ြမန်မာ ိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာေကာင်စီဥပေဒ
(၂၀၁၃ခု
၂၀၁၃ခု ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလ"တ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၃၇။)
၃၇။)
၁၃၇၅ ခု ှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်းလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၁ ရက်
(၂၀၁၃ ခု ှစ်၊ ို၀င်ဘာ လ ၂၈ ရက် )
ြပည်ေထာင်စုလ"တ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပ0ာန်
0ာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည် ှင့်အဓိပ2ာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေဒကို ြမန်မာ ုိင်ငံအင်ဂျင်နီယာေကာင်စီဥပေဒ ဟုေခ5တွင်ေစရမည်။

၂။ ဤဥပေဒတွင် ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း
အဓိပ2ာယ် သက်ေရာက်ေစရမည်(က) အင်ဂျင်နီယာပညာ ဆိုသည်မှာ သချ9ာ၊ သိပ2ံ၊ စီးပွားေရး ှင့် လူမ;ေရး
ပညာရပ်တို<ကို ေလ့လာ၊ သင်က
= ား၊ ေလ့ကျင့်မ;အေတွ>အ ?က@ံများမှ
ရရှိလာေသာ အသိပညာ ှင့် အတတ်ပညာများကို အေခ
ြ ခံကာ
သဘာဝသယံဇာတ ှင့် လူသားအရင်းအမ
ြ စ်များအား သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မ; အနည်းဆုံး ြဖင့် အသုံးချပ
C ီး လူ<အဖွဲ>အစည်း
အတွက် အကျိ@းပ
ြ @ေသာ အေဆာက်အအုံများ၊ စက်၊ ယာE်၊
ယ Fရားများ၊
ကိရိယာ
တန်ဆာပလာများ၊
စွမ်းအားများ၊
၀တG@ပစHည်းများ
ထုတ်လုပ်မ;နည်းစE်များကို
ဒီဇိုင်းတွက်ချက်၊
တည်ေဆာက်၊ ထိန်းသိမ်းေပး ိုင်သည့်
အသိဥာဏ် ှင့်ယှE်Cပီး
အသုံးချရေသာ ပညာရပ်ကို ဆိုသည်။

( ခ) အင်ဂျင်နီယာအထူးြပ@ပညာရပ်
စက်မ;အင်ဂျင်နီယာ၊

ဆိုသည်မှာ

Cမိ@<ပ
ြ အင်ဂျင်နီယာ၊

လJပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာစသည့်

အင်ဂျင်နီယာ

အထူး ြပ@ပညာရပ်များကို ဆိုသည်။
( ဂ) နည်းပညာ ဆိုသည်မှာ အင်ဂျင်နီယာပညာဖ
ြ င့် ဖန်တီး ထုတ်လုပ်
ရာတွင်

အေထာက်အကူြပ@သည့်

လက်ေတွ>အသုံး ြပ@ရမည့်

နည်းနိဿယများ၊ နည်းလမ်းများ၊ လုပ်ေဆာင်ပုံများ၊ ြဖစ်စE်များ ှင့်
အခ
ြ ားလုပ်ငန်းကLမ်းကျင်မ;ဆိုင်ရာ

အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာများကို

ဆိုသည်။
(ဃ) တာဝန်ခံဝန်က
? ီးဌာန ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို
ေဆာင်ရွက်ရန် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ>က သတ်မှတ် ေပးထားသည့်
ြပည်ေထာင်စုဝန်က
? ီးဌာန တစ်ခုခုကို ဆိုသည်။
( င) ေကာင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ>စည်းသည့် ြမန်မာ ိုင်ငံ
အင်ဂျင်နီယာေကာင်စီကို ဆိုသည်။
( စ) ေကာင်စီစဝီ င်

ဆိုသည်မှာ

ြမန်မာ ိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာေကာင်စီဝင်

တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။
(ဆ) အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ> ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ေကာင်စီဝင်များ
ြဖင့် ဖွဲ>စည်းထားေသာ အဖွဲ>ကိုဆိုသည်။
( ဇ) နည်းပညာကLမ်းကျင်သူ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ေကာင်စီက
အသိအမှတ်ြပ@ထားေသာ

