရိွေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္း (သုိ႔) ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္း 
အျပဳအမူမျပဳေစရန္အတြက္ ကာကြယ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္း 



 (၁၂) ပုဒ္မ ၅၀ အတုိင္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အားလုံးပ်ံ႕ႏံွ႔ေအာင္ 
ႏွင့္တန္းတူညီတူရရိွေအာင္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္း 
 (၁၃) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏  ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း မခံရေစရန္အတြက္ 
ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးအသုံးျပဳရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္ခ်င္း၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခြင့္အေရးႏွင့္ 
လြတ္လပ္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း ႏွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္း၊ ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ အသံလုိင္းမ်ား အက်ိဳးအမ်ားဆုံး 
အသုံးျပဳႏိူင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား တန္းတူညီတူလက္ခံရရိွႏိူင္ရန္အတြက္ 
အခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္ျခင္းမ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း 
 (၁၄) ႏိူင္ငံႏွင့္ႏိူင္ငံအၾကား အသံလုိင္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ဆက္သြယ္ေပးျခင္း 
 (၁၅) အခ်င္းခ်င္းေႏွာင့္ယွက္မႈရိွေသာ အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း ျပႆနာမ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ေျဖရွင္းျခင္း 
 (၁၆) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ေလ့လာစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးျခင္း 
 (၁၇) အသံလုိင္းအသုံးျပဳေသာ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
သတင္းမီဒီယာ အခ်င္းခ်င္း (သုိ႔)အျခားပုဂၢိဳလ္မွ ၾကားျဖတ္မီဒီယာအခြင့္အေရးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 
(သုိ႔) လက္၀ါးအုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ သတင္းလက္ခံရရိွျခင္းလြတ္လပ္မႈကုိ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း (သုိ႔) 
ျပည္သူလူထုမ်ား၏ မ်ားျပားေသာ သတင္းမ်ား လက္ခံရရိွျခင္းကုိ ပိတ္ပင္ေစျခင္းမ်ားျဖစ္ေစသည့္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း လကၡဏာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း 
 (၁၈) ခြင့္ျပဳစာရရိွေသာသူ၊ အစီအစဥ္မ်ားထုတ္လုပ္သူ ႏွင့္ 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းမီဒီယာအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း ျပဳလုပ္ေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ အုပ္စုလုိက္ 
ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အုပ္စုဖဲြ႔ျခင္းမ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံေပးၿပီး အသက္ေမြးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 
က်င့္၀တ္မ်ား ႏွင့္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူအခ်င္းခ်င္းက်င့္၀တ္မ်ားရိွေစရန္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း တာ၀န္ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ 
 (၁၉) ပုဒ္မ ၅၈ အရ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား(သုိ႔)ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ ထုတ္လႊတ္ျခင္း 
 (၂၀) ပုဒ္မ ၅၂ အရ ရန္ပုံေငြသုိ႔ထည့္ရန္ေငြအပါအ၀င္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ 
အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း 
 (၂၁) ပုဒ္မ ၅၅ အတုိင္း ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔မွ တင္ျပေသာ 
ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမ်ားကုိ သုံးသပ္ေပးျခင္းႏွင့္သေဘာတူခ်က္မ်ားေပးျခင္း 
 (၂၂) အသံလုိင္းစီမံခန္႔ခဲြေရး၊ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (သုိ႔) ပတ္သက္ေသာအျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းမ်ား ထုိင္းအစုိးရႏွင့္ႏိူင္ငံျခားအစုိးရ (သုိ႔) 
ႏိူင္ငံအၾကားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား ညိွႏႈိင္းရာတြင္(သုိ႔)သေဘာတူခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ 
အခ်က္မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း 
 (၂၃) အသံလုိင္းစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အသံလုိင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 



အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း (သုိ႔) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း (သုိ႔) ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဌာနသုိ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးျခင္း 
 (၂၄) ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ တာ၀န္အာဏာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 
ေၾကညာခ်က္မ်ား (သုိ႔) အမိန္႔မ်ားကုိ ထုတ္ျခင္း 
 (၂၅) ဤအမိန္႔စာထဲ(သုိ႔)အျခားဥပေဒမ်ားထဲတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အျခားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
 အခ်က္ (၁၇)အရ ၾကားျဖတ္မီဒီယာအခြင့္အေရးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (သုိ႔) 
လက္၀ါးအုပ္ထားျခင္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းလကၡဏာမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားအား 
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ 
နားေထာင္ပါ။ 
 အပုိဒ ္၁ အရ တာ၀န္အာဏာအသုံးျပဳျခင္းသည္ 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဥပေဒ၊ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဥပေဒ ႏွင့္ ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ မ်ားႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ျခင္းမရိွရ။ 
 ေယဘုယ်အျဖစ္ တင္းၾကပ္အသုံးျပဳေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ေၾကညာမ်ား (သုိ႔) 
အမိန္႔မ်ား အစုိးရျပန္တမ္းတြင္ ေၾကညာၿပီးပါက တင္းၾကပ္အသုံးျပဳႏိူင္သည္။ 
 ပုဒ္မ ၂၈ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွသူႏွင့္ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ နားစဥ္ၿပီး အသံလႊင့္လုပ္ငန္း 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ႏွင့္ ေယဘုယ် တင္းၾကပ္အသုံးျပဳေစေသာ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈၿပိဳင္ဆုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ (သုိ႔) 
သံသယရိွဖြယ္ျပည္သူလူထုကုိ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေစေသာ စည္းကမ္းမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား 
(သုိ႔) အမိန္႔မ်ား မထုတ္မီတြင္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ သုံးသပ္ခ်က္အျဖစ္အသုံးျပဳရန္ျဖစ္သည္။ 
ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္ ႏွင့္ 
ထင္ျမင္ခ်က္နားေထာင္မည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးႀကီးအေၾကာင္းမ်ား၊ 
နားေထာင္ခ်င္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေပးရမည္။ ထင္ျမင္ခ်က္ နားေထာင္ျခင္းသည္ 
ရက္ ၃၀ ထက္မနည္းရၿပီး အေရးႀကီးကိစၥ(သုိ႔)အေလာႀကီးကိစၥရိွေသာအခ်ိန္တြင္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ထင္ျမင္ခ်က္နားေထာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ထက္ 
အခ်ိန္ကုိခ်ဳံ႕ေပးႏိူင္သည္။ 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ ထင္ျမင္ခ်က္နားေထာင္ျခင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ျပဳလုပ္ၿပီး 
ထုိထင္ျမင္ခ်က္အေပၚ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(သုိ႔)သုံးသပ္ခ်က္ ထင္ျမင္ခ်က္ ႏွင့္ 
အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ပူးတဲြတင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ သတင္းမီဒီယာကြန္ယက္ မ်ားတြင္ ထုိထိန္းသိမ္းခ်က္မ်ားကုိ 
ျဖန္႔ရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၂၉ ဤအမိန္႔စာအတုိင္း အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဥပေဒမ်ား (သုိ႔) 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဥပေဒမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏႈန္း(သုိ႔)ကြန္ယက္ဆက္သြယ္ျခင္း 
၀င္ေၾကး (သုိ႔) ၀န္ေဆာင္မႈခမ်ားသတ္မွတ္ေပးျခင္းမ်ားအား ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ 
အမ်ားအက်ိဳးႏွင့္သုံးစဲြသူ၀န္၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ အဘုိးတန္ျခင္း ႏွင့္ 



အရည္အေသြးရိွေသာအရင္းအျမစ္မ်ားရွာေဖြျခင္းႏွင့္ သင့္တင့္ေသာ အရာမ်ားကုိ 
စဥ္းစားသင့္သည္။ 
 ပုဒ္မ ၃၀ ဥပေဒအရျပည္သူလူထုမွ ေတာင္းဆုိေသာ(သုိ႔)တိုင္ၾကားေသာ 
စည္းကမ္းခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား (သုိ႔) 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ(သုိ႔)ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ ပုဂၢလိက ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား 
သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား  ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ၊ 
ေကာေထာေခါ၊ အျခားေကာ္မတီအဖဲြ႔ ႏွင့္ ဤအမိန္႔စာအရ ခန္႔အပ္ေသာ ေကာ္မတီခဲြအဖဲြ႔မ်ား၊ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ လက္ေထာက္ ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားမွ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အကယ္၍ အဆုိပါ စည္းကမ္းခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအခ်ိန္ကုိ မသတ္မွတ္ထားပါက 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ အား လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအခ်ိန္ကုိ သတ္မွတ္ေပးၿပီး ၿပီးဆုံးပါက 
အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ေၾကညာရမည္။ အခ်ိန္သတ္မွတ္မထားေသာဘယ္အေၾကာင္းမဆုိ 
အေၾကာင္းလက္ခံ ရရိွသည့္ေန႔မွစ၍ ၁၅ ရက္မေက်ာ္ ၿပီးဆုံးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ၊ ေကာေထာေခါ၊ အျခားေကာ္မတီအဖဲြ႔ ႏွင့္ 
ဤအမိန္႔စာအရ ခန္႔အပ္ေသာ ေကာ္မတီခဲြအဖဲြ႔မ်ား၊ ေကာေဆာေထာေခ်ာလက္ေထာက္ ႏွင့္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားမွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ 
ခုိင္လုံေသာအေၾကာင္းရင္းမရိွဘဲ အပုိဒ ္၁ အရ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ထက္ 
ေႏွာင့္ေႏွးေသာအေျခအေနတြင္ အျခားသူအားဆုံး႐ႈံးထိခုိက္မႈျဖစ္ေစပါက 
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ ထုိပုဂၢိဳလ္အား ျပန္ေလ်ာ္ေပးရၿပီး ထုိဆုံး႐ႈံးထိခိုက္မႈသည္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္း (သုိ႔) ျပင္းထန္ေသာေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး 
ေႏွာင့္ေႏွးမႈအဓိကျဖစ္ေစေသာ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ၊ ေကာေထာေခါ၊ 
အျခားေကာ္မတီအဖဲြ႔ ႏွင့္ ဤအမိန္႔စာအရ ခန္႔အပ္ေသာ ေကာ္မတီခဲြအဖဲြ႔မ်ား၊ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာလက္ေထာက္ ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားမွ 
ထုိေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကုိ ျပန္ေတာင္းဆုိပါ။ 
 ပုဒ္မ ၃၁  အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း 
လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း မခံရေစရန္ သုံးစြဲသူေစာင့္ေရွာက္ေရးအက်ိဳးမ်ားအတြက္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သုံးစြဲသူမ်ားအေပၚ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ေစရန္အတြက္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံကုိစစ္ေဆးရမည္။ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ေကာ္မတီခဲြအဖဲြ႔ ၂ ဖဲြ႔ ဖဲြ႔ၿပီး 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းပုိင္းသုံးစဲြသူ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပုိင္းသုံးစဲြသူ ေစာင့္ေရွာက္ေရးပုိင္း 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အက်ိဳးျပဳေသာ အသိပညာရိွေသာ၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ႏွင့္ 
အေတြ႔အၾကံဳရိွေသာသူမ်ား ပါ၀င္ၿပီး တုိင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ 
အျခားတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္တင္ျပခ်င္းႏွင့္သုံးသပ္ျခင္းမ်ားတြင္ 
တာ၀န္အာဏာ ရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း 
ျဖစ္ရမည္။ 
 အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း (သုိ႔) ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
သုံးစဲြသူကုိ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ႏိူင္ေသာ 
ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေသာအေျခအေနတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ 



သတ္မွတ္ထားေသာနည္းလမ္းမ်ားတစ္ခုခုျဖင့္ 
စီးပြားပုိင္းပုိမုိမ်ားျပားေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားယူျခင္း (သုိ႔) အေႏွာင့္အယွက္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကုိ 
ကြန္ယက္အသုံးျပဳျခင္း (သုိ႔) ေၾကာ္ျငာျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါက ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ 
ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ရပ္တန္႔ခုိင္းႏိူင္သည္။ 
 ပုဒ္မ ၃၂ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းတြင္ 
ပုဂၢိဳလ္ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အက်ိဳးအတြက္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ဆက္သြယ္ေရးအသုံးျပဳသူ၏ အခြင့္အေရး၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခြင့္အေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး 
ျဖင့္လြတ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ားကုိ သတ္မွတ္ႏိူင္ေသာ 
အာဏာရိွသည္။ 
 အမွားျပဳလုပ္ၿပီးသိမ္းထားျခင္း၊ အက်ိဳးကုိအသုံးျပဳျခင္း (သုိ႔) 
ဆက္သြယ္ေရးအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ သတင္း(သုိ႔) အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္မကုိက္ညီစြာ 
ျဖန္႔ေ၀ျခင္း ရိွပါက ဥပေဒျပစ္ဒဏ္သုံးသပ္ခ်က္အရ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ဆုံး႐ႈံးသူအျဖစ္ 
ယူဆသည္။ 
 ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းခြင့္ျပဳစာရရိွၿပီးေသာသူသည္ အပုိဒ ္၂ အရအမွားျပဳလုပ္ျခင္း (သုိ႔) 
အပုိဒ ္၂ အရ အမွားျပဳလုပ္ေၾကာင္းသိရိွၿပီးေသာ္လည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း(သုိ႔)သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အခ်ိန္တြင္ ဥပေဒအတုိင္း မေဆာင္ရြက္ျခင္း အေျခအေနမ်ားတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္သိမ္းဆည္းျခင္း(သုိ႔)ပယ္ဖ်က္ျခင္း 
ျပဳလုပ္ရန္အာဏာရိွသည္။ 
 ပုဒ္မ ၃၃ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ေကာ္မတီခဲြအဖဲြ႔၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအဖဲြ႔ 
တည္ေထာင္ျခင္း (သုိ႔) ဤအမိန္႔စာ(သုိ႔)အာဏာအပ္ခံရျခင္းအရ တာ၀န္ရိွေသာ တာ၀န္ရိွသူအား 
လြဲအပ္ေပးျခင္း အာဏာရိွသည္။ 
 ေကာ္မတီခဲြႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအဖဲြ႔သည္ ပုဒ္မ ၇ ခ. (၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) 
(၇) (၈) (၉) (၁၀) ႏွင့္ (၁၁)အရ တားျမစ္လကၡဏာမ်ား မရိွရ။ 
 ပုဒ္မ ၃၄ ဤအမိန္႔စာအရတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ 
ေကာေဆာေထာ၊ ေကာေထာေခါ ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈလုိက္နာျခင္းႏွင့္သုံးသပ္ျခင္းေကာ္မတီအဖဲြ႔သည္  အစုိးရဌာနမ်ားအား 
အေၾကာင္းမွန္ေျဖရွင္းရန္၊ သုံးသပ္ရန္အတြက္ပတ္သက္ေသာ 
သက္ေသစာရြက္မ်ားပုိ႔ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ အာဏာရိွသည္။ 
 

