အက္ဥပေဒ
အသံလိုင္းစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႈိင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
၂၀၁၀ ခုႏွစ္
ဖူမိဖူန္အလြန္းယလိတ္ ေပါ.ေလာ.
၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀ တြင္ေပးထားၿပီး
လက္ရွိအစိုးရ၏ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ျဖစ္သည္။

ဖလာ့ေပါလမင္ထြမ္မဟာဖူမိဖူန္အလြန္းယလိတ္ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ေအာက္ပါကဲ့သို႔
ေၾကညာထားသည္။
အသံလိုင္းစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႈိင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဥပေဒမ်ားသည္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။
ဤအက္ဥပေဒသည္ လူပုဂၢိဳလ္၏လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အခြင့္အေရးတစ္ခ်ိဳ႕ကို
ကန္႔သတ္ထားေသာ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ပါ၀င္သည္။ ထိုင္းႏူိင္ငံ၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉
အပါအ၀င္ ပုဒ္မ ၃၅ ပုဒ္မ ၃၆ ပုဒ္မ ၄၁ ပုဒ္မ ၄၃ ပုဒ္မ ၄၅ ပုဒ္မ ၄၆ ပုဒ္မ ၄၇ ပုဒ္မ ၆၁ ႏွင့္ ပုဒ္မ
၆၄ တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာဥပေဒအတိုင္း အာဏာရွိသူမွ ျပဳလုပ္ႏူိင္ေၾကာင္း
သတ္မွတ္ထားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ဘုရင္မင္းျမတ္မွ သနားေတာ္မူၿပီး အက္ဥပေဒအသစ္ကို ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္၏
ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သေဘာတူခ်က္မ်ားရယူၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
ပုဒ္မ ၁
ဤအက္ဥပေဒသည္ ` ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အသံလိုင္းစီစဥ္ျခင္းႏွင့္
ေရဒီယိုအသံလႈိင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အက္ဥပေဒ ´ ဟုေခၚဆိုသည္။
ပုဒ္မ

၂

ဤအက္ဥပေဒကို အစိုးရျပန္တမ္းတြင္ေၾကညာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွစ၍

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ စတင္အသံုးျပဳရမည္။
ပုဒ္မ

၃

၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အသံလိုင္းစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႈိင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္

ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အက္ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ရမည္။
ပုဒ္မ
၄
ဤအက္ဥပေဒထဲတြင္
` အသံလုိင္း ´ ဆိုလိုသည္မွာ ေရဒီယိုလုိင္း(သိ)ု႔ ဟက္စိန္းလိုင္း ဟုေခၚၿပီး ေမကာဟုိက္ ၃
သန္းေအာက္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္သံလက
ို ္လိုင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အကူအညီကိရိယာမွမလိုအပ္ဘဲ
ပလာေနရာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏူိင္သည္။
` ဆက္သြယ္ေရး ´ ဆိုလိုသည္မွာ ပို႔ျခင္း ျဖန္႔ျခင္း (သိ)ု႔ လိုင္း စာလံုး နံပါတ္ ႐ုပ္ အသံ
အမွတ္အသားမ်ား လက္ခံျခင္း (သိ)ု႔ အဓိပၸါယ္ကိုနားလည္ေစေသာ အျခားေသာလကၡဏာမ်ားကို
အသံလိုင္းစနစ္ ႀကိဳးစနစ္ အလင္းစနစ္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စနစ္ (သိ)ု႔ အျခားစနစ္မ်ားျဖင့္
နားလည္ေစျခင္းျဖစ္သည္။
` ေရဒီယဆ
ို က္သြယ္ေရး ´ ဆိုလိုသည္မွာ ပို႔ျခင္း ျဖန္႔ျခင္း (သိ)ု႔ လိုင္း စာလံုး နံပါတ္ ႐ုပ္ အသံ
အမွတ္အသားမ်ား လက္ခံျခင္း (သိ)ု႔ အဓိပၸါယ္ကိုနားလည္ေစေသာ အျခားေသာလကၡဏာမ်ားကို
အသံလိုင္းစနစ္ျဖင့္ နားလည္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

` ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္း ´ ဆိုလိုသည္မွာ ပိ(ု႔ သိ)ု႔ အသံျဖန္႔လိုက္ေသာ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးကို
အမ်ားသူမွတိုက္႐ုိက္လက္ခံရရွိျခင္းျဖစ္သည္။
` ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ´ ဆိုလိုသည္မွာ အ႐ုပ(္ သိ)ု႔ အသံျဖန္႔လိုက္ေသာ
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးကို အမ်ားသူမွတိုက္႐ုိက္လက္ခံရရွိျခင္းျဖစ္သည္။
` အသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း ´ ဆိုလိုသည္မွာ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္
အသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး သတင္းမ်ား(သိ)ု႔ အစီအစဥ္မ်ားကို အသံဖမ္းႏူိင္ေသာစက္သို႔
ေပးပို႔ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ၿပီး အသံလိုင္းစနစ္ ႀကိဳးစနစ္ အလင္းစနစ္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိုင္းစနစ္ (သိ)ု႔
အျခားေသာစနစ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ (သိ)ု႔ စနစ္အမ်ားႀကီးေပါင္းျခင္းျဖင့္ ပို႔ျခင္းျဖစ္သည္ (သိ)ု႔
ေကာေဆာေထာေခ်ာ မွ အသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အျခားေသာ နည္းလမ္းတူ
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
` ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ´ ဆိုလိုသည္မွာ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး သတင္းမ်ား(သိ)ု႔ အစီအစဥ္မ်ားကို ႐ုပ္ႏွင့္အသံဖမ္းႏူိင္ေသာစက္သို႔
ေပးပို႔ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ၿပီး အသံလိုင္းစနစ္ ႀကိဳးစနစ္ အလင္းစနစ္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိုင္းစနစ္ (သိ)ု႔
အျခားေသာစနစ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ (သိ)ု႔ စနစ္အမ်ားႀကီး ေပါင္းျခင္းျဖင့္ ပို႔ျခင္းျဖစ္သည္ (သိ)ု႔
ေကာေဆာေထာေခ်ာ မွ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အျခားေသာနည္းလမ္းတူ
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

` ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ´ဆိုလိုသည္မွာ လိုင္း စာလံုး နံပါတ္ ႐ုပ္ သံ (သို႔)
အျခားအရာမ်ားစသည့္ အမွတ္အသားမ်ားကို လက္ခံေပးပို႔သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး အသံလိုင္းျဖင့္
အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု(သို႔)တစ္ခု
အထူးသျဖင့္(သို႔) ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း(သို႔)အသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒႏွင့္အညီ (သို႔)
အသံလင
ႊ ့္ျခင္းလုပ္ငန္း(သို႔)႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး
လုပ္ငန္းမဟုတ္သည့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။
` ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ´ ဆိုလိုသည္မွာ ပို႔ျခင္း ျဖန္႔ျခင္း (သို႔) လိုင္း စာလံုး နံပါတ္ ႐ုပ္
အသံ အမွတ္အသားမ်ား လက္ခံျခင္း (သို႔) အဓိပၸါယ္ကိုနားလည္ေစေသာ
အျခားေသာလကၡဏာမ်ားကို အသံလိုင္းစနစ္ ႀကိဳးစနစ္ အလင္းစနစ္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စနစ္ (သို႔)
အျခားေသာစနစ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ (သို႔) စနစ္အမ်ားႀကီးေပါင္းျခင္းျဖင့္ ပို႔ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္
ၿဂိဳလ္တုစနစ္ေပးေသာလုပ္ငန္းအပါအ၀င္ (သို႔) ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ဆက္သြယ္ေရး
လုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မပါ၀င္ပါ။
` အသံလိုင္းသတ္မွတ္ဇယား ´ ဆိုလိုသည္မွာ အသံလႊင့္ေရဒီယို ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရး ဖုန္းဆက္သြယ္ေရး တို႔၏ အသံလိုင္းဖတ္ျခင္းသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။
` ေရဒီယိုလိုင္းအစီအစဥ္ ´ ဆိုလိုသည္မွာ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ
ကန္႔သတ္ခ်က္ေအာက္ရွိေသာ ေရဒီယိုအသံလႊင့္လုပ္ငန္း ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္
ေရဒီယိုအသံလိုင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
` အသံလိုင္းစီစဥ္ျခင္း ´ ဆိုလိုသည္မွာ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ
ကန္႔သတ္ခ်က္ေအာက္ရွိေသာ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ဌာန ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာန (သို႔)
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးဌာန မ်ားအား
ေရဒီယိုအသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း(သို႔)အသံလိုင္းဇယားအတိုင္းသတ္မွတ္ထားေသာ

ေရဒီယိုအသံလုိင္း အသံုးျပဳျခင္း (သို႔) ေရဒီယိုလုိင္းအစီအစဥ္အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို
ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္။
` လူထုပတ္၀န္းက်င္ ´ ဆိုလိုသည္မွာ ၿမိဳ႕တြင္း(သို႔)ေက်းရြာ
ေနရာေဒသတစ္ခုအတြင္းတြင္ေနထိုင္ေသာ လူထုအုပ္စု ႏွင့္ ေနရာေဒသအနီးတြင္
ေနထိုင္ၾကေသာ စိတ၀
္ င္စားခ်င္းတူညီသည့္ (သို႔) ဆက္ဆံႏူိင္ၾကေသာ လူထုအုပ္စုကို
ဆိုလိုသည္။ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဆက္စပ္မႈရွိၿပီး ဥပေဒႏွင့္ညီေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္၍ အစဥ္မျပတ္ျပဳလုပ္လာၿပီး အုပ္စုအစား
ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္လိုအင္ဆႏၵေဖာ္ျပႏူိင္ေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။
` ရ န ္ပ ံုေ င ြ ´ ဆ ိုလ ိုသ ည ္မ ွာ အ သ ံလ ႊင ့္လ ုပ ္င န ္း ႐ ုပ ္ျ မ င ္သ ံၾ က ာ းလ ုပ ္င န ္း ႏ ွင ့္
ဆ က ္သ ြယ ္ေ ရ း လ ုပ ္င န ္း မ ်ာ း က ို အ မ ်ာ း ျပ ည ္သ ူအ က ်ိဳ း အ တ ြက ္
သုေတသနျပဳလုပ္ေရးႏွင့္တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြျဖစ္သည္။
` ေကာ္မတီ ´ ဆိုလိုသည္မွာ ႏူိင္ငံေတာ္အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီျဖစ္သည္။
` တာ၀န္ရ၀
ွိ န္ထမ္း ´ ဆိုလိုသည္မွာ ႏူိင္ငံေတာ္အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ မွ ဤအက္ဥပေဒအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္
သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။
ပုဒ္မ ၅
ႏူိင္ငံေတာ္သမၼတအား ဤအက္ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
အုပ္စု ၁
ႏူိင္ငံေတာ္အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔
အပိုင္း ၁
ေကာ္မတီ၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္တားျမစ္လကၡဏာ ဖဲြ႕စည္းပံုမ်ား
ပုဒ္မ ၆
ႏူိင္ငံေတာ္အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔ ရွိရမည္။ အတိုေကာက္ျဖင့္
`ေကာေဆာေထာေခ်ာ´ဟုေခၚၿပီး (၁၁)ေယာက္ရွိ၍ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
(၁)
အေတြ႔အၾကံဳ(သို႔)အသိပညာရွိၿပီး အသံလႊင့္လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ(သို႔)
အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာသူ တစ္ေယာက္ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ တစ္ေယာက္
(၂)
အေတြ႔အၾကံဳ(သို႔)အသိပညာရွိၿပီး ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္းတြင္
ကၽြမ္းက်င္ေသာ(သို႔) အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာသူ ႏွစ္ေယာက္
(၃)
အေတြ႔အၾကံဳ(သို႔)အသိပညာရွၿိ ပီး အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ
ဥပေဒပိုင္းႏွင့္ေဘာဂေဗဒပိုင္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ(သို႔) အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာသူ တစ္ပိုင္းစီတြင္
ႏွစ္ေယာက္စီ
(၄)
အေတြ႔အၾကံဳ(သို႔)အသိပညာရွိၿပီး အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ
သံုးစဲြသူၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ပိုင္း(သို႔)ျပည္သူလူထုလြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးပိုင္းတြင္
ကၽြမ္းက်င္ေသာ(သို႔) အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာသူ တစ္ေယာက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းၾကည့္႐ႈ
ေစာင့္ေရွာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ေယာက္

(၅)
အေတြ႔အၾကံဳ(သို႔)အသိပညာရွိၿပီး အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ
ယဥ္ေက်းမႈေလ့လာေရး(သို႔) လူမႈေရးဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပိုင္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ(သို႔)
အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာသူ တစ္ေယာက္
ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္အား ေကာေဆာေထာေခ်ာ
အတြင္းေရးလက္ေထာက္အျဖစ္ ျဖစ္ေစသည္။
ပုဒ္မ ၇
ေကာ္မတီသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းရွိရမည္ႏွင့္
ေအာက္ပါတားျမစ္လကၡဏာမ်ား မရွိရပါ။
က.
ေယဘုယ်အရည္အခ်င္းမ်ား
(၁) ေမြးကတည္းက ထိုင္းလူမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။
(၂) အသက္ ၃၅ ႏွစ္ျပည့္အထက္ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၇၀ ထက္မေက်ာ္ရ။
ခ.
တားျမစ္လကၡဏာမ်ား
(၁) ႏူိင္ငံေရးတြင္ ရာထူးရွိသူမျဖစ္ရ။
(၂) ႏူိင္ငံေရးပါတီတြင္ ရာထူးရွိသူမျဖစ္ရ။
(၃) စိတ္မျပည့္ေသာ(သို႔)စိတ္မႏွ႔ံေသာလူပုဂိၢဳလ္ မျဖစ္ရ။
(၄) မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစဲြသူ မျဖစ္ရ။
(၅) ေဒ၀ါလီခံသူ (သို႔) လိမ္လည္ျခင္းေၾကာင့္ေဒ၀ါလီခံသူ မျဖစ္ရ။
(၆) ေထာင္က်ရန္သတ္မွတ္ခံရၿပီး တရား႐ုံးေခၚစာေၾကာင့္ အခ်ဳပ္ခံထားရသူ
မျဖစ္ရ။
(၇) ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ အမွားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အေတြးမွားမႈေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ျခင္း (သို႔)
ကဲ့ရဲ႕ျခင္းေၾကာင့္ စီရင္ခံရျခင္း မ်ားမွလဲြ၍ မည္သည့္အမႈကိစၥက်ဴးလြန္၍ အဆံုးထိစီရင္ခံရသူ
မျဖစ္ရ။
(၈) လိမ္လည္ျခင္းေၾကာင့္ (သို႔) ျပင္းထန္ေသာအမွားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ (သို႔)
အစိုးရ အသိုင္းအ၀န္းတြင္ လိမ္လည္ျခင္းႏွင့္အမွားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္
အစိုးရဌာန(သို႔)ပုဂၢလိကဌာနမွ ထုတ္ခံရသူ၊ ျဖဳတ္ခံရသူ (သို႔) အထြက္ခံရသူ မျဖစ္ရ။
(၉) မယံုသကၤာဖြယ္ရာခ်မ္းသာျခင္း(သို႔)ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ
လ်င္ျမန္စြာေငြေၾကးမ်ားျပားစြာ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္ေငြအျဖင့္သိမ္းရန္
တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းခံရသူ မျဖစ္ရ။
(၁၀) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရားသူႀကီး၊ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မတီ၊
ႏူိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေရး စစ္ေဆးသူ၊ ႏူိင္ငံေတာ္ေကာလပ္ရွင္း ကာကြယ္ေရးႏွင့္တိုက္ခိုက္ေရးအဖဲြ႕
ေကာ္မတီ၊ ႏူိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေရး စစ္ေဆးသူေကာ္မတီ၊ (သို႔)
ႏူိင္ငံေတာ္လူမႈအခြင့္အေရးေကာ္မတီ မ်ားမျဖစ္ရ။
(၁၁) အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ျခင္းခံထားဖူးသူ မျဖစ္ရ။
(၁၂) ပုဒ္မ ၁၀ အရနာမည္ကမ္းလွမ္းခံရျခင္း (သို႔) ပုဒ္မ ၁၅ အရ
ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းမတိုင္မီ တစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မန္ေနဂ်ာ၊ စီးပြားရွင္၊ တိုင္ပင္သူ၊ ၀န္ထမ္း၊
ကုမၸဏီ(သို႔)ပုဂၢလိကကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာရွိသူ မျဖစ္သူ(သို႔)ျဖစ္ဖူးသူ ျဖစ္ရမည္။
(၁၃) ႏူိင္ငံေရးပိုင္းတြင္ လႈပ္ရွားမႈပိတ္ပင္ျခင္းခံေနရသူ မျဖစ္ရ။
ပုဒ္မ ၈
ေကာ္မတီသည္

(၁) ရာထူးရွိေသာ(သို႔)လစာရွိေသာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမျဖစ္ရ။
(၂) အစိုးရဌာန၏ ၀န္ထမ္း(သို႔)အလုပ္သမားမျဖစ္ရန္ႏွင့္ အစိုးရဌာန၏ ေကာ္မတီ
(သို႔)အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ မျဖစ္ရပါ။
(၃) ေကာ္မတီရာထူးႏွင့္ တိုက္႐ုိက္(သို႔)သြယ္၀ိုက္ျဖစ္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိသည့္
အလုပ(္ သို႔) အသက္ေမြးမႈ မျပဳလုပ္ရ။

အပိုင္း ၂
အခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္
ေကာ္မတီအျဖစ္သင့္ေတာ္ေသာသူ နာမည္စာရင္းရရွိျခင္း
ပုဒ္မ ၉
အပိုင္း ၄ အတိုင္း ဒိုင္လူႀကီးအျဖစ္
သင့္ေတာ္ေသာသူနာမည္ကမ္းလွမ္းရာတြင္ အက်ိဳးျပဳရန္အတြက္ ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားရွိေသာ
အသင္းအဖဲြ႕ သင္တန္းေက်ာင္း (သို႔) အုပ္စုမ်ားမွ အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ ထံတြင္
နာမည္စာရင္းေပးထားႏူိင္သည္။
(၁) သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ထက္မနည္း ပုဂၢလိကအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္
အသံလႊင့္လုပ္ငန္း(သို႔) ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္း အသက္ေမြးမႈအသင္းအဖဲြ႕
(၂) သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ထက္မနည္း ပုဂၢလိကအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အသက္ေမြးမႈ အသင္းအဖဲြ႕
(၃) သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ထက္မနည္း ဒီဂရီ ဘဲြ႔ႀကိဳအဆင့္
သတင္းစာႏွင့္ဂ်ာနယ္ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာေမဂ်ာ သင္ၾကားေပးေသာ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္း
(၄) သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ထက္မနည္း ဒီဂရီ ဘဲြ႔ႀကိဳအဆင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာေမဂ်ာ
သင္ၾကားေပးေသာ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္း
(၅) သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ထက္မနည္း ဒီဂရီ ဘဲြ႔ႀကိဳအဆင့္ ဥပေဒသိပၸံဆိုင္ရာေမဂ်ာ
သင္ၾကားေပးေသာ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္း
(၆) သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ထက္မနည္း ဒီဂရီ ဘဲြ႔ႀကိဳအဆင့္ ေဘာဂေဗဒဆိုင္ရာေမဂ်ာ
သင္ၾကားေပးေသာ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္း
(၇) အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ဘဲ
သံုးစဲြသူၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရန္(သိ)ု႔ ျပည္သူလူထု၏လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးေထာက္ပံ့ရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး သက္တမ္း (၅)ႏွစ္ထက္မနည္း ပုဂၢလိကအျဖစ္
မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အဖဲြ႔အစည္း
(၈) အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ဘဲ ယဥ္ေက်းမႈေလ့လာရန္(သိ)ု႔ လူမႈေရးတိုးတက္ေစရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး သက္တမ္း (၅)ႏွစ္ထက္မနည္း ပုဂၢလိကအျဖစ္
မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အဖဲြ႔အစည္း
အသက္ေမြးမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ အသက္ေမြးမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ရွိၿပီး
အဖြဲ႕အစည္း၏ အသင္းသားသည္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း(သိ)ု႔ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳလုပ္သူျဖစ္ရမည္။
(၁) (၂) (၇) ႏွင့္ (၈) အရ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရွိေသာ အဖဲြ႔အစည္း(သိ)ု႔ အသင္းအဖြဲ႔ ျဖစ္ၿပီး
အဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာလႈပ္ရွားမႈ ရွိရမည္။ အကယ္၍

