ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
စိုက်ပျးေရး၊
ိ
ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
အမိန် ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၄၅၃/ ၂၀၂၀
၁၃၈၂ ခုှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလဆန်း၉
(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ ၂၃

ရက်
ရက်)

ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ စိုက်ပျးေရး၊
ိ
ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး
ဌာနသည် ြမန်မာိင
ု ်ငံတမံကီးများဆိုင်ရာအမျးသားေကာ်
ိ
မတီဥပေဒပုဒ်မ၃၉ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်ှင်း
ထားေသာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ေအာက်ပါ
နည်းဥပေဒများကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်ှင့်အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်းဥပေဒများကို ြမန်မာိုင်ငံတမံကီးများဆိုင်ရာ အမျးသားေကာ်
ိ
မတီ နည်းဥပေဒများ ဟု

ေခတွင်ေစရမည်။
၂။

ေအာက်ပါ စကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပာယ် သက်ေရာက်ေစရမည် (က) ဥပေဒဆိုသည်မှာ ြမန်မာိုင်ငံတမံကီးများဆိုင်ရာ အမျးသားေကာ်
ိ
မတီ ဥပေဒ ကို ဆိုသည်။
(ခ) ဆည်ေြမာင်းဝန်ထမ်းများ ဆိုသည်မှာ ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသုံးချမစီမံခန် ခွဲေရးဦးစီးဌာန
အုပ်ချပ်မေအာက်ရှိ

ုံးအသီးသီးတွင်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည့်ဝန်ထမ်းများ၊

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ပီးေနာက်မိမိဆအေလျာက်ဌာနမှတ
ု ်ထွက်ခဲ့သည့်ဝန်ထမ်းများ၊ ဌာန
ကူးေြပာင်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည့် ဝန်ထမ်းများှင့် အငိမ်းစားယူခဲ့သည့် ဝန်ထမ်းများကို
ဆိုသည်။
(ဂ) ေရအားလပ်စစ်ဝန်ထမ်းများ ဆိုသည်မှာ လပ်စစ်စွမ်းအားစီမံေရးဦးစီးဌာန၊ ေရအားလပ်စစ်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာနှင့် လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း အုပ်ချပ်မ
ေအာက်ရှိုံးအသီးသီးတွင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည့်ဝန်ထမ်းများ၊တာဝန်ထမ်းေဆာင်
ခဲ့ပီးေနာက် မိမိဆအေလျာက်ဌာနမှ ုတ်ထွက်ခဲ့သည့် ဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနကူးေြပာင်း
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည့်ဝန်ထမ်းများှင့် အငိမ်းစားယူခဲ့သည့်ဝန်ထမ်းများကိုဆိုသည်။
(ဃ) ဆက်စပ်ေရအား အေဆာက်အအုံများ ဆိုသည်မှာ ပင်မေရပိုလဲ၊ အကူေရပိလ
ု ဲ၊ အေရးေပ
ေရပိုလဲ၊ေရထုတ်ပန်ှင့်ေရထိန်းေမာ်စင်၊တမံေအာက်ေြခေရထုတ်ေပါက်၊ေရယူအေဆာက်အ
အုံ၊ ေရလဲဥမင်လိုဏ်၊ ေရသွယ်ေြမာင်း၊ ေရလထိ
ံ န်းစည်၊ ေရထိန်းကန်၊ ဖိအားနိမ့်ပိုက်လိုင်း၊
ဖိအားြမင့် ပိုက်လိုင်း၊ ေရအားလပ်စစ်စက်ုံှင့် စက်ုံေရထုတ်ေြမာင်းတိုကို ဆိုသည်။
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(င) ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ

ဆိုသည်မှာ

ဆက်စပ်ေရအားအေဆာက်အအုံများဆိုင်ရာ

ဒီဇိုင်း

သတ်မှတ် စံချန်ိ စံန်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများှင့် စည်းမျဉ်းဥပေဒများပါအတိုင်း
လည်ပတ် ေမာင်းှင်ြခင်း၊ အသုံးချြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများကိုဆိုသည်။
(စ) လုပ်ငန်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲဆိုသည်မှာဥပေဒပုဒ်မ ၃၃အရေကာ်မတီက ေရးချယ်ခန် ထားသည့်
လုပ်ငန်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲကို ဆိုသည်။
(ဆ) ေကာ်မတီအဖွဲဝင် ဆိုသည်မှာ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၁ ှင့်အညီ ေကာ်မတီအဖွဲဝင်အြဖစ် ခွင့်ြပထား
သည့် ပုဂိလ် သိုမဟုတ် အဖွဲအစည်းကို ဆိုသည်။
(ဇ) ေကာ်မတီဝင်ဆိုသည်မှာြမန်မာိုင်ငံတမံကီးများဆိုင်ရာအမျးသားေကာ်
ိ
မတီတွငပ
် ါဝင်သူကို
ဆိုသည်။
(စျ) စာစဉ် ဆိုသည်မှာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ တမံကီးများေကာ်မရှင်က ှစ်စဉ်ထုတ်ြပန်ေသာ
တမံကီးများှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာတမ်း၊လိုက်နာရမည့်အချက်များ၊ အစီရင်ခံ တင်ြပချက်များ
အပါအဝင်

စာတမ်းအေထာက်အထားများကို

တမံကီးများဆိုင်ရာ

အမျးသားေကာ်
ိ
မတီက

ဆိုသည်။ယင်းစကားရပ်တွင်
ှစ်စဉ်ထုတ်ြပန်ေသာ

ြမန်မာိုင်ငံ

လိုက်နာရမည့်

အချက်များ၊ စာတမ်းများ၊ အစီရင်ခံစာများလည်း ပါဝင်သည်။
အခန်း(၂)
အေထွေထွညီလာခံကျင်းပြခင်း
၃။

နာယကအဖွဲသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲက နာယကအဖွဲကို ဖွဲစည်းသည့်ေနရက်မှ ရက်ေပါင်း

၃၀ အတွင်း တမံကီးများှင့် အဓိက ဆက်စပ်သည့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများ၏ အုပ်ချပ်မေအာက်ရှိ
လုပ်ငန်းဌာန၊

အဖွဲအစည်းများ၊

စည်းမျဉ်းှင့်အညီ
ပါဝင်ကသည့်

ဖွဲစည်းခဲ့ေသာ

ကုမဏီအဖွဲအစည်းများမှပုဂိလ်များ၊
ြမန်မာိုင်ငံ

တမံကီးများဆိုင်ရာ

အင်ဂျင်နီယာများ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များကို

ယခင်အသင်းအဖွဲ

အမျးသားေကာ်
ိ
မတီတွင်
ဖိတ်ကား၍

ပထမအကိမ်

အေထွေထွညီလာခံကို ကျင်းပေပးရမည်။
၄။

နာယကအဖွဲသည် (က)

အေထွေထွညီလာခံ မကျင်းပမီ ရက်ေပါင်း ၃၀ ကိတင်၍ ေကာ်မတီုံးအဖွဲက ညီလာခံ
ကျင်းပရန် စီစဉ်ရမည်။

(ခ)

