မြန်ြာနိုင်ငဆ
ံ က်သွယ်ရေးရကာ်ြေှင်ဥပရေ
( ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်၊ ဥပရေအြှတ်၊
၁၃၈၁

ခုနှစ်၊

( ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊

လ

ေက်

လ

ေက်)

(မူကြမ်း)
)

မပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်သည် ဤဥပရေကို မပဋ္ဌာန်းလိက
ု ်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ခပချြ်
၁။

(က) ဤဥပရေကို ခမန်မာနိုငင
် ံဆြ်သွယ်ဖေးဖြာ်မေှငဥ
် ပဖေဟု ရခါ်တွင်ရစေြည်။
(ခ)

ဤဥပရေသည် နို င် ငံရ တာ် သ ြ္မ တ က အြိန့်ရ ကာ် မငာစာ ေု တ ်မ ပန် သ တ်ြ ှတ ် သ ည့်
ရန့ေက်ြှ စတင်အာဏာတည်ရစေြည်။

၂။

ဤဥပရေတွငပ
် ါေှိရသာ ရအာက်ပါစကားေပ်ြျားသည် ရော်မပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်

ရစေြည် (က) နိုင်ငဖ
ံ တာ် ဆိုသည်ြှာ မပည်ရောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုငင
် ရ
ံ တာ်ကို ဆိုသည်။
(ခ)

ဆြ်သွယ်ဖေး(Telecommunications)ဆိုသည်ြှာ သတင်းအချက်အလက်တစ်ေပ်ေပ်ကို
ဝါယာကကိုး၊ ေိုင်ဘာကကိုး သို့ြဟုတ် အမခားရသာ လျှပ်ကူးကကိုးတစ်ခုခုကို အသုံးမပု၍ရသာ်
လည်း ရကာင်း ၊ ရေေီ ယ ို လှို င်း ၊ အလင်း တန် း၊ အမခားရသာ လျှပ်စ စ် သံ လ ို က် ဓာတ်
ေုတ်လွှတ်သည့် နည်းလြ်းတစ်ေပ်ေပ်ကို အသုံးမပု၍ရသာ်လည်းရကာင်း ြူေင်းအတိုင်း
မေစ်ရစ၊ မပုမပင်၍မေစ်ရစ ေုတ်လွှင့မ် ခင်း သို့ြဟုတ် ေြ်းယူမခင်းကို ဆိုသည်။

(ဂ)

ဖြာ်မေှင် ဆိုသည်ြှာ ဤဥပရေအေ ေွဲ့စည်းသည့် မြန်ြာနိုင်ငံဆက်သွယ်ရေးရကာ်ြေှင်
ကို ဆိုသည်။

(ဃ) လှိုင်းနှုန်းစဉ် ဆိုသည်ြှာ ၃ ဟတ်ဇ်ြှ ၄၂၀ တာောဟတ်ဇ် လှိုငး် နှုန်းအေိ ပါဝင်သည့်
စဉ်ဆက်ြမပတ်ရသာ လျှပ်စစ်သံလက
ို ်လှိုင်း၏ လှိုငး် နှုန်းစဉ်ကို ဆိုသည်။
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(င)

သတင် း အချြ်အ လြ် နှ င ့် ဆြ် သ ွ ယ် ဖ ေးနည် း ပညာဆို င် ေ ာဥပဖေများ ဆို သ ည်
ြှ ာ ဆက်သွယ်ရေးဥပရေ၊ အီလက်ေရောနစ် ဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်ရေး ဥပရေနှင့်
သတင်း အချက်အလက် နှင့်

ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနှင့် သက်ဆိုင်ရသာဥပရေြျား၊

စာပို့တိုက်ကဏ္ဍနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ ဥပရေြျားအားလုံး ပါဝင်သည်။
(စ)

လိုင်စင် ဆိုသည်ြှာ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုင်ောဥပရေ
ြျားနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ောက ေုတ်ရပးရသာ လိုင်စင်တစ်ခုခုကို ဆိုသည်။

(ဆ)

ခွင့်ခပုချြ် ဆိုသည်ြှာ ဤဥပရေနှင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ
ဆိုင်ောဥပရေြျားအေ ေုတ ်မပန်သည့် နည်းဥပရေြျား၊ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား၊
အြိန့်ရ ကာ်မငာစာ၊ အြိန့်၊ ညွှန် ကားချက်၊ လြ်းညွှန်ချက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းအေ
သက်ဆိုင်ောက ေုတ်ရပးရသာ ခွင့်မပုချက်ြျားကို ဆိုသည်။

(ဇ)

အသိ အ မှ တ ်ခ ပုလြ်မ ှ တ ် ဆိ ု သ ည် ြှ ာ ဤဥပရေနှ င့် သတင်း အချက် အ လက်နှ င ့်
ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုင်ော ဥပရေြျားနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ောက ေုတ်ရပးရသာ
သက်ရသခံလက်ြှတ်ကို ဆိုသည်။

(ဈ)

ြွန်ဗင်းေှင်း ဆိုသည်ြှာ နိုငင
် ရ
ံ တာ်က အေွဲ့ဝင်အမေစ် ပါဝင်ရသာ အမပည်မပည်ဆိုငေ
် ာ
ကွန်ဗင်းေှင်းကို ဆိုသည်။

(ည)

သဖောတူစာချုပ် ဆိုသည်ြှာ အမပည်မပည်ဆိုင်ော၊ ရေသဆိုင်ော သို့ြဟုတ် နိုင်ငံအချင်းချင်း
ဆိုင်ောစာချုပ်ြျား၊ သရဘာတူညီချက်ြျားကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားေပ်တွင် မပည်တွင်း
အစိုးေဌာန၊ အေွဲ့အစည်းအချင်းချင်းအ ကားရသာ်လည်းရကာင်း၊ မပည်တွင်းအစိုးေဌာန၊
အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနှင့် မပည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခု၏ အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ့အစည်း၊ အစိုးေ
ြဟုတ်ရသာ အေွဲ့အစည်းတို့အ ကားရသာ်လည်းရကာင်း ချုပ်ဆိုသည့်် သရဘာတူညီချက်နှင့်
နားလည်ြှုစာချွန်လွှာတို့လည်း ပါဝင်သည်။

(ဋ)

ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်ြှာ မပည်ရောင်စုအစိုးေ ပို့ရဆာင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကကီးဌာန
ကို ဆိုသည်။

(ဌ)

ဖေွေးချယ်ဖေးဖြာ်မတီ ဆိုသည်ြှာ ရကာ်ြေှင်ေွဲ့စည်းနိုင်ေန်အတွက် နိုင်ငံရတာ်သြ္မတေံ
သို့ ရကာ်ြေှင်အေွဲ့ဝင်ရလာင်းအြည်စာေင်း စိစစ်ရေွးချယ်အဆိုမပုတင်မပနိုင်ေန် ဤဥပရေ
အေေွဲ့စည်းသည့် ရကာ်ြတီကို ဆိုသည်။
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(ဍ)

ဦးစီးဌာန ဆိုသည်ြှာ မပည်ရောင်စုအစိုးေ ပို့ရဆာင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကကီးဌာန၊
ဆက်သွယ်ရေးညွှန် ကားြှုဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ေည်ေွေယ်ချြ်များ

၃။

ဤဥပရေ၏ ေည်ေွယ်ချက်ြျားြှာ ရအာက်ပါအတိုင်းမေစ်သည်(က) သတင် း အချက် အ လက် နှ င့် ဆက် သွ ယ ်ရ ေးနည်း ပညာကဏ္ဍ၊ စာပိ ု့တ ို က် ကဏ္ဍတိ ု့ ကိ ု
စနစ်တကျ ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲြည့် လွတ်လပ်ရသာ အေွဲ့အစည်းတစ်ေပ် ရပါ်ေွန်းလာရစေန်၊
(ခ)

သတင် း အချက် အ လက် နှ င့် ဆက် သ ွ ယ် ရေးနည် းပညာ ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားမေင့်
နိုင်ငံရတာ်၏ ရစျးကွက်စီးပွားရေး ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ြှုကို ေိရောက်စွာ အရောက်အကူမပုနိုင်ေန်၊

(ဂ)

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကဏ္ဍ၊ စာပို့တိုက်ကဏ္ဍတိ၌
ု့ နည်းပညာ
နှငက
့် ျွြ်းကျင်ြှုကိုအရမခခံသည့် ြျှတ၍ပွင့်လင်းမြင်သာြှုေှိရသာ ဆုံးမေတ်ချက်ြျားကို
ဥပရေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ချြှတ်ရဆာင်ေွက်နိုငေ
် န်၊

(ဃ) လွတ်လပ်ရသာေန်ပုံရငွတစ်ေပ်ေရ
ူ ောင်၍ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး
နည်းပညာကဏ္ဍနှင့် စာပိတ
ု့ ိုက်ကဏ္ဍတို့ကို စနစ်တကျေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ရစေန် အလို့ငာှ
ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲ ရဆာင်ေွက်နိုငေ
် န်၊
(င)

နိုင်ငံရတာ်၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း
ြျားတွင် မပည်တွင်း မပည်ပေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူြျားနှင့် သုံးစွဲသူြျား၏ ယုံ ကည်ြှုကိုေေှိရစေန်၊

(စ)

ဆက်သွယ်ရေးဥပရေပါ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်။
အခန်း(၃)
ဖြာ်မေှင်ေွဲ့စည်းခခင်း

၄။

နိုငင
် ရ
ံ တာ်သြ္မတသည်(က) ဤဥပရေအာဏာတည်သည့် ရန့ြှ ေက်ရပါင်း ၁၈၀ အတွင်း မြန်ြာနိုင်ငံဆက်သွယ်ရေး
ရကာ်ြေှငက
် ို ေွဲ့စည်းရပးေြည်။
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(ခ)

ရကာ်ြေှငက
် ို ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဆိုငေ
် ာပညာေှင်၊
ဥပရေပညာေှငန
် ှင့် စီးပွားရေးပညာေှင်ြျား ပါဝင်ရစလျှက် သုံးဦးေက်ြနည်း ငါးဦး
ေက်ြပိုဘဲ ေွဲ့စည်းေြည်။

(ဂ)

ရကာ်ြေှငအ
် ေွဲ့ဝင်ြျားအနက်ြှ တစ်ဦးကို ဥက္ကဋ္ဌအမေစ် တာဝန်ရပးအပ်ေြည်။

(ဃ) ရကာ်ြေှင်ရုံးအေွဲ့အကကီးအြှူးကို ရကာ်ြေှင်၏ အတွင်းရေးြှူးအမေစ် တာဝန်ရပးအပ်ေြည်။
၅။

