အမျုးသားမှ
ိ
တ်တမ်းနှင့်မမာ်ကွန်းဥပမေ
(၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ် ၄၀ ။)
၁၃၈၁ ခုနစ
ှ ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၂ ရက်
(၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်)
ပြည် ထ ောင် စ ု လ ွှ တ ် ထ တာ် သ ည် ဤဥြထေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်နှင့အ
် ဓိပ္ပာယ်မော်ပပချက်
၁။

ဤဥြထေကို အမျုးသားမှ
ိ
တ်တမ်းနှင့် ထမာ်ကွန်း ဥြထေဟု ထခါ်တွငထ
် စရမည်။

၂။

ဤဥြထေတွင်ြါရှိထသာ ထအာက်ြါစကားရြ်များသည် ထော်ပြြါအတိုင်း အဓိြ္ပာယ်သက်ထရာက်

ထစရမည် (က)

နိုင်ငမ
ံ တာ် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်ကို ဆိုသည်။

(ခ)

အစိုးရအေွဲ့ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့
ကိုဆိုသည်။

(ဂ)

မှတ်တမ်း ဆိုသည်မှာ အစိုးရဌာနတစ်ခုခု၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊ အပခားအေွဲ့အစည်း
တစ်ခုခု သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ထဆာင်ရွက်သည့် သို့မဟုတ် ထရးသားပြုစုေားသည့်
သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိေားသည့် ကမ္ဗည်းစာ၊ ထြစာ၊ ြုရြိုက်စာ၊ စာရွက်စာတမ်း၊
စာအုြ်စာတမ်း၊ ြုံနှိြ်စာထြ၊ လက်ထရးစာထြ၊ ထပမြုံများ၊ ဓာတ်ြုံများ၊ မိုက်ကရိုေလင်များ၊
ရုြ်သံမှတ်တမ်းများ၊ မင်စာ၊ ထကျာက်စာများမှကူးယူေားထသာ အထောက်အေားများ၊
အီလက်ေထရာနစ် နည်းြညာပေင့်ထဆာင်ရွက်ေားထသာ မှတ်တမ်းများနှင့်အပခား
မည်သည့်ြုံစံနှင့်မဆို မှတ်တမ်းတင်ေားထသာ အချက်အလက်မှတ်တမ်းများကို ဆိုသည်။

(ဃ)

မမာ်ကွန်း ဆိုသည်မှာ ြုေ်မခွဲ (ဂ) ြါ မှတ်တမ်းများအနက် နိုင်ငံထတာ်၏ အမျုးသားထရး
ိ
တန်ေိုး သို့မဟုတ် သမိုင်းဆိုင်ရာတန်ေိုးရှိသည့် အထောက်အေားများနှင့် အချက်အလက်
များြါရှိသပေင့် နှစ်ကာလကကာပမင့်စွာ ေိန်းသိမ်းေားသင့်သည့် မှတ်တမ်းကို ဆိုသည်။

(င)

ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာထရးနှင့် စက်မှုဝန်ကကီး
ဌာနကို ဆိုသည်။

(စ)

ကကီးကကပ်မရးအေွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရေွဲ့စည်းသည့် အမျ ိုးသားမှ တ ်တ မ်း နှ င ့်
ထမာ်ကန
ွ ်းများ ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့ကို ဆိုသည်။

(ဆ)

ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ အမျုးသားမှ
ိ
တ်တမ်းများ ထမာ်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။
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(ဇ)

ညွှန်ကကားမရးမှူးချုပ် ဆိုသည်မှာ အမျုးသားမှ
ိ
တ်တမ်းများ ထမာ်ကန
ွ ်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊
ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ကို ဆိုသည်။

( ဈ ) အပခားအေွဲ့ အစည်း ဆိုသည်မှာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့ အစည်း မဟုတ်သည့်
အေွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အသင်းအေွဲ့တစ်ရြ်ရြ်ကို ဆိုသည်။
(ည)

အမျုးသားမှ
ိ
တ်တမ်းများမမာ်ကွန်းတိုက် ဆိုသည်မှာ သက်ထသအထောက်အေားအပေစ်
ရည်ညွှန်းကိုးကားနိုငထ
် ရးအတွက် တစ်မျ ုးသားလု
ိ
ံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မှတ်တမ်းနှင့်
ထမာ်ကန
ွ ်းများကို ေိန်းသိမ်းေားရှထ
ိ သာထနရာကို ဆိုသည်။

( ဋ ) မှတ်တမ်းများစိစစ်ခွဲပခားပခင်းဇယား ဆိုသည်မှာ ထမာ်ကန
ွ ်းတန်ေိုးြါဝင်ပြီး ောဝစဉ်
ဆက်လက်ေိန်းသိမ်းေားရှိရန်လိုအြ်သည့် မှတ်တမ်းအမျုးအစားများနှ
ိ
င့် ဆက်လက်
ေိန်းသိမ်းရန် မလိုအြ်သည့် မှတ်တမ်းအမျုးအစားများကိ
ိ
ု စနစ်တကျစိစစ်၍ ခွဲပခား
ထော်ပြထသာဇယားကို ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၃။

ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပေစ်သည် (က)

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများမှ မှတ ်တ မ်း နှင့်ထမာ်ကွန်းများကို ဦးစီးဌာနသို့
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နည်းလမ်းတကျ လွှထ
ဲ ပြာင်းထြးရန်၊

(ခ)

အပခားအေွဲ့အစည်းများနှင့် အများပြည်သူတို့၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိထသာ တစ်မျုးသားလု
ိ
ံး
နှင့်သက်ဆိုင်သည့် မှတ်တမ်းများနှင့် ရှားြါးအထမွအနှစ် အထောက်အေားများကို
နိုင်ငံထတာ်၏ အထရးအရာကိစ္စရြ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ထရးအတွက် ရှာထေွစုထဆာင်းရန်
နှင့်လထ
ွှဲ ပြာင်းရယူရန်၊

(ဂ)

နိုင်ငံထတာ်၏အထမွအနှစ် အထောက်အေားများပေစ်သည့် မှတ်တမ်းနှင့်ထမာ်ကွန်းများကို
တစ်ထနရာတည်းတွင် စုစည်းေိန်းသိမ်းေားပခင်းပေင့် ြျက်စီးဆုံးရှုံးပခင်းမှကာကွယ်ရန်၊

(ဃ)

မှတ်တ မ်းနှင့်ထမာ်ကွန်းများကို စနစ်တကျေိန်းသိမ်းေားပခင်းပေင့် နိုင်ငံထတာ်၏
အထရးအရာကိစ္စရြ်များနှင့် နိုင်ငံထတာ်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ အကျ ုးစီ
ိ းြွားအတွက်
သက်ထသအထောက်အေားအပေစ် အသုံးပြုရန်။
အခန်း(၃)
ကကီးကကပ်မရးအေွဲ့ေွဲ့စည်းပခင်း

၄။

အစိုးရအေွဲ့သည်(က)

ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့ကို ၁၅ ဦးေက်မြိုထစဘဲ ထအာက်ြါအတိုင်း ေွဲ့စည်းရမည်(၁)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီး
ဝန်ကကီးဌာန
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(၂)

သက်ဆိုငရ
် ာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများမှ

အေွဲ့ဝင်

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်များ
(၃)

အပခားအေွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံသားြညာရှငမ
် ျား

အေွဲ့ဝင်

(၄)

အပခားသင့်ထလျာ်ထသာ သက်ဆိုငရ
် ာကျွမ်းကျင်သူ နိုင်ငံသားများ

အေွဲ့ဝင်

(၅)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်

အတွင်းထရးမှူး

ဦးစီးဌာန
(ခ)

ြုေ်မခွဲ(က) အရ ေွဲ့စည်းရာတွင် လိုအြ်ြါက ေုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် တွဲေက်အတွင်းထရးမှူးတို့ကို
သတ်မှတ်နိုင်သည်။

(ဂ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ ေွဲ့စည်းထသာ ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့ကိုလိုအြ်ြါက ပြင်ဆင်ေွဲ့စည်းနိုင်သည်။
အခန်း (၄)
ကကီးကကပ်မရးအေွဲ့၏ တာဝန်နင
ှ ့် လုပ်ပိုငခ
် ွင့်များ

၅။

ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လုြ်ြိုငခ
် ွင့်များမှာ ထအာက်ြါအတိုငး် ပေစ်သည်(က)

မှတ်တမ်းနှင့်ထမာ်ကွန်းများကို စီမံခန့်ခွဲပခင်းနှင့် ေိန်းသိမ်းပခင်းတို့အတွက် မူဝါေများကို
ချမှတ်ပခင်း၊

(ခ)

ဦးစီးဌာနက ထမာ်ကွန်းအပေစ် သတ်မှတ်သင့်ထကကာင်း စိစစ်တင်ပြလာသည့် မှတ်တမ်းများကို
အတည်ပြုပခင်း၊

(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရအေွဲ့အစည်း တစ်ခုခုက လုြ်ငန်းလိုအြ်ချက်အရ
မူရင်းမှတ်တမ်း သို့မဟုတ် ထမာ်ကန
ွ ်းကို ပြန်လည်လွှဲထပြာင်းထြးရန် ထတာင်းခံမှုနှင့်
စြ်လျဉ်း၍ ဆုံးပေတ်ပခင်း၊

(ဃ)

ပြည်ြနိုင်ငံ သို့မဟုတ် အပခားအေွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ လက်ဝယ်တွင်
ရှိထသာမှတ်တမ်း သို့မဟုတ် ထမာ်ကန
ွ ်းတစ်ရြ်ရြ်သည် နိုင်ငံထတာ်အတွက် လွှထ
ဲ ပြာင်း
ရယူရန် သို့မဟုတ် ဝယ်ယူရန်လိုအြ်ထကကာင်း ဦးစီးဌာနကတင်ပြလာလျှင် လမ်းညွှန်မှု
ထြးပခင်း၊

