
 မြ န်မာနုိင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ ်၂၁ ။) 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလ ပြ ည့်ေကျာ်  ၁၃ ရက် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတလ် ၂၈  ရက်) 

  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာသ်ည် ဤဥပေဒကို  ပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင်အ့ဓိပ္ပာယ် ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤဥပေဒကုိ  မြ န်မာနုိင်ငံအမျို းသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင် ဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင် ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက် 

ေစရမည် - 

(က) နုိင်ငံေတာ် ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စသုမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်ကိ ုဆိုသည်။   

( ခ ) အစုိးရအဖဲွ့ ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာငစ်ုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရ 

အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။  

( ဂ ) လူ့အခွင့်အေရးဆုိရာတွင် ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည် - 

(၁)  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒပါ နုိင်ငံသားများ၏ 

အခွင့်အေရးများ၊  

(၂) ကုလသမဂ္ဂက ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာေသာ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အေရး ေကြ ညာစာတမ်းပါ 

လူ့အခွင့်အေရးများ၊ 

(၃) နိုင်ငံေတာ်က လိုက်နာရန်ရှိေသာ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင်အ့ေရး စာချုပ်

စာတမ်းများတွင်ပါရှိသည့် လူ့အခွင့်အေရးများ၊ 

(ဃ) ေကာ်မရှင် ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖဲွ့စည်းေသာ  မြ န်မာနုိင်ငံအမျို းသားလူ့အခွင့်အေရး 

ေကာ်မရှင်ကိ ုဆိုသည်။  

( င ) ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဆိုသည်မှာ  မြ န်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင် 

ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့ အပါအဝင် အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးဦး ကိုဆိုသည်။ 

( စ ) စိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ေလာင်း စိစစ်ေရွးချယ်ေရး 

အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။  

(ဆ) ေကာ်မရှင်ရုံး ဆိုသည်မှာ  မြ န်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်၏                

ရုံးလုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရွက်ရန် တည်ေထာင်ထားေသာ ရုံးကို ဆိုသည်။  

အခန်း (၂) 
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ရည်ရွယ်ချက်များ 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်သည် - 

(က)  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့ စည်းပုံအေခြ ခံဥပေဒပါ နိုင်ငံသားများ၏ 

မူလအခွင့်အေရးများကို ပိုမို၍ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်နိုင်ရန်၊ 

( ခ ) ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြ န်ေသာ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အေရး ေကြ ညာစာတမ်းကုိ အသိအမှတ်ပြ ု၍ 

လူ့အခွင့်အေရးကုိ ေလးစားကာကွယ်သည့် လူ့အဖဲွ့အစည်းတစ်ရပ် ေပါ်ေပါက်လာေစရန်၊ 

( ဂ ) နိုင်ငံေတာ်က လက်ခံထားသည့် လူ့အခွင့်အေရးနှင် ့ သက်ဆိုင်သည့် အပြ ည်ပြ ည် 

ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ ဆုံးဖြ တ်ချက်များ၊ ေဒသဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်များနှင့် 

ေကြ ညာချက်များပါ လူ့အခွင့်အေရးများကို ထိေရာက်စွာ  မြ ငှ့်တင်ကာကွယ်နိုင်ရန်၊ 

(ဃ) လူ့အခွင့်အေရးနှင့်သက်ဆုိင်သည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများ၊ ေဒသဆုိင်ရာ 

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ညှိနိှုင်း၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်။ 

အခန်း (၃) 

ေကာ်မရှင် ဖဲွ့စည်းခြ င်း၊ အဆင့်အတန်းနှင့် ရပုိင်ခွင့်များ 

ဖဲွ့စည်းခြ င်း 

၄။ နုိင်ငံေတာ်သမ္မတသည် ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင် ဦးေရ အနည်းဆံုး ၇ ဦးမှ အများဆံုး ၁၅ ဦး အထိ 

ပါဝင်ေသာ  မြ န်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ကိ ုဖွဲ့စည်းရမည်။ 

၅။ နုိင်ငံေတာ်သမ္မတသည် ေကာ်မရှင်ကုိ ဖဲွ့စည်းနုိင်ေရးအတွက် ေအာက်ပါပုဂ္ိုဂ လ်များ ပါဝင်ေသာ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ေလာင်း စိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည် - 

(က)  ပြ ည်ေထာင်စတုရားသူကီးချုပ်၊ 

( ခ )  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီး  ပြ ည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

( ဂ )  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီး လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးနှင့် ပြ န်လည်ေနရာ ချထားေရး 

ဝန်ကးီဌာန၊ 

(ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်၊ 

( င )  မြ န်မာနိုင်ငံ တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ ေနများေကာင်စီမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ 

( စ )  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာမ်ှ ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ဦး၊ 

(ဆ)  မြ န်မာနိုင်ငံ အမျို းသမီးေရးရာ အဖွဲ့ချုပ်မ ှကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ 

( ဇ ) ဥပေဒနှင့်အညီ ဖဲွ့စည်းထားေသာ အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ့အစည်းများမှ ကုိယ်စားလှယ် 

နှစ်ဦး။  
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၆။ စိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့သည် ေအာက်ေဖာ် ပြ ပါစံနှင့် ကိုက်ညီသူများကို ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ ဝင်ေလာင်းများ အမည်စာရင်းအတွက ်စဉ်းစားရမည်  - 

(က)  မြ န်မာနိုင်ငံသားဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

( ခ ) အသက ်၃၅ နှစ်ထက်မငယ်သူဖြ စ်ခြ င်း၊ 

( ဂ ) သိက္ခာသမာဓိနင့်ှပြ ည့်စံု၍ အကျင့်စာရိတ္တ  ေကာင်းမွန်သူအဖြ စ် အသိအမှတ်ပြ ုခံရပြ းီ 

ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင်၏ လုပ်ငန်းကုိ ဘက်လုိက်မှုမရိှဘဲ လွတ်လပ်စွာ ထမ်းေဆာင်နုိင်စွမ်း 

ရှိသ ူ ဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(ဃ) ေအာက်ပါနယ်ပယ်တစ်ရပ်ရပ်တွင် ဗဟုသုတ သုိ့မဟုတ် အေတွ့အကုံ ကယ်ဝသူဖြ စ်ခြ င်း - 

(၁) လူ့အခွင့်အေရးမူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ  ပြ ည်တွင်းနှင့် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ 

လူ့အခွင့်အေရး ဥပေဒများ၊ 

(၂) လူ့အခွင့်အေရးမြ ငှ့်တင်ေရးနှင် ့ကာကွယ်ေရး၊ 

(၃) ေကာင်းမွန်ေသာ အုပ်ချုပ်ေရးနှင့်  ပြ ည်သူ့ေရးရာ စီမံခန့်ခွဲေရး။ 

( င ) ေကာ်မရှင်၏ ရည်မှန်းချက်များ ေအာင်မြ င်ေရးအတွက် ခံယူချက်ရှိသူဖြ စ်ခြ ငး်။ 

၇။ စိစစ် ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့သည် -  

(က) ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင်ေလာင်းများ၏ အမည်စာရင်းကုိ စဉ်းစားရာတွင် ေကာ်မရှင်ဖဲွ့စည်းမှုကုိ 