အဖြဲ႔အစည္း(သိ)ု႔ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုခုသည္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုထက္ပိုရပ
ွိ ါက (၁) (၂) (၇) (သိ)ု႔
(၈) တစ္ခုခုကိုသာ ေရြးခ်ယ္မွတ္ပံုတင္ရမည္။
အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္၀န္ႀကီးဌာနမွ အသင္းအဖဲြ႔ သင္တန္းေက်ာင္း (သိ)ု႔
အဖြဲအ
႔ စည္းတစ္ခုခုကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေပးၿပီးပါက အသံုးျပဳႏူိင္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္
မွားယြင္းမႈျဖစ္သည္ဟု တရား႐ုံးမွ စီရင္ခ်က္ပါက စီရင္ခ်က္မျပဳမီတြင္
အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ရာမွ
ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈ မရွိရ။
အသင္းအဖဲြ႔ သင္တန္းေက်ာင္း (သိ)ု႔ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခုသည္ မွတ္ပံုတင္ရန္ျငင္းဆိုျခင္းခံရပါက
တရား႐ုံးသို႔ တရားစဲြတင္ႏူိင္ခြင့္ရွိၿပီး ထိုတရားစြဲတင္ျခင္းေၾကာင့္
နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္(သိ)ု႔ ဤအက္ဥပေဒအရ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားသည္ ရပ္တန္႔ျခင္း(သိ)ု႔
ဆိုင္းငံ့ျခင္းမျဖစ္ေစရပါ။
အသင္းအဖဲြ႔ သင္တန္းေက်ာင္း (သိ)ု႔ အဖဲြ႔အစည္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္
အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္း(သိ)ု႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ရမည္။
မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိေသာ အသင္းအဖဲြ႔ သင္တန္းေက်ာင္း (သိ)ု႔ အဖဲြ႔အစည္း မ်ားကို
အမ်ားသိရွိေအာင္ အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနမွ ေၾကညာရၿပီး ထိုနာမည္စာရင္းမ်ားသည္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနကန္႔သတ္ခ်က္အရ မေၾကညာသည္အထိ
အတည္ျပဳသည္။
ပုဒ္မ
၁၀

ေကာ္မတီခန္႔ရန္ အေျခအေနရွိေသာအခ်ိန္တြင္

အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနမွ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္း၊ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊
သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ား၊ ႏွင့္ အြန္လိုင္းမ်ားတြင္ အနည္းဆံုးဆက္တိုက္ (၇) ရက္ေၾကာ္ျငာရမည္။ ပုဒ္မ ၉
အရ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ထားေသာ အသင္းအဖဲြ႔ သင္တန္းေက်ာင္း (သိ)ု႔ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္
ေကာ္မတီျပဳလုပ္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာသူ၏ နာမည္စာရင္းကမ္းလွမ္းျခင္းကို သေဘာတူေၾကာင္း စာႏွင့္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာန၏ေၾကညာခ်က္
ကန္႔သတ္ရက္အတြင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(၁) ပုဒ္မ ၉ (၁)အရ အသက္ေမြးမႈအသင္းအဖြဲ႕ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၉ (၃)အရ သင္တန္းေက်ာင္း
သည္ ပုဒ္မ ၆(၁)အရ ပုဂၢိဳလ္နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းကို အသင္းအဖြဲ(႔ သို႔)သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုစီမွ
၂ ေယာက္စီ ကမ္းလွမ္းႏူိင္သည္။
(၂) ပုဒ္မ ၉ (၂)အရ အသက္ေမြးမႈအသင္းအဖြဲ႕ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၉ (၄)အရ သင္တန္းေက်ာင္း
သည္ ပုဒ္မ ၆(၂)အရ ပုဂၢိဳလ္နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းကို အသင္းအဖြဲ(႔ သို႔)သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုစီမွ
၂ ေယာက္စီ ကမ္းလွမ္းႏူိင္သည္။
(၃) ပုဒ္မ ၉ (၅)အရ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၆ (၃)အရ ဥပေဒပိုင္းသူ
ကၽြမ္းက်င္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရွိေသာသူကို သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုစီမွ ၂ ေယာက္စီ
နာမည္ကမ္းလွမ္းႏူိင္သည္။
(၄) ပုဒ္မ ၉ (၆)အရ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၆ (၃)အရ ေဘာဂေဗဒပိုင္းသူ
ကၽြမ္းက်င္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရွိေသာသူကို သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုစီမွ ၂ ေယာက္စီ
နာမည္ကမ္းလွမ္းႏူိင္သည္။
(၅) ပုဒ္မ ၉ (၇)အရ ပုဂၢလိကအသင္းအဖဲြ႔သည္ ပုဒ္မ ၆ (၄)အရ အသင္းအဖဲြ႔တစ္ခုစီမွ ၂
ေယာက္စီ နာမည္ကမ္းလွမ္းႏူိင္သည္။
(၆) ပုဒ္မ ၉ (၈)အရ ပုဂၢလိကအသင္းအဖဲြ႔သည္ ပုဒ္မ ၆ (၅)အရ အသင္းအဖဲြ႔တစ္ခုစီမွ ၂
ေယာက္စီ နာမည္ကမ္းလွမ္းႏူိင္သည္။

ပုဒ္မ (၉) အရ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အသင္းအဖဲြ႔ သင္တန္းေက်ာင္း (သို႔)
ပုဂၢလိကအသင္းအဖဲြ႔မ်ားသည္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းမရွိပါက
ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို တစ္စံုတစ္ရာမွ ထိခုိက္မႈမျဖစ္ေစပါ။
ပုဒ္မ ၁၁
ပုဒ္မ (၁၀) အတိုင္း အခ်ိန္ျပည့္ၿပီးေသာအခါတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္
လက္ေထာက္ဌာနအား နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၇ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၀
တြင္သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိစစ္ေဆးပါ။ အကယ္၍
နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူသည္ ပုဒ္မ ၇ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၀ အတိုင္းသတ္မွတ္ထားေသာ
အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိပါက သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္အတြင္းတြင္
နာမည္အသစ္ထပ္ကမ္းလွမ္းရန္ အသင္းအဖဲြ႔ သင္တန္းေက်ာင္း (သို႔) ပုဂၢလိကအသင္းအဖဲြ႔သို႔
အေၾကာင္းၾကားပါ။ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ ပါက ထို အသင္းအဖဲြ႔ သင္တန္းေက်ာင္း
(သို႔) ပုဂၢလိကအသင္းအဖဲြ႔မ်ားသည္ နာမည္ကမ္းလွမ္းရန္ စြန္႔လႊတ္သည္ဟု ယူဆသည္။
ပုဒ္မ ၁၀ အရ နာမည္ကမ္းလွမ္းရန္အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္
နာမည္ကမ္းလွမ္းခံရသူသည္ ေသဆံုး (သို႔) နာမည္ကမ္းလွမ္းရန္သေဘာတူစာကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း
(သို႔) အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းမျပည့္စံုျခင္း မ်ားရွိပါက
အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႏွင့္
နာမည္အသစ္ထပ္မံကမ္းလွမ္းျခင္း မရွိရန္လည္းျဖစ္ႏူိင္သည္။
ပုဒ္မ ၁၂
နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းအခ်ိန္ျပည့္ေသာအခါတြင္ ပုဒ္မ ၁၃ (၁) (၂) (၃) (၄)
ႏွင့္ (၅) အရ ေဖာ္ျပထားေသာ ကမ္းလွမ္းသူ ၂ ေယာက္ထက္နည္းပါက
အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနအား အခ်ိန္တိုးေပးရန္ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၀ အရ
သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္မွစ၍ ရက္ ၃၀ ထက္မေက်ာ္ အခ်ိန္တိုးေပးရမည္။
သတ္မွတ္ထားေသာတိုးခ်ဲ႕အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ၿပီး နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူသည္
သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုင္း နည္းေနပါက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးအတြင္းေရးမွဴး၊ ႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ပုဒ္မ ၆ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၇
အရသတ္မွတ္ထားေသာအရည္အခ်င္းႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာသူကို
ေကာ္မတီအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ရန္နာမည္ကမ္းလွမ္းၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္အေရအတြက္အတိုင္း
ျပည့္စံုေအာင္ကမ္းလွမ္းရမည္။
ပုဒ္မ ၁၃
ပုဒ္မ ၁၀ ပုဒ္မ ၁၁ (သို႔) ပုဒ္မ ၁၂ အရ
နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းအခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ၿပီးပါက အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနမွ
နာမည္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို အစည္းအေ၀းတြင္ စုေပါင္းတိုင္ပင္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း
အခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။
(၁) ပုဒ္မ ၉ (၁)အရ အသက္ေမြးမႈအဖဲြ႔အစည္းမွ ပုဒ္မ ၁၀ (၁) အရ
နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူကို အခ်င္းခ်င္း ေရြးခ်ယ္ၿပီး ပုဒ္မ ၆ (၁)အရ
ေကာ္မတီျဖစ္ရန္သင့္ေတာ္သူ ၂ ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အသံလႊင့္လုပ္ငန္းပိုင္း ၁ ေယာက္ ႏွင့္
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းပိုင္း ၁ ေယာက္ခဲြရမည္။ ပုဒ္မ ၉ (၃)အရ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ပုဒ္မ ၁၀ (၁)
အရ နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူကို အခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ၿပီး ပုဒ္မ ၆ (၁)အရ
ေကာ္မတီျဖစ္ရန္သင့္ေတာ္သူ ၂ ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အသံလႊင့္လုပ္ငန္းပိုင္း ၁ ေယာက္ ႏွင့္
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းပိုင္း ၁ ေယာက္ခဲြရမည္။
(၂) ပုဒ္မ ၉ (၂)အရ အသက္ေမြးမႈအဖဲြ႔အစည္းမွ ပုဒ္မ ၁၀ (၂) အရ
နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူကို အခ်င္းခ်င္း ေရြးခ်ယ္ၿပီး ပုဒ္မ ၆ (၂)အရ

ေကာ္မတီျဖစ္ရန္သင့္ေတာ္သူ ၂ ေယာက္ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၉ (၄)အရ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ပုဒ္မ ၁၀ (၂)
အရ နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူကို အခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ၿပီး ပုဒ္မ ၆ (၂)အရ
ေကာ္မတီျဖစ္ရန္သင့္ေတာ္သူ ၂ ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္။
(၃) ပုဒ္မ ၁၀ (၃) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၀ (၄)အရ နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူကို ခြဲၿပီး
အခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ၿပီး ပုဒ္မ ၆ (၃) အရ ေကာ္မတီျဖစ္ရန္သင့္ေတာ္သူ ၈ ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး
ဥပေဒပိုင္းတြင္ ၄ ေယာက္ ႏွင့္ ေဘာဂေဗဒပိုင္းတြင္ ၄ ေယာက္စီ ေရြးခ်ယ္ရမည္။
(၄) ပုဒ္မ ၁၀ (၅)အရ နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူကို အခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ၿပီး ပုဒ္မ ၆
(၄)အရ ေကာ္မတီျဖစ္ရန္သင့္ေတာ္သူ ၄ ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ပိုင္းတြင္ ၂ ေယာက္ ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ပိုင္းတြင္ ၂ ေယာက္ ေရြးခ်ယ္ရမည္။
(၅) ပုဒ္မ ၁၀ (၆)အရ နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူကို အခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ၿပီး ပုဒ္မ ၆
(၅)အရ ေကာ္မတီျဖစ္ရန္သင့္ေတာ္သူ ၂ ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္။
ေရြးခ်ယ္ျခင္းအမွတ္ေပးျခင္းႏွင့္နည္းလမ္းမ်ားသည္
အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္းျဖစ္ရၿပီး
အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသူကို ေရြးခ်ယ္ခံရသူအျဖစ္ အစဥ္လိုက္ထားရမည္။
အပိုဒ္ ၁ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၂ အတိုင္း လူပုဂၢိဳလ္ေရြးခ်ယ္ၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္ ပုဒ္မ (၁) (၂) (၃)
(၄) ႏွင့္ (၅) အတိုင္း ေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္ ပုဒ္မ ၆ (၁) (၂) (၃) (၄) ႏွင့္ (၅) အတိုင္း
အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုသူျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ အထက္ပါအတိုင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္
နာမည္ကမ္းလွမ္းခြင့္ရွိေသာ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အသင္းအဖဲြ႔ သင္တန္းေက်ာင္း (သို႔)
အဖြဲ႔အစည္းသို႔ စတင္ေၾကညာသည့္ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၉၀ မေက်ာ္တြင္ ၿပီးစီးေအာင္
စီရင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အပိုင္း ၃
ေခၚယူျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္
ေကာ္မတီအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာနာမည္စာရင္းရရွိလာျခင္း
ပုဒ္မ ၁၄
ေကာ္မတီေရြးခ်ယ္ရန္ႏွင့္တည္ခံ့ရန္ရွိေသာ အေျခအေနတြင္ ၁၅ ဦးေရရွိ
ေခၚယူျခင္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ကို တည္ေထာင္ၿပီး ေအာက္ပါ ေကာ္မတီျဖစ္သင့္သူကို
ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ပါ
(၁) ႏူိင္ငံေတာ္လူမႈအခြင့္အေရးဥကၠဌ
(၂) ႏူိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအတိုင္ပင္ခံေအာက္လႊတ္ေတာ္နာယက
(၃) ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
(၄) ကာကြယ္ေရးအတြင္းေရးမွဴး
(၅) သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
(၆) ႏူိင္ငံေတာ္အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာညႊန္ၾကားေရးမွဴး
(၇) အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ
(၈) ထုိင္းႏူိင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအားလံုး၏ေအာက္လႊတ္ေတာ္နာယက
(၉) ထိုင္းႏူိင္ငံဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းစာေရး သမၼတ
(၁၀) ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကားအသက္ေမြးမႈအသင္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ

(၁၁)
(၁၂)
(၁၃)
(၁၄)
(၁၅)

NGO မ်ား၏ ညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီဥကၠဌ
ထိုင္းကုမၸဏီသင္တန္းေက်ာင္းေထာက္ပ့ံအသင္းဥကၠဌ
ထိုင္းေရဒီယိုႏင
ွ ့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းအလုပ္အကိုင္ေကာင္စီ
ႏူိင္ငံေတာ္ေက်းလက္ေရဒီယိုအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ
သံုးစဲြသူအသင္းအဖဲြ႕အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ

ေခၚယူျခင္းဥကၠဌႏွင့္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေကာ္မတီအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရွိၿပီး အပိုဒ္ ၁
အရ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားသည္ အပိုင္း ၂ အတိုင္း နာမည္ကမ္းလွမ္းရန္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္မရွိပါ။
ေခၚယူျခင္းေကာ္မတီအဖြဲ႔အား ေခၚယူျခင္းေကာ္မတီတစ္ေယာက္ေရြးခ်ယ္၍
ေခၚယူျခင္းေကာ္မတီအဖြဲ႔မွ ေခၚယူျခင္းေကာ္မတီအဖဲြ႔လက္ေထာက္
ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္ေရြးခ်ယ္ပါ။
အကယ္၍ ေခၚယူျခင္းေကာ္မတီအဖဲြ႔တြင္
ရာထူးလစ္လပ္ေနျခင္း(သို႔)ရွိၿပီးလုပ္ငန္းမေဆာင္ရြက္ႏူိင္ျခင္း ရွိေသာအေျခအေနတြင္
ေခၚယူျခင္းေကာ္မတီအဖြဲ႔တြင္ လူဦးေရ တစ္၀က္ထက္မနည္းရွိေနပါက က်န္ရွိေနေသာ
လူဦးေရျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပါ။
အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနအား ေကာ္မတီေခၚယူျခင္းႏွင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္း
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ရမည္။
ပုဒ္မ ၁၅
ေကာ္မတီေရြးခ်ယ္ျခင္းေဆာင္ရြက္မႈကို
အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနမွ ပုဒ္မ ၆ အတိုင္း အရည္အခ်င္းျပည့၀
္ သူမ်ား
ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို အမ်ားသူသိရွိေအာင္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္း၊ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊
သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ား ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္မ်ားတြင္ ရက္ ၃၀ ဆက္တိုက္ ေၾကညာပါ။
ေကာ္မတီအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၁၀ အရ အသင္းအဖဲြ႔
သင္တန္းေက်ာင္း (သို႔) အဖဲြ႔အစည္းမွ နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသူမ်ား မျဖစ္ရ။
အပိုဒ္ ၁ အရ သတ္မွတ္ခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ၿပီးပါက ေခၚယူျခင္းေကာ္မတီအဖဲြ႔အား
ေကာ္မတီျဖစ္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့၀
္ သူမ်ားကို ပုဒ္မ ၆ (၁) (၂) (၃) (၄) ႏွင့္ (၅) ထက္
အေရအတြက္ ၂ ဆထက္ပိုမ်ားေသာ လူဦးေရကို ေရြးခ်ယ္သံုးသပ္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ားသည္ အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနမွ
သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုင္းျဖစ္ရၿပီး အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသူကို ေရြးခ်ယ္ခံရသူအျဖစ္
အစဥ္လိုက္ထားရမည္။
ပုဒ္မ ၁၃ အပိုဒ္ ၃ မွ အခ်က္အလက္ကိုယူေဆာင္ၿပီး ေခၚယူျခင္းဘုတ္အဖဲြ႔၏
ေကာ္မတီျဖစ္ရန္ သင့္ေတာ္သူကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရမည္။
ေရြးခ်ယ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈရရွိသူသည္ တရား႐ုံးတြင္တရားစဲြဆိုႏူိင္ၿပီး
တရား႐ုံးမွအျခားစီရင္ခ်က္ သံုးသပ္ေပးျခင္းမွလြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
ရပ္တန္႔ေစျခင္း (သို႔) ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္းတစ္စံုတစ္ရာမွ မျဖစ္ေစပါ။ အကယ္၍ တရား႐ုံးမွ
စီရင္ခ်က္သည္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူအား အရည္အခ်င္းႏွင့္မျပည့္စံုျခင္း (သို႔)
တားျမစ္ခ်က္လကၡဏာရွိျခင္း (သို႔) ဥပေဒႏွင့္အညီေရြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ျခင္းမ်ားဟု
စီရင္သံုးသပ္ခ်က္ခ်ပါက ေရြးခ်ယ္ခံရသူကို စီရင္သံုးသပ္ၿပီးတဲ့ေန႔မွစ၍ ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ေစသည္။

