စံချန်ိ စံန်းသတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ
(၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၂၈။ )
၁၃၇၆ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၇ ရက်
(၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်ှင့်အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေဒကို စံချန်ိ စံန်းသတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒဟု ေခတွင်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပာယ် သက်ေရာက်

ေစရမည်(က)

အစိုးရအဖွဲဆိုသည်မှာ

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ

အဖွဲကို ဆိုသည်။
(ခ)

စံချန်ိ စံန်းဆိုသည်မှာ နယ်ပယ်တစ်ခုတွင်ရှိေသာ သက်ဆိုင်ရာကတစ်ခု၌ အနိမ် ့ဆ ု ံး
သတ်မှ တ်ခ ျက်

ြပည့် မီေ စရန်ရ ည်ရ � ယ်၍

စံခ ျ ိန်စ ံ  န ် းဆို င ်ရ ာသက်ဆိုင်သည့်

လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ အဖွဲအစည်းက အများသေဘာတူညီချက်ကို အေြခခံ၍ ြပစုေရးဆွဲ
အတည်ြပထားသည့် ေယဘုယျှင့်အကိမ်ကိမ် အသုံးချိုင်ေသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
များ၊ လမ်းန်ချက်များ၊ ေဆာင်ရ�က်မသွင်ြပင် လကဏာများ သိုမဟုတ် ယင်းတို၏
အကျးဆက်
ိ
များကို ဖွင့်ဆိုရှင်းြပသည့် သတ်မှတ်ချက် များကို ဆိုသည်။
(ဂ)

စံချန်ိ စံန်းသတ်မှတ်ြခင်းဆိုသည်မှာ
ထုတ်လုပ်သူများှင့်

စားသုံးသူများ၊

အသုံးဝင်မအေြခအေနှင့်

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ�က်မည့်ကိစတစ်ခုတွင်
သုံးစွဲသူများ၏

အကျးအတွ
ိ
က်

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး

လက်ေတွ

လိုအပ်ချက်များကို

ထည့်သွင်းစဉ်းစားပီး စီးပွားေရးတိုးတက်ြမင့်မားေစရန် သက်ဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်သူများ
စုေပါင်းပါဝင်၍ စံချန်ိ စံန်းေရးဆွဲသတ်မှတ်သည့် ေဆာင်ရ�က်မလုပ်ငန်းများကို ဆိုသည်။
(ဃ)

ြမန်မာိုင်ငံစံချန်ိ စံန်းဆိုသည်မှာ အမျးသားစံ
ိ
ချန်ိ စံန်းေကာင်စီက သတ်မှတ်ေသာ
အမျးသားစံ
ိ
ချန်ိ စံန်းကို ဆိုသည်။
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(င)

ြပည်ပိုင်ငံစံချန်ိ စံန်းဆိုသည်မှာ ြပည်ပိုင်ငံတစ်ခုခုတွင် ဥပေဒအရလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ
အဖွဲအစည်းက သတ်မှတ်ေသာ ယင်းိုင်ငံ၏ အမျးသားစံ
ိ
ချန်ိ စံန်း ကိုဆိုသည်။

(စ)

ေဒသဆိုင်ရ ာစံခ ျ ိန်စံန်းဆိုသည်မှာ

ေဒသဆိုင်ရာစံချ န်ိ စ ံ န ်းအဖွဲက

သတ်မှတ်

ေသာ စံချန်ိ စံန်းကိုဆိုသည်။
(ဆ)

ေဒသဆိုင်ရာစံချန်ိ စံန်းအဖွဲဆိုသည်မှာ အာဆီယံေဒသဆိုင်ရာအဖွဲအစည်း သိုမဟုတ်
ဥေရာပေဒသဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းကဲ့သိုေသာ

အဖွဲအစည်းများ၏

စံချန်ိ စံန်းအဖွဲကို

ဆိုသည်။
(ဇ)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစံချန်ိ စံန်းဆိုသည်မှာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစံချန်ိ စံန်းအဖွဲ တစ်ခုခု
က သတ်မှတ်ေသာ စံချန်ိ စံန်း ကိုဆိုသည်။

(ဈ)

မြဖစ်မေနလိုက်နာရမည့်စံချန်ိ စံန်းဆိုသည်မှာ
လုံ�ခံေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍

လူ�ကျန်းမာေရး၊

ပုဂလိကပစည်း

အမျးသားစံ
ိ
ချန်ိ စံန်းေကာင်စီက ဤဥပေဒအရ မြဖစ်မေန

လိုက်နာရမည်ဟု သတ်မှတ်သည့် စံချန်ိ စံန်းကိုဆိုသည်။
(ည)