နည်းပညာဒီပလိုမာ

ရရှိထားသူကို

ဆိုသည်။
( ဈ) ဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ေကာင်စီက
အသိအမှတ်ြပ@ထားေသာ နည်းပညာဘွဲ> ရရှိထားသူကို ဆိုသည်။
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(ည) အင်ဂျင်နီယာ

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပေဒအရ

ေကာင်စီက

အသိအမှတ်ြပ@ထားေသာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ> ရရှိထားသူကို ဆိုသည်။
( ဋ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
ထုတ်ေပးေသာ

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပေဒအရ

နည်းပညာကLမ်းကျင်သူ

ေကာင်စီက

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊

ဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊

အင်ဂျင်နီယာ

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များကို ဆိုသည်။
( ဌ) အင်ဂျင်နီယာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
ေကာင်စီက

ထုတ်ေပးေသာ

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပေဒအရ

မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်၊

မှတ်ပုံတင်အ?ကီးတန်းအင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်၊ မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာ
ပညာရှင်လက်မှတ်၊ မှတ်ပုံတင်ကန<်သတ်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်များ
မှတ်ပုံတင်ကန<်သတ်အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်လက်မှတ်များ

ကိုဆို

သည်။
(ဍ) မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်
အင်ဂျင်နီယာအဖ
ြ စ်
အရည်အချင်း ှင့်

ဆိုသည်မှာ

ေကာင်စီတွင်
ြပည့်မီသူကို

ဤဥပေဒအရ

စာရင်းသွင်း Cပီး
လည်းေကာင်း၊

သတ်မှတ်
ေကာင်စီက

အသိအမှတ်ြပ@ထားေသာ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ် ှင့် သက်ဆိုင်သည့်
အဖွဲ>အစည်း၊

ဌာနတစ်ခုခုကြဖစ်ေစ

အသိအမှတ်ြပ@လက်မှတ်

ရရှိထားပ
C ီး

ြပည့်မီသူကိုလည်းေကာင်း

ထုတ်ေပးထားသည့်
သတ်မှတ်အရည်အချင်း

ေကာင်စီက

မှတ်ပုံတင်အသိအမှတ်ပ
ြ @လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
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ထုတ်ေပးေသာ

(ဎ) မှတ်ပုံတင်အ ?ကီးတန်းအင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်ရရှိCပီး အင်ဂျင်နီယာ
ပညာရပ်အလိုက်
ေအာင်ြမင်၍

ေကာင်စီက

ကျင်းပေသာ

အ ?ကီးတန်းအင်ဂျင်နီယာ၏

စစ်ေဆးမ;များကို
အရည်အချင်းများ

ှင့်ကိုက်ညီသည့် အင်ဂျင်နီယာအား ေကာင်စီက ထုတ်ေပးေသာ
မှတ်ပုံတင်အသိအမှတ်ပ
ြ @လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
( ဏ) မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ
မှတ်ပုံတင်အ ?ကီးတန်းအင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်ရရှိCပီး

သတ်မှတ်

အရည်အချင်းများ ှင့် ကိုက်ညီသည့် အင်ဂျင်နီယာအား ေကာင်စီက
ထုတ်ေပးေသာ မှတ်ပုံတင်အသိအမှတ်ြပ@လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
( တ) မှတ်ပုံတင်ကန်<သတ်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ချက်များ ှင့် ကိုက်ညီေသာ

ိုင်ငံြခားသား

အင်ဂျင်နီယာအား

ေကာင်စီက

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များဖ
ြ င့်

ထုတ်ေပးေသာ မှတ်ပုံတင်အသိအမှတ်ြပ@လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
( ထ) မှတ်ပုံတင်ကန်<သတ်အင်ဂျင်နီယာပညာရှ
လက်မှတ်
ာပညာရှင်လက်

ဆိုသည်မှာ

အာဆီယံ အပ
ြ န်အလှန် အသိအမှတ်ြပ@ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ အစီအမံအရ
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်

