
       

အမျိးသားမှတ်တမ်းင့်ှေမာ်ကွန်းဥပေဒ 

(၂၀၁၉ ခှုစ၊် ြပည်ေထာင်စလုတေ်တာ်ဥပေဒအမှတ ် ၄၀။) 

၁၃၈၁ ခှုစ၊် ြပာသုိလဆနး် ၂ ရက် 

(၂၀၁၉ ခှုစ၊် ဒဇီင်ဘာလ ၂၇ ရက)် 

 

ြပည်ေထာင်စုလတေ်တာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပာနး်လုိက်သည်။ 

အခနး်(၁) 

အမည်ှင့်အဓပိာယ်ေဖာ်ြပချက် 

 ၁။ ဤဥပေဒကို အမျိးသားမှတတ်မ်းင့်ှ ေမာ်ကနွး်ဥပေဒဟု ေခတင်ွေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတုိင်း အဓိပာယ် 

သက်ေရာက် ေစရမည် - 

 (က) ုိင်ငံေတာ် ဆိုသည်မာှ ြပည်ေထာင်စု သမတ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကို ဆိုသည်။ 

(ခ) အစုိးရအဖဲွဆုိသည်မှာ ြပည်ေထာင်စု သမတြမန်မာုိင်ငံေတာ် ြပည်ေထာင်စုအစုိးရ 

အဖဲွကုိဆုိသည်။ 

(ဂ) မှတ်တမ်းဆုိသည်မှာ အစုိးရဌာနတစ်ခုခု၊ အစုိးရအဖဲွအစည်းတစ်ခုခု၊ အြခား 

အဖဲွအစည်း တစ်ခုခု သုိမဟုတ် ပုဂိလ်တစ်ဦးဦးက ေဆာင်ရ�က်သည့် သုိမဟုတ် 

ေရးသားြပစုထားသည့် သုိမဟုတ် လက်ခံရရိှထားသည့် ကမည်းစာ၊ ေပစာ၊ 

ပုရပုိက်စာ၊ စာရ�က်စာတမ်း၊ စာအုပ်စာတမ်း၊ ပံုိှပ်စာေပ၊ လက်ေရးစာေပ၊ ေြမပံုများ ၊ 

ဓာတ်ပံုများ၊ မုိက်ကုိဖလင်များ ၊  ုပ်သံမှတ်တမ်းများ ၊  မင်စာ ၊   ေကျာက်စာများမှ 

ကူးယူထားေသာ အေထာက်အထားများ၊ အီလက်ထေရာနစ်နည်းပညာြဖင့် 

ေဆာင်ရ�က်ထားေသာ မှတ်တမ်းများှင့်  အြခားမည်သည့်ပံုစံှင့်မဆုိ မှတ်တမ်း 

တင်ထားေသာ အချက်အလက် မှတ်တမ်းများကုိ ဆုိသည်။ 

(ဃ) ေမာ်ကနွ်း ဆိုသည်မှာ ပုဒမ်ခွဲ(ဂ)ပါ မှတတ်မ်းများအနက် ုိင်ငံေတာ်၏ 

အမျိးသားေရးတနဖုိ်း သုိမဟတု် သမုိင်းဆိုင်ရာတနဖုိ်းရိှသည့် အေထာကအ်ထား 

များင့်ှ အချက် အလက်များပါရှိသြဖင့် စှက်ာလကာြမင့်စာွ ထိနး်သိမ်းထားသင့် 

သည့် မှတတ်မ်းကို ဆိုသည်။ 
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(င) ဝန်ကးီဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ  စမံီကနိး်၊ဘာေရးှင့် စကမ် 

ဝန်ကးီဌာန ကို ဆိုသည်။ 

 (စ) ကီးကပ်ေရးအဖဲွ ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖဲွစည်းသည့် အမျိးသားမှတ်တမ်းှင့် 

ေမာ်ကွန်းများ ကီးကပ်ေရးအဖဲွကုိ ဆုိသည်။ 

  (ဆ) ဦးစီးဌာန ဆုိသည်မှာ အမျိးသားမှတ်တမ်းများေမာ်ကွန်းတုိက်ဦးစီးဌာနကုိ ဆုိသည်။ 

(ဇ) န်ကားေရးမှးချပ် ဆိုသည်မှာ အမျိးသားမှတတ်မ်းများ ေမာ်ကနွ်းတိုကဦ်းစးီ 

ဌာန၊  န်ကားေရးမှးချပ်ကို ဆိုသည်။  

 (ဈ) အြခားအဖဲွအစည်း  ဆိုသည်မှာ အစိုးရဌာန ၊ အစိုးရအဖဲွအစည်းမဟတုသ်ည့် 

အဖဲွအစည်း သုိမဟတု် အသင်းအဖဲွတစရ်ပ်ရပ် ကို ဆိုသည်။  

  (ည) အမျိးသားမှတတ်မ်းများေမာ်ကနွ်းတိုက် ဆိုသည်မှာ သကေ်သအေထာက်အထား 

အြဖစ် ရည်နး်ကိုးကားိုင်ေရးအတကွ် တစမ်ျိးသားလံုးှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