နိုငင
် ရ
ံ တာ်သြ္မတသည် ရကာ်ြေှငက
် ို ေွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက် ရအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျား ပါဝင်ရသာ

ရကာ်ြေှင်အေွဲ့ဝင်ရလာင်း ရေွးချယ်ရေးရကာ်ြတီကို ဤဥပရေအာဏာတည်ဖပီး ေက်ရပါင်း ၃၀ အတွင်း
ေွဲ့စည်း၍ တာဝန်ရပးအပ်ေြည်(က) မပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်နာယက က တာဝန်ရပးအပ်သည့် လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊
(ခ)

မပည် ရ ောင် စ ု အ စိ ု း ေအေွ ဲ ့ က တာဝန် ရ ပးအပ် သ ည် ့ နိ ု င ် င ံ ့ ဝ န် ေ ြ် း ြဟု တ ် ရ သာ
ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ော ကျွြ်းကျင်သူ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊

(ဂ)
၆။

ဝန်ကကီးဌာန၊ မပည်ရောင်စုဝန်ကကီးက တာဝန်ရပးအပ်သည့် ဝန်ကကီးဌာနကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး။

ရေွးချယ်ရေးရကာ်ြတီသည် ရကာ်ြတီေွဲ့စည်းဖပီးသည့်ရန့ြှ ေက်ရပါင်း ၃၀ အတွင်း အစည်းအရဝး

ရခါ်ယူဖပီး ရကာ်ြေှင်အေွဲ့ဝင်ရလာင်း အြည်စာေင်းကို ပုေ်ြ ၉ နှငအ
့် ညီ နိုငင
် ရ
ံ တာ်သြ္မတေံ အချ ိန်ြီ
တင်မပနိုငရ
် ေးအတွက် ရဆာင်ေွက်ေြည်။
၇။

(က) ရကာ်ြေှင်အေွဲ့ဝင်ရလာင်းအမေစ် အဆိုမပုလိုသူြျားသည် ရအာက် ပ ါအေည် အ ချင် း
သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီေြည် (၁)

နိုငင
် ံသားြိဘနှစ်ပါးြှ ရြွးေွားရသာ နိုငင
် ံသားမေစ်သ၊ူ

(၂)

အသက် ၄၀ နှစ် မပည့်ဖပီးသူ၊

(၃)

ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာပညာေပ်၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး
နည်းပညာဆိုငေ
် ာပညာေပ်၊ စီးပွားရေးပညာေပ် သို့ြဟုတ် ဥပရေပညာေပ်မေင့်
ဘွဲ့ေေှိဖပီး ၎င်းပညာေပ်နှင့် သက်ဆိုငသ
် ည့်ကဏ္ဍတွင် လုပ်ငန်းအရတွ့အကကုံ
အနည်းဆုံး ၁၅ နှစ်ေှဖိ ပီးသူ။
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(ခ)

ရအာက်ပါအချက်တစ်ေပ်ေပ်မေင့် အကျုံးဝင်ရနသူတစ်ဦးဦးကို ရကာ်ြေှင်အေွဲ့ဝင်ရလာင်း
အမေစ် အဆိမု ပုခွင့်ြေှိရစေ (၁)

အဆို ြမပုြီ ၂၄ လ ကာလအတွင ်း ရကာ် ြ ေှ င် ၏ လု ပ် င န်းတာဝန် ြျားကို
ရကာင်းြွန်စွာ ေြ်းရဆာင်နိုင်ရေးအရပါ်တွင် ေိခိုက်ရစနိုင်သည့် လုပ်ငန်းတာ၀န်
တစ်ခုခုေြ်းရဆာင်ခဲ့မခင်း၊ အကျိုးစီးပွားြျားေယူေားသူမေစ်မခင်း သို့ြဟုတ်
ေယူခံစားခဲ့သူမေစ်မခင်း။

(၂)

လူ ြွ ဲ အမေစ် သက်ဆ ို င် ေ ာတေားရုံ းက ဆုံးမေတ် ရ ကညာခံ ေားေသူ မ ေစ် မခင်း၊
သို့ြဟုတ် လူြွဲစာေင်းခံယူသူမေစ်မခင်း၊

(၃)

၈။

(၄)

တည်ဆဲဥပရေတစ်ခုခုအေ စိတ်ရပါ့သွပ်သူဟု သတ်ြှတ်ခံေသူမေစ်မခင်း၊

(၅)

သာသနာ့ဝန်ေြ်းသူမေစ်မခင်း၊

ရေွးချယ်ရေးရကာ်ြတီသည်(က) ပုေ်ြ ၇ ပါ သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီသည့် ရကာ်ြေှင်အေွဲ့ဝင်ရလာင်း အဆိုမပုလွှာ
ြျားကို ဦးစီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် သတင်းြီေီယာြျားြှတစ်ဆင့် ရခါ်ယူေြည်။
(ခ)

စုစည်းေေှိရသာ အဆိမု ပုလွှာြျားကို ပုေ်ြ ၇ နှငအ
့် ညီ စိစစ်ရဆာင်ေွက်ေြည်။

(ဂ)

ပုေြ
် ခွဲ(က) အေ အဆိမု ပုတင်မပောတွင် ရအာက်ပါအေည်အချင်း သတ်ြှတ်ချက်တစ်ခု
သို့ြဟုတ် တစ်ခုေက်ပို၍ ကိုက်ညီသူကို ဦးစားရပး ရေွးချယ်ေြည်(၁)

သက်ဆိုငေ
် ာ ပညာေပ်နယ်ပယ်တွင် နာြည်ဂုဏ်သတင်း ရကျာ်ရဇာေင်ေှားသူ၊

(၂)

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကဏ္ဍတွင် လုံရလာက်ရသာ
ဗဟုသုတနှင့် မပည့်စုံသူ၊

(၃)

ပု ေ် ြ ၇ ပုေ် ြခွဲ (က) ပု ေ် ြခွ ဲင ယ် (၃) ပါ ပညာေပ် န ယ် ပ ယ်တ စ်ခ ု ေ က် ပို၍
အရတွ့အကကုံနှင့် ဗဟုသုတမပည့်စုံသူ။
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၉။

ရေွးချယ်ရေးရကာ်ြတီသည်(က) ပုေ်ြ ၈ အေ စိစစ်ဖပီးရနာက် အေည်အချင်းသတ်ြှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသူအနည်းဆုံး ၇ ဦး
ြှ အြျားဆုံး ၁၀ ဦး၏ အြည်စာေင်းအား ရကာ်ြေှင်အေွဲ့ဝင်ရလာင်းအမေစ် နိုငင
် ရ
ံ တာ်
သြ္မတေံသို့ အဆိမု ပုတင်မပေြည်။
(ခ)

ရကာ်ြေှင်အေွဲ့ဝင်ရလာင်းအမေစ် တင်မပလာသည့် အဆိုမပုလွှာြျား လုံရလာက်စွာေေှိမခင်း
ြေှိပါက ရေွးချယ်ရေးရကာ်ြတီသည် ရကာ်ြေှင်အေွဲ့ဝင်ရလာင်းအမေစ် သင့်ရလျာ်သည်
ဟု ယူဆသည့် သတ်ြှတ်အေည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီရသာပုဂ္ဂိုလ်ြျားအား နိုင်ငံရတာ်
သြ္မတေံသို့ အဆိမု ပုတင်မပနိုင်သည်။

၁၀။

နိုငင
် ရ
ံ တာ်သြ္မတသည် (က) ရေွးချယ်ရေးရကာ်ြတီြှ အဆိုမပုတင်မပလာသည့် ရကာ်ြေှင်အေွဲ့ဝင်ရလာင်းြျား အနက်ြှ
သင့်ရလျာ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို ဥက္ကဋ္ဌအမေစ်လည်းရကာင်း ကျန်ပုဂ္ဂိုလ်ြျားကို အေွဲ့ဝင်ြျား
အမေစ်လည်းရကာင်း ရေွးချယ်ခန့်အပ်ေြည်။
(ခ)

ရေွးချယ်ရေးရကာ်ြတီက အဆိုမပုတင်မပလာသည့် ရကာ်ြေှင်အေွဲ့ဝင်ရလာင်းြျားအနက်ြှ
သင့်ရလျာ်မခင်းြေှိဟု ယူဆသည့် ရကာ်ြေှငအ
် ေွဲ့ဝင်ရလာင်း အြည်စာေင်းကို မပန်လည်
အဆိမု ပုတင်မပေန် ရေွးချယ်ရေးရကာ်ြတီအား ညွှန် ကားနိုင်သည်။

(ဂ)

ပုေ်ြခွဲ(ခ)အေရေွးချယ်ရေးရကာ်ြတီက မပန်လည်တင်မပလာသည့် ရကာ်ြေှင်အေွဲ့ဝင်ရလာင်း
ြျားကို ပုေြ
် ခွဲ(က)နှငအ
့် ညီ ရေွးချယ်ခန့်အပ်ေြည်။

၁၁။

(က) ရကာ်ြေှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အေွဲ့ဝင်တို့၏ သက်တြ်းသည် ရေွးချယ်ခန့်အပ်သည့်ရန့ြှစ၍ ငါးနှစ်
မေစ်သည်။
(ခ)

ရကာ်ြေှငဥ
် က္ကဋ္ဌကို မပည်ရောင်စုဝန်ကကီးအဆင့် အမေစ်လည်းရကာင်း၊ အေွဲ့ဝင်ြျားကို
ေုတိယဝန်ကကီးအဆင့် အမေစ်လည်းရကာင်း သတ်ြှတ်သည်။

(ဂ)

ရကာ်ြေှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အေွဲ့ဝင်တို့သည် အချိန်မပည့် တာဝန်ေြ်းရဆာင်ေြည်။

(ဃ) ရကာ်ြေှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အေွဲ့ဝင်တို့၏ ချီးမြှင့်ရငွ၊ စေိတ် စသည်တို့ကို သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ
ရကာ်ြေှငေ
် န်ပုံရငွြှ ကျခံေြည်။
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(င)

ရကာ်ြေှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အေွဲ့ဝင်ြျားသည် သက်တြ်းတစ်ဆက်တည်း နှစ်ကကိြ်ေက်ပို၍ တာဝန်
ေြ်းရဆာင်ခွင့် ြေှိရစေ။

၁၂။

ရကာ်ြေှင်ဥက္ကဋ္ဌ သို့ြဟုတ် အေွဲ့ဝင်အမေစ် ရေွးချယ်ခန့်အပ်ခံေသူသည် ရေွးချယ်ခန့်အပ်မခင်းခံေ