ဆအေလျာက်လိုက်နာိုင်သည့်

စံချန်ိ စံန်းဆိုသည်မှာ

မြဖစ်မေနလိုက်နာရမည့်

စံချန်ိ စံန်းတွင် အကျံးမဝင်ေသာ စံချန်ိ စံန်းကို ဆိုသည်။
(ဋ)

အသိအမှတ်ြပလာဆိုသည်မှာ အရည်အေသွးေထာက်ခံချက် ထုတ်ေပးိုင်ေရးအတွက်
နည်းပညာဆိုင်ရာစစ်ေဆးမ၊

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးမှင့်လိုအပ်ေသာ

အြခား

ဝန်ေဆာင်မများကို ေဆာင်ရ�က်ိုင်စွမ်းရှိေကာင်း အသိအမှတ်ြပေသာ ဤဥပေဒအရ
ထုတ်ေပးသည့် အေထာက်အထားလက်မှတ်ကိုဆိုသည်။
(ဌ)

အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်ဆိုသည်မှာ ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်လုပ်မနည်းစဉ်၊ ဝန်ေဆာင်မ
ဆိုင်ရာ စံချန်ိ စံန်းှင့်ကိုက်ညီေကာင်း ဤ ဥပေဒအရထုတ်ေပးသည့် ေထာက်ခခ
ံ ျက်
လက်မှတ်ကိုဆိုသည်။

(ဍ)

စံချန်ိ စံန်းဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်ဆိုသည်မှာ အသိအမှတ်ြပေကာင်း အမှတ်တံဆိပ် ှင့်
အရည်အေသွးအမှတ်တံဆိပ်များြဖစ်ေသာ

ထုတ်ကုန်အရည်အေသွးအမှတ်တံဆိပ်၊

ထုတ်လုပ်မနည်းစဉ်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွးအမှတ်တံဆိပ်ှင့် ၀န်ေဆာင်မအရည်အေသွး
အမှတ်တံဆိပ်တို ပါဝင်သည်။
(ဎ)

ဥပေဒအရတိကျစွာတိုင်းတာြခင်းနည်းပညာဆိုသည်မှာ တရား၀င်ထိန်းချပ်ေရး၊ ကုန်သွယ်
ေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးတိုှင့်
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သက်ဆိုင်ေသာ

သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်သည့်အရည်အေသွးှင့်

ယုံကည်စိတ်ချရေသာ

တိုင်းတာမများကို ြပည့်စုံတိကျေစရန် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းက
သတ်မှတ်သည့် စီမံခန်� ခွဲေရးဆိုင်ရ ာ၊ ဥပေဒြပေရး ဆိုင်ရာှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအစီအစဉ် တစ်ရပ်လုံးကို ဆိုသည်။
(ဏ)

ေကာင်စီဆိုသည်မှာ

ဤဥပေဒအရဖွဲစည်းသည့်

အမျးသားစံ
ိ
ချန်ိ စံန်းေကာင်စီကို

ဆိုသည်။
(တ)

ေကာ်မတီဆိုသည်မှာ

ဤဥပေဒအရဖွဲစည်းသည့်

စံချန်ိ စံန်းလုပ်ငန်းေကာ်မတီ

ကိုဆိုသည်။
(ထ)

ဦးစီးဌာနဆိုသည်မှာ

သိပံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနက

စံချန်ိ စံန်းသတ်မှတ်ြခင်း

ဆိုင်ရာကိစရပ်များေဆာင်ရ�က်ရန် တာဝန်ေပးေသာ ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရ�ယ်ချက်
၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရ�ယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် (က)

ြမန်မာိုင်ငံစံချန်ိ စံန်းများကို သတ်မှတ်ိုင်ရန်၊

(ခ)

ကုန်ထုတ်လုပ်မဆိုင်ရာ
နည်းစဉ်များှင့်

အဖွဲအစည်းများှင့်

ယင်းတို၏ထုတ်ကုန်များ၊

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ၏

အရည်အေသွးကို

ထုတ်လုပ်မ
ြမင့်မားေစပီး

ြပည်ပပိုကုန်ြမင့်တင်ေရး အေထာက်အကူ ြပိုင်ရန်၊
(ဂ)

သွင်းကုန်များှင့် ထုတ်ကုန်များသည် သတ်မှတ်ထားသည့်စ ံ ခ ျ ိန်စ ံ  န ်း ေအာက် မနိ မ် ့
ကျေကာင် းှ င့် လုံ �ခံမ  ရ ှိ ပီ း ကျန်း မာေရး ှ င့် ေဘးအရ ာယ်က င်းရှင ် းေကာင်း
အာမခံြခင်းြဖင့် စားသုံးသူများှင့် သုံးစွဲသူများကို အကာအကွယ်ေပး ိုင်ရန်၊

(ဃ)

ထုတ်ကုန်များှင့်လည်းေကာင်း၊ ထုတ်လုပ်မနည်းစဉ်များှင့်လည်းေကာင်း၊ ဝန်ေဆာင်မ
လုပ်ငန်းများှင့်လည်းေကာင်း