မှတတ်မ်းင့်ှ ေမာ်ကနွး်များကို ထိနး်သိမ်းထားရိှေသာ ေနရာကို ဆိုသည်။ 

 (ဋ) မှတ်တမ်းများစိစစ်ခဲွြခားြခင်းဇယား ဆုိသည်မှာ ေမာ်ကွန်းတန်ဖုိးပါဝင်ပီး ထာဝစဉ် 

ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားရိှရန် လုိအပ်သည့် မှတ်တမ်းအမျိးအစားများှင့် 

ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းရန် မလုိအပ်သည့် မှတ်တမ်းအမျိးအစားများကုိ စနစ်တကျ 

စိစစ်၍ ခဲွြခား ေဖာ်ြပေသာဇယားကုိ ဆုိသည်။ 

 

အခနး်(၂) 

ရည်ရ�ယ်ချက် 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရ�ယ်ချကမ်ျားမှာ ေအာကပ်ါ အတိုင်း ြဖစသ်ည် - 

  (က) အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖဲွအစည်းများမှ  မှတတ်မ်းင့်ှ ေမာ်ကနွး်များကို ဦးစးီဌာနသုိ 

သတမှ်တက်ာလအတင်ွး နည်းလမ်းတကျ လဲေြပာင်းေပးရန၊် 

 (ခ) အြခားအဖဲွအစည်းများှင့် အများြပည်သူတုိ၏ လက်ဝယ်တွင်ရိှေသာ တစ်မျိး 

သားလံုးှင့် သက်ဆုိင်သည့် မှတ်တမ်းများှင့် ရှားပါးအေမွအှစ် အေထာက် 

အထားများကုိ  ုိင်ငံေတာ်၏ အေရးအရာ ကိစရပ်များတွင် အသံုးြပုိင်ေရးအတွက် 

ရှာေဖွစုေဆာင်းရန်ှင့် လဲေြပာင်းရယူရန်၊ 
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(ဂ) ုိင်ငံေတာ်၏အေမွအှစ် အေထာက်အထားများြဖစ်သည့် မှတ်တမ်းှင့် ေမာ်ကွန်းများ 

ကုိ တစ်ေနရာတည်းတွင် စုစည်းထိန်းသိမ်းထားြခင်းြဖင့် ပျက်စီးဆံုးံးြခင်းမှ 

ကာကွယ်ရန်၊ 

(ဃ) မှတတ်မ်းင့်ှေမာ်ကနွး်များကို စနစတ်ကျ ထိနး်သိမ်းထားြခင်းြဖင့် ိုင်ငံေတာ်၏ 

အေရးအရာကစိရပ်များင့်ှ ိုင်ငံေတာ်ှင့် ိုင်ငံသားများ၏ အကျိးစးီပွားအတကွ် 

သကေ်သ အေထာက်အထားအြဖစ် အသံုးြပရန၊် 
 

အခနး်(၃) 

ကးီကပ်ေရးအဖွဲဖဲွစည်းြခင်း 

၄။ အစိုးရအဖဲွသည်- 

(က) ကးီကပ်ေရးအဖဲွကို ၁၅ ဦး ထကမ်ပုိေစဘဲ ေအာကပ်ါအတိင်ုးဖဲွစည်း ရမည် - 

(၁) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး        ဥက 

 ဝန်ကီးဌာန 

(၂) သက်ဆုိင်ရာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွအစည်းများမှ  အဖဲွဝင် 
 န်ကားေရးမှးချပ်များ 

(၃) အြခားအဖဲွအစည်းများမှ ုိင်ငံသားပညာရှင်များ          အဖဲွဝင်  

(၄) အြခားသင့်ေလျာ်ေသာသက်ဆုိင်ရာ ကမ်းကျင်သူ  အဖဲွဝင်   
  ိုင်ငံသားများ  
(၅) န်ကားေရးမှးချပ်      အတင်ွးေရးမှး 
 ဦးစးီဌာန 

(ခ) ပုဒ်မခဲွ(က)အရ ဖဲွစည်းရာတွင် လုိအပ်ပါက ဒုတိယဥကှင့် တဲွဖက်အတွင်းေရးမှး 

တုိကုိ သတ်မှတ်ုိင်သည်။ 

(ဂ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရဖဲွစည်းေသာ ကးီကပ်ေရးအဖဲွကို လုိအပ်ပါက ြပင်ဆင် ဖဲွစည်း 

ိုင်သည်။ 
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အခနး် (၄) 

ကးီကပ်ေရးအဖွဲ၏တာဝနှ်င့် လုပ်ပုိင်ခင့်ွများ 

၅။ ကးီကပ်ေရးအဖဲွ၏ တာဝန်င့်ှလုပ်ပုိင်ခင့်ွများမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်းြဖစသ်ည်- 

 (က) မှတတ်မ်းင့်ှေမာ်ကနွး်များကို စမံီခန�်ခွဲြခင်းင့်ှထိနး်သိမ်းြခင်းတိုအတကွ် မူဝါဒများ 

