
 
 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒ 

(၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္   ၃၇   ။) 

၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္   ၁၁   ရက္ 

( ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ    ၂၈   ရက္) 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။ 

အခန္း (၁) 

အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

၁။ ဤဥပေဒကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥပေဒ ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။ 

၂။ ဤဥပေဒတြင္ပါရိွေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္ 

သက္ေရာက္ေစရမည္ - 

(က) အင္ဂ်င္နီယာပညာ ဆုိသည္မွာ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးပညာရပ္တို႔ကို 

ေလ့လာ၊ သင္ၾကား၊ ေလ့က်င့္မႈ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားမွ ရရိွလာေသာ အသိပညာႏွင့္ 

အတတ္ပညာမ်ားကုိ အေျခခံကာ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ 

မ်ားအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈ အနည္းဆုံးျဖင့္ အသုံးခ်ၿပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္း 

အတြက္ အက်ိဳးျပဳေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ စက္၊ ယာဥ္၊ ယႏၲရားမ်ား၊ ကိရိယာ 

တန္ဆာပလာမ်ား၊ စြမ္းအားမ်ား၊ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈနည္းစဥ္မ်ားကုိ ဒီဇုိင္း 

တြက္ခ်က္၊ တည္ေဆာက္၊ ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္သည့္ အသိဉာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး အသုံးခ် 

ရေသာ ပညာရပ္ကို ဆိုသည္။ 

( ခ ) အင္ဂ်င္နီယာအထူးျပဳပညာရပ္ ဆုိသည္မွာ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ 

လၽွပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာစသည့္ အင္ဂ်င္နီယာအထူးျပဳပညာရပ္မ်ားကိုဆုိသည္။ 

( ဂ ) နည္းပညာဆုိသည္မွာ အင္ဂ်င္နီယာပညာျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ရာတြင္ အေထာက္ 

အကူျပဳသည့္ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳရမည့္ နည္းနိႆယမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ 

ပံုမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ နည္းပညာ 

မ်ားကို ဆိုသည္။ 
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(ဃ) တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာန ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ရန္ 

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန 

တစ္ခုခုကို ဆုိသည္။ 

( င ) ေကာင္စီ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ 

ကုိဆိုသည္။ 

( စ ) ေကာင္စီဝင္ ဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဝင္ တစ္ဦးဦးကိုဆုိသည္။ 

(ဆ) အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ေကာင္စီဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း 

ထားေသာ အဖြဲ႕ကုိ ဆုိသည္။ 

( ဇ ) နည္းပညာကြ် မ္းက်င္သူ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ေကာင္စီက အသိအမွတ္ျပဳ 

ထားေသာ နည္းပညာဒီပလိုမာရရိွထားသူကို ဆိုသည္။ 

(စ်) ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ေကာင္စီက အသိအမွတ္ 

ျပဳထားေသာ နည္းပညာဘြဲ႕ရရိွထားသူကို ဆိုသည္။ 

(ည) အင္ဂ်င္နီယာ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ေကာင္စီက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ  

အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရရိွထားသူကို ဆိုသည္။ 

( ဋ ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ  ေကာင္စီက ထုတ္ေပးေသာ 

နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူ 

မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္၊ အင္ဂ်င္နီယာမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္မ်ားကုိဆိုသည္။ 

( ဌ ) အင္ဂ်င္နီယာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ေကာင္စီက ထုတ္ေပး 

ေသာ မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္၊ မွတ္ပံုတင္အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နီယာ 

လက္မွတ္၊ မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္လက္မွတ္၊ မွတ္ပံုတင္ကန္႔သတ္ 

အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္၊ မွတ္ပံုတင္ကန္႔သတ္အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္လက္မွတ္မ်ား 

ကုိဆိုသည္။ 

( ဍ ) မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ 

ေကာင္စီတြင္ စာရင္းသြင္းၿပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္မီသူကုိလည္းေကာင္း၊  

ေကာင္စီက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 

အဖြဲ႕အစည္း၊ ဌာနတစ္ခုခုကျဖစ္ေစ ထုတ္ေပးထားသည့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 

ရရိွထားၿပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူကိုလည္းေကာင္း ေကာင္စီက ထုတ္ေပး 

ေသာ မွတ္ပံုတင္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကုိဆိုသည္။ 
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( ဎ ) မွတ္ပံုတင္အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္  ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ 

အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ရရိွၿပီး အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္အလိုက္ ေကာင္စီက က်င္းပ 

ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္၍ အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာ၏ အရည္အခ်င္း 

မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အင္ဂ်င္နီယာအား ေကာင္စီကထုတ္ေပးေသာ  မွတ္ပံုတင္ 

အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကို ဆုိသည္။ 

(ဏ) မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္လက္မွတ္  ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ 

အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ရရိွၿပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီ 