အုပ္စု ၂ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

 
အပုိင္း ၁ 

အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ 
 ပုဒ္မ ၃၅ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔ျပဳလုပ္ၿပီး 
အတုိေကာက္အျဖစ္ `ေကာေဆာေထာ´ဟုေခၚၿပီး ေအာက္ပါမ်ားပါ၀င္သည္။ 
 (၁) ေကာေဆာေထာေခ်ာက ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဦးစီးလက္ေထာက္မွခန္႔အပ္ေသာ 
ေကာ္မတီဦးစီး 



 (၂) ေကာေဆာေထာေခ်ာက 
ေကာေဆာေထာေခ်ာဦးစီး(သုိ႔)ဦးစီးလက္ေထာက္မဟုတ္ေသာ ေကာေဆာေထာေခ်ာ 
ေကာ္မတီမွခန္႔အပ္ေသာ ေကာ္မတီ ၄ ေယာက္ - ပုဒ္မ ၆(၃)အရေကာ္မတီ ၂ ေယာက္ ႏွင့္ ပုဒ္မ 
၆(၄)အရ ေကာ္မတီ ၁ ေယာက္ 
 အပုိဒ ္၁ အရေကာ္မတီသည္ ေကာေထာေခါ ျဖစ္၍မရပါ။  
 ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္အား ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏တာ၀န္ရိွ၀န္ထမ္းကို 
အတြင္း၀န္ႏွင့္ အတြင္း၀န္လက္ေထာက္အျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္အရ ခန္႔အပ္ပါ။ 
 ပုဒ္မ ၃၆ ပုဒ္မ ၂၃ ရိွ အေၾကာင္းကုိ ေကာေဆာေထာ၏ အစည္းအေ၀းတြင္ 
တင္းၾကပ္အသုံးျပဳ ခုိင္းၿပီး အစည္းအေ၀းငယ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အပုိင္းမ်ားအတြက္သာ 
ခၽြင္းခ်က္ထားသည္။ ေကာေဆာေထာေကာ္မတီ အေရအတြက္အားလုံး၏ တစ္၀က္ထက္မနည္း 
အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မွသာ အစည္းအေ၀းငယ္ျဖစ္သည္။ 
 ေကာေဆာေထာေကာ္မတီမွ သက္တမ္းမေစ့မီ ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ခံရပါက 
ေကာေဆာေထာေကာ္မတီ သုံးေယာက္ထက္မနည္းရိွေနပါက က်န္ရိွေနေသာ 
ေကာေဆာေထာေကာ္မတီမွ လုပ္ငန္းဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၃၇ ေကာေဆာေထာအား ပုဒ္မ ၂၇ (၄) (၆) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) (၁၃) (၁၆) 
ႏွင့္ (၁၈) အတုိင္း အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာအပုိင္း ႏွင့္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ ေပးအပ္ေသာ အျခားတာ၀န္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာအစား အာဏာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 
 

အပုိင္း ၂ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ 

 ပုဒ္မ ၃၈ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔ျပဳလုပ္ၿပီး အတုိေကာက္ 
`ေကာေထာေခါ´ဟု ေခၚဆုိၿပီး ေအာက္ပါမ်ားပါ၀င္သည္။ 
 (၁) ေကာေဆာေထာေခ်ာက ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဦးစီးလက္ေထာက္မွခန္႔အပ္ေသာ 
ေကာ္မတီဦးစီး 
 (၂) ေကာေဆာေထာေခ်ာက 
ေကာေဆာေထာေခ်ာဦးစီး(သုိ႔)ဦးစီးလက္ေထာက္မဟုတ္ေသာ ေကာေဆာေထာေခ်ာ 
ေကာ္မတီမွခန္႔အပ္ေသာ ေကာ္မတီ ၄ ေယာက္ - ပုဒ္မ ၆(၃)အရေကာ္မတီ ၂ ေယာက္ ႏွင့္ ပုဒ္မ 
၆(၄)အရ ေကာ္မတီ ၁ ေယာက္ 
 အပုိဒ ္၁ အရေကာ္မတီသည္ ေကာေထာေခါ ျဖစ္၍မရပါ။  
 ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္အား ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏တာ၀န္ရိွ၀န္ထမ္းကို 
အတြင္း၀န္ႏွင့္ အတြင္း၀န္လက္ေထာက္အျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္အရ ခန္႔အပ္ပါ။ 
 ပုဒ္မ ၃၉ ပုဒ္မ ၃၆ ရိွ အေၾကာင္းကုိ ေကာေထာေခါ၏ 
အစည္းအေ၀းႏွင့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းတြင္ ခၽြင္းခ်က္အျဖစ္ တင္းၾကပ္အသုံးျပဳခုိင္းသည္။ 
 ပုဒ္မ ၄၀ ေကာေထာေခါအား ပုဒ္မ ၂၇ (၄) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) (၁၂) 
(၁၃) ႏွင့္ (၁၆) အတုိင္း အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာအပုိင္း 
ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ ေပးအပ္ေသာ အျခားတာ၀န္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာအစား အာဏာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 

 



 
အပုိင္း ၃ 

အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ျခင္း 
 ပုဒ္မ ၄၁ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း(သုိ႔)႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းအတြက္ 
အသံလုိင္းအသုံးျပဳလုိပါက ဤအမိန္႔စာ အတုိင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရမည္။  
 ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆုိျခင္းႏွင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွျခင္းသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ 
ေၾကညာသတ္မွတ္ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္အတုိင္းျဖစ္ေစၿပီး 
စီးပြားေရးပုိင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါက အပုိဒ ္၆ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 အပုိဒ ္၁ အရအသံလုိင္းအသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းသည္ 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းဥပေဒအရ 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္း(သုိ႔)႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းဆုိျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ အသံလုိင္းအသုံးျပဳရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ျပဳၿပီးေသာအခါ 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းဥပေဒအရ 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္း(သုိ႔)႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္ဟု ယူဆၿပီး 
ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရးစက္ ပုိင္ဆုိင္ရန္ႏွင့္အသုံးျပဳႏိူင္ၿပီး ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအရ 
ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရးဌာနတပ္ဆင္ႏိူင္၍ ခြင့္ျပဳစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရးစက္ကိရိယာ အပုိင္းအတြက္သာျဖစ္သည္။ 
 

 အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းအတြက္ အသံလုိင္းအသုံးျပဳခြင့္ 
ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ပညာေရးပုိင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တုိင္းျပည္၏တည္ျမဲမႈ ႏွင့္ အျခားေသာအမ်ားအက်ိဳး၊ 
ႏွင့္ တရားမွ်တ၍ လြတ္လပ္စြာယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမ်ားတြင္ ႏိူင္ငံအဆင့္ တုိင္းျပည္အဆင့္ ႏွင့္ 
ေဒသအဆင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အက်ိဳးအမ်ားဆုံးရရိွေစျခင္းကုိ စဥ္းစားၿပီး အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ 
ႏိူင္ငံေတာ္၏သတင္းအရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လုပ္ငန္းပုိင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
အမ်ားအက်ိဳးအသုံးျပဳႏိူင္ေသာ ပုံစံလကၡဏာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 ျပည္သူလူထုကုိ အသိပညာေပးေသာ အေၾကာင္းပါေသာ 
ေရဒီယုိအစီအစဥ္ႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္ (သုိ႔) ကေလးႏွင့္လူငယ္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား 
ေထာက္ပ့ံရာတြင္ အက်ိဳးျပဳေစရန္အတြက္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ရည္ရြယ္အုပ္စုအတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ထုိအစီအစဥ္ ျပသႏိူင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသူအား စီစဥ္ေပးရန္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 
 အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဥပေဒအရ 
သတ္မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးပုိင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္း(သုိ႔)႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းအတြက္ အသံလုိင္း အသုံးျပဳရန္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းသည့္ အေျခအေနတြင္ ႏိူင္ငံေတာ္အဆင့္ တုိင္းျပည္အဆင့္ ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ 
အသံလုိင္းေလလံတင္ျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ေရြးခ်ယ္ၿပီး တစ္ဆင့္ခ်င္းစီခဲြ၍ ေလလံတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ေၾကညာသတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္း အခ်ိန္ ႏွင့္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္အတုိင္း ျဖစ္ရမည္။ 
 အပုိဒ ္၆ အရ အသံလုိင္းေလလံတင္ခြင့္၀င္ေရာက္ခြင့္ရိွသူ 
အရည္အခ်င္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းသည္ 



အရည္အေသြးေကာင္းေသာအသံလုိင္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္အဖုိးတန္ျခင္း၊ 
အျပတ္ကုိင္ျခင္းမွကာကြယ္ျခင္း၊ တရားမွ်တ၍ လြတ္လပ္စြာယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေထာက္ပ့ံျခင္း၊ 
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ သုံးစဲြသူ၀န္မ်ား ႏွင့္ 
တုိင္းျပည္အဆင့္ႏွင့္ေဒသအဆင့္ စီးပြားေရးပုိင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳစာေတာင္းဆုိသူ၏ 
အခြင့္အေရးကုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အက်ိဳးကုိ အဓိကထားရမည္။ 
 အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းအတြက္ အသံလုိင္းအသုံးျပဳရန္ 
ခြင့္ေတာင္းျခင္းသည္ ျဖစ္ေစျခင္း (သုိ႔) ေႏွာင့္ယွက္မႈျဖစ္ေစျခင္း (သုိ႔) 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွၿပီးထားေသာအျခားအသံလုိင္းႏွင့္ ထပ္ျခင္း မ်ားရိွပါက ျပဳလုပ္ရမရပါ။ 
 ပုဒ္မ ၄၂ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ပုဒ္မ ၄၁ အရ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆုိေၾကးမ်ားကုိ သတ္မွတ္ရန္ အာဏာရိွၿပီး အသံလုိင္းအသုံးျပဳရန္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆုိေၾကး ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းဆုိေၾကး ခဲြရၿပီး 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွၿပီးလွ်င္ ေပးေခ်ရန္ႏွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
ဥပေဒအရ မိမိ၏ခြင့္ျပဳစာႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ အခေၾကးေငြျဖင့္ ႏွစ္အလုိက္ေပးေခ်ရမည္။ 
စီးပြားေရးပုိင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳျခင္း 
ေတာင္းဆုိေၾကးမွလဲြ၍သာ ျဖစ္သည္။ အပုိဒ ္၆ အရ ေလလံတင္ျခင္းမွရရိွေသာေငြေၾကးမ်ားသည္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွၿပီးလွ်င္ ေပးေခ်ရေသာ အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆုိေၾကးႏွင့္ ပုဒ္မ 
၅၂ အရ ရန္ပုံေငြသို႔ ထည့္သြင္းရေသာ ေငြေၾကးအျဖစ္ယူဆသည္။ 
 ႏွစ္အလုိက္ေပးေခ်ရေသာ အပုိဒ ္၁ အရခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆုိေၾကးအား 
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ေပးၿပီး အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္းၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ပုိင္းသုံးေငြ 
ႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ပုိင္းသုံးေငြမ်ားကုိ 
အဓိကထားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသူ၏အသုံးစရိတ္မ်ား မႏႈတ္မီ ရရိွေသာေငြ၏ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ 
မပုိရၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ရရိွေငြအျဖစ္ ေပးပုိ႔ရမည္။ 
 လြတ္ကင္းေစျခင္းခံရေသာဌာနမ်ားသည္ 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပေဒအရ 
အားလုံး(သုိ႔)တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ေစ အပုိဒ၁္ အတုိင္း ၀င္ေၾကးေပးေခ်ရမည္တြင္ 
လုပ္ေဆာင္လုိက္နာရန္ မလုိအပ္ဘဲ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ 
သင့္ေတာ္သည့္အတုိင္းခၽြင္းခ်က္ထားေပးႏိူင္ၿပီး ထုိဌာန၏လုပ္ငန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
အဓိကထားစဥ္းစားရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၄၃ အသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းအတြက္ 
အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳစာသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆုိသူအတြက္သာျဖစ္ၿပီး အျခားသူသုိ႔ 
လဲြေျပာင္းေပးလုိ႔မရ။ 
 အသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းအတြက္ အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း 
ခြင့္ျပဳစာရရိွသူသည္ ကုိယ္တုိင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားသူအား မိမိအစား 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအာဏာအျဖစ္ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခဲြျခင္း အားလုံး(သုိ႔)တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကုိ 
လဲြေျပာင္းေပးျခင္းမျပဳရ။ သုိ႔ေသာ္ အျခားသူအား အစီအစဥ္တစ္ခ်ိဳ႕ငွားရမ္းေစျခင္းကုိ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္း ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ အတုိင္း 
ျပဳလုပ္ရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၄၄ အသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းအတြက္ 
အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳစာရရိွသူသည္ အသံလုိင္းအသုံးျပဳသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ 



ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း မလုပ္ေဆာင္လွ်င္ (သုိ႔) 
အသံလုိင္းကုိ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္ရိွေသာလုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳလွ်င္ (သုိ႔) 
အသံလုိင္းအသုံးျပဳေသာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း မလုပ္ေဆာင္လွ်င္ 
(သုိ႔) ပုဒ္မ ၂၇ (၁၁) ႏွင့္ (၁၇) တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ တားျမစ္လကၡဏာ ျပဳလုပ္လွ်င္ (သုိ႔) 
ပုဒ္မ ၄၃ အတုိင္း မလုပ္ေဆာင္လွ်င္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား 
မွန္ကန္မႈရိွေအာင္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ (သုိ႔) အသံလုိင္း အသုံးျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳစာ 
အားလုံး(သုိ႔)တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။                                