ကိုက်ညီေသာ

ိုင်ငံြခားသား

မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များကို ဤဥပေဒအရ ေကာင်စီက
ထုတ်ေပးေသာ မှတ်ပုံတင်အသိအမှတ်ြပ@ လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
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အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင်
လုပ်ကိုင်ေနက
= ေသာ
ြမန်မာ ိုင်ငံသား အင်ဂျင်နီယာ၊ ဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူ ှင့်
နည်းပညာကLမ်းကျင်သူများ၏
ဂုဏ်သိကVာ၊
ကျင့်ဝတ် ှင့်
အရည်အေသွးတို<ကို ထိန်းသိမ်း ြမWင့်တင်ရန်။
( ခ) အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာများ ှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ
များကို
ေပါင်းစပ်အသုံးချလျက်
ိုင်ငံေတာ်၏
သဘာဝ
သယံဇာတ ှင့်လူသားအရင်းအမ
ြ စ်များအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို
ထိခိုက်မ;
အနည်းဆုံး ြဖင့်
အကျိ@းရှိစွာ
အသုံးချ ိုင်မည့်
နည်းလမ်းေကာင်းများ၊ သုေတသန ှင့် ဖွံ>Cဖိ@းတိုးတက်မ; လုပ်ငန်းများ
ကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရန်၊
( ဂ) အင်ဂျင်နီယာပညာ ှင့် နည်းပညာသင်က
= ားမ;၊ သုေတသနပ
ြ @မ;၊
ဝန်ေဆာင်မ;လုပ်ငန်းများတွင် သတ်မှတ်ထားေသာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ
စံချိန်စံX"န်း ြပည့်မီရန်၊ နည်းစနစ်မှန်ကန်ရန်၊ ေဘးအ Fရာယ်
ကင်းရှင်းရန်၊
ကျင့်ဝတ်သိကVာ
ထိန်းသိမ်းေစာင့်စည်းရန် ှင့်
တာဝန်ေကျပွန်ရန် စသည့် လိုအပ်ချက်များ
ြပည့်စုံရန် ှင့်
စည်းကမ်းစနစ်ကျေစရန်တို<အတွက် လမ်းX"န်က
? ီး =ကပ်ထိန်းသိမ်း
ေပးမ;များကိုလည်းေကာင်း၊
လိုအပ်ေသာ
အေရးယူမ;များကို
လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန်၊
(ဃ) သက်ဆိုင်ရာ၀န်က
? ီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ>အစည်းများက အခါအား
ေလျာ်စွာ ေပးအပ်ေသာ အင်ဂျင်နီယာပညာဆိုင်ရာ ှင့် နည်းပညာ
ဆိုင်ရာ တိုင်းကျိ@းပ
ြ ည်ပ
ြ @ လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို ထမ်းေဆာင်ရန်၊
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အခန်း(၃)
ြမန်မာ ိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာေကာင်စီ ဖွဲ>စည်းြခင်း
၄။

တာဝန်ခံဝန်က
? ီးဌာနသည်

အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း ှင့်သက်ဆိုင်သည့်

ြပည်ေထာင်စုဝန်က
? ီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ>အစည်း ှင့် အစိုးရ မဟုတ်ေသာ
အဖွဲ>အစည်းများမှ

ပုဂZိ@လ်များ၊

သင့်ေလျာ်ေသာ

ဝါရင့်အင်ဂျင်နီယာများ

စုစုေပါင်း ခုနစ် ဦး ထက်မပိုေသာ ြမန်မာ ိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာေကာင်စီ၏ နာယက
အဖွဲ>ကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ>၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ဖွဲ>စည်းရမည်။
၅။

ေကာင်စီ၏ နာယကအဖွဲ>သည် ေကာင်စီဝင် ၆၀

ြမန်မာ ိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာေကာင်စီကို

ဦး ပါ၀င်ေသာ

သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ

ေအာက်ပါ

အတိုင်း ဖွဲ>စည်းရမည်(က) တာ၀န်ခံ၀န်က
? ီးဌာန ှင့် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာ
၀န်က
? ီးဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ>အစည်းများမှ
ဝါရင့်အင်ဂျင်နီယာများ

၁၅ဦး

( ခ) အင်ဂျင်နီယာ ှင့် နည်းပညာသင်က
= ားေရးဆိုင်ရာဦးစီးဌာန၊
တက\ သိုလ်၊ ေကာလိပ် ှင့် သိပ2ံများမှ
အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များ