ဆက်စပ်ေနေသာပတ်၀န်းကျင်ကို

အရ ာယ်

ကျေရာက်ြ ခင်း မှ ကာကွ ယ်ေရးှ င ့် သဘာဝအရင် းအြမစ် များ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်
ေရးတိုကို အေထာက်အကူြပိုင်ရန်၊
(င)

သတ် မ ှ တ ် ထ ားေသာ စံ ခ ျ ိန် စ ံ   န ် း ှ င ် ့ မကိ ု က ် ည ီ သ ည် ့ အရည်အေသွး ြပည့်မီြခင်း
မရှိေသာ ကုန်ပစည်းများ၊ ေဘးဥပဒ်မကင်းေသာ ကုန်ပစည်းများှင့် ပတ်၀န်းကျင်ကို
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ထိခိုက်ိုင်ေသာကုန်ပစည်းများ ထုတ်လုပ်ြဖန်�ြဖးြခင်းှင့် ိုင်ငံအတွင်းသို တင်သွင်းြခင်း
မှ ကာကွယ်ိုင်ရန်၊
(စ)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မေဒသများ

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်ှင့်

ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ

ထူေထာင်ရာတွင်

နည်းပညာအတားအဆီးများကို

ေလျာ့ချိုင်ရန်၊
(ဆ)

ြမန်မာ့အမျးသားဖွ
ိ
ံဖိးတိုးတက်မ

အစီအစဉ်ှင့်အညီ

ြမန်မာိုင်ငံ၏

စီးပွားေရးှင့်

လူမေရးဆိုင်ရာဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက် စံချန်ိ စံန်းများကို အသုံးချ၍ တိုင်းြပည်၏
နည်းပညာလဲေြပာင်းေပးမ ှင့် နည်းပညာတီထွင်မတိုကို လွယ်ကူ ေချာေမွေစရန်။
အခန်း(၃)
အမျးသားစံ
ိ
ချန်ိ စံန်းေကာင်စီ ဖွဲစည်းြခင်း ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၄။

အစိုးရအဖွဲသည်(က)

အမျးသားစံ
ိ
ချန်ိ စံန်းေကာင်စီကို

အဖွဲဝင်

၃၀

ဦးထက်မပိုေသာ

ပုဂိလ်များြဖင့်

ေအာက်ပါအတိုင်းဖွဲစည်းရမည်(၁)

အစိုးရအဖွဲက တာဝန်ေပးေသာ

ဥက

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး တစ်ဦး၊
(၂)

ဝန်ကီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊

အဖွဲဝင်များ

(၃)

အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲအစည်းများမှ

အဖွဲဝင်များ

ကိုယ်စားလှယ်များ၊
(၄)

ထင်ေပေကျာ်ကားသည့်ဂုဏ်သတင်းရှိေသာပုဂိလ်များ

အဖွဲဝင်များ

ှင့် အြခားသင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂိလ်များ
(၅)

(ခ)

ဦးစီးဌာန၏ န်ကားေရးမှးချပ်၊

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ

ေကာင်စီဖွဲစည်းရာတွင်

အတွင်းေရးမှး

လိုအပ်ပါက

ဒုတိယဥကှင့်

တွဲဖက်

အတွင်းေရးမှး တိုကို သတ်မှတ်ိုင်သည်။
(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲစည်းထားေသာေကာင်စီကို လိုအပ်သလို ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းိုင်သည်။

5
၅။

ေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(က)

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရ�ယ်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန် မူဝါဒ ချမှတ်
ြခင်းှင့် လမ်းန်ြခင်း၊

(ခ)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစံချန်ိ စံန်းများ၊

ေဒသဆိုင်ရာစံချန်ိ စ
ံ န်းများှင့်

ြပည်ပိုင်ငံ

စံချန်ိ စံန်းများအနက် သင့်ေလျာ်ေသာစံချန်ိ စံန်းများကို လက်ခံ၍ြဖစ်ေစ၊ ြမန်မာိုင်ငံ
၏ အေြခအေနှင့်အညီေြပာင်းလဲ၍ြဖစ်ေစ ြမန်မာိုင်ငံစံချန်ိ စံန်းကို သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဂ)

ကုန်ကမ်းပစည်း၊ စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာ၊ ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်လုပ်မနည်းစဉ်၊ စမ်းသပ်
စစ်ေဆးနည်းများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းှင့်၀န်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများအတွက် ြမန်မာိုင်ငံ
စံချန်ိ စံန်းကို သတ်မှတ်ြခင်း၊

(ဃ)

သွင်းကုန်ပစည်းှင့် ပိုကုန်ပစည်းများအတွက်

ြမန်မာိုင်ငံစံချန်ိ စံန်း ကို သတ်မှတ်

ြခင်း၊
(င)

