2
အခန်ိုး(၂)
စောိုးသံုိုးသကောကယ်ထရိုးလုြ်ငန်ိုးနှင့်စ
် ြ်လ ဉ်ိုး၍ သုထတသနပြြုပခင်ိုး
၃။

ဦီးစီးဌောနသည် ( က ) ကန်စည် သမ
ို့ ဟတ် ဝန်ရဆောင်မှုနှင့်စ
် ပ်လျဉ်ီး၍ လအပ်ရသော စောီးသီးသကောကယ်ရ ီး
ဆင် ော စစ်တမ်ီးရကောက်ယပခင်ီးနှင့်် သရတသနပပြုပခင်ီးတက
ို့
အမျြုီးအစောီးအလက်
ပဖစ်ရစ၊ ရေသအလက်ပဖစ်ရစ၊ ကဏ္ဍအလက်ပဖစ်ရစ ရဆောင် ွက် မည်။
( ခ ) နည်ီးဥပရေခွဲ (က) အ

ရဆောင် ွက် ောတင် သက်ဆင် ောအစီး ဌောန၊ အစီး အဖွဲွဲ့

အစည်ီး၊ တကကသလ်၊ ရကောလပ်၊ သပပ၊ ရကျောင်ီး ၊ အသင်ီးအဖွဲွဲ့တန
ို့ င
ှ ့်် ပီးရပါင်ီး
ရဆောင် ွက်နင်သည်။
( ဂ ) နည်ီးဥပရေခွဲ (က) အ

ရဆောင် ွက်ရသော စစ်တမ်ီးနှင့်် သရတသနပပြုရတွဲ့ ှချက်

တက
ို့ လအပ်ပါက ရကော်မ ှငထ
် တင်ပပ မည်။
( ဃ ) စစ်တမ်ီးနှင့်် သရတသနပပြုရတွဲ့ ှချက်တက
ို့ လအပ်ပါက ပဖန်ို့ရဝပခင်ီးပပြုနင်သည်။
အခန်ိုး ( ၃ )
ထကော်မ္ရှင် ွဲွဲ့စည်ိုးပခင်ိုးနှင်အ
့် စည်ိုးအထဝိုးက င်ိုးြပခင်ိုး
၄။

ဝန်ကကီးဌောနသည် ရကော်မ ှငတ
် င် နင်င့်ဝန်ထမ်ီးမဟတ်သည့်် ရကော်မ ှငအ
် ဖွဲွဲ့ဝင်မျောီးက

အစီး အဖွဲွဲ့က ထည့််သင်ီးဖွဲွဲ့စည်ီးနင်ရ ီးအတက် ရအောက်ပါအတင်ီးရဆောင် ွက် မည်( က ) စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးဆင် ောအသင်ီးအဖွဲွဲ့မျောီးမှ ကယ်စောီးလှယ်မျောီး၏ အမည်စော င်ီး
ရတောင်ီးခပခင်ီး။
( ခ ) စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးဆင် ော ကျွမ်ီးကျင်သ အမည်စော င်ီးပပြုစပခင်ီး။
၅။

နင်င့်ဝန်ထမ်ီးမဟတ်ရသောရကော်မ ှငအ
် ဖွဲွဲ့ဝင်သည်( က ) ပမန်မောနင်ငတင် ရနထင်ရသော ပမန်မောနင်ငသောီး ပဖစ် မည်။
( ခ ) အကျင့််စော တတရကောင်ီးမန်၍ ကယ်စတ်နှစ်ပါီး ကျန်ီးမောသ ပဖစ် မည်။
(ဂ)

က်လက်မှုမ ှ

ွဲ မျှတစော ရဆောင် ွက်သ ပဖစ် မည်။

( ဃ ) ကန်စည် သမ
ို့ ဟတ် ဝန်ရဆောင်မှုနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ ဥပရေဆင် ောပညော ပ်၊ စီးပောီးရ ီး
ဆင် ောပညော ပ် သို့မဟတ် စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးကစစ ပ်တင် ကျွမ်ီးကျင်မှုနှင့််
ဗဟသတ ှသပဖစ် မည်။
၆။

ရကော်မ ှင်၏သက်တမ်ီးသည် အစီး အဖွဲွဲ့၏ သက်တမ်ီးအတင်ီးပဖစ်သည်။

3
၇။

နင်င့်ဝန်ထမ်ီးမဟတ်ရသော ရကော်မ ှင်အဖွဲွဲ့ဝင်တစ်ဦီးဦီးသည် ရအောက်ပါပပြုလပ်မှု တစ် ပ် ပ်

ပပြုလပ်ရကကောင်ီးရပေါ်ရပါက်ပါက ရကော်မ ှင်ဥကကဋ္ဌသည် အစီး အဖွဲွဲ့၏သရ

ောတညချက်ပဖင့်် ရကော်မ ှင်

အဖွဲွဲ့ဝင်အပဖစ်မှ ပ်စွဲနင်သည်(က)

ရကော်မ ှင်၏ဂဏ်သကခောက ထခက်ရစရသော အရပခအရနတစ် ပ် ပ်က ရဆောင်
ွက်ပခင်ီး၊

( ခ ) ရကော်မ ှင်၏ အထီးကစစ ပ်၊ အရ ီးကကီးကစစ ပ်၊ လခခြုမအ
ှု ဆင့််အတန်ီး သတ်မှတ်
ထောီးရသော စမချက် သို့မဟတ် အစအမ သမ
ို့ ဟတ် အရကကောင်ီးအ ောကစစ ပ် တစ်ခခက
ပပင်ပသို့ ရပါက်ကကောီးရစပခင်ီး သမ
ို့ ဟတ် ရပါက်ကကောီးရစ န် အောီးထတ်ပခင်ီး၊
( ဂ ) ရကော်မ ှင်အဖွဲွဲ့ဝင်အပဖစ် ရဆောင် ွက်မှုနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ မမ၏တောဝန်နှင့်် လပ်ပင်ခင့််
တစ် ပ် ပ်ကပဖစ်ရစ၊ ပင်ခင်တ
့် စ် ပ် ပ်ကပဖစ်ရစ ကယ်ကျြုီးစီးပောီးအလို့ငောှ လမ
ွဲ ှောီးစော
အသီးချပခင်ီး။
၈။

ရကော်မ ှငဥ
် ကကဋ္ဌသည် ရကော်မ ှင်အဖွဲွဲ့ဝင်တစ်ဦီးဦီး ရန ောလစ်လပ်လျှင် သို့မဟတ် အသစ်

ထပ်မခန်ို့ထောီး န် လအပ်လျှင် ပပည်ရထောင်စအဆင့်် အစီး ဌောန သမ
ို့ ဟတ် အစီး အဖွဲွဲ့အစည်ီးမှ
ပဖစ်ရစ၊

စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးဆင် ော

အသင်ီးအဖွဲွဲ့မှပဖစ်ရစ၊

ကျွမ်ီးကျင်သမျောီးအနက်မှပဖစ်ရစ အစီး အဖွဲွဲ့၏သရ

စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးဆင် ော

ောတညချက်ပဖင့်် ရကော်မ ှင်အဖွဲွဲ့ဝင်အသစ်

က သက်ဆင် ောလစ်လပ်သည့်် ရန ောအလက် ပဖည့််စက်ခန်ို့ထောီးနင်သည်။
၉။

ပဖည့််စက်ခန်ို့ထောီးပခင်ီးခ သည့််

နင်င့်ဝန်ထမ်ီးမဟတ်ရသော

ရကော်မ ှင်အဖွဲွဲ့ဝင်အသစ်၏

သက်တမ်ီးသည် ရကော်မ ှင်၏ ကျန် ှသည့််သက်တမ်ီးအတင်ီးပဖစ်သည်။
၁၀။

လစ်လပ်ရသော ောထီးသည် ရကော်မ ှင်ဥကကဋ္ဌ ောထီးရန ောပဖစ်ပါက အသစ်ပဖည့််စက်ခန်ို့ထောီး

ပခင်ီး မပပြုနင်မအတင်ီး ေတယဥကကဋ္ဌက ယောယတောဝန်ထမ်ီးရဆောင် မည်။ လစ်လပ်ရသော ောထီး
သည် ေတယဥကကဋ္ဌရန ောပဖစ်ပါက ရကော်မ ှင်ဥကကဋ္ဌက သင့််ရလျော်ရသောအဖွဲွဲ့ဝင် တစ်ဦီးဦီးက ယောယ
တောဝန်ထမ်ီးရဆောင်ရစ မည်။
၁၁။

ရကော်မ ှင်၏သက်တမ်ီးကောလကန်ဆီး၍ ပပန်လည်ဖွဲွဲ့စည်ီးရဆောင် ွက်ပခင်ီး မပပြု ရသီးမ

ကကောီးကောလတ င် စောီးသီးသ ကောက ယ် ရ ီးနှ င့်် စပ် လျဉ်ီး ၍ အထီးက စစ ပ် မျောီးအရပေါ် ဆီးပဖတ်
ရဆောင် ွက် န် လအပ်ပါက ဦီးစီးဌောနသည် ဝန်ကကီးဌောန၏ သရ
နင်သ ည်။

ထသို့ရဆောင် ွက်မှုနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍

ောတညချက်ပဖင့်် ရဆောင် ွက်

ရကော်မ ှင်ပပန်လည်ဖွဲွဲ့စည်ီးပပီးသည့််အချန်တင်

အတည်ပပြုချက် ယ မည်။
၁၂။

ရကော်မ ှင်၏အစည်ီးအရဝီးက တစ်နှစ်လျှင် အနည်ီးဆီး တစ်ကကမ်ကျင်ီးပ မည်။ လအပ်ပါက

အထီးအစည်ီးအရဝီးကျင်ီးပ မည်။
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၁၃။

အစည်ီးအရဝီးက ရကော်မ ှငအ
် ဖွဲွဲ့ဝင် ထက်ဝက်ရကျော် တက်ရ ောက်လျှင် အစည်ီးအရဝီး

အထရပမောက်သည်။ အစည်ီးအရဝီး အထရပမောက် န် လအပ်ရသော ရကော်မ ှင်အဖွဲွဲ့ဝင်အရ အတက်
ပပည့််မရအောင် တက်ရ ောက်နင်ပခင်ီးမ ှလျှင် အစည်ီးအရဝီးက သင့််ရလျော်သည့််ရနို့ က်သို့ ရ ွဲ့ဆင်ီး
ကျင်ီးပ မည်။
၁၄။

ရကော်မ ှငဥ
် ကကဋ္ဌသည် အစည်ီးအရဝီးတင် သ

မတက်ရ ောက်နင်သည့််အခါ ေတယဥကကဋ္ဌက သ
၁၅။

ောပတအပဖစ် ရဆောင် ွက် မည်။ ဥကကဋ္ဌ

ောပတအပဖစ် ရဆောင် ွက် မည်။

ရကော်မ ှင်အစည်ီးအရဝီး ဆီးပဖတ်ချက် ချမှတ် ောတင် ရဆီးရနီးညနှုင်ီးပပီး ဆီးပဖတ်ချက်က

ချမှတ် မည်။ သရ

ောတညမှုမ

ှပါက အစည်ီးအရဝီးသို့ တက်ရ ောက်သည့်် ရကော်မ ှင်အဖွဲွဲ့ဝင်

မျောီး၏ ဆနဒမွဲပဖင့်် ဆီးပဖတ် မည်။ ဆနဒမွဲပဖင့်် ဆီးပဖတ် ောတင် ရကော်မ ှင်အဖွဲွဲ့ဝင်ကယ်စောီးတက်
ရ ောက်သမျောီးသည် မွဲရပီးပင်ခင့်် မ ှရစ ။
၁၆။

အစည်ီးအရဝီးတင် အတည်ပပြုပပီးသည့်် ဆီးပဖတ်ချက်က အစည်ီးအရဝီးတက်ရ ောက်ပခင်ီး

မ ှသည့််အဖွဲွဲ့ဝင်က ကန်ို့ကက်ပခင်ီး၊ ပငင်ီးပယ်ပခင်ီး၊ ပပင်ဆင်ရပပောင်ီးလွဲ န် အဆပပြုပခင်ီးတို့က
ရဆောင် ွက်ခင့််မ ှရစ ။ အစည်ီးအရဝီးတင် အတည်ပပြုပပီးသည့်် ဆီးပဖတ်ချက်ကရကော်မ ှင်အဖွဲွဲ့ဝင်
အောီးလီးက အတည်ပပြုသည့်် ဆီးပဖတ်ချက်အပဖစ် မှတ်ယ မည်။
၁၇။

ရကော်မ ှင်သည် ရကော်မ ှင်အဖွဲွဲ့ဝင်မဟတ်ရသော အစီး ဌောန၊ အစီး အဖွဲွဲ့အစည်ီးတမ
ို့ ှ ပဂ္ြုလ်

နှင့််

ောသော ပ်ဆင် ောကျွမ်ီးကျင်သတက
ို့ လအပ်ပါကအစည်ီးအရဝီးသို့ တက်ရ ောက်ရဆီးရနီးရပီး န်

ဖတ်ကကောီးနင်သည်။ ယင်ီးဖတ်ကကောီးခ သမျောီးသည် ဆနဒမွဲပဖင့်် ဆီးပဖတ် ရသော ကစစ ပ်မျောီးတင်
မွဲရပီးပင်ခင့်် မ ှရစ ။
၁၈။

ရကော်မ ှင်အစည်ီးအရဝီးတင် ရဆီးရနီးသည့်် အရကကောင်ီးကစစ ပ်သည် ရကော်မ ှင်အဖွဲွဲ့ဝင်

တစ်ဦီးဦီး၏ အကျြုီးစီးပောီးနှင့််သက်ဆင်မှု ှလျှင် ယင်ီးအဖွဲွဲ့ဝင်သည် ပါဝင်ဆီးပဖတ် ပင်ခင်မ
့် ှရစ ။
အခန်ိုး (၄)
လုြ်ငန်ိုးထကော်မ္တ ွဲွဲ့စည်ိုးပခင်ိုး
၁၉။

ရကော်မ ှင်သည် ( က ) ဥပရေပေ်မ ၁၂ ပေ်မခွဲ (ဋ) အ လပ်ငန်ီးရကော်မတမျောီးက ဖွဲွဲ့စည်ီး ောတင် အဖွဲွဲ့ဝင်
အနည်ီးဆီး ငါီး ဦီးစပဖင့်် ဖွဲွဲ့စည်ီး မည်။ လအပ်ပါက ပပင်ဆင်ဖွဲွဲ့စည်ီးနင်သည်။
( ခ ) လ ပ် င န်ီး ရကော် မ တ မျောီးက
ပပည် ရထောင် စ နယ် ရပမ၊