ကိုချမှတြ်ခင်း၊ 

( ခ )  ဦးစီးဌာနက ေမာ်ကွန်းအြဖစ် သတ်မှတ်သင့်ေကာင်း စိစစ်တင်ြပလာသည့် 

မှတ်တမ်းများကုိ အတည်ြပြခင်း၊ 

 ( ဂ ) သကဆ်ိုင်ရာ အစုိးရဌာန သုိမဟုတ် အစုိးရအဖဲွအစည်းတစ်ခုခုက လုပ်ငန်း 

လုိအပ်ချက် အရ မူရင်းမှတ်တမ်း သုိမဟုတ် ေမာ်ကွန်းကုိ ြပနလ်ည်လဲေြပာင်းေပးရန် 

ေတာင်းခံမှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆံုးြဖတ်ြခင်း ၊ 

 (ဃ)  ြပည်ပုိင်ငံ သုိမဟုတ် အြခားအဖဲွအစည်း သုိမဟုတ် ပုဂိလ်တစ်ဦးဦး၏ 

လက်ဝယ်တွင် ရိှေသာ မှတ်တမ်း သုိမဟုတ် ေမာ်ကွန်းတစ်ရပ်ရပ်သည် ုိင်ငံေတာ် 

အတွက် လဲေြပာင်းရယူရန် သုိမဟုတ် ဝယ်ယူရန် လုိအပ်ေကာင်း ဦးစီးဌာနက 

တင်ြပလာလင် လမ်းန်မေပးြခင်း၊ 

 ( င ) မှတတ်မ်းင့်ှ ေမာ်ကနွ်း ထိနး်သိမ်းေစာင့်ေရှာကြ်ခင်းလုပ်ငနး်င့်ှ စပ်လျဉး်၍ 

န်ကားေရးမှးချပ်အား တာဝနေ်ပးအပ်ြခင်း၊ 

 ( စ ) လံု�ခံမအဆင့်ရိှ မှတ်တမ်း သုိမဟုတ် လံု�ခံမအဆင့် သက်တမ်းရိှ  ေမာ်ကွန်းများကုိ 

အြခားအဖဲွအစည်း၊ အများြပည်သူ သုိမဟုတ် ပုဂိလ်တစ်ဦးဦးက ေလ့လာကည့် 

ခွင့်ြပရန် ဦးစီးဌာနက တင်ြပလာလင် လမ်းန်မေပးြခင်း၊ 

 (ဆ) ေမာ်ကွန်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ြပည်ပသုိ ယူေဆာင်ခွင့်ြပရန် သင့်၊ မသင့် ကိစှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ဆံုးြဖတ်ြခင်း၊ 

 ( ဇ ) ေမာ်ကွန်းများကုိ ပျက်စီးဆံုးံးမမရိှေစရန် လံု�ခံစွာ ထိန်းသိမ်းထားြခင်း ရိှ၊ မရိှ 

စစ်ေဆးြခင်း၊ 

 ( စျ)  မှတ်တမ်းှင့်ေမာ်ကွန်းများစီမံခန်�ခဲွြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍  အစုိးရအဖဲွက 

အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင်ြခင်း။ 

(ည) ုိင်င့ံဝန်ထမ်း မဟုတ်ေသာ ကီးကပ်ေရးအဖဲွဝင်များအတွက်ချးီြမင့်ေငွှင့် စရိတ်များ 

ကုိ သတ်မှတ်ေပးြခင်း။ 
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၆။ ကီးကပ်ေရးအဖဲွသည် ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခဲွ(ဂ)၊ (ဃ) ှင့် (စ) တုိပါတာဝန်ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့် 

တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကီးကပ်ေရးအဖဲွဥကဌအား အပ်ှင်းုိင်သည်။ 

 

အခနး် (၅) 

န်ကားေရးမှးချပ်၏ တာဝနှ်င့်လပ်ုပုိင်ခင့်ွများ 

၇။ န်ကားေရးမှးချပ်၏ တာဝနမ်ျားမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်းြဖစ်သည် - 

 (က) ဤဥပေဒအရ ဦးစီးဌာနသုိ မှတ်တမ်းများ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လဲေြပာင်းေပး 

ုိင်ေရးအတွက် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းများင့်ှ ဆကသ်ယ်ွ ေဆာင်ရ�က် 

ြခင်း၊ လကခ်ရံယူြခင်း၊ 

 (ခ) အြခားအဖဲွအစည်းများှင့် အများြပည်သူ၏လကဝ်ယ်ရိှ တစ်မျိးသားလံုးင့်ှ 

သကဆ်ိုင်သည့် မှတတ်မ်းများ ဆုံးံးမမရိှေစေရးအတကွ် လဲေြပာင်းရယူိုင်ရန် 

ညိင်းေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း၊ 

 (ဂ) ုိင်ငံေတာ်က ပါဝင်ချပ်ဆုိသည့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာှင့် ေဒသဆုိင်ရာစာချပ်များ၊ 

ှစ်ုိင်ငံစာချပ်များ၊ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွအစည်း အချင်းချင်း ချပ်ဆုိသည့် 

စာချပ်များ၊ သေဘာတူညီချက်များ၊ နားလည်မစာခန်လာများ၊ အစုိးရဌာန၊ 

အစုိးရအဖဲွအစည်းများက ပံုိှပ်ထုတ်ေဝေသာ ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများ၊ အမိန်�ေကာ်ြငာစာ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၊ လက်စဲွစာေစာင်၊ 

အစီရင်ခံစာှင့် ြပန်တမ်းစသည်တုိကုိ လဲေြပာင်းလက်ခံရယူြခင်းှင့် ထိန်းသိမ်းထားရိှ 

ြခင်း၊        

 (ဃ) အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွအစည်းများ၏ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းြခင်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများ 