သည့် ရန့ေက်ြှစ၍ (က) နိုင်ငံ့ဝန်ေြ်းမေစ်လျှင် တည်ဆဲဝန်ေြ်းစည်းြျဉ်း စည်းကြ်းြျားနှင့်အညီ နိုင်ငံ့ဝန်ေြ်း
အမေစ်ြှ အဖငိြ်းစားယူဖပီးမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယေ
ူ ြည်။
(ခ)

မပည်တွင်း၊ မပည်ပဌာနအေွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ငန်းြျားတွင် လုပ်ကိုင်ရနသူမေစ်ပါက ယင်းတို့ြှ
နုတ်ေက
ွ ်ေြည်။

(ဂ)

နည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းအရတွ့အကကုံြျားနှင့် အသိပညာြျှရဝမခင်း ကိစ္စေပ်တို့ြှတစ်ပါး
နိုငင
် ရ
ံ တာ်သြ္မတ၏ စာမေင့်ရေးသားေားရသာ ခွင့်မပုချက်ြေှိဘဲ အမခားရသာလုပ်ငန်း
ဌာနတစ်ခုခုတွင် အခရ ကးရငွေသည်မေစ်ရစ၊ ြေသည်မေစ်ရစ ရဆာင်ေွက်မခင်းြမပုေ။

၁၃။

ရကာ်ြေှင်သည် နိုငင
် ရ
ံ တာ်သြ္မတကို တာဝန်ခံေြည်။

၁၄။

ရကာ်ြေှင်သည် ကိုယ်ပိုင်အြည်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်မေင့် ရဆာင်ေွက်ပိုင်ခွင့်၊ စဉ်ဆက်ြမပတ်ဆက်ခံ

ရဆာင်ေွက်ပိုငခ
် ွင့်၊ တေားစွဲဆိုနိုင်ခွင့န
် ှင့် တေားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့်ေှိသည့် အေွဲ့အစည်းတစ်ေပ်မေစ်သည်။
၁၅။

ရေွးချယ်ရေးရကာ်ြတီသည်(က) နိုငင
် ရ
ံ တာ်သြ္မတက ရကာ်ြေှငေ
် ွဲ့စည်းသည့် အြိန့်ရ ကာ်မငာစာ ေုတ်မပန်ဖပီးရနာက်
ေက်ရပါင်း ၉၀ အတွင်း လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြှု အစီေင်ခံစာကို နိုင်ငံရတာ်သြ္မတေံ တင်မပေ
ြည်။
(ခ)

၁၆။

လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြှုအစီေင်ခံစာ တင်သွငး် ဖပီးသည့်အချ ိန်တွင် တာဝန်ဖပီးဆုံးသည်။

နို င် ငံ ရတာ် သ ြ္မတ သည် ရကာ် ြေှ င် ဥက္က ဋ္ဌ သိ ု့ ြ ဟုတ ် အေွဲ့ ဝင်တ စ်ဦးဦး ရနောလစ် လပ်ေ န်

အရ ကာင်းရပါ်ရပါက် ပါကလည်းရကာင်း၊ လစ် လပ်ပ ါကလည်းရကာင်း မေည့် စွ က်ခ န့် ေားနိ ုင ် ေန်
ရေွးချယ်ရေးရကာ်ြတီကို ပုေ်ြ ၅ ပါ သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ အသစ်မပန်လည်ေွဲ့စည်း၍ တာဝန်
ရပးအပ်ေြည်။
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အခန်း(၄)
ဖြာ်မေှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့လ
် ုပ်ပိုငခ
် ွင့်များ
၁၇။

ရကာ်ြေှင်သည် ရအာက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို ရဆာင်ေွက်ေြည်(က) ဆက်သွယ်ရေးြူဝါေြျားနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ နိုငင
် ရ
ံ တာ်အစိုးေကို အကကံဉာဏ်ရပးမခင်း၊
(ခ)

သတင်းအချက်အလက်နှင့်

ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုင်ောဥပရေြျားကို

အရကာင်

အေည်ရော်ရဆာင်ေွက်မခင်းနှင့် စီြံခန့်ခွဲမခင်း၊
(ဂ)

အေည်အရသွးမပည့်ြီရသာ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုြျားကို မပည်သူလူေုတစ်ေပ်လးုံ
အသုံးမပုနိုင်သည့် အခွင့်အလြ်းြျား ပိုြိုေေှိလာနိုငရ
် စေန် ရဆာင်ေွက်မခင်း၊

(ဃ) သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကဏ္ဍ ပိုြိုေွံ့ဖေိုးတိုးတက်လာရေး
အတွက် အားရပးမခင်းနှင့် ကူညီပံ့ပိုးရပးမခင်း၊
(င)

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကဏ္ဍဆိုင်ော သတင်းအချက်
အလက်ြျားကို အြျားမပည်သူသိေှိရစေန် ရဆာင်ေွက်မခင်း၊

(စ)

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းနှင့သ
် က်ဆိုင်သည့် ြူဝါေြျား၊ ယင်းတို့၏ စည်းြျဉ်း
စည်းကြ်းြျား၊ လှိုင်းနှုန်းစဉ်စီြံခန့်ခွဲမခင်းနှင့် အသုံးမပုမခင်းဆိုင်ောြူဝါေြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ဝန်ကကီးဌာနသို့ အကကံမပုချက်ြျားရပးမခင်း၊

(ဆ)

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား၏ ရဈးကွက်အမပုအြူြျားဆိုင်ော တိုင် ကားြှု
ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်ြာနိုင်ငံယှဉ်ဖပိုင်ြှုရကာ်ြေှင်ြှ စုံစြ်းစစ်ရဆးောတွင် လိုအပ်သည့်
အကူအညီြျားရပးမခင်း၊

(ဇ)

ရုပ်မြင်သံ ကားနှင့်အသံေုတ်လွှင့်မခင်းဆိုင်ောဥပရေအေ ေွဲ့စည်းရသာ အြျိုးသားရုပ်မြင်
သံ ကားနှင့် အသံေုတ်လွှင့်မခင်းလုပ်ငန်းြျား ေွံ့ဖေိုးတိုးတက်ရေးအေွဲ့ကို ရုပ်မြင်သံ ကား
နှင့်အသံေုတ်လွှင့်မခင်း လုပ်ငန်းြျားအတွက် လှိုင်းနှုန်းစဉ် အသုံးမပုြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍
စီြံချက်ရေးဆွဲောတွင် အကူအညီရပးမခင်း၊

(စျ)

တည် ဆ ဲ ဥ ပရေတစ် ေ ပ် ေ ပ် အ ေ ရပးအပ် ရ သာ အမခားလု ပ ် င န် း တာဝန် ြ ျားကိ ု
ေြ်းရဆာင်မခင်း၊

9

(ည)

ရကာ်ြ ေှင ် ၏ ဘဏ္ဍာရငွ ြျား၊ သတင်း အချက် အ လက်နှ င ့် ဆက် သွ ယ ် ရေးကဏ္ဍနှင ့်
သက်ဆိုင်သည့် အမခားရသာ အေင်းအမြစ်ြျားကို ေိရောက်ရလျာ်ကန်စွာ သုံးစွဲနိုင်ရေး
စီြံခန့်ခွဲမခင်း၊

(ဋ)

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုငေ
် ာဥပရေြျားနှင့် သက်ဆိုင်
သည့် နို င် ငံရ တာ် အစိ ုး ေ၏ ြူဝ ါေြျားကိ ု အရကာင် အ ေည် ရော် ရဆာင် ေွ က်မခင် း၊
လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျား ကျင့်သုံးမခင်းနှင့် အြျားမပည်သူသိေှိရစေန် ေုတ်မပန်ရ ကညာမခင်း၊

(ဌ)

အြျားမပည်သူသရဘာေား ရတာင်းခံမခင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ေံးု လုပ်နည်းြျားကို
မပုစုေုတ်မပန်မခင်း၊

(ဍ)

အြျားမပည်သူနှင့်သက်ဆိုငရ
် သာ အချက်အလက်ြျားကို ရကာ်ြေှင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်
သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ တင်မပေားေှိမခင်း၊

(ဎ)

ရကာ်ြေှင်သည် ၎င်း၏ အလုပ်တာဝန်ြျားကို ရဆာင်ေွက်ောတွင်လည်းရကာင်း၊ ၎င်း၏
လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးောတွင်လည်းရကာင်း ကွန်ဗင်းေှင်းနှင့် သရဘာတူစာချုပ်တစ်ေပ်ေပ်
အေ လို က် နာရဆာင် ေွ က် ေြည့် မြန်ြ ာနို င် ငံ ၏ တာဝန် ြျားကို ေည် ့ သွ င် းစဉ်း စား
ရဆာင်ေွက်မခင်း။

(ဏ) စာပို့တိုက်ကဏ္ဍကို ပိုြိုေွံ့ဖေိုးတိုးတက်လာရစေန် ကကီး ကပ်မခင်းနှင့် အရကာင်အေည်
ရော်ရဆာင်ေွက်မခင်း။
၁၈။

(က) သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုငေ
် ာဥပရေြျားအေ ေုတ်ရပး
ရသာ လိုင်စင်၊ ခွင့်မပုချက်၊ အသိအြှတ်မပုလက်ြှတ်တို့သည် ဤရကာ်ြေှင် ေွဲ့စည်းသည့်
ရန့ြှစ၍ ရကာ်ြေှင်က ေုတ်ရပးမခင်းမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူေြည်။
(ခ)

လိုင်စင်၊ခွင့်မပုချက်၊ အသိအြှတ်မပုလက်ြှတ် ေေှိသည့်သူြျားသည် သတင်းအချက်
အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုင်ောဥပရေြျား၊ နည်းဥပရေြျားကို လိုက်နာေ
ြည်။

၁၉။

ရကာ်ြေှင်သည် ရအာက်ပါလုပ်ပိုင်ခွင့ြ
် ျားကို ကျင့်သုံးရဆာင်ေွက်နိုငသ
် ည်(က) သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုငေ
် ာဥပရေြျားအေ ရကာ်ြေှင်
အား ခွင့်မပုေားရသာ လုပ်ပင
ို ခ
် ွင့ြ
် ျားကို ကျင့်သုံးမခင်း၊
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(ခ)

ပုေ်ြ ၅၀ ပါ ကိစ္စေပ်ြျားကို စုံစြ်းစစ်ရဆးမခင်း၊

(ဂ)

ရကာ်ြေှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို ရဆာင်ေွက်ေန်အလို့ငှာ ရကာ်ြေှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်
နှငသ
့် က်ဆိုင်သည့် အကူအညီြျားနှင့် သတင်းအချက်အလက်ြျားကို သက်ဆိုင်သည့်
ပုဂ္ဂိုလ်ေံြှ ရတာင်းခံေယူမခင်း၊