သက် ဆ င် ော
တ င်ီး ရေသကကီး

လည်ီး ရကောင်ီး ဖွဲွဲ့ စ ည်ီး န င် သ ည် ။

ကဏ္ဍအလ က် ရသော် လ ည်ီး ရကောင်ီး ၊
သို့ မ ဟ တ်

ပပည် န ယ် အ လ က် ရသော်

5
၂၀။

နင်င့်ဝန်ထမ်ီးမဟတ်ရသော လပ်ငန်ီးရကော်မတအဖွဲွဲ့ဝင်သည် ( က ) ပမန်မောနင်ငတင် ရနထင်ရသော ပမန်မောနင်ငသောီး ပဖစ် မည်။
( ခ ) အကျင့််စော တတရကောင်ီးမန်၍ ကယ်စတ်နှစ်ပါီးကျန်ီးမောသ ပဖစ် မည်။
(ဂ)

က်လက်မှုမ ှ

ွဲ မျှတစောရဆောင် ွက်သ ပဖစ် မည်။

( ဃ ) စောီးသီးသ ကောက ယ် ရ ီးက စစ ပ် တ င် ကျွမ်ီး ကျင် မှု နှ င့်် ဗဟ သ တ ှ မည့်် အ ပပင်
စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးနှင့်သ
် က်ဆင်ရသော နယ်ပယ်တင်အရတွဲ့အကကြု ှသပဖစ် မည်။
၂၁။

လပ်ငန်ီးရကော်မတအဖွဲွဲ့ဝင်သည် ( က ) လပ်ငန်ီးရကော်မတ၏ ဂဏ်သကခောက ထခက်ရစနင်သည့်် သမ
ို့ ဟတ် ထခက်နင်
သည်ဟ ယဆ သည့်် လပ်ငန်ီးမျောီး၊ လှုပ် ှောီးမှုမျောီး သမ
ို့ ဟတ် ရဆောင် ွက်ချက်မျောီး
တင် ပါဝင်လပ်ကင်ရဆောင် ွက်ပခင်ီးမှ ရ ှောင်ကကဉ် မည်။
( ခ ) အဖွဲွဲ့ဝင်အချင်ီးချင်ီး အပပန်အလှန် ရလီးစောီးမှုနှင့််နာီးလည်မှုက အရလီးထောီး မည်။
( ဂ ) လပ်ငန်ီးတောဝန်နှင့််လပ်ပင်ခင့််က အလွဲသီးစောီးပပြုပခင်ီးမှ ရ ှောင်ကကဉ် မည်။
( ဃ ) ပပင်ပသို့ ရပါက်ကကောီး န် မသင့််ရသော ရဖော်ထတ်ရတွဲ့ ှချက်နှင့်် ရဆီးရနီးချက်တို့က
မရပါက်ကကောီးရစ န် ထန်ီးသမ်ီး မည်။
( င ) လပ်ငန်ီးဆင် ော သတင်ီးအချက်အလက်နှင့်် စော ွက်စောတမ်ီးတက
ို့
လခခြုမှုအဆင့််
အတန်ီးအ ထန်ီးသမ်ီး မည်။
( စ ) ရကော်မ ှင်က အခါအောီးရလျော်စော ချမှတ်ထောီးရသော စည်ီးကမ်ီးချက်မျောီးက ရလီးစောီး
လက်နာ မည်။
အခန်ိုး (၅)
စောိုးသံုိုးသထရိုးရောထကော်မ္တ ွဲွဲ့စည်ိုးပခင်ိုးနှင့်် အစည်ိုးအထဝိုးက င်ိုးြပခင်ိုး

၂၂။

ရကော်မ ှင်သည် စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးဆင် ော ကစစ ပ်မျောီး ရဆောင် ွက် န်၊ စောီးသီးသ

နှင့်် စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှငတ
် အ
ို့ ကကောီး အပငင်ီးပောီးမှုဆင် ောကစစ ပ်က ရပဖ ှင်ီးရပီး န်နှင့်် အတည်ပပြု
ဆီးပဖတ်ရပီးနင် န် ရအောက်ပါပဂ္ြုလ်မျောီး ပါဝင်ရစလျက် တင်ီးရေသကကီး သမ
ို့ ဟတ် ပပည်နယ်
စောီးသီးသရ ီး ောရကော်မတက အဖွဲွဲ့ဝင် ဦီးရ ငါီးဦီး မှ ကီးဦီး အထ “မ” ဂဏန်ီးပဖင့်် ဖွဲွဲ့စည်ီး မည် ( က ) တင်ီးရေသကကီး သမ
ို့ ဟတ် ပပည်နယ်အစီး အဖွဲွဲ့က

ဥကကဋ္ဌ

တောဝန်ရပီးအပ်သည့်် ဝန်ကကီး
( ခ ) တင်ီးရေသကကီး သမ
ို့ ဟတ် ပပည်နယ်အစီး အဖွဲွဲ့က တောဝန်
ရပီးအပ်သ

ေတယဥကကဋ္ဌ
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( ဂ ) တင်ီးရေသကကီး သမ
ို့ ဟတ် ပပည်နယ် အရထရထအပ်ချြုပ်ရ ီး

အဖွဲွဲ့ဝင်

ဦီးစီးဌောနက တောဝန်ရပီးအပ်သ
( ဃ ) တင်ီးရေသကကီး သမ
ို့ ဟတ် ပပည်နယ် ွဲတပ်ဖွဲွဲ့က တောဝန်ရပီးအပ်သ
( င ) တင်ီးရေသကကီး သို့မဟတ် ပပည်နယ်ဦီးစီးမှ ီး

အဖွဲွဲ့ဝင်
အတင်ီးရ ီးမှ ီး

စောီးသီးသရ ီး ောဦီးစီးဌောန
၂၃။

ရကော်မ ှင်သည် စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးဆင် ောကစစ ပ်မျောီးရဆောင် ွက် န်၊ စောီးသီးသနှင့််

စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်တို့အကကောီး အပငင်ီးပောီးမှုဆင် ောကစစ ပ်က ရပဖ ှင်ီးရပီး န်နှင့်် အတည်ပပြု
ဆီးပဖတ်ရပီးနင် န်အတက် ရအောက်ပါပဂ္ြုလ်မျောီး ပါဝင်ရစလျက် ပပည်ရထောင်စနယ်ရပမ စောီးသီးသ
ရ ီး ောရကော်မတက အဖွဲွဲ့ဝင်ဦီးရ ငါီးဦီး မှ ကီးဦီး အထ “မ” ဂဏန်ီးပဖင့်် ဖွဲွဲ့စည်ီး မည် ( က ) ရနပပည်ရတော်ရကောင်စဝင်

ဥကကဋ္ဌ

( ခ ) ရနပပည်ရတော်ရကောင်စကတောဝန်ရပီးအပ်သ

ေတယဥကကဋ္ဌ

( ဂ ) ရနပပည်ရတော်စည်ပင်သောယောရ ီးရကော်မတက တောဝန်ရပီးအပ်သ

အဖွဲွဲ့ဝင်

( ဃ ) ရနပပည်ရတော် ွဲတပ်ဖွဲွဲ့က တောဝန်ရပီးအပ်သ

အဖွဲွဲ့ဝင်

( င ) ရနပပည်ရတော်ဦီးစီးမှ ီး

အတင်ီးရ ီးမှ ီး

စောီးသီးသရ ီး ောဦီးစီးဌောန
၂၄။

ရကော်မ ှင်သည် နည်ီးဥပရေ ၂၂ နှင့်် နည်ီးဥပရေ ၂၃ တအ
ို့
ဖွဲွဲ့စည်ီးထောီးရသော ရကော်မတ

မျောီးက လအပ်ပါက ပပင်ဆင်ဖွဲွဲ့စည်ီးနင်သည်။
၂၅။

နင်င့်ဝန်ထမ်ီးမဟတ်ရသော ရကော်မတအဖွဲွဲ့ဝင်သည် ( က ) ပမန်မောနင်ငတင် ရနထင်ရသော ပမန်မောနင်ငသောီး ပဖစ် မည်။
( ခ ) အကျင့််စော တတရကောင်ီးမန်၍ ကယ်စတ်နှစ်ပါီးကျန်ီးမောသ ပဖစ် မည်။
(ဂ)

က်လက်မှုမ ှ

ွဲ မျှတစောရဆောင် ွက်သ ပဖစ် မည်။

( ဃ ) စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးကစစ ပ်တင်

ကျွမ်ီးကျင်မှုနှင့််

ဗဟသတ ှ မည့််အပပင်

စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးနှင့်သ
် က်ဆင်ရသောနယ်ပယ်တင် အရတွဲ့အကကြု ှသပဖစ် မည်။
၂၆။

ရကော်မတ၏သက်တမ်ီးသည် အစီး အဖွဲွဲ့၏ သက်တမ်ီးအတင်ီးပဖစ်သည်။
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၂၇။

ရကော်မတအဖွဲွဲ့ဝင်တစ်ဦီးဦီးသည်

ရအောက်ပါအရကကောင်ီးတစ် ပ် ပ်

ပဖစ်ရပေါ်သည့််အခါ

ရကော်မတအဖွဲွဲ့ဝင်အပဖစ်မှ အလအရလျောက် ပ်စွဲ မည်( က ) ကယ်လန်ပခင်ီး၊
( ခ ) မမ၏ဆနဒအရလျောက်နတ်ထက်ပခင်ီး၊
( ဂ ) ကျန်ီးမောရ ီးဝန်ကကီးဌောနက သတ်မှတ်ထောီးသည့်် ဆ ောဝန် သို့မဟတ် ရဆီးအဖွဲွဲ့၏
စစ်ရဆီးရတွဲ့ ှချက်အ

တောဝန်က ဆက်လက်ထမ်ီးရဆောင်နင်စမ်ီး မ ှရတော့်သည်

အထ ကျန်ီးမောရ ီး ချြုွဲ့ယင်ီးပခင်ီး၊
( ဃ ) အကျင့််စော တတနှင့််သက်ဆင်ရသော ပပစ်မှုတစ်ခခအ ပပစ်ေဏ်ကျခပခင်ီး၊
( င ) ရပီးအပ်ထောီးရသော တောဝန်က ရကျပန်စော မထမ်ီးရဆောင်နင်ပခင်ီး။
၂၈။

ရကော်မတဥကကဋ္ဌသည် နင်င့်ဝန်ထမ်ီးမဟတ်သည့်် ရကော်မတအဖွဲွဲ့ဝင်တစ်ဦီးဦီးက ရအောက်ပါ

ရဆောင် ွက်မှု တစ် ပ် ပ်ပပြုလပ်ရကကောင်ီး ရပေါ်ရပါက်ပါက ရကော်မ ှင်၏ သရ

ောတညချက်ပဖင့််

ရကော်မတအဖွဲွဲ့ဝင်အပဖစ်မှ ပ်စွဲနင်သည်( က ) ရကော်မ ှင် သမ
ို့ ဟတ် ရကော်မတ၏ ဂဏ်သကခောက ထခက်ရစရသော အရပခအရန
တစ် ပ် ပ်က ရဆောင် ွက်ပခင်ီး သမ
ို့ ဟတ် ပပင်ပရန ောတစ်ခခ၌ ထတ်ရဖော်ရပပော
ကကောီးပခင်ီး၊
( ခ ) ရကော်မ ှင် သို့မဟတ် ရကော်မတ၏ အထီးကစစ ပ်၊ အရ ီးကကီးကစစ ပ်၊ လခခြုမှု
အဆင့််အတန်ီး သတ်မှတ်ထောီးရသော စမချက် သမ
ို့ ဟတ် အစအမ သမ
ို့ ဟတ်
အရကကောင်ီးအ ော

ကစစ ပ်တစ်ခခက

ပပင်ပသို့

ရပါက်ကကောီးရစပခင်ီး

သမ
ို့ ဟတ်

ရပါက်ကကောီးရစ န် အောီးထတ်ပခင်ီး၊
( ဂ ) ရကော်မတအဖွဲွဲ့ဝင်အပဖစ် ရဆောင် ွက်မှုနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ မမ၏တောဝန်နှင့််လပ်ပင်ခင့််
တစ် ပ် ပ်ကပဖစ်ရစ၊

ပင်ခင်တ
့် စ် ပ် ပ်ကပဖစ်ရစ

ကယ်ကျြုီးစီးပောီးအလို့ငှော

လမ
ွဲ ှောီးစော အသီးချပခင်ီး။
၂၉။

ရကော်မတဥကကဋ္ဌသည် လစ်လပ်သောီးရသော နင်င့်ဝန်ထမ်ီးမဟတ်ရသော ရကော်မတအဖွဲွဲ့ဝင်

ရန ောတင် ပဖည့််စက်ခန်ို့အပ်တောဝန်ရပီးမည့််ရကော်မတအဖွဲွဲ့ဝင်၏ အမည်စော င်ီးကလစ်လပ်သောီးသည့််
ရနို့ က်မှ ၄၅ က်အတင်ီး ရကော်မ ှင်သို့ တင်ပပ မည်။
၃၀။

ပဖည့််စက်ခန်ို့ထောီးပခင်ီးခ သည့်် နင်င့်ဝန်ထမ်ီးမဟတ်ရသော အဖွဲွဲ့ဝင်အသစ်၏ သက်တမ်ီး

သည် ၎င်ီးဆက်ခရသော မလအဖွဲွဲ့ဝင်ရန ော၏ ကျန် ှသည့်် သက်တမ်ီးအတင်ီးသောပဖစ်သည်။ မလ
အဖွဲွဲ့ဝင်၏ သက်တမ်ီး အနည်ီးဆီး ရပခောက်လကျန်မှသော ပဖည့််စက်ခန်ို့ထောီး မည်။
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၃၁။

ရကော်မတ၏ ပမှန်အစည်ီးအရဝီးက အနည်ီးဆီး သီးလလျှင် တစ်ကကမ်ကျင်ီးပ မည်။

လအပ်ပါက အထီးအစည်ီးအရဝီးကျင်ီးပ မည်။
၃၂။

အစည်ီးအရဝီးက ရကော်မတအဖွဲွဲ့ဝင် ထက်ဝက်ရကျော် တက်ရ ောက်လျှင် အစည်ီးအရဝီး

အထရပမောက်သည်။ အစည်ီးအရဝီးအထရပမောက် န် လအပ်ရသော ရကော်မတ အဖွဲွဲ့ဝင်အရ အတက်
ပပည့််မရအောင် တက်ရ ောက်နင်ပခင်ီးမ ှလျှင် အစည်ီးအရဝီးက သင့််ရလျော်သည့်် ရနို့ က်သို့ ရ ွဲ့ဆင်ီး
ကျင်ီးပ မည်။
၃၃။