စနစ်တကျ ြဖစ်ေစေရးအတကွ ်နည်းစနစမ်ျား ကညီူေထာကပ့ံ်ေပးြခင်း၊ 

 ( င ) မှတ်တမ်းှင့် ေမာ်ကွန်းများ စီမံခန်�ခဲွမှင့်စပ်လျဉ်း၍ စံသတ်မှတ်ချက်များင့်ှအညီ 

လုိကန်ာရမည့် အချကမ်ျားကို သတမှ်တြ်ခင်း၊ 

( စ ) ဤဥပေဒအရ လဲေြပာင်းေပးေသာ မှတ်တမ်းှင့်ေမာ်ကွန်းများ အားလံုးကုိ 

အမျိးသားမှတ်တမ်းများေမာ်ကွန်းတုိက်တွင်ထိန်းသိမ်းထားရိှြခင်း၊ လုိအပ်ပါက 

အြခား လံု�ခံသည့်ေနရာများတွင် ထိန်းသိမ်းထားရိှေစြခင်းှင့် ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊ 

(ဆ) ဦးစးီဌာနတင်ွ ထိနး်သိမ်းထားရိှသည့် မှတတ်မ်းများမှ  ေမာ်ကနွး် ြဖစလ်ာိုင်သည့် 

မှတတ်မ်းများကို စစိစ၍် ကးီကပ်ေရးအဖဲွသို တင်ြပပီး အတည်ြပချကရ်ယူြခင်း၊ 
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(ဇ) အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွအစည်းများရိှ မှတ်တမ်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်တမ်းများ 

စိစစ်ခဲွြခားြခင်းဇယားပါ ဖျက်ဆီး ရမည့် မှတ်တမ်းများကုိ စိစစ်ြခင်း၊ ဖျက်ဆီးေစြခင်း၊  

 ( စျ ) ဦးစီးဌာနတွင် ထိန်းသိမ်းထားရိှေသာ မှတ်တမ်းှင့်ေမာ်ကွန်းများကုိ ုိင်ငံတကာ 

ေမာ်ကွန်းတုိက်များ၏ စံသတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ နည်းပညာရပ်များကုိ အသံုးြပ၍ 

ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

 (ည) လံု�ခံမအဆင့်ရိှ မှတ်တမ်း သုိမဟုတ် လံု�ခံမအဆင့်သက်တမ်းရိှ ေမာ်ကွန်းများကုိ 

အြခားအဖဲွအစည်း၊ အများြပည်သူ သုိမဟုတ် ပုဂိလ်တစ်ဦးဦးက ေလ့လာ ကည့် 

ခွင့်ြပရန် တင်ြပလာပါက  ကီးကပ်ေရးအဖဲွ၏  လမ်းန်မြဖင့် ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ 

 (ဋ) သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွအစည်းများက လဲေြပာင်းေပးထားေသာ 

မူရင်းမှတ်တမ်းများကုိ ြပန်လည်လဲေြပာင်းေပးအပ်ရန် ေတာင်းခံလာပါက 

ကီးကပ်ေရးအဖဲွ၏  ဆံုးြဖတ်ချက်ှင့်အညီေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ 

 ( ဌ ) မှတ်တမ်းများ၊ ေမာ်ကွန်းများှင့် စပ်လျဉ်း၍ ုိင်ငံေတာ်၏ အကျိးစီးပွားှင့် လံု�ခံေရး 

အတွက် ကီးကပ်ေရးအဖဲွက အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်ေသာ တာဝန်များကုိ 

ေဆာင်ရ�က်ြခင်း။  

၈။  န်ကားေရးမှးချပ်၏ လုပ်ပုိင်ခင့်ွများမှာ ေအာကပ်ါအတိင်ုး ြဖစသ်ည်- 

 (က) ပုဂိလ်တစ်ဦးဦး သုိမဟုတ် အြခားအဖဲွအစည်းတစ်ခုခု၏ လက်ဝယ်ရိှ ုိင်င့ံအေမွ 

အှစ်ရှားပါးအေထာက်အထားများကုိ စိစစ်၍ လက်ခံရယူြခင်း၊ ဝယ်ယူြခင်းတုိကုိ 

ဘာေရး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းှင့်အညီ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊  လုိအပ်ပါက ကီးကပ်ေရး 

အဖဲွ၏ လမ်းန်မြဖင့်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊  

( ခ ) မှတတ်မ်းင့်ှေမာ်ကနွး်များ ဖတ်ခင့်ွ၊ ကးူယူခင့်ွတိုင့်ှ စပ်လျဉး်၍ အခေကးေငွ     

သတမှ်တြ်ခင်း၊ 

 ( ဂ ) ဦးစီးဌာနရိှ ကူးယူခွင့်ရိှေသာ မှတ်တမ်း သုိမဟုတ် ေမာ်ကွန်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိ 