(ဃ) ရကာ်ြေှင်၏ ေယူပိုင်ဆိုငခ
် ွင့်ေှိရသာ ရေွှေ့ရမပာင်းနိုငသ
် ည့် ပစ္စည်းြျားကိုလည်းရကာင်း၊
ြရေွှေ့ြရမပာင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းြျားကိုလည်းရကာင်း ေယူမခင်း၊ လက်ဝယ်ေားမခင်းနှင့်စီြံ
ခန့်ခွဲမခင်း၊
(င)

သတင် း အချက် အ လက် နှ င့်

ဆက် သ ွ ယ်ရ ေးနည် းပညာဆို င် ေ ာဥပရေြျားနှင ့် အ ညီ

အရေးယူရဆာင်ေွက်ေန် ကိစ္စေပ်ြျားကို ဆုံးမေတ်ရပးမခင်း၊
(စ)

ရကာ်ြေှင်သည် အုပ်ချုပ်ြဆ
ှု ိုငေ
် ာကိစ္စေပ်ြျားနှင့် ေသုံးြှန်းရမခရငွစာေင်း အပါအဝင်
ရငွရ ကးဆိုင်ော ကိစ္စေပ်ြျားကို သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ စီြံခန့်ခွဲပုင
ိ ်ခွင့်ေှိမခင်း။

(ဆ)

ရကာ်ြေှင်သည် လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို ရအာင်မြင်စွာရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်နှင့် သတင်းအချက်
အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုင်ောဥပရေြျားတွင်ပါဝင်ရသာ ေည်ေွယ်ချက်
ြျားကို အရကာင်အေည်ရော်ရဆာင်ေွက်နိုငေ
် န် လိအ
ု ပ်ပါက(၁)

မပည်တွင်းမပည်ပေှိ အစိုးေဌာနအေွဲ့အစည်းြျားနှင့မ် ေစ်ရစ၊ အမခားသက်ဆိုင်ော
အေွဲ့အစည်းြျားမေစ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အေွဲ့အစည်းြျား၊ စက်ြှု
လုပ်ငန်းဆိုင်ော အေွဲ့ အစည်းြျား၊ အသုံးမပုသူြျားဆိုင်ော အေွဲ့ အစည်း ြျား၊
စံချိန်စံညွှန်းသတ်ြှတ်မခင်းဆိုင်ော အေွဲ့အစည်းြျား သို့ြဟုတ် အြျားမပည်သူတို့နှင့်
မေစ်ရစ ရဆွးရနွးရဆာင်ေွက်မခင်း။

(၂)

မပည်တ ွင်းမပည်ပေှိ အစိုးေဌာနအေွဲ့ အစည်းြျား၊ အမခားအေွဲ့ အစည်းြျားနှင့်
စာချုပ်ြျားချုပ်ဆိုမခင်းကို တည်ဆဲအြိန့်ရ ကာ်မငာစာ၊ အြိန့်၊ ညွှန် ကားချက်ြျား
နှငအ
့် ညီရဆာင်ေွက်မခင်း။

(ဇ)

လိအ
ု ပ်ပါက မပည်တွင်းမပည်ပြှ အတိုင်ပင်ခံြျား၊ အကကံရပးပုဂ္ဂိုလ်ြျား၊ ကျွြ်းကျင်ရသာ
ပညာေှင်ြျားကို သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ ခန့်အပ်မခင်း၊ ငှားေြ်းမခင်း၊ လစာ၊ စေိတ်နှင့်
ချ ီးမြှင့်ရငွြျား ရပးအပ်မခင်း။
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(ဈ)

ဝန်ေြ်းြျားအတွက် အလုပ်ချိန်ြျား၊ ခွင့်ေက်ခံစားခွင့်ြျား၊ အလုပ်ခွငစ
် ည်းြျဉ်းနှင့်
စည်းကြ်းြျားကို အလုပ်သြားဆိုင်ော ဥပရေြျားနှင့်အညီ သတ်ြှတ်ရဆာင်ေွက်ခွင့်ေှိမခင်း။

(ည)

သက်တြ်းအေ ပယ်ေျက်ေြည့် ရကာ်ြေှင်ပိုင်ပစ္စည်းြျားကို သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ
စာေင်းေှင်းလင်းပယ်ေျက်မခင်း ။

(ဋ)

ရကာ်ြေှင်ြှပိုင်ဆိုင်ရသာ ပစ္စည်းြျားအား ရောင်းချမခင်း၊ ေုခွဲရောင်းချမခင်း၊ ငှားေြ်းမခင်း
သို့ြဟုတ် အငှားချေားမခင်းြျားအား တည်ဆဲဥပရေြျားနှင့်အညီ ရဆာင်ေွက်မခင်း။

(ဌ)

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ လုပ်ငန်းဆိုင်ော
ကျင့်စဉ်ြျားနှင့် စံချိန်စံညန
ွှ ်းသတ်ြှတ်ချက်ြျားကို ေုတ်မပန်နိုငမ် ခင်း။

(ဍ)

ရကာ်ြေှင်၏ လုပ်ငန်းြျား ရဆာင်ေွက်ောတွင် လိအ
ု ပ်ပါက မပည်တွင်း မပည်ပကု ြ္ပ ဏ ီ၊
အေွဲ့အစည်း သို့ြဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်အား လုပ်ငန်းအပ်နှံရဆာင်ေွက်မခင်း။
အခန်း(၅)
ဖြာ်မေှင် အစည်းအဖဝးြျင်းပခခင်းနှင့် တာဝန်လအ
ွှဲ ပ်ခခင်း

၂၀။

ရကာ်ြေှင်သည် လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို ေိရောက်စွာ ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် အစည်းအရဝး

ြျားကို သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှငအ
့် ညီ ရခါ်ယူကျင်းပေြည်။
၂၁။

(က) ရကာ်ြေှငအ
် စည်းအရဝးတွင် စဉ်းစားဆုံးမေတ်ေြည့် ကိစ္စေပ်သည် ရကာ်ြေှင် ဥက္ကဋ္ဌ
သို့ြဟုတ် အေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး၏ အကျိုးစီးပွားနှင့်တိုက်ရိုက်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ သွယ်ဝိုက်
ရသာနည်းမေင့်ရသာ်လည်းရကာင်း ဆက်နွယ်ြှုေှိခဲ့ပါက(၁)

ေိပ
ု ုဂ္ဂိုလ်သည် ယင်းအကျ ိုးခံစားခွင့်ေှိြှုကို ေုတ်ရော်ရမပာဆိုေြည်။

(၂)

အဆိုပါ ေုတ်ရော်ရမပာဆိုချက်ြျားကို အစည်းအရဝးြှတ်တြ်းတွင် ြှတ်တြ်းတင်
ေားေြည်။

(၃)

အဆိပ
ု ါပုဂ္ဂိုလ်ကို သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စေပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရဆွးရနွးောတွင်မေစ်ရစ၊
ဆုံးမေတ်ချက်ချောတွငမ် ေစ်ရစ ပါဝင်ရဆာင်ေွက်မခင်းြေှရ
ိ စေ။

(၄)

အဆိ ု ပ ါပု ဂ ္ဂ ိ ု လ် က ိ ု ရကာ် ြ ေှ င ် အ စည် း အရဝး အေရမြာက် ရ စေန် အ တွ က ်
လိအ
ု ပ်ရသာ အေွဲ့ဝင်အမေစ် ေည့်သွငး် ရေတွက်မခင်း ြေှိရစေ။
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(ခ)

ဤပုေ်ြသည် ရကာ်ြေှင် ဥက္ကဋ္ဌ သို့ြဟုတ် အေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးက အြျားမပည်သူြျား
နည်းတူစည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်ေှိသည့်ကိစ္စြျားနှင့် သက်ဆိုင်
မခင်းြေှိရစေ။

၂၂။

ရကာ်ြေှင်သည် ဆန္ဒြဲရပးပိုင်ခ ွင့် သို့ြဟုတ ် လုပ်ပိုင်ခွင့်လွှဲအပ်နိုင်သည့် အာဏာြှ တစ်ပါး

လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို ရအာင်မြင်စွာ ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်ပါက ရအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး
ကို သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့အ
် ညီ လွှအ
ဲ ပ်တာဝန်ရပးနိုင်သည်-

၂၃။

(က)

ရကာ်ြေှင် အေွဲ့ဝင်တစ်ဦး၊

(ခ)

ရကာ်ြေှငရ
် ုံးအေွဲ့၏ ရုံးဝန်ေြ်းတစ်ဦး၊

ဤဥပရေအေ ရကာ်ြေှင်အေွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို ခန့်အပ်မခင်း၊ ေုတ်ပယ်မခင်းတို့တွင် ချွတ်ယွင်းချက်

သို့ြဟုတ် နည်းလြ်းြကျ မေစ်လျှငရ
် သာ်လည်းရကာင်း၊ ရကာ်ြေှင်အေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး၏ ောေူးရနော
လစ်လပ်ရနမခင်း သို့ြဟုတ် ပျက်ကွက်မခင်းမေစ်လျှင်ရသာ်လည်းရကာင်း ရကာ်ြေှင်၏ ရဆာင်ေွက်ချက်၊
ဆုံးမေတ်ချက် သို့ြဟုတ် ဥပရေအေ ရဆာင်ေွက်မခင်းကိစ္စတစ်ေပ်ေပ်သည် တေားြဝင် ြမေစ်ရစေ။
အခန်း(၆)
ဖြာ်မေှင် ဥြ္ကဋ္ဌနှင့် အေွဲ့ဝင်များ၏ ောထူးမှ နုတ်ထြ
ွ ်ခခင်း၊ တာဝန်မှေပ်စဲခခင်းနှင့်
ခေည့်စွြ်ခန့်ထားခခင်း
၂၄။

(က) ရကာ်ြေှင် ဥက္ကဋ္ဌသည် တာဝန်ြှနုတ်ေွက်လိုပါက နုတ်ေွက်ခွင့်စာကို
ေက်ရပါင်း ၃ဝ ကကိုတင်၍ နိုငင
် ရ
ံ တာ်သြ္မတေံတင်မပကာ သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ
တာဝန်ြှနုတ်ေွက်နိုင်သည်။
(ခ)

ရကာ်ြေှင် အေွဲ့ဝင်တ စ်ဦးဦးသည် တာဝန်ြှ နုတ ်ေွက်လိုပါက နုတ်ေွက်ခွင့်စာကို
ရကာ်ြေှင် ဥက္ကဋ္ဌြှတစ်ဆင့်

