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နည်းဥပေဒများ
(မူ ြကမ်း) ဒုတိယပိငု း်

ေကာ်မရှင်
ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ေဆာင်ရွက်ချက်
၁၄၀။ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၁ နှင့် ၂၂ တို့အား ကန့်သတ်ြခင်းမရှိေစဘဲ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး
(သို့မဟုတ် ေလ ာက်ထားလာ တင် ြပသူနှင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူအ ြဖစ် ေဆာင်ရွက်သည့်
ပုဂိုလ်) သည် ယင်းဥပေဒပုဒ်မများတွင် သတ်မှတ်ေဖာ် ြပထားသည့် ကိစရပ်တစ်ခုခုတွင်
အကျိုးစီးပွားပါဝင်ပတ်သက်မုရှိေနပါက ေကာ်မရှင်သို့ အတိအလင်း ထုတ်ေဖာ်ေြပာ
ဆိုရမည်။ အဆိုပါ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုချက်ကို ေကာ်မရှင်၏ အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းတွင်
မှတ်တမ်းြပုရမည် ြဖစ် ြပီး အကယ်၍ အဆိုပါကိစရပ်အား အစည်းအေဝးတွင် မေဆွးေနွး
ပါက ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်သည် ေကာ်မရှင်ရုံးသို့ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုချက် အေထာက်အထား
တင် ြပရမည်။
၁၄၁။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်မှ အကျိုးစီးပွား ပါဝင်ပတ်သက်မုရှိေနသည့် မည်သည့်ကိစတွင်မဆို
ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်သည်(က) ယင်းကိစရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်မည့် ဆုံး ြဖတ်ချက်အေပ လမ်းမိုးရန် နည်းလမ်း
ရှာေဖွ ြခင်း သို့မဟုတ် လမ်းမိုး ြခင်း မပ
ြ ုရ။
(ခ)

ယင်းကိစရပ်အား ေဆွးေနွးမည့် အစည်းအေဝးတစ်ရပ်ရပ်တွင် ပါဝင်တက်ေရာက်
ြခင်း မပ
ြ ုရ။

(ဂ)

ယင်းကိစရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရန်အတွက် မဲဆနေပးခ
ြ င်းမရှိေစရ။

(ဃ) ယင်းကိစရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များက ေဆွးေနွးြခင်း သို့မဟုတ်
ေကာ်မရှင်ရုံးက လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက် ြခင်း သို့မဟုတ် ေကာ်မရှင်မှ ကိုယ်စားလှယ်
လဲအပ် ြခင်းများတွင် တစ်နည်းနည်း ြဖင့် ပါဝင်ေဆာင်ရွက် ြခင်း မပ
ြ ုရ။
ေကာ်မရှင်မှ အစီရင်ခံြခင်း
၁၄၂။ ေကာ်မရှင်သည် ဥပေဒပုဒ်မ၂၄ ပုဒ်မခွဲ (ဆ) နှင့်အညီ ေကာ်မရှင်က ခွင့် ြပုေသာ ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမုလုပ်ငန်းများ၏ ေဆာင်ရွက် ြပီးစီးမုနှင့် တိုးတက်ြဖစ်ေပ မုအေခ
ြ အေနများကို အစိုးရ
အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သို့ နှစ်စဉ်တင်ြပအစီရင်ခံရမည်။ ေကာ်မရှင်သည်
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သို့ နှစ်စဉ်တင် ြပအစီရင်ခံစာ ေပးပို့ြပီးေနာက် အလုပ်ဖွင့်ရက် ၂၀
ရက်အတွင်း ြမန်မာနှင့်အဂလိပ် (၂) ဘာသာဖ
ြ င့် ေရးသားထားေသာ ယင်းနှစ်စဉ်တင် ြပ
အစီရင်ခံစာအား အများြပည်သူသိရှိေစရန် ထုတ် ြပန်ရမည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် ေအာက်
ေဖာ် ြပပါ အချက်အလက်များပါဝင်ရမည်-
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(က) ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမု စီးဝင်မုအေခ
ြ အေန၊
(ခ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမု ကီး ြကပ်သည့်ဌာန၊ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများအားအကူအညီေပးသည့်ဌာန
နှင့် တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာန
တို့၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များအကျဉ်းချုပ် အပါအဝင် ေကာ်မရှင်၏ အဓိက
လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များ၊

(ဂ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများ၏ တိုင် ြကားချက်များအတွက် နစ်နာမုေြဖရှင်းချက်များ အကျဉ်း
ချုပ်နှင့်

(ဃ) ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများအေပ ချမှတ်သည့် စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ြပစ်ဒဏ်များစာရင်း။
လုပ်ပငုိ ခ် ငွ ့်များလဲအပ်ြခင်း
၁၄၃။ ေကာ်မရှင်သည် ဥပေဒပုဒ်မ ၂၇ နှင့်အညီ ၎င်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ တာဝန်များ၊ လုပ်ငန်းများ
အား လဲအပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ လဲအပ်ရာတွင်(က) စာဖ
ြ င့် ေရးသားလဲအပ်ရမည်၊
(ခ)

ဥပေဒအရ အတိအလင်းေဖာ်ြပထားခ
ြ င်း မရှိလ င် ေကာ်မရှင်၏ ခွင့် ြပုချက်လိုအပ် ြပီး
ေကာ်မရှင် ဥက သို့မဟုတ် အတွင်းေရးမှူးက လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်၊

(ဂ)

ေယဘူယျအားဖ
ြ င့် ြဖစ်ေစ၊ တိကျသည့်ကိစရပ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ကိစရပ်အမျိုးအစား
တစ်ရပ်အတွက် ြဖစ်ေစ လဲအပ်နိုင်သည်၊

(ဃ) လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များအား(၁) သတ်မှတ်ထားသည့် ပုဂိုလ်တစ်ဦး၊
(၂) သတ်မှတ်ထားသည့် အဆင့်အတန်းတွင်ရှိေသာ ပုဂိုလ်များ၊
(၃) သတ်မှတ်ထားသည့် ရာထူးေနရာအား လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သူ သို့မဟုတ် ယင်း
ရာထူး၊ ေနရာအတွက် ခန့်အပ်ထားေသာ ပုဂိုလ်တစ်ဦး သို့မဟုတ်
(၄) သတ်မှတ်ထားသည့် အဆင့်အတန်းတွင်ရှိေသာ ရာထူး၊ေနရာ ပိုင်ဆိုင်သူများ
သို့မဟုတ် ယင်းရာထူး၊ ေနရာအတွက် ခန့်အပ်ထားေသာ ပုဂိုလ်များထံ
လဲအပ်နိငု ်သည်။
(င)

လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ လဲအပ်ရာတွင် စည်းကမ်းချက်များ ချမှတ် ြခင်း၊
ကန့်သတ်ြခင်း ြပုနုိင်သည်။
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ဥပေဒ၊ ဤနည်းဥပေဒများ သို့မဟုတ် အခ
ြ ားသက်ဆိုင်သည့် ဥပေဒများအရ အတိ
အလင်း ကန့်သတ်ထားသည့် ကန့်သတ်ချက်များအား ေလးစားလိုက်နာလျက်
လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ လဲအပ်နိုင်သည်။

(ဆ) လဲအပ်ထားေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များအား အချိန်မေရွး ြပန်လည်
ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
၁၄၄။ ေကာ်မရှင်မှ စည်းကမ်းချက်များ၊ကန့်သတ်ချက်များ ချမှတ်ထားသည်မှတစ်ပါး လုပ်ငန်း
တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် လဲအပ်ြခင်းခံရေသာ ပုဂိုလ်တစ်ဦး (သို့မဟုတ် ပုဂိုလ်များ) သည်
လုပ်ငန်းတာဝန် သို့မဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်အား ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကာ်မရှင်မှ
တိုက်ရိုက်ကျင့်သုံး ေဆာင်ရွက်သကဲ့သို့ တူညီေသာနည်းလမ်း၊ တူညီေသာ အကျိုး
သက်ေရာက်မု ြဖင့် ဥပေဒ သို့မဟုတ် ဤနည်းဥပေဒများနှင့်အညီ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်နိုင်
သည်။
၁၄၅။ လုပ်ပိုင်ခွင့်လဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းခံရသူသည် လုပ်ပိုင်ခွင့်အားကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ရာတွင်
ဥပေဒ ၉၆၊ ၉၇ နှင့် နည်းဥပေဒ ၁၄၁ပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ေကာ်မရှင်မှ လုပ်ငန်း
တာဝန််များ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်သကဲ့သို့ တူညီသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
လုပ်ပိုင်ခွင့် လဲေြပာင်းေပးအပ် ြခင်းခံရသူသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၉၅ နှင့်အညီ ေကာ်မရှင်
အဖွဲ့ဝင်များ နည်းတူကာကွယ်မုရရှိမည်။
၁၄၆။ ဆန့်ကျင်မုမရှိေ ြကာင်း သက်ေသပ
ြ နိုင်ခဲ့လ င် လုပ်ပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတာဝန်
လဲေြပာင်းေပးအပ် ြခင်းခံရသူသည် လဲေြပာင်းေပးအပ် ြခင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ
နှင့်အညီ လုပ်ပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၄၇။ လဲအပ်ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် ေကာ်မရှင် သို့မဟုတ် နည်းလမ်းတကျ ဖွဲ့စည်းထားေသာ
အခ
ြ ားအခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့များမှ လဲအပ်ထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်း
အား ေဆာင်ရွက် ြခင်းအေပ တားမ
ြ စ် ြခင်းမရှိေစရ။
၁၄၈။ လုပ်ငန်းတာဝန် သို့မဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ လဲအပ်ရာတွင် ချမှတ်ထားေသာ စည်းကမ်း
ချက်များ၊ ကန့်သတ်ချက်များ သို့မဟုတ် ဥပေဒ သို့မဟုတ် ဤနည်းဥပေဒများအရ ချမှတ်
ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များ၊ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အညီ လုပ်ပိုင်ခွင့်လဲအပ် ြခင်းခံရေသာ
ပုဂိုလ်သည် အတွင်းေရးမှူး ြဖစ်လ င် ၎င်းသည် လဲအပ် ြခင်းခံရသည့် တာဝန် သို့မဟုတ်
လုပ်ပိုင်ခွင့်အား ထပ်ဆင့်လဲအပ်နိုင်သည်။
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အဆိုြပုချက်စိစစ်ေရးအဖွဲ့
၁၄၉။ ေကာ်မရှင်သည် နည်းဥပေဒ ၆၇ ၌ ပါရှိသည့် ြပ ာန်းချက်နှင့်အညီ အဆိုြပုချက်များအား
ေလ့လာသုံးသပ်ရာတွင် ေကာ်မရှင်အား ကူညီရန် အဆို ြပုချက်စိစစ်ေရးအဖွဲ့အား အမိန့်
ေက
ြ ာ်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ ေကာ်မရှင်ရုံးအတွင်း ဖွဲ့စည်းရမည်။ အဆိုြပုချက်စိစစ်ေရးအဖွဲ့
တွင် ေကာ်မရှင်မှ ဆုံးြဖတ်ေရွးချယ်ေသာ ေကာ်မရှင်ရုံး၊ ဝန် ကီးဌာန သို့မဟုတ် အခ
ြ ား
အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းမှ အရာရှိများပါဝင်နိုင်သည်။ အဆို ြပုချက်စိစစ်ေရး
အဖွဲ့သည် လဲအပ်ထားေသာ တာဝန်များအားေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ပါက အခ
ြ ားအရာရှိ
များ၏ အကူအညီအား ရယူနိုင်သည်။
၁၅၀။ အဆိုြပုချက်စိစစ်ေရးအဖွဲ့၏ အခန်းက သည် ေကာ်မရှင်ထံသို့ တင်ြပသည့် အဆိုြပုချက်
များအားလုံးကို ေလ့လာသုံးသပ်ရန်၊ နည်းဥပေဒ ၆၉တွင် ြပ ာန်းထားသည့် အဆိုြပုချက်
စိစစ်ေရးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက် ေကာ်မရှင်သို့ အကံ ြပု
ေထာက်ခံရန်နှင့် အဆို ြပုချက်သည် နည်းဥပေဒ ၇၀ အရ လိုအပ်သည့် သတ်မှတ်ချက်အား
ြပည့်မီ ြခင်း ရှိ၊ မရှိ စိစစ်အကဲ ြဖတ်ရန် ြဖစ်သည်။
၁၅၁။ အဆိုြပုချက်စိစစ်ေရးအဖွဲ့သည် အဆို ြပုချက်တင်ြပေသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူအား ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမုလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ေမးခွန်းများအား ေဖ
ြ ြကားရန် အဆို ြပုချက် စိစစ်ေရး
အဖွဲ့၏ အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ရန် ဖိတ် ြကားနိုင်သည်။
၁၅၂။ အဆိုြပုချက် စိစစ်ေရးအဖွဲ့သည် အဆို ြပုချက်အား သတ်မှတ်ချက်များအား ြပည့်မီ ြခင်း ရှိ၊
မရှိ စိစစ်ရန် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူထံမှအချက်အလက်များ ထပ်မံေတာင်းခံနိုင်သည်။
၁၅၃။ အဆိုြပုချက် စိစစ်ေရးအဖွဲ့သည် ၎င်း၏ တာဝန်များေဆာင်ရွက်ရာတွင် အခွင့်အာဏာရှိ
သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေနွးနိုင်သည်။
၁၅၄။ အတွင်းေရးမှူးသည် အဆို ြပုချက်စိစစ်ေရးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များအား
ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်အမိန့်များ၊ လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများ ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
တိငု း် ေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီ
၁၅၅။ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်တိုင်းသည် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
ြ ာင်းကာလ
ေကာ်မတီအား ေကာ်မရှင်နှင့် ေကာ်မရှင်ရုံး၏ အကူအညီ ြဖင့် အကူးအေပ
အတွင်း ဖွဲ့စည်းရမည် ြဖစ်ြပီး ယင်းတိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ် ေကာ်မတီသည်
ဥပေဒ၊ ဤနည်းဥပေဒများတွင် ြပ ာန်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
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သို့မဟုတ် ေကာ်မရှင်မှ လဲေ ြပာင်းေပးအပ်မည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
ရရှိရမည်။
၁၅၆။ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အတွင်းေရးမှူးသည် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်
ြပည်နယ်ေကာ်မတီ၏ စီမံခန့်ခွဲေရး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ြပီး ကိစရပ်
များအား စီမံခန့်ခွဲရမည်။
၁၅၇။ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီသည် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
ေကာ်မရှင်ရုံးနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ် ေကာ်မတီ
ဥက သည် လိုအပ်သည်ဟု ထင် ြမင်သည့်အခါတိုင်း ေကာ်မရှင်ရုံးထံမှ အကူအညီ
သို့မဟုတ် လမ်းညန်မု ေတာင်းခံနိုင်သည်။
၁၅၈။ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ် အတွင်းေရးမှူးသည် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်
ြပည်နယ်ေကာ်မတီ ဥက နှင့် ေကာ်မရှင်အတွင်းေရးမှူးတို့၏ ခွင့် ြပုချက် ြဖင့် တိုင်းေဒသ
ကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းများ ထိေရာက်ေအာင်ြမင်ေစရန်အတွက်
လိုအပ်သည့် အမိန့်များ သို့မဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ် ြပန်နိုင်သည်။
တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီဖွဲ့စည်းြခင်း
၁၅၉။ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီတွင် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်မည်
ြဖစ်သည်(က) ဥက အဖ
ြ စ် ခန့်အပ်မည့် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ်၊
(ခ)