 ခြ ုံငုံစဉ်းစားရမည်။  

( ခ ) ေအာက်ပါတုိ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟုသုတ၊ အေတွ့အကုံ  သုိ့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှုရိှသူတုိ့ကုိ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ေလာင်းများအဖြ စ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် - 

 (၁)  ပြ ည်တွင်းလူ့အခွင့်အေရးဥပေဒများနှင့် အ ပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အေရး  

ဥပေဒများ၊  

(၂) လက်ရှိ စီးပွားေရး၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်လူမှုေရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ 

(၃) ယဉ်ေကျးမှုဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်လူ့အဖဲွ့အစည်းအတွင်းရိှ ပုဂ္ုိဂ လ်တစ်ဦးချင်း၊ 

မတူညီေသာ လူ့အသုိက်အဝန်းများနှင့်လူဦးေရအုပ်စုအလုိက် လုိအပ်ချက်များနှင့် 

ေမျှာ်မှန်းချက်များ၊ 

(၄) ေကာ်မရှင် ေရှ့ေမှာက်ေရာက်ရိှလာဖွယ်ရိှေသာ အခြ ားမတူကဲွပြ ားသည့်ကိစ္စရပ်များ၊ 

(၅) လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် အားေပးေဆာင်ရွက်မှု၊ 

(၆) အများပြ ည်သူအား ပညာေပးမှု၊ 

(၇)  ပြ ည်သူ့အုပ်ချုပ်ေရး၊ စီမံခန့်ခွဲေရးနှင့် ဘ ာေရးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ 

(၈) အရပ်ဘက်အဖဲွ့အစည်း၊ ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဆင့် မြ င့်အဖဲွ့အစည်းများ၊ လူမှုဝန်ထမ်း 

လုပ်ငန်းများ၊  ရပ်ရွာဖွံ့ဖြ ို းေရးနှင့် ဥပေဒေရးရာ။ 
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( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့အရ စဉ်းစားရာတွင် အမျိုးသား၊  အမျိုးသမီးနှင့် 

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို သင့်တင့်မျှတစွာ ပါဝင်ေစရမည်။ 

၈။ စိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့သည်  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ေလာင်းများ ေရွးချယေ်ရးအတွက ်လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများကို ေရးဆွဲရမည်။ ယင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီေရွးချယ်ေသာ ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ ဝင်ေလာင်း ၃၀ ဦး၏ အမည်စာရင်းကို နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထ ံတင်ပြ ရမည်။ 

၉။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသည်  ပြ ည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ဥက္ကဋ္ဌတို့နှင့် 

ညှိနိှုင်း၍ ပုဒ်မ ၈ အရ တင်ပြ သည့် ေကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်ေလာင်းထဲမ ှသင့်ေလျာ်ေသာ ေကာ်မရှင ်

အဖွဲ့ ဝင်များကို ေရွးချယ်ခန့်အပ်ရမည်။ ထိုသို့ ေရွးချယ်ခန့်အပ်ရာတွင ်ေကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုတယိ 

ဥက္ကဋ္ဌ တို့ကိ ုတစ်ပါတည်း သတ်မှတ်ရမည်။   

၁၀။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အဖြ စ် ေရွးချယ်ခန့်အပ်ခြ င်းခံရသူသည် ေရွးချယ်ခန့်အပ်ခြ ငး်ခရံသည့် 

ေန့မှစ၍ - 

(က) နုိင်င့ံဝန်ထမ်းဖြ စ်လျှင် တည်ဆဲဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

အဖြ စ်မှ အငြ ိမ်းစားယူပြ ီးဖြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

( ခ ) ေကာ်မရှင် အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိ ုထိခိုက်ေစနိုင်သည့်  ပြ ည်တွင်း 

 ပြ ည်ပဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းနှင့်လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကုိင်သူဖြ စ်ပါက ယင်းတုိ့မှ နုတ်ထွက် 

ရမည်။ 

၁၁။ ေကာ်မရှင ်အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးသည် ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရာတွင် 

ဘက်လုိက်မှုမရိှဘဲ လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ရမည့်အ ပြ င် ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ 

ထိခိုက်ေစသည့် သို့မဟုတ် ထိခိုက်ေစနိုင်သည်ဟုယူဆရသည့်  အခြ ားလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် 

အခြ ားေဆာင်ရွက်ချက်များတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းမှ ေရှာင် ကြ ဉ်ရမည်။ 

အဆင့်အတန်းနှင့်ရပုိင်ခွင့်များ 

၁၂။ (က) ေကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကုိ  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးအဆင့်အဖြ စ် လည်းေကာင်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် 

အဖဲွ့ဝင်များကုိ  ပြ ည်ေထာင်စု ဒုတိယဝန်ကီးအဆင့်အဖြ စ် လည်းေကာင်း သတ်မှတ်သည်။  

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် အည ီသတ်မှတ်ေသာ အဆင့်အတန်းနှင့် ေလျာ်ညီသည် ့ချီးမြ င်ှေ့ငွ၊ 

စရိတ်နှင် ့အေဆာင်အေယာင်များကို ခံစားခွင့်ရှိေစရမည်။ 

အခန်း (၄) 

ေကာ်မရှင် အဖဲွ့ဝင်၏ ရာထူးသက်တမ်း၊ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခြ င်း၊ တာဝန်မှ ရပ်စဲခြ င်းနှင့် လစ်လပ် 

ရာထူးေနရာတွင်  ဖြ ည့်စွက်ခန့်ထားခြ င်း 

၁၃။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၏ ရာထူးသက်တမ်းသည ်ငါးနှစ ် ဖြ စ်သည်။ 

၁၄။ ေကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များသည် တစ်ဆက်တည်း ရာထူးသက်တမ်းနှစ်ခုထက် ပိုမိ ုတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ခွင့်မရှိေစရ။ 
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၁၅။ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် တာဝန်မှ ရပ်စဲခံရခြ င်းမှတစ်ပါး လက်ရိှတာဝန် ထမ်းေဆာင် 

ေနေသာ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်သည် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင် အသစ်ခန့်အပ်ပြ ီးသည့် အချိန်အထိ မိမိ 

တာဝန်များကို ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်ရမည်။ 

ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခြ င်း၊ တာဝန်မှ ရပ်စဲခြ င်း၊ လစ်လပ် ရာထူးေနရာတွင်  ဖြ ည့်စွက် ခန့်ထားခြ င်း 

၁၆။ ေကာ်မရှင ် ဥက္ကဋ္ဌသည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဉ ်အေကြ ာင်းတစ်ခုခုေကြ ာင့် မိမိသေဘာ 

ဆန္ဒအေလျာက်ရာထူးမှ နုတ်ထွက်လုိလျှင် ထုိသုိ့နုတ်ထွက်လုိေကြ ာင်းကုိ နုိင်ငံေတာ်သမ္မတထံ စာဖြ င့် 