အပိုင္း ၄
ေကာ္မတီေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ခန္႔အပ္ျခင္း
ပုဒ္မ ၁၆
အပိုင္း ၂ အရ အခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင့္ အပိုင္း ၃ အရ ေခၚယူျခင္းတို႔မွ
ရရွိေသာ နာမည္စာရင္းမ်ားရရွိၿပီးေသာအခါတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္မွ
ထိုနာမည္စာရင္းမ်ားကို စာရင္းတစ္ခုထဲတြင္ စုစည္းၿပီး နာမည္ကမ္းလွမ္းသူအေရအတြက္သည္
ပုဒ္မ ၆ (၁) (၂) (၃) (၄) ႏွင့္ (၅) တြင္သတ္မွတ္ထားေသာ အေရအတြက္ ၂ ဆ
ထက္မ်ားေနပါက ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထားေသာ (သို႔) ပုဒ္မ ၆ အရ
သင့္ေတာ္ေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္သက္ေသမ်ားပါ၀င္ေသာ
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွ
ဆက္လက္သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ႏူိင္ရန္တင္ျပရန္အတြက္ ပုဒ္မ ၁၃ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၅ အရ နာမည္စာရင္း
လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ ရက္ ၃၀ အတြင္းတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပရမည္။
အပိုင္း ၂ အရ အခ်င္းခ်င္းေရြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင့္ အပိင
ု ္း ၃ အရ ေခၚယူျခင္းတို႔မွ
နည္းလမ္းတစ္ခုခုသည္ ပုဒ္မ ၁၃ အပိုဒ္ ၃ အရသတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္အတြင္းတြင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမၿပီးဆံုးပါက အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ ဌာနမွ သင့္ေတာ္ေသာသူကို
ေရြးခ်ယ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္တြင္းၿပီးဆံုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ထင္ရွားစြာ
ေဖာ္ျပထားေသာ (သို႔) ပုဒ္မ ၆ အရ သင့္ေတာ္ေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပသည့္သက္ေသမ်ားပါ၀င္ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွ
ဆက္လက္သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ႏူိင္ရန္တင္ျပရန္အတြက္ ပုဒ္မ ၁၃ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၅ အရ
နာမည္စာရင္းလက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ ရက္ ၃၀ အတြင္းတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ဦးစီးဌာနသို႔
တင္ျပရမည္။
ပုဒ္မ ၁၇
ပုဒ္မ ၆ အရေကာ္မတီရရွိရန္အတြက္ အထက္လႊတ္ေတာ္ဦးစီးဌာနသည္
အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနမွ နာမည္စာရင္းလက္ခံရရွိၿပီးသည့္ေနာက္ ရက္ ၆၀
အတြင္းတြင္ ၿပီးဆံုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသူကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး
လွ်ိဳ႕၀ွက္အမွတ္ေပးၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူကို သိရွိေအာင္အေၾကာင္းၾကားရမည္။
အပိုဒ္ ၁ အရ အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေသာအခါ ပုဒ္မ ၆ အရ သတ္မွတ္ထားေသာ
အေရအတြက္အတိုင္း မျပည့္ေသးပါက အထက္လႊတ္ေတာ္ဦးစီးမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သို႔တင္ျပၿပီး
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ နာမည္စာရင္းမ်ားကို ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပၿပီး ပုဒ္မ ၆ အတိုင္း
အေရအတြက္အတိုင္းျပည့္ရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံမွ
နာမည္စာရင္းလက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ ရက္ ၃၀ အတြင္း ၿပီးဆံုးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
အပုိဒ္ ၁ (သုိ႔) အပိုဒ္ ၂ အရ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားသည္ အေရအတြက္ျပည့္
ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ ၁၅ ရက္အတြင္းတြင္ ေကာ္မတီဦးစီး
တစ္ေယာက္ႏွင့္ေကာ္မတီဦးစီးလက္ေထာက္ တစ္ေယာက္ ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္
စုေပါင္းအစည္းအေ၀းထိုင္ၿပီး ရလဒ္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သို႔တင္ျပရမည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဘုရင္မင္းျမတ္ကို
တင္ျပၿပီး ရာထူးခန္႔အပ္ရန္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ပုဒ္မ ၁၈
ပုဒ္မ ၁၇ အရ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူသည္ ပုဒ္မ ၈ (၁) (၂) (သို႔) (၃) အရ
တားျမစ္ လကၡဏာမ်ား ရွိေနေသာအေျခအေနတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဘုရင္မင္းျမတ္သို႔တင္ျပၿပီး
ေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္ ပုဒ္မ ၈ (၁) (သို႔) (၂) အရ ပုဂၢိဳလ္မွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးျခင္း (သို႔) ပုဒ္မ ၈ (၃)အရ
အသက္ေမြးလုပ္ငန္း (သို႔) လုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးေၾကာင္း သက္ေသအျပည့္အစံုျဖင့္ ၁၅
ရက္အတြင္း တင္ျပျခင္း ၿပီးမွသာ ရာထူးခန္႔အပ္ေပးမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္
မႏႈတ္ထြက္ျခင္း (သို႔) သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္တြင္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္း (သို႔)
လြတ္လပ္လုပ္ငန္း မ်ားမွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းမရွိပါက ထိုပုဂၢိဳလ္သည္
ေကာ္မတီအျဖစ္ေရြးခ်ယ္မႈမခံခဲ့ရျခင္းဟု ယူဆၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္ လက္ေထာက္မွ ပုဒ္မ ၁၆
အတိုင္းတင္ျပေသာ နာမည္စာရင္းမွ ေကာ္မတီအသစ္ကို အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္မည္။
အပိုင္း ၅
ေကာ္မတီရာထူးထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ျခင္း
ပုဒ္မ ၁၉
ေကာ္မတီသည္ ဘုရင္မင္းျမတ္ရာထူးခ်ီးျမွင့္ၿပီးသည့္ရက္မွစ၍ သက္တမ္း
၆ ႏွစ္ရွိၿပီး သက္တမ္းတစ္ႀကိမ္သာ ရာထူးထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။
သက္တမ္းအရ ရာထူးၿပီးဆံုးေသာ ေကာ္မတီကို ဘုရင္မင္းျမတ္မွ
ေကာ္မတီအသစ္မခန္႔အပ္မီအထိ ရာထူးဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရမည္။
သက္တမ္းမေစ့မီ ရက္ ၉၀ အလိုတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ဌာနမွ
နာမည္ကမ္းလွမ္းျခင္းႏွင့္ ေကာ္မတီအသစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားကို
ၿပီးဆံုးေအာင္အျမန္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ပုဒ္မ ၂၀
သက္တမ္းေစ့ ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ခံရျခင္းအျပင္
ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ခံရျခင္းမ်ားမွာ
(၁) ေသဆံုး
(၂) အသက္ ၇၀ ႏွစ္ျပည့္
(၃) ႏႈတ္ထြက္ျခင္း
(၄) ပုဒ္မ ၇ အရ အရည္အခ်င္းမျပည့္စံု (သို႔) တားျမစ္လကၡဏာရွိျခင္း
(၅) ပုဒ္မ ၈ ကို က်ဴးလြန္မႈျပဳလုပ္ျခင္း
(၆) ပုဒ္မ ၂၁ အရ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ရာထူးပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း
(၇) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေကာ္လပ္ရွင္းကာကြယ္ေရးႏွင့္တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို
က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ရာထူးပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း
အခ်က္(၁) (၂) (သို႔) (၃) အရ ေကာ္မတီရာထူးမွ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္းအား
ဘုရင္မင္းျမတ္သိရွိေအာင္ တင္ျပရၿပီး အခ်က္ (၄) (၅) (၆) (သို႔) (၇) အရ
ရာထူးပယ္ဖ်က္ခံရပါက ဘုရင္မင္းျမတ္မွ ရာထူးပယ္ဖ်က္ ေပးရန္အတြက္ တင္ျပရမည္။
ထိုဘုရင္မင္းျမတ္အမိန္႔ေတာ္သည္ အရည္အခ်င္းမျပည့္စံုသည့္ေန႔(သို႔)
တားျမစ္လကၡဏာရွိသည့္ေန႔ (သို႔) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ေန႔ (သို႔) အထက္လႊတ္ေတာ္မွ
ရာထူးပယ္ဖ်က္ေပးသည့္ေန႔ (သို႔) ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ခံရသည့္ေန႔ မွစ၍ အသံုးျပဳႏူိင္သည္။
အပိုဒ္ ၁ အရ ကိစၥရပ္ရွိပါက က်န္ရွိေနေသာ ေကာ္မတီမ်ားမွ
လုပ္ငန္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ က်န္ရွိေနေသာ ေကာ္မတီအတိင
ု ္း
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းဟု ယူဆၿပီး က်န္ရွိအေရအတြက္သည္ ၆ ေယာက္ထက္မနည္းရ။

သက္တမ္းမေစ့မီရာထူးမွပယ္ဖ်က္ခံရျခင္းအေျခအေနတြင္ ရာထူးအပ္ခံရသူမွ
အစားထိုးထမ္းေဆာင္ၿပီး အရင္ေကာ္မတီသက္တမ္းျပည့္သည္အထိထမ္းေဆာင္ရမည္။
က်န္ရွိေသာသက္တမ္းသည္ ၃ ႏွစ္မျပည့္ပါက ထိုရာထူးအပ္ခရ
ံ သူသည္ ေနာက္သက္တမ္းတစ္ခု
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။
ေကာ္မတီဦးစီး (သို႔) ေကာ္မတီဦးစီးလက္ေထာက္သည္ အပိုဒ္ ၁ အရ
ရာထူးပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရပါက ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၿပီး
ေကာ္မတီတစ္ေယာက္ကို ေကာ္မတီဦးစီး (သို႔) ေကာ္မတီဦးစီး လက္ေထာက္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္၍
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သို႔တင္ျပၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဘုရင္မင္းျမတ္သို႔တင္ျပၿပီး ကိစၥရပ္ေပၚမူတည္၍
ေကာ္မတီဦးစီး (သို႔) ေကာ္မတီဦးစီးလက္ေထာက္ ခန္႔အပ္ေပးမည္။
ပုဒ္မ ၂၁
လႊတ္ေတာ္တစ္ခုတြင္ရွိေသာ စုေပါင္းအေရအတြက္ထဲမွ
ေလးပံုတစ္ပံုထက္မနည္းေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အသင္းသားမ်ား (သို႔)
အထက္လႊတ္ေတာ္အသင္းသားမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာမေကာင္းသည့္
အျပဳအမူမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ (သို႔) တာ၀န္၀တၱရားမွျပင္းထန္စြာပ်က္ကြက္ေသာ ေကာ္မတီကို
ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ေပးရန္အတြက္ အထက္လႊတ္ေတာ္ဦးစီးသို႔ တင္ျပႏူိင္သည္။
အပိုဒ္ ၁ အရ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အသင္းသားမ်ားအားလံုး၏
ငါးပံုသံုးပံုထက္မနည္းေသာ သေဘာတူခ်က္မ်ားကို ရရွိမွသာျဖစ္သည္။
ပုဒ္မ ၂၂
ေကာေဆာေထာေခ်ာသည္ ဥပေဒမွသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း
အရည္အခ်င္းျပည္၀
့ စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရွိေသာအေျခအေနတြင္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ
ေကာေဆာေထာေခ်ာတစ္ဖဲြ႔လံုး ရာထူးမွ ပယ္ဖ်က္ေပးေစရန္အတြက္
အထက္လႊတ္ေတာ္ဦးစီးသို႔တင္ျပႏူိင္သည္။
(၁) ေအာက္လႊတ္ေတာ္တစ္ခုလံုးတြင္ရွိေသာ အသင္းသားမ်ားမွ
ေလးပံုတစ္ပံုထက္မနည္းေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အသင္းသားမ်ား
(၂) အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ခုလံုးတြင္ရွိေသာ အသင္းသားမ်ားမွ
ေလးပံုတစ္ပံုထက္မနည္းေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္အသင္းသားမ်ား
(၃) အပိုဒ္ ၁ အရေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံရေသာ သံုးစဲြသူျပည္သူလူထု ၃၀၀၀၀
ေယာက္ထက္မနည္းၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္မွသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း အထက္လႊတ္ေတာ္သို႔
စာတင္ျပေသာသူမ်ား
အပိုဒ္ ၁ အရ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္
ရွိေနေသာအသင္းသားမ်ားအားလံုး၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုထက္မနည္းေသာ သေဘာတူခ်က္မ်ားရရွိၿပီး
ပုဒ္မ ၇၂ အတိုင္း အထက္လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ေသာ ေကာ္မတီအဖဲြ႔မ်ား၏
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားကိုပါ ပူးတဲြတင္ျပၿပီး
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ သံုးသပ္ခ်က္အျဖစ္တင္ျပရမည္။
အပိုဒ္ ၁ အရ ေကာ္မတီမ်ားသည္ တစ္ဖဲြ႔လံုး ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ခံရပါက
ေကာ္မတီအသစ္မခန္႔အပ္မီအထိ လိုအပ္သေလာက္သာ ရာထူးေဟာင္းတြင္
ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္သြားရမည္။
အပိုင္း ၆
ေကာ္မတီအဖဲြ႔၏ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ ရာထူးအာဏာ

ပုဒ္မ ၂၃
ေကာေဆာေထာေခ်ာမ်ား၏ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္း၊
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ မ်ားသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားသည့္
ျဖစ္ရမည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေကာ္မတီအေၾကာင္း
သံုးသပ္ခ်က္ခ်ရန္ျဖစ္ပါက ထိုေကာ္မတီသည္ အစည္းအေ၀းသို႔ ပါ၀င္ခြင့္မရွိ။
ေကာေဆာေထာေခ်ာသည္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို
ေကာ္မတီတစ္ေယာက္(သို႔)ေကာ္မတီအမ်ားကို တာ၀န္လဲြအပ္ခြင့္ရွိၿပီး
ထိုလြဲအပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ လက္ခံရန္
ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိ။
ပုဒ္မ ၂၄
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ ႏွင့္ ေကာေထာေခါ တို႔၏
လုပ္ငန္းတာ၀န္သည္ အမ်ားအက်ိဳးအေပၚ ပတ္သက္ေသာ(သို႔)ထိခိုက္မႈရွိပါက
အစည္းအေ၀း၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရသာ ေဆာင္ရြက္ရၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏
အီလက္ထေရာနစ္သတင္းမ်ားမွ (သို႔) ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ေသာ
အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း(သို႔) တစ္ဖဲြ႔ခ်င္း၏
ထင္ျမင္ခ်က္ ရလဒ္မ်ားကို အမ်ားသူသိရွိေအာင္ ထင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရမည္။
အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒအတိုင္း အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ပါက ေၾကညာရန္မလိုအပ္ဘဲ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ
ထိုအခ်က္အလက္မ်ား မေၾကညာရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏူိင္သည္။
အပိုဒ္ ၁ အတိုင္း အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေၾကညာျခင္းကို
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ရက္ ၃၀ မေက်ာ္တြင္ ေၾကညာရၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္
မေၾကညာႏူိင္ပါက ၁၅ ရက္တိုးႏူိင္ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ရသည့္ ခိုင္လံုသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို
တင္ျပရမည္။
ပုဒ္မ ၂၅
ေကာ္မတီအား ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေကာ္လပ္ရွင္း
ကာကြယ္ေရးႏွင့္တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ ေကာ္မတီအား အျမင့္ဆံုးရာထူးကို ထမ္းေဆာင္ၿပီး
ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒအရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ေစသည္။

ပုဒ္မ ၂၆
ေကာ္မတီဦးစီး၊ ေကာ္မတီဦးစီးလက္ေထာက္ ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား
အခ်ိန္ျပည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။
ေကာ္မတီဦးစီး၊ ေကာ္မတီဦးစီးလက္ေထာက္ ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ လခမ်ားကို
အမိန္႔ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လအလိုက္ေပးေခ်ေပးမည္။
ေကာ္မတီဦးစီး၊ ေကာ္မတီဦးစီးလက္ေထာက္ ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ လုပ္ငန္းတာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်ေသာလမ္းစရိတ္မ်ားသည္ အမိန္႔ထဲတြင္
သတ္မွတ္ထားေသာပမာဏထက္မပိုပါက ထုတ္ယူႏူိင္သည္။
ပုဒ္မ ၂၇
ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ေအာက္ပါအတိုင္း တာ၀န္အာဏာရွိေစသည္။
(၁) အသံလိုင္းႀကီးၾကပ္ျခင္း ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္မ်ား၊
ႏူိင္ငံေတာ္အသံလိုင္းသတ္မွတ္ဇယားမ်ား၊ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း
ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္မ်ား၊

ေရဒီယိုလိုင္းေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္၊ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္မ်ားကို
တို႔ကိုျပဳလုပ္ေပးျခင္း
(၂) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ေရဒီယိုလုပ္ငန္း ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳေသာ အသံလိုင္းမ်ားကို စီစဥ္ေပးျခင္း
(၃) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လကၡဏာႏွင့္
အမ်ိဳးအစားမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း
(၄) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (သို႔)
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အသံလိုင္း ႏွင့္
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို သံုးသပ္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း ႏွင့္
ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္
ထိုခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္(သို႔)ကုန္က်စရိတ္ မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း
(၅) အသံလိုင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳႏူိင္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္
အသံလိုင္းလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားတူႏွင့္ကြဲျပားလုပ္ငန္းအၾကားတြင္ အခ်င္းခ်င္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွ
ကင္းရွင္းေစျခင္း
(၆) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
သံုးစဲြသူမ်ားမွ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လ်င္ျမန္ မွန္ကန္ တရားမွ်တမႈမ်ား
ရရွိေစရန္အတြက္ သံုးသပ္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း ႏွင့္
နည္းလမ္းႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီး ထိုခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္
ကန္႔သတ္ခ်က္(သို႔)ကုန္က်စရိတ္ မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း
(၇) ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို သံုးသပ္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း
ႏွင့္ နည္းလမ္းႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီး ထိုခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္
ကန္႔သတ္ခ်က္(သို႔)ကုန္က်စရိတ္ မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း
(၈) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတူႏွင့္ လုပ္ငန္းတစ္မ်ိဳးစီအၾကား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၌
အသံုးျပဳရာတြင္(သို႔)ဆက္သြယ္ရာတြင္ နည္းလမ္းႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း
ႏွင့္ အသံုးျပဳႏႈန္းထား(သို႔) ဆက္သြယ္မႈႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္
နည္းလမ္းႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားအက်ိဳးကို အဓိကထားၿပီး
သုံးစဲြသူ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူႏွင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ (သို႔)
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးသူအၾကားတို႔အေပၚ တရားမွ်တမႈရွိေစျခင္း
(၉) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
အမ်ားအက်ိဳးကို အဓိကထားၿပီး သုံးစဲြသူ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူတို႔အေပၚ တရားမွ်တမႈရွိေစေသာ
၀င္ေၾကးဖဲြ႔စည္းပံုႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈခ ဖဲြ႔စည္းပံု မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း
(၁၀) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ တက္ႏုိေလာ္ဂ်ီပိုင္း
အရည္အေသြးႏွင့္လကၡဏာမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း
(၁၁) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
တရားမွ်တမႈမရွိေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္း (သို႔) ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္း
အျပဳအမူမျပဳေစရန္အတြက္ ကာကြယ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း

(၁၂) ပုဒ္မ ၅၀ အတိုင္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အားလံုးပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္
ႏွင့္တန္းတူညီတူရရွိေအာင္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း
(၁၃) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း မခံရေစရန္အတြက္
ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးအသံုးျပဳရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္ခ်င္း၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခြင့္အေရးႏွင့္
လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း ႏွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္း၊ ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ အသံလိုင္းမ်ား အက်ိဳးအမ်ားဆံုး
အသံုးျပဳႏူိင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား တန္းတူညီတူလက္ခံရရွိႏူိင္ရန္အတြက္
အခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္ျခင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
(၁၄) ႏူိင္ငံႏွင့္ႏူိင္ငံအၾကား အသံလိုင္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ဆက္သြယ္ေပးျခင္း
(၁၅) အခ်င္းခ်င္းေႏွာင့္ယွက္မႈရွိေသာ အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း ျပႆနာမ်ား
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ေျဖရွင္းျခင္း
(၁၆) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ေလ့လာစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးျခင္း
(၁၇) အသံလိုင္းအသံုးျပဳေသာ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
သတင္းမီဒီယာ အခ်င္းခ်င္း (သို႔)အျခားပုဂၢိဳလ္မွ ၾကားျဖတ္မီဒီယာအခြင့္အေရးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
(သို႔) လက္၀ါးအုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ သတင္းလက္ခံရရွိျခင္းလြတ္လပ္မႈကို ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း (သို႔)
ျပည္သူလူထုမ်ား၏ မ်ားျပားေသာ သတင္းမ်ား လက္ခံရရွိျခင္းကို ပိတ္ပင္ေစျခင္းမ်ားျဖစ္ေစသည့္
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း လကၡဏာမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း
(၁၈) ခြင့္ျပဳစာရရွိေသာသူ၊ အစီအစဥ္မ်ားထုတ္လုပ္သူ ႏွင့္
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
သတင္းမီဒီယာအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း ျပဳလုပ္ေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အုပ္စုလိုက္
ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အုပ္စုဖဲြ႔ျခင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး အသက္ေမြးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
က်င့္၀တ္မ်ား ႏွင့္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူအခ်င္းခ်င္းက်င့္၀တ္မ်ားရွိေစရန္
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း တာ၀န္ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။
(၁၉) ပုဒ္မ ၅၈ အရ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား(သို႔)ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ထုတ္လႊတ္ျခင္း
(၂၀) ပုဒ္မ ၅၂ အရ ရန္ပံုေငြသို႔ထည့္ရန္ေငြအပါအ၀င္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏
အသံုးစရိတ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးျခင္း
(၂၁) ပုဒ္မ ၅၅ အတိုင္း ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔မွ တင္ျပေသာ
ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမ်ားကို သံုးသပ္ေပးျခင္းႏွင့္သေဘာတူခ်က္မ်ားေပးျခင္း
(၂၂) အသံလိုင္းစီမံခန္႔ခဲြေရး၊ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (သို႔) ပတ္သက္ေသာအျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းမ်ား ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ႏူိင္ငံျခားအစိုးရ (သို႔)
ႏူိင္ငံအၾကားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား ညွိႏႈိင္းရာတြင္(သို႔)သေဘာတူခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္
အခ်က္မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
(၂၃) အသံလိုင္းစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အသံလိုင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ

အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း (သို႔) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း (သို႔) ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဌာနသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးျခင္း
(၂၄) ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ တာ၀န္အာဏာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
ေၾကညာခ်က္မ်ား (သို႔) အမိန္႔မ်ားကို ထုတ္ျခင္း
(၂၅) ဤအမိန္႔စာထဲ(သို႔)အျခားဥပေဒမ်ားထဲတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ
အျခားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အခ်က္ (၁၇)အရ ၾကားျဖတ္မီဒီယာအခြင့္အေရးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (သို႔)
လက္၀ါးအုပ္ထားျခင္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းလကၡဏာမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားအား
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို
နားေထာင္ပါ။
အပိုဒ္ ၁ အရ တာ၀န္အာဏာအသံုးျပဳျခင္းသည္
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဥပေဒ၊
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဥပေဒ ႏွင့္ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ မ်ားႏွင့္
ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိရ။
ေယဘုယ်အျဖစ္ တင္းၾကပ္အသံုးျပဳေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ေၾကညာမ်ား (သို႔)
အမိန္႔မ်ား အစိုးရျပန္တမ္းတြင္ ေၾကညာၿပီးပါက တင္းၾကပ္အသံုးျပဳႏူိင္သည္။
ပုဒ္မ ၂၈
ေကာေဆာေထာေခ်ာအား
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသူႏွင့္ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို နားစဥ္ၿပီး အသံလႊင့္လုပ္ငန္း
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ႏွင့္ ေယဘုယ် တင္းၾကပ္အသံုးျပဳေစေသာ
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ (သို႔)
သံသယရွိဖြယ္ျပည္သူလူထုကို ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစေသာ စည္းကမ္းမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား
(သို႔) အမိန္႔မ်ား မထုတ္မီတြင္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ခ်က္အျဖစ္အသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။
ျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္
ထင္ျမင္ခ်က္နားေထာင္မည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးႀကီးအေၾကာင္းမ်ား၊
နားေထာင္ခ်င္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို ေပးရမည္။ ထင္ျမင္ခ်က္ နားေထာင္ျခင္းသည္
ရက္ ၃၀ ထက္မနည္းရၿပီး အေရးႀကီးကိစၥ(သို႔)အေလာႀကီးကိစၥရွိေသာအခ်ိန္တြင္
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ထင္ျမင္ခ်က္နားေထာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ထက္
အခ်ိန္ကိုခ်ဳံ႕ေပးႏူိင္သည္။
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ ထင္ျမင္ခ်က္နားေထာင္ျခင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ျပဳလုပ္ၿပီး
ထိုထင္ျမင္ခ်က္အေပၚ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(သို႔)သံုးသပ္ခ်က္ ထင္ျမင္ခ်က္ ႏွင့္
အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ပူးတဲြတင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ သတင္းမီဒီယာကြန္ယက္ မ်ားတြင္ ထိုထိန္းသိမ္းခ်က္မ်ားကို
ျဖန္႔ရမည္။
ပုဒ္မ ၂၉
ဤအမိန္႔စာအတိုင္း အသံလႊင့္လုပင
္ န္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဥပေဒမ်ား (သို႔)
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဥပေဒမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏႈန္း(သို႔)ကြန္ယက္ဆက္သြယ္ျခင္း
၀င္ေၾကး (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈခမ်ားသတ္မွတ္ေပးျခင္းမ်ားအား ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ
အမ်ားအက်ိဳးႏွင့္သံုးစဲြသူ၀န္၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ အဘိုးတန္ျခင္း ႏွင့္

အရည္အေသြးရွိေသာအရင္းအျမစ္မ်ားရွာေဖြျခင္းႏွင့္ သင့္တင့္ေသာ အရာမ်ားကို
စဥ္းစားသင့္သည္။
ပုဒ္မ ၃၀
ဥပေဒအရျပည္သူလူထုမွ ေတာင္းဆိုေသာ(သို႔)တုိင္ၾကားေသာ
စည္းကမ္းခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား (သို႔)
ေကာေဆာေထာေခ်ာ(သို႔)ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ ပုဂၢလိက ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ၊
ေကာေထာေခါ၊ အျခားေကာ္မတီအဖဲြ႔ ႏွင့္ ဤအမိန္႔စာအရ ခန္႔အပ္ေသာ ေကာ္မတီခဲြအဖဲြ႔မ်ား၊
ေကာေဆာေထာေခ်ာ လက္ေထာက္ ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားမွ
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အကယ္၍ အဆိုပါ စည္းကမ္းခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား
ႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအခ်ိန္ကို မသတ္မွတ္ထားပါက
ေကာေဆာေထာေခ်ာ အား လုပင
္ န္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ေပးၿပီး ၿပီးဆံုးပါက
အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ေၾကညာရမည္။ အခ်ိန္သတ္မွတ္မထားေသာဘယ္အေၾကာင္းမဆို
အေၾကာင္းလက္ခံ ရရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ၁၅ ရက္မေက်ာ္ ၿပီးဆံုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ၊ ေကာေထာေခါ၊ အျခားေကာ္မတီအဖဲြ႔ ႏွင့္
ဤအမိန္႔စာအရ ခန္႔အပ္ေသာ ေကာ္မတီခဲြအဖဲြ႔မ်ား၊ ေကာေဆာေထာေခ်ာလက္ေထာက္ ႏွင့္
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားမွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္
ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းရင္းမရွိဘဲ အပိုဒ္ ၁ အရ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ထက္
ေႏွာင့္ေႏွးေသာအေျခအေနတြင္ အျခားသူအားဆံုး႐ႈံးထိခိုက္မႈျဖစ္ေစပါက
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ျပန္ေလ်ာ္ေပးရၿပီး ထိုဆံုး႐ႈံးထိခုိက္မႈသည္
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္း (သို႔) ျပင္းထန္ေသာေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး
ေႏွာင့္ေႏွးမႈအဓိကျဖစ္ေစေသာ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ၊ ေကာေထာေခါ၊
အျခားေကာ္မတီအဖဲြ႔ ႏွင့္ ဤအမိန္႔စာအရ ခန္႔အပ္ေသာ ေကာ္မတီခဲြအဖဲြ႔မ်ား၊
ေကာေဆာေထာေခ်ာလက္ေထာက္ ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားမွ
ထိုေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို ျပန္ေတာင္းဆိုပါ။
ပုဒ္မ ၃၁
အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း မခံရေစရန္ သံုးစြဲသူေစာင့္ေရွာက္ေရးအက်ိဳးမ်ားအတြက္
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ေစရန္အတြက္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုကိုစစ္ေဆးရမည္။ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ေကာ္မတီခဲြအဖဲြ႔ ၂ ဖဲြ႔ ဖဲြ႔ၿပီး
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းပိုင္းသံုးစဲြသူ
ေစာင့္ေရွာက္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္းသံုးစဲြသူ ေစာင့္ေရွာက္ေရးပိုင္း
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အက်ိဳးျပဳေသာ အသိပညာရွိေသာ၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ႏွင့္
အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာသူမ်ား ပါ၀င္ၿပီး တိုင္ၾကားခ်က္ႏွင့္
အျခားတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္တင္ျပခ်င္းႏွင့္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားတြင္
တာ၀န္အာဏာ ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း
ျဖစ္ရမည္။
အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း (သို႔) ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
သံုးစဲြသူကို ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ႏူိင္ေသာ
ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေသာအေျခအေနတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ

သတ္မွတ္ထားေသာနည္းလမ္းမ်ားတစ္ခုခုျဖင့္
စီးပြားပိုင္းပိုမိုမ်ားျပားေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားယူျခင္း (သို႔) အေႏွာင့္အယွက္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို
ကြန္ယက္အသံုးျပဳျခင္း (သို႔) ေၾကာ္ျငာျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါက ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ
ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရပ္တန္႔ခိုင္းႏူိင္သည္။
ပုဒ္မ ၃၂
ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းတြင္
ပုဂၢိဳလ္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အက်ိဳးအတြက္
ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ဆက္သြယ္ေရးအသံုးျပဳသူ၏ အခြင့္အေရး၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခြင့္အေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး
ျဖင့္လြတ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ားကို သတ္မွတ္ႏူိင္ေသာ
အာဏာရွိသည္။
အမွားျပဳလုပ္ၿပီးသိမ္းထားျခင္း၊ အက်ိဳးကိုအသံုးျပဳျခင္း (သို႔)
ဆက္သြယ္ေရးအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သတင္း(သို႔) အခ်က္အလက္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီစြာ
ျဖန္႔ေ၀ျခင္း ရွိပါက ဥပေဒျပစ္ဒဏ္သံုးသပ္ခ်က္အရ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ဆံုး႐ႈံးသူအျဖစ္
ယူဆသည္။
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းခြင့္ျပဳစာရရွိၿပီးေသာသူသည္ အပိုဒ္ ၂ အရအမွားျပဳလုပ္ျခင္း (သို႔)
အပိုဒ္ ၂ အရ အမွားျပဳလုပ္ေၾကာင္းသိရွိၿပီးေသာ္လည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း(သို႔)သင့္ေလ်ာ္ေသာ
အခ်ိန္တြင္ ဥပေဒအတိုင္း မေဆာင္ရြက္ျခင္း အေျခအေနမ်ားတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္သိမ္းဆည္းျခင္း(သို႔)ပယ္ဖ်က္ျခင္း
ျပဳလုပ္ရန္အာဏာရွိသည္။
ပုဒ္မ ၃၃
ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ေကာ္မတီခဲြအဖဲြ႔၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအဖဲြ႔
တည္ေထာင္ျခင္း (သို႔) ဤအမိန္႔စာ(သို႔)အာဏာအပ္ခံရျခင္းအရ တာ၀န္ရွိေသာ တာ၀န္ရွိသူအား
လြဲအပ္ေပးျခင္း အာဏာရွိသည္။
ေကာ္မတီခဲြႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအဖဲြ႔သည္ ပုဒ္မ ၇ ခ. (၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆)
(၇) (၈) (၉) (၁၀) ႏွင့္ (၁၁)အရ တားျမစ္လကၡဏာမ်ား မရွိရ။
ပုဒ္မ ၃၄
ဤအမိန္႔စာအရတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊
ေကာေဆာေထာ၊ ေကာေထာေခါ ႏွင့္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈလိုက္နာျခင္းႏွင့္သံုးသပ္ျခင္းေကာ္မတီအဖဲြ႔သည္ အစိုးရဌာနမ်ားအား
အေၾကာင္းမွန္ေျဖရွင္းရန္၊ သံုးသပ္ရန္အတြက္ပတ္သက္ေသာ
သက္ေသစာရြက္မ်ားပို႔ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ အာဏာရွိသည္။
အုပ္စု ၂
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
အပိုင္း ၁
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔
ပုဒ္မ ၃၅
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔ျပဳလုပ္ၿပီး
အတိုေကာက္အျဖစ္ `ေကာေဆာေထာ´ဟုေခၚၿပီး ေအာက္ပါမ်ားပါ၀င္သည္။
(၁) ေကာေဆာေထာေခ်ာက ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဦးစီးလက္ေထာက္မွခန္႔အပ္ေသာ
ေကာ္မတီဦးစီး

(၂) ေကာေဆာေထာေခ်ာက
ေကာေဆာေထာေခ်ာဦးစီး(သို႔)ဦးစီးလက္ေထာက္မဟုတ္ေသာ ေကာေဆာေထာေခ်ာ
ေကာ္မတီမွခန္႔အပ္ေသာ ေကာ္မတီ ၄ ေယာက္ - ပုဒ္မ ၆(၃)အရေကာ္မတီ ၂ ေယာက္ ႏွင့္ ပုဒ္မ
၆(၄)အရ ေကာ္မတီ ၁ ေယာက္
အပိုဒ္ ၁ အရေကာ္မတီသည္ ေကာေထာေခါ ျဖစ္၍မရပါ။
ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္အား ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏တာ၀န္ရ၀
ွိ န္ထမ္းကုိ
အတြင္း၀န္ႏွင့္ အတြင္း၀န္လက္ေထာက္အျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္အရ ခန္႔အပ္ပါ။
ပုဒ္မ ၃၆
ပုဒ္မ ၂၃ ရွိ အေၾကာင္းကို ေကာေဆာေထာ၏ အစည္းအေ၀းတြင္
တင္းၾကပ္အသံုးျပဳ ခိုင္းၿပီး အစည္းအေ၀းငယ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အပိုင္းမ်ားအတြက္သာ
ခၽြင္းခ်က္ထားသည္။ ေကာေဆာေထာေကာ္မတီ အေရအတြက္အားလံုး၏ တစ္၀က္ထက္မနည္း
အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မွသာ အစည္းအေ၀းငယ္ျဖစ္သည္။
ေကာေဆာေထာေကာ္မတီမွ သက္တမ္းမေစ့မီ ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ခံရပါက
ေကာေဆာေထာေကာ္မတီ သံုးေယာက္ထက္မနည္းရွိေနပါက က်န္ရွိေနေသာ
ေကာေဆာေထာေကာ္မတီမွ လုပ္ငန္းဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ပုဒ္မ ၃၇
ေကာေဆာေထာအား ပုဒ္မ ၂၇ (၄) (၆) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) (၁၃) (၁၆)
ႏွင့္ (၁၈) အတိုင္း အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင႐
့္ ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာအပိုင္း ႏွင့္
ေကာေဆာေထာေခ်ာ ေပးအပ္ေသာ အျခားတာ၀န္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းကို
ေကာေဆာေထာေခ်ာအစား အာဏာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။
အပိုင္း ၂
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔
ပုဒ္မ ၃၈
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔ျပဳလုပ္ၿပီး အတိုေကာက္
`ေကာေထာေခါ´ဟု ေခၚဆိုၿပီး ေအာက္ပါမ်ားပါ၀င္သည္။
(၁) ေကာေဆာေထာေခ်ာက ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဦးစီးလက္ေထာက္မွခန္႔အပ္ေသာ
ေကာ္မတီဦးစီး
(၂) ေကာေဆာေထာေခ်ာက
ေကာေဆာေထာေခ်ာဦးစီး(သို႔)ဦးစီးလက္ေထာက္မဟုတ္ေသာ ေကာေဆာေထာေခ်ာ
ေကာ္မတီမွခန္႔အပ္ေသာ ေကာ္မတီ ၄ ေယာက္ - ပုဒ္မ ၆(၃)အရေကာ္မတီ ၂ ေယာက္ ႏွင့္ ပုဒ္မ
၆(၄)အရ ေကာ္မတီ ၁ ေယာက္
အပိုဒ္ ၁ အရေကာ္မတီသည္ ေကာေထာေခါ ျဖစ္၍မရပါ။
ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္အား ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏တာ၀န္ရ၀
ွိ န္ထမ္းကုိ
အတြင္း၀န္ႏွင့္ အတြင္း၀န္လက္ေထာက္အျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္အရ ခန္႔အပ္ပါ။
ပုဒ္မ ၃၉
ပုဒ္မ ၃၆ ရွိ အေၾကာင္းကို ေကာေထာေခါ၏
အစည္းအေ၀းႏွင့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းတြင္ ခၽြင္းခ်က္အျဖစ္ တင္းၾကပ္အသံုးျပဳခိုင္းသည္။
ပုဒ္မ ၄၀
ေကာေထာေခါအား ပုဒ္မ ၂၇ (၄) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) (၁၂)
(၁၃) ႏွင့္ (၁၆) အတိုင္း အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာအပိုင္း
ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ ေပးအပ္ေသာ အျခားတာ၀န္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းကို
ေကာေဆာေထာေခ်ာအစား အာဏာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

အပိုင္း ၃
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ျခင္း
ပုဒ္မ ၄၁
အသံလႊင့္လုပ္ငန္း(သို႔)႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းအတြက္
အသံလိုင္းအသံုးျပဳလိုပါက ဤအမိနစ
္႔ ာ အတိုင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရမည္။
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုျခင္းႏွင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိျခင္းသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ
ေၾကညာသတ္မွတ္ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္အတိုင္းျဖစ္ေစၿပီး
စီးပြားေရးပိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါက အပိုဒ္ ၆ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
အပိုဒ္ ၁ အရအသံလိုင္းအသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းသည္
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းဥပေဒအရ
အသံလႊင့္လုပ္ငန္း(သို႔)႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းဆိုျခင္း
ျဖစ္သည္။ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ အသံလိုင္းအသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ျပဳၿပီးေသာအခါ
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းဥပေဒအရ
အသံလႊင့္လုပ္ငန္း(သို႔)႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္ဟု ယူဆၿပီး
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးစက္ ပိုင္ဆိုင္ရန္ႏွင့္အသံုးျပဳႏူိင္ၿပီး ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအရ
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးဌာနတပ္ဆင္ႏူိင္၍ ခြင့္ျပဳစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးစက္ကိရိယာ အပိုင္းအတြက္သာျဖစ္သည္။
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းအတြက္ အသံလိုင္းအသံုးျပဳခြင့္
ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ပညာေရးပိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တိုင္းျပည္၏တည္ျမဲမႈ ႏွင့္ အျခားေသာအမ်ားအက်ိဳး၊
ႏွင့္ တရားမွ်တ၍ လြတ္လပ္စြာယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမ်ားတြင္ ႏူိင္ငံအဆင့္ တိုင္းျပည္အဆင့္ ႏွင့္
ေဒသအဆင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အက်ိဳးအမ်ားဆံုးရရွိေစျခင္းကို စဥ္းစားၿပီး အမ်ားအက်ိဳးအတြက္
ႏူိင္ငံေတာ္၏သတင္းအရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လုပ္ငန္းပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ
အမ်ားအက်ိဳးအသံုးျပဳႏူိင္ေသာ ပံုစံလကၡဏာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ျပည္သူလူထုကို အသိပညာေပးေသာ အေၾကာင္းပါေသာ
ေရဒီယိုအစီအစဥ္ႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္ (သို႔) ကေလးႏွင့္လူငယ္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား
ေထာက္ပံ့ရာတြင္ အက်ိဳးျပဳေစရန္အတြက္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ရည္ရြယ္အုပ္စုအတြက္
သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ထိုအစီအစဥ္ ျပသႏူိင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူအား စီစဥ္ေပးရန္
ကန္႔သတ္ခ်က္သတ္မွတ္ေပးရမည္။
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဥပေဒအရ
သတ္မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးပိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္
အသံလႊင့္လပ
ု ္ငန္း(သို႔)႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းအတြက္ အသံလိုင္း အသံုးျပဳရန္
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းသည့္ အေျခအေနတြင္ ႏူိင္ငံေတာ္အဆင့္ တိုင္းျပည္အဆင့္ ႏွင့္ ေဒသအဆင့္
အသံလိုင္းေလလံတင္ျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ေရြးခ်ယ္ၿပီး တစ္ဆင့္ခ်င္းစီခဲြ၍ ေလလံတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ေၾကညာသတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္း အခ်ိန္ ႏွင့္
ကန္႔သတ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ရမည္။
အပိုဒ္ ၆ အရ အသံလိုင္းေလလံတင္ခြင့္၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ
အရည္အခ်င္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းသည္

အရည္အေသြးေကာင္းေသာအသံလိုင္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္အဖိုးတန္ျခင္း၊
အျပတ္ကိုင္ျခင္းမွကာကြယ္ျခင္း၊ တရားမွ်တ၍ လြတ္လပ္စြာယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ သံုးစဲြသူ၀န္မ်ား ႏွင့္
တိုင္းျပည္အဆင့္ႏွင့္ေဒသအဆင့္ စီးပြားေရးပိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳစာေတာင္းဆိုသူ၏
အခြင့္အေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အက်ိဳးကို အဓိကထားရမည္။
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင႐
့္ ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းအတြက္ အသံလိုင္းအသံုးျပဳရန္
ခြင့္ေတာင္းျခင္းသည္ ျဖစ္ေစျခင္း (သို႔) ေႏွာင့္ယွက္မႈျဖစ္ေစျခင္း (သို႔)
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးထားေသာအျခားအသံလိုင္းႏွင့္ ထပ္ျခင္း မ်ားရွိပါက ျပဳလုပ္ရမရပါ။
ပုဒ္မ ၄၂
ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ပုဒ္မ ၄၁ အရ
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုေၾကးမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ အာဏာရွိၿပီး အသံလိုင္းအသံုးျပဳရန္
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုေၾကး ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းဆိုေၾကး ခဲြရၿပီး
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးလွ်င္ ေပးေခ်ရန္ႏွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ဥပေဒအရ မိမိ၏ခြင့္ျပဳစာႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ အခေၾကးေငြျဖင့္ ႏွစ္အလိုက္ေပးေခ်ရမည္။
စီးပြားေရးပိုင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳျခင္း
ေတာင္းဆိုေၾကးမွလဲြ၍သာ ျဖစ္သည္။ အပိုဒ္ ၆ အရ ေလလံတင္ျခင္းမွရရွိေသာေငြေၾကးမ်ားသည္
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးလွ်င္ ေပးေခ်ရေသာ အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုေၾကးႏွင့္ ပုဒ္မ
၅၂ အရ ရန္ပံုေငြသုိ႔ ထည့္သြင္းရေသာ ေငြေၾကးအျဖစ္ယူဆသည္။
ႏွစ္အလိုက္ေပးေခ်ရေသာ အပိုဒ္ ၁ အရခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုေၾကးအား
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ေပးၿပီး အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္းၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ပိုင္းသံုးေငြ
ႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ပိုင္းသံုးေငြမ်ားကို
အဓိကထားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူ၏အသံုးစရိတ္မ်ား မႏႈတ္မီ ရရွိေသာေငြ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္
မပိုရၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ရရွိေငြအျဖစ္ ေပးပို႔ရမည္။
လြတ္ကင္းေစျခင္းခံရေသာဌာနမ်ားသည္
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပေဒအရ
အားလံုး(သို႔)တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ အပိုဒ၁
္ အတိုင္း ၀င္ေၾကးေပးေခ်ရမည္တြင္
လုပ္ေဆာင္လိုက္နာရန္ မလိုအပ္ဘဲ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ
သင့္ေတာ္သည့္အတိုင္းခၽြင္းခ်က္ထားေပးႏူိင္ၿပီး ထိုဌာန၏လုပ္ငန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
အဓိကထားစဥ္းစားရမည္။
ပုဒ္မ ၄၃
အသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းအတြက္
အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳစာသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုသူအတြက္သာျဖစ္ၿပီး အျခားသူသို႔
လဲြေျပာင္းေပးလို႔မရ။
အသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းအတြက္ အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း
ခြင့္ျပဳစာရရွိသူသည္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားသူအား မိမိအစား
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအာဏာအျဖစ္ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခဲြျခင္း အားလံုး(သို႔)တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို
လဲြေျပာင္းေပးျခင္းမျပဳရ။ သို႔ေသာ္ အျခားသူအား အစီအစဥ္တစ္ခ်ိဳ႕ငွားရမ္းေစျခင္းကို
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္း ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ အတိုင္း
ျပဳလုပ္ရမည္။
ပုဒ္မ ၄၄
အသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းအတြက္
အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳစာရရွိသူသည္ အသံလိုင္းအသံုးျပဳသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို

ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း မလုပ္ေဆာင္လွ်င္ (သို႔)
အသံလိုင္းကို အျခားရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ (သို႔)
အသံလိုင္းအသံုးျပဳေသာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း မလုပ္ေဆာင္လွ်င္
(သို႔) ပုဒ္မ ၂၇ (၁၁) ႏွင့္ (၁၇) တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ တားျမစ္လကၡဏာ ျပဳလုပ္လွ်င္ (သို႔)
ပုဒ္မ ၄၃ အတိုင္း မလုပ္ေဆာင္လွ်င္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား
မွန္ကန္မႈရွိေအာင္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ (သို႔) အသံလိုင္း အသံုးျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳစာ
အားလံုး(သို႔)တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
အပိုင္း ၄
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ျခင္း
ပုဒ္မ ၄၅
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံလိုင္းအသံုးျပဳလိုခ်င္သူသည္
ဤအမိန္႔စာအတိုင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အသံလိုင္းေလလံတင္ျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္
ေဆာင္ရြက္၍ ပုဒ္မ ၄၁ အပိုဒ္ ၄ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၇ မွ ခၽြင္းခ်က္အျဖစ္ တင္းၾကပ္အသံုးျပဳၿပီး
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ေၾကညာသတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္း၊ အခ်ိန္ ႏွင့္
ကန္႔သတ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ၿပီး ေလလံတင္ျခင္းမွ ရရွိေသာေငြေၾကးမွ
ကုန္က်စရိတ္ႏႈတ္ထုတ္ၿပီးပါက တိုင္းျပည္ေငြ အျဖစ္ ေပးပို႔ရမည္။
အပိုဒ္ ၁ အရအသံလိုင္းအသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းသည္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းဥပေဒအရ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ
အသံလိုင္းအသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ျပဳၿပီးေသာအခါ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ဥပေဒအရ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္ဟု ယူဆၿပီး
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးစက္ ပိုင္ဆိုင္ရန္ႏွင့္အသံုးျပဳႏူိင္ၿပီး ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအရ
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးဌာနတပ္ဆင္ႏူိင္၍ ခြင့္ျပဳစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးစက္ကိရိယာ အပိုင္းအတြက္သာျဖစ္သည္။
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပေဒအရ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုေၾကးႏွင့္ ႏွစ္အလိုက္ေပးေခ်ရေသာ
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုေၾကးအား ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ေပးၿပီး
အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္းၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ပိုင္းသံုးေငြ ႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ပိုင္းသံုးေငြမ်ားကို အဓိကထားၿပီး
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူ၏အသံုးစရိတ္မ်ား မႏႈတ္မီ ရရွိေသာေငြ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုရၿပီး အထက္ပါ
ေတာင္းဆိုေၾကးအား ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ရရွိေငြအျဖစ္ ေပးပို႔ရမည္။
ပုဒ္မ ၄၆
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳစာသည္
ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းဆိုသူအတြက္သာျဖစ္ၿပီး အျခားသူသို႔ လဲြေျပာင္းေပးလို႔မရ။
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳစာရရွိသူသည္
ကိုယ္တိုင္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားသူအား မိမိအစား
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအာဏာအျဖစ္ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခဲြျခင္း အားလံုး(သို႔)တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို
လဲြေျပာင္းေပးျခင္းမျပဳရ။
ပုဒ္မ ၄၇
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း
ခြင့္ျပဳစာရရွိသူသည္ အသံလိုင္းအသံုးျပဳသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ
သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း မလုပ္ေဆာင္လွ်င္ (သို႔) အသံလိုင္းကို

အျခားရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳလွ်င္ (သို႔) အသံလိုင္း
အသံုးျပဳေသာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း မလုပ္ေဆာင္လွ်င္ (သို႔) ပုဒ္မ
၂၇ (၁၁) တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ တားျမစ္လကၡဏာ ျပဳလုပ္လွ်င္ (သို႔) ပုဒ္မ ၄၆ အတိုင္း
မလုပ္ေဆာင္လွ်င္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ အားမွန္ကန္မႈရွိေအာင္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ (သို႔)
အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳစာ အားလံုး(သို႔)တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
အုပ္စု ၃
အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းနည္းလမ္း
ပုဒ္မ ၄၈
အသံလိုင္းစီမံခန္႔ခဲြေရး ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ရွိေစၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း
အစီအစဥ္မ်ား အနည္းဆံုးရွိရမည္။
(၁) ထိုင္းႏူိင္ငံမွ အက်ိဳးျပဳရန္အတြက္ ယူေဆာင္အသံုးျပဳႏူိင္ေသာ
အသံလိုင္းအားလံုးသတ္မွတ္ဇယားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္မ်ား
(၂) ႏူိင္ငံအၾကား အသံလိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ နည္းလမ္းမ်ား
(၃) အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္
အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အသံလိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
အေသးစိတ္မ်ား
(၄) အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း အသစ္ျပန္စီစဥ္ရန္(သို႔)ျပဳျပင္ရန္အတြက္
ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာ အသံလိုင္းနည္းလမ္းမ်ား
အသံလိုင္းစီမံခန္႔ခဲြေရးေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္သည္ အစိုးရျပန္တမ္းတြင္ ေၾကညာၿပီးပါက
တင္းၾကပ္အသံုးျပဳ ႏူိင္ၿပီး အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားတြင္ နည္းလမ္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္
အသံုးျပဳခိုင္းသည္။
ေကာေဆာေထာေခ်ာအား အသံလိုင္းစီမံခန္႔ခဲြေရးေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သံုးသပ္ျခင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ
အသံလိုင္းစီမံခန္႔ခဲြရန္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ တက္ႏုိေလာဂ်ီ၏တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ကိုက္ညီေရး
အက်ိဳးျပဳေစရန္အတြက္ အထက္ပါေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ကို ေျပာင္းလဲရမည္။
အသံလိုင္းစီမံခန္႔ခဲြေရးေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား
သုံးသပ္ရန္ အခ်က္အလက္အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အသံလိုင္းအသံုးျပဳေသာ
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအစိုးရဌာနမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကိုနားစဥ္ရၿပီး
ထင္ျမင္ခ်က္နားစဥ္ျခင္းအခ်ိန္သည္ ရက္ ၃၀ ထက္ မနည္းရ။
အသံလိုင္းစီမံခန္႔ခဲြေရးေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
တိုင္းျပည္၏တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအပိုင္းတြင္ လိုအပ္သေလာက္သာအသံုးျပဳျခင္းကို စဥ္းစားရမည္။
ပုဒ္မ ၄၉
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္
ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ၅ ႏွစ္ကာလ ေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းလမ္းတြင္အသံုးျပဳရန္အတြက္
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ တည္ေထာင္ၿပီး အထက္ပါအစီအစဥ္သည္ အသံလိုင္းစီမံခန္႔ခဲြေရး
ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ႏွင့္ဆက္စပ္မရ
ႈ ွိရၿပီး အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူအၾကား
တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ေထာက္ပံ့ျခင္းနည္းလမ္း၊
အသံလိုင္းအသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈခြင့္ျပဳျခင္းနည္းလမ္း ရွိရမည္။

အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား အသံလိုင္းကို
အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳႏူိင္ရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရေသာ
ေဒသခ်င္းစီ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မေလ်ာ့ေသာ အသံလိုင္းမ်ား
ျပည္သူလူထု၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စီးပြားေရးပိုင္း
အက်ိဳးအျမတ္ရွာေဖြျခင္းမျပဳလုပ္ရ။
အပိုဒ္ ၁ အရ ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား
သံုးသပ္ခ်က္နည္းလမ္း အတြက္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာအစိုးရဌာန၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို နားစဥ္ၿပီး ထင္ျမင္ခ်က္ နားစဥ္သည့္အခ်ိန္သည္
ရက္ ၃၀ ထက္မေက်ာ္ရ။
ေကာေဆာေထာေခ်ာသည္ အပိုဒ္ ၂ အရ ထင္ျမင္ခ်က္နားေထာင္ရမည့္အတိုင္း
ျပည္သူလူထု၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ (သို႔) အစိုးရဌာန၏
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိေသာကိစၥတစ္ခုခု ေဖာ္ထုတ္ေသာ
အေျခအေနတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာသည္ ျပည္သူလူထု၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ (သို႔)
အစိုးရဌာန သိရွိေအာင္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းေဖာ္ျပရမည္။
အပိုဒ္ ၃ အတိုင္း ျပည္သူလူထု၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ (သို႔) အစိုးရဌာနမွ
တစ္ေယာက္ေယာက္သည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွသတ္မွတ္ေသာ ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္သည္
ထိုင္းႏူိင္ငံဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါက တရား႐ုံးသို႔ တရားစဲြဆိုႏူိင္ခြင့္ရွိၿပီး
ထိုေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္သည္ တရား႐ုံးတည္ေထာင္ျခင္း ႏွင့္ အမႈသံုးသပ္ျခင္း နည္းလမ္း ဥပေဒအရ
စည္းကမ္းဟု ယူဆသည္။
အပိုဒ္ ၁ အရ ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္သည္ အစိုးရျပန္တမ္းတြင္ေၾကညာၿပီးပါက
ေကာေဆာေထာေခ်ာ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအစိုးရဌာနမ်ားကို ဆက္စပ္ပါ။
ပုဒ္မ ၅၀
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပေဒအရ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
အေျခခံ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ လူမႈေရးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္
အက်ိဳးျပဳေစရန္အတြက္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား က်ယ္ျပန္႔ေသာ
အေျခခံဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ လူမႈေရးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
အစီအစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ေပးၿပီး အစီအစဥ္ထဲတြင္ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ ေနရာႏွင့္ရည္ရြယ္
အုပ္စုသတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအခ်ိန္၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ခန္႔မွန္းေခ်မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။
အပိုဒ္ ၁ အရ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား
ပတ္သက္ေသာအျခားတိုင္းျပည္၏ ဌာနမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အဖဲြ႔မွ
အထက္လႊတ္ေတာ္သို႔ရွင္းျပေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိရမည္။
ေကာေဆာေထာေခ်ာအား အပိုဒ္ ၁ အရ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ေပၚေစရန္
ေထာက္ပံ့ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း
ခြင့္ျပဳစာရရွိေသာသူမွ ေကာက္ခံရမည့္ ေငြေၾကးပမာဏကို ေၾကညာသတ္မွတ္ၿပီး ခြင့္ျပဳစာရရွိသူ၏
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမွ ရရွိေသာ ေငြေၾကးအေပၚ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
ပုဒ္မ ၅၃ (၄) ရန္ပံုေငြမွ အထက္ပါ၀န္ေဆာင္မႈရွိေစျခင္း လုပ္ေဆာင္ႏူိင္ေစရန္အတြက္
ခြင့္ျပဳစာရရွိသူအား ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ေငြပမာဏကို ေၾကညာသတ္မွတ္ရမည္။
ပုဒ္မ ၅၁
ျပည္သူလူထုမ်ား ပုဒ္မ ၄၉ အပိုဒ္ ၁ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း
အသံလိုင္းမ်ားအသံုးျပဳႏူိင္ရန္ ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား

အဆင္သင့္ျဖစ္ေသာ ေဒသအား ေဒသ၀န္ေဆာင္မႈအပိုင္း
အသံလႊင့္လုပ္ငန္း(သို႔)႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳစာ ေတာင္းဆိုႏူိင္ေသာ
အရည္အခ်င္းရွိသည့္သူျဖစ္ေအာင္၊ ၀င္ေငြရွာရန္ ႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ
ေဒသ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးရန္
ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္အစိုးရဌာနမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုပါ ပါ၀င္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
ေဒသ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ၏၀င္ေငြသည္ လွဴဒါန္းျခင္း၊ ဌာနကိုအားေပးျခင္း
(သို႔) ေၾကာ္ျငာျခင္း(သို႔)အသံလႊင့္လုပ္ငန္း(သို႔)႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ
မဟုတ္ေသာ အျခားေသာ၀င္ေငြမ်ား စသည္တို႔မွျဖစ္ရမည္။
အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ေဒသ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား
ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ သီးျခားအစီအစဥ္ကို ေထာက္ပံ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဌာန၏လုပ္ေဆာင္မႈကို
အားေပးျခင္းမွ ျဖစ္ရၿပီး ေဒသ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ ၀င္ေငြအားလံုး၏
တစ္၀က္ထက္မေက်ာ္ရ။ အေခါက္တိုင္းေထာက္ပံ့ေငြရွာေဖြရာတြင္
သံုးသပ္မႈအျဖစ္အသံုးျပဳရန္အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအရည္အေသြးႏွင့္ေထာက္ပံ့ေငြေၾကးမ်ား
အသံုးျပဳေငြ ခန္႔မွန္းေခ်မ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္။
အပိုင္း ၄
အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း သုေတသနႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ
ပုဒ္မ ၅၂
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ ``အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
သုေတသနႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ´´ဟုေခၚေသာ ရန္ပံုေငြျပဳလုပ္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။
(၁) ျပည္သူလူထုမ်ား အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၁ အတိုင္း
ေဒသျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေဒသ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူ ေထာက္ပံ့ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
(၂) သတင္းမီဒီယာအရင္းအျမစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၊ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း သုေတသနႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၊ အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း
တက္ႏုိေလာ္ဂ်ီသတင္းနားလည္လိုက္မွီျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၊ မသန္စြမ္းသူ
လူအို (သို႔) ခ်ိဳ႕တဲ့သူအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ တက္ႏုိေလာ္ဂ်ီ၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္း
စသည္တက
ို႔ ို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ေထာက္ပံ့ရန္
(၃) အသံလႊင့္လုပ္ငန္းပိုင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းပိုင္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္း ႏွင့္
သတင္းအခ်က္ အလက္နည္းပညာပိုင္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ေထာက္ပံ့ရန္ ႏွင့္
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းဥပေဒအရ
လုပ္ငန္း(သို႔)အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ က်င့္၀တ္စံႏႈန္းမ်ား
ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတာ၀န္ရွိေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ေထာက္ပံ့ရန္
(၄) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္း
သံုးစဲြသူသူမ်ားကို ေထာက္ပ့ံျခင္း၊ ျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

(၅) လံုျခံဳၿပီးတီထြင္မႈရွိေသာသတင္းမီဒီယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ ဥပေဒအရ
လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ေထာက္ပ့ံၿပီး လံုျခံဳၿပီးတီထြင္မႈရွိေသာသတင္းမီဒီယာကို ေငြစီမံေပးသည္။
ပုဒ္မ ၅၃
ပုဒ္မ ၅၂ အရ ရန္ပံုေငြသည္ ေအာက္ပါမ်ားပါ၀င္သည္။
(၁) အစိုးရမွစီမံထားေပးေသာ ကနဦးအရင္းအႏွီး
(၂) ပုဒ္မ ၄၁ အပိုဒ္ ၆ အရ ေလလံတင္ျခင္းမွရရွိေသာ ေငြ
(၃) ပုဒ္မ ၆၅ အပိုဒ္ ၂ အတိုင္း စီမံျခင္းခံရထားေသာ ေငြ
(၄) အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပေဒ ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပေဒအရ ရန္ပံုေငြသို႔ေပးပို႔ေသာ ေငြ
(၅) ဤအမိန္႔စာအရ အုပ္ထိန္းသူ ႏွင့္
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပေဒ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပေဒအရ မွဒဏ္႐ုိက္ေသာ ေငြ
(၆) ရန္ပံုေငြသို႔ေပါင္းထည့္ရန္အတြက္လွဴေသာ ေငြ(သို႔)စည္းစိမ္ဥစၥာ
(၇) ပုဒ္မ ၉၁ အရ လဲြအပ္ျခင္းခံရေသာ ေငြ(သို႔)စည္းစိမ္ဥစၥာ
(၈) ရန္ပံုေငြ၏ အတိုးႏွင၀
့္ င္ေငြ အပါအ၀င္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း သုေတသနႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကို အသံုးျပဳျခင္းမွ ရရွိေသာအက်ိဳးအျမတ္မွ ေငြ
(၉) ရန္ပံုေငြ၏ဥစၥာျဖစ္လာေသာ ေငြႏွင့္စည္းစိမ္ဥစၥာ
အခ်က္ (၄)ႏွင(့္ ၇)အရ ရန္ပံုေငြသည္ ပုဒ္မ ၅၂ (၁) အရ
ရည္မွန္းခ်က္အတြက္သာသံုးရမည္။
အခ်က္ (၄)အရ ရန္ပံုေငြသည္ ရရွိလာသည့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအတိုင္း
ထိုလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတြင္သာ အသံုးျပဳရၿပီး
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းမွရရွိေသာေငြျဖစ္ပါက
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပဳႏူိင္သည္။
ပုဒ္မ ၅၄
ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႕ျပဳလုပ္ၿပီး
ေအာက္ပါမ်ားပါ၀င္သည္။
(၁) ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဦးစီးအား ေကာ္မတီဦးစီးျဖစ္ေစရန္
(၂) ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဌာနလက္ေထာက္၊
ႏူိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔အတြင္း၀န္၊ စာရင္းအင္းဌာနပါေမာကၡခ်ဳပ္
ႏွင့္ ႏူိင္ငံေတာ္အီလက္ထေရာနစ္တက္ႏုိေလာ္ဂ်ီႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား
ရာထူးအေနျဖင့္ ေကာ္မတီျဖစ္ေစရန္
(၃) ပုဂၢိဳလ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္အသံလႊင့္သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းပိုင္းတြင္
ႀကီးရင့္ေသာအသိပညာႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ တစ္ေယာက္ ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားပိုင္းတြင္
ႀကီးရင့္ေသာအသိပညာႏွင့္အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ တစ္ေယာက္ တို႔ကို အခ်က္ (၁) ႏွင့္ (၂) မွ
ေကာ္မတီက ေရြးခ်ယ္ေပးသူျဖစ္မည္။
(၄) က်ယ္ျပန္႔ေသာ(သို႔)ေ၀းေသာေနရာေဒသ(သို႔)ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားကို
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတြင္ အေျခခံဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈပိုင္း ႀကီးရင့္ေသာ
အသိပညာႏွင့္အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ တစ္ေယာက္ကို အခ်က္ (၁) ႏွင့္ (၂) မွ ေကာ္မတီက
ေရြးခ်ယ္ေပးသူျဖစ္မည္။
(၅) သံုးစဲြသူအခြင့္အေရးကိုထိန္းသိမ္းေပးေသာ(သို႔)ျပည္သူလူထု၏
အခြငအ
့္ ေရးႏွင့္လြတ္လပ္ေရးကို ျမွင့္တင္ေပးေသာအပိုင္းတြင္ ႀကီးရင့္ေသာ