သည့္ အင္ဂ်င္နီယာအားေကာင္စီက ထုတ္ေပးေသာ မွတပံု္တင္အသိအမွတ္ျပဳ 

လက္မွတ္ကို ဆိုသည္။ 

(တ) မွတ္ပံုတင္ကန္႔သတ္အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္  ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ႏုိင္ငံျခားသားအင္ဂ်င္နီယာအား စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 

ေကာင္စီကထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကိုဆိုသည္။ 

(ထ) မွတ္ပံုတင္ကန္႔သတ္အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္လက္မွတ္  ဆိုသည္မွာ အာဆီယံ 

အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ အစီအမံအရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ကုိက္ညီေသာ ႏုိင္ငံျခားသား မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္မ်ားကုိ ဤဥပေဒအရ 

ေကာင္စီက ထုတ္ေပးေသာ  မွတ္ပံုတင္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ဆုိသည္။ 

အခန္း (၂) 

ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္ - 

(က) အင္ဂ်င္နီယာဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား 

အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ ဂုဏ္ 

သိကၡာ၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အရည္အေသြးတုိ႔ကို ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ရန္၊ 

( ခ ) အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ 

အသုံးခ်လ်က္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားအား 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခုိက္မႈအနည္းဆုံးျဖင့္ အက်ိဳးရိွစြာ အသံုးခ်ႏုိင္မည့္ 

နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား၊ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရွာေဖြ 

ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ 
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( ဂ ) အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ နည္းပညာသင္ၾကားမႈ၊ သုေတသနျပဳမႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 

မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာပညာရပ္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းျပည့္မီရန္၊ နည္းစနစ္ 

မွန္ကန္ရန္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းရန္၊ က်င့္ဝတ္သိကၡာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္စည္းရန္ ႏွင့္ 

တာဝန္ေက်ပြန္ရန္ စသည့္လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုရန္ႏွင့္စည္းကမ္းစနစ္က် ေစရန္တို႔ 

အတြက္  လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္ ထိန္းသိမ္းေပးမႈမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ လိုအပ္ေသာ 

အေရးယူမႈမ်ားကုိ လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္၊ 

(ဃ) သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္ 

ေသာ အင္ဂ်င္နီယာပညာဆုိင္ရာႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ တုိင္းက်ိဳးျပည္ျပဳလုပ္ငန္း 

တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္။ 

အခန္း(၃) 

ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း 

၄။ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနသည္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 

ဌာန၊ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝါရင့္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ပါဝင္သည့္ ခုနစ္ဦးထက္မပုိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

အင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီ၏ နာယကအဖြဲ႕အား ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ 

ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 

၅။ ေကာင္စီ၏နာယကအဖြဲ႕သည္ ေကာင္စီဝင္ ၆၀ ဦး ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာ 

ေကာင္စီကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းရမည္ - 

(က)

  

တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ 

အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဝါရင့္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ 

၁၅ ဦး 

( ခ ) အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ နည္းပညာသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာန၊ တကၠသုိလ္၊ 

ေကာလိပ္ႏွင့္ သိပၸံမ်ားမွ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္မ်ား၊ 

၁၅ ဦး 

( ဂ ) အစုိးရမဟုတ္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ဝါရင့္ 

အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ 

၁၅ ဦး 

(ဃ) ျပင္ပမွ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ဝါရင့္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား။ ၁၅ ဦး 

 

၆။ ေကာင္စီ၏ နာယကအဖြဲ႕သည္ ေကာင္စီဝင္မ်ားထဲမွ ဥကၠ႒တစ္ဦး၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒ တစ္ဦးႏွင့္ 

တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉးတစ္ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ တာဝန္ေပးရမည္။ ေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ 

က်န္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရန္အတြက္ ဒုတိယဥကၠ႒တစ္ဦး၊ 
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အတြင္းေရးမႉး တစ္ဦး၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉးတစ္ဦး၊ ဘ႑ာေရးမႉးတစ္ဦးႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ 

အဖြဲ႕ဝင္ ရွစ္ဦး တို႔ကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မိမိတို႔အနက္မွ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။ 

၇။ ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ရန္အလို႔ငွာ ေကာင္စီဥကၠ႒က အလုပ္ 

အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္စီဒုတိယဥကၠ႒မ်ားက ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား 

အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္စီအတြင္းေရးမႉးက အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 

ေကာင္စီတြဲဖက္ အတြင္းေရးမႉးမ်ားက တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉးမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ 

ေကာင္စီဘ႑ာေရးမႉးက ဘ႑ာေရးမႉးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ 

ရွစ္ဦးက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း ပါဝင္ေစလ်က္ ေကာင္စီ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕  

၁၅ ဦး ကို  သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 

၈။ ေကာင္စီႏွင့္ ေကာင္စီဝင္မ်ား၏ သက္တမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ရမည္ -