ေက်ရပါင်း ၃ဝ ကကိုတင်၍ နိုငင
် ရ
ံ တာ်သြ္မတေံ

တင်မပကာ သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ တာဝန်ြှ နုတ်ေွကန
် ိုင်သည်။
၂၅။

ရကာ်ြေှင်သည် ရကာ်ြေှင်ဥက္ကဋ္ဌ သို့ြဟုတ် အေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး၏ သက်တြ်းကုန်ဆုံးမခင်းကို

သက်တြ်းကာလ ြကုန်ဆုံးြီ ေက်ရပါင်း ၁၈ဝ ေက်ရနာက်ြကျရစဘဲ နိုင်ငံရတာ်သြ္မတေံ တင်မပ
ေြည်။
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၂၆။

နိုငင
် ရ
ံ တာ်သြ္မတသည် ရကာ်ြေှငဥ
် က္ကဋ္ဌ သို့ြဟုတ် အေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးက ရအာက်ပါအချက်

တစ်ေပ်ေပ်တွင် အကျုံးဝင်ရနသည်ဟု စစ်ရဆးရပါ်ရပါက်ပါက ၎င်းအား ရကာ်ြေှငဥ
် က္ကဋ္ဌ သို့ြဟုတ်
အေွဲ့ဝင်အမေစ်ြှ ေပ်စဲနိုင်သည်(က) ရကာ်ြေှင် ဥက္ကဋ္ဌ သို့ြဟုတ် အေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို ရကျပွန်စွာ
စွြ်းရဆာင်နိုငြ
် ှုြေှိမခင်း၊
(ခ)

ရကာ်ြေှင် ဥက္ကဋ္ဌ သို့ြဟုတ် အေွဲ့ ဝင်တ စ်ဦးဦးက အြျားမပည်သူနည်းတူ စည်းြျဉ်း
စည်းကြ်းြျားနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်ေှိသည့်ကိစ္စြျားြှအပ လိုင်စင်ေေှိသူ၊ ခွင့်မပုချက်
ေေှိသူ သို့ြဟုတ် အသိအြှတ်မပုလက်ြှတ်ေေှိသူ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးေံြှရသာ်လည်းရကာင်း၊
လိင
ု စ
် င်၊ ခွင့်မပုချက် သို့ြဟုတ် အသိအြှတ်မပုလက်ြှတ်ေေှိသူတစ်ဦးဦးနှင့် ပူးရပါင်း
ရဆာင်ေွက်သည့် လုပ်ငန်းြှရသာ်လည်းရကာင်း အကျိုးခံစားခွင့်ေယူမခင်း၊

(ဂ)

ကျန်းြာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာနက သတ်ြှတ်ရသာ ရဆးအေွဲ့၏ စစ်ရဆးချက်အေ
တာဝန်ကို ဆက်လက်ေြ်းရဆာင်နိုင်စွြ်း ြေှိရတာ့သည်အေိ ကျန်းြာရေးချို့ယွင်းမခင်း၊

၂၇။

ရကာ်ြေှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် ရအာက်ရော်မပပါ အချက်တစ်ေပ်ေပ် မေစ်ရပါ်ခဲ့ပါက

ောေူးတာဝန်ြှ ေပ်စဲသည် (က) ရသဆုံးမခင်း သို့ြဟုတ် ရူးသွပ်မခင်း၊
(ခ)

နှုတ်ေက
ွ ်မခင်း၊

(ဂ)

သက်တြ်းကုန်ဆုံးမခင်း။

(ဃ) တည်ဆဲဥပရေတစ်ေပ်ေပ်အေ မပစ်ေဏ်ကျခံေမခင်း။
၂၈။

ရကာ်ြေှင်သည် ပုေ်ြ ၂၇ အေ ောေူးတာဝန်ြှေပ်စဲမခင်းကို နိုငင
် ရ
ံ တာ်သြ္မတေံ တင်မပေြည်။

၂၉။

(က) အရ ကာင်းတစ်စုံတစ်ောရ ကာင့် ရကာ်ြေှင် ဥက္ကဋ္ဌ သို့ြဟုတ် အေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးရနော
လစ်လပ်မခင်းအတွက် မေည့်စွက်ခန့်ေားနိုင်ေန် ပုေ်ြ ၁၆ အေ အသစ်မပန်လည် ေွဲ့စည်းသည့်
ရေွးချယ်ရေးရကာ်ြတီသည် သတ်ြှတ်ချက်နှင့အ
် ညီ ရေွးချယ်ေားသည့် ရကာ်ြေှင်
အေွဲ့ ဝင်ရလာင်း အြည်စာေင်းအား အနည်းဆုံး အေန်ပုဂ္ဂို လ်တစ်ဦး ပါဝင်ရစလျှက်
နိုငင
် ရ
ံ တာ်သြ္မတေံသို့ ရကာ်ြတီေ့ွဲ စည်းဖပီး ေက်ရပါင်း ၉၀ အတွငး် အဆိမု ပုတင်မပ
ေြည်။

14

(ခ)

နိုင်ငံရတာ်သြ္မတသည် ရေွးချယ်ရေးရကာ်ြတီ၏ အဆိုမပုတင်မပချက်ကို လက်ခံစဉ်းစား
ဖပီးရနာက် မပန်လည်အဆိုမပုတင်မပရစမခင်း သို့ြဟုတ် အဆိုမပုတင်မပလာသည့် အေွဲ့ဝင်
ရလာင်းြျားအနက်ြှ သင့်ရလျာ်သူကို လစ်လပ်သည်ေ
့ ာေူးရနောတွင် မေည့်စွက်ခန့်ေားမခင်း
မပုေြည်။

(ဂ)

ပုေြ
် ခွဲ(ခ)အေ မေည့်စွက်ခန့်ေားသည့် ရကာ်ြေှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အေွဲ့ဝင်၏ သက်တြ်းသည်
ခန့်အပ်သည့် ရန့ေက်ြှစ၍ ငါးနှစ်မေစ်သည်။
အခန်း(၇)
ဖြာ်မေှင်ရုံးအေွဲ့ ေွဲ့စည်းခခင်း

၃၀။

(က) ရကာ်ြေှင်ေွဲ့စည်းဖပီးရနာက် ဦးစီးဌာန၏ ရုံးအေွဲ့ကို ြူလအတည်မပုေားသည့် ေွဲ့စည်းပုံ
အတိုငး် ရကာ်ြေှငရ
် ုံးအေွဲ့အမေစ် ရမပာင်းလဲေြည်။
(ခ)

ရကာ် ြ ေှ င ် သ ည် ရကာ် ြ ေှ င ် ရ ု ံ း အေွ ဲ ့ ၏ ေွ ဲ ့ စည် း ပု ံ က ိ ု မပည် ရ ောင် စ ု အ စိ ု း ေအေွ ဲ ့ ၏
အတည်မပုချက်မေင့် လိုအပ်သလို မပင်ဆင်ေွဲ့စည်းနိုင်သည်။

(ဂ)
၃၁။

ရကာ်ြေှငရ
် ုံးအေွဲ့သည် ရကာ်ြေှငက
် ို တာဝန်ခံေြည်။

ဦးစီးဌာန၏ ညွှန် ကားရေးြှူးချုပ်သည်(က) ရကာ်ြေှငရ
် ုံးအေွဲ့၏ အကကီးအြှူးမေစ်ဖပီး ရကာ်ြေှင်၏ အတွင်းရေးြှူးမေစ်သည်။
(ခ)

ရကာ်ြ ေှင ် အတွ င ်းရေးြှ ူးအမေစ် ရမပာင်းရေွှေ့ တာဝန် ေ ြ်းရဆာင် ခ ျ န
ိ ် တ ွင ် တည်ဆ ဲ
ဝန်ေြ်းစည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့်အညီ နိုငင
် ့ံဝန်ေြ်းအမေစ်ြှ အဖငိြ်းစားယူဖပီး မေစ်
သည်ဟု ြှတ်ယူေြည်။

၃၂။

ရကာ်ြေှင်သည် ရကာ်ြေှင်ရုံးအေွဲ့အကကီးအြှူး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို သီးမခားသတ်ြှတ်

ရပးေြည်။
၃၃။

ရကာ်ြေှငရ
် ုံးအေွဲ့အကကီးအြှူးသည် ရကာ်ြေှင်၏ လြ်းညွှန်ချက်နှင်အ
့ ညီ (က) ရကာ်ြေှငရ
် ုံးဝန်ေြ်းြျားကို ရကာ်ြေှင်ရုံးအေွဲ့၏ ေွဲ့စည်းပုန
ံ ှင့်အညီ သတ်ြှတ်အေည်
အချင်းနှင့် မပည့်ြီသူြျားအား မေည့်တင်းခန့်အပ်နိုငသ
် ည်။
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(ခ)

ရကာ်ြေှငရ
် ုံးဝန်ေြ်းြျား၏ အေည်အချင်း၊ ရဆာင်ေွက်ေြည့် လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစား၊
ဝန်ေြ်းတစ်ဦးချင်း တာဝန်ခွဲရဝပုံနှင့် တာဝန်ခံြှုတို့ကို ေွဲ့စည်းပုံအေ လိုအပ်သလို
သတ်ြှတ်ေားေှိေြည်။

(ဂ)

ရကာ်ြေှင် ရုံးဝန်ေြ်းြျားအား ခန့်အပ်ောတွင် အလုပ်ခန့်ေားြှုဆိုင်ော သရဘာတူညီချက်
စာချုပ်ချုပ်ဆိုမခင်းကို တည်ဆဲအလုပ်သြားဆိုငေ
် ာဥပရေနှင့်အညီ ရဆာင်ေွက်ေြည်။

(ဃ) ရကာ်ြ ေှင ်ရ ုံး ေွဲ့ စည်း ပု ံ အ ေ ခန့်အ ပ် တ ာဝန် ရပးမခင်း၊ အေည် အချင်း သတ်ြ ှတ ် မခင်း၊
ဝန်ေြ်းြျား၏ လစာ၊ စေိတ်နှင့်ချီးမြှင့်ရငွြျား၊ ဝန်ေြ်းစည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား၊ ောေူး
တိုးမြှင်ရ
့ ပးမခင်း၊ ရမပာင်းရေွှေ့မခင်း၊ အနားယူခွင်ရ
့ ပးမခင်း၊ နုတ်ေက
ွ ်ခွင်မ့ ပုမခင်း၊ အရေးယူ
အမပစ်ရပးမခင်းနှင့် ောေူးြှေယ်ေှားမခင်းစသည့် ဝန်ေြ်းရေးောကိစ္စြျားကို သတ်ြှတ်ချက်
ြျားနှင့်အညီ ရဆာင်ေွက်ေြည်။
၃၄။