ြမန်မာိုင်ငံစံချန်ိ စံန်းများတွင် မြဖစ်မေနလိုက်နာရမည့် စံချန်ိ စံန်းများကို သတ်မှတ်
ြခင်း၊

(စ)

ြမန်မာိုင်ငစ
ံ ံချန်ိ စံန်းများကို

သက်ဆိုင်ရာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ှင့် ၀န်ေဆာင်မ

လုပ်ငန်းများက လက်ခံကျင့်သုံးေရးအတွက် ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊
(ဆ)

စံချန်ိ စံန်းဆိုင်ရာ

အမှတ်တံဆိပ်သုံးစွဲခွင့်

သက်ဆိုင်ရာစံချန်ိ စံန်းပါ

ရယူထားေသာဌာန၊

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ

အဖွဲအစည်းက

လိုက်နာေဆာင်ရ�က်မ

ရှိ

မရှိစမ်းသပ်စစ်ေဆးရန် ေကာ်မတီသို အခါ အားေလျာ်စွာ န်ကားြခင်း၊
(ဇ)

အသိအမှတ်ြပလာှင့်

အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်များ

ထုတ်ေပးြခင်းဆိုင်ရာ

စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဈ)

အသိ အ မှ တ ် ြ ပလ ာ ှ င ် ့

အရည် အေသွ း ေထာက် ခ ံ ခ ျက် မ ျား

ှ င ် ့ စ ပ် လ ျဉ် း ၍

ေကာ်မတီ၏ တင်ြပချက်ကို အဆုံးအြဖတ်ေပးြခင်း၊
(ည)

အသိအမှတ်ြပလာရရှိေသာဌာန၊
ေထာက်ခံချက်အမျးအစားတစ်
ိ
ခုစီ၏

အဖွဲအစည်းက

ထုတ်ေပးမည့်အရည်အေသွး

စံချန်ိ စံန်းဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်များ

ကို

အတည်ြပြခင်း၊
(ဋ)

ဥပေဒအရတိကျစွာ တိုင်းတာြခင်းနည်းပညာှင့်စပ်လျဉ် း ၍ ေဆာင်ရ�က်ရန် ေကာ်မတီသို
လိုအပ်သလို န်ကားြခင်း၊
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(ဌ)

အသိအမှတ်ြပလာပါ

စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို

ေဖာက်ဖျက်ေကာင်း

စစ်ေဆး

ေတွရှိလင် အသိအမှတ်ြပလာရရှိေသာ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၊ အဖွဲအစည်း သိုမဟုတ်
ပုဂိလ်အား သတိေပးြခင်း၊ အသိအမှတ်ြပလာကို ကာလအကန်�အသတ်ြဖင့် ရပ်ဆိုင်းြခင်း
သိုမဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း၊
(ဍ)

ြမန်မာိုင်ငံစံချန်ိ စံန်းဆိုင်ရာကိစများှင့် ရန်ပုံေငွဆိုင်ရာကိစများကို အစိုးရအဖွဲ သို
အခါအားေလျာ်စွာ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း။
အခန်း(၄)
စံချန်ိ စံန်းလုပ်ငန်းေကာ်မတီဖွဲစည်းြခင်းှင့် လုပ်ငန်းတာ၀န်များ

၆။

ေကာင်စီသည်(က)

ဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ် (သိုမဟုတ်) အြခားသင့်ေလျာ်သည့်ပညာရှင် တစ်ဦးဦးက
ဥကအြဖစ်လည်းေကာင်း၊

သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊

အစိုးရအဖွဲအစည်းများမှ

ပုဂိလ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊
သိပံှင့်အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ

ပညာရှင်များှင့်

ဥပေဒပညာရှင်များက

အဖွဲ၀င်များ

အြဖစ်လည်းေကာင်း ပါ၀င်သည့် စံချန်ိ စံန်းလုပ်ငန်း ေကာ်မတီကို ဖွဲစည်းရမည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲစည်းရာတွင် အတွင်းေရးမှးကို သတ်မှတ်တာ၀န်ေပးအပ်ပီး လိုအပ်
ပါက ဒုတိယဥကှင့် တွဲဖက်အတွင်းေရးမှးတိုကို သတ်မှတ်တာဝန်ေပးအပ်ိုင်သည်။

(ဂ)
၇။

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲစည်းထားေသာ ေကာ်မတီကို လိုအပ်သလို ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းိုင်သည်။

ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(က)

ြမန်မာိုင်ငံ စံချန်ိ စံန်းများကို ေရးဆွဲ၍ ေကာင်စီသို တင်ြပြခင်း၊

(ခ)