ယင်းအေထွေထွညီလာခံသို

ြမန်မာိုင်ငံတမံကီးများဆိုင်ရာ

အမျးသားေကာ်
ိ
မတီတွင်

မှတ်ပုံ တင်ထားသည့် ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များအား ဖိတ်ကားရမည်။
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အခန်း(၃)
ေကာ်မတီဖွဲစည်းြခင်း
၅။

နာယကအဖွဲက ပထမအကိမ် အေထွေထွညီလာခံတွင် တမံကီးများှင့် အဓိကဆက်စပ်သည့်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများ၏ အုပ်ချပ်မေအာက်ရှိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲအစည်းများမှ
ေရးချယ်သည့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများှင့် အငိမ်းစားဝန်ထမ်းများအနက် စုစုေပါင်း ၃၇ ဦး၊ ပုဂလိက ကုမဏီ
အဖွဲအစည်းများမှ ၄ ဦး ှင့် ဝါရင့်ပညာရှင်များမှ ၄ ဦး အပါအဝင် စုစုေပါင်း ၄၅ ဦး ထက်မပိုေသာ
ေကာ်မတီကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲစည်းရမည် (က)

ဆည်ေြမာင်းဝန်ထမ်းများ

၂၀ ဦး

(ခ)

ေရအားလပ်စစ်ဝန်ထမ်းများ

၁၀ ဦး

(ဂ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဦးစီးဌာန

၁ ဦး

(ဃ)

သစ်ေတာဦးစီးဌာန

၁ ဦး

(င)

ရန်ကုန်နည်းပညာတကသိုလ်

၃ ဦး

(စ)

မိုးေလဝသှင့်ဇလေဗဒန်ကားမ ဦးစီးဌာန

၁ ဦး

(ဆ)

ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန

၁ ဦး

(ဇ)

တမံကီးများှင့်ဆက်စပ်သည့်ပုဂလိကကုမဏီအဖွဲအစည်းများ

၄ ဦး

(စျ)

တမံကီးများှင့်ဆက်စပ်သည့်ဝါရင့်ပညာရှင်များ

၄ ဦး

အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီဖွဲစည်းြခင်း
၆။

အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီကို ဥပေဒပုဒ်မ ၇ အရ ေရးေကာက်တင်ေြမာက်ထားသူအဖွဲဝင် ၁၅

ဦးြဖင့် ဖွဲစည်းရမည်။ ယင်းသို ဖွဲစည်းရာတွင်(က) ေကာ်မတီ၏ ဥက ကို ဆည်ေြမာင်းဝန်ထမ်းများှင့် ေရအားလပ်စစ်ဝန်ထမ်းများအနက်မှ
အလှည့်ကျဝါရင့်အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးဦးအား ေကာ်မတီဝင်များ၏ ဆမဲြဖင့် ေရးေကာက်
တင်ေြမာက်တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။ေကာ်မတီ၏ဥကသည် ညီလာခံသက်တမ်း ှစ်ခုထက်
ပို၍ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်း မရှိေစရ။
(ခ) ဒုတိယ ဥက ှစ်ဦးကို ဆည်ေြမာင်းဝန်ထမ်းများအနက်မှ ဝါရင့်အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးှင့်
ေရအားလပ်စစ်ဝန်ထမ်းများအနက်မဝ
ှ ါရင့်အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးတိုကို ေကာ်မတီဝင်များ၏
ဆမဲြဖင့် ေရးေကာက်တင်ေြမာက် တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။
(ဂ) အတွင်းေရးမှးကိုတမံကီးများှင့်

အဓိကဆက်စပ်သည့်

ဆည်ေြမာင်းဝန်ထမ်းများှင့်

ေရအားလပ်စစ်ဝန်ထမ်းများအနက်မှ ဝါရင့်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးအား ေကာ်မတီဝင်များ၏
ဆမဲြဖင့် ေရးေကာက်တင်ေြမာက်တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။
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(ဃ) ဘာေရးမှးကိုတမံကီးများှင့်အဓိက ဆက်စပ်သည့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ထမ်းများအနက်မှ
ဝါရင့်ပညာရှငတ
် စ်ဦးအား ေကာ်မတီဝင်များ၏ဆမဲြဖင့် ေရးေကာက်တင်ေြမာက် တာဝန်
ေပးအပ်ရမည်။
(င) ကျန်ေကာ်မတီဝင် ၄၀ဦး အနက်မှ အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီဝင် ၁၀ ဦးကို ေကာ်မတီဝင်
များက ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချးအစားအတိ
ိ
ုင်းဆမဲေပး၍ ေရးေကာက်တင်ေြမာက် တာဝန်
ေပးအပ်ရမည် (၁) ဆည်ေြမာင်းဝန်ထမ်းများ

၃ ဦး

(၂) ေရအားလပ်စစ်ဝန်ထမ်းများ

၂ ဦး

(၃) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန

၁ ဦး

(၄) ရန်ကုန်နည်းပညာတကသိုလ်

၁ ဦး

(၅) တမံကီးများှင့်ဆက်စပ်သည့်
ပုဂလိကကုမဏီအဖွဲအစည်းများ

၁ ဦး

(၆) တမံကီးများှင့်ဆက်စပ်သည့်ဝါရင့်ပညာရှင်များ
(စ) အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီဝင်
ေရးချယ်တာဝန်

၁၅

ေပးအပ်ရာတွင်

ဦး

ကို

၂ ဦး
ေကာ်မတီဝင်များ၏

ယင်းေနရက်ှင့်အချန်ိ တွင်

ဆမဲြဖင့်
မပျက်မကွက်

တက်ေရာက်သူကိုသာ ဆမဲြဖင့် ေရးေကာက် တင်ေြမာက်ရမည်။
(ဆ) အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီဝင် ၁၀ဦးအနက်မှ တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး ှစ်ဦးှင့် စာရင်းစစ်
တစ်ဦးတိုကို ေကာ်မတီဝင်များ၏ဆမဲြဖင့်ေအာက်ပါအတိုင်းေရးချယ်တင်ေြမာက် တာဝန်
ေပးအပ်ရမည် (၁) တွဲဖက်အတွင်းေရးမှးှစ်ဦးအြဖစ်တမံကီးများှင့်အဓိကဆက်စပ်သည့် ဆည်ေြမာင်း
ဝန်ထမ်းများအနက်မှ
ဝါရင့်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးှင့်ေရအားလပ်စစ်ဝန်ထမ်းများအနက်မှ ဝါရင့်အင်ဂျင်နီယာ
တစ်ဦး၊
(၂) စာရင်းစစ်တစ်ဦးအြဖစ် ဝါရင့်အင်ဂျင်နီယာများ သိုမဟုတ် ပညာရှင်များအနက်မှ
တစ်ဦး။
(ဇ) ေကာ်မတီသည် အမည်စာရင်းတင်သွင်းလာများကိုစိစစ်၍ သက်ဆိုင်ရာရာထူးေနရာများ
အလိုက် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများ အမည်စာရင်းကို ထုတ်ြပန်ေကညာရမည်။
(ဈ) ေကာ်မတီဝင်များသည် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းအမည်စာရင်းမှ သက်ဆိုင်ရာ ရာထူးေနရာ
များ အလိုက် မိမိှစ်သက်သူကို လဝှ
ိ က်ဆမဲေပးရမည်။
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(ည) ေကာ်မတီသည်