ရကော်မတဥကကဋ္ဌသည် အစည်ီးအရဝီးတင် သ

မတက်ရ ောက်နင်သည့််အခါ ေတယဥကကဋ္ဌက သ
၃၄။

ောပတအပဖစ် ရဆောင် ွက် မည်။ ဥကကဋ္ဌ

ောပတအပဖစ် ရဆောင် ွက် မည်။

ရကော်မတ အစည်ီးအရဝီးဆီးပဖတ်ချက်မျောီး ချမှတ် ောတင် ရဆီးရနီးညနှုင်ီးပပီး ဆီးပဖတ်ချက်က

ချမှတ် မည်။ သရ

ောတညမှုမ

ှပါက အစည်ီးအရဝီးသတ
ို့ က်ရ ောက်သည့်် ရကော်မတအဖွဲွဲ့ဝင်မျောီး၏

ဆနဒမွဲပဖင့်် ဆီးပဖတ် မည်။ ဆနဒမွဲပဖင့်် ဆီးပဖတ် ောတင် ရကော်မတအဖွဲွဲ့ဝင်ကယ်စောီး တက်ရ ောက်သ
မျောီးသည် မွဲရပီးပင်ခင့်် မ ှရစ ။
၃၅။

အစည်ီးအရဝီးတင် အတည်ပပြုပပီးသည့်် ဆီးပဖတ်ချက်မျောီးက အစည်ီးအရဝီးတက်ရ ောက်ပခင်ီး

မ ှသည့်် အဖွဲွဲ့ဝင်မျောီးက ကန်ို့ကက်ပခင်ီး၊ ပငင်ီးပယ်ပခင်ီး၊ ပပင်ဆင်ရပပောင်ီးလွဲ န် အဆပပြုပခင်ီးတို့က
ရဆောင် ွက်ခင့််မ ှရစ ။ အစည်ီးအရဝီးတင် အတည်ပပြုပပီးသည့်် ဆီးပဖတ်ချက်မျောီးက ရကော်မတ
အဖွဲွဲ့ဝင်အောီးလီးက အတည်ပပြုသည့်် ဆီးပဖတ်ချက်မျောီးအပဖစ် မှတ်ယ မည်။
၃၆။

ရကော်မတသည် လအပ်ပါက ရကော်မတအဖွဲွဲ့ဝင် မဟတ်ရသော

ောသော ပ်ဆင် ောကျွမ်ီးကျင်သ

မျောီးက အစည်ီးအရဝီးသို့ တက်ရ ောက်ရဆီးရနီးရပီး န် ဖတ်ကကောီးနင်သည်။ ယင်ီးဖတ်ကကောီးခ သမျောီး
သည် ဆနဒမွဲပဖင့်် ဆီးပဖတ် ရသောကစစ ပ်မျောီးတင် မွဲရပီးပင်ခင့််မ ှရစ ။
၃၇။

ရကော်မတအတင်ီးရ ီးမှ ီးသည် အစည်ီးအရဝီးမှတ်တမ်ီးက အစည်ီးအရဝီးတက်ရ ောက်သည့််

ရကော်မတ အဖွဲွဲ့ဝင်မျောီးထ ပဖန်ို့ရဝ၍ စနစ်တ ကျ မှတ်တ မ်ီးထောီး ှ မည်။
၃၈။

ရကော်မတအတင်ီးရ ီးမှ ီးသည် အစည်ီးအရဝီး ကျင်ီးပမည့်် ရန ော၊ ရနို့ က်၊ အချန်နှင့််

အစည်ီးအရဝီးတင် ရဆီးရနီးမည့်် အရကကောင်ီးအ ောမျောီးက အစည်ီးအရဝီး မကျင်ီးပမ ကကြုတင်
အရကကောင်ီးကကောီး မည်။
၃၉။

ရကော်မတအဖွဲွဲ့ဝင်မျောီးသည် ( က ) ရကော်မတ၏လပ်ငန်ီးတောဝန်မျောီးနှင့်် ဂဏ်သကခောက ထခက်ရစနင်သည့်် သမ
ို့ ဟတ်
ထခက်နင်သည်ဟ ယဆ သည့််လပ်ငန်ီးမျောီး၊ လှုပ် ှောီးမှုမျောီး သမ
ို့ ဟတ် ရဆောင် ွက်
ချက်မျောီးတင် ပါဝင်လပ်ကင်ရဆောင် ွက်ပခင်ီးမှ ရ ှောင်ကကဉ် မည်။
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( ခ ) ရကော်မတအဖွဲွဲ့ဝင်အချင်ီးချင်ီး အပပန်အလှန်ရလီးစောီးမှုနှင့်် နာီးလည်မှုက အရလီးထောီး
မည်။
( ဂ ) ဥပရေနှင့်် ဤနည်ီးဥပရေမျောီးပါ ရကော်မတ၏ လပ်ငန်ီးတောဝန်နှင့်် လပ်ပင်ခင်က
့်
အလွဲသီးစောီးပပြုပခင်ီးမှ ရ ှောင်ကကဉ် မည်။
( ဃ ) ရကော်မတအစည်ီးအရဝီး၏ ဆီးပဖတ်ချက်အ ပပင်ပသို့ ရပါက်ကကောီး န် မသင့််ရသော
အစည်ီးအရဝီးတင် ရဆီးရနီးရပပောကကောီးချက်၊ ဆီးပဖတ်ချက်တက
ို့ မရပါက်ကကောီးရစ န်
ထန်ီးသမ်ီး မည်။
( င ) စမခန်ို့ခွဲရ ီးနည်ီးလမ်ီးအ

အရ ီးယရဆောင် ွက်မှုနှင့််

စပ်လျဉ်ီး၍လည်ီးရကောင်ီး၊

အယခတင်သင်ီးလောမှုအရပေါ်တင်လည်ီးရကောင်ီး ရကော်မတက အဆီးအပဖတ်ရပီးပခင်ီး၊
အရ ီးယရဆောင် ွက်ပခင်ီးမပပြုမ ထတ်ရဖော်ရပပောကကောီးပခင်ီးတက
ို့ ရ ှောင်ကကဉ် မည်။
( စ ) ရကော်မတ၏ လပ်ငန်ီးဆင် ော သတင်ီးအချက်အလက်နှင့်် စော ွက်စောတမ်ီးတို့က
လခခြုမှုအဆင့််အတန်ီးအ ထန်ီးသမ်ီး မည်။
( ဆ ) ရကော်မ ှင် သို့မဟတ် ရကော်မတက အခါအောီးရလျော်စော ချမှတ်ထောီးရသော စည်ီးကမ်ီး
ချက်မျောီးက ရလီးစောီးလက်နာ မည်။
၄၀။

ရကော်မ ှင်သည်(က)

စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးဆင် ော ကစစ ပ်မျောီးရဆောင် ွက် န် ကယ်ပင်အပ်ချြုပ်ခင့်် တင်ီး
သို့မဟတ် ကယ်ပင်အပ်ချြုပ်ခင့်် ရေသ၏ သက်ဆင် ော တင်ီး သမ
ို့ ဟတ် ရေသဦီးစီး
အဖွဲွဲ့က တောဝန်ရပီးအပ်သက ဥကကဋ္ဌအပဖစ် လည်ီးရကောင်ီး၊ ဦီးစီးဌောနက တောဝန်
ရပီးအပ်သက အတင်ီးရ ီးမှ ီးအပဖစ် လည်ီးရကောင်ီး ပါဝင်ရစလျက် အဖွဲွဲ့ဝင် ဦီးရ
သီးဦီး မှ ငါီးဦီး အထ ပါဝင်ရသော ကယ်ပင်အပ်ချြုပ်ခင့်် တင်ီး သမ
ို့ ဟတ် ကယ်ပင်
အပ်ချြုပ်ခင့်် ရေသ စောီးသီးသရ ီး ောရကော်မတက ဖွဲွဲ့စည်ီး၍ လပ်ငန်ီးတောဝန်မျောီးက
သတ်မှတ်နင်သည်။

( ခ ) စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးဆင် ော

ကစစ ပ်မျောီး

ရဆောင် ွက် န်

ခရင်အရထရထ

အပ်ချြုပ်ရ ီးမှ ီးက ဥကကဋ္ဌအပဖစ်လည်ီးရကောင်ီး၊ ဦီးစီးဌောနခရင်ဦီးစီးမှ ီးကအတင်ီးရ ီးမှ ီး
အပဖစ်လည်ီးရကောင်ီး ပါဝင်ရစလျက် အဖွဲွဲ့ဝင်ဦီးရ

သီးဦီးမှ ငါီးဦီးအထ ပါဝင်ရသော

ခရင်စောီးသီးသရ ီး ောရကော်မတက ဖွဲွဲ့စည်ီး၍လပ်ငန်ီးတောဝန်မျောီးက သတ်မှတ်နင်
သည်။
( ဂ ) နည်ီးဥပရေခွဲ (က) နှင့်် (ခ) အ
ပပင်ဆင်ဖွဲွဲ့စည်ီးနင်သည်။

ဖွဲွဲ့စည်ီးရသော ရကော်မတမျောီးက လအပ်ပါက
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အခန်ိုး(၆)
စံုစမ္်ိုးစစ်ထ
၄၁။

ိုးထရိုးအ ွဲွဲ့ ွဲွဲ့စည်ိုးပခင်ိုးနှင့်် စံုစမ္်ိုးစစ်ထ

ိုးထ

ောင်ရွက်ပခင်ိုး

ရကော်မတသည် စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးနှငစ
့်် ပ်လျဉ်ီး၍ ကကီးမောီးရသောနစ်နာဆီးရီးှု မှု ပဖစ်ရစ

နင်သည့်် သမ
ို့ ဟတ် ရ

ီးအနတ ောယ်ပဖစ်ရစနင်သည့်် ကန်စည် သမ
ို့ ဟတ် ဝန်ရဆောင်မှုနှင့်် စပ်လျဉ်ီး၍

ကစစ ပ်အလက် မှန်ကန်မှု

ှ မ ှ စစမ်ီးနင် န်အလို့ငောှ ရအောက်ပါပဂ္ြုလ်မျောီး ပါဝင်သည့်် စစမ်ီး

စစ်ရဆီးရ ီးအဖွဲွဲ့က ဖွဲွဲ့စည်ီးနင်သည် ( က ) ရကော်မတ ဥကကဋ္ဌ က တောဝန်ရပီးအပ်သည့််

အဖွဲွဲ့ရခါင်ီးရဆောင်

ပပန်တမ်ီးဝင်အ ော ှအဆင့််ရအောက် မနမ့််ရသော
အ ောထမ်ီးတစ်ဦီး
( ခ ) သက်ဆင် ောအစီး ဌောန၊ အစီး အဖွဲွဲ့အစည်ီးမှ ကယ်စောီးလှယ်မျောီး

အဖွဲွဲ့ဝင်

( ဂ ) ကန်စည် သို့မဟတ် ဝန်ရဆောင်မှုနှင့်စ
် ပ်လျဉ်ီး သည့််

အဖွဲွဲ့ဝင်

ောသော ပ်ဆင် ော ကျွမ်ီးကျင်သ
( ဃ ) သက်ဆိုငရ
် ာကကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦး
၄၂။

အတင်းကရးမ း

စစမ်ီးစစ်ရဆီးရ ီးအဖွဲွဲ့သည် စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ ကကီးမောီးရသော နစ်နာ

ဆီးရီးှု မှုပဖစ်ရစနင်သည့်် သမ
ို့ ဟတ် ရ
က မှန်ကန်မှု

ီးအနတ ောယ်ပဖစ်ရစနင်သည့်် ကန်စည် သို့မဟတ် ဝန်ရဆောင်မှု

ှ မ ှ စစမ်ီးစစ်ရဆီး ောတင် လအပ်ပါက သက်ဆင်သမျောီးက စစမ်ီးစစ်ရဆီးခင့််၊

သက်ရသခအရထောက်အထောီး သမ
ို့ ဟတ် စော ွက်စောတမ်ီး ယစစ်ရဆီးခင့််နှင့်် မတတ ကီးယခင့်် ှသည်။
၄၃။

စစမ်ီးစစ်ရဆီးရ ီးအဖွဲွဲ့သည် ( က ) နည်ီးဥပရေ ၄၂ အ

ှလောရသော သက်ရသခအရထောက်အထောီးက

ယ ောတင်

ကန်စည်/ဝန်ရဆောင်မှု စစမ်ီးစစ်ရဆီးပခင်ီးပစ [ ပစ (၁) ] တင် ရ ီးသင်ီး မည်။
( ခ ) စစမ်ီးစစ်ရဆီး ရတွဲ့ ှချက်မျောီးနှင့်စ
် ပ်လျဉ်ီး၍ သက်ဆင် ောရကော်မတထ အချန်နှင့််
တစ်ရပပီးည အစ င်ခ တင်ပပ မည်။
( ဂ ) နည်ီးဥပရေခွဲ (ခ) အ

အစ င်ခတင်ပပ ောတင် သက်ရသခအရထောက်အထောီးနှင့််

စော ွက်စောတမ်ီးတက
ို့ ပီးတွဲတင်ပပ မည်။
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၄၄။

စစမ်ီးစစ်ရဆီးရ ီးအဖွဲွဲ့ဝင်သည် (က)

မမ၏ လပ်ငန်ီးတောဝန်မျောီးနှင့်် ဂဏ်သကခောက ထခက်ရစနင်သည့်် သမ
ို့ ဟတ်
ထခက်နင်သည်ဟ ယဆ သည့််လပ်ငန်ီးမျောီး၊ လှုပ် ှောီးမှုမျောီး သို့မဟတ် ရဆောင် ွက်
ချက်မျောီးတင် ပါဝင်လပ်ကင် ရဆောင် ွက်ပခင်ီးမှ ရ ှောင်ကကဉ် မည်။

(ခ)

မမ၏လပ်ငန်ီးတောဝန်နှင့်် လပ်ပင်ခင့််က အလသ
ွဲ ီးစောီးပပြုပခင်ီးမှ ရ ှောင်ကကဉ် မည်။

(ဂ)

စစမ်ီးစစ်ရဆီးရ ီးအဖွဲွဲ့၏ လပ်ငန်ီးဆင် ော သတင်ီးအချက်အလက်နှင့်် စော ွက်
စောတမ်ီးတ၏
ို့ လခခြုရ ီးက ထန်ီးသမ်ီး မည်။

(ဃ)