အသိပညာႏွင့္အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ တစ္ေယာက္ကို အခ်က္ (၁) ႏွင့္ (၂) မွ ေကာ္မတီက
ေရြးခ်ယ္ေပးသူျဖစ္မည္။
(၆) မသန္စြမ္းသူႏွင့္ခ်ိဳ႕တဲ့သူ၏ အခြင့္အေရးကို
ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာ(သို႔)ျမွင့္တင္ေပးေသာအပိုင္းတြင္ ႀကီးရင့္ေသာ
အသိပညာႏွင့္အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ တစ္ေယာက္ကို အခ်က္ (၁) ႏွင့္ (၂) မွ ေကာ္မတီက
ေရြးခ်ယ္ေပးသူျဖစ္မည္။
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ အတြင္း၀န္ကို ေကာ္မတီႏွင့္အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ေစၿပီး
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ အတြင္း၀န္သည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀န္ထမ္းကို
အတြင္းေရးမွဴးလက္ေထာက္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ပါ။
အပိုဒ္ ၁ အရ ေကာ္မတီ (၃) (၄) (၅) ႏွင့္ (၆)သည္ ပုဒ္မ ၇ ခ. (၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆)
(၇) (၈) (၉) (၁၀) ႏွင့္ (၁၁) အတိုင္း တားျမစ္လကၡဏာမ်ား မရွိရၿပီး ရာထူးသက္တမ္းသည္ ၃
ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္သက္တမ္းတစ္ႀကိမ္ ရာထူးထပ္ရႏူိင္ၿပီး သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္ထက္မပိုရ။
ပုဒ္မ ၂၃ ကိုခၽြင္းခ်က္မရွိယူေဆာင္၍ ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔၏
အစည္းအေ၀းတြင္ တင္းၾကပ္အသံုးျပဳရမည္။
ပုဒ္မ ၅၅
ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔သည္ ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးအာဏာရွိၿပီး
ပုဒ္မ ၅၂ အတိုင္း ရည္မွန္းခ်က္အရ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြစီမံေရးႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာ
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ သေဘာတူမႈရရွိေစရန္အတြက္
ေကာေဆာေထာေခ်ာသို႔ တင္ျပခြင့္ အာဏာရွိၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ ထင္ျမင္ခ်က္သည္
ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔၏ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ ကဲြလဲြေနပါက ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ
သံုးသပ္ျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ပူးတဲြတင္ျပရမည္။
ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔မွ ရန္ပံုေငြစီမံျခင္းအေသးစိတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပရၿပီး အပိုဒ္
၁ အရ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ အီလက္ထေရာနစ္သတင္းမီဒီယာမွ
ျပည္သူလူထုကို သိရွိေစၿပီး ရန္ပံုေငြမွေငြစီမံျခင္း ေတာင္းခံသူႏွင့္ရရွိသူ ႏွင့္
စီမံျခင္းမွရရွိေသာေငြမ်ား အားလံုးတို႔၏ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပရမည္။
ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သံုးျဖဳန္းျခင္း၊ စာရင္းႏွင့္စာရင္းအင္းျပဳလုပ္ျခင္းတို႔သည္
ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔၏ စည္းကမ္းခ်က္အတိုင္းျဖစ္ရမည္။
အပိုင္း ၅
ႏူိင္ငံေတာ္အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း
ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔ဌာန
ပုဒ္မ ၅၆
ႏူိင္ငံေတာ္အသံလႊင့္လုပ္ငန္း
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔ဌာနကို တည္ေထာင္ၿပီး
အတိုေကာက္အေနျဖင့္ ``ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဌာန´´ဟုေခၚဆိုၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္၍
တိုင္းျပည္အစိုးရစီမံခန္႔ခဲြေရးဥပေဒအရ အစိုးရဌာနမဟုတ္ေသာ တိုင္းျပည္၏ဌာနျဖစ္ၿပီး
ေငြခန္႔မွန္းေျခနည္းလမ္းဥပေဒအရ (သို႔) အျခားေသာဥပေဒမ်ားအရ
ျပည္နယ္လုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ တိုင္းျပည္၏ဌာန ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီဦးစီး၏
ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေအာက္တြင္ တည္ရွိသည္။
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ လုပ္ငန္းသည္ အလုပ္သမားေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ၊
ဖက္စပ္အလုပ္သမား ဥပေဒ၊ လူမႈအာမခံဥပေဒ ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြဥပေဒ တို႔၏
အာဏာေအာက္တြင္ မတည္ရွိပါ။

ပုဒ္မ ၅၇
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနအား ေအာက္ပါအာဏာတာ၀န္မ်ားရွိေစသည္။
(၁) ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ရေငြႏွင့္သံုးေငြမ်ားကို တာ၀န္ယူရမည္။
(၂) ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ႏွစ္အလိုက္ခန္႔မွန္းေျခသံုးေငြကို ျပဳလုပ္ၿပီး
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ေကာေဆာေထာေခ်ာ
ဌာန၏ႏွစ္အလိုက္သံုးေငြသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ၊ ေကာေထာေခါ၊ ႏွင့္
ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဌာနတို႔၏ တာ၀န္အာဏာအရ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
အသံုးစရိတ္မ်ားအားလံုးပါ၀င္သည္။
(၃) အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္းကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ေလ့လာျခင္းျပဳလုပ္ျခင္း
(၄) ျပႆနာစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ျပဳျပင္ရန္ (သို႔) ေကာေဆာေထာေခ်ာသို႔ထင္ျမင္ခ်က္ပို႔ေပးရန္
အသံလိုင္း အသံုးျပဳျခင္း၊ အသံလႊငလ
့္ ုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားျခင္းမ်ားကို
လက္ခံသံုးသပ္ၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာသတ္မွတ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အတိုင္း
သံုးသပ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။
(၅) အသံလိုင္း၊ အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း၊ အသံလႊင့္လုပင
္ န္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာစုစည္းျခင္းႏွင့္
သံုးသပ္ျခင္းမ်ား
(၆) ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ၊ ေကာေထာေခါ ႏွင့္
ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူျခင္း
(၇) ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ ႏွင့္ ေကာေထာေခါ တို႔
ေပးအပ္ေသာအျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ပုဒ္မ ၅၈
ေယဘုယ်လုပ္ငန္းစီမံျခင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္လုပ္ငန္းစီမံျခင္း၊ ခန္႔မွန္းေျခေငြ၊
ေငြေၾကးႏွင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏
အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္းကမ္း(သို႔)ေၾကညာခ်က္မ်ား
ထုတ္ရန္အာဏာရွိၿပီး ေအာက္ပါအေၾကာင္းကိစၥမ်ားကိုလည္း ေပါင္းထည့္ရမည္။
(၁) ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန အတြင္းပိုင္း လုပ္ငန္းခဲြေ၀ျခင္း ႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္း၏
နယ္ပယ္မ်ား
(၂) ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္၊
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏၀န္ထမ္းႏွင့္အလုပသ
္ မား၊ ဤအမိန္႔စာရွိ
ဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္အျခားေကာ္မတီ တို႔၏ ရာထူး၊ လစာ ႏွင့္ အျခားအက်ိဳးအျမတ္ေငြမ်ား
သတ္မွတ္ေပးျခင္း
(၃) ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း (သို႔) လစာရာထူးတိုးျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
ႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္း မေအာင္ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္မွျဖဳတ္ခံရၿပီး
ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်ေသာအေျခအေန အက်ိဳးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း(သို႔)
အသိပညာစမ္းသပ္ျခင္း
(၄) လူပုဂၢိဳလ္လုပ္ငန္းစီမံျခင္း၊ သုေတသနပိုင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အယူခံယူျခင္း ႏွင့္
တိုင္ၾကားျခင္း
(၅) ေခတၱရာထူးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအစားထိုးေဆာင္ရြက္ျခင္း
(၆) ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀န္ထမ္းႏွင့္အလုပ္သမားတို႔၏
ယူနီေဖာင္းႏွင၀
့္ တ္စားဆင္ယင္မႈတို႔ကို သတ္မွတ္ျခင္း

(၇) ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အက်ိဳးျပဳျဖစ္ေစေသာအပိုင္းတြင္
ကၽြမ္းက်င္သူ (သို႔) အထူးပညာရွင္ျဖစ္ရန္အတြက္ လူပုဂၢိဳလ္ငွားရမ္းျခင္း၊ခန္႔အပ္ျခင္း ႏွင့္
လုပ္အားခသတ္မွတ္ေပးျခင္း
(၈) ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ခန္႔မွန္းေျခေငြ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ ႏွင့္ စာအိတ္မ်ားကို
စီမံျခင္းႏွင့္ခန္႔ခဲြျခင္း
(၉) ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္အျခားေသာေထာက္ပံ့ျခင္း စီစဥ္ေပးျခင္း
အပိုဒ္ ၁ အရ စည္းကမ္း(သို႔)ေၾကညာျခင္းသည္ ေကာ္မတီဦးစီးအား
လက္မွတ္ေရးထိုးသူျဖစ္ေစၿပီး အစိုးရျပန္တမ္းတြင္ ေၾကညာၿပီးပါက တင္းၾကပ္အသံုးျပဳရမည္။
ပုဒ္မ ၅၉
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနအား
ေကာေဆာေထာေခ်ာႏွင့္ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးၿပီး သတင္းမီဒီယာအခ်က္အလက္
(သို႔)သင့္ေတာ္ေသာအျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားကို သိရွိေစၿပီး
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပေပးရမည္။
(၁) ခြင့္ျပဳစာရရွိသူမ်ားအားလံုး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းခြင့္ျပဳစာ ႏွင့္
သတ္မွတ္ထားေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
(၂) ပုဒ္မ ၆၅ အရ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ရရွိေငြမ်ားကို
လအလိုက္အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပျခင္း
(၃) ေကာေဆာေထာေခ်ာ ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအသံုးစရိတ္ကို လအလိုက္အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပျခင္း
(၄) ေကာေဆာေထာေကာ္မတီ၊ ေကာေထာေခါ၊ ေကာ္မတီခဲြ ႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား
တစ္ဦးခ်င္းစီေဖာ္ျပေသာ အက်ိဳးအျမတ္ေငြ အေသးစိတ္မ်ား
(၅) အျပင္ဘက္ဌာနအား ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ခိုင္းေသာ သုေတသနေလ့လာျခင္းရလဒ္ႏွင့္
အျခားေသာရလဒ္မ်ား
(၆) တိုင္ၾကားျခင္းစာရင္း၊ သံုးစဲြသူႏွင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူ၏ တိုင္ၾကားျခင္း
အေျခအေနႏွင့္သံုးသပ္ျခင္းရလဒ္ ႏွင့္ သံုးသပ္ရန္က်န္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာအေရအတြက္
(၇) ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ငွားရမ္းျခင္းအေျဖ ႏွင့္
အျခားပတ္သက္သည့္စာခ်ဳပ္ အေသးစိတ္မ်ား
ပုဒ္မ ၆၀
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနအား ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို တာ၀န္ယူၿပီး ေကာ္မတီဦးစီးဆီသို႔ တိုက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ႏူိင္ေသာ
ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀န္ထမ္းႏွင့္အလုပ္သမား ႀကီးၾကပ္သူေသာ
ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္တစ္ေယာက္ရွိေစသည္။
ျပင္ပပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္အား ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ အစားထိုးသူျဖစ္ေစၿပီး
ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္မွ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ
သတ္မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းအတိုင္းကိုက္ညီၿပီး အျခားပုဂိၢဳလ္အား တာ၀န္လဲြအပ္
အစားထိုးလုပ္ေဆာင္ေစျခင္း အစားထိုး ေပးအပ္ႏူိင္ၿပီး အစိုးရျပန္တမ္းတြင္ ေၾကညာၿပီးပါက
ထိုစည္းကမ္းခ်က္သည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္အား
အျခားသူတစ္ေယာက္သို႔အာဏာလြဲအပ္ျခင္းမျပဳလုပ္ႏူိင္ေသာ လကၡဏာရွိရန္
သတ္မွတ္ထားသည္။

ပုဒ္မ ၆၁
ေကာ္မတီဦးစီးအား ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္
ခန္႔အပ္သူႏွင့္ပယ္ဖ်က္သူျဖစ္ေစၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ သေဘာတူမႈရရွိရမည္။
ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္သည္ ခန္႔အပ္ခံရေသာေန႔တြင္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ျပည့္ရွိၿပီး
ပုဒ္မ ၇ အရ အရည္အခ်င္းႏွင့္တားျမစ္လကၡဏာမရွိသူ ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ
သတ္မွတ္ထားေသာ အျခားေသာအရည္အခ်င္းရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
ပုဒ္မ ၆၂
ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္သည္ တစ္ႀကိမ္တြင္ ရာထူးသက္တမ္း ၅
ႏွစ္ရွိၿပီး ေနာက္သက္တမ္းတစ္ခုထပ္၍ ရာထူးထမ္းေဆာင္ႏူိင္ၿပီး သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္ထက္မပိုရ။
ပုဒ္မ ၆၃
ပုဒ္မ ၆၂ အရ သက္တမ္းေစ့၍ ရာထူးမွဆင္းျခင္း ႏွင့္
ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္ ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ေစေသာအရာမွာ (၁) ေသဆံုး
(၂) အသက္ ၆၀ ႏွစ္ျပည့္ရွိျခင္း
(၃) ႏႈတ္ထြက္ျခင္း
(၄) ေဒ၀ါလီခံသူျဖစ္ျခင္း
(၅) ေထာင္ဒဏ္က်ေစဟု အျပစ္ေပးခံရသူ
(၆) ပုဒ္မ ၆၁ အပိုဒ္ ၂ အရ အရည္အခ်င္းမျပည့္စံုျခင္း(သို႔)တားျမစ္လကၡဏာရွိျခင္း
(၇) ေကာ္မတီအားလံုး၏ သုံးပံုႏွစ္ပံုထက္မနည္းေသာ အမွတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္
ရာထူးပ်က္လပ္ျခင္း၊ မေကာင္းေသာ အျပဳအမူျပဳလုပ္ျခင္း၊ လုပ္ႏူိင္ရည္စြမ္းအားက်ဆင္းျခင္း (သို႔)
တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ႏူိင္ျခင္းေၾကာင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ေစျခင္း
ပုဒ္မ ၆၄
ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏
၀န္ထမ္းမ်ားအား လိမ္လည္မႈ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္တိုက္ဖ်က္ျခင္း ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ
တိုင္းျပည္၏တာ၀န္ရွိသူျဖစ္ေစသည္။
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏၀န္ထမ္းသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ
သတ္မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းအတိုင္း အရည္အခ်င္းရွိျခင္းႏွင့္ တားျမစ္လကၡဏာမရွိသူျဖစ္ရၿပီး
အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း (သို႔) ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပုိင္း
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေသာ ကုမၸဏီ(သို႔)မိတ္ဖက္(သို႔)ေကာ္ပိုးေရးရွင္း၏ ေကာ္မတီ၊ မန္ေနဂ်ာ၊
စီမံခန္႔ခဲြသူ၊ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ၀န္ထမ္း၊ အစုရွယ္ယာကိုင္သူ (သို႔) ကုမၸဏီအစုရွယ္ယာ မျဖစ္ရ။
ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္အား လိမ္လည္မႈ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္တိုက္ဖ်က္ျခင္း
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ရာထူးအျမွင့္ဆံုးထမ္းေဆာင္သူျဖစ္ရမည္။
ဤအမိန္႔စာအတိုင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္ ႏွင့္
တာ၀န္ရ၀
ွိ န္ထမ္း အား ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒအရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ေစသည္။
ပုဒ္မ ၆၅
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀င္ေငြသည္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
(၁) ပုဒ္မ ၄၂ အပိုဒ္ ၂ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၅ အပိုဒ္ ၃ အရ အသံလိုင္းအသံုးျပဳခြင့္ ေတာင္းဆိုေၾကး
ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳစာေၾကး
(၂) ေကာေဆာေထာေခ်ာ ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ တာ၀န္အာဏာအရ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာ ၀င္ေငြ(သို႔)အက်ိဳးအျမတ္
(၃) ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ စည္းစိမ္ဥစၥာမွရေသာ ၀င္ေငြ
(၄) ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းအတိုင္း ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနသို႔
လွဴဒါန္းလာေသာ ေငြႏွင့္စည္းစိမ္ဥစၥာ

(၅) အစိုးရမွစီစဥ္ေပးေသာ ေယဘုယ်အားေပးေငြမ်ား
အခ်က္ (၁) ႏွင့္ (၂) အရ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀င္ေငြသည္
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ သံုးေငြ၊
လိုအပ္ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအသံုးစရိတ္မ်ား၊ ပုဒ္မ ၅၂ အရ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ရန္ စီမံေသာေငြ ႏွင့္
ႏူင
ိ ္ငံေတာ္ပညာေရးဥပေဒအရ တက္ႏုိေလာ္ဂ်ီပညာေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ရန္
စီမံေသာေငြမ်ား ႏႈတ္ၿပီးပါက က်န္ရွိသေလာက္ကို တိုင္းျပည္၀င္ေငြသို႔ေပးပို႔ရမည္။
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀င္ေငြသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ သံုးေငြ၊ လိုအပ္ေသာ
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ မလံုေလာက္၍ အျခားေနရာမွ ေငြမရွာႏူိင္ပါက အစိုးရသည္
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနအတြက္ လိုအပ္ေသာအေရအတြက္အတိုင္း တိုင္းျပည္၀င္ေငြမွ
စီမံေပးရမည္။
ပုဒ္မ ၆၆
ပုဒ္မ ၆၅ အပိုဒ္ ၃ အရ တိုင္းျပည္၀င္ေငြမွ
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနသို႔ေပးေသာ ေငြစီမံေရးအက်ိဳးအတြက္
ႏွစ္အလိုက္အသံုးစရိတ္ဥပေဒၾကမ္း (သို႔) ထပ္တိုးအသံုးစရိတ္ဥပေဒၾကမ္း ထဲတြင္
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ေထာက္ပံ့ေငြစီမံေရးထဲတြင္ ျဖည့္သြင္းရန္အတြက္
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အဖဲြ႔သို႔ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ေတာင္းဆိုေသာ ႏွစ္၏
တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအသံုးစရိတ္မ်ားကိုတင္ျပရမည္။ ဤကိစၥတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အဖဲြ႔သည္
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ေငြစီမံကိန္း ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ႏူိင္ၿပီး ႏွစ္အလိုက္
အသံုးစရိတ္ဥပေဒၾကမ္း (သို႔) ထပ္တိုးအသံုးစရိတ္ဥပေဒၾကမ္း တင္ျပျခင္းမ်ားထဲတြင္
ထည့္ထားႏူိင္သည္။
ႏွစ္အလိုက္အသံုးစရိတ္ဥပေဒၾကမ္း (သို႔) ထပ္တိုးအသံုးစရိတ္ဥပေဒၾကမ္း
သံုးသပ္ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာက္လြတ္ေတာ္(သို႔)အထက္လြတ္ေတာ္မွ သံုးသပ္ျခင္းအတြက္
ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္အား ရွင္းလင္းေထာက္ျပခိုင္းႏူိင္သည္။
ပုဒ္မ ၆၇
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ ပုဒ္မ ၆၅ (၁) (၂) (သို႔) (၃)အရ
ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဌာန၏ ၀င္ေငြမွ ၀ယ္ယူျခင္း(သို႔)လွဲေျပာင္းျခင္း (သို႔) အခ်က္ (၄)အတိုင္း
လွဴဒါန္းသူမွရရွိလာေသာ အိမ္ရာေျမကြက္ မ်ားသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏
ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္ေစသည္။
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာ၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ မေျပာင္းေရႊ႕ႏူိင္ေသာဥပေဒအရ
မေျပာင္းေရႊ႕ ႏူိင္ေသာအိမ္ရာေျမကြက္မ်ားအား ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊
ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရွာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏူိင္ၿပီး
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္း အတိုင္းျဖစ္ရမည္။
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ စည္းစိမ္ဥစၥာသည္ တင္းၾကပ္အမႈ၏
အမွားလက္ခံျခင္းထဲတြင္ မတည္ရွိပါ။
ပုဒ္မ ၆၈
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ စာရင္းအင္းမ်ားသည္ ေကာင္စီစာရင္းစစ္၏
အျပည္ျပည္စံအတိုင္း ျပဳလုပ္ရၿပီး ေငြေၾကး၊ စာရင္းအင္း၊ ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏
စာအိတ္မ်ားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို အတြင္းပိုင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေစၿပီး
ေကာေဆာေထာေခ်ာ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းအတိုင္းျဖစ္ရမည္။
အပိုဒ္ ၁ အရအတြင္းပိုင္းစစ္ေဆးျခင္းတြင္ သံုးေယာက္ထက္မနည္းၿပီး
ငါးေယာက္ထက္မမ်ားေသာ အတြင္းပိုင္းစစ္ေဆးသည့္ေကာ္မတီအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းၿပီး