(က) ေကာင္စီ၏ တစ္ႀကိမ္သက္တမ္းသည္ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ ေလးႏွစ္ ျဖစ္ သည္။ 

( ခ ) ေကာင္စီဝင္မ်ား၏  သက္တမ္းသည္ ေကာင္စီ၏ သက္တမ္းႏွင့္အညီ ျဖစ္သည္။ 

( ဂ ) ေကာင္စီဥကၠ႒သည္ ေကာင္စီသက္တမ္းတစ္ႀကိမ္သာ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရိွသည္။ 

(ဃ) ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးသည္ ေကာင္စီဝင္ သက္တမ္းတစ္ဆက္တည္း  ႏွစ္ႀကိမ္အထိသာ 

ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည္။ 

( င ) ေကာင္စီဝင္တစ္ဦး၏ ေနရာလစ္လပ္သည့္အခါ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ထားေသာ 

နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျဖည့္စြက္ရမည္။ ထုိသို႔ ျဖည့္စြက္ျခင္းခံရေသာ ေကာင္စီဝင္၏ 

သက္တမ္းသည္ လက္ရိွေကာင္စီသက္တမ္းကုန္ဆံုးခ်ိန္အထိသာ ျဖစ္ရမည္။ 

( စ ) လက္ရိွေကာင္စီသကတ္မ္းကုန္ဆုံးသည့္ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း  ေကာင္စီ၏ 

နာယကအဖြဲ႕က ေကာင္စီအသစ္ကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး တာဝန္လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။ 

အခန္း(၄) 

ေကာင္စီ၏တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

၉။ ေကာင္စီ၏တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္- 

(က) ေကာင္စီက  အသိအမွတ္ျပဳေသာ  အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕၊ နည္းပညာဘြဲ႕ႏွင့္ နည္းပညာ 

ဒီပလိုမာမ်ားကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ 
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( ခ ) ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္ေပးရန္အလို႔ငွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပရိွ 

နည္းပညာတကၠသုိလ္၊ အင္ဂ်င္နီယာတကၠသုိလ္၊ နည္းပညာ ေကာလိပ္ႏွင့္ နည္းပညာ 

သိပၸံတစ္ခုခုကျဖစ္ေစ၊ ေကာင္စီကအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဌာနတစ္ခုခုကျဖစ္ေစ အပ္ႏွင္းသည့္ ဘြဲ႕၊ ဒီပလိုမာ 

ရသူမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ 

( ဂ ) ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္ေပးရန္အလို႔ငွာ ေကာင္စီက 

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဘြဲ႕၊ ဒီပလိုမာရသူမ်ား တတ္ေျမာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ 

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း၊ 

(ဃ) အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား လုိက္နာ 

ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ က်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ားကုိ လိုက္နာ 

ေစာင့္ထိန္းေစရန္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ 

ျခင္း၊ 

( င ) အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏   အရည္ 

အေသြးႏွင့္ အဆင့္အတန္းကို ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ စိစစ္ 

ျခင္း၊ အစုိးရဌာနမ်ား၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ 

( စ ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ စိစစ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္စာရင္းျပဳစုထားရိွျခင္းႏွင့္ အခါ 

အားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ 

(ဆ) အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရည္အေသြး၊ 

အဆင့္အတန္းထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ရန္ လုိအပ္ေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းအေျခခံ 

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ က်င့္ထုံးမ်ား 

ျပဳစုေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု 

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အႀကံျပဳျခင္း၊ ကူညီျခင္းႏွင့္  ပူးေပါင္း 

ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ 

( ဇ ) အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေစ ရန္ႏွင့္ 

အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္ 

နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ေပၚေပါက္ေစေရးတို႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ တိုးတက္ 

ေျပာင္းလဲေနေသာ အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပညာသင္ၾကားေရး 
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စနစ္မ်ားကုိေလ့လာသုံးသပ္၍ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ 

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသုိ႔ အႀကံျပဳျခင္း၊ ကူညီျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ 

(ဈ) အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 

အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား စဥ္ဆက္ 

မျပတ္ ေလ့လာသင္ၾကားမႈရရိွႏုိင္ေစရန္ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ အႀကံျပဳျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည္ 

မ်ားကို ပ့ံပုိးကူညီျခင္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စာေတြ႕ႏွင့္ 

လက္ေတြ႕သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ညလီာခံမ်ားကိုႀကီးမႉး က်င္းပျခင္း၊ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ညီလာခံမ်ားသုိ႔ ႏုိင္ငံ 

ကုိယ္စားျပဳ၍ ပါဝင္တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ 

(ည) အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေစေရးအတြက္ 

သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အျခား 

သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ အႀကံျပဳျခင္း 

ႏွင့္ ကူညီျခင္း၊ 

( ဋ ) ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေဆာင္႐ြက္သည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာ 