ရကော်မ ှင် သို့မဟတ် ရကော်မတက အခါအောီးရလျော်စော ချမှတ်ထောီးရသော စည်ီးကမ်ီး
ချက်မျောီးက ရလီးစောီးလက်နာ မည်။
အခန်ိုး(၇)
စစ်ထ

၄၅။

စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှသည် ရ

ိုးထရိုးအရောရှ၏ အခန်ိုးကဏ္ဍ
ီးအနတ ောယ် ှသည်ဟ ထင်ပမင်ယဆပါက ရစျီးကက်အတင်ီး ှ

ကန်စည်ကလည်ီးရကောင်ီး၊ ရစျီးကက်မရ ောက်မကန်စည်ကလည်ီးရကောင်ီး စမ်ီးသပ်စစ်ရဆီး န် လ
ရလောက်သည့််ပမောဏက

နမနာ ယနင်သည်။

ထသရ
ို့ ဆောင် ွက် ောတင်

နမနာကန်စည်က

အဖီးစောီးနာီးပဖင့်် ပဖစ်ရစ၊ အခမွဲ့်ပဖစ်ရစ ယရဆောင် ွက်နင်သည်။
၄၆။

စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှသည် ရ ီးကက်ရစောင့််ကကည့််စစ်ရဆီး ောတင် စောီးသီးသ၏ အခင့််အရ ီးက

ကောကယ် န်ရသော်လည်ီးရကောင်ီး၊
ရ

ကန်စည်က

ရစောင့််ကကည့််စစ်ရဆီးနင် န်ရသော်လည်ီးရကောင်ီး၊

ီးအနတ ောယ် ှရသော ကန်စည်က ရ ီးကက်အတ င်ီး မှ ပရပျောက်ရစ န်ရသော်လည်ီးရကောင်ီး၊

စည်ီးကမ်ီးချက်မျောီးနှင့််အည လက်နာကျင့််သီး ရဆောင် ွက် မည်။
၄၇။

စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှသည် ကန်စည် သမ
ို့ ဟတ် ဝန်ရဆောင်မှု ရစောင့််ကကည့််စစ်ရဆီးပခင်ီးက

တောဝန်ရပီးအပ်ခ သည့်် နယ်ရပမဧ ယောအတင်ီးတင်သော ရဆောင် ွက် မည်။
၄၈။

စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှသည် နယ်ရပမဧ ယောရကျော်လန်၍ ရစောင့််ကကည့််စစ်ရဆီး မည့်် ကစစ ပ်

ရပေါ်ရပါက်ပါက သက်ဆင် ောဦီးစီးမှ ီးရီး၏ သရ
၄၉။

ောတညချက်ပဖင့်် ပီးရပါင်ီးရဆောင် ွက်နင်သည်။

စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှသည် အပခောီးနယ်ရပမဧ ယောမှ ရ

ီးအနတ ောယ် ှရသောကန်စည် သမ
ို့ ဟတ်

ဝန်ရဆောင်မှု၏ သတင်ီးအချက်အလက်မျောီးက ယင်ီး၏နယ်ရပမဧ ယောတင် သတင်ီးပဖန်ို့ရဝခင့်် ှ
သည်။
၅၀။

စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှသည် စောီးသီးသ တင်ကကောီးမှုနှငစ
့်် ပ်လျဉ်ီးသည့်် ကန်စည် သို့မဟတ်

ဝန်ရဆောင်မှုက ရ ီးကက်အတင်ီး စစမ်ီးစစ်ရဆီး ောတင်( က ) တင်ကကောီးစောပစ [ ပစ (၂) ] တင် ရ ီးသောီးပဖည့််သင်ီးထောီးသည့်် အချက်အလက်
အောီးလီး မှန်ကန်မှု ှ မ ှ စစမ်ီးစစ်ရဆီး မည်။
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( ခ ) ကန်စည် သို့မဟတ် ဝန်ရဆောင်မှု ဝယ်ယသီးစွဲခွဲ့်မှုအရပခအရနနှင့်် ပဖစ်စဉ်အဆင့််ဆင့််
က သ ှ န် စစမ်ီးစစ်ရဆီး မည်။
( ဂ ) စစမ်ီးစစ်ရဆီးခွဲ့်မှုမျောီးနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ ဦီးစီးမှ ီးရီးသို့ အစ င်ခတင်ပပ မည်။
၅၁။

စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှသည် ကန်စည်က နမနာ ယ ောတင် ( က ) ရ ီးကက်ရစောင့််ကကည့်စ
် စ်ရဆီးပခင်ီးနှငစ
့်် ပ်လျဉ်ီး၍ရအောက်ရဖော်ပပပါရန ောမျောီးအနက်မှ
အနည်ီးဆီး နှစ်ရန ောတင် ယ မည်(၁)

ကန်စည် ရ ောင်ီးချသည့််ရန ော၊

(၂)

ကန်စည်ထတ်လပ်သည့်် ရန ော၊

(၃)

ကန်စည်သရလှောင်သည့််ရန ော၊၊

( ခ ) စောီးသီးသတင်ကကောီးသည့််ကစစနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍

ရအောက်ရဖော်ပပပါ

ရန ောမျောီးအနက်မှ

အနည်ီးဆီး နှစ်ရန ောတင် ယ မည်-

၅၂။

(၁)

စောီးသီးသဝယ်ယသည့်် ရန ော၊

(၂)

ကန်စည်ရ ောင်ီးချသည့်် အပခောီးရန ော၊

(၃)

ကန်စည်ပင် င်ီးပဖနို့်ပဖ ီးသည့််ရန ော၊

(၄)

ကန်စည်ထတ်လပ်သည့််ရန ော၊

(၅)

ကန်စည် သရလှောင်ထောီးသည့််ရန ော။

စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှသည် ( က ) နမနာကန်စည် ယ ောတင် စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်နှင့်် သက်ဆင် ောအစီး ဌောန၊ အစီး
အဖွဲွဲ့အစည်ီးမျောီးမှ ဝန်ထမ်ီး သို့မဟတ် အပခောီးသက်ရသမျောီး၏ ရ ှွဲ့တင် ယ မည်။
ထသို့ ယ ောတင် နမနာကန်စည်နှင်စ
့် ပ်လျဉ်ီးသည့်် ဓောတ်ပမှတ်တမ်ီး၊ စော ွက်စောတမ်ီး
မှတ်တမ်ီး၊

ဗေယမှတ်တမ်ီး၊

အလက်ထရ ောနစ်မှတ်တမ်ီးမျောီးက

သက်ရသခ

အရထောက်အထောီးမျောီးအပဖစ် ယနင်သည်။
( ခ ) လရလောက်ရသော ပမောဏက နမနာကန်စည်အပဖစ် သမ်ီးဆည်ီး ော၌ ရ တက်ပခင်ီး
သမ
ို့ ဟတ် အရလီးချန် ချန်တယ်မှတ်သောီးပခင်ီးတက
ို့
ရဆောင် ွက်ပပီး သက်ဆင် ော
ဦီးစီးမှ ီးရီး၏ ရီးတဆပ် ခပ်နှပ်ထောီးရသော ချပ် သို့မဟတ် အမှတ်အသောီးတစ်ခခပဖင့််
ပတ်၍ ရဖော်ပပ မည်။
( ဂ ) နမနာကန်စည်မျောီးက ဓောတ်ခွဲစမ်ီးသပ် န် လအပ်ပါက သက်ဆင် ောဓောတ်ခွဲခန်ီး၏
သတ်မှတ်ချက်နှင့််အည ယ မည်။
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(ဃ)

ယရဆောင် ွက်ထောီးရသော နမနာကန်စည်က သက်ရသမျောီးရ ှွဲ့တင် ထပ်ပီးပပီး
နမနာ ယမည့်် ကန်စည်ရပေါ်တင် ကပ် န် ပစ [ ပစ(၃) ] က ပပည့််စစော ပဖည့််သင်ီး၍
ကပ်နှပ်ရဖော်ပပ မည်။

( င ) နမနာကန်စည်သည် သယ်ရဆောင် ောတင် လည်ီးရကောင်ီး၊ ထန်ီးသမ်ီး ောတင် လည်ီး
ရကောင်ီး ရ

ီးအနတ ောယ်ပဖစ်ရပေါ်နင်ရသော ကန်စည်ပဖစ်ပါက ကျွမ်ီးကျင်သ၏ အက

အညက ယနင်သည်။
၅၃။

နမနာ ယမည့််ကန်စည်ရပေါ်တင် ကပ် န်ပစ [ ပစ (၃) ]၏ အ ွယ်အစောီး၊ အမျြုီးအစောီးနှင့််

အရ ောင်သတ်မှတ်ချက်မှော ရအောက်ပါအတင်ီး ပဖစ်သည်( က ) အလျောီး ၁၀ စင်တမတောနှင့်် အန ၇.၅ စင်တမတော၊
( ခ ) ရ စခ ကပ်ခော စတစ်ကော အမျြုီးအစောီး၊
( ဂ ) အဝါရ ောင်စော ွက်။
၅၄။

စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှသည် ရ ီးကက်ရစောင့််ကကည့််စစ်ရဆီးပခင်ီး ရဆောင် ွက်ပပီးပါက က းကက်

ကစာင်ကကည်စစ်ကဆးမှုတင်ပြပြင်းြံိုစံ [ ပစ (၄) ] တင် ပပည့််စစော ရ ီးသောီး၍ ဦီးစီးမှ ီးရီးသို့ အစ င်ခ
တင်ပပ မည်။
၅၅။

စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှ

ဦီးရဆောင်၍

သက်ဆင် ောအစီး ဌောနမျောီးနှင့််အတ

ရ ီးကက်ရစောင့််ကကည့််စစ်ရဆီးပခင်ီး

ပီးရပါင်ီးရဆောင် ွက်ပခင်ီးပဖစ်ပါက

လပ်ငန်ီးမျောီးက

စစ်ကဆးကရးအရာရ

ဦးကဆာင်ကသာ ြးကြေါငး် အဖွဲ့ပဖင် စစ်ကဆးမှုတင်ပြပြင်းြံိုစံ [ ပစ (၅) ]တင် ပပည့််စစော ရ ီးသောီး
ရဖော်ပပ၍ ဦီးစီးမှ ီးရီးသို့ အစ င်ခတင်ပပ မည်။
အခန်ိုး(၈)
ပြန်လည်သမ္်ိုး
၅၆။

ည်ိုးထစပခင်ိုး သု့်မ္ဟုတ် တောိုးပမ္စ်ပခင်ိုးထ

ောင်ရွက်ြံုအ

စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှ သည် ရအောက် ပါအရပခအရနတစ် ပ် ပ် အ

င့််

င့််

က န်စ ည် သို့မဟ တ်

ဝန်ရဆောင်မှုက ရ ီးကက်အတင်ီးမှ ပပန်လည်သမ်ီးဆည်ီးရစပခင်ီး၊ ရ ောင်ီးချပဖနို့်ပဖ ီးပခင်ီးက ယောယ
တောီးပမစ်ပခင်ီး သမ
ို့ ဟတ် အပမွဲတမ်ီး တောီးပမစ်ပခင်ီး ရဆောင် ွက် န်အရကကောင်ီး ရပေါ်ရပါက်ပါက
သက်ဆင် ောဦီးစီးမှ ီးရီးသို့ တင်ပပ မည် (က) စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှ ကယ်တင်ရစောင့််ကကည့််ရလ့်လောချက်၊
(ခ)

သက်ဆင် ောအစီး ဌောန၏ စစ်ရဆီးရတွဲ့ ချ
ှ က်၊ ပပန်ကကောီးချက်နှင့်် အရကကောင်ီးကကောီးချက်၊

( ဂ ) ဓောတ်ခွဲစမ်ီးသပ်မှု လေ်၊
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(ဃ)

သက်ဆင် ော ရကော်မတက အရကကောင်ီးကကောီးချက်၊

( င ) တင်ကကောီးချက်၊
( စ ) သက်ဆင် ောအစီး ဌောနက တောီးပမစ်ချက်။
၅၇။

ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် နည်ီးဥပရေ ၅၆ အ ရဆောင် ွက်မှုနှင်စ
့် ပ်လျဉ်ီး၍ ရ

ီးအနတ ောယ်ပဖစ်နင်ရချ

ဆန်ီးစစ်ချက် လေ်နှင်အ
့် တ ဦီးစီးဌောနသို့ အစ င်ခ တင်ပပ မည်။
၅၈။

ဦီးစီးဌောနသည် နည်ီးဥပရေ ၅၇ အ ဦီးစီးမှ ီးရီး၏ တင်ပပချက်မျောီးက စစစ်ပပီး ရ

ီးအနတ ောယ်

ှရသော ကန်စည် သို့မဟတ် ဝန်ရဆောင်မှုက ရ ီးကက်အတင်ီးမှ ပပန်လည်သမ်ီးဆည်ီးရစ န်၊ ယောယ
တောီးပမစ် န် သမ
ို့ ဟတ် အပမွဲတမ်ီးတောီးပမစ် န်တို့က ဆီးပဖတ်ရပီး မည်။
၅၉။

ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် နည်ီးဥပရေ ၅၈ အ

ဉီးစီးဌောနက ချမှတ်ထောီးရသော ဆီးပဖတ်ချက်အရပေါ်

စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်က လက်နာရဆောင် ွက်မှုအရပခအရနက ကကီးကကပ်ရဆောင် ွက် န် စစ်ရဆီးရ ီး
အ ော ှက တောဝန်ရပီးအပ် မည်။
၆၀။

နည်ီးဥပရေ ၅၉ အ တောဝန်ရပီးအပ်ပခင်ီးခ ရသော စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှသည် (က)

ရ ီးကက်အတင်ီးမှ ပပန်လည်သမ်ီးဆည်ီးရစပခင်ီးရဆောင် ွက်မည်ဆပါက ရ ီးကက်
အတင်ီးမှ ပပန်လည် သမ်ီးဆည်ီးရစပခင်ီးပစ [ ပစ (၆) ] တင် ပပည့််စစော ရ ီးသောီး
ပဖည့််သင်ီး၍ ရဆောင် ွက် မည်။

( ခ ) ယောယတောီးပမစ်ပခင်ီးရဆောင် ွက်မည်ဆပါက ရ ီးကက်အတင်ီးရ ောင်ီးချပဖနို့်ပဖ ီးပခင်ီး
မှ ယောယတောီးပမစ်ပခင်ီးပစ [ပစ (၇)]တင် ပပည့််စစော ရ ီးသောီးပဖည့််သင်ီး၍ ရဆောင် ွက်
မည်။
( ဂ ) အပမွဲတမ်ီးတောီးပမစ်ပခင်ီးရဆောင် ွက်မည်ဆပါက ရစျီးကက်အတင်ီးရ ောင်ီးချပဖနို့ပ် ဖ ီး
ပခင်ီးမှ တောီးပမစ်ပခင်ီးပစ [ပစ (၈)] တင် ပပည့််စစောရ ီးသောီး ပဖည့််သင်ီး၍ ရဆောင် ွက်
မည်။
၆၁။