၁၅ဦး

( ဂ) အစိုးရမဟုတ်ေသာ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာ
အသင်းအဖွဲ>များမှ ဝါရင့်အင်ဂျင်နီယာများ

၁၅ဦး

(ဃ) ြပင်ပမှ ထင်ေပ5ေကျာ်က
= ားေသာ ဝါရင့်အင်ဂျင်နီယာများ ၁၅ဦး
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၆။

ေကာင်စီ၏ နာယကအဖွဲ>သည် ေကာင်စီ၀င်များထဲမှ ဥက\ 0 တစ်ဦး၊

ဒုတိယဥက\ 0 တစ်ဦး၊

ှင့် တွဲဖက်အတွင်းေရးမှ]း တစ်ဦးကို ေရွးချယ်သတ်မှတ်

တာ၀န်ေပးရမည်။ ေကာင်စီ၀င်များသည် ကျန် အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>၀င်များကို
ေရွးချယ်တင်ေြမWာက်ရန်အတွက် ဒုတိယဥက\ 0 တစ်ဦး၊ အတွင်းေရးမှ]း တစ်ဦး၊
တွဲဖက်အတွင်းေရးမှ]း

တစ်ဦး၊

အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>၀င်

ဘ^ာေရးမှ]း

ရှစ်ဦး

တို<ကို

တစ်ဦး

ှင့်

သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ

မိမိတို<အနက်မှ ေရွးချယ်တင်ေြမWာက်ရမည်။
၇။

ေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရန်အလို<ငှာ ေကာင်စီ

ဥက\ 0က အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>၏ ဥက\ 0 အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊ ေကာင်စီ
ဒုတိယဥက\ 0များ

က

ဒုတိယဥက\ 0များ

အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊

ေကာင်စီ

အတွင်းေရးမှ]း

က

အတွင်းေရးမှ]း

အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊

ေကာင်စီ

တွဲဖက်အတွင်းေရးမှ]းများ က တွဲဖက်အတွင်းေရးမှ]းများ အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊
ေကာင်စီ

ဘ^ာေရးမှ]း

အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>၀င်

က

ဘ^ာေရးမှ]း

အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊

အဖွဲ>ဝင်များ

အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း

ရှစ်ဦးက

ပါဝင်ေစလျက် ေကာင်စီ၏ အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ> ၁၅ဦးကို သတ်မှတ်ချက်များ
ှင့်အညီ ဖွဲ>စည်းရမည်။
၈။ ေကာင်စီ
ှင့် ေကာင်စီဝင်များ၏
ေအာက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ရမည်-

သက်တမ်း ှင့်

စပ်လျE်း၍

(က) ေကာင်စီ၏ တစ်က
? ိမ်သက်တမ်းသည် စတင်ဖွဲ>စည်းသည့် ေန<မှစ၍
ေလး ှစ်ြဖစ်သည်၊
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( ခ) ေကာင်စီဝင်များ၏ သက်တမ်းသည် ေကာင်စီ၏ သက်တမ်း ှင့်အညီ
ြဖစ်သည်၊
( ဂ) ေကာင်စီဥက\ 0သည် ေကာင်စီသက်တမ်းတစ်က
? ိမ်သာ ေဆာင်ရွက်
ခွင့်ရှိသည်၊
(ဃ) ေကာင်စီဝင်တစ်ဦးသည် ေကာင်စီ၀င်သက်တမ်း တစ်ဆက်တည်း
ှစ်က
? ိမ်အထိသာ ေကာင်စီဝင်အြဖစ် ေဆာင်ရွက် ိုင်သည်၊
( င) ေကာင်စီ၀င်တစ်ဦး၏ ေနရာ လစ်လပ်သည့်အခါ ဤဥပေဒအရ
ထုတ်ြပန်ထားေသာ နည်းဥပေဒများ ှင့်အညီ ြဖည့်စွက်ရမည်။ ထိုသို<
ြဖည့်စွက်ြခင်းခံရေသာ ေကာင်စီ၀င်၏ သက်တမ်းသည် လက်ရှိ
ေကာင်စီ သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန် အထိသာ ြဖစ်ရမည်၊
( စ) လက်ရှိေကာင်စီ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၆၀
အတွင်း ေကာင်စီ၏ နာယကအဖွဲ>က ေကာင်စီအသစ်ကို ဖွဲ>စည်းြပီး
တာ၀န်လ"ဲေြပာင်းေပးရမည်။
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အခန်း(၄)
ေကာင်စီ၏ တာ၀
တာ၀န် ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၉။