အပုိင္း ၄ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ျခင္း 

 ပုဒ္မ ၄၅ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံလုိင္းအသုံးျပဳလုိခ်င္သူသည္ 
ဤအမိန္႔စာအတုိင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး အသံလုိင္းေလလံတင္ျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္၍ ပုဒ္မ ၄၁ အပုိဒ ္၄ ႏွင့္ အပုိဒ ္၇ မွ ခၽြင္းခ်က္အျဖစ္ တင္းၾကပ္အသုံးျပဳၿပီး 
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ေၾကညာသတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္း၊ အခ်ိန္ ႏွင့္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္အတုိင္း ျဖစ္ၿပီး ေလလံတင္ျခင္းမွ ရရိွေသာေငြေၾကးမွ 
ကုန္က်စရိတ္ႏႈတ္ထုတ္ၿပီးပါက တုိင္းျပည္ေငြ အျဖစ္ ေပးပုိ႔ရမည္။ 
 အပုိဒ ္၁ အရအသံလုိင္းအသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းသည္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းဥပေဒအရ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ 
အသံလုိင္းအသုံးျပဳရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ျပဳၿပီးေသာအခါ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ဥပေဒအရ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္ဟု ယူဆၿပီး 
ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရးစက္ ပုိင္ဆုိင္ရန္ႏွင့္အသုံးျပဳႏိူင္ၿပီး ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအရ 
ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရးဌာနတပ္ဆင္ႏိူင္၍ ခြင့္ျပဳစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရးစက္ကိရိယာ အပုိင္းအတြက္သာျဖစ္သည္။ 
 ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပေဒအရ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆုိေၾကးႏွင့္ ႏွစ္အလုိက္ေပးေခ်ရေသာ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆုိေၾကးအား ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ေပးၿပီး 
အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္းၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ပုိင္းသုံးေငြ ႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ပုိင္းသုံးေငြမ်ားကုိ အဓိကထားၿပီး 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသူ၏အသုံးစရိတ္မ်ား မႏႈတ္မီ ရရိွေသာေငြ၏ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ မပုိရၿပီး အထက္ပါ 
ေတာင္းဆုိေၾကးအား ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ရရိွေငြအျဖစ္ ေပးပုိ႔ရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၄၆ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳစာသည္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းဆုိသူအတြက္သာျဖစ္ၿပီး အျခားသူသုိ႔ လဲြေျပာင္းေပးလုိ႔မရ။ 
 ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳစာရရိွသူသည္ 
ကုိယ္တုိင္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားသူအား မိမိအစား 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအာဏာအျဖစ္ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခဲြျခင္း အားလုံး(သုိ႔)တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကုိ 
လဲြေျပာင္းေပးျခင္းမျပဳရ။ 
 ပုဒ္မ ၄၇ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း 
ခြင့္ျပဳစာရရိွသူသည္ အသံလုိင္းအသုံးျပဳသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း မလုပ္ေဆာင္လွ်င္ (သုိ႔) အသံလုိင္းကုိ 



အျခားရည္ရြယ္ခ်က္ရိွေသာလုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳလွ်င္ (သုိ႔) အသံလုိင္း 
အသုံးျပဳေသာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း မလုပ္ေဆာင္လွ်င္ (သုိ႔) ပုဒ္မ 
၂၇ (၁၁) တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ တားျမစ္လကၡဏာ ျပဳလုပ္လွ်င္ (သုိ႔) ပုဒ္မ ၄၆ အတုိင္း 
မလုပ္ေဆာင္လွ်င္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ အားမွန္ကန္မႈရိွေအာင္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ (သုိ႔) 
အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳစာ အားလုံး(သုိ႔)တစ္စိတ္ တစ္ပုိင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အုပ္စု ၃ 
အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းနည္းလမ္း 

 ပုဒ္မ ၄၈ အသံလုိင္းစီမံခန္႔ခဲြေရး ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ရိွေစၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္း 
အစီအစဥ္မ်ား အနည္းဆုံးရိွရမည္။ 
 (၁) ထုိင္းႏိူင္ငံမွ အက်ိဳးျပဳရန္အတြက္ ယူေဆာင္အသုံးျပဳႏိူင္ေသာ 
အသံလုိင္းအားလုံးသတ္မွတ္ဇယားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္မ်ား 
 (၂) ႏိူင္ငံအၾကား အသံလုိင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ နည္းလမ္းမ်ား 
 (၃) အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ 
အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အသံလုိင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အေသးစိတ္မ်ား 
 (၄) အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း အသစ္ျပန္စီစဥ္ရန္(သုိ႔)ျပဳျပင္ရန္အတြက္ 
ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာ အသံလုိင္းနည္းလမ္းမ်ား 
 အသံလုိင္းစီမံခန္႔ခဲြေရးေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္သည္ အစုိးရျပန္တမ္းတြင္ ေၾကညာၿပီးပါက 
တင္းၾကပ္အသုံးျပဳ ႏိူင္ၿပီး အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားတြင္ နည္းလမ္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ 
အသုံးျပဳခုိင္းသည္။ 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာအား အသံလုိင္းစီမံခန္႔ခဲြေရးေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သုံးသပ္ျခင္းမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ 
အသံလုိင္းစီမံခန္႔ခဲြရန္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ တက္ႏိုေလာဂ်ီ၏တုိးတက္ျခင္းႏွင့္ကုိက္ညီေရး 
အက်ိဳးျပဳေစရန္အတြက္ အထက္ပါေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ကုိ ေျပာင္းလဲရမည္။ 
 အသံလုိင္းစီမံခန္႔ခဲြေရးေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား 
သံုးသပ္ရန္ အခ်က္အလက္အျဖစ္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ အသံလုိင္းအသုံးျပဳေသာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအစုိးရဌာနမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိနားစဥ္ရၿပီး 
ထင္ျမင္ခ်က္နားစဥ္ျခင္းအခ်ိန္သည္ ရက္ ၃၀ ထက္ မနည္းရ။ 
အသံလုိင္းစီမံခန္႔ခဲြေရးေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ 
တုိင္းျပည္၏တည္တ့ံခုိင္ျမဲေရးအပုိင္းတြင္ လုိအပ္သေလာက္သာအသုံးျပဳျခင္းကုိ စဥ္းစားရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၄၉ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ၅ ႏွစ္ကာလ ေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းလမ္းတြင္အသုံးျပဳရန္အတြက္ 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း 
ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ တည္ေထာင္ၿပီး အထက္ပါအစီအစဥ္သည္ အသံလုိင္းစီမံခန္႔ခဲြေရး 
ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ႏွင့္ဆက္စပ္မႈရိွရၿပီး အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူအၾကား 
တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိ တုိးတက္ေစျခင္းႏွင့္ေထာက္ပ့ံျခင္းနည္းလမ္း၊ 
အသံလုိင္းအသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈခြင့္ျပဳျခင္းနည္းလမ္း ရိွရမည္။ 



အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းပုိင္းတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား အသံလုိင္းကုိ 
အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အသုံးျပဳႏိူင္ရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရေသာ 
ေဒသခ်င္းစီ၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္မေလ်ာ့ေသာ အသံလုိင္းမ်ား 
ျပည္သူလူထု၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စီးပြားေရးပုိင္း 
အက်ိဳးအျမတ္ရွာေဖြျခင္းမျပဳလုပ္ရ။ 
 အပုိဒ ္၁ အရ ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား 
သုံးသပ္ခ်က္နည္းလမ္း အတြက္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာအစုိးရဌာန၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ နားစဥ္ၿပီး ထင္ျမင္ခ်က္ နားစဥ္သည့္အခ်ိန္သည္ 
ရက္ ၃၀ ထက္မေက်ာ္ရ။ 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာသည္ အပုိဒ ္၂ အရ ထင္ျမင္ခ်က္နားေထာင္ရမည့္အတုိင္း 
ျပည္သူလူထု၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ (သုိ႔) အစုိးရဌာန၏ 
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရိွေသာကိစၥတစ္ခုခု ေဖာ္ထုတ္ေသာ 
အေျခအေနတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာသည္ ျပည္သူလူထု၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ (သုိ႔) 
အစုိးရဌာန သိရိွေအာင္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေဖာ္ျပရမည္။ 
 အပုိဒ ္၃ အတုိင္း ျပည္သူလူထု၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ (သုိ႔) အစုိးရဌာနမွ 
တစ္ေယာက္ေယာက္သည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွသတ္မွတ္ေသာ ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္သည္ 
ထုိင္းႏိူင္ငံဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါက တရား႐ံုးသုိ႔ တရားစဲြဆုိႏိူင္ခြင့္ရိွၿပီး 
ထုိေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္သည္ တရား႐ံုးတည္ေထာင္ျခင္း ႏွင့္ အမႈသုံးသပ္ျခင္း နည္းလမ္း ဥပေဒအရ 
စည္းကမ္းဟု ယူဆသည္။ 
 အပုိဒ ္၁ အရ ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္သည္ အစုိးရျပန္တမ္းတြင္ေၾကညာၿပီးပါက 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအစုိးရဌာနမ်ားကုိ ဆက္စပ္ပါ။ 
 ပုဒ္မ ၅၀ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပေဒအရ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
အေျခခံ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ လူမႈေရးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
အက်ိဳးျပဳေစရန္အတြက္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
အေျခခံဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ လူမႈေရးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 
အစီအစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ေပးၿပီး အစီအစဥ္ထဲတြင္ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ေနရာႏွင့္ရည္ရြယ္ 
အုပ္စုသတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအခ်ိန္၊ အဆုိပါလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ခန္႔မွန္းေခ်မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 
 အပုိဒ ္၁ အရ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား 
ပတ္သက္ေသာအျခားတုိင္းျပည္၏ ဌာနမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အဖဲြ႔မွ 
အထက္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ရွင္းျပေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွရမည္။ 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာအား အပုိဒ ္၁ အရ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ေပၚေစရန္ 
ေထာက္ပ့ံျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း 
ခြင့္ျပဳစာရရိွေသာသူမွ ေကာက္ခံရမည့္ ေငြေၾကးပမာဏကုိ ေၾကညာသတ္မွတ္ၿပီး ခြင့္ျပဳစာရရိွသူ၏ 
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမွ ရရိွေသာ ေငြေၾကးအေပၚ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၅၃ (၄)  ရန္ပုံေငြမွ အထက္ပါ၀န္ေဆာင္မႈရိွေစျခင္း လုပ္ေဆာင္ႏိူင္ေစရန္အတြက္ 
ခြင့္ျပဳစာရရိွသူအား ေထာက္ပ့ံေပးမည့္ ေငြပမာဏကုိ ေၾကညာသတ္မွတ္ရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၅၁ ျပည္သူလူထုမ်ား ပုဒ္မ ၄၉ အပုိဒ ္၁ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း 
အသံလုိင္းမ်ားအသုံးျပဳႏိူင္ရန္ ေထာက္ပ့ံမႈအတြက္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား 



အဆင္သင့္ျဖစ္ေသာ ေဒသအား ေဒသ၀န္ေဆာင္မႈအပုိင္း 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္း(သုိ႔)႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳစာ ေတာင္းဆုိႏိူင္ေသာ 
အရည္အခ်င္းရိွသည့္သူျဖစ္ေအာင္၊ ၀င္ေငြရွာရန္ ႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ 
ေဒသ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္  
ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္အစုိးရဌာနမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိပါ ပါ၀င္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 
 ေဒသ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ၏၀င္ေငြသည္ လွဴဒါန္းျခင္း၊ ဌာနကုိအားေပးျခင္း 
(သုိ႔) ေၾကာ္ျငာျခင္း(သုိ႔)အသံလႊင့္လုပ္ငန္း(သုိ႔)႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ 
မဟုတ္ေသာ အျခားေသာ၀င္ေငြမ်ား စသည္တုိ႔မွျဖစ္ရမည္။ 
 

 အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ေဒသ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား 
ေထာက္ပ့ံျခင္းသည္ သီးျခားအစီအစဥ္ကုိ ေထာက္ပ့ံျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဌာန၏လုပ္ေဆာင္မႈကုိ 
အားေပးျခင္းမွ ျဖစ္ရၿပီး ေဒသ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ ၀င္ေငြအားလုံး၏ 
တစ္၀က္ထက္မေက်ာ္ရ။ အေခါက္တုိင္းေထာက္ပ့ံေငြရွာေဖြရာတြင္ 
သုံးသပ္မႈအျဖစ္အသုံးျပဳရန္အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအရည္အေသြးႏွင့္ေထာက္ပ့ံေငြေၾကးမ်ား 
အသုံးျပဳေငြ ခန္႔မွန္းေခ်မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရမည္။ 
 

 

အပုိင္း ၄ 
အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း 

႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း သုေတသနႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ 
 ပုဒ္မ ၅၂ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ ``အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း 
သုေတသနႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ´´ဟုေခၚေသာ ရန္ပုံေငြျပဳလုပ္ၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္း 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရိွသည္။ 
 (၁) ျပည္သူလူထုမ်ား အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပုိင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ရရိွေစရန္ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၁ အတုိင္း 
ေဒသျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေဒသ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူ ေထာက္ပ့ံရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 (၂) သတင္းမီဒီယာအရင္းအျမစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၊ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း သုေတသနႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၊ အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း 
တက္ႏိုေလာ္ဂ်ီသတင္းနားလည္လုိက္မီွျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၊ မသန္စြမ္းသူ 
လူအုိ (သုိ႔) ခ်ိဳ႕တဲ့သူအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ တက္ႏိုေလာ္ဂ်ီ၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္း 
စသည္တုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ေထာက္ပ့ံရန္ 
 (၃) အသံလႊင့္လုပ္ငန္းပုိင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းပုိင္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပုိင္း ႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္ အလက္နည္းပညာပုိင္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ေထာက္ပ့ံရန္ ႏွင့္ 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းဥပေဒအရ 
လုပ္ငန္း(သုိ႔)အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ က်င့္၀တ္စံႏႈန္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတာ၀န္ရိွေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ေထာက္ပ့ံရန္ 
 (၄) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပုိင္း 
သုံးစဲြသူသူမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 