လဝှ
ိ က်မဲစနစ်ြဖင့်

ေပးထားေသာ

ဆမဲများကို

ေကာ်မတီဝင်များ

ေရှေမှာက်တွင် ေရတွက်ပီးမဲအများဆုံးရေသာ ေကာ်မတီဝင်များအား ေရးချယ်ခံရေသာ
ရာထူးေနရာ များအလိုက် ေကညာရမည်။ အကယ်၍ ဆမဲတူညီေနပါက နာယကအဖွဲ၏
ဆမဲြဖင့် ေရးချယ်တင်ေြမာက်ရမည်။
အခန်း(၄)
ေကာ်မတီ၏တာဝန်ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၇။

ေကာ်မတီသည် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇၊ ၁၈ တိုပါ တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များအရ သက်ဆိုင်ရာ

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများှင့် လုပ်ငန်းဌာန၊ အဖွဲအစည်းတိုမှ စိစစ်ေပးရန် ေတာင်းဆိုလာလင် (က) အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတမံကီးများ ေကာ်မရှင်က
နိယာမများ၊

သုေတသနြပ

ထုတ်ြပန်ထားပီးြဖစ်ေသာ စာစဉ်များပါ

ေလ့လာေတွရှိချက်များအေပ

မှြီ ငမ်းထုတ်ြပန်ထားသည့်

န်ကားချက်များအတိုင်း ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ြပာန်း
ချက်များှငအ
့် ညီ

တမံကီးများကို

ေလ့လာစိစစ်ြခင်း၊

တည်ေဆာက်ြခင်း၊

နည်းဗျဟာများချမှတ်ြခင်း၊ ဆက်စပ်စီမံခန် ခွဲြခင်းှင့် အသုံးချြခင်းတိုအေပ လိုအပ်သည့်
သတင်းအချက်အလက်များကို
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများ၏

တမံကီးများှင့်အဓိကဆက်စပ်သည့်
အုပ်ချပ်မေအာက်ရှိ

ဦးစီးဌာန၊

လုပ်ငန်းဌာန

၊

အဖွဲအစည်းတိုထံမှ ေတာင်းခံစိစစ်၍ အ ကံြပချက်များ ေပးရမည်။
(ခ) တည်ေဆာက်ပီး၊ တည်ေဆာက်ဆဲ၊ တည်ေဆာက်မည့် တမံကီးများှင့် ဆက်စပ် ေရအား
အေဆာက်အအုံများ၊ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ၏

စီမံကိန်းြဖစ်ေြမာက်ိုင်စွမ်း အစီရင်ခံစာ၊

အေသးစိတ် ဒီဇိုင်း အစီရင်ခံစာှင့် စီမံကိန်း ခန်မှန်းေြခစာရင်းများ ြပစုရာတွင် ထည့်သွင်း
ပါရှိရမည့် ေြမြပင်တိုင်းတာြခင်း၊ ဇလေဗဒ အချက်အလက်များ ရယူစုေဆာင်းြခင်း၊ အင်ဂျင်
နီယာ ဘူမိေဗဒ စူးစမ်းေလ့လာြခင်း၊ ေရ ေြမ ကွန်ကရစ် ေကျာက် စူးစမ်းရှာေဖွစမ်းသပ်ြခင်း၊
ငလျင်ဒဏ်သက်ေရာက်မ စူးစမ်းေလ့လာြခင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမပတ်ဝန်းကျင်
တို အေပ သက်ေရာက်မ ဆန်းစစ်ေလ့လာြခင်း၊ စီမံကိန်းအတွက် လုပ်ငန်းကာလ အပိုင်း
အြခားအလိုက် လုပ်အား၊ အဓိက တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းသုံး ပစည်းများ၊ စက်၊ ယရား၊
ယာဉ်၊ စက်ကိရိယာပစည်းများ လိုအပ်ချက်၊ ဘာှစ်အလိုက် ြပည်တွင်း သုံးေငွှင့်
ိုင်ငံြခားသုံးေငွ လိုအပ်ချက်၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမအေပ အကျးအြမတ်
ိ
ြပန်ေပန်း၊ အရင်းေက
မည်က
့ ာလ စစ်ေဆးတွက်ချက်မ စသည်များှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဌာန၊ လုပ်ငန်း
အဖွဲအစည်းများက ြပည့်စုံစွာ တင်ြပရမည့် အစီရင်ခံစာများှင့် မူလ သိုမဟုတ် ြပြပင်ပီး
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စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခန်မှန်းေြခစာရင်းများကို အချန်ိ ှင့်တစ်ေြပးညီ စိစစ်ပီးအ ကံြပ ေထာက်ခံ
ချက်များ ေပးရမည်။
(ဂ) တည်ေဆာက်ပီး တမံကီးများှင့် ဆက်စပ် ေရအားအေဆာက်အအုမ
ံ ျား၏ ကံ့ခိုင်လုံ ခံ
စိတ်ချရမ၊ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်အသုံးချမများအတွက် ဌာနဆိုင်ရာမှ ထုတ်ြပန်
ထားသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ နည်းဥပေဒများ၊ စာစဉ်များှင့်အညီ ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းေရး
လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ထားရှိမ

အေြခအေနများကို

ဦးစားေပးလုပ်ငန်းများအလိုက်

ကွင်းဆင်း စစ်ေဆးပီး အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတမံကီးများေကာ်မရှင်မှ ထုတ်ြပန်ထားသည့်
စာစဉ်များကို မှီြငမ်း၍ အ ကံြပ ေထာက်ခံချက်များ ေပးရမည်။

အခန်း (၅)
ေကာ်မတီဝင်များ၏ အရည်အချင်း၊ တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
ေကာ်မတီဥက၏ အရည်အချင်း၊ တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၈။

ေကာ်မတီဥက၏အရည်အချင်း၊ တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(က) ေကာ်မတီဥက၏ အရည်အချင်းများ
(၁) ပညာရပ်နယ်ပယ်တွင် လုပ်ငန်း အေတွအ ကံအနည်းဆုံး ၂၅ ှစ်ရှိသူ ြဖစ်ရမည်။
(၂)

တိုင်းြပည်ှင့်လူမျးအေပ
ိ
သစာေစာင့်သိ ိုေသသူြဖစ်ရမည်။

(၃) ကိုယ်ကျင့်တရားှင့်ဆိုင်သည့်ြပစ်ဒဏ်ကျခံခဲ့ြခင်းမရှိသူြဖစ်ရမည်။
(ခ) ေကာ်မတီဥက၏ တာဝန်ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
(၁)

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများှင့်

အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ

အစည်းအေဝးများတွင်

သဘာပတိ အြဖစ် တာဝန်ယူ ေဆာင်ရက်ရမည်။
(၂)

ေကာ်မတီရန်ပုံေငွများကို တည်ဆဲဘာေရး စည်းမျဉ်းများ၊ န်ကားချက်များှင့်
အညီ စီမံခန် ခွဲရမည်။

(၃)

ေကာ်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် သုံးစွဲရန် ရန်ပုံေငွပမာဏကို
ခွင့်ြပိုင်သည်။

ေကာ်မတီဒုတိယဥက၏ အရည်အချင်း၊ တာဝန်ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၉။