စံချန်ိ စံန်းှင့် ကိုက်ညီသည့် ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ိုင်ရန် လိုအပ်သည့် နည် း ပညာ၊
ထု တ ် လ ု ပ ် မ  န ည် း စဉ်  ှ င ် ့ စက် က ိ ရ ိ ယ ာတန် ဆ ာပလာများကိ ု သတ်မှတ်ြခင်း၊

(ဂ)

ထုတ်ကုန်များကို အခါအားေလျာ်စွာ စစ်ေဆး၍ မြဖစ်မေနလိုက်နာရမည့် ြမန်မာိုင်ငံ
စံချန်ိ စံန်းှင့် ကိုက်ညီမ ရှိ မရှိ ဆုံးြဖတ်ြခင်း၊

(ဃ)

သွင်းကုန်ပစည်းှင့် ပိုကုန်ပစည်းများသည် ြမန်မာိုင်ငံစံချန်ိ စံန်းှင့် ကိုက်ညီြခင်း ရှိ
မရှိ စစ်ေဆးိုင်ရန် ညိင်းစီစ ဉ် ေပးြခင်း၊

(င)

အသိအမှတ်ြပလာထုတ်ေပးရန်ှင့် သက်တမ်းတိုးြမင့်ေပးရန် ကိစရပ်များကို ထပ်ဆင့်
စိစစ်၍ ေကာင်စီသို တင်ြပြခင်း၊
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(စ)

ဥပေဒအရ တိကျစွာတိုင်းတာြခင်း နည်းပညာှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစရပ်ကို ေကာင်စီသို
တင်ြပြခင်းှင့် ေကာင်စီ၏န်ကားချက်ှင့်အညီ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊

(ဆ)

ထုတ်ကုန်၊

အသုံးြပေသာကုန်ကမ်းပစည်း၊

နည်းပညာ၊

ထုတ်လုပ်မနည်းစဉ်ှင့်

စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများသည် သက်ဆိုင်ရာ စံချန်ိ စံန်းများှင့် ကိုက်ညီြခင်း ရှိ
မရှိ သိရှိိုင်ရန် အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်ရရှိသူ၏ လုပ်ငန်းခွင်သို အခါအားေလျာ်စွာ
၀င်ေရာက် စစ်ေဆးြခင်းှင့် စစ်ေဆးေစြခင်း၊
(ဇ)

စံချန်ိ စံန်းသတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများှင့် ေဆွးေွးပွဲများ ကျင်းပြခင်း၊

(ဈ)

ြမန်မာိုင်ငံစံချန်ိ စံန်းကို ေဈးကွက်ှင့် အြခားအေြခအေနများအရ လိုအပ်ပါက ြပင်ဆင်
ိုင်ရန် ေကာင်စီသို အ�ကံြပတင်ြပြခင်း၊

(ည)

ြမန်မာိုင်ငံစံချန်ိ စံန်းများကို ေရးဆွဲ၍ မြဖစ်မေနလိုက်နာရမည့် စံချန်ိ စံန်း ှင့်
ဆအေလျာက် လိုက်နာိုင်သည့် စံချန်ိ စံန်းများကို အ�ကံြပချက်ြဖင့် ေကာင်စီသို
ခွဲြခားတင်ြပြခင်း၊

(ဋ)

ေကာ်မတီ၏

လုပ်ငန်းတာ၀န်များကိုေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန်

နည်းပညာဆပ်ေကာ်မတီမ ျား

ဖွ ဲ  စည် း ြခင် း ှ င ် ့ ယင် း ဆပ် ေ ကာ် မ တီ မ ျား၏ လု ပ ် င န် း တာ၀န် မ ျားကိ ု သတ်မှတ် ြခင်း၊
(ဌ)
၈။

ေကာင်စီက အခါအားေလျာ်စွာေပးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို ေဆာင်ရ�က် ြခင်း၊

ေကာ်မတီသည်(က)

မူဝါဒှင့်သက်ဆိုင်ေသာ အေရးကီးသည့်ကိစများကို ေကာင်စီသို တင်ြပ၍ အဆုံးအြဖတ်
ခံယူေဆာင်ရ�က်ရမည်။

(ခ)

မိမိတို၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်မအစီရင်ခံစာကို သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေကာင်စီသို
တင်ြပရမည်။
အခန်း(၅)
အသိအမှတ်ြပလာ ေလာက်ထားြခင်းှင့် ထုတ်ေပးြခင်း

၉။

အရည်အေသွးေထာက်ခံချက် ထုတ်ေပးခွင့်ရရှိလိုေသာ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှဌာန၊ အဖွဲအစည်း

တစ်ခုခုသည်လည်းေကာင်း၊

အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်

ထုတ်ေပးခွင့်ရှိသည့်ဌာန၊

အဖွဲအစည်း

တစ်ခုခုှင့် ဆက်ွယ်သည့်လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်လိုေသာ ပုဂိလ်တစ်ဦးဦးသည်လည်းေကာင်း
အသိအမှတ်ြပလာရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို ေလာက်ထားရမည်။