မိတကူးယူ ခွင့်ြပရန် ေလာက်ထားလာလင် သတ်မှတ်ထားေသာ အခေကးေငွ 

ေပးသွင်းေစပီးမှ ကူးယူခွင့်ြပြခင်း၊  

(ဃ) လံု�ခံမအဆင့် သတ်မှတ်ချက်မရိှေသာ မှတ်တမ်းများှင့် ေမာ်ကွန်းများအား 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေလ့လာကည့်ခွင့်ြပြခင်း၊  
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(င) လံု�ခံမအဆင့်ရိှမှတ်တမ်း သုိမဟုတ် လံု�ခံမအဆင့်သက်တမ်းရိှ ေမာ်ကွန်းများအား 

စိစစ်၍ အခါအားေလျာ်စွာ ဖတ်ကုိးကားခွင့်ြပုိင်ြခင်း၊ လုိအပ်ပါက ကီးကပ်ေရး 

အဖဲွ၏  ကိတင်ခွင့်ြပချက် ရယူေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ 

( စ ) ဦးစီးဌာနက ထိန်းသိမ်းထားရိှသည့် မှတ်တမ်းများအနက် ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းရန် 

မလုိအပ်ေသာ မှတ်တမ်းများကုိ သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရ အဖဲွအစည်းများ၏  

သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ဖျက်ဆီးြခင်း၊    

(ဆ) မှတ်တမ်းှင့်ေမာ်ကွန်းများ ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် စီမံခန်�ခဲွြခင်းလုပ်ငန်း၏ အေရးပါမကုိ 

အများြပည်သူ သိရိှနားလည်ုိင်ေစရန် သင်တန်းများေပးြခင်းှင့့် အသိပညာေပး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ 

 ( ဇ ) ုိင်ငံတကာ ေမာ်ကွန်းတုိက်အဖဲွအစည်းများှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း။ 

 

အခနး် (၆) 

မှတတ်မ်းများ လဲေြပာင်းေပးြခင်း၊ လံု�ခမံအဆင့်ှင့်သကတ်မ်းသတမှ်တြ်ခင်း 

၉။ မတှတ်မ်းများလေဲြပာင်းြခင်းင့်ှစပ်လျဉး်၍ - 

 (က) ကးီကပ်ေရးအဖဲွသည် အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွအစည်းများမှ မှတ်တမ်းများကုိ 

ဦးစီးဌာနသုိ လဲေြပာင်းေပးအပ်ိုင်ေရးအတကွ် န်ကားချကမ်ျား ထုတြ်ပနေ်ပး 

ိုင်ရန် အစိုးရအဖဲွသုိ တင်ြပေဆာင်ရ�က်ရမည်။ 

 (ခ) ဦးစးီဌာနသည် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖဲွအစည်းများ၏ မှတတ်မ်းများကို ထိနး်သိမ်း      

ေစာင့်ေရှာက်ိုင်ေရးအတကွ ်လဲေြပာင်းရယူရန် ေဆာင်ရ�ကရ်မည်။   

 (ဂ) ဦးစးီဌာနသည် အြခားအဖဲွအစည်းများင့်ှ ပုဂိလ်တစဦ်းဦးမှ ေဆာင်ရ�ကေ်သာ 

တစမ်ျိးသားလံုးှင့် သကဆ်ိုင်သည့် မှတတ်မ်းများကို ထိနး်သိမ်းေစာင့်ေရှာက် 

ိုင်ေရးအတကွ် လဲေြပာင်းရယူရန် ညိင်းေဆာင်ရ�ကရ်မည်။   

၁၀။ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းများသည် မိမိတိုဌာန၊ အဖဲွအစည်းများရိှ မှတတ်မ်းများငှ့် 

စပလ်ျဉး်၍ -  

 (က) မိမိဌာန၊ အဖဲွအစည်း၌ ၁၀ ှစ်အထိ ထားရိှပီးသည့် မှတ်တမ်းများအနက် 

မှတ်တမ်းစိစစ်ခဲွြခားြခင်း ဇယားပါ သတ်မှတ်ချက်အတုိင်း ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းရန် 

လုိအပ်မည့် မှတ်တမ်းများကုိ ဖျက်ဆီးြခင်းမြပဘဲ ဦးစီးဌာနသုိ လဲေြပာင်းေပးရမည်။ 
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 (ခ) မိမိဌာန၊ အဖဲွအစည်း၌ ထားရိှမ ၁၀စှ် မြပည့်ေသးသည့် မှတတ်မ်းများကုိ 

ဦးစးီဌာနသုိ လဲေြပာင်းေပးလုိပါက လဲေြပာင်းေပးိုင်သည်။၊  

 (ဂ) အီလက်ထေရာနစ် နည်းပညာြဖင့် ဖနတ်းီထားေသာမှတတ်မ်းများကိုအသံုးြပြခင်း 

မရိှေတာ့ပါက ဦးစးီဌာနသုိ ေဆာလျင်စွာ လဲေြပာင်းေပးရမည်။ 

 (ဃ) မိမိဌာန၊ အဖဲွအစည်းတွင် ထားရိှမ ၁၀ ှစ် ြပည့်ပီးေသာ်လည်း ဆက်လက် 

သံုးစဲွေနသည့် မှတ်တမ်းများအနက် ဦးစးီဌာန၏ စစေ်ဆးချကအ်ရ ေမာ်ကနွး် 

ြဖစလ်ာိုင်မည့် မှတ်တမ်းများကို ဦးစီးဌာနက စစ်ေဆးန်ကားသည့်အတုိင်း 

ထိန်းသိမ်းထားရိှပီး အသံုးြပြခင်းမရိှေတာ့ပါက ယင်းမှတ်တမ်းများကုိ ဦးစီးဌာန သုိ 

လဲေြပာင်းေပးရမည်။ အကယ်၍ မူရင်းကုိ ေပးပုိုိင်ြခင်းမရိှေသးပါက မူရင်းမှ ကူးယူ 

ထားေသာ တာဝန်ခံမိတမှန် ေပးပုိရမည်။  

(င) မိမိတို ချပ်ဆုိသည့် စာချပ်စာတမ်း၊ သေဘာတူညီချက်၊ နားလည်မစာခန်လာ 

စသည်တုိကုိ လက်မှတ်ေရးထုိးပီးသည့်ေန�မှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း မူရင်း 