ေကာ်မတီ

ဒုတိယဥက၏

အရည်အချင်း၊

တာဝန်ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ

ေအာက်ပါအတိုင်း

ြဖစ်သည်(က) ေကာ်မတီ ဒုတိယဥက၏ အရည်အချင်းများ
(၁) ပညာရပ်နယ်ပယ်တွင်လုပ်ငန်းအေတွအ ကံ ၂၀ ှစ်အထက်ရှိသူ ြဖစ်ရမည်။
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(၂)

တိုင်းြပည်ှင့်လူမျးအေပ
ိ
သစာေစာင့်သိ ိုေသသူြဖစ်ရမည်။

(၃) ကိုယ်ကျင့်တရားှင့်ဆိုင်သည့် ြပစ်ဒဏ်ကျခံခဲ့ြခင်းမရှိသူြဖစ်ရမည်။
(ခ) ေကာ်မတီ ဒုတိယဥက ၏ တာဝန် ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
(၁) ေကာ်မတီ ဥကကိုယ်စား တာဝန်ကျေရာက်လာလင် တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ိုင်သူ ြဖစ်
ရမည်။
(၂) လုပ်ငန်းများေအာင်ြမင်ေစေရးအတွက်

ေကာ်မတီဥကအား

အ ကံာဏ်များေပးြခင်း၊ အေထာက်အကူများြပြခင်း လုပ်ေဆာင်ရမည်။
(၃) ေကာ်မတီဥကကိုယ်စားေကာ်မတီဝင် အချင်းချင်း ညိင်းေပါင်းစပ်ေပးရမည်။
ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး၏အရည်အချင်း ှင့် တာဝန်များ
၁၀။

ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး ၏ အရည်အချင်းှင့် တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး၏ အရည်အချင်းများ
(၁) ပညာရပ်နယ်ပယ်တွင် လုပ်ငန်း အေတွအ ကံ အနည်းဆုံး ၂၀ ှစ် ရှိသူ ြဖစ်ရမည်။
(၂) နည်းဥပေဒ

၈

နည်းဥပေဒခွဲ

(က)

နည်းဥပေဒခွဲငယ်

(၂)၊

(၃)

တိုတွင်

သတ်မှတ်ထားေသာ အရည်အချင်းများှင့် ြပည့်စုံသူြဖစ်ရမည်။
(ခ) ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှး၏ တာဝန်များ
(၁) အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီ၏ အစည်းအေဝးများ စနစ်တကျ ြဖစ်ေစေရးအတွက်
စီမံရမည်။
(၂) အဖွဲခွဲအသီးသီး၏ တင်ြပချက်များကို အလုပ်အမေဆာင် ေကာ်မတီတွင် ဆုံးြဖတ်ချက်
ရယူေပးရမည်။
(၃) ုံးအဖွဲကိုကီးကပ် စီမံခန် ခွဲရမည်။
(၄) ေကာ်မတီ၏ အမိန် ှင့်န်ကားချက်များကို ဥက၏ခွင့်ြပချက်ြဖင့် လက်မှတ်ေရးထိုး
ထုတ်ြပန်ရမည်။
(၅) အဖွဲခွဲ အသီးသီး၏ ရန်ပုံေငွ လိုအပ်ချက်များကိုစုစည်း၍ ဘာေရးမှးှင့် ညိင်းပီး
ဥကထံ တင်ြပရမည်။
ေကာ်မတီတွဲဖက်အတွင်းေရးမှးများ၏ အရည်အချင်းှင့် တာဝန်များ
၁၁။

ေကာ်မတီ တွဲဖက်အတွင်းေရးမှးများ၏ အရည်အချင်းှင့် တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း

ြဖစ်သည်(က) ေကာ်မတီ တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး၏ အရည်အချင်းများ
(၁) ပညာရပ်နယ်ပယ်တွင် လုပ်ငန်း အေတွ အ ကံအနည်းဆုံး ၂၀ ှစ် ရှိသူ ြဖစ်ရမည်။
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(၂) နည်းဥပေဒ

၈

နည်းဥပေဒခွဲ

(က)

နည်းဥပေဒခွဲငယ်

(၂)၊

(၃)

တိုတွင်

သတ်မှတ်ထားေသာ အရည်အချင်းများှင့်ြပည့်စုံသူ ြဖစ်ရမည်။
(ခ) ေကာ်မတီတွဲဖက်အတွင်းေရးမှး၏ တာဝန်များ
အတွင်းေရးမှး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ အ ကံာဏ်ေပးြခင်း၊ အကူအညီ
ေပးြခင်းြပရမည်။
ေကာ်မတီဘာေရးမှး၏ အရည်အချင်းှင့် တာဝန်များ
၁၂။

ေကာ်မတီဘာေရးမှး၏ အရည်အချင်းှင့် တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) ေကာ်မတီဘာေရးမှး၏ အရည်အချင်းများ
(၁) ပညာရပ်နယ်ပယ်တွင်လုပ်ငန်းအေတွ အ ကံ အနည်းဆုံး ၂၀ ှစ် ရှိသူ ြဖစ်ရမည်။
(၂) နည်းဥပေဒ

၈

နည်းဥပေဒခွဲ

(က)

နည်းဥပေဒခွဲငယ်

(၂)၊

(၃)

တိုတွင်

သတ်မှတ်ထားေသာ အရည်အချင်းများှင့် ြပည့်စုံသူ ြဖစ်ရမည်။
(ခ) ေကာ်မတီဘာေရးမှး၏ တာဝန်များ
(၁) အလုပ်အမေဆာင်အဖွဲ အစည်းအေဝးတိုင်းတွင် ဘာေငွရရှိမ၊ သုံးစွဲမ၊လက်ကျန်ေငွ
ှင့် သုံးစွဲရန် လျာထားချက်များကို တင်ြပရမည်။
(၂) ေကာ်မတီ၏ ဘာေရးကိစအဝဝကို တည်ဆဲဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းှင့်အညီ
တိကျမှန်ကန်စွာ ေဆာင်ရက်ေရးအတွက် ေငွစာရင်းဝန်ထမ်းကို ကီးကပ်ရမည်။
(၃) ဘာေရးဆိုင်ရာ

စာရင်းအင်းများ၊

လယ်ဂျာများ

တိကျမှန်ကန်စွာ

ေရးသွင်း

ထိန်းသိမ်းမကို ကီးကပ်စိစစ်ရမည်။
(၄) ရေငွများကိုဘဏ်သို အချန်ိ မီ ေပးသွင်းေရးှင့် ဘဏ်ေငွသွင်း၊ ေငွထုတ်လုပ်ငန်းများ
စနစ်တကျရှိေရးအတွက် ကပ်မတ်ေဆာင်ရက်ရမည်။
ေကာ်မတီစာရင်းစစ်၏အရည်အချင်းှင့် တာဝန်များ
၁၃။

ေကာ်မတီစာရင်းစစ်၏ အရည်အချင်းှင့် တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(က) ေကာ်မတီစာရင်းစစ်၏ အရည်အချင်းများ
(၁) ေငွစာရင်း ပညာရပ်နယ်ပယ်တွင် လုပ်ငန်းအေတွအ ကံ အနည်းဆုံး ၂၀ ှစ် ရှိသူ
ြဖစ်ရမည်။
(၂)