8
၁၀။

ဦးစီးဌာနသည် အသိအမှတ်ြပလာရရှိရန် ပုဒ်မ ၉ အရ ေလာက်ထားချက်ကို လက်ခံ ရရှိသည့်

အခါ ေလာက်ထားေသာဌာန၊ အဖွဲအစည်းှင့် ပုဂိလ်များက နည်းပညာဆိုင်ရာ စစ်ေဆးမများ၊ ဓာတ်ခွဲ
စမ်းသပ်စစ်ေဆးမများှင့် အြခားလိုအပ်ေသာ ၀န်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရ�က်ိုင်စွမ်း ရှိ မရှိ
သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီစိစစ်ပီး သေဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် ေကာ်မတီမှတစ်ဆင့် ေကာင်စီသို တင်ြပ
ရမည်။
၁၁။

ေကာင်စီသည်

ထုတ်ေပးရန်

သိုမဟုတ်

ဦးစီးဌာန၏သေဘာထားမှတ်ချက်ကို
ြငင်းပယ်ရန်ဆုံးြဖတ်ပီး

စိစစ်သုံးသပ်၍

ေကာ်မတီမှ

အသိအမှတ်ြပလာ

တစ်ဆင့်ဦးစီးဌာနသို

အေကာင်း

ကားရမည်။
၁၂။

အသိအမှတ်ြပလာရရှိသည့်ဌာန၊

အဖွဲအစည်း

သိုမဟုတ်

ပုဂိလ်များသည်

အသိအမှတ်ြပ

ေကာင်း အမှတ်တံဆိပ်ကို သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။
၁၃။

ဦးစီးဌာနသည် ေကာင်စီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ှင့်အညီ ေဆာင်ရ�က်ရမည်။

၁၄။

(က)

အသိအ မှတ ်ြ ပလ ာရရှိေ သာဌာန၊
အသိအမှတ်ြပလာကို

အဖွဲအစည် း

သက်တမ်းတိုးြမင့်လိုပါက

သိ ု မဟုတ ်

ပုဂ ိ လ် များသည်

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ

ဦးစီး

ဌာနသို ေလာက်ထားရမည်။
(ခ)

ဦးစီးဌာနသည်

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ

ေလာက်ထားချက်ကို

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ

စိစစ်ပီးသေဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် ေကာ်မတီမှတစ်ဆင့် ေကာင်စီသို တင်ြပရမည်။
၁၅။

(က)

ေကာင်စီသည်

ပုဒ်မ

၁၄

သက်တမ်းတိုးြမင့်ေပးြခင်း

ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ
သိုမဟုတ်

တင်ြပချက်ကိုစိစစ်ပီး

အသိအမှတ်ြပလာ

အသိမှတ်ြပလာသက်တမ်းတိုးြမင့်ေပးရန်

ြငင်းပယ်ြခင်း ြပိုင်သည်။
(ခ)

ေကာင်စီသည် အသိအမှတ်ြပလာသက်တမ်း၊ အသိအမှတ်ြပလာေကး ှင့် အသိအမှတ်
ြပလာ သက်တမ်းတိုးြမင့်ခများကို သတ်မှတ်ရမည်။

၁၆။

အသိအမှတ်ြပလာရရှိေသာ ဌာန၊ အဖွဲအစည်းသည်(က)

ထုတ်ေပးိုင်သည့်

အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်

အမျးအစားတစ်
ိ
ခုစီအတွက်

စံချန်ိ စံန်းဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်ကို ေကာင်စီ၏ အတည်ြပချက်ရယူပီး ဦးစီးဌာန တွင်
မှတ်ပုံတင်ရမည်။
(ခ)

အရည်အေသွးေထာက်ခံချက် ထုတ်ေပးသည့် လုပ်ငန်းများစာရင်းကို သတ်မှတ်ချက်
များှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို တင်ြပရမည်။
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အခန်း(၆)
အရည်အေသွးေထာက်ခံချက် ရရှိရန် ေလာက်ထားြခင်းှင့် ထုတ်ေပးြခင်း
၁၇။

အရည်အေသွးေထာက်ခံချက် ရရှိလိုသူသည်

ဦးစီးဌာန၏ အသိအမှတ်ြပလာရရှိေသာဌာန၊

အဖွဲအစည်းသို ေလာက်ထားရမည်။
၁၈။

အသိအမှတ်ြပလာရရှိေသာဌာန၊

အဖွဲအစည်းသည်

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ

စမ်းသပ်

စစ်ေဆး၍ စည်းကမ်းချက်များ ပါရှိသည့် ေအာက်ပါအရည်အေသွး ေထာက်ခခ
ံ ျက်အမျးအစားများကိ
ိ
ု
ထုတ်ေပးခွင့်ရှိသည်(က)