(င)

မှတ်တမ်းနှင့် ထမာ်ကွန်းေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာက်ပခင်းလုြ်ငန်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်
အားတာဝန်ထြးအြ်ပခင်း၊

(စ)

လုံခခုံမှုအဆင့်ရှိမှတ်တမ်း သို့မဟုတ် လုံခခုံမှုအဆင့်သက်တမ်းရှိ ထမာ်ကွန်းများကို
အပခားအေွဲ့အစည်း၊ အများပြည်သူ သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ထလ့လာကကည့်ရှု
ခွင့်ပြုရန် ဦးစီးဌာနက တင်ပြလာလျှင် လမ်းညွှန်မှုထြးပခင်း၊

(ဆ)

ထမာ်ကန
ွ ်းတစ်ရြ်ရြ်ကို ပြည်ြသို့ ယူထဆာင်ခွင့ပ် ြုရန် သင့်၊ မသင့် ကိစ္စနှင့်စြ်လျဉ်း၍
ဆုံးပေတ်ပခင်း၊
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ထမာ်ကွန်းများကို ြျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိထစရန် လုံခခုံစွာေိန်းသိမ်းေားပခင်း ရှိ၊ မရှိ
စစ်ထဆးပခင်း၊

( စျ ) မှတ်တမ်းနှင့ထ
် မာ်ကွန်းများ
အစိုးရအေွဲ့က

စီမံခန့်ခွဲပခင်း၊

ေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့စ
် ြ်လျဉ်း၍

အခါအားထလျာ်စွာထြးအြ်ထသာ

လုြ်ငန်းတာဝန်များကို

ေမ်းထဆာင်ပခင်း၊
(ည)

နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းမဟုတ်ထသာ ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့ဝင်များအတွက် ချးပမှ
ီ င့်ထငွနှင့် စရိတ်များကို
သတ်မှတ်ထြးပခင်း။

၆။

ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့သည် ြုေ်မ ၅၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ)၊ (ဃ) နှင့် (စ) တို့ြါ တာဝန်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်တစ်ရြ်ရြ်ကို

ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအား အြ်နှင်းနိုင်သည်။
အခန်း (၅)
ညွှန်ကကားမရးမှူးချုပ်၏ တာဝန်နှင့လ
် ုပ်ပိုငခ
် ွင့်များ
၇။

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်၏ တာဝန်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပေစ်သည် (က)

ဤဥြထေအရ ဦးစီးဌာနသို့ မှတ်တမ်းများ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လွှထ
ဲ ပြာင်းထြးနိုင်
ထရးအတွက် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ လက်ခံ
ရယူပခင်း၊

(ခ)

အပခားအေွဲ့အစည်းများနှင့် အများပြည်သူ၏လက်ဝယ်ရှိ တစ်မျုးသားလု
ိ
ံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်
မှတ်တမ်းများ ဆုံးရှုံးမှုမရှိထစထရးအတွက် လွှဲထပြာင်းရယူနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဂ)

နိုင်ငံထတာ်ကြါဝင်ချုြ်ဆိုသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ထေသဆိုင်ရာစာချုြ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံ
စာချုြ်များ၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့ အစည်းအချင်းချင်းချုြ်ဆိုသည့် စာချုြ်များ၊
သထဘာတူညီချက်များ၊ နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများက
ြုံနှိြ်ေုတ်ထဝထသာ ဥြထေများ၊ နည်းဥြထေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အမိန့်
ထကကာ်ပငာစာ၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများ၊ လက်စွဲစာထစာင်၊ အစီရင်ခံစာနှင့် ပြန်တ မ်း
စသည်တို့ကို လွှထ
ဲ ပြာင်းလက်ခံရယူပခင်းနှင့် ေိန်းသိမ်းေားရှိပခင်း၊

(ဃ)

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်တမ်းေိန်းသိမ်းပခင်းဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းများ
စနစ်တကျပေစ်ထစထရးအတွက် နည်းစနစ်များ ကူညီထောက်ြံ့ထြးပခင်း၊

(င)

မှတ်တမ်းနှင့် ထမာ်ကန
ွ ်းများ စီမံခန့်ခွဲမန
ှု ှင့်စြ်လျဉ်း၍ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ
လိက
ု ်နာရမည့် အချက်များကို သတ်မှတ်ပခင်း၊

(စ)

ဤဥြထေအရ လွှဲထပြာင်းထြးထသာ မှတ်တမ်းနှင့် ထမာ်ကန
ွ ်းများအားလုံးကို အမျုးသား
ိ
မှတ်တမ်းများ ထမာ်ကွန်းတိုက်တွင် ေိန်းသိမ်းေားရှိပခင်း၊ လိုအြ်ြါက အပခားလုံခခုံသည့်
ထနရာများတွင် ေိန်းသိမ်းေားရှိထစပခင်းနှင့် ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲပခင်း၊
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(ဆ)