တင်ပြ ပြ ီး ရာထူးမှ နုတ်ထွက်နိုင်သည်။ 

၁၇။ ေကာ်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌမှအပ ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင်တစ်ဦးသည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဉ်အေကြ ာင်း 

တစ်ခုခုေကြ ာင့် မိမိသေဘာဆန္ဒအေလျာက် ရာထူးမှနုတ်ထွက်လုိလျှင် ထုိသုိ့နုတ်ထွက်လုိေကြ ာင်းကုိ 

ေကာ်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌမှ တစဆ်င့် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထ ံစာဖြ င်တ့င်ပြ ပြ းီ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်နိုင်သည်။ 

၁၈။ နုိင်ငံေတာ်သမ္မတသည်  ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင်တစ်ဦးဦးအား  ပြ ည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျို းသား 

လွှတ်ေတာ် ဥက္ကဋ္ဌတို့နှင့်ညှိနိှုင်းပြ ီး ေအာက်ပါအေခြ အေနတစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါက်ပါက တာဝန်မှ 

ရပ်စဲနိုင်သည် - 

(က) ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ေသာ ေဆးအဖွဲ့၏ စစ်ေဆးချက်အရ ကိုယ်စိတ် နှစ်ပါးအနက် 

တစ်ပါးပါး ထာဝစဉ်ချိ ့ုယွင်းသွားခြ င်းေကြ ာင့် တာဝန်ကုိ ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်နုိင်စွမ်း 

မရှိေတာ့ေကြ ာငး် ေတွ့ရှိရခြ င်း၊ 

( ခ ) တရားရုံး တစ်ခုခုက  ပြ စမ်ှုေကြ ာင်းအရ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခြ ငး်၊ 

( ဂ ) တရားရုံးတစ်ခုခုက လူမွဲအဖြ စ ်ေကြ ညာခြ ငး်ခံရခြ ငး်၊ 

(ဃ) ေကာ်မရှင်က ချမှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြ င်း။   

၁၉။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသည ်- 

(က) ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခြ င်းေကြ ာင့် ဖြ စ်ေစ၊ တာဝန်မှ ရပ်စဲခံရခြ င်းေကြ ာင့်  ဖြ စ်ေစ၊ 

ကွယ်လွန်ခြ င်းေကြ ာင့် ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားအေကြ ာငး်တစခ်ုခုေကြ ာင့် ဖြ စ်ေစ ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ ဝင်ေနရာလစ်လပ်လျှင ်စိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့က တင်ပြ ထားေသာ ေကာ်မရှင ်

အဖွဲ့ဝင်ေလာင်းအမည်စာရင်းမှ  ပြ ည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် 

ဥက္ကဋ္ဌတို့နှင့် ညှိနိှုင်း ေရွးချယ်၍  ဖြ ည်စ့ကွ ်ခန့်ထားရမည်။  

( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ ေကာ်မရှင် အဖဲွ့ဝင်ေလာင်း အမည်စာရင်းမှ ေရွးချယ်ရန် သင့်ေလျာ်သူ 

မရှိပါက  ပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မ ၈ နှင် ့ပုဒ်မ ၉ တို့ပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက် 

များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက် ပြ ီး  ဖြ ည့်စွက်ခန့်ထားရမည်။ 

၂၀။ လစ်လပ်ေသာရာထူးသည် ေကာ်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ သုိ့မဟုတ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးေနရာဖြ စ်ပါက 

နုိင်ငံေတာ်သမ္မတသည် အသစ်ဖြ ည့်စွက်ခန့်ထားခြ င်းမပြ ုနုိင်မီ ကျန်အဖဲွ့ဝင်တစ်ဦးဦးအား ယင်းရာထူး 

ေနရာတွင ်ယာယီတာဝန်ေပးအပ်ရမည်။ 
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၂၁။ ပုဒ်မ ၁၃ ပါ ရာထူးသက်တမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်သို့ပင်ပါရိှေစကာမူ လစ်လပ်ရာထူးတွင် 

ပုဒ်မ ၁၉ အရ  ဖြ ည့်စွက်ခန့်ထားခြ င်းခံရသည့် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် 

၎င်းအစားထိုးသည့် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၏ ကျန်ရှိသည့်သက်တမ်းအတွက်သာ  ဖြ စ်သည်။ 

အခန်း (၅) 

ေကာ်မရှင်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၂၂။ ေကာ်မရှင်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်သည် - 

(က) သတင်းအချက်အလက်များ  ဖြ န့်ချိခြ င်း၊ ပညာေပးခြ င်းဖြ င့် လူ့အခွင့်အေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

အများပြ ည်သူ၏ အသိပညာအဆင့်အတန်း  မြ င့်ှတင်ခြ င်းနှင့်ခဲွခြ ားမှုပံုသဏ္ဌာန်အားလံုးကုိ 

တိုက်ဖျက်သည့်   ကိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို  မြ ှင့်တင်ခြ င်း၊ 

( ခ ) လူ့အခွင့်အေရးနှင် ့သက်ဆိုင်သည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာနှင် ့  ပြ ည်တွင်းဥပေဒများအား 

လုိက်နာမှု ရိှ မရိှကုိ ေစာင့် ကြ ည့်ေလ့လာေရး၊  မြ င့်ှတင်ေရးတုိ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါ 

တို့ကိ ုေဆာင်ရွက် ခြ ငး်- 

(၁) နိုင်ငံေတာ်က ပါဝင်ချုပ်ဆိုသင့်သည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အေရး 

စာချုပ်များကိ ုအစိုးရအဖွဲ့သို့ အကံပြ ုတင်ပြ ခြ ငး်၊ 

(၂) တည်ဆဲဥပေဒနှင့် အဆိုပြ ုထားသည့် ဥပေဒကြ မ်းများသည် နိုင်ငံေတာ ်က ပါဝင် 

ချုပ်ဆုိထားသည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ လူ့အခွင့်အေရးစာချုပ်များနှင့် ကုိက်ညီမှု ရှိ 

မရှိကို ေလ့လာသုံးသပ် ပြ းီ လူ့အခွင့်အေရး မြ ငှ့်တင်ေရးနှင့်ကာကွယ်ေရးအတွက ်

 ပြ ဋ္ဌာန်းသင့်သည့် ဥပေဒများနှင့်အခြ ားေဆာင်ရွက်သင့်သည်များကုိ အစုိးရအဖဲွ့မှ 

တစဆ်င့်  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ တင်ပြ ခြ င်း၊  

(၃) နုိင်ငံေတာ်က ပါဝင်ချု ပ်ဆုိထားေသာ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ လူ့အခွင့်အေရး စာချု ပ်များပါ 

 ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များအရ တင်သွင်းရန် တာဝန်ရှိသည် ့အစီရင်ခံစာများ  ပြ ုစုရာတငွ ်

လည်းေကာင်း၊ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာများတွင ်ထည့်သွင်းေဖာ်ပြ သင့်သည်များနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ လည်းေကာင်း အစိးုရအဖွဲ့အား ပံ့ပိုးကူညီခြ ငး်။ 