ြ စ် ခန့်အပ်မည့်
တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှူးအဖ
တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီရုံး အကီးအကဲ၊

(ဂ)

ေကာ်မရှင်ဥက ၏ ခွင့် ြပုချက်အရ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီ
ဥက မှ ေနာက်ထပ်ငါးဦးအထိ ခန့်အပ်မည့် အဖွဲ့ဝင်များအဖ
ြ စ် တိုင်းေဒသကီး
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ဝန် ကီးဌာနများ သို့မဟုတ် အခ
ြ ားအခွင့်အာဏာရှိသည့်
အဖွဲ့အစည်းများမှ အရည်အချင်း ြပည့်မီသည့် သင့်ေလျာ်ေသာပုဂိုလ်များ၊

၁၆၀။ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှူးမှလွဲ၍ ကျန်အဖွဲ့ဝင်များ၏
သက်တမ်းသည် တိငု း် ေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရ၏ သက်တမ်းနှင့် တူညီရမည်။
တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှူး၏ သက်တမ်းအား နိုင်ငံ့
ဝန်ထမ်းဥပေဒနှင့်အညီ ထားရှိရမည်။
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၁၆၁။ နည်းဥပေဒ ၁၅၉ (က) နှင့် (ခ) အရ ခန့်အပ်သည့် အဖွဲ့ဝင်များမှလွဲ၍ တိုင်းေဒသကီး
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီဝင်များသည် တစ်ဆက်တည်း သက်တမ်း နှစ် ကိမ်ထက်ပို၍
တာဝန်ထမ်းေဆာင် ြခင်းမရှိေစရ။
၁၆၂။ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရသည် တာဝန်စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် ေန့မှစ၍
နှစ်လအတွင်း တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ် ေကာ်မတီအား ြပန်လည်ဖွဲ့စည်းရမည်။
တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီမှ နုတ်ထွက်ြခင်း၊ရပ်စဲြခင်းနှင့်
လစ်လပ်ေနရာဖ
ြ ည့်စွက်ခန့်ထားခ
ြ င်း
၁၆၃။ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီဥက သည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်
သက်တမ်းအတွင်း ၎င်း၏ဆနအရရာထူးမှ နုတ်ထွက်လိုလ င် ေကာ်မရှင်ဥက ၏ခွင့် ြပုချက်
ြဖင့် နုတ်ထွက်နိုင်သည်။
၁၆၄။ ဥပေဒအခန်း (၅)ပါ ြပ ာန်းချက်များသည်တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်ြပည်နယ် ေကာ်မတီ
အဖွဲ့ဝင်များနုတ်ထွက် ြခင်း၊ ခန့်အပ် ြခင်းနှင့် ရပ်စဲ ြခင်းတို့အတွက် အကျိုးသက်ေရာက် ြပီး
ေကာ်မရှင်မှ ထပ်မံသတ်မှတ်သည့် ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ေပ
ြ ာင်းလဲနိုင်သည်။
တိုင်းေဒသကီးသို့မဟုတ်ြပည်နယ်ေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ေဆာင်ရွက်ချက်များ
၁၆၅။ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များအား
ေကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များနည်းတူ ဥပေဒနှင့် ဤနည်းဥပေဒများလမ်းမိုး ြပီး ဥပေဒနှင့် ဤနည်း
ဥပေဒများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၁၊ ၂၂၊ ၉၆၊
နှင့် ၉၇ နှင့် နည်းဥပေဒ ၁၄၀ ပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ေဆာင်
ရွက်ရမည်။
တတိယပုဂိုလ်၊အဖွ့ဲ အစည်း၏ဝန်ေဆာင်မအ
ု ားအသုးံ ြပုခ
ြ င်း
၁၆၆။ ဥပေဒပုဒ်မ၂၅ ပုဒ်မခွဲ (ည) နှင့် အညီေကာ်မရှင်သည် ဥပေဒနှင့် ဤနည်းဥပေဒများအရ
၎င်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များေဆာင်ရွက်ရာတွင် အကူအညီေပးရန် လွတ်လပ်သည့် ြပင်ပ
ကန်ထရိုက်တာ၊ အကံေပးပုဂိုလ် သို့မဟုတ် တတိယ ပုဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ဝန်ေဆာင်မု
ေပးအပ်သူနငှ ့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ဤပုဒ်မပါ ြပ ာန်းချက်အရ
ေကာ်မရှင်သည် ၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အခွင့်အာဏာများအား ယင်းလွတ်လပ်သည့် ြပင်ပ
ကန်ထရိုက်တာ၊ အကံေပးပုဂိုလ် သို့မဟုတ် တတိယပုဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းဝန်ေဆာင်မု
ေပးအပ်သူထံ လဲအပ် ြခင်းမပ
ြ ုရ။
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ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူအားအကူအညီေပးခ
ြ င်း
တစ်ေနရာတည်း၌တစ်စုတစ်စည်းတည်းအလုံးစုံဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာန
၁၆၇။ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၇ နှင့်အညီ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ရန် တစ်ေနရာ
တည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်းအလုံးစုံ ဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာနအား ဖွဲ့စည်းရမည်(က) ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများမှ ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမုလုပ်ငန်းများအား အေကာင်အထည်
ေဖာ်ရာတွင် လမ်းညန်ချက်ေပးရန်၊
(ခ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမုအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒအရ ေလ ာက်
ထားတင် ြပရန်လိုအပ်သည့် ေလ ာက်ထားလာများအား အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့
အစည်းများ ကိုယ်စားလက်ခံရန်၊