ဦးစီးဌာနတွင် ေိန်းသိမ်းေားရှိသည့်မှတ ်တ မ်း များမှ ထမာ်ကွန်းပေစ်လာနိုင်သည့်
မှတ်တမ်းများကိုစိစစ်၍ ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့သို့ တင်ပြပြီးအတည်ပြုချက်ရယူပခင်း၊

(ဇ)

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများရှိ မှတ်တ မ်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ မှတ ်တ မ်းများ
စိစစ်ခွဲပခားပခင်းဇယားြါ ေျက်ဆီးရမည့် မှတ်တမ်းများကိုစိစစ်ပခင်း၊ ေျက်ဆီးထစပခင်း၊

( ဈ ) ဦးစီးဌာနတွင် ေိန်းသိမ်းေားရှိထသာ မှတ်တမ်းနှင့်ထမာ်ကွန်းများကို နိုင်ငံတကာ
ထမာ်ကန
ွ ်းတိုက်များ၏ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နည်းြညာရြ်များကို အသုံးပြု၍
ေိန်းသိမ်းပခင်း၊
(ည)

လုံခခုံမှုအဆင့်ရှိမှတ်တမ်း သို့မဟုတ ် လုံခခုံမှုအဆင့်သက်တ မ်းရှိ ထမာ်ကွန်း များကို
အပခားအေွဲ့အစည်း၊ အများပြည်သူ သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ထလ့လာကကည့်ရှုခွင့်ပြုရန်
တင်ပြလာြါက ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့၏ လမ်းညွှန်မှုပေင့် ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

( ဋ ) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊

အစိုးရအေွဲ့ အစည်းများက

လွှဲထပြာင်းထြးေားထသာ

မူရင်းမှတ်တမ်းများကို ပြန်လည်လွှဲထပြာင်းထြးအြ်ရန် ထတာင်းခံလာြါက ကကီးကကြ်ထရး
အေွဲ့၏ ဆုံးပေတ်ချက်နှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(ဌ)

မှတ်တမ်းများ၊ ထမာ်ကွန်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ နိုင်ငထ
ံ တာ်၏အကျုးစီ
ိ းြွားနှင့် လုခံ ခုံထရး
အတွက် ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့ က အခါအားထလျာ်စွာထြးအြ်ထသာ တာဝန်များကို
ထဆာင်ရွက်ပခင်း။

၈။

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်၏ လုြ်ြိုငခ
် ွင့်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်း ပေစ်သည်(က)

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အပခားအေွဲ့အစည်း တစ်ခုခု၏ လက်ဝယ်ရှိနိုငင
် ့အ
ံ ထမွအနှစ်
ရှားြါးအထောက်အေားများကိုစိစစ်၍ လက်ခံရယူပခင်း၊ ဝယ်ယူပခင်းတို့ကို ဘဏ္ဍာထရး
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ လိုအြ်ြါက ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့၏
လမ်းညွှန်မှုပေင့် ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ခ)

မှတ်တ မ်းနှင့် ထမာ်ကွန်းများ ေတ်ရှုခ ွင့်၊ ကူးယူခ ွင့်တ ို့နှင့်စြ်လျဉ်း၍ အခထကကးထငွ
သတ်မှတ်ပခင်း၊

(ဂ)

ဦးစီးဌာနရှိ ကူးယူခွင့်ရှိထသာ မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် ထမာ်ကွန်းတစ်ရြ်ရြ်ကို မိတ္တူကူးယူ
ခွင့်ပြုရန် ထလျှာက်ေားလာလျှင် သတ်မှတ်ေားထသာ အခထကကးထငွထြးသွင်းထစပြီးမှ
ကူးယူခွင့်ပြုပခင်း၊

(ဃ)

လုံခခုံမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်မရှိထသာ မှတ်တမ်းများနှင့် ထမာ်ကွန်းများအား သတ်မှတ်ချက်
များနှင့အ
် ညီ ထလ့လာကကည့်ရှုခွငပ့် ြုပခင်း၊

(င)

လုံခခုံမှုအဆင့်ရှိမှတ်တမ်း သို့မဟုတ် လုံခခုံမှုအဆင့်သက်တမ်းရှိ ထမာ်ကွန်းများအား
စိစစ်၍ အခါအားထလျာ်စွာ ေတ်ရှုကိုးကားခွင့်ပြုနိုင်ပခင်း၊ လိုအြ်ြါက ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့၏
ကကိုတင်ခွင့်ပြုချက် ရယူထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
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(စ)

ဦးစီးဌာနက ေိန်းသိမ်းေားရှိသည့် မှတ်တမ်းများအနက် ဆက်လက်ေိန်းသိမ်းရန်
မလိုအြ်ထသာ မှတ်တမ်းများကို သက်ဆိုငရ
် ာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများ၏
သထဘာတူညီချက်ပေင့် ေျက်ဆီးပခင်း၊

(ဆ)