ေကာင်စီ၏ တာ၀န်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) ေကာင်စီက အသိအမှတ်ြပ@ေသာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ>၊ နည်းပညာဘွဲ> ှင့်
နည်းပညာဒီပလိုမာများကို အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန် ေ =ကြငာြခင်း၊
( ခ) ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တစ်မျိ@းမျိ@း ထုတ်ေပးရန် အလို<ငှာ
ြပည်တွင်းြပည်ပရှိ နည်းပညာတက\ သိုလ်၊ အင်ဂျင်နီယာတက\ သိုလ်၊
နည်းပညာေကာလိပ် ှင့်နည်းပညာသိပ2ံတစ်ခုခုကြဖစ်ေစ၊ေကာင်စီက
အသိအမှတ်ြပ@ထားေသာ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ် ှင့် သက်ဆိုင်သည့်
အဖွဲ>အစည်း

ှင့် ဌာန တစ်ခုခုကြဖစ်ေစ အပ် ှင်းသည့် ဘွဲ>၊

ဒီပလိုမာရသူများကို

အသိအမှတ်ြပ@ြခင်း ှင့်

အသိအမှတ်ြပ@ရန်

ြငင်းပယ်ြခင်း၊
( ဂ) ဤဥပေဒအရ

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

တစ်မျိ@းမျိ@း

ထုတ်ေပးရန်

အလို<ငှာ ေကာင်စီက အသိအမှတ်ြပ@ထားေသာ ဘွဲ>၊ ဒီပလိုမာ
ရသူများ

တတ်ေြမာက်ရန်

လိုအပ်ေသာ

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

အရည်အချင်းများကို သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဃ) အင်ဂျင်နီယာ၊

ဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူ ှင့်

နည်းပညာ

ကLမ်းကျင်သူများ လိုက်နာေစာင့်ထိန်းရမည့် ကျင့်၀တ်သိကVာများ
သတ်မှတ်ြခင်း ှင့် ကျင့်၀တ်သိကVာများကို လိုက်နာေစာင့်ထိန်းေစရန်
?ကီး =ကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊စုံစမ်းစစ်ေဆးခ
ြ င်း ှင့် အေရးယူေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
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( င) အင်ဂျင်နီယာ၊ ဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူ၊ နည်းပညာ ကLမ်းကျင်
သူများ၏ အရည်အေသွး ှင့် အဆင့်အတန်းကို ထိန်းသိမ်း ြမWင့်တင်
ိုင်ရန် ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်း၊ စိစစ်ခ
ြ င်း၊ အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရ
အဖွဲ>အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲ>အစည်းများ ှင့် ဆက်သွယ်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( စ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် စိစစ်ထုတ်ေပးခ
ြ င်း၊ မှတ်ပုံတင်စာရင်း ြပ@စု
ထားရှိြခင်း ှင့် အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်ြခင်း၊
(ဆ) အင်ဂျင်နီယာပညာ ှင့်

နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက်

အရည်အေသွးအဆင့်အတန်း ထိန်းသိမ်း ြမWင့်တင်ရန် လိုအပ်ေသာ
စံချိန်စံX"န်းများ၊ လုပ်ငန်းအေခ
ြ ခံစံ ;န်းများ ှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ
ကျင့်ထုံးများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာကျင့်ထုံးများ ြပ@စုေရး ှင့် စပ်လျE်း၍
တာ၀န်ခံ၀န်က
? ီးဌာန ှင့် အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စု၀န် ?ကီး
ဌာနများ၊ အခ
ြ ားအဖွဲ>အစည်းများသို< အ ?ကံြပ@ခ
ြ င်း၊ ကူညီြခင်း ှင့်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ဇ) အင်ဂျင်နီယာပညာ ှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ သင်က
= ားမ; အဆင့်အတန်း
ြမင့်မားေစရန် ှင့် အရည်အေသွး ြပည့်၀ေသာ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဘွဲ>ရ
နည်းပညာကLမ်းကျင်သူ ှင့် နည်းပညာကLမ်းကျင်သူများ ေပ5ေပါက်
ေစေရးတို<အတွက်