ထုတ်ကုန်အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်၊

(ခ)

ထုတ်လုပ်မနည်းစဉ်အရည်အေသွး ေထာက်ခံချက်၊

(ဂ)

၀န်ေဆာင်မအရည်အေသွးေထာက်ခံချက်။
အခန်း(၇)
ေကာ်မတီ၏ အေရးယူပိုင်ခွင့်

၁၉။

အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်ရရှိသူက သက်ဆိုင်ရာ ေထာက်ခံချက်ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်

ကို၊ ေဖာက်ဖျက်ေကာင်း စစ်ေဆးေတွရှိလင် ေကာ်မတီသည် ေအာက်ပါ အေရးယူမ တစ်ရပ်ရပ်ကို
ဆုံးြဖတ်ေဆာင်ရ�က်ိုင်သည်-

၂၀။

(က)

သတိေပးြခင်း၊

(ခ)

အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်ကို ကာလအကန်�အသတ်ြဖင့် ရပ်ဆိုင်းြခင်း၊

(ဂ)

အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်ကို ပယ်ဖျက်ြခင်း။

အသိအမှတ်ြပလာ ရရှိသူက သက်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ြပလာပါ စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို၊

ေဖာက်ဖျက်ေကာင်း စစ်ေဆးေတွရှိလင် ေကာ်မတီသည် ေအာက်ပါအေရးယူမတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆုံးြဖတ်
ေဆာင်ရ�က်ိုင်သည်(က)

သတိေပးြခင်း၊

(ခ)

အသိအမှတ်ြပလာကို ကာလအကန်�အသတ်ြဖင့်ရပ်ဆိုင်းြခင်း၊

(ဂ)

အသိအမှတ်ြပလာကို ပယ်ဖျက်ြခင်း။
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အခန်း(၈)
အယူခံြခင်း
၂၁။

ေကာ်မတီက ပုဒ်မ ၁၉ သိုမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၀ အရ ဆုံးြဖတ်ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ေသာ အေရးယူမ

တစ်ရပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊
မေကျနပ် သ ူ သ ည်

ေကာ် မ တီ က ချမှ တ ် ေ သာ

အြခားဆု ံ း ြဖတ် ခ ျက်

တစ် ရ ပ် ရ ပ် က ိ ု ြ ဖစ် ေ စ

ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်သည့်ေန�ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၆၀

အတွင်း ေကာင်စီ သို

အယူခံိုင်သည်။
၂၂။

ေကာင်စီသည် ေကာ်မတီ၏ အေရးယူေဆာင်ရ�က်မ သိုမဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက်ကို အတည်ြပြခင်း၊

ပယ်ဖျက်ြခင်း ှင့် ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲြခင်း ြပိုင်သည်။
၂၃။

ေကာင်စီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ်ြဖစ်ေစရမည်။
အခန်း(၉)
ြပစ်မှင့်ြပစ်ဒဏ်များ

၂၄။

မည်သူမဆို

အသိအမှတ်ြပလာမရရှိဘဲ

အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်ကို

ထုတ်ေပးေကာင်း

ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို သုံးှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ် သိန်းသုံးဆယ်
ထက် မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ် လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၂၅။

မည်သူမဆို ေအာက်ပါြပလုပ်မတစ်ခုခုကို ြပလုပ်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလင်

ထိုသူကို သုံးှစ်ထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ် သိန်းသုံးဆယ် ထက် မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊
ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်(က)

စံချန်ိ စံန်းဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုခုကို အတုြပလုပ်ြခင်း၊

(ခ)

ေကာင်စီက သုံးစွဲခွင့်ြပထားြခင်း သိုမဟုတ် အတည်ြပထားြခင်း မရှိေသာ စံချန်ိ စံန်း
ဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်ကို အသုံးြပြခင်း၊

(ဂ)

ေကာင်စီက

သတ်မှတ်သည့်

မြဖစ်မေနလိုက်နာရမည့်

စံချန်ိ စံန်းှင့်ကိုက်ညီြခင်း

မရှိေကာင်း သိလျက်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ သိရန်အေကာင်းရှိလျက်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုကို
ေကာ်ြငာြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေရာင်းချရန်အလိုငှာ လက်ဝယ်ထားရှိြခင်း၊ ဝန်ေဆာင်မ
တစ်ခုခုကို ေကာ်ြငာြခင်း၊ ဝန်ေဆာင်မတစ်ခုခုကို ေဆာင်ရ�က်ြခင်း။
၂၆။

အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်ရရှိသူ မည်သူမဆို သက်ဆိုင်ရာ စံချန်ိ စံန်းှင့် ကိုက်ညီြခင်း

