
ပြည်ထောင်စုရာေူးဝနအ်ဖဲွ့ဥြထေကုိ ေတုိယအကကိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥြထေ 

( ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်  ၁၄ ။)  

၁၃၈၁ ခနှုစ်၊ ကဆုန်လဆန်း    ၁၄   ရက် 

(၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ထမလ   ၁၇   ရက်) 

 ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

၁။ ဤဥြထေကို ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွဲ့ ဥြထေကို ေုတိယအကကိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥြထေ ဟု 

ထခါ်တွင်ထစရမည်။ 

၂။  ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွဲ့ ဥြထေ ြုေ်မ ၂၊ ြုေ်မခွဲ (စ) ၏ထနာက်တွင် ြုေ်မခွဲ (ဆ) အပဖစ် 

ထအာက်ြါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ရမည် - 

 “(ဆ)  ဝန်ကကီးဌာနနှင့် အဖဲွ့အစည်း ဆိုသည်မှာ နုိင်ငံ့ဝန်ေမး်ဥြထေြါ အဓြိ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် 

အတိုငး် ပဖစ်သည်။”   

၃။  ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖဲွ့ ဥြထေ ြုေ်မ ၃ ကို ထအာက်ြါအတိုင်း အစားေိးုရမည်- 

 “၃။  ဤဥြထေသည် ဖွဲ့စည်းြုံအထပခခံ ဥြထေ ြုေ်မ ၂၉၁ နှင့် ၂၉၂ တ့ုိတွင ်ထဖာ်ပြေားထသာ 

နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းများမှအြ ဝန်ကကီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းအားလုံးနှင့်  

သက်ဆိုငထ်စရမည်။” 

၄။ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖဲွ့ ဥြထေ ြုေ်မ ၈ တွင်- 

 (က) ြုေမ်ခွဲ (ဃ) ကိထုအာက်ြါအတိုငး် အစားေိုးရမည်- 

  “(ဃ) ဝန်ေမ်းထရးရာ ကိစ္စရြ်များကို သုထတသန ပြုလုြ်ပခင်း၊”          

 ( ခ ) ြုေမ်ခွဲ (ဃ) ၏ထနာက်တွင ်ြုေမ်ခွဲ (ဃ-၁) အပဖစ် ထအာက်ြါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ရမည်- 

“(ဃ-၁) ဝန်ေမ်းများ၏ ဝန်ထဆာင်မှုအထြါ် ပြည်သူများ၏ သထောေားအပမင်များကုိ 

စစ်တမ်းထကာက်ယူပြီး သုထတသနပြုလုြ်ပခင်း၊” 

( ဂ ) ြုေ်မခဲွ (စ) နှင့် (ဆ) တ့ုိကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိးရမည်-  

  “( စ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင် ့ အဖွဲ့အစည်းများက ထမးပမန်းလာသည့် ဝန်ေမ်းထရးရာ 

ကိစ္စရြ်များကို တည်ဆဲဥြထေ၊ နည်းဥြထေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ 

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများနှင့်အညီ စိစစ်ပြန်ကကားပခင်း၊ 

  (ဆ) ဝန်ေမ်းများအား အထရးယူပခင်းဆုိင်ရာ ကိစ္စများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ မှတ်တမ်းများကုိ 

စနစ်တကျ ေိန်းသိမ်းပခငး်၊ နုိင်ငထံတာ်သမ္မတေံ အစီရငခ်ံတငပ်ြပခငး်၊” 
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 (ဃ) ြုေမ်ခွဲ (ဆ) ၏ထနာက်တွင် ြုေမ်ခွဲ (ဆ-၁) မှ  (ဆ-၃) အေိ အပဖစ်ထအာက်ြါအတိုင်း 

ပဖည့်စွက်ရမည်- 

 “(ဆ-၁) ပြန်တမ်းဝင်အရာရိှ တစ်ဦးဦးအား ဝန်ကကီးဌာနနှင့် အဖဲွ့အစည်းတစ်ခုမှ တစ်ခုသ့ုိ 

ထပြာင်းထရွှေ့လိုသည့် ကိစ္စရြ်များအတွက် ညှိနှိုင်းလာမှုအထြါ် ေိုအရာရှိ၏ 

လုြ်ငန်းအထတွ့အကကုံသည် ထပြာင်းထရွှေ့တာဝန်ေမ်းထဆာင်မည့်ဌာန၏ လုြ်ငန်း 

သောဝနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ၊ မရှိ အြါအဝင် အပခားလိုအြ်သည့် စိစစ်မှုများ 