နည်းဥပေဒ

၈

နည်းဥပေဒခွဲ

(က)

နည်းဥပေဒခွဲငယ်

သတ်မှတ်ထားေသာ အရည်အချင်းများှင့်ြပည့်စုံသူ ြဖစ်ရမည်။

(၂)၊

(၃)

တိုတွင်
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(ခ) ေကာ်မတီစာရင်းစစ်၏ တာဝန်များ
ေကာ်မတီ၏ဘာရေငွ၊သုံးေငွများကိုတည်ဆြဲ ပာန်းထားေသာ ဘာေရးစည်းမျဉ်းများ၊
ေငွစာရင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှငအ
့် ညီ သုံးစွဲြခင်း ရှိ မရှိ အခါအားေလျာ်စွာ စစ်ေဆး၍
အနည်းဆုံးေြခာက်လလင်တစ်ကိမ် စစ်ေဆးေတွရှိချက်အစီရင်ခံစာကို အလုပ်အမေဆာင်
ေကာ်မတီ သို တင်ြပရမည်။
လုပ်ငန်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲဝင်များ၏ အရည်အချင်း
၁၄။

လုပ်ငန်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲဝင်များ၏ အရည်အချင်းသည် နည်းဥပေဒ ၁၅ နည်းဥပေဒခွဲ (က) ပါ

အလုပ်အမေဆာင် ေကာ်မတီဝင်များ၏ အရည်အချင်းပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီရမည်။
အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီဝင်များ၏ အရည်အချင်းှင့် တာဝန်များ
၁၅။
အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီဝင်များ၏အရည်အချင်းှင့်တာဝန်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သ
ည်(က)

အလုပ်အမေဆာင် ေကာ်မတီဝင်များ ၏ အရည်အချင်းများ
(၁)

ပညာရပ်နယ်ပယ်တွင် လုပ်ငန်းအေတွအ ကံ အနည်းဆုံး ၁၅ ှစ်ရှိသူ ြဖစ်ရမည်။

(၂)

နည်းဥပေဒ

၈ နည်းဥပေဒခွဲ (က) နည်းဥပေဒခွဲငယ်

(၂)၊ (၃) တိုတွင်

သတ်မှတ်ထားေသာ အရည်အချင်းများှင့်ြပည့်စုံသူ ြဖစ်ရမည်။
(ခ)

အလုပ်အမေဆာင် ေကာ်မတီဝင်များ၏ တာဝန်များ
အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီဝင်တိုင်းသည်အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီက ဖွဲစည်းေသာ
အဖွဲခွဲတစ်ရပ်ရပ်

သိုမဟုတ်

တစ်ရပ်ထက်ပိုေသာအဖွဲခွဲများတွင်

တာဝန်ေပးပါက

ထမ်းေဆာင်ရမည်။
အစားထိုးေရးချယ်တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း
၁၆။
ဆုံး

အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦးဦး လစ်လပ်သွားပါက အစားထိုး ေရးချယ်ိုင်ရန် အနီးစပ်
ပုံမှန်အစည်းအေဝး

ကျင်းပချန်ိ တွင်

ဆမဲြဖင့် ေရးချယ်တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။

တက်ေရာက်သူ

ေကာ်မတီဝင်များ၏

ထက်ဝက်ေကျာ်
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အခန်း(၆)
အဖွဲခွဲများဖွဲစည်းြခင်း
ေဒသတွင်းအဖွဲခွဲများ
၁၇။

အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီသည် ေဒသတွင်း အဖွဲခွဲများကို အနည်းဆုံး တင်းြပည့် အဖွဲဝင် ၁၅

ဦး ရှိလင် အဖွဲခွဲ အမေဆာင် အဖွဲဝင် သုံးဦးြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ၃၀ ဦးှင့် အထက်ရှိလင် အဖွဲခွဲ
အမေဆာင် ငါးဦးြဖင့်လည်းေကာင်း ဖွဲစည်းရမည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ အဖွဲခွဲများ
၁၈။ (က) အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီသည်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတမံကီးများ ေကာ်မရှင်၏ နည်းပညာ
ဆိုင်ရာအဖွဲများကိုအေြခခံ၍ ဘာသာရပ်အလိုက်စုစည်းကာ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များြဖင့်
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

အဖွဲခွဲများအပါအဝင်နည်းပညာဆိုင်ရာ

အဖွဲခွဲများကို

လိုအပ်သလို

ဖွဲစည်းရ မည်(၁) တမံကီးများဆိုင်ရာ စီမံခန် ခွဲမ စနစ်ဆိုင်ရာ အဖွဲခွဲ၊
(၂) တမံကီးများဆိုင်ရာ စီမံကိန်းှင့် ဒီဇိုင်းပုံစံ စနစ်အဖွဲခွဲ၊
(၃) တမံကီးများဆိုင်ရာ ခိုင်ခံ့လုံ ခံ စိတ်ချရမ စစ်ေဆးေရး အဖွဲခွဲ၊
(၄) တမံကီးများဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမပတ်ဝန်းကျင်တိုအေပ သက်ေရာက်
ြခင်းအတွက် ဆန်းစစ်မဆိုင်ရာ အဖွဲခွဲ၊
(၅) တမံကီးများဆိုင်ရာ သုေတသန၊ ေလ့ကျင့်ေရးှင့်နည်းပညာြဖန်ေဝမအဖွဲခွဲ။
(ခ)

အြခားလိုအပ်ေသာ နည်းပညာဆိုင်ရာ အဖွဲခွဲများကို အင်ဂျင်နီယာများ၊ ပညာရှင်များြဖင့်
တိုးချဲဖွဲစည်းိုင်သည်။

(ဂ)

နည်းပညာဆိုင်ရာ

အဖွဲခွဲများကို

အလုပ်အမေဆာင်

ေကာ်မတီဝင်

တစ်ဦးဦးက

ဦးေဆာင်လျက် ခုနစ်ဦးထက် မပိုေသာ ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များြဖင့် ဖွဲစည်းိုင်သည်။

အခန်း (၇)
ေကာ်မတီ အစည်းအေဝးများ
အစည်းအေဝးများ
၁၉။(က) ေကာ် မ တီ ၏ ပုံ မ ှန ် အစည် းအေဝးကိ ု သု ံ းလလင် တစ်  ကိမ ် က ျင် းပိ ု င ် သည် ။
(ခ)

အလုပ ်အ မ ေဆာင်ေ ကာ်မ တီ သ ည်

ေကာ်မတီဝင်ဦးေရ၏ အနည်းဆုံးသုံးပုံှစ်ပုံ အေရ

အတွက်က တရားဝင်စာြဖင့် အထူးအစည်းအေဝး ကျင်းပြပလုပ်ေပးရန် တင်ြပလာပါက
တင်ြပချက်များ လက်ခံရရှိသည့် ေနရက်မှ ၁၄ ရက်အတွင်း ေကာ်မတီ၏ အထူးအစည်း
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အေဝးေခယူိုင်သည်။

အနည်းဆုံးေကာ်မတီဝင်ထက်ဝက်ေကျာ်

တက်ေရာက်လင်

အစည်းအေဝး အထေြမာက်သည်။
အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီအစည်းအေဝး
၂၀။

အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီ အစည်းအေဝးကို ဥပေဒပုဒ်မ ၂၇ ပါ ြပာန်းချက်ှင့်အညီ ေခယူ

ကျင်းပိုင်သည်။

အဖွဲခွဲများအစည်းအေဝး
၂၁။

အဖွဲခွဲများ၏ ည
ိ င်းအစည်းအေဝးများ ကို လိုအပ်လင်လိုအပ်သလို ကျင်းပိုင်သည်။

၂၂။
ေကာ်မတီအစည်းအေဝး၊အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီအစည်းအေဝးှင့်အဖွဲခွဲအစည်းအေဝးများ၏
ေဆွးေွးဆုံးြဖတ်ချက်များကို ကန် သတ်အဆင့် သတ်မှတ်ရမည်။
ဖိတ်ကားြခင်း
၂၃။(က) အုပ်ချပ်ေရးမှးသည် အစည်းအေဝးကျင်းပမည့် ေနရာ၊ ေနရက်၊အချန်ိ ှင့် အစည်းအေဝးတွင်
ေဆွးေွးမည့် အေကာင်းအရာများကို ေဖာ်ြပလျက် အစည်းအေဝးမကျင်းပမီ အနည်းဆုံး
သုံးရက် ကိတင်၍ စာြဖင့် ဖိတ်ကားရမည်။
(ခ) အေကာင် းအမျ းမျ
ိ းေကာင်
ိ
့

ဖိ တ်စ ာလက် ခံ ရ ရှိြ ခင်းမရှိ၍

ေကာ်မ တီဝ င်

တစ်ဦးဦး

အစည်းအေဝး တက်ေရာက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်းသည် ထိုအစည်းအေဝးတွင် ဆုံးြဖတ်ထား
သည့် ကိစ များအား ပျက်ြပယ်ြခင်း မရှိေစရ။
(ဂ) ေကာ်မတီဝင် တစ်ဦးဦးသည် ခိုင်လုံေသာ အေကာင်းြပချက်မရှိဘဲ သုံးကိမ် တစ်ဆက်တည်း
ပျက်ကွက်ြခင်းမရှိေစရ။ ခွင့်မဲ့သုံးကိမ် တစ်ဆက်တည်း ပျက်ကွက်ပါက ေကာ်မတီ အေနြဖင့်
ပထမအကိမ် မှတ်တမ်းတင် သတိေပးစာထုတ်ြပန်ရမည်။ ဆက်လက်ပျက်ကွက်ေနပါက
ေကာ်မတီအဖွဲဝင်အြဖစ်မှ

ထုတ်ပယ်ရန်

ေကာ်မတီ၏

ပုံမှန်အစည်းအေဝး

သိုမဟုတ်

အထူးအစည်းအေဝးသို တင်ြပ ေဆာင်ရက်ရမည်။
အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းများ
၂၄။(က)
(ခ)

အုပ်ချပ်ေရးမှး သည် အစည်းအေဝး မှတ်တမ်းတင်သူအြဖစ် ေဆာင်ရက်ရမည်။
အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းအားလုံးကို
သိမ်းဆည်းရမည်။

အုပ်ချပ်ေရးမှးကစနစ်တကျ

မှတ်တမ်းတင်
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(ဂ)

အစည် းအေဝးတစ် ခု ကျင် းပပီ းတိ ု င ် း အု ပ် ချပ်ေ ရးမှ း သည် အစည် းအေဝး မှ တ ် တ မ် း
မူ  ကမ် းကိ ု အစည်းအေဝးတက်ေရာက် သူအ ားလု ံ း ကအတည်ြ ပေပးရမည် ့ ေနာက် ဆုံ းရက်
သတ်မှ တ် ၍ လှည် ့လည်စာတွ ဲြဖန် ေဝရမည် ။

(ဃ) အစည်းအေဝးမှ တ် တမ် းများသည် အစည် းအေဝး၌ ဆု ံးြဖတ်ထားေသာအချက်အားလုံ း
အတွက ် သက်ေသခံအေထာက်အထားအြဖစ် မှတ်ယူရမည်။
ဆ မဲေ ပးြခင်း
၂၅။

အစည်းအေဝးတွင် ေပေပါက်လာေသာ ြပဿနာတစ်ရပ်ရပ်အတွက် အဆုံးအြဖတ် ရယူရန်

တက်ေရာက်လာသူ အများစုက လက်ေထာင် က ာ ဆြပြခင်းြဖင့် ေဆာင်ရ က် ို င် သည် ။ သို ရာတွင ်
အစည်းအေဝးတက်ေ ရာက်သူ တစ်ဦးဦးကမှတ် တမ် းတင် ေပးရန် အဆိ ုြပလင် ေထာက်ခံသူ အမည်
စာရင်း၊ ကန် ကွက် သူ အမည်စာရင် းှင် ့ ကားေနသူ အမည်စာရင် းတို ကိ ု အစည် းအေဝးမှတ ်တ မ်း
တွင ် မှ တ် တ မ်းတင်ရ မည် ။
ဘာေငွရှ င်းတမ်း တင်ြ ပြခင်း
၂၆။

အလုပ်အမေဆာင် ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများတွင် ဘာေရးမှးသည် ဘာေငွ စာရင်း

ရှင်းတမ်းကို ေအာက်ပါအတို င် း တင်ြ ပရမည် (က) လက်ရှိဘာေရးှစ်အတွင်းအစည်းအေဝးကျင်းပသည့်လ မတိုင်မီလ၏ လကုန်ရက်
အထိ ေကာ်မတီ၏ ရေငွှင့် သုံးေငွများ၊
(ခ) အစည်းအေဝးကျင်းပသည့်လ မတိုင်မီလ၏လကုန်ရက်ရှိလက်ကျန်ေငွစာရင်းရှင်းတမ်း။

အခန်း (၈)
အတွ င်းေရးမှးများအဖွဲ ဖွဲ စည်းြခင်း
အတွ င်းေရးမှးများအဖွဲ
၂၇။
သတင် းအချက်အလက်မ ျားရယူစိစ စ်ြ ခင် းလု ပ်င န်းှင် ့ေကာ်မ တီ ုံ း လုပ ်ငန်းကို ဦးစီ းေဆာင် ရ
က်ို င် ရန် အတွ င် းေရးမှးများအဖွဲ ကို ေအာက် ပါအတို င် း ဖွ ဲစည် းရမည် (က)

အုပ် ချပ်ေရးမှး

၁ ဦး

(ခ)

လက်ေထာက်အု ပ်ချပ်ေရးမှး

၁ ဦး

(ဂ)

ေငွစ ာရင်းဝန်ထ မ် း

(ဃ)

လုပ်င န် းပမာဏှင် ့ညီ မေသာ ဝန်ထမ်းများ

၁ ဦး
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အုပ် ချပ်ေရးမှး
၂၈။

အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ တာဝန်ှင့်ဝတရားများ
အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ တာဝန်ှင့် ဝတရားများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် (က) ဥပေဒ၊နည်းဥပေဒများှင့်အညီေကာ်မတီအဖွဲဝင်များအြဖစ် အဆိုြပတင်သွင်းလာေသာ
ေလာက်လာများကို လက်ခံ၍ ေကာ်မတီ သို စိစစ်တင်ြပြခင်း၊
(ခ)