ဦီးစီးဌောနသည်

ကန်စည်မျောီးက

စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်က မမသရ

ရ

ီးအနတ ောယ်ကင်ီး ှငီး် ပပီး

လခခြုစတ်ချ မှု ှရစ န်

ောဆနဒအရလျောက် ပပန်လည်ပပင်ဆင်လပခင်ီး သို့မဟတ် ပပန်လည်

သမ်ီးဆည်ီးလပခင်ီးနှင်စ
့် ပ်လျဉ်ီး၍ တင်ပပမှုအရပေါ် ကကီးကကပ် မည်။
၆၂။

စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်သည် ကန်စည်မျောီးက ရ

ှရစ န်အလို့ငှော မမသရ

ီးအနတ ောယ်ကင်ီး ှင်ီးပပီး လခခြုစတ်ချ မှု

ောဆနဒအရလျောက် သမ်ီးဆည်ီးလျှင်ပဖစ် ရစ၊ ဦီးစီးဌောနက ပပန်လည်

သမ်ီးဆည်ီးရစလျှင်ပဖစ်ရစ၊ ယောယတောီးပမစ်ပခင်ီးနှင့်် အပမွဲတ မ်ီးတောီးပမစ်ပခင်ီး ခ ရသော ကန်စည်
မျောီးက ရ ီးကက်အတင်ီးမှ ပပန်လည်သမ်ီးယ ောတင်ပဖစ်ရစ၊ ယောယတောီးပမစ်ပခင်ီး နှင့်် အပမွဲတ မ်ီး
တောီးပမစ်ပခင်ီးခ ရသော ဝန်ရဆောင်မှုမျောီးနှငစ
့်် ပ်လျဉ်ီး၍ပဖစ်ရစ ယင်ီးတို့နှငစ
့်် ပ်လျဉ်ီးသည့်် မည်သည့််
ကန်ကျစ တ်က မဆ ကျခ မည်။
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၆၃။

စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်သည် ကန်စည်မျောီးက ရ

ရစ န်အလို့ငှော မမသရ

ီးအနတ ောယ်ကင်ီး ှင်ီးပပီး လခခြုစတ်ချ မှု ှ

ောဆနဒအရလျောက် သမ်ီးဆည်ီးပပီးရနာက် သတ်မှတ်ချက်မျောီးနှင့််အည

ပပြုပပင်ပပီး၍ ပပန်လည်ရ ောင်ီးချပဖန်ို့ပဖ ီးလပါက ဦီးစီးဌောနသို့ သတင်ီးရပီးပို့ တင်ပပ မည်။
၆၄။

စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်သည် ပပန်လည်သမ်ီးဆည်ီး န် သတ်မှတ်ထောီးရသော ကန်စည်က

သတ်မှတ်ချက်မျောီးနှင့််အည ပပြုပပင်ပပီး၍ ပပန်လည်ရ ောင်ီးချပဖန်ို့ပဖ ီးလပါက ဦီးစီးဌောနသို့ တင်ပပ
ရလျှောက်ထောီး မည်။
၆၅။

ဦီးစီးဌောနသည် နည်ီးဥပရေ ၆၄ အ

ရလျှောက်ထောီးလောမှုအရပေါ် စစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်

မျောီးနှင့််ကက်ညပါက ပပန်လည်ရ ောင်ီးချပဖနို့ပ် ဖ ီးခင့်် ပပြုနင်သည်။
၆၆။

စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်သည် ယောယတောီးပမစ်ခထောီး ရသော ယင်ီး၏ ကန်စည် သမ
ို့ ဟတ်

ဝန်ရဆောင်မှုနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ ရ

ီးအနတ ောယ်ကင်ီး ှငီး် ပပီး လခခြုစတ်ချ သည့်် အရပခအရနထ ပပြုပပင်

ရဆောင် ွက်ပပီးပါက ယောယတောီးပမစ်ပခင်ီးအောီး ပယ်ဖျက်ရပီး န် ဦီးစီးဌောနသို့ တင်ပပရလျှောက်ထောီး
နင်သည်။
၆၇။

ဦီးစီးဌောနသည် နည်ီးဥပရေ ၆၆ အ

ရလျှောက်ထောီးလောမှုအရပေါ် စစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်

မျောီးနှင့််ကက်ညပါက ယောယတောီးပမစ်ပခင်ီးက ရပ်သမ်ီးပပီး ပပန်လည်ရ ောင်ီးချပဖနို့်ပဖ ီးခင့််ပပြုနင်သည်။
၆၈။

က

းအန္တရာယ်ရကသာ ကန်စည် သမ
ို့ ဟတ် ဝန်ရဆောင်မှုက ပြန်လည်သမ်းဆည်းကစပြင်း၊

ယောယတောီးပမစ်ပခင်ီး သမ
ို့ ဟတ် အပမွဲတမ်ီးတောီးပမစ်ပခင်ီးတက
ို့ ရဆောင် ွက် န် ဦီးစီးဌောနက ဆီးပဖတ်
ထောီးရသော်လည်ီး ရ ီးကက်အတင်ီး ဆက်လက်ရတွဲ့ ှပါက ယင်ီးစီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်က အရ ီးယ
ရဆောင် ွက်ရ ီးအတက် ဦးစီးမ းရံိုးက သက်ဆင် ော ရကော်မတသို့ တင်ပပ မည်။
၆၉။

ဦီးစီးဌောနသည် ရစျီးကက်အတင်ီးမှ အပမွဲတမ်ီးတောီးပမစ်မည့်် ရ

ီးအနတ ောယ် ှရသော ကန်စည်

သမ
ို့ ဟတ် ဝန်ရဆောင်မှု နှငစ
့်် ပ်လျဉ်ီး၍ သက်ဆင် ော အစီး ဌောန၊ အစီး အဖွဲွဲ့အစည်ီးမျောီးနှင့်် ချတ်
ဆက်၍ အပမွဲတမ်ီးတောီးပမစ်ပခင်ီးက ပီးရပါင်ီးရဆောင် ွက် မည်။
၇၀။

ဦီးစီးဌောနသည် လအပ်ပါက ပပန်လည်သမ်ီးဆည်ီးသည့်် သို့မဟတ် တောီးပမစ်သည့်် ကန်စည်

သမ
ို့ ဟတ် ဝန်ရဆောင်မှုမျောီးက အရထောက်အထောီးမျောီးနှင့််အတ အောဆယစောီးသီးသကောကယ်ရ ီး
ရကော်မတ (ASEAN Committee on Consumer Protection-ACCP) ၊ သက်ဆင် ောနင်င၊ စောီးသီးသ
ကောကယ်ရ ီးလပ်ငန်ီးမျောီး ရဆောင် ွက်ရနရသော အပပည်ပပည်ဆင် ောအဖွဲွဲ့အစည်ီးမျောီးနှင့်် ရေသတင်ီး
ဆင် ောအဖွဲွဲ့အစည်ီးမျောီးသို့ ပပန်လည်သမ်ီးဆည်ီးနင် န် သမ
ို့ ဟတ် တောီးပမစ်နင် န် ရပီးပအ
ို့ ရကကောင်ီး
ကကောီးနင်သည်။
၇၁။

ဦီးစီးဌောနသည် ပပည်ပနင်ငမျောီးမှ တင်သင်ီးသည့်် ကန်စည် သမ
ို့ ဟတ် ရဆောင် ွက်သည့််

ဝန်ရဆောင်မှုသည် ရ

ီးအနတ ောယ် ှရကကောင်ီး စစ်ရဆီးရတွဲ့ ှပါက-

( က ) ယင်ီးကန်စည်က ထတ်လပ်သည့်် သမ
ို့ ဟတ် ဝန်ရဆောင်မှုရပီးသည့်် သက်ဆင် ော
နင်ငသို့ ဆက်သယ်ရဆောင် ွက် မည်။

16
( ခ ) ပပည် ပ န င် င မျောီးအတ င်ီး

ဆက် လ က် ပဖန်ို့ ပဖ ီးရ ောင်ီး ချပခင်ီး

မပပြုန င် ရစ န် နှ င့််

လအပ်သလ အရ ီးယရဆောင် ွက်နင်ရစ န် သက်ဆင် ော နင်င၊ အပပည်ပပည်ဆင် ော
အဖွဲွဲ့အစည်ီး သို့မဟတ် ရေသဆင် ောအဖွဲွဲ့အစည်ီးနှင့််ဆက်သယ်၍ သတင်ီးအချက်
အလက် ပဖန်ို့ရဝပခင်ီးက ရဆောင် ွက် မည်။
၇၂။

ရ

ီးအနတ ောယ် ှရသော ကန်စည် သို့မဟတ် ဝန်ရဆောင်မှုက ရစျီးကက်အတင်ီးမှ ပပန်လည်

သမ်ီးဆည်ီးပခင်ီး၊ ယောယတောီးပမစ်ပခင်ီး သမ
ို့ ဟတ် အပမွဲတမ်ီးတောီးပမစ်ပခင်ီးမျောီး ရဆောင် ွက် ောတင်
ဦီးစီးဌောနက ထတ်ပပန်ထောီးသည့်် လပ်ငန်ီးစဉ်အတင်ီး ရဆောင် ွက် မည်။
အခန်ိုး(၉)
အထရိုးယထ
၇၃။

ောင်ရွက်မ္ှုမ္ ောိုးနှင့််စြ်လ ဉ်ိုး၍

ုတ်ပြန်ထ ကညောပခင်ိုး

ဦီးစီးဌောနသည် လအပ်ပါက အမျောီးပပည်သသ ှနင်ရစ န် ရအောက်ပါတို့က လထဆက်

သယ်ရ ီးနည်ီးလမ်ီးမျောီးပဖင့်် ထတ်ပပန်ရကကညောနင်သည်( က ) ဤဥပရေအ တ ောီးရီး၏ ဆီးပဖတ်ချက်မျောီး၊
( ခ ) ရကော်မ ှင်က ဆီးပဖတ်ထောီးသည့်် အယခမှုမျောီး၊
( ဂ ) ရကော်မတ၏ စမခန်ခ
ို့ ွဲရ ီးနည်ီးလမ်ီးမျောီးအ အရ ီးယရဆောင် ွက်မှုမျောီး၊
( ဃ ) ဦီးစီးမှ ီးရီးမျောီး၏

ရပဖ ှင်ီးရဆောင် ွက်မှုမျောီးနှင့််

စမခန်ခ
ို့ ွဲရ ီးနည်ီးလမ်ီးမျောီးအ

အရ ီးယရဆောင် ွက်မှုမျောီး၊
( င ) စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးနှင့်စ
် ပ်လျဉ်ီး၍ သက်ဆင် ောအစီး ဌောန၊ အစီး အဖွဲွဲ့အစည်ီး
မျောီး၏ ရပဖ ှင်ီးရဆောင် ွက်မမ
ှု ျောီး။
၇၄။

ဦီးစီးဌောနသည် နည်ီးဥပရေ ၇၃ ပါ အချက်အလက်မျောီးနှင်စ
့် ပ်လျဉ်ီး၍ လထဆက်သယ်ရ ီး

နည်ီးလမ်ီးပဖင့်် ထတ်ပပန်ရကကညောနင် န် ဦီးစီးမှ ီးရီးသို့ တောဝန်ရပီးအပ်နင်သည်။
အခန်ိုး(၁၀)
ထပြစော သု့်မ္ဟုတ် အထ
၇၅။

ောက်အ

ောိုးထြိုးအြ်ထ

ောင်ရွက်ပခင်ိုး

ကန်စည်နှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ ရပပစော သမ
ို့ ဟတ် အရထောက်အထောီးတင် ရအောက်ပါအချက်မျောီး

အနည်ီးဆီး ပါဝင် မည်( က ) ကန်စည်အမည်၊
( ခ ) ဝယ်ယသည့်် က်စ၊ွဲ
( ဂ ) ဝယ်ယသည့်် ပစစည်ီး အရ အတက်၊ ပမောဏနှင့်် တန်ဖီး၊
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( ဃ ) ကန်စည် ရ ောင်ီးချသ သို့မဟတ် ရ ောင်ီးချသည့််ဆင်၏ အမည်နှင့်် ဆက်သယ် မည့််
လပ်စော။
၇၆။

ဝန်ရဆောင်မှုနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ ရပပစော သမ
ို့ ဟတ် အရထောက်အထောီးတင်

ရအောက်ပါအချက်

မျောီး အနည်ီးဆီး ပါဝင် မည်( က ) ဝန်ရဆောင်မှု ရပီးအပ်သအမည် နှင့်် ဆက်သယ် မည့်် လပ်စော၊
( ခ ) ရပီးအပ်သည့််ဝန်ရဆောင်မှုနှင့်် တန်ဖီး၊
( ဂ ) ရပီးအပ်သည့််ဝန်ရဆောင်မှုနှငအ
့်် ည စောီးသီးသ

ှရစမည့်် အောမခချက်၊

( ဃ ) ဝန်ရဆောင်မှု အကျြုီးဝင်သည့်် ကောလ။
၇၇။

ကန်စည် သမ
ို့ ဟတ် ဝန်ရဆောင်မှုနှင့်စ
် ပ်လျဉ်ီး၍ ဝယ်ယပပီးရနာက် ပပြုပပင်မမ်ီးမ ရဆောင် ွက်

ရပီး န် လအပ်ပါက ဆက်သယ် မည့်် လပ်စော၊ အချက်အလက်မျောီးက ရပပစောတင်ပဖစ်ရစ၊ ရပပစော
နှင့်် ပီးတွဲ၍ပဖစ်ရစ စောီးသီးသထ ရပီးအပ် မည်။
အခန်ိုး(၁၁)
တုင် ကောိုးမ္ှုကု စစစ်ပခင်ိုးနှင့်် ထစ့်စြ်ညနှုင်ိုးထပ ရှငိုး် ထြိုးပခင်ိုး
၇၈။

ကန်စည် သို့မဟတ် ဝန်ရဆောင်မှုနှင့်စ
် ပ်လျဉ်ီး၍ နစ်နာဆီးရီးှု မှု ှရကကောင်ီး တင်ကကောီးလသ