 (၅) လုံျခံဳၿပီးတီထြင္မႈရိွေသာသတင္းမီဒီယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ ဥပေဒအရ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ေထာက္ပံ့ၿပီး လုံျခံဳၿပီးတီထြင္မႈရိွေသာသတင္းမီဒီယာကုိ ေငြစီမံေပးသည္။ 
 ပုဒ္မ ၅၃ ပုဒ္မ ၅၂ အရ ရန္ပုံေငြသည္ ေအာက္ပါမ်ားပါ၀င္သည္။ 
 (၁) အစုိးရမွစီမံထားေပးေသာ ကနဦးအရင္းအႏီွး 
 (၂) ပုဒ္မ ၄၁ အပုိဒ ္၆ အရ ေလလံတင္ျခင္းမွရရိွေသာ ေငြ 
 (၃) ပုဒ္မ ၆၅ အပုိဒ ္၂ အတုိင္း စီမံျခင္းခံရထားေသာ ေငြ 
 (၄) အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပေဒ ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပေဒအရ ရန္ပုံေငြသုိ႔ေပးပုိ႔ေသာ ေငြ 
 (၅) ဤအမိန္႔စာအရ အုပ္ထိန္းသူ ႏွင့္ 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပေဒ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပေဒအရ မွဒဏ္႐ိုက္ေသာ ေငြ  
 (၆) ရန္ပုံေငြသုိ႔ေပါင္းထည့္ရန္အတြက္လွဴေသာ ေငြ(သုိ႔)စည္းစိမ္ဥစၥာ 
 (၇) ပုဒ္မ ၉၁ အရ လဲြအပ္ျခင္းခံရေသာ ေငြ(သုိ႔)စည္းစိမ္ဥစၥာ 
 (၈) ရန္ပုံေငြ၏ အတုိးႏွင့္၀င္ေငြ အပါအ၀င္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း သုေတသနႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကုိ အသုံးျပဳျခင္းမွ ရရိွေသာအက်ိဳးအျမတ္မွ ေငြ 
 (၉) ရန္ပုံေငြ၏ဥစၥာျဖစ္လာေသာ ေငြႏွင့္စည္းစိမ္ဥစၥာ 
 အခ်က္ (၄)ႏွင့္(၇)အရ ရန္ပုံေငြသည္ ပုဒ္မ ၅၂ (၁) အရ 
ရည္မွန္းခ်က္အတြက္သာသုံးရမည္။ 
 အခ်က္ (၄)အရ ရန္ပုံေငြသည္ ရရိွလာသည့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအတုိင္း 
ထုိလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတြင္သာ အသုံးျပဳရၿပီး 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းမွရရိွေသာေငြျဖစ္ပါက 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးျပဳႏိူင္သည္။  
 ပုဒ္မ ၅၄ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႕ျပဳလုပ္ၿပီး 
ေအာက္ပါမ်ားပါ၀င္သည္။ 
 (၁) ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဦးစီးအား ေကာ္မတီဦးစီးျဖစ္ေစရန္ 
 (၂) ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဌာနလက္ေထာက္၊ 
ႏိူင္ငံေတာ္စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔အတြင္း၀န္၊ စာရင္းအင္းဌာနပါေမာကၡခ်ဳပ္ 
ႏွင့္ ႏိူင္ငံေတာ္အီလက္ထေရာနစ္တက္ႏိုေလာ္ဂ်ီႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား 
ရာထူးအေနျဖင့္ ေကာ္မတီျဖစ္ေစရန္ 
 (၃) ပုဂၢိဳလ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္အသံလႊင့္သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းပုိင္းတြင္ 
ႀကီးရင့္ေသာအသိပညာႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳရိွသူ တစ္ေယာက္ ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားပုိင္းတြင္ 
ႀကီးရင့္ေသာအသိပညာႏွင့္အေတြ႔အၾကံဳရိွသူ တစ္ေယာက္ တုိ႔ကုိ အခ်က္ (၁) ႏွင့္ (၂) မွ 
ေကာ္မတီက ေရြးခ်ယ္ေပးသူျဖစ္မည္။ 
 (၄) က်ယ္ျပန္႔ေသာ(သုိ႔)ေ၀းေသာေနရာေဒသ(သုိ႔)ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားကုိ 
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတြင္ အေျခခံဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈပုိင္း ႀကီးရင့္ေသာ 
အသိပညာႏွင့္အေတြ႔အၾကံဳရိွသူ တစ္ေယာက္ကုိ အခ်က္ (၁) ႏွင့္ (၂) မွ ေကာ္မတီက 
ေရြးခ်ယ္ေပးသူျဖစ္မည္။ 
 (၅) သုံးစဲြသူအခြင့္အေရးကုိထိန္းသိမ္းေပးေသာ(သုိ႔)ျပည္သူလူထု၏ 
အခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္ေရးကုိ ျမွင့္တင္ေပးေသာအပုိင္းတြင္ ႀကီးရင့္ေသာ 



အသိပညာႏွင့္အေတြ႔အၾကံဳရိွသူ တစ္ေယာက္ကုိ အခ်က္ (၁) ႏွင့္ (၂) မွ ေကာ္မတီက 
ေရြးခ်ယ္ေပးသူျဖစ္မည္။ 
 (၆) မသန္စြမ္းသူႏွင့္ခ်ိဳ႕တဲ့သူ၏ အခြင့္အေရးကုိ 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာ(သုိ႔)ျမွင့္တင္ေပးေသာအပုိင္းတြင္  ႀကီးရင့္ေသာ 
အသိပညာႏွင့္အေတြ႔အၾကံဳရိွသူ တစ္ေယာက္ကုိ အခ်က္ (၁) ႏွင့္ (၂) မွ ေကာ္မတီက 
ေရြးခ်ယ္ေပးသူျဖစ္မည္။ 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ အတြင္း၀န္ကုိ ေကာ္မတီႏွင့္အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ေစၿပီး 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ အတြင္း၀န္သည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀န္ထမ္းကုိ 
အတြင္းေရးမွဴးလက္ေထာက္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ပါ။ 
 အပုိဒ ္၁ အရ ေကာ္မတီ (၃) (၄) (၅) ႏွင့္ (၆)သည္ ပုဒ္မ ၇ ခ. (၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) 
(၇) (၈) (၉) (၁၀) ႏွင့္ (၁၁) အတုိင္း တားျမစ္လကၡဏာမ်ား မရိွရၿပီး ရာထူးသက္တမ္းသည္ ၃ 
ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္သက္တမ္းတစ္ႀကိမ္ ရာထူးထပ္ရႏိူင္ၿပီး သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္ထက္မပုိရ။ 
 ပုဒ္မ ၂၃ ကုိခၽြင္းခ်က္မရိွယူေဆာင္၍ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔၏  
အစည္းအေ၀းတြင္ တင္းၾကပ္အသုံးျပဳရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၅၅ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔သည္ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးအာဏာရိွၿပီး 
ပုဒ္မ ၅၂ အတုိင္း ရည္မွန္းခ်က္အရ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြစီမံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ သေဘာတူမႈရရိွေစရန္အတြက္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာသုိ႔ တင္ျပခြင့္ အာဏာရိွၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ ထင္ျမင္ခ်က္သည္ 
ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔၏ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲေနပါက ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ 
သုံးသပ္ျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ပူးတဲြတင္ျပရမည္။                                                         
 ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔မွ ရန္ပုံေငြစီမံျခင္းအေသးစိတ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရၿပီး အပုိဒ ္
၁ အရ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ အီလက္ထေရာနစ္သတင္းမီဒီယာမွ 
ျပည္သူလူထုကုိ သိရိွေစၿပီး ရန္ပုံေငြမွေငြစီမံျခင္း ေတာင္းခံသူႏွင့္ရရိွသူ ႏွင့္ 
စီမံျခင္းမွရရိွေသာေငြမ်ား အားလုံးတုိ႔၏ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပရမည္။ 
 ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သုံးျဖဳန္းျခင္း၊ စာရင္းႏွင့္စာရင္းအင္းျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔သည္ 
ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔၏ စည္းကမ္းခ်က္အတုိင္းျဖစ္ရမည္။ 

အပုိင္း ၅ 
ႏိူင္ငံေတာ္အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း 
ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔ဌာန 

 ပုဒ္မ ၅၆ ႏိူင္ငံေတာ္အသံလႊင့္လုပ္ငန္း 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔ဌာနကုိ တည္ေထာင္ၿပီး 
အတုိေကာက္အေနျဖင့္ ``ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဌာန´´ဟုေခၚဆုိၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္၍ 
တုိင္းျပည္အစုိးရစီမံခန္႔ခဲြေရးဥပေဒအရ အစုိးရဌာနမဟုတ္ေသာ တုိင္းျပည္၏ဌာနျဖစ္ၿပီး 
ေငြခန္႔မွန္းေျခနည္းလမ္းဥပေဒအရ (သုိ႔) အျခားေသာဥပေဒမ်ားအရ 
ျပည္နယ္လုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ တုိင္းျပည္၏ဌာန ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီဦးစီး၏ 
ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေအာက္တြင္ တည္ရိွသည္။ 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ လုပ္ငန္းသည္ အလုပ္သမားေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ၊ 
ဖက္စပ္အလုပ္သမား ဥပေဒ၊ လူမႈအာမခံဥပေဒ ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြဥပေဒ တုိ႔၏ 
အာဏာေအာက္တြင္ မတည္ရိွပါ။ 



 ပုဒ္မ ၅၇ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနအား ေအာက္ပါအာဏာတာ၀န္မ်ားရိွေစသည္။ 
 (၁) ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ရေငြႏွင့္သုံးေငြမ်ားကုိ တာ၀န္ယူရမည္။ 
 (၂) ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ႏွစ္အလုိက္ခန္႔မွန္းေျခသုံးေငြကုိ ျပဳလုပ္ၿပီး 
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ေကာေဆာေထာေခ်ာ 
ဌာန၏ႏွစ္အလုိက္သုံးေငြသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ၊ ေကာေထာေခါ၊ ႏွင့္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဌာနတုိ႔၏ တာ၀န္အာဏာအရ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အသုံးစရိတ္မ်ားအားလုံးပါ၀င္သည္။ 
 (၃) အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္းကုိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ေလ့လာျခင္းျပဳလုပ္ျခင္း 
 (၄) ျပႆနာစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ျပဳျပင္ရန္ (သုိ႔) ေကာေဆာေထာေခ်ာသုိ႔ထင္ျမင္ခ်က္ပုိ႔ေပးရန္ 
အသံလုိင္း အသုံးျပဳျခင္း၊ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တုိင္ၾကားျခင္းမ်ားကုိ 
လက္ခံသုံးသပ္ၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာသတ္မွတ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အတုိင္း 
သုံးသပ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ 
 (၅) အသံလုိင္း၊ အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း၊ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာစုစည္းျခင္းႏွင့္ 
သုံးသပ္ျခင္းမ်ား 
 (၆) ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ၊ ေကာေထာေခါ ႏွင့္ 
ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔တုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တာ၀န္ယူျခင္း 
 (၇) ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ ႏွင့္ ေကာေထာေခါ တုိ႔ 
ေပးအပ္ေသာအျခားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
 ပုဒ္မ ၅၈ ေယဘုယ်လုပ္ငန္းစီမံျခင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္လုပ္ငန္းစီမံျခင္း၊ ခန္႔မွန္းေျခေငြ၊ 
ေငြေၾကးႏွင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ 
အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္းကမ္း(သုိ႔)ေၾကညာခ်က္မ်ား 
ထုတ္ရန္အာဏာရိွၿပီး ေအာက္ပါအေၾကာင္းကိစၥမ်ားကုိလည္း ေပါင္းထည့္ရမည္။ 
 (၁) ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန အတြင္းပုိင္း လုပ္ငန္းခဲြေ၀ျခင္း ႏွင့္ ထုိလုပ္ငန္း၏ 
နယ္ပယ္မ်ား 
 (၂) ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္၊ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏၀န္ထမ္းႏွင့္အလုပ္သမား၊ ဤအမိန္႔စာရိွ 
ဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္အျခားေကာ္မတီ တုိ႔၏ ရာထူး၊ လစာ ႏွင့္ အျခားအက်ိဳးအျမတ္ေငြမ်ား 
သတ္မွတ္ေပးျခင္း 
 (၃) ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း (သုိ႔) လစာရာထူးတုိးျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္း မေအာင္ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္မွျဖဳတ္ခံရၿပီး 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်ေသာအေျခအေန အက်ိဳးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း(သုိ႔) 
အသိပညာစမ္းသပ္ျခင္း 
 (၄) လူပုဂၢိဳလ္လုပ္ငန္းစီမံျခင္း၊ သုေတသနပုိင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အယူခံယူျခင္း ႏွင့္ 
တုိင္ၾကားျခင္း 
 (၅) ေခတၱရာထူးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအစားထုိးေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 (၆) ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀န္ထမ္းႏွင့္အလုပ္သမားတုိ႔၏ 
ယူနီေဖာင္းႏွင့္၀တ္စားဆင္ယင္မႈတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ျခင္း 