( ဂ ) လူ့အခွင့်အေရးေဖာက်ဖျက်ေကြ ာင်း တုိင်တန်းချက် သုိ့မဟုတ် စွပ်စဲွချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

စိစစ်ပြ ီး စုံစမ်းစစ်ေဆးခြ င်း၊ 

(ဃ) တိုင်တန်းချက် သို့မဟုတ် စွပ်စွဲချက်အရဖြ စ်ေစ၊ သတင်းအရဖြ စ်ေစ လူ့အခွင့်အေရး 

ေဖာက်ဖျက်မှု  ဖြ စ်ပွားေကြ ာငး် သိရှိရသည့် ေနရာသို့ သွားေရာက် စစ်ေဆးခြ င်း၊  

( င ) လူ့အခွင့်အေရး ေဖာကဖ်ျက်မှု  ဖြ စ်ပွားသည့် ေနရာသို့ သွားေရာက်စစ်ေဆးခြ ငး် နှင့် 

အကျဉ်းေထာင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ အချု ပ်ခန်းများနှင့်အစုိးရ သုိ့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးစခန်း၊ ဌာနများသို့ အေကြ ာင်းကြ ား၍ သွားေရာက် စစ်ေဆးခြ ငး်၊ 
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( စ ) သက်ဆုိင်ရာ အရပ်ဘက်အဖဲွ့အစည်း၊ စီးပွားေရး အဖဲွ့အစည်း၊ အလုပ်သမားအဖဲွ့အစည်း၊ 

တုိင်းရင်းသားအဖဲွ့အစည်း၊ လူနည်းစုများ၊ ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းတုိ့နှင့်သင့်ေလျာ် 

သလို တိုင်ပင်ေဆွးေနွးခြ င်း၊  

(ဆ) ကမ္ဘာ့နုိင်ငံအားလံုး၏ လူ့အခွင့်အေရး အေခြ အေနကုိ ပံုမှန်သံုးသပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် 

အပါအဝင် အခြ ားအမျို းသားအဆင့်၊ ေဒသအဆင့်နှင့် နုိင်ငံတကာအဆင့် လူ့အခွင့်အေရး 

ဆုိင်ရာ ယန္တရားများနှင့် သင့်ေလျာ်သလုိ တုိင်ပင်ေဆွးေနွးခြ င်းနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( ဇ )  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်သူ့လွှတ်ေတာ် သုိ့မဟုတ် အမျို းသားလွှတ်ေတာ် 

သုိ့မဟုတ် အစုိးရအဖဲွ့က ေကာ်မရှင်သုိ့ ရည်ညွှန်းေပးပုိ့ေသာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

 ပြ န်လည်ေဖြ ကြ ားခြ င်း၊ 

( ဈ ) လူ့အခွင့်အေရး  မြ င့်ှတင်ေရးနှင့် ကာကွယ်ေရးတုိ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နုိင်ငံေတာ်သမ္မတက 

သီးခြ ားရည်ညွှန်းေသာ ကိစ္စရပ်များကို  ပြ န်လည်ေဖြ ကြ ားခြ ငး်၊ 

(ည) ေကာ်မရှင်၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစီရင်ခံစာများ ပြ ုစု ခြ င်း နှင့် 

သင့်ေလျာ်သလို ထုတ်ပြ န်ခြ ငး်၊ 

( ဋ ) ေကာ်မရှင်၏ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဆက်စပ်မှု 

ရှိသည် ့သို့မဟုတ် အေထာက်အကူဖြ စ်ေစမည် ့လုပ်ငန်းများကို ေဆာငရွ်က်ခြ ငး်၊ 

( ဌ ) နုိင်ငံေတာ်၏ လူ့အခွင့်အေရးအေခြ အေနနှင့် ေကာ်မရှင်၏ေဆာင်ရွက်မှုများ၊ လုပ်ငန်း 

တာဝန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင့်ေလျာ်သည် ့အကံပြ ုေထာက်ခံချက်များ ပါဝင်ေသာ 

နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကို နိုင်ငံေတာ်သမ္မတနှင့်  ပြ ည်ေထာငစ်ု လွှတ်ေတာ်သို့ 

တင်ပြ ခြ င်း၊ 

( ဍ ) လိုအပ်ပါက လူ့အခွင် ့အေရးကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အထူးအစီရင်ခံစာများကို 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထ ံတင်ပြ ခြ င်း။ 

၂၃။ ေကာ်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌသည် အေကြ ာင်းတစ်စံုတစ်ရာေကြ ာင့် မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်ကုိ ေဆာင်ရွက် 

နိုင်ခြ င်းမရိှလျှင ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌသည် ဥက္ကဋ္ဌ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၄။ ေကာ်မရှင်သည် - 

(က) မိမိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကုိ လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ 

( ခ ) ေငွေကြ းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အုပ်ချုပ်ေရးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိ ုဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာနး်ချက် 

များနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်ခွင် ့ရှိသည်။ 

၂၅။ ေကာ်မရှင ်အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးသည ်မိမိ၏ေဆာင်ရွက်ချက်တစ်ရပ်မှာ ေကာ်မရှင်၏အကျို း နှင် ့

ဆန့်ကျင်ေကြ ာင်းသိရိှပါက ေကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင်များအား ချက်ချင်းအေကြ ာင်းကြ ားပြ းီ 

ေဆာလျင်စွာ  ပြ ုပြ င်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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၂၆။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိလုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ထိေရာက်မှုရှိေစေရးအတွက် 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထံ အသိေပး၍ လိုအပ်သည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများကို ငှားရမ်း 

ခွင့်ရှိသည်။ 

၂၇။ ေကာ်မရှင်သည် ပုံမှန်အစည်းအေဝးများနှင့် အထူးအစည်းအေဝးများ ကျင်းပခြ င်း၊ 

အစည်းအေဝး အထေမြ ာက်ခြ င်း၊ သဘာပတိအဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ဆံုးဖြ တ်ချက်ချမှတ်ခြ င်းတုိ့နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း (၆) 

စံုစမ်းစစ်ေဆးခြ င်း 

လူ့အခွင့်အေရး ေဖာက်ဖျက်မှုများ စံုစမ်းစစ်ေဆးခြ င်း၊ တုိင်တန်းချက်များ လက်ခံ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

၂၈။ လူ့အခွင့်အေရးေဖာက်ဖျက်မှုများ ကျယ်ပြ န့်စွာဖြ စ်ပွားေနသည်ကုိ လည်းေကာင်း၊ ေဖာက်ဖျက်မှုသည် 

စနစ်တစ်ရပ်အဖြ စ် ဦးတည်ေနသည်ကိုလည်းေကာင်း သိရှိပါကေကာ်မရှင်သည်  ဦးေဆာင်ဦးရွက် 

 ပြ ု၍  စုံစမ်းစစ်ေဆး ခြ ငး်ကိ ု ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၂၉။ ေကာ်မရှင်သည် စံုစမ်းစစ်ေဆးမှုတစ်ရပ်  ပြ ုလုပ်ရာတွင် သဘာဝတရား၏ မျှတမှုသေဘာတရား 

နှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထို့ပြ င်တရားမကျင့်ထုံး၊ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး နှင့် သက်ေသခံ 

အက်ဥပေဒတို့ပါ သက်ဆိုင်သည့်  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆီေလျာ်သလိ ုကျင့်သုံး ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၃၀။ လူ့အခွင့်အေရးေဖာက်ဖျက်မှုရှိသည်ဟု စွပ်စွဲချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုဂ္ဂုလ်တစ်ဦးသည် မိမိ 

ကိုယ်တိုင်အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခြ ားသူတစ်ဦးတစ်ေယာက်အတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တူညီေသာလူတစ်စုကုိကုိယ်စားပြ ု၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တုိင်တန်းလုိသည့် အေကြ ာင်းရင်းေဖာ်ပြ ပြ းီ 

ေကာ်မရှင်သို့ တိုင်ကြ ားနိုင်သည်။ 

၃၁။ တိုင်တန်းသူသည် ေအာက်ပါတို့ကုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကာ်မရှင်သို့ စာဖြ င် ့တင်ပြ ရမည် - 

(က) တိုင်တန်းချက်ကိ ု ပြ န်လည် ရုပ်သိမ်းခြ ငး်၊ 

( ခ ) တိုင်တန်းချက်ကိ ု ပြ င်ဆင်ရန် ေကာ်မရှင်၏ ခွင့် ပြ ုချက်ရယူခြ ငး်။ 

၃၂။ ေကာ်မရှင်သည် ေအာက်ပါအေကြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ်ေကြ ာင့် ေဆာင်ရွက်ခြ င်းမပြ ုရန် ဆံုးဖြ တ်သည့် 

ကိစ္စရပ်မှတစ်ပါး တိုင်တန်းချက်တစ်ရပ်ကို စုံစမ်းစစ်ေဆးရမည် - 

(က) တိုင်တန်းချက်သည ်သေဘာရိုးဖြ င့် တိုင်ကြ ားချက် မဟုတ်ခြ င်း၊ 

( ခ ) တိုင်တန်းချက်သည ်ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်း မကျေရာက်ခြ ငး်၊ 

( ဂ ) တုိင်တန်းသူအတွက် ပုိ၍သင့်ေလျာ်ေသာ ကုစားမှု သုိ့မဟုတ် ေကြ ာင်းကျိုးညီညွတ်စွာ 

တိုင်တန်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းများရှိခြ ငး်။ 
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၃၃။ တုိင်တန်းချက်ပါ ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုကုိ ေကာ်မရှင်က စံုစမ်းစစ်ေဆးရန်  ငြ င်းပယ်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် 

ေရွှ့ဆိုင်းခြ င်း သို့မဟုတ် ရပ်ဆိုင်းရန် ဆုံးဖြ တ်ခြ င်းသည် ေကာ်မရှင်၏ ဦးေဆာင်ဦးရွက်ပြ ုမှုဖြ င့် 

ေယဘုယျ စုံစမ်း စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ကုိ ထိခိုက်မှု မရှိေစရ။ 

၃၄။ ေကာ်မရှင်သည် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဖြ ရှင်းေဆာင်ရွက်ရာတွင ်တိုင်တန်းချက်ပါ 

အေကြ ာင်းခြ င်းရာသည် ညိှနိှုင်း၍ရနုိင်ေသာ အလားအလာရိှသည်ဟု ယူဆပါက ညိှနိှုင်းေဖြ ရှင်းေသာ 

နည်းလမ်းကုိအသံုးပြ ုပြ ီး ေဖြ ရှင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။  ထိုသုိ့ေဆာင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဲဥပေဒများနှင့် 

အညီ  ဖြ စ်ေစရမည်။ 

၃၅။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိစံုစမ်းစစ်ေဆးလျက်ရိှေသာ ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းအချက်အလက် 

ေပးနိုင်မည်ဟု ထင်မြ င်ယူဆရသည့် မည်သည့် ပုဂ္ဂုလ်ကိုမဆို သတ်မှတ်ချိန်းဆိုထားသည့်ေနရာနှင် ့

အချိန်တွင် လာေရာက်သက်ေသခံရန် စာဖြ င့် ဆင့်ဆုိခြ င်း၊ ကတိသစ္စာပြ ုေစခြ င်း၊ စစ်ေဆးေမးမြ န်းခြ င်း 

နှင့် ထွက်ဆိုချက်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးေစခြ င်းများ  ပြ ုနိုင်သည်။ 

၃၆။ ေကာ်မရှင်သည် ေအာက်ပါတုိ့မှအပ မိမိစံုစမ်းစစ်ေဆးေသာ ကိစ္စတစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်သည် 

ဟု ယူဆသည့် မည်သည့် ပုဂ္ဂုလ် သို့မဟုတ် မည်သည့်ရုံးကိုမဆို ယင်းတို့ ပိုင်ဆိုင်သည် ့သို့မဟုတ ်

လက်ဝယ်ထားရှိသည့် စာရွက်စာတမ်းနှင့် အေထာက်အထားများ တင်ပြ ရန်စာဖြ င့် ေရးသားဆင်ဆ့ို 

နိုင်သည ်- 

(က) နိုင်ငံေတာ်၏ လုံခြ ုံေရးနှင့် ကာကွယ်ေရးကို ထိခိုက်ေစနိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်း 

သို့မဟုတ် အေထာက်အထားများ၊ 

( ခ ) အစိးုရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းများက လုံခြ ုံမှုအဆင်အ့တန်း သတ်မှတ်ထားေသာ 

စာရွက်စာတမ်းများ။ 

၃၇။ ေကာ်မရှင်သည် ေအာက်ပါအေကြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့်  ငြ ိစန်ွးေသာ တိုင်တန်းချက်ကို စုံစမ်း 

စစ်ေဆးခြ ငး် မပြ ုလုပ်ရ - 

(က) တရားရံုးတစ်ခုခု၏ ေရှ့ေမှာက်၌ စစ်ေဆးကြ ားနာဆဲအမှုများနှင့်တရားရံုးတစ်ခုခု၏ 

စီရင်ဆုံးဖြ တ်ချက်အေပါ် အယူခံမှု သို့မဟုတ်  ပြ င်ဆင်မှုဝင်ေရာက်ဆဲ အမှုများ၊ 

( ခ ) တရားရုံးတစ်ခုခုက အပြ ီးသတ်စီရင်ဆုံးဖြ တ်ပြ းီေသာ အမှုများ။ 

၃၈။ ေကာ်မရှင်သည် အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းများနှင့်  ဖြ စ်ေစ၊ ယင်းတုိ့နှင့်ဆက်နွယ်သည့် 

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖြ စ်ေစ သက်ဆိုင်ေသာ တိုင်တန်းချက်အေပါ် ၎င်းတို့ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် 

နုိင်ေရးအတွက် မိမိ၏စံုစမ်းေတွ့ရိှချက်ကုိ အကံပြ ုတုိက်တွန်းချက်နှင့်အတူ သက်ဆုိင်ရာ အစုိးရဌာန၊ 