သုိမဟုတ် မိတတစ်စံုအား ဦးစီးဌာနသုိ လဲေြပာင်းေပးရမည်။ အကယ်၍ မိတအား 

လဲေြပာင်း ေပးခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါက စာချပ်ပါလုပ်ငန်းများ ပီးဆံုးသည့်အချန်ိတွင် မူရင်းကုိ 

လဲေြပာင်းေပးရမည်။ 

 (စ) ိုင်ငံေတာ်အဆင့်အခမ်းအနားများ၊ ုိင်ငံပုိင်သတင်းဌာနများ၏ ေန�စဉ်သတင်း 

ထုတ်ြပန်မ ုပ်သံမှတ်တမ်းများ၊ ပံုိှပ်ထုတ်ေဝသည့် စာအုပ်စာတမ်းများ၊  

ြပန်တမ်းများ၊ သတင်းစာများ အနည်းဆုံးသံုးစုံစီကုိ မှတ်တမ်းတင်ထိန်းသိမ်းထား 

ရိှရန် သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ဦးစးီဌာနသုိ ထုတေ်ဝသည့် သုိမဟတု် 

ထုတလ်င့်သည့်ေန�မှ  ရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း ေပးပုိရမည်။     

၁၁။ သကဆ်ိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖဲွအစည်းများသည် ပုဒမ် ၁၀ အရ မှတတ်မ်းများကို 

ဦးစးီဌာနသုိ လဲေြပာင်းေပးသည့်အခါ ယင်းမှတ်တမ်းများ၏ လံု�ခမံအဆင့်ကို ြပနလ်ည်စစိစ်ပီး   

ေအာကပ်ါအတိုင်း ခွဲြခားသတမှ်တ၍် ေပးပုိရမည်- 

  (က) ထိပ်တနး်လိဝကှအ်ဆင့်မှတတ်မ်းများ၊  

  ( ခ ) လိဝကှအ်ဆင့်မှတတ်မ်းများ၊   

  ( ဂ ) အတင်ွးေရးအဆင့်မှတ်တမ်းများ၊ 

  (ဃ) ကန�်သတအ်ဆင့်မှတတ်မ်းများ။  
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၁၂။ ေမာ်ကွန်းများ၏ လံု�ခံမအဆင့်သက်တမ်းသည် သက်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က် 

ပီးစီးသည့် ေန�ရကမှ်စ၍ ေအာကပ်ါအတိုင်းြဖစသ်ည် - 

 (က) ထိပ်တနး်လိဝကှအ်ဆင့် ေမာ်ကနွး်ြဖစလ်င် စှေ်ပါင်း ၃၀ ၊ 

 ( ခ ) လိဝကှအ်ဆင့် ေမာ်ကနွ်းြဖစလ်င် ၂၅ စှ် ၊  

 ( ဂ ) အတင်ွးေရးအဆင့် ေမာ်ကနွး်ြဖစလ်င် စှေ်ပါင်း ၂၀ ၊ 

 (ဃ)   ကန�်သတအ်ဆင့် ေမာ်ကနွး်ြဖစလ်င် ၅ စှ် ။ 

 

အခနး် (၇) 

မတှတ်မ်းင့်ှေမာ်ကနွ်းများအား ကည့်ခင့်ွှင့် အသံုးြပြခင်းဆိုင်ရာကစိရပ်များ 

၁၃။ မှတ်တမ်းှင့် ေမာ်ကွန်းများအား ကည့်ခွင့်ှင့် အသံုးြပြခင်းဆုိင်ရာ ကိစရပ်များှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ - 

(က)  ဦးစးီဌာနသည် အများြပည်သူဖတ်ရန် ပံုှိပ်ထုတေ်ဝပီးေသာ မှတတ်မ်းများင့်ှ 

ပုဒ်မ ၁၂ ပါ လံု�ခမံအဆင့်သကတ်မ်း ကနုဆ်ုံးပီးေသာ ေမာ်ကွနး်များကို 

အြခားအဖဲွအစည်း၊ အများြပည်သူ သုိမဟတု် ပုဂိလ်တစဦ်းဦးအား ကည့်ခင့်ွင့်ှ 

အသံုးြပခွင့် ေပးရမည်။ သုိရာတင်ွ ိုင်ငံေတာ်ှင့် ိုင်ငံသားများ၏ အကျိးစးီပွား 

အတကွ် လုိအပ်ပါက လံု�ခမံအဆင့်သကတ်မ်း ကနုဆ်ုံးပီးေသာ ေမာ်ကွနး်များကုိ 

ကည့်ခင့်ွ င့်ှ အသံုးြပခင့်ွမြပဘထဲားိုင်သည်။ 

  (ခ) ဦးစးီဌာနတင်ွရိှေသာ မှတတ်မ်းင့်ှေမာ်ကနွး်များအား ရည်နး်ကိုးကားေရး 

အတကွ် မိတကးူယူြခင်း၊ ေကာက်တုခ်ျက် ထုတ်တု် အသံုးြပြခင်းတုိကုိ 

ေဆာင်ရ�ကခ်င့်ွြပရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ပံုစံြဖင့် ေလာက်ထားလာလင် 