ေကာေဆာေထာေခ်ာသည္ ပုဒ္မ ၇ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၈ အရ အရည္အခ်င္းရွိၿပီး
တားျမစ္လကၡဏာမရွိေသာ အတြင္းပိုင္းစစ္ေဆးေရးတြင္ ႀကီးရင့္ေသာအသိပညာကၽြမ္းက်င္မႈ
ရွိသူမွ ခန္႔အပ္ၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနသည္ အတြင္းပိုင္းစစ္ေဆးသည့္ေကာ္မတီအဖဲြ႔မွ
အာဏာအရ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အကူအညီေပးေသာ
အတြင္းပိုင္းစစ္ေဆးသည့္ေကာ္မတီအဖဲြ႔သို႔တိုက္႐ုိက္တက္သည့္ သင့္တင့္အေရအတြက္ရွိ
အတြင္းပိုင္းစစ္ေဆး၀န္ထမ္းဖဲြ႔စည္းရမည္။
အတြင္းပိုင္းစစ္ေဆးသည့္ေကာ္မတီအဖဲြ႔အား လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္
လြတ္လပ္မႈရွိေစၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္ ႏွင့္
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏၀န္ထမ္းမ်ားသည္
အတြင္းပိုင္းစစ္ေဆးသည့္ေကာ္မတီအဖဲြ႔ႏွင့္အတြင္းပိုင္းစစ္ေဆးတာ၀န္ရ၀
ွိ န္ထမ္းတို႔
ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း လြယ္ကူမႈရွိေအာင္ကူညီေပးရမည္။
အတြင္းပိုင္းစစ္ေဆးသည့္ေကာ္မတီအဖဲြ႔သည္ စစ္ေဆးျခင္းအေျဖကို
ေကာေဆာေထာေခ်ာသို႔ ရက္ ၁၈၀ တိုင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။
ရာထူးထမ္းေဆာင္ျခင္းသက္တမ္း၊ ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ႏွင့္
အတြင္းပိုင္းစစ္ေဆးသည့္ေကာ္မတီအဖဲြ႔၏ အစည္းအေ၀းမ်ားသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏
သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္အတိုင္းျဖစ္ရမည္။
ပုဒ္မ ၆၉
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနသည္ ႏွစ္ဆံုးေငြစာရင္း၊ ေငြစာရင္း ႏွင့္
စာရင္းအင္းျပဳလုပ္၍ ႏွစ္ကုန္ၿပီး ရက္ ၆၀ အတြင္း စာရင္းစစ္သူသို႔ေပးပို႔ရမည္။
တစ္ႏွစ္ျပည့္တိုင္း တိုင္းျပည္ေငြစစ္ေဆးေရးဌာနအား ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏
စာရင္းအင္းႏွင့္ အသံုးစရိတ္ သံုးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာစစ္ေဆးသူျဖစ္ေစၿပီး ေငြအသံုးျပဳျခင္း
ထိေရာက္မႈကိုစိစစ္ၿပီး ထိုေငြသံုးျဖဳန္းျခင္းသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္းအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ မည္မွ်အထိ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း အက်ိဳးရရွိသည္ကို ေဖာ္ျပရၿပီး
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အဖဲြ႔ ႏွင့္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ရလဒ္မွတ္တမ္းမ်ားကို
တင္ျပရမည္။
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနအား တိုင္းျပည္ေငြစစ္ေဆးေရး ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ
စစ္ေဆးခံရဌာန ျဖစ္ေစသည္။
အပိုင္း ၆
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ ခန္႔မွန္းျခင္း
ပုဒ္မ ၇၀
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းခန္႔မွန္းေသာ
ေကာ္မတီအဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔ဖဲြ႔ၿပီး ေကာ္မတီဦးစီး တစ္ေယာက္ႏွင့္ အျခားေကာ္မတီ ၄ ေယာက္ပါ၀င္ၿပီး
ေအာက္ပါအတိုင္း အရည္အခ်င္းမ်ားရွိရမည္။
(၁) အသံလႊင့္လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ အသိပညာရွိၿပီး
ကၽြမ္းက်င္ေသာ(သို႔)အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာသူ တစ္ေယာက္ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းပိုင္းတြင္
တစ္ေယာက္
(၂) ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ အသိပညာရွိၿပီး
ကၽြမ္းက်င္ေသာ(သို႔)အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာသူ တစ္ေယာက္
(၃) သံုးစဲြသူေစာင့္ေရွာက္ေရးပိုင္းတြင္ အသိပညာရွိၿပီး အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာသူ
တစ္ေယာက္

(၄) ျပည္သူလူထုအခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္မႈျမွင့္တင္ေရးပိုင္းတြင္ အသိပညာရွိၿပီး
အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာသူ တစ္ေယာက္
အထက္လႊတ္ေတာ္ဦးစီးမွ အပိုဒ္ ၁ အရ ေကာ္မတီထက္ အေရအတြက္ ၂ ဆ ေသာ
ေကာ္မတီျဖစ္ရန္ သင့္ေတာ္သူ နာမည္စာရင္း ေရြးခ်ယ္ရန္လုပ္ေဆာင္ၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္မွ
ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ရန္ တင္ျပရန္ အတြက္ျဖစ္ၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္ဦးစီးမွ သတ္မွတ္ထားေသာ
ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္နည္းလမ္းအတိုင္းျဖစ္ရမည္။
ေကာ္မတီဦစီးေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ ေကာ္မတီအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ား
စုေပါင္းအစည္းအေ၀းထိုင္ရမည္။
ပုဒ္မ ၇၁
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ခန္႔မွန္းျခင္းေကာ္မတီသည္
ရာထူးသက္တမ္း တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၃ ႏွစ္ရွိၿပီး ၂ ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ရာထူးထမ္းေဆာင္၍မရပါ။
အပိုဒ္ ၁ အရ ေကာ္မတီသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာေကာ္မတီ၊ ေကာေဆာေထာ၊
ေကာေထာေခါ၊ ေကာ္မတီခဲြ၊ ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္၊ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏
၀န္ထမ္း(သို႔)အလုပ္သမား မျဖစ္ရန္ႏွင့္ ပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၀ (၁) (၂) (၃) (၄) ႏွင့္ (၅)
ထဲမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုယူေဆာင္၍ ခၽြင္းခ်က္မရွိ တင္းၾကပ္အသံုးျပဳရမည္။
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ခန္႔မွန္းျခင္းေကာ္မတီသည္
ရာထူးသက္တမ္းကုန္ျခင္းမွ မဟုတ္ဘဲ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ ရာထူးမွပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရပါက
က်န္ရွိေနေသာ ေကာ္မတီမွ
ဆက္လက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီး သံုးေယာက္ေအာက္ေကာ္မတီက်န္ရွိေနျခင္းမွလဲြ၍
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းျခင္းေကာ္မတီသည္
က်န္ရွိေနေသာေကာ္မတီ အေရအတြက္ျဖင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ယူဆသည္။
အစည္းအေ၀းထိုင္ျခင္းႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းသည္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းျခင္းေကာ္မတီ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ
စည္းကမ္းအတိုင္းျဖစ္ရမည္။
ရွာေဖြျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ခန္မ
႔ ွန္းျခင္း ေကာ္မတီ၏ လစာႏွင့္
အျခားအသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္
အတိုင္းျဖစ္ရမည္။
ပုဒ္မ ၇၂
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ခန္႔မွန္းျခင္းေကာ္မတီအဖဲြ႔သည္
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ၊ ေကာေထာေခါ၊ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန ႏွင့္
ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္ တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊
စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ခန္႔မွန္းျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ အာဏာတာ၀န္ရွိၿပီး စာရင္းႏွစ္ကုန္ရက္မွ ၉၀
ရက္အတြင္းတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ သို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား
ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုပါမွတ္တမ္းအပါအ၀င္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏
တစ္ႏွစ္လံုးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို ပုဒ္မ ၇၆ အရ တင္ျပရမည္ၿပီး
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏
သတင္းအခ်က္အလက္မီဒီယာစနစ္(သို႔)အျခားသင့္ေတာ္ေသာစနစ္မွ အထက္ပါမွတ္တမ္းမ်ား
ျပည္သူလူထု သိရွိေစရန္အတြက္ ေဖာ္ျပရမည္။

အပိုဒ္ ၁ အရ ခန္႔မွန္းျခင္းသည္ ျဖစ္ရပ္မွန္ႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ တည္ရွိရၿပီး
အက်ိဳးအျမတ္ သက္ေရာက္မႈရွိသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို နားစဥ္ျခင္းရွိရမည္။
ေကာ္မတီအဖဲြ႔သည္ မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အက်ိဳးျပဳရန္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ
ဌာန(သို႔) အသင္းအဖဲြ႔အား အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊ စီစစ္ျခင္း ႏွင့္ ရလဒ္ခန္႔မွန္းျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ေစျခင္းကို လဲြအပ္ေပးႏူိင္သည္။
ပုဒ္မ ၇၃
ပုဒ္မ ၇၂ အရ မွတ္တမ္းတင္ျပျခင္းသည္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား
အနည္းဆံုး ပါရွိရမည္။
(၁) ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ၊ ေကာေထာေခါ၊ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန
ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
(၂) အရည္အေသြးေကာင္းစြာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (သို႔) အစိုးရ၏မူ၀ါဒႏွင့္
ဆက္စပ္မႈရွိေသာ အပိုင္းတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ အာဏာတာ၀န္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ
ျဖစ္ရပ္မွန(္ သို႔)ခန္႔မွန္းခ်က္ ႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္
(၃) ပုဒ္မ ၇၆ အတိုင္း ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ျပဳလုပ္ေသာ
ႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္တမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္
(၄) ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ (သို႔) ျပည္သူလူထုအား သိရွိေစေသာ
တင္ျပသင့္ေသာ အျခားေသာကိစၥမ်ား
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၊ ေကာေဆာေထာ၊ ေကာေထာေခါ၊ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန ႏွင့္
ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္မ်ား
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ခန္႔မွန္းျခင္းေကာ္မတီအဖဲြ႔တို႔ ေတာင္းဆိုသည္မ်ားကို
ကူညီေပးရမည္။
အပိုင္း ၇
အစိုးရႏွင့္ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရး
ပုဒ္မ ၇၄
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ အာဏာတာ၀န္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အဖဲြ႔မွ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းျပထားသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိစြာ
လုပ္ေဆာင္ရမည္။
ပုဒ္မ ၇၅
ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ႏူိင္ငံျခားအစိုးရ(သို႔)ႏူိင္ငံအၾကားအသင္းအဖဲြ႔တို႔ႏွင့္
အသံလိုင္း၊ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (သို႔)
ပတ္သက္ေသာအျခားကိစၥ စီမံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးျခင္း(သို႔)
သေဘာတူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကိစၥရွိပါက ေကာေဆာေထာေခ်ာႏွင့္
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနသည္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ တာ၀န္ရွိၿပီး
အစိုးရအေၾကာင္းၾကားသည့္အတိုင္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။
ပုဒ္မ ၇၆
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ အသံလိုင္း အသံလိုင္းလုပ္ငန္း
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း စီမံျခင္းအပိုင္း
ႏွစ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွတ္တမ္း ျပဳလုပ္ေစၿပီး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအေသးစိတ္မ်ား၊ အသံလိုင္း အသံလိုင္းလုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းစီမံျခင္းအေသးစိတ္မ်ား ႏွင့္
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ျပရၿပီး
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အဖဲြ႔ႏွင့္ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္သို႔ ဘ႑ာန္ေရးႏွစ္ဆံုးသည့္ရက္မွစ၍ ရက္ ၁၂၀
အတြင္းတြင္တင္ျပၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားသိရွိရန္ ေဖာ္ျပရမည္။

အပိုဒ္ ၁ အရ တစ္ႏွစ္လံုးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား တင္ျပျခင္းသည္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား အနည္းဆံုး ပါရွိရမည္။
(၁) ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္၏ သတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္(သို႔)စီမံကိန္းႏွင့္
ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ လုပ္ငန္းရလဒ္
(၂) ေနာက္ႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ ခန္႔မွန္းေငြအစီအစဥ္
(၃) ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္စာရင္းစစ္သူ၏ တင္ျပခ်က္၊ အတြင္းပိုင္းစစ္ေဆးျခင္း တင္ျပခ်က္
(၄) ျပည္သူလူထုႏွင့္အေရးပါေသာ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပႆနာႏွင့္အခက္အခဲမ်ား
(၅) ျပည္သူလူထုႏွင့္အေရးပါေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္ခ
အရည္အေသြးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခေၾကးမ်ား
(၆) သံုးစဲြသူ တိုင္ၾကားျခင္း သံုးသပ္မႈ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ထိေရာက္မႈ
(၇) ပုဒ္မ ၅၂ အရ ရန္ပံုေငြ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ထိေရာက္မႈ
(၈) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တင္ျပခ်က္မ်ား ၊ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏
အက်ိဳးေပၚတြင္သက္ေရာက္မႈရွိေသာ တိုက္႐ုိက္(သို႔)သြယ္၀ုိက္၍ လုပ္ငန္းမ်ားခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ
လကၡဏာရွိသည့္အျပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတိျပဳမႈ တင္ျပခ်က္မ်ား
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ(သို႔)
ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္အား ကိစၥတစ္ခုခုရွင္းျပျခင္းကို စာျဖင့္(သို႔)
ႏႈတ္ျဖင့္ကုိယ္တိုင္လာေရာက္ ရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ေတာင္းဆိုႏူိင္သည္။
အပိုင္း ၈
ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ပုဒ္မ ၇၇
အသံလႊငလ
့္ ုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း (သို႔) ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္သူ တစ္ေယာက္ေယာက္မွ ပုဒ္မ ၃၁ အပိုဒ္ ၂ အတိုင္း အမိန္႔လက္ခံရရွိၿပီး
မလိုက္နာပါက ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ဘတ္ ငါး သန္းထက္မပိုေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဒဏ္ေငြ႐ုိက္ၿပီး
အမိန္႔လိုက္နာျခင္းမရွိေသးသည့္ ကာလပတ္လံုး တစ္ရက္လွ်င္ ဘတ္ တစ္သိန္းထက္မပိုေသာ
ဒဏ္ေငြထပ္႐ုိက္မည္။
ပုဒ္မ ၇၈
အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း (သို႔)
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံလိုင္းအသံုးျပဳသူသည္ ပုဒ္မ ၄၁ အပိုဒ္ ၁ (သို႔) ပုဒ္မ ၄၅
အပိုဒ္ ၁ အရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ပါက ထိုသူသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအက္ဥပေဒ (သို႔) ၂၀၀၁ ခုႏွစ္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအက္ဥပေဒ ၏ ပုဒ္မ ၆၆ အရ ျပစ္မႈျပဳလုပ္သူအတြက္
မိန္႔ဆိုထားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခံရမည္။
ပုဒ္မ ၇၉
ဤအက္ဥပေဒအတိုင္းမလိုက္နာျခင္း(သို႔) အသံလိုင္းအသံုးျပဳရာတြင္
က်ဴးလြန္မႈျပဳလုပ္ျခင္းကို သိရွိေသာ(သို႔)အျခားသူမွ အေၾကာင္းၾကားျခင္းခံရေသာ
ေကာေဆာေထာေခ်ာတာ၀န္ရွိ ၀န္ထမ္း (သို႔) ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏
အာဏာကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ဤအက္ဥပေဒအတိုင္းျဖစ္ေစရန္ တင္းၾကပ္မလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း(သို႔)လ်စ္လ်ဴျခင္းသည္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၅၇ အရ
အမွားျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အထက္ပါအတိုင္းျပဳလုပ္ေသာ
ေကာေဆာေထာေခ်ာတာ၀န္ရ၀
ွိ န္ထမ္း (သို႔) ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ အာဏာအသံုးျပဳသူသည္
သံုးႏွစ္မေက်ာ္ေသာေထာင္ဒဏ္(သို႔) ဘတ္ ေျခာက္ေသာင္းထက္ မပိုေသာ ဒဏ္ေငြ (သို႔)
ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ဒဏ္႐ုိက္ျခင္းခံရမည္။
ကာလတစ္ခုအတြက္ျပ႒ာန္းခ်က္
ပုဒ္မ ၈၀
ဤအက္ဥပေဒအတိုင္း ေကာေဆာေထာေခ်ာခန္႔အပ္ျခင္းသည္
မၿပီးဆံုးေသးပါက ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အသံလိုင္းစီမံျခင္းႏွင့္ ေရဒီယုိအသံလႊင့္လုပ္ငန္း
ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ျခင္း အဖဲြ႔အစည္းအက္ဥပေဒအတိုင္း
ခန္အ
႔ ပ္ေသာ ႏူိင္ငံေတာ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔အား ဤအက္ဥပေဒ၏
ေကာေဆာေထာေခ်ာရာထူးတြင္ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစၿပီး အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းဥပေဒအရ
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အပိုင္းသည္
အထက္ပါဥပေဒအတိုင္း ျဖစ္ရမည္။
ေကာေဆာေထာေခ်ာ ခန္႔အပ္ၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္ အပိုဒ္ ၁ အရ
ႏူိင္ငံေတာ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔သည္ တာ၀န္မွလြတ္ကင္းေစသည္။
ပုဒ္မ ၈၁
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း
အက္ဥပေဒ၏ ေကာ္မတီအဖဲြ႔၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအက္ဥပေဒ၏
ေကာ္မတီအဖဲြ႔ ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ထိုင္းႏူိင္ငံအသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္ျပည္သူ႔အသံလႊင့္ျခင္း
အဖဲြ႔အစည္းအက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၆၁ အရ ႏူိင္ငံေတာ္အသံလႊင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔တို႔သည္ ဤအက္ဥပေဒအတိင
ု ္း ေကာေဆာေထာေခ်ာကို
ဆိုလိုသည္။
ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအရ ၀န္ႀကီး၊ စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္းညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္
ခြင့္ျပဳစာ ထုတ္ေပးေသာ၀န္ထမ္း၏ အာဏာမ်ားသည္ ဤအက္ဥပေဒအရ
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ အာဏာတာ၀န္ျဖစ္သည္။
ပုဒ္မ ၈၂
ေကာေဆာေထာေခ်ာခန္႔အပ္ျခင္းၿပီးဆံုးေသာအခါ
အသံလင
ို ္းစီမံခံရျခင္း(သို႔) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ အသံလိုင္း အသံုးျပဳေသာ အစိုးရ၀န္ထမ္း၊ ျပည္နယ္လုပ္ငန္း၊ အစိုးရဌာန
(သို႔) ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဤအက္ဥပေဒစတင္တင္းၾကပ္ အသံုးျပဳသည့္ေန႔တြင္ ရွိေနပါက
အသံလုိင္းအက်ိဳးအသံုးျပဳျခင္းအေသးစိတ္ ႏွင့္ အသံလိုင္းအသံုးျပဳရန္
လိုအပ္ခ်က္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ႏွင့္
ေကာေဆာေထာေခ်ာသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလအတိုင္း ေကာေဆာေထာေခ်ာသို႔
အေၾကာင္းၾကားရန္တာ၀န္ရွိသည္။
အပိုဒ္ ၁ အရလုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္း၊ ျပည္နယ္လုပ္ငန္း ႏွင့္
အစိုးရဌာနမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ခြင့္ျပဳျခင္း (သို႔) စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းႏွင့္ခြင့္ျပဳေၾကး (သို႔)
ခြင့္ျပဳျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ ေပးေသာေၾကးမ်ား (သို႔) ထိုစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
အေသးစိတ္မ်ားကို ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္
နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ေကာေဆာေထာေခ်ာသို႔ တင္ျပၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္၊