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းသို့ ေပးပို ့ရမည်။ ယင်းဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသည် ေကာ်မရှင်၏ အကံပြ ု 

တိုက်တွန်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည် ့အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်ထားရှိမှု အေခြ အေနကိ ုရက်ေပါင်း 

သံုးဆယ်အတွင်း ေကာ်မရှင်သုိ့  ပြ န်ကြ ားရမည်။ ထုိသုိ့  ပြ န်ကြ ားရာတွင် တုိင်တန်းသူများ လက်တ့ံု ပြ န် 

မှုမခံရေစေရးအတွက် ေသချာေစမည့် ေဆာင်ရွက်ချက်ကုိလည်း ေဖာ်ပြ ရမည်။ 
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၃၉။ စုံစမ်းစစ်ေဆးမှုတစ်ရပ်  ပြ ီးဆုံးသည့်အခါ ေကာ်မရှင်သည် လိုအပ်ပါက မိမိ၏ စုံစမ်း 

ေတွ့ရှိချက်များနှင့်အကံပြ ုချက်များကို နိုင်ငံေတာ်သမ္မတနှင် ့  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ အစီရငခ်ံ 

တင်ပြ ပြ ီး အများပြ ည်သ ူသိရှိနိုင်ရန်လည်း ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

၄၀။ ေကာ်မရှင်သည် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ေဆးမှု ပြ ုလုပ်ရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ် 

တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏လူ့အခွင့်အေရးကို ေဖာက်ဖျက်မှုရှိေကြ ာငး် အေထာက်အထား 

ခိုင်လုံစွာေတွ့ရှိပါက ပုဒ်မ ၃၈ အရ တင်ပြ သည် ့အစီရင်ခံစာတွင် ေအာက်ပါတို့အတွက် အကံပြ ု 

တိုက်တွန်းချက်များကိ ုေဖာ်ပြ ရမည ်- 

(က) လူ့အခွင့်အေရးေဖာက်ဖျက်မှုရှိေကြ ာင်း အတည်ပြ ုချက်နှင့် ယင်းလူ့အခွင့်အေရး 

ေဖာက်ဖျက်မှုများ ဆက်လက်မဖြ စ်ေပါ်ေစေရးနှင့်အလားတူ ေဖာက်ဖျက်မှုများ ထပ်မံ 

မဖြ စ်ပွားေစေရး၊ 

( ခ ) လူ့အခွင့်အေရး ေဖာက်ဖျက်မှုကုိ ကုစားရန် ပုဂ္ိုဂ လ်တစ်ဦးဦး သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့အစည်း 

တစ်ခုခုက သင့်ေလျာ်သလိ ုေဆာင်ရွက်ေပးေရး၊ 

( ဂ ) လူ့အခွင့်အေရးေဖာက်ဖျက်မှုေကြ ာင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက် လူ့အခွင့်အေရး 

ေဖာက်ဖျက်ခြ င်းခံရသူ ရသင့်ရထိုက်သည့် နစ်နာေကြ း ရရှိနိုင်ေရး၊ 

(ဃ) သက်ဆုိင်ရာ ဌာန၊ အဖဲွ့အစည်း၊ လုပ်ငန်း၊ ပုဂ္ိုဂ လ် သုိ့မဟုတ် အာဏာပုိင် အဖဲွ့အစည်းက 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ေရးနှင့် ယင်းအကံပြ ုတုိက်တွန်းချက်များအေပါ် ၎င်းတုိ့၏အေရးယူ 

ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ ေကာ်မရှင်သုိ့ သင့်ေလျာ်ေသာ အချိန်ကာလအတွင်း  ပြ န်ကြ ားေရး။ 

အကာအကွယ်ေပးခြ င်း 

၄၁။ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ထားေသာ ေကာ်မရှင်၏ တာဝန်များကိ ုထမ်းေဆာင်စဉ ်ေကာ်မရှင ်

အဖွဲ့ဝင်၊ ေကာ်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် ေကာ်မရှင် ကိုယ်စားေဆာင်ရွက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်အား 

 ခြ ိမး်ေခြ ာက်ခြ ငး်၊ တားဆီးခြ ငး်၊ ပိတ်ပင်ခြ ငး်၊ ေစာ်ကားခြ င်း သို့မဟုတ် စွက်ဖက်ခြ င်းပြ ုသူသည် 

တည်ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူခြ င်းခံရမည်။ 

၄၂။ ပုဂ္ိုဂ လ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်သည် အခြ ားတစ်စံုတစ်ေယာက်အား ထုိပုဂ္ိုဂ လ်ကဖြ စ်ေစ ထုိပုဂ္ုိဂ လ် 

နှင် ့ကျွမ်းဝင်သူကဖြ စ်ေစ ေအာက်ပါကိစ္စတစ်ရပ်ရပ် လုပ်ေဆာင်မှုေကြ ာင့် မတရားဖိနှိပ် ခြ င်း၊ 

ေခြ ာက်လှန့် ခြ င်း၊  ခြ မ်ိးေခြ ာက်ခြ င်း၊ ေနှာင့်ယှက်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် အခြ ားနည်းလမ်းဖြ င့် စွက်ဖက်ခြ င်းတုိ့ 

 ပြ ုခွင့်မရှိေစရ -  

(က) ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ထားေသာ အခွင့်အေရးများ အသုံးချရန် ရည်ရွယ်ခြ င်း၊ 

( ခ ) ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ထားေသာ အခွင့်အေရးများကို အသုံးချခြ င်း သို့မဟုတ် 

အခြ ားသမူျား၏ အဆိုပါ အခွင့်အေရးများကိ ု မြ ှင်တ့င်ေပးခြ ငး်၊ 

( ဂ ) ဤဥပေဒအရ လုပ်ေဆာင်ေသာ တိုင်တန်းချက်၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးချက် သို့မဟုတ် 

ေဆာင်ရွက်ချက် တစ်စုံတစ်ရာနှင့်စပ်ဆိုင်ေသာ သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် 

အေထာက်အထားများေပးခြ ငး်၊ 
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(ဃ) ဤဥပေဒအား ဆန့်ကျင်ရာေရာက်ေသာ မည်သည့်ကိစ္စကိုမဆို ေဆာင်ရွက်ရန် 

 ငြ ငး်ပယ်ခြ င်း၊ 

( င ) ဤဥပေဒအရဖြ စ်ေစ၊ ဤဥပေဒကုိ ရည်ညွှန်း၍ဖြ စ်ေစ တစ်စံုတစ်ရာကုိတစ်နည်းနည်း ဖြ င့် 

လုပ်ေဆာင်ခြ ငး်။ 

အကျဉ်းေထာင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ အချုပ်ခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးစခန်းများသုိ့  ကြ ည့်ရှု 

စစ်ေဆးခြ င်း 

၄၃။ ေကာ်မရှင်သည် အကျဉ်းေထာင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊အချုပ်ခန်းနှင့်ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

စခန်းများတွင် အကျဉ်းကျေနသူများ၊ အချုပ်အေနှာင်ခံေနရသူများ သုိ့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက် 