(ဂ)

ဥပေဒပုဒ်မ ၄၈ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ြပုလုပ်
နိုင်သည့် ဆုံး ြဖတ်ချက် သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ချက်များ နှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်း
အချက်အလက်များအား ေတာင်းခံသည့် ေတာင်းဆိုမုများအား လက်ခံရန်၊

(ဃ) နစ်နာဆုံးရုံးမုများအားေဖ
ြ ရှင်းရန် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများအားအကူအညီေပးသည့်ဌာန
အား ေထာက်ပံ့ကူညီရန်နှင့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများအား အကူအညီများေပးရန်၊
(င)

၎င်း၏တာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမု ကီး ြကပ်သည့်ဌာနအား အကူ
အညီေပးရန်။

၁၆၈။ သက်ဆိုင်ရာေလာက်ထားလာတင် ြပ ြခင်းနှင့် အခ
ြ ားေလာက်ထားတင် ြပ ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း
စဉ်၏ စည်းကမ်းချက်များအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီလ င် တစ်ေနရာတည်း၌တစ်စုတစ်စည်းတည်း
အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာနထံ တင် ြပသည့် ေလ ာက်ထားလာ တစ်စုံတစ်ရာအား
နည်းလမ်းတကျ ေလ ာက်ထားတင် ြပသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စု
တစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာနသည် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ေလာက်ထား
လာ သို့မဟုတ် အခ
ြ ားတင်ြပေလ ာက်ထားချက်များအား လက်မခံရန် သို့မဟုတ် ေနာက်ပိုင်း
တွင် ြငင်းပယ်ရန် ဆုံး ြဖတ်နိုင်သည်(က) သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းထံ အခေက
ြ းေငွ မေပးေချရေသး
ေသာ သို့မဟုတ် အခ
ြ ားအာမခံပစည်းတစ်မျိုးမျိုး မပ
ြ သေသာ ေလ ာက်ထားလာ
သို့မဟုတ် တင်ြပေလာက်ထားချက်၊
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(ခ)

သက်ဆိုင်ရာ ေလာက်ထားလာတင် ြပေရး လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီေသာ၊
လိုအပ်ချက်များအား မပ
ြ ည့်မီေသာ ေလာက်ထားလာ သို့မဟုတ် တင် ြပေလ ာက်
ထားချက် သို့မဟုတ်

(ဂ)

ေလ ာက်ထားလာ သို့မဟုတ် ေလာက်ထားတင်ြပချက်အား စိစစ်ရန် အခွင့်အာဏာ
ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်း၏ အရာရှိတစ်ဦးဦးအား နည်းဥပေဒ ၁၇၀ နှင့်အညီ မခန့်အပ်
ရေသးခ
ြ င်း။

၁၆၉။ တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာနသည် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံသူကို ကီးမားစွာ ထိခိုက်နစ်နာေစသည့် ဆုံးြဖတ်ချက် သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ချက်
များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ဥပေဒပုဒ်မ ၄၈ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ
ေတာင်းခံရယူနိုင်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များေတာင်းခံရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်
အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းထံ စာဖ
ြ င့်ေရးသားေတာင်းခံရယူ ရမည် ြဖစ် ြပီး သက်ဆိုင်ရာ
အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းသည် အလုပ်ဖွင့်ရက် ၁၅ ရက်အတွင်း စာဖ
ြ င့်ေရးသား
အေက
ြ ာင်းြပန်ရမည်။
၁၇၀။ တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာနအား ေကာ်မရှင်
ရုံး၏ ဝန်ထမ်းများဖ
ြ င့် ဖွဲ့စည်းရမည်။ ေကာ်မရှင်ဥက သည် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူနှင့် သက်ဆိုင်
သည့် စည်းမျဉ်းဥပေဒဆိုင်ရာကိစရပ်များ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်အား ခွင့် ြပုေဆာင်ရွက်
ေပးနိုင်မည့် အေတွ့အကုံရှိေသာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အရာရှိများအား တစ်ေနရာတည်း
၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာနတွင် နည်းလမ်းတကျ ခန့်အပ်ရန်
သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းထံ ေတာင်းဆိုနိုင်သည်။
၁၇၁။ နည်းဥပေဒ ၁၇၀ ပါ ြပ ာန်းချက်များအား ကန့်သတ် ြခင်းမရှိေစဘဲ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ အခွင့်
အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများ (သို့မဟုတ် ယင်းတို့အား ဆက်ခံသည့် အဖွဲ့အစည်းများ)မှ
အရာရှိများသည် တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်
ဌာနတွင် ရှိရမည်(က) ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊
(ခ)

သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မုဆန်းစစ်ေရးဌာန၊

(ဂ)

အလုပ်သမားညန် ြကားေရးဦးစီးဌာန၊

(ဃ) လူဝင်မု ကီး ြကပ်ေရးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုတ
ံ င်ဦးစီးဌာန၊
(င)

စက်မု ကီး ြကပ်ေရးနှင့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊

(ဆ) အစားအေသာက်နှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊
(ဇ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမုနှင့် ကုမဏီများညန် ြကားမုဦးစီးဌာန၊

(ဈ)

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊

(ည) အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊
၁၇၂။ ေကာ်မရှင်အတွင်းေရးမှူးသည် တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ
ဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာန၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မုများအား ကီး ြကပ်ရန် ဒုတိယညန် ြကား
ေရးမှူးချုပ်တစ်ဦးအား တာဝန်ေပးခန့်အပ်မည်ြဖစ် ြပီး တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်း
တည်းအလုံးစုံဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာန၏ လုပ်ငန်းများ ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်
ေဖာ်နိငု ်ရန် လိုအပ်သည့် အမိန့်စာများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ် ြပန်နိုင်သည်။
၁၇၃။ ေကာ်မရှင်သည် ေကာ်မရှင်ရုံး၌ ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားသင့်ေလျာ်ရာေနရာ၌ ြဖစ်ေစ၊ တည်ရှိေသာ
တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာနအတွက် လိုအပ်
သည့် အသုံးအေဆာင်ပစည်းများ ေထာက်ပံ့ေပးမည် ြဖစ်သည်။
ရင်းနှးီ ြမှုပ်နှံသူများ၏ အင
ြ င်းပွားမုများ
၁၇၄။ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ အေက
ြ ာင်းကိစများအား သေဘာရိုး ြဖင့် ယုံ ြကည်သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူ
တစ်ဦးသည် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူအား အကူအညီေပးေရးဌာနထံ ၎င်း၏ နစ်နာဆုံးရုံးမု
သို့မဟုတ် အင
ြ င်းပွားမုအေက
ြ ာင်းအား အေက
ြ ာင်း ြကားစာေပးပို့နိုင်သည်(က) အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းသည် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမုလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
မမှန်ကန်သည့် ဆုံး ြဖတ်ချက် ြပုလုပ်ေ ြကာင်း သို့မဟုတ်
(ခ)

အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းသည် ခွင့် ြပုမိန့်၊ လိုင်စင်ရယူရန်၊ မှတ်ပုံတင်ရန်
သို့မဟုတ် ခွင့် ြပုချက်ရယူရန် တင် ြပသည့် ေလျာက်ထားလာအား လက်မခံဘဲ
လွဲမှားစွာ ြငင်းပယ်ေ ြကာင်း သို့မဟုတ်

(ဂ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူအား ဥပေဒနှင့်အညီ အကျိုးပ
ြ ုမည့် အခွင့်အေရး၊ ကာကွယ်မု
သို့မဟုတ် ခွင့် ြပုချက် တစ်ရပ်ရပ်သည် အကျိုးဖ
ြ စ်ထွန်းမုအေပ ပျက် ြပားမု ြဖစ်ေစ
ေက
ြ ာင်း။

၁၇၅။ နည်းဥပေဒ ၁၇၄ အရ ေပးပို့သည့် အေက
ြ ာင်း ြကားစာများအား နည်းဥပေဒ ၃၈ နှင့်အညီ
တင် ြပရမည်။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများအားအကူအညီေပးသည့်ဌာနသည် လိုအပ်ချက်များ
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မပ
ြ ည့်မီသည့် အေက
ြ ာင်း ြကားစာအား လက်ခံရန် ြငင်းပယ်နိုင်ြပီး ထိုသို့ ြငင်းပယ်လ င်
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူအား အေက
ြ ာင်း ြကားရမည်။
၁၇၆။ ဥပေဒပုဒ်မ ၈၃ အရ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ကိစရပ်များ ေဆာင်ရွက် ြပီးမှ
သာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းအက
ြ ား ြဖစ်ပွားသည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမုဆိုင်ရာ အင
ြ င်း
ပွားမုအား တရားရုံး သို့မဟုတ် အနုညာတခုံရုံးတို့တွင် တရားစွဲဆိုနိုင်သည်(က) နည်းဥပေဒ ၁၇၄ အရ အေက
ြ ာင်း ြကားစာ ေပးပို့ြခင်း၊
(ခ)

အင
ြ င်းပွားမုအား ေြဖရှင်းရန် နည်းဥပေဒနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာတို့တွင်
ထုတ် ြပန်ထားေသာ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်များအား ေဆာင်ရွက် ြခင်း။