ပြုလုြ်၍ ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရအဖဲွ့ေံ တငပ်ြပခင်း၊ 

(ဆ-၂) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝန်ေမ်းဖွဲ့စည်းြုံ ထရးဆွဲတင်ပြပခင်း 

ကိစ္စရြ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ ထောက်ခံအကကံပြု 

တငပ်ြပခငး်၊ 

(ဆ-၃) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်း ရာေူးအုြ်စုများအလိုက် 

ကျွမ်းကျင်မှုမူထောင်များနှင့် လုြ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်များ ထရးဆဲွနုိင်ထရး 

အထောက်အကူပြု ြံ့ြုိးကူညီထဆာင်ရွက်ပခငး်၊” 

 ( င ) ြုေ်မခွဲ (ဇ) နှင့် (ဈ) တို့ကိုထအာကြ်ါအတိုငး် အစားေိးုရမည်- 

“( ဇ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် အဖဲွ့အစည်းများ၏ ဝန်ေမ်းထရွးချယ်ထရး၊ ထလ့ကျင့်ြျ ိုးထောင်ထရး၊ 

စည်းကမ်းေိန်းသိမ်းထရး ကိစ္စများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ စိစစ်ညိှနှိုင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

( ဈ ) တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရက မိမိတ့ုိတာဝန်ယူ အထကာင်အေည် 

ထဖာ်ရသည့်လုြ်ငန်းများကုိ ထဆာင်ရွက်နုိင်ရန် နယ်ေက်ဝန်ေမ်း အဖဲွ့အစည်း 

များအား ဖဲွ့စည်းပခင်း၊ လုိအြ်ထသာ နယ်ေက်ဝန်ေမ်းများအား ခန့်အြ်ပခင်းတ့ုိ 

ပြုရာတွင် ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖဲွ့နှင့် ကကိုတင်ညိှနှိုင်း၍ နုိင်င့ံဝန်ေမ်းဥြထေနှင့် 

အညီ ဖွဲ့စည်းခန့်အြ်နုိင်ရန် ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊” 

၅။ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖဲွ့ ဥြထေတွင်- 

(က) ြုေ်မ ၉ ထပခဆင်းကို ထအာက်ြါအတိုငး် အစားေိုးရမည် - 

“၉။ ဝန်ေမ်းများအားခန့်ေားထရးနှင့် ရာေူးအဆင့်တုိးပမှင့်ထရးတ့ုိအတွက် ထရွးချယ်ပခင်း 

နှင့်စြ်လျဉ်း၍ အဖဲွ့၏လုြ်ြုိင်ခွင့်များမှာ ထအာက်ြါအတုိင်းပဖစ်သည်-” 

( ခ ) ြုေမ်ခွဲ (ခ) မ ှ (စ) အေိ တို့ကိုထအာကြ်ါအတိုငး် အစားေိုးရမည် - 

“( ခ ) အဖဲွ့ကသာ ထရွးချယ်ရန် သတ်မှတ်ေားထသာ ရာေူးအဆင့်မှအြ ကျန်ရာေူး 

အဆင့်ရိှ ဝန်ေမ်းများအား သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနနငှ့် အဖဲွ့အစည်းများက 

ထရွးချယ်ရန် သတ်မှတ်ပခငး်၊ 

 ( ဂ ) အဖဲွ့ကသာ ထရွးချယ်ရန် သတ်မှတ်ေားထသာ ရာေူးအဆင့်မှအြ ကျန်ရာေူး 

အဆင့်ရိှ ဝန်ေမ်းများကုိထရွးချယ်ရန် ဝန်ကကီးဌာနနှင့် အဖဲွ့အစည်းအကကီးအမှူး 

သ့ုိမဟုတ် ဝန်ေမ်းအဖွဲ့အစည်း အကကီးအမှူးက အဖွဲ့ဖွဲ့စည်း၍ ထဆာင်ရွက် 

ထစရန် လွှဲအြ်ပခငး်၊ 
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 (ဃ) ြုေ်မ ၈၊ ြုေမ်ခွဲ (ဇ) ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် မဆန့်ကျငထ်စေဲ ြုေ်မ ၈၊ ြုေမ်ခွဲ 