ခြင့္ျပဳျခင္း (သို႔) ထိုစာခ်ဳပ္၏ ဥပေဒအရမွန္ကန္ျခင္းကို စစ္ေဆးၿပီး ျပည္သူလူထုသိရွိေအာင္
အခ်က္အလက္ႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပရမည္။
ပုဒ္မ ၈၃
ဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္ေသာ အသံလိုင္းစီမံခံျခင္း(သို႔) အသံလႊင့္လုပ္ငန္း(သို႔)
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း လက္ခံရရွိသူသည္
ဤအက္ဥပေဒတင္းၾကပ္ အသံုးျပဳခိုင္းသည့္ေန႔တြင္ ရွိေနၿပီး ပုဒ္မ ၈၂ အတိုင္းလိုက္နာပါက
ဤအက္ဥပေဒအရ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသည္ဟုယူဆသည္။
ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ထိုအသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း(သို႔)အသံလိုင္းစီမံျခင္း ခံရသူအား
ဤအက္ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာေစျခင္း၊ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ
အျခားဥပေဒႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး အပိုဒ္ ၃ အရ
အသံလိုင္းျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ သတ္မွတ္သည္အထိေဆာင္ရြက္ရမည္။
ပုဒ္မ ၄၃ ရွိအေၾကာင္းအရာသည္ အသံလိုင္းစီမံျခင္းခံရေသာ
အစိုးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ျပည္နယ္လုပ္ငန္းတို႔သည္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေသာအျခားသူသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္၊
ခြင့္ျပဳျခင္း (သို႔) ဥပေဒႏွင့္အညီစာခ်ဳပ္အတိုင္းလြဲေပးျခင္းတြင္
တင္းၾကပ္အသံုးျပဳ၍မရဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူသည္ က်န္ရွိေနေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ခြင့္ျပဳျခင္း (သို႔)
ထိုစာခ်ဳပ္အတိုင္း အခ်ိန္ကာလအတြင္းသာ ဆက္လက္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏူိင္သည္။
ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ပုဒ္မ ၄၈ အရ အသံလိုင္းစီမံျခင္း ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္တြင္
သတ္မွတ္ထားေသာ ျပန္လည္စီမံျခင္း(သို႔)အသံလိုင္းျပဳျပင္ျခင္းအတြက္
အသံလိုင္းစီမံျခင္းခံရသူ(သို႔)အသံလိုင္းအသုံးျပဳျခင္း၊ အထက္ပါအသံလိုင္းျပန္အပ္ျခင္း
တိက်ေသာအခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ၿပီး အမ်ားအက်ိဳးျပဳျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း
ႏွင့္အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္းတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ဤေနရာတြင္ ပုဒ္မ
၈၂ အရ အေၾကာင္းၾကားခံရသည့္အတိုင္း အသံလိုင္းပိုင္ဆိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္အေၾကာင္းကို
သံုးသပ္မႈတြင္အသံုးျပဳရမည္။
ပုဒ္မ ၈၄
ဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္ေသာ အသံလိုင္းစီမံခံျခင္း(သို႔) ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း လက္ခံရရွိသူသည္ ဤအက္ဥပေဒတင္းၾကပ္
အသံုးျပဳခိုင္း သည့္ေန႔တြင္ ရွိေနၿပီး ပုဒ္မ ၈၂ အတိုင္းလိုက္နာပါက ဤအက္ဥပေဒအရ
ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသည္ဟုယူဆသည္။ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား
ထိုအသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္း(သို႔)အသံလိုင္းစီမံျခင္း ခံရသူအား ဤအက္ဥပေဒအတိုင္း
လိုက္နာေစျခင္း၊ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ
အျခားဥပေဒႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး အပိုဒ္ ၄ အရ
အသံလိုင္းျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ သတ္မွတ္သည္အထိေဆာင္ရြက္ရမည္။
ပုဒ္မ ၄၆ ရွိအေၾကာင္းအရာသည္ အသံလိုင္းစီမံျခင္းခံရေသာ ျပည္နယ္လုပ္ငန္းသည္
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေသာအျခားသူသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ခြင့္ျပဳျခင္း (သို႔)
ဥပေဒႏွင့္အညီစာခ်ဳပ္အတိုင္းလြဲေပးျခင္းတြင္ တင္းၾကပ္အသံုးျပဳ၍မရဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူသည္
က်န္ရွိေနေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ခြင့္ျပဳျခင္း (သို႔) ထိုစာခ်ဳပ္အတိုင္း အခ်ိန္ကာလအတြင္းသာ
ဆက္လက္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏူိင္သည္။
ဤအက္ဥပေဒတင္းၾကပ္အသံုးျပဳသည့္ရက္မွစ၍ သံုးႏွစ္ကာလေက်ာ္လြန္ၿပီးပါက
ျပည္နယ္လုပ္ငန္းမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ခြင့္ျပဳျခင္း (သို႔) အပိုဒ၂
္ အရ ျပည္နယ္လုပ္ငန္းမွ
ပုဂၢလိကအားပါ၀င္ပူးေပါင္းေစျခင္း(သို႔) အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာ ဥပေဒအရ
လုပ္ေဆာင္ျခင္းစာခ်ဳပ္မ်ားကို အားလံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္း(သို႔)တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ားအား ေအာက္ပါအသံုးစရိတ္မ်ားႏႈတ္ၿပီး က်န္ရွိသေလာက္ကို
ေကာေဆာေထာေခ်ာသို႔ ေပးပို႔ၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ အထက္ပါေငြအေရအတြက္ကို
တိုင္းျပည္ေငြအျဖစ္ ဆက္လက္ေပးပို႔ရမည္။
(၁) ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ခြင့္ျပဳျခင္း (သို႔) စာခ်ဳပ္ေပၚမွ ရရွိေသာေငြမွသာ တြက္ခ်က္ေသာ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳစာေၾကး
(၂) ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ခြင့္ျပဳျခင္း (သို႔) စာခ်ဳပ္ေပၚမွ ရရွိေသာေငြမွသာ တြက္ခ်က္ေသာ
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ အစိုးရ၏မူ၀ါဒႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၀ အရ
လူမႈအတြက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ား
(၃) ဘ႑ာန္ေရးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ခြင့္ျပဳျခင္း (သို႔)
စာခ်ဳပ္အရ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား
ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ပုဒ္မ ၄၈ အရ အသံလိုင္းစီမံျခင္း ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္တြင္
သတ္မွတ္ထားေသာ ျပန္လည္စီမံျခင္း(သို႔)အသံလိုင္းျပဳျပင္ျခင္းအတြက္
အသံလိုင္းစီမံျခင္းခံရသူ(သို႔)အသံလိုင္းအသုံးျပဳျခင္း၊ အထက္ပါအသံလိုင္းျပန္အပ္ျခင္း
တိက်ေသာအခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ၿပီး ပုဒ္မ ၈၃ အပိုဒ္ ၃ ရွိအေၾကာင္းကိုယူ၍ ခၽြင္းခ်က္မရွိ
တင္းၾကပ္အသံုးျပဳရမည္။
ပုဒ္မ ၈၅
ကနဦးတြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မနည္းေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတြင္
ျပည္သူလူထုမ်ား အသံလိုင္းအသံုးျပဳႏူိင္ရန္ ပတ္သက္ေသာအပိုင္း ပုဒ္မ ၄၉ ကို
တင္းၾကပ္အသံုးျပဳျခင္းမရွိဘဲ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္းလက္ခံပို႔ျခင္းကို
ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ အသံုးျပဳရန္ ေၾကညာျခင္းရွိမွသာ ျဖစ္သည္။
ေကာေဆာေထာေခ်ာ ခန္႔အပ္ၿပီးသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ ပုဒ္မ ၄၈ အရ
အသံလိုင္းစီမံျခင္း ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ရွိရန္ ျပဳလုပ္ၿပီး အဆိုပါအစီအစဥ္သည္
ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္းလက္ခံပို႔ျခင္းကို ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ အသံုးျပဳရန္ ေျပာင္းလဲေသာ
အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား
အသံလိုင္းအသံုးႏူိင္ေစရန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်ိန္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးသည္။
အသံလုိင္းစီမံျခင္းေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္အသံုးျပဳရန္ ေၾကညာေပးေသာေနာက္ပိုင္းတြင္
ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား လိုင္းလက္ခံပို႔ျခင္းကို ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ အသံုးျပဳရန္မေၾကညာခ်ိန္တြင္
ေကာေဆာေထာေခ်ာအား အသံလိုင္းစီမံျခင္း လံုေလာက္ေသာေဒသတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတြင္ အသံလိုင္းေခတၱအသံုးျပဳႏူိငရ
္ န္ စီမံေပးရမည္။
ပုဒ္မ ၈၆
ဤအက္ဥပေဒ၏ တင္းၾကပ္အသံုးမျပဳခိုင္းေသးသည့္ေန႔တြင္
ႏူိင္ငံေတာ္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔မွ
က်ယ္ျပန္႔ေသာအေျခခံဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္ျခင္းအမိန္႔အရ လူမႈအတြက္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူသည္ ပုဒ္မ ၅၀ အရ ရန္ပံုေငြသို႔ေပးပို႔ရန္
ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိၿပီး ႏူိင္ငံေတာ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔ေၾကညာထားေသာ
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္လူမႈအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈရွိရန္ျပဳလုပ္ျခင္း
ညႊန္ၾကားခ်က္၊ နည္းလမ္း ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ အေၾကာင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ
အခ်ိန္ကာလကုန္ဆံုးသည္အထိသာျဖစ္သည္။
ပုဒ္မ ၈၇
ဤအက္ဥပေဒ၏ တင္းၾကပ္အသံုးမျပဳခိုင္းေသးသည့္ေန႔တြင္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္
ေရဒီယို ဆက္သြယ္ေရးအက္ဥပေဒ၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အသံလိုင္းစီမံျခင္းႏွင့္ အသံလႊင့္ေရဒီယိုလုပ္ငန္း

႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ျခင္းအဖဲြ႔အက္ဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းအက္ဥပေဒ ႏွင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းအက္ဥပေဒအတိုင္း ဥပေဒႏွင့္ညီစြာ ခြင့္ျပဳေသာ
ခြင့္ျပဳစာမ်ားသည္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည္အထိ ဆက္လက္အသံုးျပဳၿပီး ဤအက္ဥပေဒ
အတိုင္းထြက္ေသာ ခြင့္ျပဳစာျဖစ္သည္။ ေကာေဆာေထာေခ်ာအား ခြင့္ျပဳစာရရွိသူမ်ား
ဤအက္ဥပေဒအတိုင္း၊ ပတ္သက္ေသာအျခားဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ
သတ္မွတ္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား လိုက္နာရန္ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။
အသံလုိင္းပိုင္ဆိုင္ျခင္း(သို႔)အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ ကုန္ဆံုးရက္မသတ္မွတ္ထားေသာ အပိုဒ္ ၁
အရ ခြင့္ျပဳစာသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာမွ ထိုခြင့္ျပဳစာသက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္မသတ္မွတ္မီအထိ
ဆက္လက္အသံုးျပဳႏူိင္ၿပီး ပုဒ္မ ၈၃ ရွိ အခ်က္မ်ားကိုယူေဆာင္၍ ခၽြင္းခ်က္မရွိ
တင္းၾကပ္အသံုးျပဳခိုင္းသည္။
ပုဒ္မ ၈၈
ဤအက္ဥပေဒတင္းၾကပ္အသံုးျပဳၿပီးသည့္ေန႔မွ ရက္ ၁၂၀ အတြင္းတြင္
ေကာေဆာေထာေခ်ာအား အသံလိုင္းအသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳစာ ႏွင့္
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပေဒ၏
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းခြင့္ျပဳစာကို လကၡဏာႏွင့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအရ ထိုင္းႏူိင္ငံ
ျပည္သူ႔အသံလႊင့္ျခင္း ႏွင့္႐ုပ္ျဖန္႔ျခင္း အဖဲြ႔အစည္းအားေပးရၿပီး ဤအက္ဥပေဒတင္းၾကပ္
အသံုးျပဳခိုင္းေသာေန႔တြင္ ရွိေနေသာ၀န္ေဆာင္မႈေပးဧရိယာမ်ားကို ေပးရမည္။
အပိုဒ္ ၁ အရ ခြင့္ျပဳစာရရွိျခင္းမွလဲြ၍ ထပ္တိုးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္
အသံလိုင္းအသံုးျပဳျခင္းသည္ အသံလိုင္းစီမံျခင္းေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိရၿပီး
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ ခြင့္ျပဳစာလက္ခံရရွိရမည္။ ဤတြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာသည္
အမ်ား၏အက်ိဳးအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ႏူိင္သည္။
ထိုင္းႏူိင္ငံျပည္သူ႔အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျဖန္႔ျခင္း အဖဲြ႔အစည္း၏
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဤအက္ဥပေဒ ေအာက္တြင္ ရွိေစၿပီး
ထိုင္းႏူိင္ငံျပည္သူ႔အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျဖန္႔ျခင္း အဖဲြ႔အစည္း၏ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ျခင္း
တတ္ႏူိင္သေလာက္မရွိေစရ။
အပိုဒ္ ၁ အရ ခြင့္ျပဳစာမရရွိေသးေသာ ၾကားကာလတြင္
ထိုင္းႏူိင္ငံျပည္သူ႔အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္႐ုပ္ျဖန္႔ျခင္း အဖဲြ႔အစည္းအား
ဆက္လက္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။
ပုဒ္မ ၈၉
ႏူိင္ငံေတာ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ဌာန၏ လုပ္ငန္း၊ စည္းစိမ္၊
အခြင့္အေရး၊ တာ၀န္၊ အေၾကြး၊ ၀န္ထမ္းႏွင့္အလုပ္သမား ႏွင့္ ခန္႔မွန္းေခ်ေငြမ်ားကို
ဤအမိန္႔စာအတိုင္း ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဌာန၏ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္ေစရန္ လဲြေျပာင္းေပးရမည္။
အပိုဒ္ ၁ အရ လဲြေျပာင္းျခင္းခံရေသာ ၀န္ထမ္းႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားသည္ လစာ၊
ရာထူးေငြ(သို႔)လုပ္အားခ ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအခြင့္အေရးႏွင့္အက်ိဳးမ်ားကို
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနထဲတြင္ ရာထူးခန္႔အပ္ခံရသည္အထိ
ရရွိဖူးခဲ့သည့္အတိုင္းဆက္လက္ရရွိရၿပီး အရင္လက္ခံရရွိေသာ လစာ(သို႔)လုပ္အားခထက္
နည္းေသာ ခန္႔အပ္ျခင္း ျပဳလုပ္၍မရပါ။
အလုပ္ငွားရမ္းျခင္းအခ်ိန္ကာလ မသတ္မွတ္ထားေသာ
စည္းကမ္း(သို႔)အငွားစာခ်ဳပ္ေအာက္ရွိေသာ ၀န္ထမ္း (သို႔) အလုပ္သမားသည္

အခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္းမရွိေသာ ငွားရမ္းျခင္းဟုမသတ္မွတ္ဘဲ အဆိုပါသည္ အပိုဒ္ ၂ အရ
အခြင့္အေရးႏွင့္အက်ိဳးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။
ပုဒ္မ ၉၀
ကနဦးတြင္ ဤအမိန္႔စာအရ ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္ကို
ဤအက္ဥပေဒအရ ေကာေဆာေထာေခ်ာ ခန္႔အပ္ၿပီး ရက္ ၉၀ အတြင္းတြင္ ခန္႔အပ္ရမည္။
ဤအက္ဥပေဒအတိုင္း ေကာေဆာေထာေခ်ာအတြင္း၀န္ မရွိေသးေသာအခ်ိန္တြင္ ၂၀၀၀
ခုႏွစ္ အသံလိုင္းစီမံျခင္း ႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ျခင္းအဖဲြ႔ အက္ဥပေဒအတိုင္း ရာထူးထမ္းေဆာင္ေနေသာ
ႏူိင္ငံေတာ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔၏ အတြင္း၀န္အား ဤအက္ဥပေဒ
တင္းၾကပ္အသံုးျပဳခိုင္းသည့္ေန႔တြင္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္ ရာထူးကို
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။
ပုဒ္မ ၉၁
ဤအက္ဥပေဒ တင္းၾကပ္အသံုးျပဳခိုင္းသည့္ေန႔တြင္ရွိေနေသာ ၂၀၀၀
ခုႏွစ္ အသံလိုင္းစီမံျခင္း ႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ျခင္းအဖဲြ႔ အက္ဥပေဒအတိုင္း အမ်ားအက်ိဳးအတြက္
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးျခင္းရန္ပံုေငြ ႏွင့္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးျခင္းရန္ပံုေငြ တို႔၏ ေငြႏွင့္စည္းစိမ္မ်ားကို ဤအက္ဥပေဒအရ
ရန္ပံုေငြျဖစ္ေစရန္ ရန္ပံုေငြသို႔ လဲြအပ္ေပးရမည္။
ပုဒ္မ ၉၂
ဤအက္ဥပေဒ တင္းၾကပ္အသံုးျပဳခိုင္းသည့္ေန႔တြင္ရွိေနေသာ
ႏူိင္ငံေတာ္ေရဒီယို အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စည္းစိမ္မ်ား၊ အခြင့္အေရး၊ တာ၀န္
မ်ားအား ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္ေစၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္သူရွိေနေသာ
လစာႏွင့္လုပ္အားခ ခန္႔မွန္းေခ်ေငြမ်ားအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနသို႔
လဲြေပးရမည္။
ပုဒ္မ ၉၃
ဤအက္ဥပေဒ တင္းၾကပ္အသံုးျပဳျခင္းမရွိေသးသည့္ေန႔တြင္ရွိေနေသာ
ႏူိင္ငံေတာ္ေရဒီယိုအသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၏ အစိုးရ၀န္ထမ္းႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအား
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀န္ထမ္း(သို႔)အလုပ္သမားအျဖစ္သို႔ လဲြေျပာင္းေပးရန္
သေဘာတူပါက ဤအမိန္႔စာ တင္းၾကပ္အသံုးျပဳခိုင္းသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ ၉၀ အတြင္းတြင္
အထက္အုပ္ခ်ဳပ္သူသို႔စာျဖင့္အေၾကာင္းၾကားၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနအား
ထို၀န္ထမ္း(သို႔)အလုပ္သမားကို ေကာေဆာေထာေခ်ာသတ္မွတ္သည့္အတိုင္း
ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀န္ထမ္း(သို႔)အလုပသ
္ မားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရၿပီး အရင္လက္ခံရရွိေသာ
လစာ(သို႔)လုပ္အားခထက္ နည္းေသာ ခန္႔အပ္ျခင္း ျပဳလုပ္၍မရပါ။ သတ္မွတ္ထားေသာ
အဆိုပါအခ်ိန္ကာလအတြင္းတြင္ မိမိ၏လိုအင္ဆႏၵအေၾကာင္းမၾကားေသာသူသည္
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနတြင္ ျပန္လည္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
ဤအက္ဥပေဒအရ ေကာေဆာေထာေခ်ာမရွိေသးေသာ ၾကားအခ်ိန္တြင္ အပိုဒ္ ၁ အရ
ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ အာဏာအား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အသံလိုင္းစီမံျခင္း ႏွင့္
ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
ႀကီးၾကပ္ျခင္းအဖဲြ႔အမိန္႔စာအတိုင္း ခန္႔အပ္ေသာ ႏူိင္ငံေတာ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
အဖဲြ႔၏ အာဏာျဖစ္ေစသည္။

ပုဒ္မ ၉၄
ပုဒ္မ ၉၃ အရ အစိုးရ၀န္ထမ္း ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ အစိုးရ၀န္ထမ္းပင္စင္
(သို႔) အစိုးရ ၀န္ထမ္းပင္စင္ရန္ပံုေငြ၏ ဥပေဒအရ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း(သို႔)
ရာထူးသိမ္းျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမွ ႏႈတ္ထြက္သည္ဟု ယူဆသည္။
ပုဒ္မ ၉၃ အရ အလုပ္သမားခန္႔အပ္ျခင္းသည္ ျပစ္မႈမရွိဘဲ
အစိုးရမွရာထူးသိမ္းျခင္း(သို႔)ငွားရမ္းမႈရပ္စဲျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္မွထြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ယူဆၿပီး အလုပ္သမားပင္စင္၏ ဘ႑ာေရးဌာနစည္းကမ္းခ်က္ အတိုင္း ပင္စင္လက္ခံရမည္။
ပုဒ္မ ၉၅
ဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္ၿပီး ဤအက္ဥပေဒတင္းၾကပ္အသံုးျပဳခိုင္းေသာေန႔တြင္
အသံုးျပဳႏူိင္ေသာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အသံလိုင္းစီမံျခင္း ႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း၊
ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
ႀကီးၾကပ္ျခင္းအဖဲြ႔အက္ဥပေဒအတိုင္းထြက္ရွိေသာ စည္းကမ္းခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊
ေၾကညာခ်က္ (သို႔) အမိန္႔မ်ားသည္ ဤအက္ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈမရွိသ၍
တင္းၾကပ္အသံုးျပဳႏူိင္ၿပီး ဤအက္ဥပေဒ အတိုင္းထြက္ရွိေသာ စည္းကမ္းခ်က္၊
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ေၾကညာခ်က္ (သို႔) အမိန္႔မ်ား ရွိသည္အထိသာျဖစ္သည္။
ဘုရင္မင္းျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ လက္ခံရရွိသူ
အဖိစစ္ ၀ိတ္ခ်ာခ်ီ၀
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

း
ဤအက္ဥပေဒကို အသံုးျပဳရန္ေၾကညာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
ထိုင္းႏူိင္ငံဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၇ တြင္ အသံလုိင္းစီမံျခင္းႏွင့္
ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
ႀကီးၾကပ္ျခင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ လြတ္လပ္အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ေသာ
အစိုးရအဖဲြ႔အစည္း တစ္ဖဲြ႔ဖဲြ႔စည္းၿပီး ဥပေဒမွသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္းျဖစ္ရၿပီး ပုဒ္မ ၃၀၅ (၁)
တြင္ ဥပေဒအား အေရးႀကီးေသာအပိုင္းရွိ၍ ထိုအဖဲြ႔အစည္းအတြင္း ဌာနခဲြမ်ားခဲြထုတ္ထားၿပီး
သီးျခားေကာ္မတီအဖဲြ႔ရွိေသာ အဖဲြ႔အစည္းတည္ေထာင္ၿပီး
ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ႀကီးၾကပ္မႈျခင္း ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ႀကီးၾကပ္ျခင္း တာ၀န္ရွိၿပီး အေသးစိတ္အေနျဖင့္
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
သတင္းမီဒီယာအရင္းအျမစ္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားပူးေပါင္းၿပီး
အမ်ားအက်ိဳးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေရး ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျပဳလုပ္ေပးသည္။ ၂၀၀၀
ခုႏွစ္ အသံလိုင္းစီမံျခင္း ႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ျခင္းအဖဲြ႔အက္ဥပေဒသည္
ၾကာရွည္စြာတင္းၾကပ္အသံုးျပဳရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျဖစ္သင့္သေလာက္ အက်ိဳးမရရွိခဲ့ဘဲ
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားစြာတြင္ ထစ္ေငါ့မႈျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏူိင္ငံဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္
ဆန္႔က်င္မႈရွိေသာ အမိန္႔မ်ားလည္းရွိေသာေၾကာင့္ အသံလုိင္းစီမံျခင္းႏွင့္
ေရဒီယအ
ို သံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
ႀကီးၾကပ္ျခင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ လြတ္လပ္အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ေသာ
အစိုးရအဖဲြ႔အစည္း တစ္ဖဲြ႔ဖဲြ႔စည္းသင့္ၿပီး
အဆိုပါအဖဲြ႔အစည္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားကို
သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ထို႔ေနာက္ အသံလုိင္းစီမံျခင္းႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္း လုပ္ငန္း၊
ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ျခင္းလုပ္ငန္း အဖဲြ႔အစည္း၏
ဥပေဒမ်ားကို ပို၍သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရၿပီး ထိုင္းႏူိင္ငံဖဲြ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ျဖစ္၍ ဤအက္ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။
မွတ္ခ်က္

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.