၁၇၇။ ဥပေဒပုဒ်မ ၈၃ ပါ ရည်ရွယ်ချက်အလို့ငှာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူနှင့် အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့
အစည်းအက
ြ ားမဟုတ်ဘဲ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူအချင်းချင်းအက
ြ ား ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမုဆိုင်ရာ အင
ြ င်း
ပွားမု ြဖစ်ပွားလ င် အင
ြ င်းပွားမုအား ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများအချင်းချင်း ချုပ်ဆိုထားေသာ
သေဘာတူညီချက်၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ြငိမ်းချမ်းစွာေဖ
ြ ရှငး် ရန် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံ
သူများအား တိုက်တွန်းရမည်။ ဤနည်းဥပေဒနှင့် ဥပေဒပုဒ်မ ၈၃ ပါ ြပ ာန်းချက်များအရ
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများမှ အင
ြ င်းပွားမုများအား သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများနှင့်အညီ ေဖ
ြ ရှင်းရန်
စတင်တရားစွဲဆုိ ေဆာင်ရွက်မုအေပ ကန့်သတ် ြခင်း မရှိေစရ။
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများအား အကူအညီေပးသည့်ဌာန
၁၇၈။ ဤနည်းဥပေဒများနှင့်အညီ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရန် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံသူများအားအကူအညီေပးသည့်ဌာနအား ဥပေဒပုဒ်မ ၂၇ နှင့်အညီ ေကာ်မရှင်ရုံး
အတွင်း ဖွဲ့စည်းရမည်(က) ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမုလုပ်ငန်းများအား ထိေရာက်စွာ အေကာ်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်မု
တိုးြမှင့်ေစရန် အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ
နှင့်အညီ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်၊
(ခ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများသည် နည်းဥပေဒ ၁၇၄ နှင့်အညီ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမုလုပ်ငန်းများ
အား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်း
များနှင့် ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်ရာ၌ နစ်နာဆုံးရုံး ြခင်း၊ အင
ြ င်းပွားခ
ြ င်းနှင့် အကူအညီ
ေတာင်းခံ ြခင်းတို့ ပါဝင်သည့် အေက
ြ ာင်း ြကားစာများ လက်ခံရန်၊
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ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ ပုဒ်မခွဲ (ဎ)၊ ၈၂ နှင့် ၈၃ အရ အင
ြ င်းပွားမုနငှ ့် နစ်နာဆုံးရုံးမုများကို
ေဖ
ြ ရှင်းသည့် စနစ်တစ်ခု တည်ေထာင် ြခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲ ြခင်းတွင် ပါဝင်ကူညီ
ေဆာင်ရွက်ရန်။

၁၇၉။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများအားအကူအညီေပးသည့်ဌာနသည် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ လုပ်ငန်းများအား
ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်(က) နစ်နာဆုံးရုံးမု သို့မဟုတ် အင
ြ င်းပွားမုနှင့် သက်ဆိုင်၍ လိုအပ်သည်ဟု ထင် ြမင်
ေသာ သတင်းအချက်အလက်များအား ေတာင်းခံ ြခင်း၊ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် နည်း
ဥပေဒ ၃၈ နှင့်အညီ ယင်းသတင်းအချက်အလက်များအား တင် ြပရမည် ြဖစ်ြပီး
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများအားအကူအညီေပးသည့်ဌာနသည် ယင်းသတင်းအချက်အလက်
များ မရရှိေသးသည့်အချိန်အထိ နစ်နာဆုံးရုံးမု သို့မဟုတ် အင
ြ င်းပွားမုတွင် ပါဝင်
ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်းအား ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်၊
(ခ)

တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ ဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာနထံမှ
အကူအညီေတာင်းခံနိုင်သည်၊

(ဂ)

ဥပေဒပုဒ်မ ၄၈ ပုဒ်မခွဲ (က) တွင် ရည်ညွန်းထားေသာ ဆုံး ြဖတ်ချက် သို့မဟုတ်
ေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက် အလက်များအား အခွင့်
အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ရပ်ထံမှ ေတာင်းခံရယူြခင်း၊ သတင်းအချက်
အလက်များ ေတာင်းခံရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းထံ
စာဖ
ြ င့်ေရးသားတင် ြပရမည်ြဖစ်ြပီး သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်း
သည် အလုပ်ဖွင့်ရက် ၁၅ ရက်အတွင်း အေက
ြ ာင်းြပန်ရမည်၊

(ဃ) ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူထံမှ ေလ ာက်ထားတင် ြပချက်ရရှိ ြပီးေနာက် နစ်နာဆုံးရုံးမု သို့မဟုတ်
အင
ြ င်းပွားမု အေက
ြ ာင်းအရာ၊ သေဘာသဘာဝအား ရှင်းလင်းေဖာ် ြပ ြခင်းနှင့်
သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများနှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ ေဖ
ြ ရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းအား
အကံြပုတင်ြပ ြခင်း အပါအဝင် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူကိုယ်စား သက်ဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာ
ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ေဆွးေနွးတိုင်ပင်ြခင်း၊
(င)

နစ်နာဆုံးရုံးမု သို့မဟုတ် အင
ြ င်းပွားမုအား ထိေရာက်စွာ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းနိုင်မည့်
နည်းလမ်းရှာေဖွရန် သက်ဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်း၏ အရာရှိများ
မှ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူနှင့်ေတွ့ဆုံရန် ေတာင်းဆို ြခင်း၊ ယင်းသို့ေတာင်းဆို ြခင်း ခံရပါက
အခွင့်အာဏာရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းသည် နစ်နာဆုံးရုံးမု သို့မဟုတ် အင
ြ င်းပွားမုအား
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ေဖ
ြ ရှင်းရန်အခွင့်အာဏာရှိသည့် အရာရှိများအား အစည်းအေဝး တက်ေရာက်၍
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူနှင့်ေတွ့ဆုံရန် တာဝန်ေပးအပ်ရမည်၊
(စ)

ဥပေဒပုဒ်မ ၈၃ အရ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူနှင့် နိုင်ငံေတာ်အ ြကား သို့မဟုတ် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံသူအချင်းချင်းအက
ြ ား ြဖစ်ပွားသည့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမုဆိုင်ရာ နစ်နာဆုံးရုံးမု
သို့မဟုတ် အင
ြ င်းပွားမုများအား တရားရုံး သို့မဟုတ် အနုညာတခုံရုံးတို့တွင် တရား
မစွဲဆိုမီ ထိေရာက်စွာေဖ
ြ ရှင်းနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ပါကသက်ဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာ
ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းအား တာဝန်ခံသည့်ဝန် ကီးဌာနမှ ဝန် ကီးနှင့် ေဆွးေနွးတိုင်ပင်
ရန် ေကာ်မရှင်ဥက အား အဆိုြပုခ
ြ င်းနှင့်