မှတ်တမ်းနှင့် ထမာ်ကန
ွ ်းများ ေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲပခင်းလုြင
် န်း၏ အထရးြါမှုကို
အများပြည်သူ သိရှိနားလည်နို င်ထစရန် သင်တန်းများထြးပခင်းနှင့် အသိြညာထြး
လုြ်ငန်းများ ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဇ)

နိုင်ငတ
ံ ကာထမာ်ကွန်းတိုက်အေွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ထဆာင်ရွက်ပခင်း။
အခန်း (၆)

မှတ်တမ်းများ လွှမ
ဲ ပပာင်းမပးပခင်း၊ လုခံ ခုံမှုအဆင့်နှင့သ
် က်တမ်းသတ်မှတ်ပခင်း
၉။

မှတ်တမ်းများလွှဲထပြာင်းပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ (က)

ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့ သည် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့ အစည်းများမှ မှတ ်တ မ်းများကို
ဦးစီးဌာနသို့ လွှဲထပြာင်းထြးအြ်နိုင်ထရးအတွက် ညွှန်ကကားချက်များ ေုတ်ပြန်ထြးနိုင်ရန်
အစိုးရအေွဲ့သို့ တင်ပြထဆာင်ရွက်ရမည်။

(ခ)

ဦးစီးဌာနသည် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်တမ်းများကို ေိန်းသိမ်း
ထစာင့်ထရှာက်နိုင်ထရးအတွက် လွှထ
ဲ ပြာင်းရယူရန် ထဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)

ဦးစီးဌာနသည် အပခားအေွဲ့ အစည်းများနှင့် ြုဂ္ဂို လ်တစ်ဦးဦးမှ ထဆာင်ရွက်ထသာ
တစ်မျုးသားလု
ိ
းံ နှင့် သက်ဆိုင်သည့် မှတ်တမ်းများကို ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာက်နိုင်ထရး
အတွက် လွှထ
ဲ ပြာင်းရယူရန် ညှိနှိုငး် ထဆာင်ရွက်ရမည်။

၁၀။

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများသည် မိမတ
ိ ို့ဌာန၊ အေွဲ့အစည်းများရှိ မှတ်တမ်းများနှင့်

စြ်လျဉ်း၍ (က)

မိမဌ
ိ ာန၊ အေွဲ့အစည်း၌ ၁၀ နှစ်အေိ ေားရှိပြီးသည့် မှတ်တမ်းများအနက် မှတ်တမ်း
စိစစ်ခွဲပခားပခင်းဇယားြါ သတ်မှတ်ချက်အတိုငး် ဆက်လက်ေိန်းသိမ်းရန်လအ
ို ြ်မည့်
မှတ်တမ်းများကို ေျက်ဆီးပခင်းမပြုဘဲ ဦးစီးဌာနသို့ လွှထ
ဲ ပြာင်းထြးရမည်။

(ခ)

မိမိဌာန၊ အေွဲ့အစည်း၌ေားရှိမှု ၁၀ နှစ် မပြည့်ထသးသည့် မှတ်တမ်းများကို ဦးစီးဌာနသို့
လွှထ
ဲ ပြာင်းထြးလိုြါက လွှထ
ဲ ပြာင်းထြးနိုင်သည်။

(ဂ)

အီလက်ေထရာနစ် နည်းြညာပေင့် ေန်တီးေားထသာ မှတ်တမ်းများကို အသုံးပြုပခင်း
မရှိထတာ့ြါက ဦးစီးဌာနသို့ ထဆာလျင်စွာ လွှထ
ဲ ပြာင်းထြးရမည်။

(ဃ)

မိမိဌာန၊ အေွဲ့အစည်းတွင်ေားရှိမှု ၁၀ နှစ် ပြည့်ပြီးထသာ်လည်း ဆက်လက်သုံးစွဲထနသည့်
မှတ်တ မ်းများအနက် ဦးစီး ဌာန၏ စစ်ထဆးချက်အရ ထမာ်ကွန်းပေစ်လာနိုင်မည့်
မှတ်တမ်းများကို ဦးစီးဌာနက စစ်ထဆးညွှန်ကကားသည့်အတိုင်း ေိန်းသိမ်းေားရှိပြီး
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အသုံးပြုပခင်းမရှိထတာ့ြါက ယင်းမှတ်တမ်းများကို ဦးစီးဌာနသို့ လွှထ
ဲ ပြာင်းထြးရမည်။
အကယ်၍ မူရင်းကို ထြးြို့နိုင်ပခင်းမရှိထသးြါက မူရင်းမှကူးယူေားထသာ တာဝန်ခံ
မိတ္တူမှန် ထြးြို့ရမည်။
(င)