မ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္နည္းပညာဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

ကန္ထ႐ုိက္တာႏွင့္ ကန္ထ႐ုိက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းအေျခခံ 

စံႏႈန္းမ်ား ကုိက္ညီမႈ ရိွ မရိွ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ 

ႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သုိ႔ 

သေဘာထားျပန္ၾကားျခင္း၊ 

( ဌ ) ေကာင္စီသည္ ေကာင္စီႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ 

ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ 

အရာရိွခ်ဳပ္ ဦးစီးေသာ ႐ံုးအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ 

( ဍ ) ေကာင္စီ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနက 

အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ 

၁၀။ ေကာင္စီ၏လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္- 

(က) ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ယင္းေကာ္မတီ အသီးသီး၏ 

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း- 



8 
 

(၁) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ 

(၂) အင္ဂ်င္နီယာအထူးျပဳပညာရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးစိစစ္အသိအမွတ္ျပဳေရး 

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ 

(၃) က်င့္ဝတ္သိကၡာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ 

(၄) စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ 

(၅) စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းအေျခခံစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဆုိင္ရာ 

က်င့္ထုံးမ်ား ျပဳစုေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ 

(၆) အင္ဂ်င္နီယာပညာ စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ၾကားေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ 

(၇) အင္ဂ်င္နီယာပညာဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား စိစစ္အသိအမွတ္ 

ျပဳေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ 

(၈) လုိအပ္ခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းသင့္သည့္ အျခားလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား။ 

( ခ ) အင္ဂ်င္နီယာ အထူးျပဳပညာရပ္အလုိက္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း 

ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ 

( ဂ ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊  ကာလအကန္႔အသတ္ 

ျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ 

(ဃ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သီးျခားကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား သတ္မွတ္ 

ေပးျခင္းႏွင့္  လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ 

( င ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္တမ္း သတ္မွတ္ျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ 

ေပးျခင္းႏွင့္ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေပးရန္  ျငင္းပယ္ျခင္း၊ 

( စ ) မွတ္ပံုတင္ေၾကး၊ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေၾကးႏွင့္  မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတိုးရန္  

ပ်က္ကြက္သည့္ ရက္လြန္ေၾကးတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ျခင္း၊ 

(ဆ) ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ  ႏုိင္ငံတကာ၊ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ 

ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္၊ နည္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္း 

ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ 
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၁၁။ ေကာင္စီသည္ ဤဥပေဒပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိ၏တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သုိ႔ 

လႊဲအပ္ တာဝန္ေပးႏုိင္သည္။ 

၁၂။ ေကာင္စီသည္ ေကာင္စီႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ 

ႏုိင္ရန္ မွတ္ပံုတင္အရာရိွခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ႐ံုးအဖြဲ႕ကုိ လုိအပ္သလို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ 

ႏုိင္သည္။ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေကာင္စီ၏ ႐ံုးအဖြဲ႕ခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ 

လုိအပ္ လာပါက မွတ္ပံုတင္အရာရိွတစ္ဦးစီ ဦးေဆာင္ေသာ ႐ံုးအဖြဲ႕ခြဲမ်ားကုိ လိုအပ္သလို 

ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ 

အခန္း(၅) 

ေကာင္စီဝင္အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္း 

၁၃။ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ေပၚေပါက္သည့္အခါ ေကာင္စီသည္ အလုပ္အမႈေဆာင္ 

အဖြဲ႕၏ အဆုိျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးအား ေကာင္စီဝင္အျဖစ္မွ ရပ္စဲရမည္- 

(က) ႏုတ္ထြက္ျခင္း၊ 

( ခ ) ေကာင္စီသို႔ ခြင့္ပန္ျခင္းမရိွဘဲ အစညး္အေဝး တက္ေရာက္ရန္ သံုးႀကိမ္ ဆက္တိုက္ 

ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ 

( ဂ ) ေကာင္စီသို႔ ခြင့္ပန္ျခင္းမရိွဘဲ ေကာင္စီႏွင့္ ေျခာက္လႏွင့္အထက္ ကင္းကြာျခင္း၊ 

(ဃ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို ကာလအကန္႔အသတ္ျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ 

မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း၊ 

( င ) အက်င့္စာရိတၱႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္မႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ 

ခ်မွတ္ခံရျခင္း၊ 

( စ ) ကုိယ္က်င့္တရား ပ်က္ယြင္းသည္ဟု ေကာင္စီက စစ္ေဆးေတြ႕ရိွျခင္း၊ 

(ဆ) စိတ္ေရာဂါစြဲကပ္ျခင္း၊ အသိဉာဏ္ပ်က္ယြင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း 

ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္း 

တာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္စြမ္းမရိွျခင္း၊ 

( ဇ ) ကြယ္လြန္ျခင္း။ 
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အခန္း(၆) 

အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျခင္း 

၁၄။ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပေဆာင္႐ြက္ရမည္- 

(က) ေကာင္စီ၏ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကုိ သုံးလလၽွင္ အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ 

ျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ပါက အထူးအစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျခင္း၊ 

( ခ ) အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးကုိ တစ္လလၽွင္ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ က်င္းပျပဳ 

လုပ္ျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ပါက အထူးအစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျခင္း၊ 

( ဂ ) ေကာင္စီဝင္ဦးေရ၏ အနည္းဆုံးေလးပံုတစ္ပံု ( ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ) အေရအတြက္က 

တရားဝင္စာျဖင့္ ေရးသားေတာင္းဆိုလၽွင္ အထူးအစည္းအေဝးကုိ ေခၚယူေပးျခင္း။ 

၁၅။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေကာင္စီ၏ အနီးကပ္ဆုံး က်င္းပမည့္ 

အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ 

၁၆။ ေကာင္စီသည္ မိမိ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ 

အသိေပးတင္ျပရမည္။  

အခန္း(၇) 

ဘ႑ာေရး 

၁၇။ ေကာင္စီသည္ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ 

ေအာက္ပါ ရေငြမ်ားျဖင့္ ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရမည္- 

(က) မွတ္ပံုတင္ေၾကး၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကး၊ ရက္လြန္ေၾကးႏွင့္ အျခားရခြင့္ရိွေသာေငြမ်ား၊ 

( ခ ) ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အလႉရွင္မ်ားထံမွ လႉဒါန္းေငြႏွင့္ ေထာက္ပ့ံ ေငြမ်ား၊ 

( ဂ ) ရန္ပုံေငြမွ တရားဝင္တိုးပြားေငြမ်ား။ 

၁၈။ ေကာင္စီသည္- 

(က) မိိမိရန္ပံုေငြျဖင့္ သးီျခားရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္။ 

( ခ ) မိမိရန္ပံုေငြျဖင့္ ရပ္တည္ရာတြင္ လုံေလာက္မႈ မရိွပါက တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ 

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင္ ့ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြမွ က်ခံ သုံးစြဲႏုိင္ရန္  

တင္ျပေတာင္းခံႏုိင္သည္။ 
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၁၉။ ေကာင္စီသည္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိ တည္ဆဲဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း၊ 

စည္းကမ္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

အခန္း(၈) 

ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ နည္းပညာ ကြ် မ္းက်င္သူမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ 

ေလၽွာက္ထားျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေပးျခင္း 

၂၀။ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ အင္ဂ်င္နီယာတကၠသုိလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ တစ္ခုခုကျဖစ္ေစ၊  

နည္းပညာေကာလိပ္ႏွင့္ နည္းပညာသိပၸံတစ္ခုခုကျဖစ္ေစ အပ္ႏွင္းေသာ နည္းပညာဘြဲ႕ 

သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာဒီပလုိမာရရိွသူသည္ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ 

သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ရရိွလုိပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 

ေကာင္စီသို႔ ေလၽွာက္ထားရမည္။ 

၂၁။ (က) ေကာင္စီ၏ကုိယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မ ၂၀အရ ေလၽွာက္ထားခ်က္ကို 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး 

ေပးသြင္းေစ၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ၿပီး ဘြဲ႕ရနည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူ 

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္မျပဳပါက ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္၊ နည္းပညာ 

ကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္  ျငင္းပယ္ျခင္း ျပဳႏုိင္သည္။ 

 ( ခ ) ပုဒ္မခြ ဲ (က) အရ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ နည္းပညာ 

ကြ်မ္းက်င္သူမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးသည့္အခါ ယင္းဘြဲ႕ရနည္းပညာ 

ကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၏ 

သက္တမ္းကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 

၂၂။ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္ 

လက္မွတ္ရရိွသူသည္ မိမိ၏ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ နည္းပညာ 

ကြ်မ္းက်င္သူမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္လိုပါက သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ အနည္းဆုံး 

ရက္ေပါင္း ၆၀ ႀကိဳတင္၍ ေကာင္စီသို႔ ေလၽွာက္ထားရမည္။ ယင္းသုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

ကာလေက်ာ္လြန္သြားပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရက္လြန္ေၾကးေပးသြင္းၿပီး 

ေလၽွာက္ထား ႏုိင္သည္။ 

၂၃။ ေကာင္စီ၏ကုိယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မ ၂၂ အရ ေလၽွာက္ထားခ်က္ကို 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီစိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေၾကး 

ေပးသြင္းေစ၍ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ 
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မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို သက္တမ္းတုိးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္မျပဳပါက သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ 

ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းျပဳႏုိင္သည္။ 

၂၄။ (က) မွတ္ပံုတင္နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူလက္မွတ္  ရရိွထားသူသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