ေကာ်မတီက ေကာ်မတီအဖွဲဝင်အြဖစ် သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီခွင့်ြပပါက မှတ်ပုံတင်
စာရင်း ေရးသွင်းြခင်း၊ မှတ်ပုံတင် စာရင်းြပစုြခင်း၊

(ဂ)

ေကာ်မတီ၏ခွင့်ြပချက်အရြမန်မာိုင်ငံတမံကီးများဆိုင်ရာအမျးသားေကာ်
ိ
မတီ အဖွဲဝင်
ြဖစ်ေကာင်း စိစစ်ေရးကတ်ြပား သိုမဟုတ် အေထာက်အထား ထုတ်ေပးြခင်း၊

(ဃ) မှတ်ပုံတင်စာရင်းများကို ေကာ်မတီသိုတင်ြပ၍ ေကာ်မတီ၏ အတည်ြပချက်ရယူြခင်း၊
ယင်းမှတ်ပုံတင်စာရင်းကို အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်ြခင်း၊
(င)

တမံကီးများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စုစည်းြခင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ ြပစုြခင်း၊
သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများှင့် ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များသို ြဖန် ေဝြခင်း၊

(စ)

ုံးအဖွဲ ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊

(ဆ)

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများှင့်အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများ
ကျင်းပေရးအတွက် ဖိတ်ကားြခင်း၊

(ဇ)

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများှင့် အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီ အစည်းအေဝးများတွင်
မှတ်တမ်းတင်သူအြဖစ် ေဆာင်ရက်ြခင်း၊

(စျ)

အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊

(ည)

ေကာ်မတီှင့်အလုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီုံးတို၏ ုံးစာတွဲများ၊ အမတွဲများ၊ မှတ်တမ်း
များအပါအဝင် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်၊ုံးတံဆိပစ
် သည်များကို လုံ ခံစွာ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊

(ဋ)

ေကာ်မတီှငအ
့် လုပ်အမေဆာင်ေကာ်မတီက ေပးအပ်ေသာတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်
ြခင်းှင့်လပ
ု ်ငန်းေဆာင်ရက်မအေြခအေနများကိုအခါအားေလျာ်စွာအစီရင်ခံတင်ြပြခင်း။

လက်ေထာက်အုပ်ချပ်ေရးမှး
၂၉။

လက်ေထာက်အုပ်ချပ်ေရးမှးသည် အုပ်ချပ်ေရးမှးကို တာဝန်ခံရမည်။

ေငွစာရင်းဝန်ထမ်း
၃၀။

ေငွစာရင်းဝန်ထမ်းသည် ဘာေရးမှးအား တာဝန်ခံ၍ ေကာ်မတီ၏ ေငွစာရင်းဆိုင်ရာ ကိစရပ်

များကို တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ရမည်။
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အခန်း(၉)
ရန်ပုံေငွရှာေဖွြခင်းှင့်သုံးစွဲြခင်း
၃၁။

ေကာ်မတီ၏ရန်ပုံေငွကို ေအာက်ပါ ရေငွများြဖင့် ထူေထာင်ရမည် (က) အသင်း၀င်ေကး၊

ှစ်စဉ်ေကးှင့်

ရက်လွန်ေကးတိုမှရရှိသည့်ေငွများ

အပါအဝင်

အသင်းဝင်ေကးှင့် ထည့်ဝင်ေငွများ၊
(ခ) ြပည်တွင်း ြပည်ပ အဖွဲအစည်းများှင့် အလှရှင်များထံမှ လှဒါန်းေငွှင့် ေထာက်ပံ့ေငွများ
အပါအဝင် ြပင်ပပုဂိလ်တစ်ဦးချင်းှင့် အဖွဲအစည်းများ၏ ေထာက်ပံ့ေငွများ၊
(ဂ) ေကာ်မတီ၏ကီးကပ်မြဖင့် ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ၏ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်း
များမှေထာက်ပံ့ရရှိေငွများ၊

ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာ

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများမှ

ရေငွများ

အပါအဝင် တမံကီးများှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေဆာင်ရက်မလုပ်ငန်းများမှ
ရရှိသည့် ဝင်ေငွများ။
၃၂။

ေကာ်မတီသည် (က) မိမိ ရန်ပုံေငွြဖင့် သီးြခားရပ်တည်ိုင်ရန် ကိးပမ်း အားထုတ်ရမည်။
(ခ)

မိမိ ရန် ပုံ ေငွ ြဖင့်
ထိေရာက်စ ွာ

သီ းြခားရပ်တ ည်ရ ာတွင်
အေကာင်အထည်ေ ဖာ်

လုံေလာက်မ မရှိပါက

လု ပ်ငန်းများ

ေဆာင် ရ က် ို င်ေ ရးအတွ က်

ဥပေဒပုဒ် မ ၃၀

ပုဒ်မ ခွ ဲ (ခ)ှင့်အ ညီဝန်ကီးဌာနမှ တစ် ဆင် ့ြပည်ေ ထာင်စ ုအစို းရအဖွ ဲ၏ ခွ င့်ြ ပချက် ြဖင့်
ြပည်ေထာင်စ ု ဘာရန် ပုံ ေငွ မှ ကျခံသ ုံ းစွဲ ို င် ရ န်တ င်ြ ပေတာင် းခံ ိုင ်သည်။
(ဂ)

နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ တင်ြပေတာင်းခံရာတွင် ေတာင်းခံရသည့် အေကာင်းအရင်းကို
ကျးေကာင်
ိ
းစုံလင်စွာ ေဖာ်ြပ၍ ေရးဆွဲတင်ြပရမည်။

(ဃ)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ တမံကီးများ ေကာ်မရှင်သို ှစ်စဉ်ေကးကို ိုင်ငံြခားသုံးေငွြဖင့်
ေပးသွင်းရာတွင် ဝန်ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့်
ြပည်ေထာင်စုဘာရန်ပုံေငွမှ တင်ြပေတာင်းခံိုင်သည်။

၃၃။

ေကာ်မတီ သည် ရန်ပုံေငွ သုံးစွဲြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍(က) အသင်းဝင်ေကး၊ ှစ်စဉ်ေကး၊ ြပည်တွင်းြပည်ပအလှရှင်များကလှဒါန်းေသာ လှဒါန်းေငွ
အပါအဝင်ေကာ်မတီ၏ ရေငွများကို ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းရှိ ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ေငွစုဘဏ်
စာရင်း (saving account) ဖွင့်လှစ်၍ ထည့်သွင်းြခင်း၊ အသုံးစရိတ်များကို ထုတ်ယူသုံးစွဲ
ြခင်းတိုကို တည်ဆဲဘာေရးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ရမည်။
(ခ) ေကာ်မတီ၏ ရန်ပုံေငွများမှ ကျခံသုံးစွဲသည့် အသုံးစရိတ်များှင့်ြပည်ေထာင်စု ဘာ
ရန်ပုံေငွ မှ ကျခံသုံးစွဲသည့် အသုံးစရိတ်များကို သီးြခားစီ စာရင်း ြပစုထားရမည်။
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(ဂ) ြပည်ေထာင်စုဘာရန်ပုံေငွမှ ကျခံသုံးစွဲသည့်