ရကာ်ြေှင်သည်(က) ရကာ်ြေှငရ
် ုံးအေွဲ့ဝန်ေြ်းြျား၏ ေပိုငခ
် ွင့်နှင်အ
့ ခွင့်အရေးြျားကို ဥပရေနှငအ
့် ညီေေှိရေး
အတွက် စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ရပးေြည်။
(ခ)

ရကာ်ြေှငရ
် ုံးအေွဲ့ ဝန်ေြ်းြျား၏ လုပ်ငန်းစွြ်းရဆာင်ေည် မြှင့်တင်နိုငရ
် ေးအလို့ငာှ
မပည်တ ွင်းမပည်ပ၌ ကျင်းပရသာအခြ်းအနားြျား၊ ရဆွးရနွးပွဲြျားနှင့် သင်တန်းြျား
တက်ရောက် ရလ့လာဆည်းပူးရစေန် စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ရပးေြည်။

(ဂ)

တည်ဆဲလူြှုေူလံရ
ု ေးဥပရေနှင့်အညီ ရကာ်ြေှင်ရုံးအေွဲ့ဝန်ေြ်းြျားကို ြှတ်ပုံတင်၍
ေည့်ဝင်ရ ကးရငွရပးသွငး် ဖပီး အာြခံေားေှရ
ိ ေး၊ အလုပ်ခွင်ေိခိုက်ြှု အာြခံအကျိုး
ခံစားခွင့်ေေှိရေးနှင့် အမခားလူြှုေူလရ
ုံ ေး အကျိုးခံစားခွင့်တို့အတွက် လူြှုေူလုံရေးအေွဲ့
နှင့် ညှိနှိုငး် ရဆာင်ေွက်ရပးေြည်။

(ဃ) ရကာ်ြ ေှင ်ရ ုံး အေွဲ့ ဝန် ေြ်း ြျားက ၎င်းတို့ တာဝန် ယူ ရဆာင် ေွ က် သ ည့ ် လုပ ် ငန်း ၏
ရအာင်မြင်ြှုနှင့် ဆုံးရှုံးြှုတို့ကုိ တာဝန်ခံရစေန် စီြံခန့်ခွဲမခင်းနှင့် ကကီး ကပ်မခင်းတို့ မပုေ
ြည်။
၃၅။

ရကာ်ြေှငရ
် ုံးအေွဲ့ကို ဦးစီးဌာန၏ ဝန်ေြ်းြျားမေင့် ကနဦးေွဲ့စည်းောတွင် ယင်းဝန်ေြ်းြျားနှင့်

ပတ်သက်၍ ရအာက်ပါအတိုငး် စီြံရဆာင်ေွက်ေြည် -
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(က) ဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ေြ်းရဆာင်ခဲ့ရသာ ဝန်ေြ်းြျားက ဤဥပရေအေ ေွဲ့စည်းရသာ
ရကာ်ြေှငရ
် ုံးအေွဲသို့ ၎င်းတို့၏ဆန္ဒအေ ရမပာင်းရေွှေ့တာဝန်ေြ်းရဆာင်သည့်အခါ ယင်း
ဝန်ေြ်းြျားကို ဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ေြ်းရဆာင်ခဲ့စဉ်က ောေူးတာဝန်နှင့် ေပိုင်ခွင့်
ရအာက်ရလျာ့နည်းမခင်းြေှရ
ိ စေန် ညှိနှိုငး် ရဆာင်ေွက်ရပးေြည်။
(ခ)

ရကာ်ြေှငရ
် ုံးအေွဲသို့ ရမပာင်းရေွှေ့ေြ်းရဆာင်ေန် ဆန္ဒြမပုရသာ ဝန်ေြ်းြျားကို ဝန်ကကီး
ဌာနလက်ရအာက်ေှိ သင့်ရလျာ်သည့်ဌ ာန၊ အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို့မေစ်ရစ၊ မပည်ရောင်စု
အစိုးေအေွဲ့၏ သရဘာတူညီချက်မေင့် အမခားမပည်ရောင်စုဝန်ကကီးဌာန လက်ရအာက်ေှိ
သင့်ရလျာ်သည့်ဌာန၊ အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို့မေစ်ရစ ရမပာင်းရေွှေ့ရနောချေားရပးေြည်။

(ဂ)

ရကာ်ြေှငရ
် ုံးအေွဲ့သို့ ရမပာင်းရေွှေ့တာဝန်ေြ်းရဆာင်သည့် ဝန်ေြ်းြျားသည် ြူလနိုင်ငံ့
ဝန်ေြ်းအမေစ်ြှ နုတ်ေက
ွ ်ဖပီးမေစ်ေြည်။

(ဃ) ရကာ်ြေှငေ
် ွဲ့စည်းသည့် ရန့ေက်ြတိုင်ြီ ပင်စင်ခံစားလျက်ေှိရသာ ပုဂ္ဂိုလ်ြျားအတွက်
လည်းရကာင်း၊ ရကာ်ြေှငရ
် ုံးအေွဲသို့ ရမပာင်းရေွှေ့တာဝန်ေြ်းရဆာင်ရသာ ဝန်ေြ်းြျား
အတွ က ် လ ည် း ရကာင် း ၊ ရကာ် ြ ေှ င ် ရ ု ံ း အေွ ဲ ့ သိ ု ့ ရမပာင် း ရေွှေ ့ တာဝန် ေ ြ် း ရဆာင် ေ န်
ဆန္ဒ ြ မပုသည် ့ အ မပင် ပု ေ ် ြ ခွ ဲ ( ခ) အေ သင် ့ ရလျာ် သ ည် ့ ဌာန၊ အေွ ဲ ့ အစည် း တစ် ခ ု ခ ု
သို့ ရမပာင်းရေွှေ့တာဝန်ေြ်းရဆာင်ေန် ဆန္ဒြမပုသည့် ဝန်ေြ်းြျားအတွက် လည်းရကာင်း
လုပ်သက်ဆုရငွ၊ ချ ီးမြှင့်ရငွ၊ ပင်စင်တို့ကုိ တည်ဆဲဥပရေြျားနှင့်အညီ ပင်စင်ဦးစီးဌာနြှ
လျာေားကျခံ ရဆာင်ေွက်ရပးေြည်။
၃၆။

ရကာ်ြေှင်သည် ဤဥပရေအေ မပင်ဆင်ေွဲ့စည်းသည့် ရကာ်ြေှင်ရုံးအေွဲ့၏ ဝန်ေြ်းြျားအတွက်

လုပ်သက်ဆုရငွ၊ ချ ီးမြှင့်ရငွနှင့် အဖငိြ်းစားယူြှုနှင့သ
် က်ဆိုင်သည့် လုပ်သက်ဆုရ ကးဆိုင်ော ကိစ္စေပ်
ြျားကို ရကာ် ြ ေှ င်တ ွ င် ယင်း တိ ု့ တာဝန် ေ ြ်း ရဆာင်ခ ဲ ့ရ သာ အချ န
ိ ် ကာလအတို င်း တွ က်ခ ျက်၍
ရကာ်ြေှငေ
် န်ပုံရငွ၏ အသုံးစေိတ် ရခါင်းစဉ်ရအာက်ြှ ကျခံခွင့်မပုရပးေြည်။
၃၇။

ဦးစီး ဌာန သို ့ ြဟု တ ် ရကာ် ြ ေှ င ်ရု ံး အေွဲ့ သည် ရေွးချယ်ရေးရကာ်ြတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းြျားကို

တာဝန်ယူရဆာင်ေွက်ေြည်။
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အခန်း(၈)
ေန်ပုံဖငွထူဖထာင်ခခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခခင်း
၃၈။

ရကာ်ြေှင်သည် ြိြိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားကို ရအာင်မြင်စွာ ကျင့်သုံးရဆာင်ေွက်

နိုငေ
် န် ရအာက်ပါေရငွြျားမေင့် ရကာ်ြေှင်၏ ဘဏ္ဍာေန်ပုံရငွကို ေူရောင်နိုင်သည်(က) မပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့၏ သရဘာတူညီချက်မေင့် နိုငင
် ရ
ံ တာ်က ကနဦး ြတည်ေုတ်
ရပးေားရသာ ရောက်ပံ့ရငွြျား၊
(ခ)

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုင်ောဥပရေြျားအေ ရကာက်ခံ
ရသာ လိုင်စင်ဆိုင်ောအခရ ကးရငွြျား၊ လှိုင်းနှုန်းစဉ်စီြံခန့်ခွဲခ၊ အခရ ကးရငွ၊ ေဏ်ရ ကး
ရငွ၊ စည်း ကပ်ခ၊ အေိုးအခြျား၊

(ဂ)

ပုေ်ြ ၄၁ အေ ချန်လပ
ှ ်ေားရသာရငွြျား၊

(ဃ) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အကူအညီ သို့ြဟုတ် ဥပရေအေ ေွဲ့စည်းေားရသာ သီးမခားအေွဲ့အစည်း
ြျားြှ ရောက်ပံ့ရငွြျား၊ လှူေါန်းြှုြျားနှင့် နိုင်ငံတကာအေွဲ့အစည်းြျားြှ အရောက်အပံ့
ြျား၊
(င)

မပည်တွင်းမပည်ပ အေွဲ့အစည်းြျားေံြှ ေယူေားရသာ ရချးရငွြျား၊

(စ)

ရကာ်ြေှင်က ပိုင်ဆိုင်ရသာ ပစ္စည်းြျားအား ရောင်းချမခင်း၊ ေုခွဲရောင်းချမခင်း၊ ငှားေြ်း
မခင်း သို့ြဟုတ် အငှားချေားမခင်းြျားြှ ေေှိရသာဝင်ရငွြျား၊

(ဆ) ရကာ်ြေှင်က ေေှိသည့် တိုးပွားရငွြျား။
၃၉။

ရကာ်ြေှင်သည် ဦးစီး ဌာနေံြှ လွှဲရမပာင်းေယူြည့် နိုင်ငံရတာ်၏ ပုံရသပိုင်ပစ္စည်း ြျားအား

မပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့၏ သရဘာတူညီချက်အေ စာေင်းေှိတန်ေးို (Book Value) မေင့် နိုငင
် ရ
ံ တာ်၏
ြတည်ေုတ်ရပးေားရသာ ရငွြျားစာေင်းတွင် ေည့်သွငး် ရော်မပေြည်။
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၄၀။