သည် သက်ဆင် ောဦီးစီးမှ ီးရီး သို့မဟတ် ဦီးစီးဌောနက တင်ကကောီး န် သတ်မှတ်ထောီးသည့်် ရန ော
တင် တင်ကကောီးနင်သည်။ ယင်ီးတတ
ို့ င်ကကောီး ော၌ တင်ကကောီးစောပစ [ြံိုစံ (၂)]တင် အချက်အလက်
ပပည့််စစော ပဖည့််စက်၍ သက်ရသခအရထောက်အထောီး သို့မဟတ် စော ွက်စောတမ်ီးမျောီးနှင့််အတ
တင်ကကောီး မည်။
၇၉။

တင်ကကောီးမှုက လက်ခ

ှရသော ဦးစီးမှ ီးရီးသည် -

( က ) စောီးသီးသတင်ကကောီးမှုနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ စော င်ီးသင်ီးမှတ်တမ်ီးထောီး ှ မည်။
( ခ ) သက်ရသခအရထောက်အထောီးမျောီးသည် ပပ်သီးလယ်ပပီး စစစ် န် မလယ်ကရသော
ကန်စည်ပဖစ်ပါက ယင်ီးကန်စည်က အလက်ထရ ောနစ်မှတ်တမ်ီးအပဖစ် ရပပောင်ီးလွဲ
၍ သက်ရသ ယ မည်။
၈၀။

ဦီးစီးမှ ီးရီးသည်တင်ကကောီးမှုကစစစ်ရဆောင် ွက် ောတင် ရအောက်ပါအရကကောင်ီးကစစတစ် ပ် ပ်

ရပေါ်ရပါက်ရသော တင်ကကောီးမှုက ရပဖ ှင်ီးရဆောင် ွက်ပခင်ီး မ ှရစ (က)

တင်ကကောီးသည့််ကစစ ပ်သည် ရကော်မတကဆီးပဖတ်ပပီးရသောကစစပဖစ်ပခင်ီး၊

( ခ ) ဦီးစီးဌောန သမ
ို့ ဟတ် ဦီးစီးမှ ီးရီးမှ ဥပရေ၊ နည်ီးဥပရေ၊ လပ်ထီးလပ်နည်ီးနှင့််အည
ရဆောင် ွက်ဆွဲ သမ
ို့ ဟတ် ရဆောင် ွက်ပပီးပဖစ်ရသော တင်ကကောီးမှု ပဖစ်ပခင်ီး၊
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( ဂ ) သက်ဆင် ောအစီး ဌောန၊ အစီး အဖွဲွဲ့အစည်ီး တစ်ခခသို့ တင်ကကောီးထောီးသည့််ကစစ
ပဖစ်ပခင်ီး၊
( ဃ ) စောီးသီးသအခင့််အရ ီး ရဖောက်ဖျက်ခ မှုနှင့််မသက်ဆင်ရသော တင်ကကောီးမှု ပဖစ်ပခင်ီး၊
( င ) တ ောီးရီးတစ်ခခ၏ ရ ှွဲ့ရမှောက်၌ စစ်ရဆီးကကောီးနာဆွဲအမှုနှင့်် တ ောီးရီးတစ်ခခ၏
စ င်ဆီးပဖတ်ချက်အရပေါ် အယခမှု သမ
ို့ ဟတ် ပပင်ဆင်မှု ဝင်ရ ောက်ဆွဲ အမှုမျောီး
ပဖစ်ပခင်ီး၊
( စ ) တ ောီးရီးတစ်ခခက အပပီးသတ် စ င်ဆီးပဖတ်ပပီးရသောအမှု ပဖစ်ပခင်ီး။
၈၁။

တင်ကကောီးမှုက လက်ခ
( က ) လက်ခ

ှရသော ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် -

ှရသော တင်ကကောီးစော ပစ [ပစ (၂)] တင် အချက်အလက်မျောီး ပပည့််စ

မှန်ကန်ပခင်ီး

ှ မ ှ အရပခအရန၊ တင်ကကောီးမှုနှင့််အတ တင်ပပရသော သက်ရသခ

အရထောက်အထောီး သို့မဟတ် စော ွက်စောတမ်ီးမျောီးက အရသီးစတ်စစ်ရဆီး မည်။
( ခ ) ကန်စည် သမ
ို့ ဟတ် ဝန်ရဆောင်မှုအမျြုီးအစောီးအရပေါ်မတည်၍ သက်ရသခ အရထောက်
အထောီး သမ
ို့ ဟတ် စော ွက်စောတမ်ီးမျောီး လအပ်လောပါက တင်ကကောီးသထ ထပ်မ
ရတောင်ီးခနင်သည်။
(ဂ)

တင်ကကောီးမှုနှင်စ
့် ပ်လျဉ်ီး၍ စစမ်ီးစစ်ရဆီး န် လအပ်ပါက စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှက
တောဝန်ရပီးအပ်နင်သည်။

စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှက

စစမ်ီးစစ်ရဆီးမှုနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍

အစ င်ခတင်ပပသည့််အခါ ရတွဲ့ ှချက်အရပေါ်မတည်၍ လအပ်သလ ဆက်လက်
ရဆောင် ွက် မည်။
၈၂။

ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် တင်ကကောီးမှုနှငစ
့်် ပ်လျဉ်ီး၍ စစစ်ရဆောင် ွက်ရနစဉ်အတင်ီး လအပ်ရသော

သက်ရသခအရထောက်အထောီး သမ
ို့ ဟတ် စော ွက်စောတမ်ီးက တင်ကကောီးသက ရပီးပို့ န် ပျက်ကက်
ခွဲ့်လျှင် ယင်ီးအမှုတွဲက ဆင်ီးင့်အမှုတွဲအပဖစ် ထောီး ှ မည်။
၈၃။

နည်ီးဥပရေ ၈၂ ြေါ ဆင်ီးင့်အမှုတွဲနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ ရအောက်ပါ အရပခအရနတစ် ပ် ပ် ပဖစ်ရပေါ်

လောပါက ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် တင်ကကောီးမှုက ပတ်သမ်ီး၍ မှတ်တမ်ီးတင်ထောီး ှ မည်(က)

တင်ကကောီးသသည် ဦီးစီးမှ ီးရီးက သတ်မှတ်ထောီးသည့်် က်အတင်ီး လအပ်ရသော
သက်ရသခအရထောက်အထောီး သို့မဟတ် စော ွက်စောတမ်ီးက ရပီးပမ
ို့ ှု မ ှပခင်ီး၊

(ခ)

ဦီးစီးမှ ီးရီးသည်

ထြ်မံလအပ်သည့််

သက်ရသခအရထောက်အထောီး

သမ
ို့ ဟတ်

စော ွက်စောတမ်ီးမျောီး ရပီးပို့ န် တင်ကကောီးသထ ဆက်သယ်ရဆောင် ွက်ရသော်လည်ီး
ဆက်သယ်၍ မ ပခင်ီး။
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၈၄။

ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် တင်ကကောီးမှုက စစစ်ရဆောင် ွက် ောတင် တင်ကကောီးသနှင့်် တင်ကကောီးခ

သည့်် စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်တ၏
ို့
တည်ရန ောပဖစ်သည့်် တင်ီးရေသကကီး သမ
ို့ ဟတ် ပပည်နယ်၊
ပပည်ရထောင်စနယ်ရပမ တညမှု မ ှလျှင် ရအောက်ပါအတင်ီး ရဆောင် ွက် မည်( က ) တင်ကကောီးမှုနှင်စ
့် ပ်လျဉ်ီး၍ တင်ကကောီးသက လက်ခရပဖ ှင်ီးလသည့်် တည်ရန ောအောီး
ရမီးပမန်ီး၍ လက်ခပခင်ီး၊
( ခ ) တင်ကကောီးမှုနှင်စ
့် ပ်လျဉ်ီး၍ တင်ကကောီးခ သည့််ရန ောသို့ တင်ကကောီးခ သည့်် စီးပောီးရ ီး
လပ်ငန်ီး ှင်က လောရ ောက်ရပဖ ှင်ီးနင် န် အခက်အခွဲပဖစ်ရနလျှင် ရသော်လည်ီးရကောင်ီး၊
ကယ်စောီးလှယ်ရစလွှတ် န် အခက်အခွဲပဖစ်ရနလျှငရ
် သော်လည်ီးရကောင်ီး ဦီးစီးမှ ီးရီး
သို့ တင်ပပချက်ရပေါ်မတည်၍ သက်ဆင် ော ဦီးစီးမှ ီးရီးအချင်ီးချင်ီး ချတ်ဆက်
ရဆောင် ွက်ပခင်ီး၊
( ဂ ) တင်ကကောီးမှုနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ တင်ကကောီးခ သည့်် စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်၏ လပ်ငန်ီးအောီး
စစမ်ီးစစ်ရဆီးပခင်ီးက တင်ကကောီးခ သည့််စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင် တည် ှ ော ဦီးစီးမှ ီး
ရီးက ရဆောင် ွက်ပခင်ီး၊
( ဃ ) ယင်ီးစစမ်ီးစစ်ရဆီးပခင်ီးနှငစ
့်် ပ်လျဉ်ီး၍ ရတွဲ့ ှချက်မျောီးနှင့်် နည်ီးဥပရေ ၈၇ အ ညနှုင်ီး
ရပဖ ှင်ီးချက်မျောီးက တင်ကကောီးမှုလက်ခရပဖ ှင်ီးရပီးသည့်် ဦီးစီးမှ ီးရီးသို့ ရပီးပ၍
ို့
ချတ်ဆက် ရဆောင် ွက်ပခင်ီး။
၈၅။

ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် တင်ကကောီးမှုနှငစ
့်် ပ်လျဉ်ီး၍ ရအောက်ပါအချက်မျောီးက စစစ်ပခင်ီး၊ ကနဦီးစစမ်ီး

ရမီးပမန်ီးပခင်ီး ရဆောင် ွက် မည် ( က ) တင်ကကောီးသ၏ ကယ်ရ ီးအချက်အလက် (အမည်၊ မှတ်ပတင်အမှတ်၊ လပ်စော၊
တယ်လဖန်ီး နပါတ်)၊
( ခ ) တင်ကကောီး သည့်် အရကကောင်ီးအ င်ီး၊
( ဂ ) ပဖစ်ပောီးသည့်် အချန်ကောလ၊
( ဃ ) ပဖစ်ပောီးသည့်် ရန ောရေသ၊
( င ) ရပဖ ှင်ီးရပီးရစလသည့်် အရကကောင်ီးအ ော။
၈၆။

ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် တင်ကကောီးမှုနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ စစမ်ီးရမီးပမန်ီး ောတင် စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှအောီး

ရအောက်ပါတို့က ရဆောင် ွက်ရစ မည် ( က ) နည်ီးဥပရေ ၈၅ အ

စစမ်ီးရမီးပမန်ီးမှုနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ တင်ကကောီးသ ရ ီးသောီးထောီး

သည့်် အရကကောင်ီးအ ောနှင့်် ကက်ညမှု ှ မ ှ ရမီးပမန်ီးရစပခင်ီး၊
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( ခ ) တင်ကကောီးသ၏ ထက်ဆချက်က မှန်ကန်ရကကောင်ီး တင်ကကောီးသကယ်တင် အတည်
ပပြုရစရ ီး ရဆောင် ွက်ရစပခင်ီး၊
( ဂ ) တင်ကကောီးသက ညနှုငီး် ရပဖ ှင်ီးရပီးမည့််ကစစ ပ်နှင့်စ
် ပ်လျဉ်ီး၍

ှင်ီးလင်ီးအသရပီး

ရစပခင်ီး။
၈၇။

တင်ကကောီးမှုနှင့်စ
် ပ်လျဉ်ီး၍ ညနှုင်ီးရပဖ ှင်ီး န် ( က ) ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် တင်ကကောီးသနှင့်် တင်ကကောီးခ သည့်် စီးြားကရးလိုြ်ငန်းရင်တန
ို့ ှင့််
ညနှုင်ီးပပီး ညနှုငီး် ရပဖ ှင်ီးမည့််ရနို့ က်နှင့်် အချန်တို့က သတ်မှတ်နင်သည်။
( ခ ) ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် နည်ီးဥပရေခွဲ (က) ပါ သတ်မှတ်ထောီးရသော ရနို့ က်နှင့်် အချန်အတင်ီး
တစ်

က်

က်မှ ခင်လရသော အရကကောင်ီးပပချက်ပဖင့်် လောရ ောက်နင်ပခင်ီး မ ှပါက

ည နှု ငီး် ရပဖ ှ ငီး် မည့်် ရနို့ က် နှ င့်် အ ချ န် က ေ တ ယအကက မ် ထပ် မ သတ် မှ တ် ၍
ရဆောင် ွက်နင်သည်။
( ဂ ) တင်ကကောီးသ သမ
ို့ ဟတ် တင်ကကောီးခ သည့်် စီးြားကရးလိုြ်ငန်းရင်သည် လအပ်ပါ က
ကယ်စောီးလှယ်လွှွဲအပ်နင်သည်။
( ဃ ) ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် နည်ီးဥပရေခွဲ (ခ) အ

သတ်မှတ်ထောီးရသော ရနို့ က်နှင့်် အချန်

အတင်ီး ဆင့််ရခေါ် ောသို့ တင်ကကောီးခ သည့်် စီးြားကရးလိုြ်ငန်းရင် လောရ ောက်ပခင်ီး
မ ှပါက ဥပရေ ြိုဒ်မ ၄၆ ြိုဒမ
် ြ (ဃ) အရ ကဆာင်ရွက်ရမည်။
၈၈။

ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် တင်ကကောီးသည့်် ကန်စည် သမ
ို့ ဟတ် ဝန်ရဆောင်မှုနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ ညနှုင်ီး

ရပဖ ှင်ီး န် သက်ဆင် ောအစီး ဌောန၊ အစီး အဖွဲွဲ့အစည်ီး သမ
ို့ ဟတ် အသင်ီးအဖွဲွဲ့၏ အကကပပြုချက်
သမ
ို့ ဟတ် အတည်ပပြုချက်က
၈၉။

ှ န် လအပ်ပါက ရတောင်ီးခနင်သည်။

ရစ့်စပ်ညနှုင်ီးရပဖ ှင်ီးပခင်ီးနှငစ
့်် ပ်လျဉ်ီး၍ တင်ကကောီးသနှင့််

လပ်ငန်ီး ှငန
် ှစ်ဦီးနှစ်ဖက် သရ

ောတညမှု

ှပါက သရ

တင်ကကောီးခ သည့််

စီးပောီးရ ီး

ောတညချက်ပစ [ပစ (၉)] ပါ သရ

ော

တညချက်တင် လက်မှတ်ရ ီးထီး မည်။
၉၀။

တင်ကကောီးသနှင့်် တင်ကကောီးခ သည့်် စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်တို့သည် သရ