ထားခြ င်းခံရသူများကုိ လူ့အခွင့်အေရးနှင့်သက်ဆုိင်သည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာနှင့် ပြ ည်တွင်းဥပေဒများ 

နှင့်အညီ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမှုဖြ င် ့ ေစာင့်ေရှာက်ထားခြ င်း ရှ ိ မရှိ စိစစ်နိုင်ရန် အဆိုပါ 

ေနရာများသို့ ဝင်ေရာက်ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးခွင့်ရှိသည်။ ယင်းသို့ ဝင်ေရာက်  ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးရာတွင ်

သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများနှင် ့အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၄၄။ ပုဒ်မ ၄၃ အရ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်ေကာ်မရှင်သည် ေအာက်ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များရိှသည် - 

(က)  ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးလုိေသာ ကာလကုိ သက်ဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများထံ အေကြ ာင်းကြ ားပြ းီ 

အကျဉ်းေထာင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ အချုပ်ခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးစခန်း၊ ဌာန 

များသို့ ဝင်ေရာက်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးခွင့်၊ 

( ခ ) အကျဉ်းေထာင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ အချုပ်ခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး စခန်း၊ 

ဌာနများအတွင်းရှိ ေနရာများနှင့်အကျဉ်းသား၊ အချုပ်သား၊ ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက် 

ထားခြ ငး်ခံရသူများ၏ အသုံးအေဆာင်များကို စစ်ေဆးခွင့်၊ 

( ဂ ) အကျဉ်းသား၊ အချု ပ်သားနှင့် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ထားခြ င်းခံရသူများအား လွတ်လပ်စွာ 

သီးခြ ားေတွ့ဆု ံေမးမြ န်းခွင့်၊ 

(ဃ) သက်ဆုိင်ရာဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းတုိ့က အေရးယူေဆာင်ရွက်သင့်သည်များကုိ အကံပြ ု 

တုိက်တွန်းခွင့်နှင့်အဆုိပါ အကံပြ ုတုိက်တွန်းချက်များအေပါ် အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက် 

များကို ေကာ်မရှင်သို့   ပြ န်ကြ ားရန ်တိုက်တွန်းခွင့်။ 

၄၅။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏ေတွ့ရိှချက်နှင့်အကံပြ ုတုိက်တွန်းချက်များကုိ သက်ဆုိင်ရာ ပြ ည်ေထာင်စု 

အဆင့်အဖဲွ့အစည်းများသုိ့ အေကြ ာင်းကြ ား ခြ င်းနှင့်အများပြ ည်သူအား သင့်ေလျာ်သလုိ အသိေပးခြ င်း 

တို့ကိ ုေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

အခန်း (၇) 

ေငွေကြ းစီမံခန့်ခဲွေရး 

၄၆။ နိုင်ငံေတာ်သည် ဤဥပေဒအရ အပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေကာ်မရှင် က 

ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နုိင်ေစရန်အလုိ့ငှာ လုိအပ်ေသာေငွေကြ းကုိ ေထာက်ပ့ံ 

ရမည်။   
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၄၇။ ေကာ်မရှင်သည် မည်သည့်ပုဂ္ဂ လ် သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့အစည်းထံမှမဆုိ လူ့အခွင့်အေရး မြ င့်ှတင်ေရး၊ 

ကာကွယ်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာ်မရှင်၏ လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွက်ခွင့်ကို မထိခိုက်ေစသည့် 

အေနှာင်အဖွဲ့မရိှေသာ အေထာက်အပံ့ကို လက်ခံနိုင်သည်။ 

၄၈။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏ ရေငွ၊ သံုးေငွ၊ ပစ္စည်း ပုိင်ဆုိင်မှုနှင့်ေပးရန် တာဝန်ရိှမှုတုိ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ေငွစာရင်း ထိန်းသိမ်းခြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။ 

၄၉။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏ေငွစာရင်းကုိ  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရံုး၏ စာရင်းစစ်ေဆးခြ င်းကုိ 

ခံယူရမည်။ 

၅၀။ တည်ဆဲဥပေဒများတွင် မည်သို့ပင် ပါရှိေစကာမူ  ေကာ်မရှင်၏ ရန်ပုံေငမွျားနှင့် ေငွေကြ း 

လွှဲေပြ ာငး်မှုများအေပါ်တွင် အခွန်စည်းကြ ပ်မှုများမ ှကင်းလွတ်ခွင့် ရှိေစရမည်။ 

အခန်း(၈) 

ဝန်ထမ်းအဖဲွ့အစည်း 

၅၁။ ေကာ်မရှင်သည် - 

(က) ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ 

တစ်ရပ်ေရးဆွဲထားရိှရမည်။ ယင်းဖဲွ့စည်းပုံအတွင်း လိုအပ်ေသာအရာထမ်းများနှင့် 

အမှုထမ်းများကိ ုခန့်ထားရမည်။ 

( ခ ) ေကာ်မရှင်၏ ဝန်ထမ်းေရးရာကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ 

ခံစားခွင့်များကို သတ်မှတ်ရမည်။ 

၅၂။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ 

ေကာ်မရှင်ရုံး အကးီအမှူးအပါအဝင် လိုအပ်ေသာ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများကိ ုခန့်အပ်နိုင်သည်။ 

၅၃။ (က) ေကာ်မရှင်ရံုး အကီးအမှူးသည် ေကာ်မရှင်၏ အတွင်းေရးမှူးအဖြ စ် တာဝန် ထမ်းေဆာင် 

ရမည့်အပြ င် ေကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ေပးထားေသာ အခြ ားလုပ်ငန်း တာဝန်များကုိလည်း 

ထမ်းေဆာင်ရမည်။  

( ခ ) ရုံးဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းသည် ေကာ်မရှင်ကို တာဝန်ခံရမည်။ 

၅၄။ ေကာ်မရှင်သည် နိုင်င့ံဝန်ထမ်းများအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ ဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းများနှင် ့

အညီ ေကာ်မရှင်ရုံး ဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူးအဆင့်အတန်းကိ ုသတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၅၅။ ေကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည ် ေကာ်မရှင်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအနက် သီးခြ ားသတ်မှတ်ေပးေသာ 

လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေကာ်မရှင်ရုံးအရာထမ်းတစ်ဦးဦးအား လက်မှတ်ေရးထိုး၍ လွှဲအပ် 

နိုင်သည်။ ယင်းသို့ လွှအပ်ရာတငွ ်လွှအပ်ခြ င်းခံရသူသည် လွှဲအပ်သည့်စာတွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ 

လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၅၆။ ေကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည် သက်ဆုိင်ရာအရာထမ်းအား ထုိသုိ့လွဲှအပ်ထားေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်ကုိ 

မည်သည့် အချိန်တငွ်မဆို စာဖြ င့် ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ 
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အခန်း(၉) 

အေထွေထွ 

၅၇။ ေကာ်မရှင်သည် ေကာ်မရှင်ရံုးချု ပ်ကုိ ဖွင့်လှစ်ထားရိှ ပြ ီး လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ရန်အတွက် ေကာ်မရှင်ရုံးခွဲများကုိ လိုအပ်သလိ ုဖွင့်လှစ်နုိင်သည်။ 