အသုံးစရိတ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍

အသုံး

စရိတ် ရှင်းတမ်းများကို တည်ဆဲဘာေရးဆိုငရ
် ာ စည်းမျဉ်းများ၊ ေငွစာရင်းလုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများှင့်အညီ

စနစ်တကျေရးဆွဲပီး

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနသို

လစဉ်

ေပးပိုရမည်။
(ဃ) ေကာ်မတီ၏ရန်ပုံေငွများှင့် ြပည်ေထာင်စုဘာရန်ပုံေငွမှ ကျခံသုံးစွဲေသာ အသုံးစရိတ်
များကို တည်ဆဲဘာေရး စည်းမျဉ်းများ၊ ေငွစာရင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ
စနစ်တကျ ေငွစာရင်းသွင်းြခင်း၊ သုံးစွဲြခင်း၊ လက်ကျန် ရှင်းတမ်းထုတ်ြခင်း ြပလုပ်ရမည်။
(င) အဆိုပါစာရင်းများကို ှစ်စဉ်စာရင်းစစ်ချပ်ုံး၏ စာရင်းစစ်ေဆးမခံယူရမည်။ လိုအပ်ပါက
အထူးစစ်ေဆးချက်များကိုလည်း ခံယူရမည်။
(စ) ေငွထုတ်ချက်လက်မှတ် အားလုံးကို ဥက သိုမဟုတ် ဤကိစအလိုငှာ ဥကက မိမိ
ကိုယ်စားတာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ အတွင်းေရးမှးှင့် ဘာေရးမှးတိုက လက်မှတ်
ေရးထိုးရမည်။
၃၄။

ေကာ်မတီ၏ေငွစာရင်းများကို တည်ဆဲဘာေရးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများှင့်အညီ စာရင်းြပစု

ရမည်။
၃၅။

ေကာ်မတီသည်

ြပည်ေထာင်စုဘာရန်ပုံေငွမှ

ကျခံသုံးစွဲသည့်အသုံးစရိတ်များကို

ှစ်စဉ်

ဘာေရးှစ် ကုန်ဆုံးပီး သုံးလအတွင်း ပီးခဲ့သည့်ှစ် မိမိ၏ေဆာင်ရက်ချက်များှင့်အတူ ဝန်ကီးဌာန
သို စာြဖင့် တင်ြပရမည်။
၃၆။

ေကာ်မတီသည် ေအာက်ပါ ြပည်တွင်း ြပည်ပရှိ အဖွဲအစည်းှင့် အလှရှင်များထံမှ အလှေငွ

များ၊ မေရေြပာင်းိုင်ေသာပစည်းှင့် ေရေြပာင်းိုင်ေသာပစည်းများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာှင့်အြခား
အကူအညီများကို လက်ခံေဆာင်ရ က်ိုင်သည်(က) တရားဝင်မှတ်ပုံတင် ဖွဲစည်းထားေသာ ြပည်တွင်း ြပည်ပ အဖွဲအစည်း တစ်ရပ်ရပ်၊
(ခ) သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံတွင်

တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ဖွဲစည်းထားေသာ

အဖွဲအစည်းြဖစ်ပီး

လိုအပ်ပါကသက်ဆိုင်ရာသံုံးများ၏ စိစစ်ေထာက်ခံချက်ပါရှိသည့် ြပည်ပအဖွဲအစည်း
တစ်ရပ်ရပ်၊
(ဂ) ြပည်တွင်း သိုမဟုတ် ြပည်ပမှ ပုဂိလ်တစ်ဦးဦး။
၃၇။

ေကာ်မတီသည် လက်ခံရရှိေသာ အလှေငွများ၊ ပစည်းများှ င့် စပ်လျဉ်း၍ အလှရှင်၏

အမည်၊ ေနရပ်လိပ်စာ၊ အလှေငွ၊ ပစည်း၊ယင်းပစည်း၏ တန်ဖိုး၊ လှဒါန်းသည့် ေန ရက် စသည်တိုက ို
စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ပီး လက်ခံရရှိေကာင်း အေထာက်အထားကို အလှရှင်အား မပျက်မကွက်
ြပန်လည်ေပးအပ်ရမည်။
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၃၈။

ေကာ်မတီသည် လှဒါန်းမှင့် စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ အခွန်ကင်းလွ တ်ခွင့်ရရှိရန်

ဝန်ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာနထံ တင်ြပေတာင်းခံိုင်သည်။

အခန်း(၁၀)
အေထွေထွ
၃၉။

ြမန်မာိုင်ငံတမံကီးများဆိုင်ရာ အမျးသားေကာ်
ိ
မတီုံးကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းတွင်

တည်ေထာင်ရမည်။ ြမန်မာိုင်ငံတမံကီးများဆိုင်ရာ အမျးသားေကာ်
ိ
မတီ ုံးခွဲများကို တိုင်းေဒသကီး
သိုမဟုတ် ြပည်နယ်များတွင် တည်ေထာင်ိုင်သည်။
၄၀။

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ

နာယကအဖွဲဝင်များ၊

ေကာ်မတီဝင်များှင့်

အလုပအ
် မေဆာင်

ေကာ်မတီဝင်များသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် (က)

ဝန်ကီးဌာနမှ အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့် ချးြမ
ီ င့်ေငွကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

(ခ)

တာဝန်အရခရီးသွားလာရပါက

အမှန်တစ်ကယ်

ကုန်ကျသည့်

ခရီးစရိတ်ှင့်

သတ်မှတ်ထား သည့် ေနတွက်စရိတ်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၄၁။

ေကာ်မတီသည်(က) ုံးတံဆိပ်ကို ေကာ်မတီ၏ တရားဝင်စာများမှအပ အြခားကိစရပ်များတွင် သုံးစွဲြခင်း
မြပရ။
(ခ)

တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆိုခံခွင့်ရှိသည်။

ေဒါက်တာေအာင်သူ
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး
စိုက်ပျ းေရး၊
ိ
ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
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စာအမှတ်၊ ၁/ ၁၉၀ (က) (၁) ( /၂၀၂၀)(လဆ)
ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ

ရက်

ြဖန် ေဝြခင်း
ိုင်ငံေတာ်သမတုံး
သမတဦးစီးုံး
ဒုတိယသမတ(၁)ဦးစီးုံး
ဒုတိယသမတ(၂)ဦးစီးုံး
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံး
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ုံး
ြပည်သူ လတ်ေတာ်ုံး
အမျးသားလ
ိ
တ်ေတာ်ုံး
ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ်
ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံး
ြပည်ေထာင်စုေရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ုံး
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနအားလုံး
ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး
ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်ုံး
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲုံး
ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီုံး
တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံးများအားလုံး
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
ြမန်မာိုင်ငံတမံကီးများဆိုင်ရာအမျးသားေကာ်
ိ
မတီအဖွဲဝင်များ
န်ကားေရးမှးချပ်
ပုံှိပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
ဤဝန်ကီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာနအားလုံး

မနမ

ငင ပနတမ အပင (၁)တင

ထညသင

အမိန် အရ

ကည ပ ပ ရန။