(ဆ) နစ်နာဆုံးရုံးမု သို့မဟုတ် အင
ြ င်းပွားမုကိစရပ်အတွက် ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်ရုံး
သို့မဟုတ် ြပင်ပမှအတိုင်ပင်ခံ၊ ကမ်းကျင်သည့်ပုဂိုလ်ထံမှ အကံဉာဏ်ေတာင်းခံ
ြခင်း။
၁၈၀။ နစ်နာဆုံးရုံးမု သို့မဟုတ် အင
ြ င်းပွားမုအား နည်းဥပေဒ ၁၇၉ ပါ လုပ်ငန်းစဉ်အရ
ေဆာင်ရွက် ြပီးေနာက် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများနှင့်အညီ ေဖ
ြ ရှင်းရမည်။
၁၈၁။ အကူးအေပ
ြ ာင်းကာလ မကုန်ဆုံးမီ ေကာ်မရှင်သည် ေအာက်ေဖာ် ြပပါကိစရပ်များနှင့်စပ်
လျဉ်းသည့် အင
ြ င်းပွားမုများအား ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ် အေသးစိတ်
ချမှတ်ရမည်(က) ဥပေဒအခန်း (၁၄) ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမုကို အာမခံ ြခင်း၊ ဥပေဒပုဒ်မ ၅၅ နှင့်အညီ စုံစမ်း
ှ ်
စစ်ေဆးမု ြပုခ
ြ င်း၊ ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂ နှင့် ၅၃ အရ ေပးေချရမည့် ေလျာ်ေ ြကး သတ်မတ
ြခင်း သို့မဟုတ်
(ခ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမု နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူမှ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်း
နှင့် ြဖစ်ပွားသည့် အခ
ြ ားထင်ရှားသည့် အင
ြ င်းပွားမုများကို ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး ြမှုပ်နှံ
မုဥပေဒပုဒ်မ ၈၃ နှင့်အညီ ြငိမ်းချမ်းစွာ ေဖ
ြ ရှင်းရန် ထိုက်သင့်သည့် ကိုးပမ်းမုများ
ကို အသုံး ြပုခ
ြ င်း။

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရသည် အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်အား တည်ေထာင် ြခင်းမပ
ြ ုမီ အချိန်အထိ
ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး ြမှုပ်နှံဥပေဒ အခန်း (၁၄) အား ကိုးကား၍ ြပုလုပ်သည့် ေတာင်းဆိုမုများ
အား ဆုံး ြဖတ်ရန်ဆိုင်းငံ့ထားရမည်။
၁၈၂။ ဥပေဒပုဒ်မ ၈၂ အရ နစ်နာမုေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းနှင့် နည်းဥပေဒ ၁၈၁ အရ ချမှတ်ရ
မည့် လုပ်ငန်းစဉ်အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ေကာ်မရှင်သည် ဥပေဒပုဒ်မ ၈၃ နှင့်
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အညီ အင
ြ င်းပွားမုများအား စီခံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ယူရမည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်အား
ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများအားအကူအညီေပးသည့်ဌာန ေနရာတွင် အစားထိုးနိုင်သည်။
၁၈၃။ အတွင်းေရးမှူးသည် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများအားအကူအညီေပးသည့်ဌာန၏ လုပ်ငန်းများ
ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန် လိုအပ်ေသာအမိန့်စာများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များအား ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမုအားေလ့လာေစာင့် ြကည့်ြခင်းနှင့်အစီရင်ခံတင် ြပြခင်း
ရင်းနှီးြမှုပ်နမံှ ု ကီး ြကပ်သည်ဌ့ ာန
၁၈၄။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမု ကီး ြကပ်သည့်ဌာနအား ေအာက်ေဖာ် ြပပါ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် ဥပေဒ
ပုဒ်မ ၂၇ နှင့်အညီ ေကာ်မရှင်ရုံးများအတွင်း ဖွဲ့စည်းမည် ြဖစ်သည်(က) ခွင့် ြပုချက်များအား ေပ
ြ ာင်းလဲ ြပင်ဆင်ရန်အတွက် တင်ြပေသာေလာက်ထားလာများ
အား လက်ခံရန်၊
(ခ)

လက်ရှိခွင့် ြပုမိန့် သို့မဟုတ် အတည် ြပုမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေနာက်ထပ်ခွင့် ြပုချက်
များ ရယူရန်အတွက် တင်ြပေသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူတစ်ဦး၏ ေလ ာက်ထားလာများ
လက်ခံရန်၊

(ဂ)

ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူမှ တင် ြပသည့် အစီရင်ခံစာအား လက်ခံရန်၊

(ဃ) ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူမှ ဥပေဒအား လိုက်နာခ
ြ င်း ရှိ၊မရှိ စစ်ေဆးရန်၊
(င)

ဥပေဒပုဒ်မ ၆၅ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ စုံစမ်းစစ်ေဆးမုများအား စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊

(စ)

ဥပေဒပုဒ်မ ၈၅ အရ ချမှတ်သင့်သည့် စီမံခန့်ခွဲေရးပ
ြ စ်ဒဏ်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍
ေကာ်မရှင်ထံ အကံြပုတင်ြပရန်နှင့်

(ဆ) အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများလိုအပ်ေသာ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများ၏ အချက်
အလက်များအား ရယူရာတွင် ကူညီရန်။
၁၈၅။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမု ကီး ြကပ်သည့်ဌာန၏ အခန်းက သည် ရင်းနှးီ ြမှုပ်နှံသူမှ ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမုဥပေဒနှင့်အညီ ၎င်းရရှိထားသည့် ခွင့် ြပုချက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ တာဝန်များအား
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ေ ြကာင်း ေသချာေစရန် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူနှင့် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမုလုပ်ငန်းအား
စစ်ေဆးရန်ြဖစ်သည်။
၁၈၆။ ခွင့် ြပုချက်များအား ြပင်ဆင်လိုသည့် ေလာက်ထားလာများနှင့် ေနာက်ထပ်သက်ဆိုင်ရာ
ခွင့် ြပုမိန့်များရယူလိုသည့် ေလ ာက်ထားလာများအား ဥပေဒနှင့် ဤနည်းဥပေဒများတွင်
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ြပ ာန်းထားေသာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ တင် ြပေလာက်ထား
ရမည်။
၁၈၇။ ဥပေဒပုဒ်မ ၈၅ အရ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူတစ်ဦးအေပ စီမံခန့်ခွဲေရးပ
ြ စ်ဒဏ်ချမှတ်သင့်ေ ြကာင်း၊
မချမှတ်သင့်ေ ြကာင်း ေကာ်မရှင်အား အကံြပုတင်ြပရာတွင် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမု ကီး ြကပ်သည့်
ဌာနသည် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ အေက
ြ ာင်းအရာများပါဝင်သည့် အစီရင်ခံစာအား ေကာ်မရှင်
ထံ တင်ြပရမည်(က) ဥပေဒအား ေဖာက်ဖျက် ြခင်း သို့မဟုတ် ခွင့် ြပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်အား
ေဖာက်ဖျက် ြခင်း ြဖစ်ေပ ေစသည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူတစ်ဦးဦး၏ ေဆာင်ရွက်မု
သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မု၊
(ခ) ဥပေဒအား ေဖာက်ဖျက် ြခင်း သို့မဟုတ် ခွင့် ြပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်အား
ေဖာက်ဖျက် ြခင်းအား စုံစမ်းစစ်ေဆးရန် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမုေလ့လာေစာင့် ြကည့်ေရး
ဌာနမှ ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်များ၊
(ဂ)