 (၇) ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အက်ိဳးျပဳျဖစ္ေစေသာအပုိင္းတြင္ 
ကၽြမ္းက်င္သူ (သုိ႔) အထူးပညာရွင္ျဖစ္ရန္အတြက္ လူပုဂၢိဳလ္ငွားရမ္းျခင္း၊ခန္႔အပ္ျခင္း ႏွင့္ 
လုပ္အားခသတ္မွတ္ေပးျခင္း 
 (၈) ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ခန္႔မွန္းေျခေငြ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ ႏွင့္ စာအိတ္မ်ားကုိ 
စီမံျခင္းႏွင့္ခန္႔ခဲြျခင္း 
 (၉) ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္အျခားေသာေထာက္ပ့ံျခင္း စီစဥ္ေပးျခင္း 
 အပုိဒ ္၁ အရ စည္းကမ္း(သုိ႔)ေၾကညာျခင္းသည္ ေကာ္မတီဦးစီးအား 
လက္မွတ္ေရးထုိးသူျဖစ္ေစၿပီး အစုိးရျပန္တမ္းတြင္ ေၾကညာၿပီးပါက တင္းၾကပ္အသုံးျပဳရမည္။  
 ပုဒ္မ ၅၉ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနအား 
ေကာေဆာေထာေခ်ာႏွင့္ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးၿပီး သတင္းမီဒီယာအခ်က္အလက္ 
(သုိ႔)သင့္ေတာ္ေသာအျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားကုိ သိရိွေစၿပီး 
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပေပးရမည္။ 
 (၁) ခြင့္ျပဳစာရရိွသူမ်ားအားလုံး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းခြင့္ျပဳစာ ႏွင့္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
 (၂) ပုဒ္မ ၆၅ အရ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ရရိွေငြမ်ားကုိ 
လအလုိက္အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပျခင္း 
 (၃) ေကာေဆာေထာေခ်ာ ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအသုံးစရိတ္ကုိ လအလုိက္အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပျခင္း 
 (၄) ေကာေဆာေထာေကာ္မတီ၊ ေကာေထာေခါ၊ ေကာ္မတီခဲြ ႏွင့္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား 
တစ္ဦးခ်င္းစီေဖာ္ျပေသာ အက်ိဳးအျမတ္ေငြ အေသးစိတ္မ်ား 
 (၅) အျပင္ဘက္ဌာနအား ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ခုိင္းေသာ သုေတသနေလ့လာျခင္းရလဒ္ႏွင့္ 
အျခားေသာရလဒ္မ်ား 
 (၆) တုိင္ၾကားျခင္းစာရင္း၊ သုံးစဲြသူႏွင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသူ၏ တုိင္ၾကားျခင္း 
အေျခအေနႏွင့္သုံးသပ္ျခင္းရလဒ ္ႏွင့္ သုံးသပ္ရန္က်န္ရိွေသာ အေၾကာင္းအရာအေရအတြက္ 
 (၇) ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ငွားရမ္းျခင္းအေျဖ ႏွင့္ 
အျခားပတ္သက္သည့္စာခ်ဳပ္ အေသးစိတ္မ်ား 
 ပုဒ္မ ၆၀ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနအား ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကုိ တာ၀န္ယူၿပီး ေကာ္မတီဦးစီးဆီသုိ႔ တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ႏိူင္ေသာ 
ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀န္ထမ္းႏွင့္အလုပ္သမား ႀကီးၾကပ္သူေသာ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္တစ္ေယာက္ရိွေစသည္။ 
 ျပင္ပပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္အား ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ အစားထုိးသူျဖစ္ေစၿပီး 
ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္မွ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ 
သတ္မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းအတုိင္းကုိက္ညီၿပီး အျခားပုဂိၢဳလ္အား တာ၀န္လဲြအပ္ 
အစားထုိးလုပ္ေဆာင္ေစျခင္း အစားထုိး ေပးအပ္ႏိူင္ၿပီး အစုိးရျပန္တမ္းတြင္ ေၾကညာၿပီးပါက 
ထုိစည္းကမ္းခ်က္သည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္အား 
အျခားသူတစ္ေယာက္သုိ႔အာဏာလြဲအပ္ျခင္းမျပဳလုပ္ႏိူင္ေသာ လကၡဏာရိွရန္ 
သတ္မွတ္ထားသည္။ 



 ပုဒ္မ ၆၁ ေကာ္မတီဦးစီးအား ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္ 
ခန္႔အပ္သူႏွင့္ပယ္ဖ်က္သူျဖစ္ေစၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ သေဘာတူမႈရရိွရမည္။  
 ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္သည္ ခန္႔အပ္ခံရေသာေန႔တြင္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ျပည့္ရိွၿပီး 
ပုဒ္မ ၇ အရ အရည္အခ်င္းႏွင့္တားျမစ္လကၡဏာမရိွသူ ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အျခားေသာအရည္အခ်င္းရိွသူ ျဖစ္ရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၆၂ ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္သည္ တစ္ႀကိမ္တြင္ ရာထူးသက္တမ္း ၅ 
ႏွစ္ရိွၿပီး ေနာက္သက္တမ္းတစ္ခုထပ္၍ ရာထူးထမ္းေဆာင္ႏိူင္ၿပီး သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္ထက္မပုိရ။ 
 ပုဒ္မ ၆၃ ပုဒ္မ ၆၂ အရ သက္တမ္းေစ့၍ ရာထူးမွဆင္းျခင္း ႏွင့္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္ ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ေစေသာအရာမွာ - 
 (၁) ေသဆုံး 
 (၂) အသက္ ၆၀ ႏွစ္ျပည့္ရိွျခင္း 
 (၃) ႏႈတ္ထြက္ျခင္း 
 (၄) ေဒ၀ါလီခံသူျဖစ္ျခင္း 
 (၅) ေထာင္ဒဏ္က်ေစဟု အျပစ္ေပးခံရသူ 
 (၆) ပုဒ္မ ၆၁ အပုိဒ ္၂ အရ အရည္အခ်င္းမျပည့္စုံျခင္း(သုိ႔)တားျမစ္လကၡဏာရိွျခင္း 
 (၇) ေကာ္မတီအားလုံး၏ သံုးပုံႏွစ္ပုံထက္မနည္းေသာ အမွတ္ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ 
ရာထူးပ်က္လပ္ျခင္း၊ မေကာင္းေသာ အျပဳအမူျပဳလုပ္ျခင္း၊ လုပ္ႏိူင္ရည္စြမ္းအားက်ဆင္းျခင္း (သုိ႔) 
တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ႏိူင္ျခင္းေၾကာင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ေစျခင္း  
 ပုဒ္မ ၆၄ ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ 
၀န္ထမ္းမ်ားအား လိမ္လည္မႈ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္တုိက္ဖ်က္ျခင္း ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ 
တုိင္းျပည္၏တာ၀န္ရိွသူျဖစ္ေစသည္။ 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏၀န္ထမ္းသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ 
သတ္မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းအတုိင္း အရည္အခ်င္းရိွျခင္းႏွင့္ တားျမစ္လကၡဏာမရိွသူျဖစ္ရၿပီး 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း (သုိ႔) ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္း 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေသာ ကုမၸဏီ(သုိ႔)မိတ္ဖက္(သုိ႔)ေကာ္ပုိးေရးရွင္း၏ ေကာ္မတီ၊ မန္ေနဂ်ာ၊ 
စီမံခန္႔ခဲြသူ၊ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ၀န္ထမ္း၊ အစုရွယ္ယာကုိင္သူ (သုိ႔) ကုမၸဏီအစုရွယ္ယာ မျဖစ္ရ။ 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္အား လိမ္လည္မႈ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္တုိက္ဖ်က္ျခင္း 
ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရ ရာထူးအျမွင့္ဆုံးထမ္းေဆာင္သူျဖစ္ရမည္။ 
 ဤအမိန္႔စာအတုိင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္ ႏွင့္ 
တာ၀န္ရိွ၀န္ထမ္း အား ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒအရ တာ၀န္ရိွသူမ်ား ျဖစ္ေစသည္။  
 ပုဒ္မ ၆၅ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀င္ေငြသည္ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
 (၁) ပုဒ္မ ၄၂ အပုိဒ ္၂ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၅ အပုိဒ ္၃ အရ အသံလုိင္းအသုံးျပဳခြင့္ ေတာင္းဆုိေၾကး 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳစာေၾကး  
 (၂) ေကာေဆာေထာေခ်ာ ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ တာ၀န္အာဏာအရ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ရရိွေသာ ၀င္ေငြ(သုိ႔)အက်ိဳးအျမတ္ 
 (၃) ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ စည္းစိမ္ဥစၥာမွရေသာ ၀င္ေငြ 
 (၄) ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းအတုိင္း ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနသုိ႔ 
လွဴဒါန္းလာေသာ ေငြႏွင့္စည္းစိမ္ဥစၥာ 



 (၅) အစုိးရမွစီစဥ္ေပးေသာ ေယဘုယ်အားေပးေငြမ်ား 
 အခ်က္ (၁) ႏွင့္ (၂) အရ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀င္ေငြသည္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ သုံးေငြ၊ 
လုိအပ္ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအသုံးစရိတ္မ်ား၊ ပုဒ္မ ၅၂ အရ ရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံရန္ စီမံေသာေငြ ႏွင့္ 
ႏိူင္ငံေတာ္ပညာေရးဥပေဒအရ တက္ႏိုေလာ္ဂ်ီပညာေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံရန္ 
စီမံေသာေငြမ်ား ႏႈတ္ၿပီးပါက က်န္ရိွသေလာက္ကုိ တုိင္းျပည္၀င္ေငြသုိ႔ေပးပုိ႔ရမည္။ 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀င္ေငြသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ 
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ သုံးေငြ၊ လုိအပ္ေသာ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ မလုံေလာက္၍ အျခားေနရာမွ ေငြမရွာႏိူင္ပါက အစုိးရသည္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနအတြက္ လုိအပ္ေသာအေရအတြက္အတုိင္း တုိင္းျပည္၀င္ေငြမွ 
စီမံေပးရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၆၆ ပုဒ္မ ၆၅ အပုိဒ ္၃ အရ တုိင္းျပည္၀င္ေငြမွ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနသုိ႔ေပးေသာ ေငြစီမံေရးအက်ိဳးအတြက္ 
ႏွစ္အလုိက္အသုံးစရိတ္ဥပေဒၾကမ္း (သုိ႔) ထပ္တုိးအသုံးစရိတ္ဥပေဒၾကမ္း ထဲတြင္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ေထာက္ပ့ံေငြစီမံေရးထဲတြင္ ျဖည့္သြင္းရန္အတြက္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အဖဲြ႔သုိ႔ ေထာက္ပ့ံေပးရန္ေတာင္းဆုိေသာ ႏွစ္၏ 
တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးအသုံးစရိတ္မ်ားကုိတင္ျပရမည္။ ဤကိစၥတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အဖဲြ႔သည္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ေငြစီမံကိန္း ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ႏိူင္ၿပီး ႏွစ္အလုိက္ 
အသုံးစရိတ္ဥပေဒၾကမ္း (သုိ႔) ထပ္တုိးအသုံးစရိတ္ဥပေဒၾကမ္း တင္ျပျခင္းမ်ားထဲတြင္ 
ထည့္ထားႏိူင္သည္။ 
ႏွစ္အလုိက္အသုံးစရိတ္ဥပေဒၾကမ္း (သုိ႔) ထပ္တုိးအသုံးစရိတ္ဥပေဒၾကမ္း 
သုံးသပ္ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာက္လြတ္ေတာ္(သုိ႔)အထက္လြတ္ေတာ္မွ သုံးသပ္ျခင္းအတြက္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္အား ရွင္းလင္းေထာက္ျပခုိင္းႏိူင္သည္။ 
 ပုဒ္မ ၆၇ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ ပုဒ္မ ၆၅ (၁) (၂) (သုိ႔) (၃)အရ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဌာန၏ ၀င္ေငြမွ ၀ယ္ယူျခင္း(သုိ႔)လွဲေျပာင္းျခင္း (သုိ႔) အခ်က္ (၄)အတုိင္း 
လွဴဒါန္းသူမွရရိွလာေသာ အိမ္ရာေျမကြက္ မ်ားသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ 
ပုိင္ဆုိင္မႈျဖစ္ေစသည္။ 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာ၏ လက္ေအာက္တြင္ရိွေသာ မေျပာင္းေရႊ႕ႏိူင္ေသာဥပေဒအရ 
မေျပာင္းေရႊ႕ ႏိူင္ေသာအိမ္ရာေျမကြက္မ်ားအား ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ 
ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရွာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိူင္ၿပီး 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္း အတုိင္းျဖစ္ရမည္။ 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ စည္းစိမ္ဥစၥာသည္ တင္းၾကပ္အမႈ၏ 
အမွားလက္ခံျခင္းထဲတြင္ မတည္ရိွပါ။ 
 ပုဒ္မ ၆၈ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ စာရင္းအင္းမ်ားသည္ ေကာင္စီစာရင္းစစ္၏ 
အျပည္ျပည္စံအတုိင္း ျပဳလုပ္ရၿပီး ေငြေၾကး၊ စာရင္းအင္း၊ ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ 
စာအိတ္မ်ားတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကုိ  အတြင္းပုိင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေစၿပီး 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းအတုိင္းျဖစ္ရမည္။ 
 အပုိဒ ္၁ အရအတြင္းပုိင္းစစ္ေဆးျခင္းတြင္ သုံးေယာက္ထက္မနည္းၿပီး 
ငါးေယာက္ထက္မမ်ားေသာ အတြင္းပုိင္းစစ္ေဆးသည့္ေကာ္မတီအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းၿပီး 



ေကာေဆာေထာေခ်ာသည္ ပုဒ္မ ၇ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၈ အရ အရည္အခ်င္းရိွၿပီး 
တားျမစ္လကၡဏာမရိွေသာ အတြင္းပုိင္းစစ္ေဆးေရးတြင္ ႀကီးရင့္ေသာအသိပညာကၽြမ္းက်င္မႈ 
ရိွသူမွ ခန္႔အပ္ၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနသည္ အတြင္းပုိင္းစစ္ေဆးသည့္ေကာ္မတီအဖဲြ႔မွ 
အာဏာအရ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အကူအညီေပးေသာ 
အတြင္းပုိင္းစစ္ေဆးသည့္ေကာ္မတီအဖဲြ႔သုိ႔တုိက္႐ိုက္တက္သည့္ သင့္တင့္အေရအတြက္ရိွ 
အတြင္းပုိင္းစစ္ေဆး၀န္ထမ္းဖဲြ႔စည္းရမည္။ 
 အတြင္းပုိင္းစစ္ေဆးသည့္ေကာ္မတီအဖဲြ႔အား လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
လြတ္လပ္မႈရိွေစၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္ ႏွင့္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 
အတြင္းပုိင္းစစ္ေဆးသည့္ေကာ္မတီအဖဲြ႔ႏွင့္အတြင္းပုိင္းစစ္ေဆးတာ၀န္ရိွ၀န္ထမ္းတုိ႔ 
ေတာင္းဆုိသည့္အတုိင္း လြယ္ကူမႈရိွေအာင္ကူညီေပးရမည္။ 
 အတြင္းပုိင္းစစ္ေဆးသည့္ေကာ္မတီအဖဲြ႔သည္ စစ္ေဆးျခင္းအေျဖကုိ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာသုိ႔ ရက္ ၁၈၀ တုိင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 
 ရာထူးထမ္းေဆာင္ျခင္းသက္တမ္း၊ ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ႏွင့္ 
အတြင္းပုိင္းစစ္ေဆးသည့္ေကာ္မတီအဖဲြ႔၏ အစည္းအေ၀းမ်ားသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ 
သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္အတုိင္းျဖစ္ရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၆၉ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနသည္ ႏွစ္ဆုံးေငြစာရင္း၊ ေငြစာရင္း ႏွင့္ 
စာရင္းအင္းျပဳလုပ္၍ ႏွစ္ကုန္ၿပီး ရက္ ၆၀ အတြင္း စာရင္းစစ္သူသုိ႔ေပးပုိ႔ရမည္။ 
 တစ္ႏွစ္ျပည့္တုိင္း တုိင္းျပည္ေငြစစ္ေဆးေရးဌာနအား ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ 
စာရင္းအင္းႏွင့္ အသုံးစရိတ္ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာစစ္ေဆးသူျဖစ္ေစၿပီး ေငြအသုံးျပဳျခင္း 
ထိေရာက္မႈကုိစိစစ္ၿပီး ထုိေငြသုံးျဖဳန္းျခင္းသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္းအသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု 
ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ မည္မွ်အထိ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း အက်ိဳးရရိွသည္ကုိ ေဖာ္ျပရၿပီး 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အဖဲြ႔ ႏွင့္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရလဒ္မွတ္တမ္းမ်ားကုိ 
တင္ျပရမည္။ 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနအား တုိင္းျပည္ေငြစစ္ေဆးေရး ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ 
စစ္ေဆးခံရဌာန ျဖစ္ေစသည္။ 
 