ရကာ် ြ ေှ င ် သ ည် ဘဏ္ဍာရေးနှ စ ် အ လိ ု က ် စု စ ု ရ ပါင် း ေရငွ ၊ သု ံ း ရငွ ြ ျားကိ ု မပည် ရ ောင် စ ု ၏

ဘဏ္ဍာရငွ အေအသုံး ခန့်ြှန်းရမခရငွစာေင်းတွင် နိုငင
် ရ
ံ တာ်၏ဘဏ္ဍာရငွ အေအသုံးဆိုငေ
် ာဥပရေနှင့်
အညီ သီးမခားေည့်သွင်း၍ ရော်မပေြည်။
၄၁။

လက်ေှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အသုံးစေိတ်ေက်ရကျာ်လွန်၍ ဝင်ရငွေေှိသည့်အခါ ရကာ်ြေှင်

သည် လာြည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွငး် ရဆာင်ေွက်ြည့် ြိြိ၏ စီြံခန့်ခွဲြှုလုပ်ငန်းတာဝန်ြျားအတွက်
ရငွလုံး ရငွေင်းအသုံးစေိတ်၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်စေိတ်၊ အခွန်အခနှင့် ပုေ်ြ ၄၃ (က)ပါ ေန်ပုံရငွြျားကို
လျာေားချန်လှပ်ဖပီး ပိုလျှံသည့်ရငွကို နိုငင
် ရ
ံ တာ်ဘဏ္ဍာေန်ပုံရငွသို့ ရပးသွင်းေြည်။
၄၂။

ရကာ်ြေှငေ
် န်ပုံရငွကို သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင်အ
့ ညီ ရအာက်ပါအတိုငး် သုံးစွဲနိုငသ
် ည်(က) ရကာ်ြေှင်က လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးောတွင်လည်းရကာင်း၊ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျား ရဆာင်
ေွက်ောတွင်လည်းရကာင်း ရကာ်ြေှင်က ကျခံေြည့် ကုန်ကျရငွြျား၊ ရဆာင်ေွက်ေန်
တာဝန်ြျား သို့ြဟုတ် တာဝန်ေိြ
ှ ှုြျားအတွက် ရပးရချမခင်း၊
( ခ)

ဤဥပရေအေ ရပးရချေြည့် လည်ပတ်သုံးစွဲစေိတ်၊ အခွန်အခနှင့် ကုန်ကျစေိတ်ြျား
ရပးရချမခင်း၊

၄၃။

(က) ရကာ်ြေှင်သည် ရအာက်ပါေန်ပုံရငွြျားကို သီးမခားစီေူရောင်ေားေှိဖပီး သတ်ြှတ်ချက်
ြျားနှင့်အညီ စီြံခန့်ခွဲနိုင်သည်(၁)

လုပ်သက်ဆုရ ကးေန်ပုံရငွ

(၂)

ေွံ့ဖေိုးြှုေန်ပုံရငွ၊

(၃)

တန်ေိုးယုတ်ရလျာ့ြှု ေန်ပုံရငွ၊

(၄)

အိုနာစာေန်ပုံရငွ၊

(၅)

သက်သာရချာင်ချရိ ေးေန်ပရ
ုံ ငွ၊

(၆)

သုရတသနေန်ပုံရငွ၊

(၇)

ဆုရ ကးေန်ပုံရငွ၊

(၈)

အမခားလိုအပ်ရသာေန်ပုံရငွ။
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(ခ)

ရကာ်ြေှငရ
် ုံးအေွဲ့အကကီးအြှူးသည် ဝန်ေြ်းြျား၏ စွြ်းရဆာင်ေည်အရပါ်တွင် လည်း
ရကာင်း၊ ရကာ်ြေှင်၏ လုပ်ငန်းရအာင်မြင်ြှုအရပါ်တွင်လည်းရကာင်း သတ်ြှတ်ချက်
နှင့်အညီ တွက်ချက်ေားရသာ ဆုရ ကးကို ရကာ်ြေှင်၏ သရဘာတူညီချက်မေင့် ဆုရ ကး
ေန်ပုံရငွြှ ခံစားခွင့်မပုနိုင်သည်။

၄၄။

(က) ရကာ်ြေှင်သည် ရအာက်ပါတို့ပါဝင်ရသာ နှစ်စဉ်ေသုံးြှန်းရမခရငွစာေင်းကို ရေးဆွဲေြည်(၁)

ဘဏ္ဍာရေးနှစ ်တ ွ င် ရကာက်ခ ံြ ည့် သို ့ြ ဟု တ ် ေေှိ ြ ည် ့ ေန်ပ ုံရငွ အ ားလုံး ၏
ခန့်ြှန်းစာေင်း၊

(၂)
(ခ)

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသုံးမပုြည့် အသုံးစေိတ် ခန့်ြှန်းစာေင်း။

ရကာ်ြေှင်သည် ြိြိ၏ ဘဏ္ဍာရေးစည်းြျဉ်းကို ရေးဆွဲ၍ မပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့၏
အတည်မပုချက် ေယူေားေှိဖပီး၊ ယင်းဘဏ္ဍာရေး စည်းြျဉ်းြျားနှင်အ
့ ညီ ေရငွသုံးရငွြျား
ကို စီြံခန့်ခွဲေြည်။

၄၅။

ရကာ်ြေှင်သည်(က) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးတိုငး် နှစ်ချုပ်ရငွစာေင်းေှငး် တြ်းြျားကို ရေးဆွဲေြည်။
(ခ)

ြိြိ၏ဘဏ္ဍာရငွ အေအသုံး စာေင်းြျားကို (၁)

မြန်ြာနိုင်ငစ
ံ ာေင်းရကာင်စီတွင် ြှတ်ပုံတင်ေားရသာ စာေင်းစစ်အေွဲ့နှင့်ရသာ်
လည်းရကာင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံစာေင်းရကာင်စီဥပရေနှင့်အညီ နိုင်ငံတကာအသိအြှတ်
မပုစာေင်းစစ်အေွဲ့ကဲ့သို့ အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနှငရ
့် သာ်လည်းရကာင်း စစ်ရဆးြှု
ကို ခံယူေြည်။

(၂)

ပုေြ
် ခွဲငယ်(၁)တွင် ြည်သို့ပင်ဆိုရစကာြူ နိုငင
် ံရတာ်ဘဏ္ဍာေန်ပုံရငွသို့ ေရငွ၊
ရပးရငွဆိုင်ော ဆက်စပ်ြှုြျားေှိပါက လိုအပ်သည့် အတိုင်းအတာအေ ဘဏ္ဍာရေး
စည်းြျဉ်းြျားနှင့အ
် ညီ မပည်ရောင်စုစာေင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ စစ်ရဆးြှုကို ခံယူေ
ြည်။
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၄၆။

ရကာ်ြေှင်သည် ဤဥပရေအေ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို ရဆာင်ေွက်နိုငရ
် ေးအတွက် ေန်ပုံရငွ

လိုအပ်ပါက မပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်၏ သရဘာတူညီချက်ေယူနိုင်ေန် မပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့
သို့ တင်မပေြည်။ မပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်က သရဘာတူရ ကာင်း မပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့၏
မပန် ကားစာေေှိသည့်အခါ မပည်တွင်းမပည်ပ အေွဲ့အစည်းြျားေံြရ
ှ ချးရငွ၊ အရောက်အပံ့၊ အကူအညီ
ြျားေယူနိုင်ဖပီး ရချးရငွြျားအတွက် ရကာ်ြေှင်၏ ေန်ပုံရငွြှ မပန်လည်ရပးဆပ်ေြည်။
၄၇။

ရကာ်ြေှင်ြေွဲ့စည်းြီ ဦးစီးဌာနက ေယူေားရသာ ရချးရငွြျားကို ရကာ်ြေှင် ေန်ပုံရငွြှ မပန်လည်

ရပးဆပ်ေြည်။
အခန်း(၉)
စီမံချြ်ဖေးဆွဲခခင်းနှင့်အစီေင်ခံခခင်း
၄၈။

(က) ရကာ်ြေှင်သည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် လုပ်ငန်းကာလ ငါးနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းစီြံချက်
အား ရေးဆွဲမပုစုေားေှိေြည်။
(ခ)

ရကာ်ြေှင်သည် လုပ်ငန်းစီြံချက် အရကာင်အေည်ရော်နိုငြ
် ှုအရမခအရနအရပါ် နှစ်စဉ်
သုံးသပ်၍ လုပ်ငန်းစီြံချက်ကို လိုအပ်သလို မပင်ဆင်နိုင်သည်။

(ဂ)

လုပ်ငန်းစီြံချက်တွင် ရအာက်ပါတို့ကို အရသးစိတ်ရော်မပေြည်(၁)

လုပ်ငန်းစီြံချက်ကာလအတွင်း ရကာ်ြေှင်၏ ေည်ြှန်းချက်ြျားနှင့် ဦးစားရပး
အစီအစဉ်ြျား၊

(၂)

အဆိုပါ ေည်ြှန်းချက်ြျား ရအာင်မြင်ေန်အလို့ငှာ ရကာ်ြေှင်က အရကာင်အေည်
ရော်ြည့် ြဟာဗျူဟာြျားနှင့် ြူဝါေြျား၊

(၃)

ရကာ်ြေှင်က ေည့်သွင်းစဉ်းစားေန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆသည့် အမခားကိစ္စေပ်
ြျား။

၄၉။

ရကာ်ြေှင်သည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဖပီးရနာက် ၆ လ ေက်ရနာက်ြကျရစဘဲ နှစ်ပတ်လည်

အစီေင်ခံစာကို သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီမပုစု၍ မပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့သို့ တင်မပေြည်။
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အခန်း(၁၀)
စုံစမ်းစစ်ဖဆးခခင်း
၅၀။

(က) ရကာ်ြေှင်သည် ရအာက်ပါကိစ္စေပ်ြျားကို စုံစြ်းစစ်ရဆးမခင်း မပုနိုငသ
် ည် (၁)

လိ ု င်စ င် ေ ေှ ိ သူ ၊ ခွ င် ့မပုချက် ေ ေှ ိ သူ သိ ု့ ြဟုတ ် အသိအ ြှတ ်မ ပုလက်ြ ှတ ် ေ ေှ ိ သူ
တစ်ဦးဦး၏လုပ်ရဆာင်ချက် သို့ြဟုတ် အရ ကာင်းကိစ္စတစ်ေပ်ေပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍
ဤဥပရေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်နှငည
့် ီ ြညီ၊

(၂)

၂

( )

ါ ဥပရေတစ် ေ ပ် ေပ် က ို ချ ုိ းရောက် ြှု နှ င် ့ သက်ဆ ို င် သ ည့်

ကိစ္စေပ်တစ်ခုခု၊
(၃)