(ဈ) ြါ ဝန်ေမ်းများ ခန့်အြ်လုိသည့်ကိစ္စများတွင် အဖဲွ့၏ ညွှန်ကကားချက်များ 

နှင့်အညီ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ေမ်းအဖဲွ့အစည်းအကကီးအမှူး 

များကို ထဆာငရွ်က်ထစပခငး်၊ 

   ( င ) ေူးပခားသည့် အထပခအထနတစ်ရြ်ရြ်ထကကာင့် ဝန်ကကီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်း 

တစ်ခုခုတွင် မည်သည့်အဆင့်ဝန်ေမ်းကိုမဆို ခန့်အြ်ရန် လိုအြ်လျှင် 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ ထောက်ခံတင်ပြပခငး်၊ 

 ( စ )  ပြန်တမ်းဝင်အရာရိှအဆင့်သုိ့ တိုးပမှင့်ထရးနှင့်စြ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီး 

ဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများက နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းဥြထေနှင့် နည်းဥြထေများြါ 

ရာေူးတိုးပမှင့်ထရးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထောက်ခံလာထသာ 

ကိစ္စရြ်များကို စိစစ်ထဆာင်ရွက်ပခငး်။” 

၆။ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖဲွ့ ဥြထေ ြုေ်မ ၁၀ တွင် - 

(က) ြုေမ်ခွဲ (ဃ) ကိ ုထအာက်ြါအတိုငး် အစားေိုးရမည်- 

“(ဃ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက ယင်းတို့၏ ဝန်ေမ်းများအတွက် 

ဖွင့်လှစ်သငက်ကားသည့် ဌာနဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသငတ်န်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ 

ချမှတ်ေားသည့် နုိင်င့ံဝန်ေမ်းထလ့ကျင့်ထရး မူဝါေနှင့်အညီ ထြါင်းစြ်ညိှနှိုင်းပခင်း၊” 

( ခ ) ြုေမ်ခွဲ (ဃ) ၏ ထနာက်တွင် ြုေမ်ခွဲ (င) အပဖစ် ထအာကြ်ါအတိုငး် ပဖည့်စွက်ရမည်- 

“( င ) ဝန်ေမ်းအဖဲွ့အစည်း အကကီးအမှူးများနှင့် အဆင့်ပမင့်အရာရိှကကီးများ၏ ရာေူး 

ထနရာများတွင် စွမ်းထဆာင်ရည်ရှိသူများကို ေိုက်တန်စွာ ထရွးချယ် ခန့်အြ် 

တာဝန်ထြးနိုင်ထရးအတွက် ဝန်ေမ်းအဆင့်အလိုက် ေိထရာက်စွာ ထလ့ကျင့် 

ြျ ိုးထောင်ထြးပခငး်။” 

၇။  ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖဲွ့ ဥြထေြုေ်မ ၁၂ နှင့် ၁၃ တ့ုိကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိးရမည်- 

 “၁၂။ အဖွဲ့သည် အဖွဲ့၏လုြ်ငန်းများ ထဆာင်ရွက်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီ 

လုိအြ်ြါက ဝန်ကကီးဌာနနှင့် အဖဲွ့အစည်းများေံမှလည်းထကာင်း၊ ကျွမ်းကျင်သူြုဂ္ဂိုလ်များေံမှ 

လည်းထကာငး် အကူအညီ ထတာငး်ခံခွင့်ရိှသည်။ 

  ၁၃။  အဖဲွ့သည် ဝန်ေမ်းများနှင့်ြတ်သက်သည့် လုိအြ်ထသာအချက်အလက်များကုိ သက်ဆုိင်ရာ 

ဝန်ကကီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများေံမှ ထတာငး်ခံခွင့်ရိှသည်။” 

 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံထတာ် ဖဲွ့စည်းြံုအထပခခံဥြထေအရ ကျွနု်ြ်လက်မှတ်ထရးေုိးသည်။ 

 

(ြံု) ဝင်းပမင့် 

 နုိင်ငထံတာ်သမ္မတ 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိငင်ထံတာ် 