န်ကားေရးမှးချပ် သုိမဟုတ် ယင်း၏ကုိယ်စား တာဝန်ခံအရာရိှသည် ဤဥပေဒအရ 

ထုတ်ြပန်ထားေသာ စည်းမျဉး်၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများင့်ှအညီ 

ေဆာင်ရ�ကေ်ပးိုင်သည်။ 

၁၄။ လံု�ခံမအဆင့်ရိှ မှတ်တမ်း သုိမဟုတ် လံု�ခံမအဆင့်သက်တမ်းရိှ ေမာ်ကွန်းများကုိ ဖတ် 

ေလ့လာရန်၊ သုေတသနြပလုပ်ရန် သုိမဟုတ် အကုိးအကားြပလုပ်ရန် ဌာနဆုိင်ရာ သုေတသီများက  

သက်ဆုိင်ရာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွအစည်း အကီးအမှး၏ ေထာက်ခံချက်ြဖင့် ေတာင်းခံလာပါက   

န်ကားေရးမှးချပ်သည် ထုိသူအား သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ 

ခွင့်ြပုိင်သည်။ 
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၁၅။ မည်သူမဆို ဦးစးီဌာနရိှ မှတတ်မ်းင့်ှေမာ်ကနွး်များကို ေအာက်ပါအချက်များင့်ှ 

ညီတွလ်င် ပံုှိပ်ထုတ်ေဝြခင်း သုိမဟတု် မိတကးူယူြခင်း ြပိုင်သည်-  

 (က) န်ကားေရးမှးချပ်၏ သေဘာတူညီချက်ရရှိပီး ြဖစရ်မည်။ 

 ( ခ ) သတ်မှတ်ထားေသာ ကျသင့်သည့် အခေကးေငွများကို ေပးေဆာင်ပီး ြဖစရ်မည်။ 

 ( ဂ ) ပံုှိပ်ထတုေ်ဝြခင်းအတွက ် ပံုှိပ်ြခင်းင့်ှ ထုတေ်ဝြခင်းလုပ်ငနး်ဥပေဒပါ ြပာန်း 

ချက်များှင့်အညီ လုိကန်ာေဆာင်ရ�ကပ်ါမည်ဟု ကတခိဝံနခ်ျကပ်ါရိှရမည်။  

၁၆။ ဦးစီးဌာနတွင်ရိှေသာ မှတ်တမ်းှင့်ေမာ်ကွန်းများကုိ တရားံုးများ၊ သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ 

အစုိးရ အဖဲွအစည်းများတွင် သက်ေသခံအေထာက်အထားအြဖစ် အသံုးြပပါက ယင်းအေထာက် 

အထားများသည် မိတမှန်ြဖစ်ေကာင်း န်ကားေရးမှးချပ်၏ လက်မှတ်ှင့် ံုးတံဆိပ် 

အေထာက်အထားများ ပါရိှရမည်။ 

အခနး် (၈) 

 တားြမစခ်ျကမ်ျား 

၁၇။ မည်သူမ လံု�ခမံအဆင့်မှတတ်မ်း သုိမဟတု် လံု�ခမံအဆင့်သကတ်မ်း မကုန်ဆံုးေသး 

ေသာ ေမာ်ကွန်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ ေလ့လာကည့်ြခင်း သုိမဟုတ်  မိတကူးယူြခင်း 

မြပရ။ 

၁၈။ မည်သူမ  မှတ်တမ်း သုိမဟုတ် ေမာ်ကွန်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ ဦးစီးဌာန၏ 

ြပင်ပသုိ ယူေဆာင်ြခင်းမြပရ။ 

၁၉။ မည်သူမ ေမာ်ကွန်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိြဖစ်ေစ၊ ဦးစီးဌာန၏ စစ်ေဆးချက်အရ ေမာ်ကွန်းြဖစ်လာုိင် 

သည့် မှတ်တမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိြဖစ်ေစ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ တစ်နည်းနည်းြဖင့် 

ပျက်ြပယ်ေစြခင်း ၊ ခွင့်ြပချက်မရရိှဘဲ ဖျက်ဆီးြခင်း သုိမဟုတ် မူလထိန်းသိမ်းထားရိှရာေနရာမှ 

ေရ�ေြပာင်းြခင်း မြပရ။ 

၂၀။ မည်သူမ မှတ်တမ်း သုိမဟုတ် ေမာ်ကွန်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ ြပည်ပသို 

ထုတယူ်ြခင်း သုိမဟတု် ေရာက်ရိှေစြခင်း မြပရ။  

၂၁။ မည်သူမ ဤဥပေဒအရထုတြ်ပနေ်သာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉး်၊ စည်းကမ်း ၊ 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန�်၊ န်ကားချက်င့်ှ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများပါ တားြမစခ်ျက ်တစရ်ပ်ရပ် 