၅၈။ ေကာ်မရှင်သည် အစည်းအေဝးများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီကျင်းပရမည်။ 

၅၉။ ေကာ်မရှင်သည် ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ရန်အတွက် လုိအပ်ေသာအဖဲွ့ခဲွများ၊ လုပ်ငန်းအဖဲွ့များကုိ ေဒသအလုိက်ဖြ စ်ေစ၊ ဘာသာရပ်အလုိက် 

 ဖြ စ်ေစ ဖွဲ့စည်းပြ းီ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပးနိုင်သည်။  

၆၀။ ေကာ်မရှင်သည် ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ တံဆိပ်နှင့် စဉ်ဆက်မပြ တ် ဆက်ခံေဆာင်ရွက် ပိုင်ခွင့်ရှိ ပြ းီ 

တရားစွဲဆိုနိုင်ခွင့်နှင် ့တရားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့်တို့ ရှိေစရမည်။ 

၆၁။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်နှင့်ေကာ်မရှင်က တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသူသည် ဤဥပေဒအရ လုပ်ငန်း 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာတွင ်ရာဇသတ်ကီး ပုဒ်မ ၂၁ အရ  ပြ ည်သူ့ဝန်ထမး်များဖြ စသ်ညဟု် မှတ်ယ ူ

ရမည်။ 

၆၂။ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ထားေသာတာဝန်နှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များကုိ သေဘာရုိးဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

ေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြ င်းနှင့်သေဘာထားမှတ်ချက်ေပးခြ င်း သို့မဟုတ် ထင်မြ င်ချက်ေပးခြ င်း 

တုိ့အတွက် ေကာ်မရှင်ကုိဖြ စ်ေစ၊ ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင်ကုိဖြ စ်ေစ၊ ေကာ်မရှင်က တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသူ 

ကိုဖြ စ်ေစ  ပြ စ်မှုေကြ ာငး်အရ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားမေကြ ာင်းအရ ေသာ်လည်းေကာင်း တရား 

စွဲဆိုခြ ငး် မပြ ုရ။ 

၆၃။ ေကာ်မရှင် သို့မဟုတ် ေကာ်မရှင်ရုံးသို့ ဆက်သွယ်ေပးပို့တင်ပြ သည့် သို့မဟုတ် ယင်းက 

စုေဆာင်းရယူထားသည် ့ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ပစ္စည်းများနှင် ့ သတင်းအချက်အလက်များသည် 

စိစစ်ဖြ တ်ေတာက်ခြ ငး် သို့မဟုတ် စွက်ဖက်ေနှာင့်ယှက်ခြ ငး်တို့မှ ကင်းလွတ်ေစရမည်။ 

၆၄။ ေကာ်မရှင်၏ ပရဝဏ်၊ ေမာ်ကွန်းတိုက်၊ စာတွဲများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်ချက်များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ရန်ပုံေငွနှင့် ပစ္စည်းပုိင်ဆိုင်မှုများသည ်မည်သည့် ေနရာ၊ 

မည်သူ့ လက်ဝယ်တွင်ရှိသည်  ဖြ စ်ေစ ထိပါးခြ င်း၊ ရှာေဖွ ခြ င်း၊ သိမ်းဆည်းခြ င်း၊ ဖမ်းဆီးခြ င်း၊ 

ရယူခြ င်း သို့မဟုတ် အခြ ားနည်းဖြ င် ့ေနှာင့်ယှက်ခြ င်းတို့မှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိေစရမည်။ 

၆၅။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမှုများ အဆင်ေပြ  ေချာေမွ့စွာ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန ် အလို့ငှာ ေဖာ်ထုတ်ေပြ ာကြ ားသင့်သည်ဟု ယူဆသည့် အချက်အလက်များကို 

ေဖာ်ထုတ်ေပြ ာကြ ားနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

၆၆။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိေရှ့ေမှာက်၌ လာေရာက်အစစ်ေဆးခံသူ၏ အမည်နှင့် သတင်း 

အချက်အလက်များ၊ ေကာ်မရှင်သို ့ ထွက်ဆိုသည့် သက်ေသထွက်ဆိုချက်များ၊ တင်ပြ သည့် 

သက်ေသခံစာရွက်စာတမ်းများ၊ ပစ္စည်းများနှင် ့ စပ်လျဉ်း၍ တစ်ဦးတစ်ေယာက်က ေကာ်မရှင်၏ 
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ခွင့် ပြ ုချက်မရှိဘဲ ထုတ်ပြ န်ခြ င်း၊ ထုတ်ေဖာ်ေပြ ာဆိုခြ ငး်မပြ ုရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ေကာ်မရှင်သည် 

သက်ေသများကို အကာအကွယ်ေပးသည့် အစီအမံများကိုလည်း ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။  

၆၇။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိရရှိထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မိမိ၏ရည်မှန်းချက်များ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ကိစ္စမှတစ်ပါး အခြ ားနည်း ဖြ င့် အသုံးပြ ုခြ င်းမှ ေရှာင်ကြ ဉ်ရမည်။ 

၆၈။ ေကာ်မရှင်က စုံစမ်းစစ်ေဆးရာ၌ ထကွ်ဆိုချက်များ၊ သက်ေသခံချက်များ၊ ေဖြ ဆိုချက်များ 

ေပးသူသည် မမှန်သက်ေသခံမှုဖြ င့် တရားစဲွဆုိခံရခြ င်းမှတစ်ပါး ယင်းထွက်ဆုိချက်များ၊ သက်ေသခံချက် 

များ၊ ေဖြ ဆိုချက်များအရ မည်သည့်တရားရုံးတွင်မျှ တရားစွဲဆို ခြ င်း မခံထိုက်ေစရ။  ေကာ်မရှင် 

ေရှ့ေမှာက်၌ ထွက်ဆိုေသာ သက်ေသ၏ထွက်ဆိုချက်၊ သက်ေသခံချက်နှင့်ေဖြ ဆိုချက်များကို အခြ ား 

ပုဂ္ဂုလ်တစ်ဦး တစ်ေယာက်အား တရားစွဲဆုိရာတွင ်အသုံးမပြ ုရ။ 

၆၉။  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတ  မြ န်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက် 

ေန့စဲွပါ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ်၊ ၃၄/၂၀၁၁  ဖြ င့် ဖဲွ့စည်းတည်ေထာင်ခ့ဲေသာ  မြ န်မာနုိင်ငံအမျို းသား 

လူ့အခွင့်အေရး ေကာ်မရှင်သည် ဤဥပေဒအရ ေကာ်မရှင်ဖွဲ့စည်းပြ းီသည်အထိ မိမိ၏ လုပ်ငန်း 

တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရမည်။ 

၇၀။ ဤဥပေဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကာ်မရှင်သည် လိုအပ်ေသာ 

နည်းဥပေဒများ၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြ န် 

နိုင်သည်။ 

 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

 

 

 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ  

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 