ောတညချက်ပါ

အချက်မျောီးက သတ်မှတ်ထောီးသည့်် က်အတင်ီး အရကောင်အထည်ရဖော် ရဆောင် ွက်ရပီး မည်။
၉၁။

ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် အပခောီးတည်ဆွဲဥပရေတစ် ပ် ပ်အ အရ ီးယရဆောင် ွက် မည့်် တင်ကကောီးမှု

က သက်ဆင် ောအစီး ဌောန၊ အစီး အဖွဲွဲ့အစည်ီးမျောီးသို့ လွှရ
ွဲ ပပောင်ီးရပီး မည်။
၉၂။

နည်ီးဥပရေ ၉၁ အ လွှရ
ွဲ ပပောင်ီးထောီးသည့်် တင်ကကောီးမှုနှင့််စပ်လျဉ်ီးသည့်် ရပဖ ှင်ီးရဆောင် ွက်

ရပီးမှုမျောီးက ဦီးစီးမှ ီးရီးတင် မှတ်တမ်ီးထောီး ှနင် န် သက်ဆင် ောအစီး ဌောန၊ အစီးအ အဖွဲွဲ့အစည်ီး
မျောီးထမှ ရတောင်ီးခ မည်။
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၉၃။

ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် နည်ီးဥပရေ ၉၂ အ

ရဆောင် ွက်ထောီး ှမှုက ဦီးစီးဌောနနှင့်် ရကော်မတ သို့

တင်ပပ မည်။
၉၄။

ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် တင်ကကောီးစောနှင့််အတ ပီးတွဲတင်ပပလောရသော သက်ရသခအရထောက်အထောီး

သမ
ို့ ဟတ် စော ွက်စောတမ်ီးက စနစ်တကျ မှတ်တမ်ီးတင်ထန်ီးသမ်ီးထောီး ှ မည်။
၉၅။

ဦီးစီးမှ ီးရီးသည်(က)

ရစ့်စပ်ညနှုငီး် ရပဖ ှင်ီး ောတင် တင်ကကောီးသနှင့််တင်ကကောီးခ သည့်် စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်
နှစ်ဦီးနှစ်ဖက် သရ

(ခ)

ောတညမှု

ှပါက စနစ်တကျ မှတ်တမ်ီးထောီး ှ မည်။

ရစ့်စပ်ညနှုငီး် ရပဖ ှင်ီး ောတင် တင်ကကောီးသနှင့််တင်ကကောီးခ သည့်် စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်
တို့ နှစ်ဦီးနှစ်ဖက် သရ

ောတညမှုမ

ှပါက အမှုတွဲက သက်ဆင် ောရကော်မတသို့

ဆက်လက်တင်ပပနင် န် သီးပခောီးမှတ်တမ်ီးတင်ထောီး ှ မည်။
( ဂ ) နည်ီးဥပရေခွဲ (ခ) အ

သီးပခောီးမှတ်တမ်ီးတင်ထောီး ှရသော အမှုတွဲက သက်ဆင် ော

ရကော်မတက အဆီးအပဖတ်ရပီးနင် န် အချန်နှင့််တစ်ရပပီးညရပီးပတ
ို့ င်ပပ မည်။
၉၆။

ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် တင်ကကောီးမှုနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ စစစ် ောတင် ရကော်မတ၏ လပ်ပင်ခင့််အတင်ီး

ကျရ ောက်ရနပါက ယင်ီးအမှုတွဲနှင့်် ဆက်စပ်လျက် ှရသော သက်ရသခအရထောက်အထောီး သို့မဟတ်
စော ွက်စောတမ်ီးက ရကော်မတသို့ တင်ပပ မည်။
၉၇။

စောီးသီးသတင်ကကောီးမှုအရပေါ် ညနှုင်ီးရပဖ ှင်ီးရပီးခွဲ့်မှုနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ပဖစ်ရစ၊ အယခဝင်ရ ောက်မှု

အရပေါ်ဆီးပဖတ် န်အတက်ပဖစ်ရစ သက်ဆင် ောရကော်မတက ယင်ီးအမှုတွဲနှင့်် သက်ရသခအရထောက်
အထောီး၊ စော ွက်စောတမ်ီးမျောီး ရတောင်ီးခသည့််အခါ ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် စနစ်တကျ လွှရ
ွဲ ပပောင်ီးရပီးပို့
မည်။
၉၈။

ရကော်မတသည် ဦီးစီးမှ ီးရီးက တင်ပပလောသည့်် စောီးသီးသတင်ကကောီးလောမှုနှင့်စ
် ပ်လျဉ်ီး၍(က)

အမှုတွဲက လက်ခ

ှပါက အပငင်ီးပောီးမှုအရပေါ်စစစ်ပခင်ီး၊ ကကောီးနာပခင်ီးမျောီး ရဆောင် ွက်

၍ အဆီးအပဖတ်ရပီး မည်။
( ခ ) လအပ်ပါက ရကော်မတသည် ဦီးစီးမှ ီးရီးမှ ရပီးပို့တင်ပပလောရသော အမှုတွဲက လက်ခ
ှသည့််ရနို့မှ အစီး ရီးဖင့်် က် ၁၄ က်အတင်ီး တင်ကကောီးသ သို့မဟတ် တင်ကကောီး
ခ သည့်် စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်တို့၏ ထက်ဆချက်အသီးသီးက ကကောီးနာ န် စမ
ရဆောင် ွက် မည်။
( ဂ ) နည်ီးဥပရေခွဲ (ခ) အ ကကောီးနာမှုကစစ ပ်မျောီးရဆောင် ွက်နင် န်အလို့ငှော ရကော်မတ
သည် တင်ကကောီးသနှင့်် တင်ကကောီးမှုတင် ရဖော်ပပထောီးသည့်် တင်ကကောီးခ သည့််
စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်တို့က လောရ ောက် န် အရကကောင်ီးကကောီးစောရပီးပ၍
ို့ ဆင့််ရခေါ် မည်။
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(ဃ)

နည်ီးဥပရေခွဲ (ဂ) အ

ရပီးပသ
ို့ ည့်် အရကကောင်ီးကကောီးစောတင် လောရ ောက် မည့််

ရနို့ က်နှင့်် အချန်တို့က တကျစော ရဖော်ပပ မည်။
( င ) အရကကောင်ီးကကောီးစောရပီးပို့ ောတင် တင်ကကောီးသနှင့်် တင်ကကောီးခ သည့်် စီးပောီးရ ီး
လပ်ငန်ီး ှင်တို့ထမှ ယင်ီးစောလက်ခ
( စ ) မည်သမဆ တင်ကကောီးသ

ှရကကောင်ီး အရထောက်အထောီး ယ မည်။

က်မှ ပဖစ်ရစ၊ တင်ကကောီးခ သည့်် စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်

က်မှ ပဖစ်ရစ သက်ရသအပဖစ် လောရ ောက်ထက်ဆမည်ပဖစ်ရကကောင်ီး တင်ပပလော
ပါက နည်ီးဥပရေခွဲ (ဂ)၊ (ဃ) နှင(့်် င)တပ
ို့ ါလပ်ငန်ီးစဉ်အတင်ီး အဆပါပဂ္ြုလ်ထသို့
အရကကောင်ီးကကောီးစောရပီးပို့ မည်။
(ဆ)

တင်ကကောီးသ သို့မဟတ် တင်ကကောီးခ သည့်် စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်သည် လအပ်ပါက
ကယ်စောီးလှယ် လွှအ
ွဲ ပ်နင်သည်။

( ဇ ) တိုင်ကကားြံရသည် စီးြားကရးလိုြ်ငန်းရင် သိုို့မဟိုတ် ယင်း၏တရားဝင်ကိုယ်စားလယ်
သည် သတ်မှတ်ထောီးရသော ရနို့ က်နှင့်် အချန်အတင်ီး ဆငက
် ြေါ်ရာသိုို့ လောရ ောက်
နင်ပခင်ီးမ ှပါက တစ်ဖက်သတ် စစ်ရဆီးဆီးပဖတ်ခင့်် ှသည်။
၉၉။

ရကော်မတသည် စောီးသီးသ တင်ကကောီးမှုနှင်စ
့် ပ်လျဉ်ီးသည့်် ဆီးပဖတ်ချက်က တင်ကကောီးသနှင့််

တင်ကကောီးခ သည့်် စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်ထ အရကကောင်ီးကကောီး မည်။
အခန်ိုး(၁၂)
နစ်နာ

ံုိုးရံှုိုးမ္ှုမ္ ောိုးအတက် ကုစောိုးမ္မ္
ှု ောိုး

၁၀၀။ ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် ဥပရေပေ်မ ၅၂ အ စမခနို့်ခွဲရ ီးဆင် ော အမနို့မ
် ျောီး ချမှတ် ောတင် ဦီးစီးမှ ီး
ရီးကချမှတ်သည့်် စမခနို့်ခွဲရ ီးဆင် ောအမနို့်ပစ [ပစ (၁၀)] ပဖင့်် အမနို့်ချမှတ် မည်။
၁၀၁။ တင်ကကောီးခ သည့်် စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်သည် ဥပရေပေ်မ ၅၂ အ ချမှတ်သည့်် အရ ီးယ
ရဆောင် ွက်မှုနှင့်စ
် ပ်လျဉ်ီး၍ ဦီးစီးမှ ီးရီးက သတ်မှတ်ထောီးသည့်် က်အတင်ီး ရဆောင် ွက်ရပီး မည်။
၁၀၂။ ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် ရအောက်ပါပစမျောီး၏ မ င်ီးက မှတ်ပတင်စောအပ်တင် ပပည့််စစောရ ီးသင်ီးပပီး
သက်ဆင် ောစောဖင်တွဲတင် သမ်ီးဆည်ီး၍ တင်ကကောီးသနှင့်် တင်ကကောီးခ သည့်် စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်
ထသို့ မတတ ရပီးအပ် မည်( က ) နည်ီးဥပရေ ၈၉ အ သရ

ောတညချက် ပစ [ပစ (၉)]၊

( ခ ) နည်ီးဥပရေ ၁၀၀ အ ဦီးစီးမှ ီးရီးက ချမှတ်သည့်် စမခနို့်ခွဲရ ီးဆင် ော အမနို့်ပစ [ပစ
(၁၀)]။
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၁၀၃။ ရကော်မတသည် ဥပရေ ပေ်မ ၅၃ အ

စမခနို့်ခွဲရ ီးဆင် ော အမနို့်မျောီး ချမှတ် ောတင်

ရကော်မတက ချမှတ်သည့်် စမခနို့်ခွဲရ ီးဆင် ောအမနို့ပ
် စ [ပစ (၁၁)] ပဖင့်် အမန်ို့ချမှတ် မည်။
၁၀၄။ ရကော်မတသည် နည်ီးဥပရေ ၁၀၃ အ

ရကော်မတက ချမှတ်သည့်် စမခနို့်ခွဲရ ီးဆင် ော

အမနို့်ပစ [ပစ (၁၁)] မ င်ီးက မှတ်ပတင်စောအပ်တင် ပပည့််စစောရ ီးသင်ီးပပီး သက်ဆင် ော စောဖင်တွဲ
တင် သမ်ီးဆည်ီး၍ တင်ကကောီးသနှင့်် တင်ကကောီးခ သည့်် စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်တို့ထ မတတ က
ရပီးအပ် မည်။
အခန်ိုး(၁၃)
အထရိုးယထ

ောင်ရွက်ပခင်ိုး

၁၀၅။ သက်ဆင် ောဦီးစီးမှ ီးရီးသည် ရကော်မတက ချမှတ်ထောီးရသော စမခနို့်ခွဲရ ီးဆင် ော အမနို့်
တစ် ပ် ပ်က သတ်မှတ် က်အတင်ီး တင်ကကောီးခ သည့်် စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်က လက်နာ
ရဆောင် ွက်မှု ှ မ ှ အရပခအရနနှငစ
့်် ပ်လျဉ်ီး၍ ရအောက်ပါတို့က ရဆောင် ွက် န် တောဝန် ှသည် ( က ) တင်ကကောီးခ သည့်် စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်သည် ရကော်မတက ချမှတ်ထောီးရသော စမ
ခနို့်ခွဲရ ီးဆင် ော အမနို့်တစ် ပ် ပ်က သတ်မှတ် က်အတင်ီး လက်နာရဆောင် ွက်
ပခင်ီး ှ မ ှ စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှက ရစောင့််ကကည့််စစ်ရဆီးရစပခင်ီး၊
( ခ ) ရကော်မတက ချမှတ်ထောီးရသော စမခနို့်ခွဲရ ီးဆင် ော အမနို့တ
် စ် ပ် ပ်က သတ်မှတ်
က်အတင်ီး လက်နာရဆောင် ွက် ောတင် ရနှာင့််ရနှီးကကန်ို့ကကောမှု တစ်စတစ် ော ှပါက
ရနှာင့််ရနှီးကကန်ို့ကကောမှုနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှက စစမ်ီးရမီးပမန်ီးရစပခင်ီး၊
( ဂ ) ရကော်မတ၏ဆီးပဖတ်ချက်တင် သတ်မှတ် က်အတင်ီး လက်နာရဆောင် ွက်မမ
ှု ှပါက
တင်ကကောီးခ သည့်် စီးပောီးရ ီးလပ်ငန်ီး ှင်က သက်ဆင် ောတ ောီးရီးတင် တ ောီးစွဲဆ
နင် န် ဦီးစီးဌောနသို့ တင်ပပပခင်ီး။
၁၀၆။ ဦီးစီးဌောနသည် ဥပရေပါတောီးပမစ်ချက်တစ် ပ် ပ်က ရဖောက်ဖျက်ကျ ီးလန်သည့်် စီးပောီးရ ီး
လပ်ငန်ီး ှင်က အရ ီးယရဆောင် ွက် န် အရပခအရနရပေါ်ရပါက်ပါက အမှုဖင့််တင်ကကောီးနင်ရ ီး
အတက် သက်ဆင် ောဦီးစီးမှ ီးရီးသို့ တောဝန်ရပီးအပ် မည်။
၁၀၇။ ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် တ ောီးစွဲဆအမှုဖင့်် မည့််ကစစနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ ရအောက်ပါအတင်ီး ရဆောင် ွက်
မည် (က)