မိမိတ ို့ခ ျုြ်ဆိုသည့် စာချုြ်စာတမ်း၊ သထဘာတူညီခ ျက်၊ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ
စသည်တို့ကို လက်မှတ်ထရးေိုးပြီးသည့်ထန့မှ ရက်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း မူရင်း သို့မဟုတ်
မိတ္တူတစ်စုံအား ဦးစီးဌာနသို့ လွှဲထပြာင်းထြးရမည်။ အကယ်၍မိတ္တူအား လွှဲထပြာင်း
ထြးခဲ့ပခင်းပေစ်ြါက စာချုြ်ြါလုြ်ငန်းများ ပြီးဆုံးသည့်အချန်ိ တွင် မူရင်းကိုလွှဲထပြာင်း
ထြးရမည်။

(စ)

နိုင်ငံထတာ်အဆင့် အခမ်းအနားများ၊ နိုင်ငံြိုင်သတင်းဌာနများ၏ ထန့စဉ်သတင်း
ေုတ်ပြန်မှုရုြ်သံမှတ်တမ်းများ၊ ြုံနှိြ်ေုတ်ထဝသည့် စာအုြ်စာတမ်းများ၊ ပြန်တမ်းများ၊
သတင်းစာများ အနည်းဆုံးသုံးစုံစီကို မှတ်တမ်းတင် ေိန်းသိမ်းေားရှိရန် သတ်မှတ်ချက်
များနှင်အ
့ ညီ ဦးစီးဌာနသို့ ေုတ်ထဝသည့် သို့မဟုတ် ေုတ်လွှင့်သည့်ထန့မှ ရက်ထြါင်း
၉၀ အတွင်း ထြးြို့ရမည်။

၁၁။

သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့ အစည်းများသည် ြုေ်မ ၁၀ အရ မှတ ်တ မ်းများကို

ဦးစီးဌာနသို့ လွှဲထပြာင်းထြးသည့်အခါ ယင်းမှတ ်တ မ်းများ၏ လုံခခုံမှုအဆင့်ကို ပြန်လည်စိစစ်ပြီး
ထအာက်ြါအတိုင်း ခွဲပခားသတ်မှတ်၍ ထြးြို့ရမည်-

၁၂။

(က)

ေိြ်တန်းလျှု့ဝှ
ိ က်အဆင့်မှတ်တမ်းများ၊

(ခ)

လျှု့ဝှ
ိ က်အဆင်မ
့ ှတ်တမ်းများ၊

(ဂ)

အတွင်းထရးအဆင့်မှတ်တမ်းများ၊

(ဃ)

ကန့်သတ်အဆင့်မှတ်တမ်းများ။

ထမာ်ကွန်းများ၏ လုံခခုံမှုအဆင့်သက်တမ်းသည် သက်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်း ထဆာင်ရွက်ပြီးစီးသည့်

ထန့ရက်မှစ၍ ထအာက်ြါအတိုငး် ပေစ်သည်(က)

ေိြ်တန်းလျှု့ဝှ
ိ က်အဆင့် ထမာ်ကန
ွ ်းပေစ်လျှင် နှစ်ထြါင်း ၃၀၊

(ခ)

လျှု့ဝှ
ိ က်အဆင့် ထမာ်ကန
ွ ်းပေစ်လျှင် ၂၅ နှစ်၊

(ဂ)

အတွင်းထရးအဆင့် ထမာ်ကွန်းပေစ်လျှင် နှစ်ထြါင်း ၂၀၊

(ဃ)

ကန့်သတ်အဆင့် ထမာ်ကွန်းပေစ်လျှင် ၅ နှစ်။
အခန်း (၇)

မှတ်တမ်းနှင့် မမာ်ကွန်းများအား ကကည့်ရှုခွင့န
် ှင့် အသုံးပပုပခင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
၁၃။

မှတ်တမ်းနှင့် ထမာ်ကွန်းများအား ကကည့်ရှုခွင့်နှင့် အသုံးပြုပခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍-
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(က)

ဦးစီးဌာနသည် အများပြည်သူေတ်ရှုရန် ြုံနှိြ်ေုတ ်ထဝပြီးထသာ မှတ ်တ မ်းများနှင့်
ြုေ်မ ၁၂ ြါ လုံခခုံမှုအဆင့်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးထသာ ထမာ်ကွန်းများကို အပခားအေွဲ့အစည်း၊
အများပြည်သူ သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ကကည့်ရှုခွင့်နှင့် အသုံးပြုခွင့်ထြးရမည်။
သို့ရာတွင် နိုင်ငံထတာ်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ အကျုးစီ
ိ းြွားအတွက်လိုအြ်ြါက လုံခခုံမှုအဆင့်
သက်တ မ်းကုန်ဆုံးပြီးထသာ ထမာ်ကွန်းများကို ကကည့်ရှုခွင့်နှင့် အသုံးပြုခွင့်မပြုဘဲ
ေားနိုင်သည်။

(ခ)