ကာလျပည့္ေျမာက္ပါက မွတ္ပံုတင္ဘြဲ႕ရ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ လက္မွတ္ ရရိွရန္  

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္စီသုိ႔ ေလၽွာက္ထားရမည္။ 

( ခ ) ေကာင္စီ၏ကုိယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ အင္ဂ်င္နီယာအထူးျပဳပညာရပ္ 

အလိုက္ ေကာင္စီကက်င္းပေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္၍ မွတ္ပံုတင္ဘြဲ႕ရ 

နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ၏ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္မီေသာ  မွတ္ပံုတင္ 

နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူအား  စည္းကမ္းခ်က္မ်ား  သတ္မွတ၍္ မွတ္ပံုတင္ဘြဲ႕ရ 

နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ လက္မွတ္ထုတ္ေပးရမည္။ 

၂၅။ (က) မွတ္ပံုတင္ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူလက္မွတ္ ရရိွထားသူသည္ သတ္မွတ္ထား 

သည့္  ကာလျပည့္ေျမာက္ပါက မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာ လက္မွတ္ရရိွရန္  သတ္မွတ္ 

ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္စီသို႔ ေလၽွာက္ထားႏုိင္သည္။ 

( ခ ) ေကာင္စီ၏ကုိယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ အင္ဂ်င္နီယာအထူးျပဳပညာရပ္ 

အလိုက္ ေကာင္စီကက်င္းပေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္၍ မွတ္ပံုတင္ 

အင္ဂ်င္နီယာ၏ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္  ျပည့္မီေသာ မွတ္ပံုတင္ဘြဲ႕ရ 

နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူအား စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာ 

လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရမည္။ 

အခန္း(၉) 

အင္ဂ်င္နီယာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေပးျခင္း 

၂၆။ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ အင္ဂ်င္နီယာတကၠသုိလ္ တစ္ခုခုကျဖစ္ေစ၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ 

တစ္ခုခုက ျဖစ္ေစ၊ အပ္ႏွင္းေသာ အင္ဂ်င္နီယာပညာဆုိင္ရာဘြဲ႕ ရရိွသူသည္လည္းေကာင္း၊ 

ေကာင္စီက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ဌာန၊ 

အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုက ထုတ္ေပးသည့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရိွထားၿပီး ေကာင္စီက 

သတ္မွတ္သည့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသူသည္ လည္းေကာင္း မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာ 

လက္မွတ္ရရိွလိုပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ေကာင္စီသို႔ ေလၽွာက္ထားရမည္။ 

၂၇။ (က) ေကာင္စီ၏ကုိယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မ ၂၆ အရ ေလၽွာက္ထား 

ခ်က္ကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ 
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မွတ္ပံုတင္ေၾကး ေပးသြင္းေစၿပီး စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ မွတ္ပံုတင္ 

အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္မျပဳပါက မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာ 

လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း ျပဳႏုိင္သည္။ 

( ခ ) ပုဒ္မခြ ဲ (က) အရ မွတ္ပံုတင္ အင္ဂ်င္နီယာ လက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္အခါ 

ယင္းမွတ္ပံုတင္ အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္၏သက္တမ္းကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 

၂၈။ (က) မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ ရရိွထားသူသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလ 

ျပည့္ေျမာက္ပါက မွတ္ပံုတင္အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ရရိွရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ 

မ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္စီသို႔ ေလၽွာက္ထားရမည္။ 

( ခ ) ေကာင္စီ၏ကုိယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ အင္ဂ်င္နီယာ အထူးျပဳ ပညာရပ္ 

အလိုက္ ေကာင္စီက က်င္းပေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္၍ မွတ္ပံုတင္ 

အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာ၏ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္မီသူအား စည္းကမ္း 

ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာ လက္မွတ္ထုတ္ေပးရမည္။ 

၂၉။ (က) မွတ္ပံုတင္အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ ရရိွထားသူသည္ သတ္မွတ္ထား သည့္ 

ကာလျပည့္ေျမာက္ပါက မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္ လက္မွတ္ရရိွရန္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္စီသုိ႔ ေလၽွာက္ထားရမည။္ 

( ခ ) ေကာင္စီ၏ကုိယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ား 

ျပည့္မီသူအား စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္ 

လက္မွတ္ထုတ္ေပးရမည္။ 

၃၀။ (က) သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ႏုိင္ငံျခားသား အင္ဂ်င္နီယာက မွတ္ပံုတင္ 

ကန္႔သတ္ အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္ ေကာင္စီသို႔ ေလၽွာက္ထားလာပါက 

ေကာင္စီ၏ကုိယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေသာ အင္ဂ်င္နီယာ 

ပညာရပ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္အဆင့္အတန္း၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေသာ ေနရာေဒသ၊ လုပ္ကိုင္ 