လိုင်စင်ေေှိသူ၊ ခွင့်မပုချက်ေေှိသူ သို့ြဟုတ် အသိအြှတ်မပုလက်ြှတ် ေေှိသူ
တစ်ဦးဦးက ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို ဝန်ရဆာင်ြှုရပးမခင်း
သို့ြဟုတ် ဝန်ရဆာင်ြှုရပးေန်ပျက်ကွက်မခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စေပ်တစ်ခုခု၊

(၄)

သတင် း အချက် အ လက် နှ င့် ဆက် သွ ယ ်ရ ေးနည် းပညာဆို င် ေ ာဥပရေြျားနှင ့်
သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စတစ်ေပ်ေပ် သို့ြဟုတ် ယင်းဥပရေြျားကို အရကာင်အေည်
ရော်မခင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စေပ်တစ်ခုခု။

(ခ)

ပုေ်ြခွဲ(က)အေ စုံစြ်းသည့် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းအချက်အလက် ရပးနိုင်ြည်ဟု
ေင်မြင်ယူဆေသည့် ြည်သည့်ပုဂ္ဂို လ်ကိုြဆို သတ်ြှတ ်ေားသည့် နည်းလြ်းြျား
အတိုငး် ရကာ်ြေှင်ေံတင်မပရစမခင်း မပုနိုင်သည်။

(ဂ)

ရကာ်ြေှငန
် ှင့် ရကာ်ြေှငရ
် ုံးဝန်ေြ်းြျားသည် ေေှိေားရသာ အချက်အလက်ြျားနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ရကာ်ြေှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ရဆာင်ေွက်ေန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးေန်
သို့ြဟုတ် တာဝန်ြျားကို ေြ်းရဆာင်ေန်အတွက်သာ အသုံးမပုေြည်။

၅၁။ (က)

ရကာ်ြ ေှင ် သ ည် ပုေ ်ြ ၅၀ ပုေ ်ြ ခွဲ (က) အေ စုံ စြ်း စစ် ရဆးမခင်းနှ င့် စပ် လျဉ်း သည့ ်
ရတွ့ေှိချက်အစီေင်ခံစာကို သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ ရေးသားမပုစု၍ စုံစြ်းစစ်ရဆးြှု
ဖပီးလျှင် ဖပီးချင်း အြျားမပည်သူသိသင့်သိေိုက်သည့် သတင်းအချက်အလက်ြျားကို
အချ ိန်နှင့်တစ်ရမပးညီ ေုတ်မပန်ရ ကညာေြည်။
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(ခ)

မပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့ြှ တာဝန်ရပးအပ်သည့် စုံစြ်းစစ်ရဆးမခင်းကို ရဆာင်ေွက်ခဲ့
မခင်းမေစ်လျှင် အစီေင်ခံစာကို မပည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့၏ သရဘာတူညီချက်မေင့် အြျား
မပည်သူသိသင့်သိေိုက်သည့် သတင်းအချက်အလက်ြျားကို ေုတ်မပန်ရ ကညာေြည်။
အခန်း(၁၁)
အဖထွဖထွ

၅၂။

ဤဥပရေအေ ရကာ်ြေှငေ
် ွဲ့စည်းဖပီးသည့်ရန့ေက်ြှစ၍ မြန်ြာနိုင်ငဆ
ံ က်သွယ်ရေးရကာ်ြေှင်

ေွဲ့စည်းမခင်း (မပည်ရောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံရတာ် အစိုးေအေွဲ့အြိန့်ရ ကာ်မငာစာအြှတ် ၁၂၅/၂၀၁၅)
ကို ပယ်ေျက်လက
ို ်သည်။
၅၃။

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနှင်သ
့ က်ဆိုင်ရသာ ဥပရေတစ်ေပ်ေပ်အေ

ေုတ်မပန်ခဲ့သည့် နည်းဥပရေြျား၊ အြိန့်ရ ကာ်မငာစာ၊ အြိန့်၊ ညွှန် ကားချက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်း
ြျားသည် ဤဥပရေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ေပ်ေပ်နှင့် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲပါက ဤဥပရေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား
အတိုင်း လိက
ု ်နာကျင့်သုံးေြည်။
၅၄။

ဤဥပရေ အာဏာတည်သည့် ရန့ေက်ြတိုင်ြီက ဦးစီးဌာန၏ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ရသာ ပိုင်ဆိုင်ြှု

ြျား၊ တာဝန်ေှိြှုြျားနှင့် ဦးစီးဌာနတွင် အပ်နှင်းေားရသာ၊ ရပးေန်ေှိရသာ၊ ေေန်ေှိရသာ သို့ြဟုတ် ပိုင်ဆိုင်
ရသာ အခွင့အ
် ရေးအားလုးံ ၊ စီြံခန့်ခွဲြှုအားလုးံ သို့ြဟုတ် ေိန်းချုပ်ြှုတစ်ေပ်ေပ်သည် ရကာ်ြေှငသ
် ို့
လွှရ
ဲ မပာင်းအပ်နှငး် ဖပီးမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူေြည်။
၅၅။

ရကာ်ြေှငပ
် ိုင် ရငွရ ကးနှင့် ပစ္စည်းြျားသည် နိုငင
် ံရတာ်ပုင
ိ ်ပစ္စည်းမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူေြည်။

၅၆။

ဤဥပရေ အာဏာတည်သည့် ရန့ေက်ြတိုင်ြီ ဦးစီးဌာနက ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် ပဋိဉာဉ်ြျားအားလုံး၊

စာချုပ်စာတြ်းြျား၊ စာေွကစ
် ာတြ်းြျား၊ ရေးသားေားရသာ သို့ြဟုတ် အမခားနည်းမေင့် ရဆာင်ေွက်
ေားေှိရသာ စာေွကစ
် ာတြ်းြျားသည် ရကာ်ြေှငက
်
ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် သို့ြဟုတ် ရကာ်ြေှငန
် ှင်ခ
့ ျုပ်ဆို
ခဲ့သည့် စာေွ က်စ ာတြ်း ြျားအမေစ် လ ည် းရကာင်း ၊ ဦးစီး ဌာနက ေုတ ် ရပးခဲ့ သ ည့် လိ ုင ်စ င်၊ ခွ င့် မပု
ချက်၊ အသိ အြှတ်မပုလက်ြှတ်တို့သည် ရကာ်ြေှင်ြှေုတ်ရပးရသာ လိုင်စင်၊ ခွင့်မပုချက်၊ အသိအြှတ်
မပုလက်ြှတ်ြျားအမေစ်လည်းရကာင်း ြှတ်ယူေြည်။
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၅၇။

ဤဥပရေအေ ရကာ်ြေှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်ဝတ္တေားြျားကို ရဆာင်ေွက်

ောတွင် သရဘာရိုးမေင့်ရဆာင်ေွက်မခင်း သို့ြဟုတ် အားေုတ်ရဆာင်ေွက်မခင်းရ ကာင့် ရကာ်ြေှင်၏
ပျက်ကွက်ြှု သို့ြဟုတ် ရဆာင်ေွက်ြှုတစ်ေပ်ေပ်အတွက် ဥက္ကဋ္ဌ သို့ြဟုတ် အေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးကိုမေစ်ရစ၊
ရကာ်ြေှင်ရုံးအေွဲ့၏ ဝန်ေြ်းတစ်ဦးဦးကိုမေစ်ရစ ောဇဝတ်ရ ကာင်းအေလည်းရကာင်း၊ တေားြရ ကာင်း
အေလည်းရကာင်း တေားစွဲမခင်း၊ အရေးယူမခင်းြေှိရစေ။
၅၈။

ရကာ်ြေှင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ အေွဲ့ဝင် သို့ြဟုတ် ရကာ်ြေှင်ရုံးအေွဲ့ ဝန်ေြ်းတစ်ဦးဦးသည် ဤဥပရေအေ

လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားကို ကျင့်သုံးရဆာင်ေွက်သည့်အခါတွင် ောဇသတ်ကကီး ပုေ်ြ၂၁ အေ
မပည်သူ့ဝန်ေြ်းမေစ်သည်ဟု ြှတ်ယေ
ူ ြည်။
၅၉။

ရကာ်ြေှင်သည် ေေန်ေိရ
ှ သာ နှစ်စဉ်ရ ကး၊ လိင
ု စ
် င်ဆိုင်ော အခရ ကးရငွြျား၊ လှိုင်းနှုန်းစဉ်စီြံ

ခန့်ခွဲခ၊ ေဏ်ရ ကးနှင့် အမခားအခရ ကးရငွြျားကို ရပးရဆာင်ေန် ပျက်ကွက်သူအရပါ် ဝင်ရငွခွန်ြရမပ
ကျန်ရငွမေစ်ဘိသကဲ့သို့ အေရကာက်ခံနိုင်သည်။
၆၀။

ရကာ်ြေှင်သည် ဆက်သွယ်ရေးဥပရေ အခန်း (၁၆) (၁၇) (၁၈)

ဤဥပရေ ပုေ်ြ၂
၆၁။

(င) ပါ

ါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို

ကျင့်သုံးရဆာင်ေွက်ခွင့်ေှိသည်။

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာလုပ်ငန်းြျားကို ရအာင်မြင်စွာ

ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန် ရကာ်ြေှင်သည် ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ရပါင်းစပ်ညှိနှိုငး် ရဆာင်ေွက်ေြည်။
၆၂။

ဤဥပရေပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို အရကာင်အေည်ရော်ရဆာင်ေွက်ောတွင် ရကာ်ြေှင်သည်

လိုအပ်ရသာ အြိန့်ရ ကာ်မငာစာ၊ အြိန့်၊ ညွှန် ကားချက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျားကို ေုတ်မပန်နိုင်သည်။
-----------------------------------------------------------------------------မပည်ရောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငရ
ံ တာ် ေွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေအေ ကျွန်ုပ်လက်ြှတ်ရေးေိုးသည်။

(ပု)ံ ဝင်းမြင့်
နိုငင
် ရ
ံ တာ်သြ္မတ
မပည်ရောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငရ
ံ တာ်

1

၁။

၁

(၈)

၈၆

"

"
၁၅

( ၇)
၁ ၅/

၁၅

။

။

။
။
၉-၈-

၁၉
(

)
၁၉-၈(

၁၉

)
(၇/

။

၁၉)

-၈(၁၆/

၁၉

၁၉) ၌
။

2

၄။
။
၅။

(Effective management)

(Self-interest)

။
၆။

။

၁။
၊
။
၂။
။
၃။
။
၄။
။
၅။
။
၆။

၂၀၁၃

၈၆
။