ဦးစီးဌာနတွင်ရှိထသာ မှတ်တမ်းနှင့် ထမာ်ကွန်းများအား ရည်ညွှန်းကိုးကားထရးအတွက်
မိတ္တူကူးယူပခင်း၊ ထကာက်နုတ်ချက် ေုတ်နုတ်အသုံးပြုပခင်းတို့ကို ထဆာင်ရွက်ခွင့်ပြုရန်
သတ်မှတ်ေားသည့်ြုံစံပေင့် ထလျှာက်ေားလာလျှင် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ် သို့မဟုတ်
ယင်း၏ကိုယ်စား တာဝန်ခံအရာရှိသည် ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်ေားထသာ စည်းမျဉ်း၊
စည်းကမ်း၊ လုြ်ေံးု လုြ်နည်းများနှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ထြးနိုင်သည်။

၁၄။

လုံခခုံမှုအဆင့်ရှိမှတ်တမ်း သို့မဟုတ် လုံခခုံမှုအဆင့်သက်တမ်းရှိ ထမာ်ကွန်းများကို ေတ်ရှုထလ့လာရန်၊

သုထတသန ပြုလုြ်ရန် သို့မဟုတ် အကိုးအကားပြုလုြ်ရန် ဌာနဆိုင်ရာ သုထတသီများက သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းအကကီးအမှူး၏ ထောက်ခံချက်ပေင့် ထတာင်းခံလာြါက ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည်
ေိုသူအား သတ်မှတ်ေားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
၁၅။

မည်သူမဆို ဦးစီးဌာနရှိ မှတ်တမ်းနှင့် ထမာ်ကွန်းများကို ထအာက်ြါအချက်များနှင့် ညီညတ
ွ ်လျှင်

ြုံနှိြ်ေုတ်ထဝပခင်း သို့မဟုတ် မိတ္တူကူးယူပခင်း ပြုနိုင်သည်(က)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်၏ သထဘာတူညီချက်ရရှိပြီး ပေစ်ရမည်။

(ခ)

သတ်မှတ်ေားထသာ ကျသင့်သည့် အခထကကးထငွများကို ထြးထဆာင်ပြီး ပေစ်ရမည်။

(ဂ)

ြုံနှိြ်ေုတ်ထဝပခင်းအတွက် ြုံနှိြပ် ခင်းနှင့် ေုတ ်ထဝပခင်းလုြ်ငန်းဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်
များနှင့်အညီ လိုက်နာထဆာင်ရွက်ြါမည်ဟု ကတိခံဝန်ချက်ြါရှိရမည်။

၁၆။

ဦးစီးဌာနတွင်ရှိထသာ မှတ်တမ်းနှင့် ထမာ်ကန
ွ ်းများကို တရားရုံးများ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊

အစိုးရအေွဲ့အစည်းများတွင် သက်ထသခံအထောက်အေားအပေစ်အသုံးပြုြါက ယင်းအထောက်အေား
များသည် မိတ္တူမှန်ပေစ်ထကကာင်း ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်၏လက်မှတ်နှင့် ရုံးတံဆိြ်အထောက်အေားများ
ြါရှိရမည်။
အခန်း (၈)
တားပမစ်ချက်များ
၁၇။

မည်သူမျှ လုခံ ခုံမှုအဆင့်မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် လုခံ ခုံမှုအဆင့်သက်တမ်း မကုန်ဆုံးထသးထသာ

ထမာ်ကန
ွ ်းတစ်ရြ်ရြ်ကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ထလ့လာကကည့်ရှုပခင်း သို့မဟုတ် မိတ္တူကူးယူပခင်းမပြုရ။
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၁၈။

မည်သူမျှ မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် ထမာ်ကွန်းတစ်ရြ်ရြ်ကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဦးစီးဌာန၏ ပြင်ြသို့

ယူထဆာင်ပခင်းမပြုရ။
၁၉။

မည်သူမျှ ထမာ်ကွန်းတစ်ရြ်ရြ်ကိပု ေစ်ထစ၊ ဦးစီးဌာန၏ စစ်ထဆးချက်အရ ထမာ်ကွန်းပေစ်လာနိုင်သည့်

မှတ်တမ်းတစ်ရြ်ရြ်ကပို ေစ်ထစ ပြင်ဆင်ပခင်း၊ ပေည့်စွက်ပခင်း၊ တစ်နည်းနည်းပေင့် ြျက်ပြယ်ထစပခင်း၊
ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ေျက်ဆီးပခင်း သို့မဟုတ် မူလေိန်းသိမ်းေားရှိရာထနရာမှ ထရွှေ့ထပြာင်းပခင်းမပြုရ။
၂၀။

မည်သူမျှ မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် ထမာ်ကွန်းတစ်ရြ်ရြ်ကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြည်ြသို့ ေုတ်ယူပခင်း

သို့မဟုတ် ထရာက်ရှိထစပခင်း မပြုရ။
၂၁။

မည်သူမျှ ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်ထသာ နည်းဥြထေများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊

အမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများြါ တားပမစ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို ထောက်ေျက်ပခင်းမပြုရ။
အခန်း (၉)
ပပစ်မှုနှင့် ပပစ်ေဏ်များ
၂၂။

မည်သူမဆို ြုေ်မ ၁၇ သို့မဟုတ် ၁၈ ြါတားပမစ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို ထောက်ေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း

ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို သုံးလေက်မြိုထသာ ထောင်ေဏ်ပေစ်ထစ၊ ကျြ်ငါးသိန်းေက်
မြိထ
ု သာ ထငွေဏ်ပေစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လးုံ ပေစ်ထစ ချမှတ်ရမည်။
၂၃။

မည်သူမဆို ြုေ်မ ၁၉ ြါ တားပမစ်ချက်ကို ထောက်ေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား

စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို နှစ်နှစ်ေက်မြိထ
ု သာ ထောင်ေဏ်ပေစ်ထစ၊ ကျြ်သိန်း ၂၀ ေက်မြိုထသာ
ထငွေဏ်ပေစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပေစ်ထစ ချမှတ်ရမည်။
၂၄။

မည်သူမဆို ြုေ်မ ၂၀ ြါ တားပမစ်ချက်ကို ထောက်ေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်

ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို ငါးနှစ်ေက်မြိုထသာ ထောင်ေဏ်ပေစ်ထစ၊ ကျြ်သိန်း ၅၀ ေက် မြိုထသာ ထငွေဏ်
ပေစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လးုံ ပေစ်ထစ ချမှတ်ရမည်။
၂၅။

မည်သူမဆို ြုေ်မ ၂၁ ြါ တားပမစ်ချက်ကို ထောက်ေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား

စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို အနည်းဆုံး ကျြ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံးကျြ်သုံးသိန်းအေိ ထငွေဏ်
ချမှတ်ရမည်။
၂၆။

မည်သူမဆို ဤဥြထေြါ ပြစ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ပခင်းကို အားထြးကူညီထကကာင်း သို့မဟုတ်

ကျူးလွန်ရန် အားေုတ ်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို ယင်းပြစ်မှုအတွက်
ဤဥြထေတွင် ပြဋ္ဌာန်းေားသည့် ပြစ်ေဏ်ချမှတ်ရမည်။
အခန်း (၁၀)
အမထွမထွ
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၂၇။

ဦးစီးဌာနသည် အပခားအေွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ြုံနှိြ်ေုတ်ထဝထသာ စာအုြ်

စာတမ်းများတွင် အမျုးသားထရးတန်
ိ
ေိုး သို့မဟုတ် သမိုင်းဆိုင်ရာတန်ေိုးြါရှိြါက ေိန်းသိမ်းေားရှိရန်
စာအုြ်အမျုးအစားအလိ
ိ
ုက် သုံးအုြ်စီကို ဦးစီးဌာနသို့ ထြးလှူရန်ထတာင်းခံနုင
ိ ်သည်။
၂၈။

ဦးစီးဌာနတွင် ေိန်းသိမ်းေားရှိထသာ မှတ်တမ်းနှင့် ထမာ်ကွန်းစာတွဲများ၏ သက်တမ်းကာလသည်

ဤဥြထေအရေုတ်ပြန်ထသာ နည်းဥြထေများ၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများြါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီပေစ်ရမည်။
၂၉။

နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းမဟုတ်ထသာ ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့ဝင်များအတွက် ချ ီးပမှင့်ထငွနှင့်စရိတ်များကို

ဝန်ကကီးဌာန၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွမှ ကျခံရမည်။
၃၀။

ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့သည် နိုင်ငထ
ံ တာ်နှင့် အများပြည်သူအကျုးအတွ
ိ
က်လိုအြ်ြါက ေိြ်တန်း

လျှု့ဝှ
ိ က်အဆင့် သို့မဟုတ် လျှု့ဝှ
ိ က်အဆင့်ရှိထသာ မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် ထမာ်ကန
ွ ်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍
ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို ကင်းလွတ်ခွငပ့် ြုနိုငသ
် ည်။
၃၁။

ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်ရာတွင် (က)

ဝန်ကကီးဌာနသည် အစိုးရအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် နည်းဥြထေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်
စည်းကမ်းများကို ေုတ်ပြန်နိုငသ
် ည်။

(ခ)

ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့နှင့် ဝန်ကကီးဌာနတို့သည် လိအ
ု ြ်ထသာ အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊
ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုြ်ေးုံ လုြ်နည်းများကို ေုတ်ပြန်နုင
ိ ်သည်။

(ဂ)
၃၂။

ဦးစီးဌာနသည် လိအ
ု ြ်ထသာ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကကားချက်များကို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

အမျုးသားမှ
ိ
တ်တမ်းနှင့် ထမာ်ကန
ွ ်းဥြထေ (နိုင်ငထ
ံ တာ်ပငိမ်ဝြ်ြိပြားမှု တည်ထဆာက်ထရးအေွဲ့

ဥြထေအမှတ် ၁၈/၁၉၉၀) ကို ဤဥြထေပေင့် ရုြ်သိမ်းလိက
ု ်သည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ေွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ ကျွန်ုြ်လက်မှတ်ထရးေိုးသည်။

(ြု)ံ ဝင်းပမင့်
နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်
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