ကို ေဖာကဖ်ျကြ်ခင်း မြပရ။ 
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အခနး် (၉) 

ြပစမ်ှင့် ြပစဒ်ဏ်များ 

၂၂။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၁၇ သုိမဟုတ် ၁၈ ပါ တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက် 

ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကုိ သံုးလထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

ကျပ်ငါးသိန်း ထက်မပုိေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၃။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၉ ပါ တားြမစခ်ျကက်ို ေဖာကဖ်ျက် ကျးလွနေ်ကာင်း ြပစမ်ထင်ရှား 

စရီင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကို စှ်စှထ်က်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း၂၀ ထက်မပုိေသာ 

ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတရ်မည်။ 

၂၄။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၂၀ ပါတားြမစ်ချက်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစမ်ထင်ရှား 

စရီင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကို ငါးစှထ်ကမ်ပုိေသာ ေထာင်ဒဏြ်ဖစေ်စ၊ ကျပ်သိနး်၅၀ ထကမ်ပုိေသာ 

ေငွဒဏြ်ဖစေ်စ၊ ဒဏ်စှ်ရပ်လံုးြဖစေ်စ ချမှတရ်မည်။ 

၂၅။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၂၁ ပါ တားြမစ်ချက်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစမ် ထင်ရှား 

စရီင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကို အနည်းဆုံး ကျပ်တစသိ်နး် မှ အများဆုံး ကျပ်သံုးသိနး် အထိ 

ေငွဒဏခ်ျမတှရ်မည်။ 

၂၆။ မည်သူမဆုိ ဤဥပေဒပါ ြပစ်မတစ်ခုခုကျးလွန်ြခင်းကုိ အားေပးကူညီေကာင်း သုိမဟုတ်  

ကျးလွန်ရန် အားထုတ်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကုိ ယင်းြပစ်မအတွက် 

ဤဥပေဒတွင် ြပာန်းထားသည့် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ 

အခနး် (၁၀)  

အေထွေထွ 

၂၇။ ဦးစီးဌာနသည် အြခားအဖဲွအစည်း သုိမဟုတ် ပုဂိလ်တစ်ဦးဦးက ပံုိှပ်ထုတ်ေဝေသာ စာအုပ် 

စာတမ်းများတွင် အမျိးသားေရးတန်ဖုိး သုိမဟုတ် သမုိင်းဆုိင်ရာတန်ဖုိး ပါရိှပါက ထိန်းသိမ်း 

ထားရိှရန် စာအုပ်အမျိးအစားအလုိက် သံုးအုပ်စီကုိ ဦးစီးဌာနသုိ ေပးလှရန် ေတာင်းခံုိင်သည်။ 

၂၈။ ဦးစီးဌာနတွင် ထိန်းသိမ်းထားရိှေသာ မှတ်တမ်းှင့်ေမာ်ကွန်းစာတဲွများ၏ သက်တမ်းကာလ 

သည် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်ေသာ နည်းဥပေဒများ ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့် 

အညီ ြဖစ်ရမည်။  

၂၉။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ ကီးကပ်ေရးအဖဲွဝင်များအတွက်  ချးီြမင့်ေငွှင့်စရိတ်များကုိ 

ဝန်ကီးဌာန၏ ဘာရန်ပံုေငွမှ  ကျခံရမည်။ 
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၃၀။ ကီးကပ်ေရးအဖဲွသည် ုိင်ငံေတာ်ှင့် အများြပည်သူအကျိးအတွက် လုိအပ်ပါက 

ထိပ်တန်းလိဝှက်အဆင့် သုိမဟုတ် လိဝှက်အဆင့်ရိှေသာ မှတ်တမ်း သုိမဟုတ် ေမာ်ကွန်းများှင့် 

စပ်လျဉ်း၍  ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုိင်သည်။  

၃၁။ ဤဥပေဒပါ ြပာနး်ချကမ်ျားကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် - 

 (က) ဝန်ကီးဌာနသည် အစုိးရအဖဲွ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း 

ှင့်စည်းကမ်းများကုိ ထုတ်ြပန်ုိင်သည်။ 

( ခ ) ကးီကပ်ေရးအဖဲွင့်ှဝန်ကးီဌာနတိုသည် လုိအပ်ေသာ အမိန�်ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန�်၊ 

န်ကားချက်ှင့် လုပ်ထံုး လုပ်နည်းများကို ထုတြ်ပန်ိုင်သည်။ 

( ဂ ) ဦးစးီဌာနသည် လုိအပ်ေသာ အမိန�်င့်ှန်ကားချကမ်ျားကို ထုတြ်ပန်ိုင်သည်။ 

၃၂။ အမျိးသားမှတ်တမ်းှင့် ေမာ်ကွန်းဥပေဒ (ုိင်ငံေတာ်ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ 

ဥပေဒ အမှတ် ၁၈/၁၉၉၀) ကုိ ဤဥပေဒြဖင့် ုပ်သိမ်းလုိက်သည်။ 

  

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ် ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ ကု်ပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

 

    

(ပံု)ဝင်းြမင့် 

ိုင်ငံေတာ်သမတ 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် 

 