ခြင့္ျပဳေသာအခ်ိန္ကာလႏွင့္အျခားစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ေလၽွာက္ထားလာ 

သူအား မွတ္ပံုတင္ေၾကးႏွင့္ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးသြင္းေစလ်က္ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ 

ကန္႔သတ္ အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္  ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ 

 ( ခ ) အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အာဆီယံအျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

ဆုိင္ရာ အစီအမံ အရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ႏုိင္ငံျခားသား မွတ္ပံုတင္ 

အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္က မွတ္ပံုတင္ကန္႔သတ္အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္လက္မွတ္ 

ထုတ္ေပးရန္ ေကာင္စီသုိ႔ ေလၽွာက္ထားလာပါက ေကာင္စီ၏ ကိုယ္စားအလုပ္ 
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အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕သည္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေသာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ 

အဆင့္အတန္း၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေသာေနရာေဒသ၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေသာ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ 

အျခား စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ေလၽွာက္ထားလာသူအား မွတ္ပံုတင္ေၾကးႏွင့္ 

ႏွစ္စဥ္ ေၾကးေပးသြင္းေစလ်က္ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ကန္႔သတ္ အင္ဂ်င္နီယာ 

ပညာရွင္ လက္မွတ္ကုိ ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။ 

အခန္း(၁၀) 

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရိွထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္ 

နည္းပညာကြ် မ္းက်င္သူမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ား 

၃၁။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရိွထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္ နည္းပညာ 

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ - 

(က) ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ထားေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ႏွင့္ 

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 

( ခ ) ေကာင္စီက သတ္မွတ္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္ 

နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ားကုိ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည္။ 

( ဂ ) မိမိပညာရပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သတ္မွတ္ထားသည့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ နည္းပညာ 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရိွသည္။ 

(ဃ) မိမိရရိွထားေသာ သက္ဆုိင္ရာမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္အရ မိမိအမည္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲအသံုးျပဳ 

ႏုိင္ေသာ အေခၚအေဝၚမ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ သံုးစြဲႏိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 

( င ) ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ေကာင္စီသို႔ 

အႀကံျပဳခြင့္ရိွသည္။ 

( စ ) မိမိ၏နစ္နာခ်က္မ်ားကုိ ေကာင္စီသို႔ တင္ျပခြင့္ရိွသည့္အျပင္ ေကာင္စီ၏  အႀကံဉာဏ္ 

ကုိလည္း ရယူႏုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 

၃၂။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရိွထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ၊ နည္းပညာ 

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၃၁ ပုဒ္မခြဲ(က)မွ (စ)ထိ အက်ဳံးဝင္ေသာ တာဝန္ႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ား 

အျပင္ သက္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 

၃၃။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရိွထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္မ်ားသည္ ေကာင္စီက သတ္မွတ္ 

ထားသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီလၽွင္ ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 
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အခန္း(၁၁) 

စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာနည္းလမ္းအရ အေရးယူျခင္း 

၃၄။ မည္သည့္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရရွိသူမဆုိ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကိုေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔ႏွင့္ၫႊန္ၾကားခ်က္တို႔ပါ 

တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္ကုိေသာ္ လည္းေကာင္း ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွပါက အလုပ္အမႈေဆာင္ 

အဖြဲ႕သည္ ထုိသူအား ေအာက္ပါ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ - 

(က) သတိေပးျခင္း၊ 

( ခ ) သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ 

( ဂ ) ကာလအကန္႔အသတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို  ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ 

(ဃ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း။ 

အခန္း (၁၂) 

အယူခံျခင္း 

၃၅။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ခ်မွတ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

တစ္ရပ္ရပ္ကုိ မေက်နပ္သူသည္ ယင္းခ်မွတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို 

လက္ခံရရိွ ေသာေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ေကာင္စီသို႔ အယူခံဝင္ႏိုင္သည္။ 

၃၆။ ေကာင္စီသည္ ပုဒ္မ ၃၅ အရ အယူခံမႈတြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ျပစ္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းျပဳႏုိင္သည္။ 

အခန္း(၁၃) 

တားျမစ္ခ်က္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 

၃၇။ အစုိးရဌာနႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ခန္႔ထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာဝန္ထမ္းမ်ားက 

တာဝန္အရ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွအပ မည္သူမၽွ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ 

သတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ားျပည္သူေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ အင္ဂ်င္နီယာဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေကာင္စီကထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ 

မရိွဘဲ လုပ္ကုိင္ ျခင္းမျပဳရ။ 
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၃၈။ မည္သည့္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ မဆို  

မိမိရရိွေသာ အဆင့္အတန္းႏွင့္မေလ်ာ္ညီေသာ ဘြဲ႕အေခၚအေဝၚ စကားရပ္မ်ားကုိ 

မိမိ၏အမည္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ သုံးႏႈန္းျခင္း မျပဳရ။ 