သက်ဆင် ောရကော်မတသို့ တင်ပပပခင်ီး၊

( ခ ) ရဆောင် ွက်ထောီး ှသည့်် အရပခအရနက ဦီးစီးဌောနသို့ တင်ပပပခင်ီး။
၁၀၈။ ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် တ ောီးစွဲဆသည့််ကစစ ပ်နှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ တီးတက်မှုနှင့်် ရဆောင် ွက်ပပီးစီးမှု
တအ
ို့ ောီး သက်ဆင် ောရကော်မတနှင့်် ဦီးစီးဌောနသို့ အပတ်စဉ် တင်ပပရဆောင် ွက် မည်။
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၁၀၉။ ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် တ ောီးစွဲဆ န် လအပ်ရသော နမနာကန်စည်က စစ်ရဆီးရ ီးအ ော ှအောီး
ယရစ၍ နမနာကန်စည် ယပခင်ီးပစ [ပစ (၁၂)] နှင့်် ရစျီးကက်တင် ရတွဲ့ ှသည့်် ကန်စည်ပမောဏ
မှတ်တမ်ီးတင်ပစ [ပစ(၁၃)] တတ
ို့ င် ပဖည့််သင်ီးရစ မည်။
၁၁၀။ ဦီးစီးမှ ီးရီးသည် တ ောီးစွဲဆ ရဆောင် ွက် ောတင် တ ောီးရီးသို့ တင်ပပနင် န်အလို့ငောှ အမှုတွဲ
နှငသ
့်် က်ဆင်သည့်် စော ွက်စောတမ်ီးမျောီးနှင့်် အပခောီးသက်ရသခ အရထောက်အထောီးမျောီးက လခခြုစော
ထန်ီးသမ်ီးထောီး ှ မည်။
အခန်ိုး (၁၄)
အယခံဝင်ြံုအ

င့််

င့််

၁၁၁။ ဦီးစီးမှ ီးရီးက ချမှတ်ထောီးသည့်် စမခန်ို့ခွဲရ ီးဆင် ောအမန်က
ို့
မရကျနပ်သသည် ရအောက်
ရဖော်ပပပါ အချက်အလက်မျောီးနှင့််အတ ရကော်မတသို့ အယခတင်သင်ီးနင်သည် ( က ) ဦီးစီးမှ ီးရီးက ချမှတ်ထောီးသည့်် စမခန်ို့ခွဲရ ီးဆင် ောအမန်ို့ မတတ မှန်၊
( ခ ) သတ်မှတ်ထောီးသည့်် အယခလွှော ပစ [ပစ (၁၄)] တင် ရ ီးသောီးချက် မ င်ီး၊
( ဂ ) သက်ရသခအရထောက်အထောီးမျောီးနှင့်် စော ွက်စောတမ်ီးမျောီး။
၁၁၂။ နည်ီးဥပရေ ၁၁၁ အ

တင်သင်ီးလောသည့်် အယခတင်သင်ီးမှုနှင့်စ
် ပ်လျဉ်ီး၍ ရကော်မတ

သည်(က)

လအပ်ရသော အချက်အလက်မျောီး သို့မဟတ် အရထောက်အထောီးမျောီး ှပါက ဦီးစီးမှ ီးရီး
သို့ ရတောင်ီးခနင်သည်။

( ခ ) အယခတင်သင်ီးမှုက ရပဖ ှင်ီးရပီးနင်ရ ီးနှင့်် အတည်ပပြု အဆီးအပဖတ်ရပီးနင်ရ ီး
တအ
ို့ တက် အရကကောင်ီးကကောီးစောက အယခတင်သင်ီးမှုလက်ခ

ှသည့််ရနို့မှစ၍ အစီး

ရီးဖင့်် က် ၁၄ က်အတင်ီး အယခ တင်သင်ီးသထ ရပီးပို့ မည်။
( ဂ ) ဦီးစီးမှ ီးရီး၏

ဆီးပဖတ်ချက်၊

လပ်ငန်ီး ှင်တို့၏

တင်ကကောီးသနှင့််

ထက်ဆချက်နှင့််

တင်ကကောီးခ သည့််

စစမ်ီးစစ်ရဆီးရ ီးအဖွဲွဲ့၏

စီးပောီးရ ီး

အစ င်ခစောမျောီး

အရပေါ် စစစ်၍ အတည်ပပြုဆီးပဖတ်နင်သည်။
(ဃ)

အယခတင်သင်ီးမှုအရပေါ် ဦီးစီးမှ ီးရီး၏ ဆီးပဖတ်ချက်က အတည်ပပြုပခင်ီး၊ ပပင်ဆင်
ပခင်ီး သမ
ို့ ဟတ် ပယ်ဖျက်ပခင်ီး ပပြု ောတင် ဥပရေပေ်မ ၅၂ အ ချမှတ်ရသော အမနို့်
ရပေါ်တင်သော အယခမနို့် ချမှတ် မည်။

( င ) ဆီးပဖတ်ချက်က ဦီးစီးမှ ီးရီး နှင့်် သက်ဆင်သမျောီးထသို့ ရီးဖင့်် က် ငါီး က်အတင်ီး
အရကကောင်ီးကကောီး မည်။
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၁၁၃။ ရကော်မတက ချမှတ်ထောီးသည့််ဆီးပဖတ်ချက်က မရကျနပ်သသည် ရအောက်ရဖော်ပပပါ အချက်
အလက်မျောီးနှငအ
့်် တ ရကော်မ ှင်သို့ အယခလွှော တင်သင်ီးနင်သည် ( က ) ဦီးစီးမှ ီးရီးက ချမှတ်ထောီးသည့်် စမခန်ို့ခွဲရ ီးဆင် ောအမန်ို့နှင့်် ရကော်မတက ချမှတ်
သည့်် အယခဆီးပဖတ်ချက် မတတ မှန် သို့မဟတ် သက်ဆင် ော ရကော်မတက ချမှတ်
ထောီးသည့်် ဆီးပဖတ်ချက် မတတ မှန်၊
( ခ ) သတ်မှတ်ထောီးသည့်် အယခလွှော ပစ [ပစ (၁၄)] တင် ရ ီးသောီးချက် မ င်ီး၊
( ဂ ) သက်ရသခအရထောက်အထောီးမျောီးနှင့်် စော ွက်စောတမ်ီးမျောီး။
၁၁၄။ ရကော်မ ှင်ဥကကဋ္ဌသည် အယခမှုအလက် ဆီးပဖတ်ချက်ချမှတ်နင် န် စစစ်ဆီးပဖတ်သည့််အဖွဲွဲ့
က သင့််ရလျော်ရသော ရကော်မ ှင်အဖွဲွဲ့ဝင်မျောီးပဖင့်် ဖွဲွဲ့စည်ီးတောဝန်ရပီးအပ်နင်သည်။
၁၁၅။ နည်ီးဥပရေ ၁၁၃ အ အယခတင်သင်ီးမှုနှင့််စပ်လျဉ်ီး၍ ရကော်မ ှင်သည် အနီးစပ်ဆီး ကျင်ီးပ
သည့်် ရကော်မ ှငအ
် စည်ီးအရဝီးတင် မှတ်တမ်ီးတင်နင်ရ ီး ရဆောင် ွက် မည်။
အခန်ိုး(၁၅)
စောိုးသံုိုးသကောကယ်ထရိုး

ုင်ရောအသင်ိုးအ ွဲွဲ့မ္ ောိုး၏ အခန်ိုးကဏ္ဍ

၁၁၆။ စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးဆင် ော အသင်ီးအဖွဲွဲ့တစ် ပ် ပ်သည် စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးဆင် ော
အသပညောရပီးလပ်ငန်ီးမျောီးက ရအောက်ပါနည်ီးလမ်ီးအတင်ီး ရဆောင် ွက်နင်သည် ( က ) လထဆက်သယ်ရ ီးနည်ီးလမ်ီးမျောီးပဖင့်် ရဆောင် ွက်ပခင်ီး၊
( ခ ) ပညောရပီးရဟောရပပောရဆီးရနီးပခင်ီး နှင့်် သင်တန်ီးပို့ချပခင်ီး၊
( ဂ ) အထမ်ီးအမှတ်ရနို့မျောီး နှင့်် အခမ်ီးအနာီးမျောီးကျင်ီးပပခင်ီး၊
( ဃ ) အသပညောရပီးစောအပ်နှင့်် လက်ကမ်ီးစောရစောင်မျောီး ပဖန်ို့ရဝပခင်ီး၊
( င ) သရတသနလပ်ငန်ီးမျောီး ရဆောင် ွက်ပပီး အချက်အလက်မျောီး ပဖန်ို့ရဝပခင်ီးနှင့်် ကဆးကန္း၊
ြညာကြး၊ ကညီကဆာင်ရွက်ပြင်း (Advocacy) လပ်ငန်ီးပပြုလပ်ပခင်ီး။
၁၁၇။ စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးဆင် ော အသင်ီးအဖွဲွဲ့တစ် ပ် ပ်သည် စောီးသီးသအခင့််အရ ီး ချြုီးရဖောက်
ခ သည်ဟ တင်ကကောီးမှုနှငစ
့်် ပ်လျဉ်ီး၍ စောီးသီးသ၏အခင့််အရ ီးမျောီး ပပန်လည်

ှရစရ ီး ကည

ရဆောင် ွက်ရပီး န် တောဝန် ှသည်။
၁၁၈။ စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးဆင် ော အသင်ီးအဖွဲွဲ့သည် ( က ) စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးဆင် ော သတင်ီးအချက်အလက်မျောီး ပဖန်ို့ရဝ ောတင် ဦီးစီး
ဌောနနှင့်် ညနှုငီး် ရဆောင် ွက်နင်သည်။
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( ခ ) အမျောီးပပည်သသ ှခင့်် ှရသော သတင်ီးအချက်အလက်မျောီး၊ စော င်ီးဇယောီးမျောီးက ဦီးစီး
ဌောနနှင့်် သက်ဆင် ောအစီး ဌောန၊ အစီး အဖွဲွဲ့အစည်ီးမျောီးထ တင်ပပရတောင်ီးခ မည်။
( ဂ ) ဦီးစီးဌောနက ပဖစ်ရစ၊ သက်ဆင် ောအစီး ဌောန၊ အစီး အဖွဲွဲ့အစည်ီးမျောီးက ပဖစ်ရစ
အတည်ပပြုထောီးပခင်ီးမ ှရသော သတင်ီးအချက်အလက်မျောီး၊ စော င်ီးဇယောီးမျောီး ပဖန်ို့
ရဝပခင်ီး၊ ထတ်ရဖော်ရပပောကကောီးပခင်ီးတက
ို့ ရ ှောင်ကကဉ် မည်။
( ဃ ) တစ်ဦီးတစ်ရယောက်က ပဖစ်ရစ၊ အဖွဲွဲ့အစည်ီးတစ် ပ် ပ်က ပဖစ်ရစ ဂဏ်သကခောအ
ထခက်နစ်နာရစ န်

ည် ွယ်သည့်် အချက်အလက်မျောီး၊ တကျမှန်ကန်မှုမ ှရသော

အချက်အလက်မျောီး ထည့််သင်ီးပဖန်ို့ရဝပခင်ီး၊ ထတ်ရဖော်ရပပောကကောီးပခင်ီးတို့က ရ ှောင်
ကကဉ် မည်။
၁၁၉။ စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးဆင် ောအသင်ီးအဖွဲွဲ့

ဖွဲ့ွဲ စည်ီးရဆောင် ွက်လသသည်

စောီးသီးသ

ကောကယ်ရ ီးဆင် ောအသင်ီးအဖွဲွဲ့ တစ် ပ် ပ် ဖွဲွဲ့စည်ီးရဆောင် ွက်လရသော နယ်ပယ် သမ
ို့ ဟတ်
လပ်ငန်ီးစဉ်နှငစ
့်် ပ်လျဉ်ီး၍ ဦီးစီးဌောနနှင့််ညနှုင်ီး ရဆီးရနီးနင်သည်။
၁၂၀။ ဦီးစီးဌောနသည် တည်ဆွဲဥပရေ၊ နည်ီးဥပရေမျောီးနှငအ
့်် ည စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးဆင် ော
အသင်ီးအဖွဲွဲ့မျောီး ဖွဲွဲ့စည်ီးရပေါ်ရပါက်လောနင်ရ ီးအလို့ငှော သက်ဆင် ောအစီး ဌောန၊ အစီး အဖွဲွဲ့အစည်ီး
မျောီးနှင့်် ညနှုင်ီးရဆောင် ွက်ရပီး မည်။
၁၂၁။ စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးအသင်ီးအဖွဲွဲ့မျောီးသည် ရအောက်ပါကစစ ပ်မျောီးက ရဆောင် ွက်ပခင်ီး
မ ှရစ ( က ) စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးဆင် ော လပ်ငန်ီးကစစ ပ်မဟတ်သည့်် အပခောီးရဆောင် ွက်မှု
မျောီး ရဆောင် ွက်ပခင်ီး၊
( ခ ) စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးလပ်ငန်ီးမျောီး ရဆောင် ွက် ောတင် ဥပရေပါ ပပဌောန်ီးချက်မျောီး
က လမ
ွဲ ှောီးစောအသီးပပြုပခင်ီးနှင့်် ဥပရေ၏ ည် ွယ်ချက်က ရသဖည်၍ ရဆောင် ွက်
ပခင်ီး၊
( ဂ ) စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးလပ်ငန်ီးမျောီး ရဆောင် ွက် ောတင် စောီးသီးသတစ် ပ်လီး၏
အကျြုီးစီးပောီးက ရ ှွဲ့ရှု၍ ရဆောင် ွက်ပခင်ီးမဟတ်

ွဲ တစ်ဦီးတစ်ရယောက်၏ အကျြုီး

စီးပောီးတစ် ပ် ပ်က ပဖစ်ရစ၊ အဖွဲွဲ့အစည်ီးတစ် ပ် ပ်၏ အကျြုီးစီးပောီးတစ် ပ် ပ်က
ပဖစ်ရစ အရထောက်အပ့်ပပြုသည့်် လပ်ရဆောင်ချက်ကရဆောင် ွက်ပခင်ီး။
၁၂၂။ စောီးသီးသကောကယ်ရ ီးဆင် ောအသင်ီးအဖွဲွဲ့မျောီးသည် နည်ီးဥပရေ ၁၂၁ ပါ တောီးပမစ်ထောီး
သည့်် ကစစ ပ်မျောီးက ရဆောင် ွက်ပါက ဝန်ကကီးဌောနသည် မှတ်ပတင်ထတ်ရပီးထောီးရသော သက်ဆင် ော
အစီး ဌောန၊ အစီး အဖွဲွဲ့အစည်ီးသို့ အရ ီးယရဆောင် ွက်ရပီးနင် န် အရကကောင်ီးကကောီး မည်။