ဥပေဒအား ေဖာက်ဖျက်ေ ြကာင်း ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူအား အေက
ြ ာင်း ြကားထားခ
ြ င်း ရှိ၊
မရှိ၊ ဥပေဒအား ေဖာက်ဖျက် ြခင်း သို့မဟုတ် ခွင့် ြပုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်အား
ေဖာက်ဖျက် ြခင်းအား ကုစားရန် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူအား တစ်စုံတစ်ရာ ေတာင်းဆိုထား
ြခင်း ရှိ၊ မရှိ။

(ဃ) ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် ဥပေဒအား ယခင်က ေဖာက်ဖျက်ခဲ့ဖူးြခင်း သို့မဟုတ် ခွင့် ြပု
ချက်ပါ စည်းကမ်းချက်အား ယခင်က ေဖာက်ဖျက်ခဲ့ဖူးြခင်း ရှိ၊မရှိ သို့မဟုတ် စီမံ
ခန့်ခွဲေရးပ
ြ စ်ဒဏ်အား ယခင်က ချမှတ်ခံရဖူး ြခင်း ရှိ၊ မရှိနှင့်
(င)

ဥပေဒအား ေဖာက်ဖျက် ြခင်းကိုကုစားရန် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူမှ တစ်စုံတစ်ရာေဆာင်ရွက်
ြခင်း ရှိ၊မရှိ။

၁၈၈။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမု ကီး ြကပ်သည့်ဌာနသည် အကံြပုတင် ြပထားေသာ စီမံခန့်ခွဲေရးပ
ြ စ်ဒဏ်
သည် ေဖာက်ဖျက်သည့်အေခ
ြ အေနနှင့် အချိုးကျကိုက်ညေီ ြကာင်း ရှင်းလင်းချက်၊ ချမှတ်
သည့် စီမံခန့်ခွဲေရးပ
ြ စ်ဒဏ်သည် အခ
ြ ားတူညီသည့် အေခ
ြ အေနတစ်ခုအတွက် ချမှတ်သည့်
အခ
ြ ားစီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာပ
ြ စ်ဒဏ်များနှင့် ကိုက်ညီမုရှိေ ြကာင်း အတည် ြပုချက်တို့သည်
နည်းဥပေဒ ၁၈၇ အရ ေကာ်မရှင်ထံ တင်ြပမည့် အစီရင်ခံစာတွင် ပါဝင်ရမည်။
၁၈၉။ စည်းကမ်းမလိုက်နာခ
ြ င်းအတွက် စီမံခန့်ခွဲေရးပ
ြ စ်ဒဏ်များ ချမှတ်ရမည့် ေကာ်မရှင်၏
တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ဥပေဒအား ေလးစားလိုက်နာေက
ြ ာင်း ေလ့လာေစာင့် ြကည့်ရမည့်
ေကာ်မရှင်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်သည် အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့
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အစည်းမှ သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အား ေဖာက်ဖျက် ြခင်းအတွက် အေရးယူရမည့်
လုပ်ပိုင်ခွင့်အား ထိခိုက် ြခင်း မရှိေစရ။
၁၉၀။ နည်းဥပေဒ ၁၈၄ (ဆ) အရ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများအား အကူအညီေပး
ရာတွင် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမု ကီး ြကပ်သည့်ဌာနသည် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူ သို့မဟုတ် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမု
ထံမှ ရရှိနိုင်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များအား အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများ
သို့ ေပးအပ်နိုင်သည်။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမု ကီး ြကပ်သည့်ဌာနသည် နည်းဥပေဒ ၁၉၂ ပါ ရည်ရွယ်
ချက် အလို့ငှာ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံသူထံမှ ေနာက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ ေပးအပ်ရန်
ေတာင်းဆိုနိုင်သည်။
၁၉၁။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမု ကီး ြကပ်သည့်ဌာနသည် တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ
ဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာနထံမှ အကူအညီ ေတာင်းခံနုိင်သည်။
၁၉၂။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမု ကီး ြကပ်သည့်ဌာနသည် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူထံမှ သတင်းအချက်အလက်များ
ထပ်မံေတာင်းခံနိုင်ြပီး ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမုအား ေလ့လာအကဲြဖတ်ရန် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးနိုင်
သည်။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမု ကီး ြကပ်သည့်ဌာန၏ သတင်းအချက်အလက်များ ေတာင်းခံနိုင်ခွင့်
သည် ဥပေဒအရသာ ြဖစ်ရမည်။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူသည် နည်းဥပေဒ ၃၈ နှင့်အညီ ေတာင်းခံ
သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ချက်ချင်း ေပးအပ်ရမည်။
၁၉၃။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမု ကီး ြကပ်သည့်ဌာနသည်
အခွင့်အာဏာရှိသည့်
အဖွဲ့အစည်းများထံမှ
ေနာက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ ေတာင်းခံနိုင်ရုံသာမက ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမုအားေလ့လာ
သုံးသပ်ရာတွင်နှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာတွင် အကူအညီေပးရန်လည်း ေတာင်းခံနိုင်သည်။
သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းသည် လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်
များနှင့် အကူအညီများ ေပးအပ်ရမည်။
၁၉၄။ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမု ကီး ြကပ်သည့်ဌာနသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၄၈ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ြပုလုပ်သည့်
ဆုံး ြဖတ်ချက် သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်
များအား သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းထံမှ ေတာင်းခံရယူနိုင်သည်။
ထိုသို့ ေတာင်းခံရယူရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းထံ စာဖ
ြ င့်
ေရးသားေတာင်းခံရမည် ြဖစ်ြပီး သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းသည်
အလုပ်ဖွင့်ရက် ၁၅ ရက်အတွင်း စာဖ
ြ င့် ေရးသားအေက
ြ ာင်းြပန်ရမည်။
၁၉၅။ အတွင်းေရးမှူးသည် ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမု ကီး ြကပ်သည့်ဌာန၏ လုပ်ငန်းများ ထိေရာက်စွာ
အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန် လိုအပ်ေသာ အမိန့်စာများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား
ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။