မရှိေသာ ထုတ်ကုန်ေပတွင်ြဖစ်ေစ၊ ၀န်ေဆာင်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ြဖစ်ေစ စံချန်ိ စံန်းဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်
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ကို အသုံးြပလင် ထိုသူကို တစ်ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်း ထက်မပို
ေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
အခန်း (၁၀)
ရန်ပုံေငွထူေထာင်သုံးစွဲြခင်း
၂၇။

ေကာ်မတီသည် မိမိ၏ရန်ပုံေငွကို ေအာက်ပါ ရေငွများြဖင့် ထူေထာင်ပီး ဘာေရးလုပ်ထုံး

လုပ်နည်း ှင့်အညီ သုံးစွဲရမည်(က)

စံချန်ိ စံန်းများ၊

သက်ဆိုင်ရာစာရ�က်စာတမ်းများှင့်

အြခားစာအုပ်စာတမ်းများကို

ေရာင်းချရေငွများ၊

၂၈။

(ခ)

အဖွဲဝင်ေကးများ၊

(ဂ)

ဝန်ေဆာင်မအတွက် ရရှိေငွများ၊

(ဃ)

ိုင်ငံေတာ် ဘာရန်ပုံေငွမှ ေထာက်ပံ့ေငွများ။

ေကာ်မတီ၏

ရန်ပုံေငွှင့်စပ်လျဉ်း၍

စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို

အစိုးရအသိအမှတ်ြပ

ေကာင်စမ
ီ ှတစ်ဆင့်

စာရင်းစစ်များက

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲသို

စစ်ေဆး၍

ဘာေရးှစ်အလိုက်

တင်သွင်းရမည်။
အခန်း(၁၁)
အေထွေထွ
၂၉။

အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်ရရှိသူ၊

ယင်း၏

ကိုယ်စားလှယ်ှင့်

လုပ်ငန်းဆက်ခံသူတိုသည်

မြဖစ်မေနလိုက်နာရမည့် စံချန်ိ စံန်းများကို လိုက်နာရမည်။

၃၀။

(က)

ဝန်ကီးဌာနသည် ေကာင်စီဝင်များှင့် ေကာ်မတီဝင်များ၏ ချးြမ
ီ င့်ေငွှင့် စရိတ်များ
ကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ အတည်ြပချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ရမည်။

(ခ)

ဦးစီးဌာနသည်

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ

သတ်မှတ်ေသာ

ချးြမ
ီ င်ေ့ေငွှင်

စရိတ်များကို

လည်းေကာင်း၊ ေကာင်စီှငာ
် ့ေကာ်မတီတို၏ ုံးလုပ်ငန်းများကိုလည်းေကာင်း တာဝန်ယူ
စီစဉ်ေဆာင်ရ�က်ရမည်။
၃၁။

ဤဥပေဒပါ ြပစ်မများကို ရဲအေရးယူပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ြပစ်မအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။

၃၂။

ဤဥပေဒအရ တရားစွဲဆိုေသာ ြပစ်မှင့်သက်ဆိုင်သည့် သက်ေသခံပစည်းကို တရားုံးေရှသို

တင်ပိုရန် လွယ်ကူြခင်းမရှိပါက ယင်းသက်ေသခံပစည်းကို တရားုံးေရှသို တင်ပိုြခင်းမြပဘဲ မည်ကဲ့သို
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ထိန်းသိမ်းထားေကာင်းကို

အစီရင်ခံစာ

သိုမဟုတ်

သက်ဆိုင်ရာ

အြခားစာရ�က်စာတမ်း

အေထာက်အထားများြဖင့် တင်ြပိုင်သည်။ ယင်းသို တင်ြပြခင်းကို တရားုံးေရှသို သက်ေသခံပစည်း
တင်ြပဘိသကဲ့သို မှတ်ယူကာ သက်ဆိုင်ရာတရားုံးက ဥပေဒှင့်အညီ စီမံခန်�ခွဲြခင်း ြပိုင်သည်။
၃၃။

ဤဥပေဒပါြပာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင်(က)

သိပံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနသည်

လိုအပ်ေသာ

နည်းဥပေဒများ၊

စည်းမျဥး်းှင့့်

စည်းကမ်းများကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန် ိုင်သည်။
(ခ)

သိ ပ  ံ  ှ င ် ့ န ည် း ပညာဝန်  ကီ း ဌာနှ င ် ့

ေကာင် စ ီ တ ိ ု  သ ည်

လိုအပ်ေသာအမိန်�

ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန်�၊ န်ကားချက်ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။
(ဂ)

ေကာ်မတီှင့်

ဦးစီးဌာနတိုသည်

လိုအပ်ေသာ

အမိန်�

ှင့်

န်ကားချက်များကို

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ

ကုပ်လက်မှတ်

ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ေရးထိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
ိုင်ငံေတာ်သမတ
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