၃၉။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရိွထားေသာ မည္သည့္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူ 

သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမၽွ - 

(က) မိမိ၏ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို အျခားသူတစ္ဦးဦးအား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 

အသုံးျပဳေစျခင္းမျပဳရ။ 

( ခ ) မိမိ၏ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို ပယ္ဖ်က္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ သုိ႔မဟုတ္ ေကာင္စီ၏ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းခံရပါက ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေကာင္စီသို႔ အဆိုပါ ျပစ္ဒဏ္ 

သုိ႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ေကာင္စီသို႔ 

ျပန္လည္အပ္ႏံွရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း မရိွေစရ။ 

၄၀။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၇ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလၽွင္ 

ထုိသူသည္ ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ 

ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။ 

၄၁။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရိွထားေသာ မည္သည့္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူ ႏွင့္ 

နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၈ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္းျပစ္မႈထင္ရွား 

စီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူသည္ တစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ 

ဒဏ္ႏွစ္ ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။ 

၄၂။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရိွထားေသာ မည္သည့္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူ ႏွင့္ 

နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၉ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား 

စီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူသည္ တစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ 

ဒဏ္ႏွစ္ ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။ 

၄၃။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရိွထားေသာ မည္သည့္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ 

ႏွင့္နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမဆို ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ထုတ္ျပန္ေသာ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို  

ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူသည္ ေျခာက္လထက္မပုိေသာ 

ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။ 
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အခန္း (၁၄) 

အေထြေထြ 

၄၄။ ဤဥပေဒ မျပ႒ာန္းမီက တည္ရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာစိစစ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕က 

အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးဦးအား ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ႏွင့္ ၎၏သက္တမ္းသည္ 

ဤဥပေဒအရ ထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ႏွင့္ သက္တမ္း ဟ ုမွတ္ယူရမည္။ 

၄၅။ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ေကာင္စီဝင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၀ ပုဒ္မခြဲ(ခ) 

အရ ဖြဲ႕စည္းသည့္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း အဖြဲ႕မ်ား၏အဖြဲ႕ဝင္အား ဤဥပေဒပါ 

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ကို ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

၄၆။ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ေကာင္စီဝင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု 

အစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္ စရိတ္ႏွင့္ 

ခံစားခြင့္မ်ားကုိ ခံစားခြင့္ရိွသည္ - 

(က) တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္  ခံစားခြင့္မ်ားကုိ 

ရရိွႏုိင္ခြင့္ရိွျခင္း၊ 

( ခ ) တာဝန္အရ ခရီးသြားလာရပါက အမွန္တကယ္ ကုန္က်ထားသည့္ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ 

တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္  ေန႔တြက္စရိတ္ကို 

ခံစားခြင့္ရိွျခင္း၊ 

( ဂ ) ေကာင္စီႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ရပါက တာဝန္ခံ 

ဝန္ႀကီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြကို ခံစားခြင့္ရိွျခင္း။ 

၄၇။ ဤဥပေဒအရ ျပစ္မႈတစ္ခုခုျဖင့္ တရားစြဲဆုိရာတြင္ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳ 

ခ်က္ကို ရယူရမည္။ 

၄၈။ ဤဥပေဒအရ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္ရပ္ကို သေဘာ႐ုိးျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း ထင္ရွားလၽွင္ 

ေကာင္စီဝင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ႏွင္ ့လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးဦးအား တရားမ 

ေၾကာင္းအရ ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈေၾကာင္း အရ ျဖစ္ေစ တာဝန္မရိွေစရ။ 

၄၉။ ဤဥပေဒ ျပ႒ာန္းသည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ အစုိးရဌာနႏွင့္အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ခန္႔ထားသည့္ 

အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ 

လက္မွတ္ ရရိွေရးကို သက္ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္စီသို႔ ေလၽွာက္ထား 

ႏုိင္သည္။ 
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၅၀။ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဤဥပေဒပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေကာင္စီက ထိေရာက္စြာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္း 

ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးရမည္။ 

၅၁။ ေကာင္စီသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အလႉရွင္မ်ားထံမွ လႉဒါန္းပစၥည္းမ်ား၊ 

နည္းပညာဆုိင္ရာႏွင့္ အျခားအကူအညီမ်ားကုိ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ 

လက္ခံေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည္။ 

၅၂။ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ - 

(က) တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနသည္  ေကာင္စီႏွင့္ၫွိႏႈိင္း၍ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 

စည္းမ်ဥ္းႏွင့္စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 

ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ 

( ခ ) ေကာင္စီသည္ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ 

ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ 

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကၽြႏု္ပ္လက္မွတ္ေရးထုိးသည္။ 

 

 

 (ပံု)သိန္းစိန္ 

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 