အပုိင္း ၆ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ ခန္႔မွန္းျခင္း 

 ပုဒ္မ ၇၀ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းခန္႔မွန္းေသာ 
ေကာ္မတီအဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔ဖဲြ႔ၿပီး ေကာ္မတီဦးစီး တစ္ေယာက္ႏွင့္ အျခားေကာ္မတီ ၄ ေယာက္ပါ၀င္ၿပီး 
ေအာက္ပါအတုိင္း အရည္အခ်င္းမ်ားရိွရမည္။ 
 (၁) အသံလႊင့္လုပ္ငန္းပုိင္းတြင္ အသိပညာရိွၿပီး 
ကၽြမ္းက်င္ေသာ(သုိ႔)အေတြ႔အၾကံဳရိွေသာသူ တစ္ေယာက္ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းပုိင္းတြင္ 
တစ္ေယာက္ 
 (၂) ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပုိင္းတြင္ အသိပညာရိွၿပီး 
ကၽြမ္းက်င္ေသာ(သုိ႔)အေတြ႔အၾကံဳရိွေသာသူ တစ္ေယာက္ 
 (၃) သုံးစဲြသူေစာင့္ေရွာက္ေရးပုိင္းတြင္ အသိပညာရိွၿပီး အေတြ႔အၾကံဳရိွေသာသူ 
တစ္ေယာက္ 



 (၄) ျပည္သူလူထုအခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္မႈျမွင့္တင္ေရးပုိင္းတြင္ အသိပညာရိွၿပီး 
အေတြ႔အၾကံဳရိွေသာသူ တစ္ေယာက္ 
 အထက္လႊတ္ေတာ္ဦးစီးမွ အပုိဒ ္၁ အရ ေကာ္မတီထက္ အေရအတြက္ ၂ ဆ ေသာ 
ေကာ္မတီျဖစ္ရန္ သင့္ေတာ္သူ နာမည္စာရင္း ေရြးခ်ယ္ရန္လုပ္ေဆာင္ၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္မွ 
ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ရန္ တင္ျပရန္ အတြက္ျဖစ္ၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္ဦးစီးမွ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္နည္းလမ္းအတုိင္းျဖစ္ရမည္။ 
 ေကာ္မတီဦစီးေရြးခ်ယ္ဖုိ႔အတြက္ ေကာ္မတီအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ား 
စုေပါင္းအစည္းအေ၀းထုိင္ရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၇၁ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ခန္႔မွန္းျခင္းေကာ္မတီသည္ 
ရာထူးသက္တမ္း တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၃ ႏွစ္ရိွၿပီး ၂ ႀကိမ္ဆက္တုိက္ ရာထူးထမ္းေဆာင္၍မရပါ။ 
 အပုိဒ ္၁ အရ ေကာ္မတီသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာေကာ္မတီ၊ ေကာေဆာေထာ၊ 
ေကာေထာေခါ၊ ေကာ္မတီခဲြ၊ ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္၊ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ 
၀န္ထမ္း(သုိ႔)အလုပ္သမား မျဖစ္ရန္ႏွင့္ ပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၀ (၁) (၂) (၃) (၄) ႏွင့္ (၅) 
ထဲမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိယူေဆာင္၍ ခၽြင္းခ်က္မရိွ တင္းၾကပ္အသုံးျပဳရမည္။ 
 လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ခန္႔မွန္းျခင္းေကာ္မတီသည္ 
ရာထူးသက္တမ္းကုန္ျခင္းမွ မဟုတ္ဘဲ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရပါက 
က်န္ရိွေနေသာ ေကာ္မတီမွ  
ဆက္လက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီး သုံးေယာက္ေအာက္ေကာ္မတီက်န္ရိွေနျခင္းမွလဲြ၍ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းျခင္းေကာ္မတီသည္ 
က်န္ရိွေနေသာေကာ္မတီ အေရအတြက္ျဖင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ယူဆသည္။ 
 အစည္းအေ၀းထုိင္ျခင္းႏွင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းသည္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းျခင္းေကာ္မတီ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ 
စည္းကမ္းအတုိင္းျဖစ္ရမည္။ 
 ရွာေဖြျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းျခင္း ေကာ္မတီ၏ လစာႏွင့္ 
အျခားအသုံးစရိတ္မ်ားသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ 
အတုိင္းျဖစ္ရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၇၂
 လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ခန္႔မွန္းျခင္းေကာ္မတီအဖဲြ႔သည္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ၊ ေကာေထာေခါ၊ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန ႏွင့္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္ တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ 
စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ခန္႔မွန္းျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ အာဏာတာ၀န္ရိွၿပီး စာရင္းႏွစ္ကုန္ရက္မွ ၉၀ 
ရက္အတြင္းတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား 
ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အဆုိပါမွတ္တမ္းအပါအ၀င္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ 
တစ္ႏွစ္လုံးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ပုဒ္မ ၇၆ အရ တင္ျပရမည္ၿပီး 
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္မီဒီယာစနစ္(သုိ႔)အျခားသင့္ေတာ္ေသာစနစ္မွ အထက္ပါမွတ္တမ္းမ်ား 
ျပည္သူလူထု သိရိွေစရန္အတြက္ ေဖာ္ျပရမည္။ 



 အပုိဒ ္၁ အရ ခန္႔မွန္းျခင္းသည္ ျဖစ္ရပ္မွန္ႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ တည္ရိွရၿပီး 
အက်ိဳးအျမတ္ သက္ေရာက္မႈရိွသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ နားစဥ္ျခင္းရိွရမည္။ 
 ေကာ္မတီအဖဲြ႔သည္ မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အက်ိဳးျပဳရန္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈရိွေသာ 
ဌာန(သုိ႔) အသင္းအဖဲြ႔အား အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊ စီစစ္ျခင္း ႏွင့္ ရလဒ္ခန္႔မွန္းျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ေစျခင္းကုိ လဲြအပ္ေပးႏိူင္သည္။ 
 ပုဒ္မ ၇၃ ပုဒ္မ ၇၂ အရ မွတ္တမ္းတင္ျပျခင္းသည္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား 
အနည္းဆုံး ပါရိွရမည္။ 
 (၁) ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ၊ ေကာေထာေခါ၊ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန 
ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား 
 (၂) အရည္အေသြးေကာင္းစြာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (သုိ႔) အစုိးရ၏မူ၀ါဒႏွင့္ 
ဆက္စပ္မႈရိွေသာ အပုိင္းတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ အာဏာတာ၀န္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ 
ျဖစ္ရပ္မွန္(သုိ႔)ခန္႔မွန္းခ်က္ ႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
 (၃) ပုဒ္မ ၇၆ အတုိင္း ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ျပဳလုပ္ေသာ 
ႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္တမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ 
 (၄) ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ (သုိ႔) ျပည္သူလူထုအား သိရိွေစေသာ 
တင္ျပသင့္ေသာ အျခားေသာကိစၥမ်ား 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ၊ ေကာေထာေခါ၊ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန ႏွင့္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္မ်ား 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ခန္႔မွန္းျခင္းေကာ္မတီအဖဲြ႔တုိ႔ ေတာင္းဆုိသည္မ်ားကုိ 
ကူညီေပးရမည္။ 

အပုိင္း ၇ 
အစုိးရႏွင့္ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရး 

 ပုဒ္မ ၇၄ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ အာဏာတာ၀န္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အဖဲြ႔မွ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းျပထားသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ဆက္စပ္မႈရိွစြာ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၇၅ ထုိင္းအစုိးရႏွင့္ႏိူင္ငံျခားအစုိးရ(သုိ႔)ႏိူင္ငံအၾကားအသင္းအဖဲြ႔တုိ႔ႏွင့္ 
အသံလုိင္း၊ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (သုိ႔) 
ပတ္သက္ေသာအျခားကိစၥ စီမံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးျခင္း(သုိ႔) 
သေဘာတူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကိစၥရိွပါက ေကာေဆာေထာေခ်ာႏွင့္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနသည္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ တာ၀န္ရိွၿပီး 
အစုိးရအေၾကာင္းၾကားသည့္အတုိင္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၇၆ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ အသံလုိင္း အသံလုိင္းလုပ္ငန္း 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း စီမံျခင္းအပုိင္း 
ႏွစ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွတ္တမ္း ျပဳလုပ္ေစၿပီး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအေသးစိတ္မ်ား၊ အသံလုိင္း အသံလုိင္းလုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း 
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းစီမံျခင္းအေသးစိတ္မ်ား ႏွင့္ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ျပရၿပီး 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အဖဲြ႔ႏွင့္ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဘ႑ာန္ေရးႏွစ္ဆုံးသည့္ရက္မွစ၍ ရက္ ၁၂၀ 
အတြင္းတြင္တင္ျပၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားသိရိွရန္ ေဖာ္ျပရမည္။ 



 အပုိဒ ္၁ အရ တစ္ႏွစ္လုံးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား တင္ျပျခင္းသည္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား အနည္းဆုံး ပါရိွရမည္။ 
 (၁) ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္၏ သတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္(သုိ႔)စီမံကိန္းႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ လုပ္ငန္းရလဒ ္
 (၂) ေနာက္ႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ ခန္႔မွန္းေငြအစီအစဥ္ 
 (၃) ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္စာရင္းစစ္သူ၏ တင္ျပခ်က္၊ အတြင္းပုိင္းစစ္ေဆးျခင္း တင္ျပခ်က္ 
 (၄) ျပည္သူလူထုႏွင့္အေရးပါေသာ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပႆနာႏွင့္အခက္အခဲမ်ား 
 (၅) ျပည္သူလူထုႏွင့္အေရးပါေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္ခ 
အရည္အေသြးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခေၾကးမ်ား 
 (၆) သုံးစဲြသူ တုိင္ၾကားျခင္း သုံးသပ္မႈ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ထိေရာက္မႈ 
 (၇) ပုဒ္မ ၅၂ အရ ရန္ပုံေငြ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ထိေရာက္မႈ 
 (၈) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တင္ျပခ်က္မ်ား ၊ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ 
အက်ိဳးေပၚတြင္သက္ေရာက္မႈရိွေသာ တုိက္႐ိုက္(သုိ႔)သြယ္၀ိုက္၍ လုပ္ငန္းမ်ားခ်ဳပ္ကုိင္ေသာ 
လကၡဏာရိွသည့္အျပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတိျပဳမႈ တင္ျပခ်က္မ်ား 
 ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ(သုိ႔) 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္အား ကိစၥတစ္ခုခုရွင္းျပျခင္းကုိ စာျဖင့္(သုိ႔) 
ႏႈတ္ျဖင့္ကိုယ္တုိင္လာေရာက္ ရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ေတာင္းဆုိႏိူင္သည္။ 
 
 

အပုိင္း ၈ 
ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

 ပုဒ္မ ၇၇ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း (သုိ႔) ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း 
လုပ္ေဆာင္သူ တစ္ေယာက္ေယာက္မွ ပုဒ္မ ၃၁ အပုိဒ ္၂ အတုိင္း အမိန္႔လက္ခံရရိွၿပီး 
မလုိက္နာပါက ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ဘတ္ ငါး သန္းထက္မပုိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဒဏ္ေငြ႐ိုက္ၿပီး 
အမိန္႔လုိက္နာျခင္းမရိွေသးသည့္ ကာလပတ္လုံး တစ္ရက္လွ်င္ ဘတ္ တစ္သိန္းထက္မပုိေသာ 
ဒဏ္ေငြထပ္႐ိုက္မည္။ 
 ပုဒ္မ ၇၈ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း (သုိ႔) 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံလုိင္းအသုံးျပဳသူသည္ ပုဒ္မ ၄၁ အပုိဒ ္၁ (သုိ႔) ပုဒ္မ ၄၅ 
အပုိဒ ္၁ အရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွဘဲ လုပ္ေဆာင္ပါက ထုိသူသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအက္ဥပေဒ (သုိ႔) ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအက္ဥပေဒ ၏ ပုဒ္မ ၆၆ အရ ျပစ္မႈျပဳလုပ္သူအတြက္ 
မိန္႔ဆုိထားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခံရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၇၉ ဤအက္ဥပေဒအတုိင္းမလုိက္နာျခင္း(သုိ႔) အသံလုိင္းအသုံးျပဳရာတြင္ 
က်ဴးလြန္မႈျပဳလုပ္ျခင္းကုိ သိရိွေသာ(သုိ႔)အျခားသူမွ အေၾကာင္းၾကားျခင္းခံရေသာ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာတာ၀န္ရိွ ၀န္ထမ္း (သုိ႔) ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ 
အာဏာကုိအသုံးျပဳသူမ်ားသည္ ဤအက္ဥပေဒအတုိင္းျဖစ္ေစရန္ တင္းၾကပ္မလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 



ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္း(သုိ႔)လ်စ္လ်ဴျခင္းသည္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထုံးဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၅၇ အရ 
အမွားျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အထက္ပါအတုိင္းျပဳလုပ္ေသာ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာတာ၀န္ရိွ၀န္ထမ္း (သုိ႔) ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ အာဏာအသုံးျပဳသူသည္ 
သုံးႏွစ္မေက်ာ္ေသာေထာင္ဒဏ္(သုိ႔) ဘတ္ ေျခာက္ေသာင္းထက္ မပုိေသာ ဒဏ္ေငြ (သုိ႔) 
ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ဒဏ္႐ိုက္ျခင္းခံရမည္။ 
ကာလတစ္ခုအတြက္ျပ႒ာန္းခ်က္ 
 ပုဒ္မ ၈၀ ဤအက္ဥပေဒအတုိင္း ေကာေဆာေထာေခ်ာခန္႔အပ္ျခင္းသည္ 
မၿပီးဆုံးေသးပါက ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အသံလုိင္းစီမံျခင္းႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္လုပ္ငန္း 
ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ျခင္း အဖဲြ႔အစည္းအက္ဥပေဒအတုိင္း 
ခန္႔အပ္ေသာ ႏိူင္ငံေတာ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔အား ဤအက္ဥပေဒ၏ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာရာထူးတြင္ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစၿပီး အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းဥပေဒအရ 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အပုိင္းသည္ 
အထက္ပါဥပေဒအတုိင္း ျဖစ္ရမည္။ 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာ ခန္႔အပ္ၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္ အပုိဒ ္၁ အရ 
ႏိူင္ငံေတာ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔သည္ တာ၀န္မွလြတ္ကင္းေစသည္။ 
 ပုဒ္မ ၈၁ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း 
အက္ဥပေဒ၏ ေကာ္မတီအဖဲြ႔၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအက္ဥပေဒ၏ 
ေကာ္မတီအဖဲြ႔ ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ထုိင္းႏိူင္ငံအသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္ျပည္သူ႔အသံလႊင့္ျခင္း 
အဖဲြ႔အစည္းအက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၆၁ အရ ႏိူင္ငံေတာ္အသံလႊင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔တုိ႔သည္ ဤအက္ဥပေဒအတုိင္း ေကာေဆာေထာေခ်ာကုိ 
ဆုိလုိသည္။ 
 ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအရ ၀န္ႀကီး၊ စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္းညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္ 
ခြင့္ျပဳစာ ထုတ္ေပးေသာ၀န္ထမ္း၏ အာဏာမ်ားသည္ ဤအက္ဥပေဒအရ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ အာဏာတာ၀န္ျဖစ္သည္။ 
 ပုဒ္မ ၈၂ ေကာေဆာေထာေခ်ာခန္႔အပ္ျခင္းၿပီးဆုံးေသာအခါ 
အသံလုိင္းစီမံခံရျခင္း(သုိ႔) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ အသံလုိင္း အသုံးျပဳေသာ အစုိးရ၀န္ထမ္း၊ ျပည္နယ္လုပ္ငန္း၊ အစုိးရဌာန 
(သုိ႔) ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဤအက္ဥပေဒစတင္တင္းၾကပ္ အသုံးျပဳသည့္ေန႔တြင္ ရိွေနပါက 
အသံလိုင္းအက်ိဳးအသုံးျပဳျခင္းအေသးစိတ္ ႏွင့္ အသံလုိင္းအသုံးျပဳရန္ 
လုိအပ္ခ်က္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း ႏွင့္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလအတုိင္း ေကာေဆာေထာေခ်ာသုိ႔ 
အေၾကာင္းၾကားရန္တာ၀န္ရိွသည္။ 
 အပုိဒ ္၁ အရလုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ အစုိးရ၀န္ထမ္း၊ ျပည္နယ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ 
အစုိးရဌာနမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ခြင့္ျပဳျခင္း (သုိ႔) စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းႏွင့္ခြင့္ျပဳေၾကး (သုိ႔) 
ခြင့္ျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ ေပးေသာေၾကးမ်ား (သုိ႔) ထုိစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အေသးစိတ္မ်ားကုိ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ 
နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း ေကာေဆာေထာေခ်ာသုိ႔ တင္ျပၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ 



ခြင့္ျပဳျခင္း (သုိ႔) ထုိစာခ်ဳပ္၏ ဥပေဒအရမွန္ကန္ျခင္းကုိ စစ္ေဆးၿပီး ျပည္သူလူထုသိရိွေအာင္ 
အခ်က္အလက္ႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၈၃ ဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္ေသာ အသံလုိင္းစီမံခံျခင္း(သုိ႔) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း(သုိ႔) 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း လက္ခံရရိွသူသည္ 
ဤအက္ဥပေဒတင္းၾကပ္ အသုံးျပဳခုိင္းသည့္ေန႔တြင္ ရိွေနၿပီး ပုဒ္မ ၈၂ အတုိင္းလုိက္နာပါက 
ဤအက္ဥပေဒအရ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသည္ဟုယူဆသည္။ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ထုိအသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း(သုိ႔)အသံလုိင္းစီမံျခင္း ခံရသူအား 
ဤအက္ဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာေစျခင္း၊ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အျခားဥပေဒႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး အပုိဒ ္၃ အရ 
အသံလုိင္းျပန္လည္အပ္ႏံွရန္ သတ္မွတ္သည္အထိေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၄၃ ရိွအေၾကာင္းအရာသည္ အသံလုိင္းစီမံျခင္းခံရေသာ 
အစုိးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ျပည္နယ္လုပ္ငန္းတုိ႔သည္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေသာအျခားသူသုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ 
ခြင့္ျပဳျခင္း (သုိ႔) ဥပေဒႏွင့္အညီစာခ်ဳပ္အတုိင္းလြဲေပးျခင္းတြင္ 
တင္းၾကပ္အသုံးျပဳ၍မရဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသူသည္ က်န္ရိွေနေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ခြင့္ျပဳျခင္း (သုိ႔) 
ထုိစာခ်ဳပ္အတုိင္း အခ်ိန္ကာလအတြင္းသာ ဆက္လက္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏိူင္သည္။ 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ပုဒ္မ ၄၈ အရ အသံလုိင္းစီမံျခင္း ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္တြင္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ျပန္လည္စီမံျခင္း(သုိ႔)အသံလုိင္းျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ 
အသံလုိင္းစီမံျခင္းခံရသူ(သုိ႔)အသံလုိင္းအသံုးျပဳျခင္း၊ အထက္ပါအသံလုိင္းျပန္အပ္ျခင္း 
တိက်ေသာအခ်ိန္ကုိ သတ္မွတ္ၿပီး အမ်ားအက်ိဳးျပဳျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း 
ႏွင့္အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္းတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ဤေနရာတြင္ ပုဒ္မ 
၈၂ အရ အေၾကာင္းၾကားခံရသည့္အတုိင္း အသံလုိင္းပုိင္ဆုိင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္အေၾကာင္းကုိ 
သုံးသပ္မႈတြင္အသုံးျပဳရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၈၄ ဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္ေသာ အသံလုိင္းစီမံခံျခင္း(သုိ႔) ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း လက္ခံရရိွသူသည္ ဤအက္ဥပေဒတင္းၾကပ္ 
အသုံးျပဳခုိင္း သည့္ေန႔တြင္ ရိွေနၿပီး ပုဒ္မ ၈၂ အတုိင္းလုိက္နာပါက ဤအက္ဥပေဒအရ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသည္ဟုယူဆသည္။ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား 
ထုိအသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္း(သုိ႔)အသံလုိင္းစီမံျခင္း ခံရသူအား ဤအက္ဥပေဒအတုိင္း 
လုိက္နာေစျခင္း၊ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အျခားဥပေဒႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး အပုိဒ ္၄ အရ 
အသံလုိင္းျပန္လည္အပ္ႏံွရန္ သတ္မွတ္သည္အထိေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၄၆ ရိွအေၾကာင္းအရာသည္ အသံလုိင္းစီမံျခင္းခံရေသာ ျပည္နယ္လုပ္ငန္းသည္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေသာအျခားသူသုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ခြင့္ျပဳျခင္း (သုိ႔) 
ဥပေဒႏွင့္အညီစာခ်ဳပ္အတုိင္းလြဲေပးျခင္းတြင္ တင္းၾကပ္အသုံးျပဳ၍မရဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသူသည္ 
က်န္ရိွေနေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ခြင့္ျပဳျခင္း (သုိ႔) ထုိစာခ်ဳပ္အတုိင္း အခ်ိန္ကာလအတြင္းသာ 
ဆက္လက္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏိူင္သည္။ 
 ဤအက္ဥပေဒတင္းၾကပ္အသုံးျပဳသည့္ရက္မွစ၍ သုံးႏွစ္ကာလေက်ာ္လြန္ၿပီးပါက 
ျပည္နယ္လုပ္ငန္းမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ခြင့္ျပဳျခင္း (သုိ႔) အပုိဒ၂္ အရ ျပည္နယ္လုပ္ငန္းမွ 
ပုဂၢလိကအားပါ၀င္ပူးေပါင္းေစျခင္း(သုိ႔) အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာ ဥပေဒအရ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ အားလုံးလုပ္ေဆာင္ျခင္း(သုိ႔)တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 



လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွရရိွေသာ ၀င္ေငြမ်ားအား ေအာက္ပါအသုံးစရိတ္မ်ားႏႈတ္ၿပီး က်န္ရိွသေလာက္ကုိ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာသုိ႔ ေပးပုိ႔ၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ အထက္ပါေငြအေရအတြက္ကုိ 
တုိင္းျပည္ေငြအျဖစ္ ဆက္လက္ေပးပုိ႔ရမည္။ 
 (၁) ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ခြင့္ျပဳျခင္း (သုိ႔) စာခ်ဳပ္ေပၚမွ ရရိွေသာေငြမွသာ တြက္ခ်က္ေသာ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳစာေၾကး 
 (၂) ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ခြင့္ျပဳျခင္း (သုိ႔) စာခ်ဳပ္ေပၚမွ ရရိွေသာေငြမွသာ တြက္ခ်က္ေသာ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ အစုိးရ၏မူ၀ါဒႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၀ အရ 
လူမႈအတြက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေထာက္ပ့ံေၾကးအတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ား 
 (၃) ဘ႑ာန္ေရးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ခြင့္ျပဳျခင္း (သုိ႔) 
စာခ်ဳပ္အရ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚေသာ အသုံးစရိတ္မ်ား 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ပုဒ္မ ၄၈ အရ အသံလုိင္းစီမံျခင္း ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္တြင္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ျပန္လည္စီမံျခင္း(သုိ႔)အသံလုိင္းျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ 
အသံလုိင္းစီမံျခင္းခံရသူ(သုိ႔)အသံလုိင္းအသံုးျပဳျခင္း၊ အထက္ပါအသံလုိင္းျပန္အပ္ျခင္း 
တိက်ေသာအခ်ိန္ကုိ သတ္မွတ္ၿပီး ပုဒ္မ ၈၃ အပုိဒ ္၃ ရိွအေၾကာင္းကုိယူ၍ ခၽြင္းခ်က္မရိွ 
တင္းၾကပ္အသုံးျပဳရမည္။  
 ပုဒ္မ ၈၅ ကနဦးတြင္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္မနည္းေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတြင္ 
ျပည္သူလူထုမ်ား အသံလုိင္းအသုံးျပဳႏိူင္ရန္ ပတ္သက္ေသာအပုိင္း ပုဒ္မ ၄၉ ကုိ 
တင္းၾကပ္အသုံးျပဳျခင္းမရိွဘဲ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္းလက္ခံပုိ႔ျခင္းကုိ 
ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္သုိ႔ အသုံးျပဳရန္ ေၾကညာျခင္းရိွမွသာ ျဖစ္သည္။ 
 ေကာေဆာေထာေခ်ာ ခန္႔အပ္ၿပီးသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ ပုဒ္မ ၄၈ အရ 
အသံလုိင္းစီမံျခင္း ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ရိွရန္ ျပဳလုပ္ၿပီး အဆုိပါအစီအစဥ္သည္ 
ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္းလက္ခံပုိ႔ျခင္းကုိ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္သုိ႔ အသုံးျပဳရန္ ေျပာင္းလဲေသာ 
အခ်ိန္ကုိ သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား 
အသံလုိင္းအသုံးႏိူင္ေစရန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်ိန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးသည္။ 
 အသံလိုင္းစီမံျခင္းေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္အသုံးျပဳရန္ ေၾကညာေပးေသာေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုိင္းလက္ခံပုိ႔ျခင္းကုိ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္သုိ႔ အသုံးျပဳရန္မေၾကညာခ်ိန္တြင္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာအား အသံလုိင္းစီမံျခင္း လုံေလာက္ေသာေဒသတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတြင္ အသံလုိင္းေခတၱအသုံးျပဳႏိူင္ရန္ စီမံေပးရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၈၆ ဤအက္ဥပေဒ၏ တင္းၾကပ္အသုံးမျပဳခုိင္းေသးသည့္ေန႔တြင္ 
ႏိူင္ငံေတာ္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔မွ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာအေျခခံဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းအမိန္႔အရ လူမႈအတြက္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသူသည္ ပုဒ္မ ၅၀ အရ ရန္ပုံေငြသုိ႔ေပးပုိ႔ရန္ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ရရိွၿပီး ႏိူင္ငံေတာ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔ေၾကညာထားေသာ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္လူမႈအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈရိွရန္ျပဳလုပ္ျခင္း 
ညႊန္ၾကားခ်က္၊ နည္းလမ္း ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ အေၾကာင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အခ်ိန္ကာလကုန္ဆုံးသည္အထိသာျဖစ္သည္။ 
 ပုဒ္မ ၈၇ ဤအက္ဥပေဒ၏ တင္းၾကပ္အသုံးမျပဳခုိင္းေသးသည့္ေန႔တြင္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ 
ေရဒီယုိ ဆက္သြယ္ေရးအက္ဥပေဒ၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အသံလုိင္းစီမံျခင္းႏွင့္ အသံလႊင့္ေရဒီယုိလုပ္ငန္း 



႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ျခင္းအဖဲြ႔အက္ဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းအက္ဥပေဒ ႏွင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းအက္ဥပေဒအတုိင္း ဥပေဒႏွင့္ညီစြာ ခြင့္ျပဳေသာ 
ခြင့္ျပဳစာမ်ားသည္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည္အထိ ဆက္လက္အသုံးျပဳၿပီး ဤအက္ဥပေဒ 
အတုိင္းထြက္ေသာ ခြင့္ျပဳစာျဖစ္သည္။ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ခြင့္ျပဳစာရရိွသူမ်ား 
ဤအက္ဥပေဒအတုိင္း၊ ပတ္သက္ေသာအျခားဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ 
သတ္မွတ္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား လုိက္နာရန္ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ 
 အသံလိုင္းပုိင္ဆုိင္ျခင္း(သုိ႔)အသုံးျပဳျခင္း ႏွင့္ ကုန္ဆုံးရက္မသတ္မွတ္ထားေသာ အပုိဒ ္၁ 
အရ ခြင့္ျပဳစာသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ထုိခြင့္ျပဳစာသက္တမ္းကုန္ဆုံးရက္မသတ္မွတ္မီအထိ 
ဆက္လက္အသုံးျပဳႏိူင္ၿပီး ပုဒ္မ ၈၃ ရိွ အခ်က္မ်ားကုိယူေဆာင္၍ ခၽြင္းခ်က္မရိွ 
တင္းၾကပ္အသုံးျပဳခုိင္းသည္။ 
 ပုဒ္မ ၈၈ ဤအက္ဥပေဒတင္းၾကပ္အသုံးျပဳၿပီးသည့္ေန႔မွ ရက္ ၁၂၀ အတြင္းတြင္ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာအား အသံလုိင္းအသုံးျပဳရန္ခြင့္ျပဳစာ ႏွင့္ 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပေဒ၏ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းခြင့္ျပဳစာကုိ လကၡဏာႏွင့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအရ ထုိင္းႏိူင္ငံ 
ျပည္သူ႔အသံလႊင့္ျခင္း ႏွင့္႐ုပ္ျဖန္႔ျခင္း အဖဲြ႔အစည္းအားေပးရၿပီး ဤအက္ဥပေဒတင္းၾကပ္ 
အသုံးျပဳခုိင္းေသာေန႔တြင္ ရိွေနေသာ၀န္ေဆာင္မႈေပးဧရိယာမ်ားကုိ ေပးရမည္။ 
 အပုိဒ ္၁ အရ ခြင့္ျပဳစာရရိွျခင္းမွလဲြ၍ ထပ္တုိးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
အသံလုိင္းအသုံးျပဳျခင္းသည္ အသံလုိင္းစီမံျခင္းေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွရၿပီး 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ ခြင့္ျပဳစာလက္ခံရရိွရမည္။ ဤတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာသည္ 
အမ်ား၏အက်ိဳးအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ႏိူင္သည္။ 
 ထုိင္းႏိူင္ငံျပည္သူ႔အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျဖန္႔ျခင္း အဖဲြ႔အစည္း၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဤအက္ဥပေဒ ေအာက္တြင္ ရိွေစၿပီး 
ထုိင္းႏိူင္ငံျပည္သူ႔အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျဖန္႔ျခင္း အဖဲြ႔အစည္း၏ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ျခင္း 
တတ္ႏိူင္သေလာက္မရိွေစရ။ 
 အပုိဒ ္၁ အရ ခြင့္ျပဳစာမရရိွေသးေသာ ၾကားကာလတြင္ 
ထုိင္းႏိူင္ငံျပည္သူ႔အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျဖန္႔ျခင္း အဖဲြ႔အစည္းအား 
ဆက္လက္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ရိွသည္။ 
 ပုဒ္မ ၈၉ ႏိူင္ငံေတာ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ဌာန၏ လုပ္ငန္း၊ စည္းစိမ္၊ 
အခြင့္အေရး၊ တာ၀န္၊ အေၾကြး၊ ၀န္ထမ္းႏွင့္အလုပ္သမား ႏွင့္ ခန္႔မွန္းေခ်ေငြမ်ားကုိ 
ဤအမိန္႔စာအတုိင္း ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဌာန၏ ပုိင္ဆုိင္မႈျဖစ္ေစရန္ လဲြေျပာင္းေပးရမည္။ 
 အပုိဒ ္၁ အရ လဲြေျပာင္းျခင္းခံရေသာ ၀န္ထမ္းႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားသည္ လစာ၊ 
ရာထူးေငြ(သုိ႔)လုပ္အားခ ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအခြင့္အေရးႏွင့္အက်ိဳးမ်ားကုိ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနထဲတြင္ ရာထူးခန္႔အပ္ခံရသည္အထိ 
ရရိွဖူးခဲ့သည့္အတုိင္းဆက္လက္ရရိွရၿပီး အရင္လက္ခံရရိွေသာ လစာ(သုိ႔)လုပ္အားခထက္ 
နည္းေသာ ခန္႔အပ္ျခင္း ျပဳလုပ္၍မရပါ။ 
 အလုပ္ငွားရမ္းျခင္းအခ်ိန္ကာလ မသတ္မွတ္ထားေသာ 
စည္းကမ္း(သုိ႔)အငွားစာခ်ဳပ္ေအာက္ရိွေသာ ၀န္ထမ္း (သုိ႔) အလုပ္သမားသည္ 



အခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္းမရိွေသာ ငွားရမ္းျခင္းဟုမသတ္မွတ္ဘဲ အဆုိပါသည္ အပုိဒ ္၂ အရ 
အခြင့္အေရးႏွင့္အက်ိဳးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ပုဒ္မ ၉၀ ကနဦးတြင္ ဤအမိန္႔စာအရ ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္ကုိ 
ဤအက္ဥပေဒအရ ေကာေဆာေထာေခ်ာ ခန္႔အပ္ၿပီး ရက္ ၉၀ အတြင္းတြင္ ခန္႔အပ္ရမည္။ 
 ဤအက္ဥပေဒအတုိင္း ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္ မရိွေသးေသာအခ်ိန္တြင္ ၂၀၀၀ 
ခုႏွစ္ အသံလုိင္းစီမံျခင္း ႏွင့္ ေရဒီယုိအသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ျခင္းအဖဲြ႔ အက္ဥပေဒအတုိင္း ရာထူးထမ္းေဆာင္ေနေသာ 
ႏိူင္ငံေတာ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔၏ အတြင္း၀န္အား ဤအက္ဥပေဒ 
တင္းၾကပ္အသုံးျပဳခုိင္းသည့္ေန႔တြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္ ရာထူးကုိ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၉၁ ဤအက္ဥပေဒ တင္းၾကပ္အသုံးျပဳခုိင္းသည့္ေန႔တြင္ရိွေနေသာ  ၂၀၀၀ 
ခုႏွစ္ အသံလုိင္းစီမံျခင္း ႏွင့္ ေရဒီယုိအသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ျခင္းအဖဲြ႔ အက္ဥပေဒအတုိင္း အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ 
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးျခင္းရန္ပုံေငြ ႏွင့္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးျခင္းရန္ပုံေငြ တုိ႔၏ ေငြႏွင့္စည္းစိမ္မ်ားကုိ ဤအက္ဥပေဒအရ 
ရန္ပုံေငြျဖစ္ေစရန္ ရန္ပုံေငြသုိ႔ လဲြအပ္ေပးရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၉၂ ဤအက္ဥပေဒ တင္းၾကပ္အသုံးျပဳခုိင္းသည့္ေန႔တြင္ရိွေနေသာ 
ႏိူင္ငံေတာ္ေရဒီယုိ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စည္းစိမ္မ်ား၊ အခြင့္အေရး၊ တာ၀န္ 
မ်ားအား ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ပုိင္ဆုိင္မႈျဖစ္ေစၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္သူရိွေနေသာ 
လစာႏွင့္လုပ္အားခ ခန္႔မွန္းေခ်ေငြမ်ားအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ 
လြဲေပးရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၉၃ ဤအက္ဥပေဒ တင္းၾကပ္အသုံးျပဳျခင္းမရိွေသးသည့္ေန႔တြင္ရိွေနေသာ 
ႏိူင္ငံေတာ္ေရဒီယုိအသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၏ အစုိးရ၀န္ထမ္းႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအား 
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀န္ထမ္း(သုိ႔)အလုပ္သမားအျဖစ္သုိ႔ လဲြေျပာင္းေပးရန္ 
သေဘာတူပါက ဤအမိန္႔စာ တင္းၾကပ္အသုံးျပဳခုိင္းသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ ၉၀ အတြင္းတြင္ 
အထက္အုပ္ခ်ဳပ္သူသုိ႔စာျဖင့္အေၾကာင္းၾကားၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနအား 
ထုိ၀န္ထမ္း(သုိ႔)အလုပ္သမားကုိ ေကာေဆာေထာေခ်ာသတ္မွတ္သည့္အတုိင္း 
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀န္ထမ္း(သုိ႔)အလုပ္သမားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရၿပီး အရင္လက္ခံရရိွေသာ 
လစာ(သုိ႔)လုပ္အားခထက္ နည္းေသာ ခန္႔အပ္ျခင္း ျပဳလုပ္၍မရပါ။ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အဆုိပါအခ်ိန္ကာလအတြင္းတြင္ မိမိ၏လုိအင္ဆႏၵအေၾကာင္းမၾကားေသာသူသည္ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနတြင္ ျပန္လည္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 ဤအက္ဥပေဒအရ ေကာေဆာေထာေခ်ာမရိွေသးေသာ ၾကားအခ်ိန္တြင္ အပုိဒ ္၁ အရ 
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ အာဏာအား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အသံလုိင္းစီမံျခင္း ႏွင့္ 
ေရဒီယုိအသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း 
ႀကီးၾကပ္ျခင္းအဖဲြ႔အမိန္႔စာအတုိင္း ခန္႔အပ္ေသာ ႏိူင္ငံေတာ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
အဖဲြ႔၏ အာဏာျဖစ္ေစသည္။ 



 ပုဒ္မ ၉၄ ပုဒ္မ ၉၃ အရ အစုိးရ၀န္ထမ္း ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ အစုိးရ၀န္ထမ္းပင္စင္ 
(သုိ႔) အစုိးရ ၀န္ထမ္းပင္စင္ရန္ပုံေငြ၏ ဥပေဒအရ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း(သုိ႔) 
ရာထူးသိမ္းျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမွ ႏႈတ္ထြက္သည္ဟု ယူဆသည္။  
 ပုဒ္မ ၉၃ အရ အလုပ္သမားခန္႔အပ္ျခင္းသည္ ျပစ္မႈမရိွဘဲ 
အစုိးရမွရာထူးသိမ္းျခင္း(သုိ႔)ငွားရမ္းမႈရပ္စဲျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္မွထြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု 
ယူဆၿပီး အလုပ္သမားပင္စင္၏ ဘ႑ာေရးဌာနစည္းကမ္းခ်က္ အတုိင္း ပင္စင္လက္ခံရမည္။ 
 ပုဒ္မ ၉၅ ဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္ၿပီး ဤအက္ဥပေဒတင္းၾကပ္အသုံးျပဳခုိင္းေသာေန႔တြင္ 
အသုံးျပဳႏိူင္ေသာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အသံလုိင္းစီမံျခင္း ႏွင့္ ေရဒီယုိအသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ 
ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း 
ႀကီးၾကပ္ျခင္းအဖဲြ႔အက္ဥပေဒအတုိင္းထြက္ရိွေသာ စည္းကမ္းခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ 
ေၾကညာခ်က္ (သုိ႔) အမိန္႔မ်ားသည္ ဤအက္ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈမရိွသ၍ 
တင္းၾကပ္အသုံးျပဳႏိူင္ၿပီး ဤအက္ဥပေဒ အတုိင္းထြက္ရိွေသာ စည္းကမ္းခ်က္၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ေၾကညာခ်က္ (သုိ႔) အမိန္႔မ်ား ရိွသည္အထိသာျဖစ္သည္။ 
 
ဘုရင္မင္းျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ လက္ခံရရိွသူ 
 အဖိစစ္ ၀ိတ္ခ်ာခ်ီ၀ 
     ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



မွတ္ခ်က္ း ဤအက္ဥပေဒကုိ အသုံးျပဳရန္ေၾကညာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ထုိင္းႏိူင္ငံဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၇ တြင္ အသံလိုင္းစီမံျခင္းႏွင့္ 
ေရဒီယုိအသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း 
ႀကီးၾကပ္ျခင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရိွသည့္ လြတ္လပ္အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ေသာ 
အစုိးရအဖဲြ႔အစည္း တစ္ဖဲြ႔ဖဲြ႔စည္းၿပီး ဥပေဒမွသတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္းျဖစ္ရၿပီး ပုဒ္မ ၃၀၅ (၁) 
တြင္ ဥပေဒအား အေရးႀကီးေသာအပုိင္းရိွ၍ ထုိအဖဲြ႔အစည္းအတြင္း ဌာနခဲြမ်ားခဲြထုတ္ထားၿပီး 
သီးျခားေကာ္မတီအဖဲြ႔ရိွေသာ အဖဲြ႔အစည္းတည္ေထာင္ၿပီး 
ေရဒီယုိအသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ႀကီးၾကပ္မႈျခင္း ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ႀကီးၾကပ္ျခင္း တာ၀န္ရိွၿပီး အေသးစိတ္အေနျဖင့္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
သတင္းမီဒီယာအရင္းအျမစ္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားပူးေပါင္းၿပီး 
အမ်ားအက်ိဳးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေရး ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျပဳလုပ္ေပးသည္။ ၂၀၀၀ 
ခုႏွစ္ အသံလုိင္းစီမံျခင္း ႏွင့္ ေရဒီယုိအသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ျခင္းအဖဲြ႔အက္ဥပေဒသည္ 
ၾကာရွည္စြာတင္းၾကပ္အသုံးျပဳရိွခဲ့ေသာ္လည္း ျဖစ္သင့္သေလာက္ အက်ိဳးမရရိွခဲ့ဘဲ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားစြာတြင္ ထစ္ေငါ့မႈျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ထုိင္းႏိူင္ငံဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္မႈရိွေသာ အမိန္႔မ်ားလည္းရိွေသာေၾကာင့္ အသံလိုင္းစီမံျခင္းႏွင့္ 
ေရဒီယုိအသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း 
ႀကီးၾကပ္ျခင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရိွသည့္ လြတ္လပ္အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ေသာ 
အစုိးရအဖဲြ႔အစည္း တစ္ဖဲြ႔ဖဲြ႔စည္းသင့္ၿပီး 
အဆုိပါအဖဲြ႔အစည္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ အသံလိုင္းစီမံျခင္းႏွင့္ ေရဒီယုိအသံလႊင့္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ 
ေရဒီယုိ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ျခင္းလုပ္ငန္း အဖဲြ႔အစည္း၏ 
ဥပေဒမ်ားကုိ ပုိ၍သင့္ေလ်ာ္မႈ ရိွေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရၿပီး ထုိင္းႏိူင္ငံဖဲြ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ကုိက္ညီေစရန္အတြက္ျဖစ္၍  ဤအက္ဥပေဒကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
 
 

This translated version is prepared with the sole purpose of facilitating the comprehension of foreign participants in 

the telecommunication rules and regulations and shall not in any event or by any reason be construed or interpreted 

as having effect in substitution for supplementary to the Thai version thereof. If its translation to other languages is 

in contrary to Thai version, the latter shall prevail.  

Please note that the translation has not been subjected to an official review by the Office of the National 

Broadcasting and Telecommunications Commission. The Office of NBTC, accordingly, shall not undertake any 

responsibility for its accuracy, nor be held liable for any loss or damages arising from or in connection with its use.  

 

 