ိုင်ငံတကာတွင် တိုးတက် ေပ
ြ ာင်းလဲေနေသာ

အင်ဂျင်နီယာပညာ ှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာပညာ သင်က
= ားေရးစနစ်
များကို ေလ့လာသုံးသပ်၍ တာ၀န်ခံ၀န်က
? ီးဌာန ှင့် အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာ
ြပည်ေထာင်စု၀န်က
? ီးဌာနများသို<
ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
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အ ?ကံြပ@ခ
ြ င်း၊

ကူညီြခင်း ှင့်

(ဈ) အင်ဂျင်နီယာပညာ ှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ
ှင့်အညီ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူ ှင့် နည်းပညာ
ကLမ်းကျင်သူများ စE်ဆက်မြပတ် ေလ့လာသင်က
= ားမ; ရရှိ ိုင်ေစရန်
တာ၀န်ခံ၀န်က
? ီးဌာန ှင့် အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စု၀န် ?ကီး
ဌာနများ၊ အခ
ြ ားအဖွဲ>အစည်းများသို< အ ?ကံြပ@ခ
ြ င်း ှင့် လိုအပ်သည်
များကို ပ့ံပိုးကူညီြခင်း၊ စE်ဆက်မြပတ် ဖွံ> Cဖိ@းတိုးတက်ေရးအတွက်
စာေတွ> ှင့်

လက်ေတွ>သင်တန်းများ၊

အလုပ်`ုံေဆွးေ ွးပွဲများ ှင့်

ညီလာခံများကို ?ကီးမှ]းကျင်းပခ
ြ င်း၊ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ှင့် ေဒသ
ဆိုင်ရာအဖွဲ> အစည်းအေဝးများ၊ ညီလာခံများသို< ိုင်ငံကိုယ်စားပ
ြ @၍
ပါ၀င်တက်ေရာက် ိုင်ရန် စီမံ ေဆာင်ရွက် ေပးခ
ြ င်း၊
(ည) အင်ဂျင်နီယာပညာ ှင့်

နည်းပညာဆိုင်ရာ

အဆင့်အတန်း ြမင့်မား

ေစေရးအတွက် သုေတသန ှင့် ဖွံCဖိ@းေရးလုပ်ငန်းများ ှင့် စပ်လျE်း၍
တာ၀န်ခံ၀န်က
? ီးဌာန ှင့် အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စု၀န်က
? ီးဌာန
များ၊ အခ
ြ ားအဖွဲ>အစည်းများသို< အ ?ကံြပ@ခ
ြ င်း ှင့် ကူညီြခင်း၊
( ဋ) ြမန်မာ ိုင်ငံအတွင်း ေဆာင်ရွက်သည့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ အတိုင်ပင်ခံ
အင်ဂျင်နီယာများ ှင့်

အင်ဂျင်နီယာ ှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်း

ကုမ2ဏီများ၊ အဖွဲ>အစည်းများ၊ ကန်ထ`ိုက်တာ ှင့် ကန်ထ`ိုက်
လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ေသာ ကုမ2ဏီများ ှင့် စပ်လျE်း၍ သတ်မှတ်ထား
ေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စံချိန်စံX"န်းများ ှင့် လုပ်ငန်းအေခ
ြ ခံ
စံ ;န်းများ ကိုက်ညီမ; ရှိ/မရှိ တာ၀န်ခံ၀န်က
? ီးဌာန၏ ခွင့်ြပ@ချက်
သို<မဟုတ်

X"န်က
= ားချက် ှင့်အညီ

စိစစ်Cပီး

သက်ဆိုင်ရာ

ြပည်ေထာင်စု၀န်က
? ီးဌာန ှင့်အစိုးရအဖွဲ>အစည်းများသို< သေဘာထား
ြပန်က
= ားခ
ြ င်း၊
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( ဌ) ေကာင်စီသည်
ေကာင်စီ ှင့်
အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>တို<၏
လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် ဤ ဥပေဒ ှင့်အညီ
တာ၀န်ခံ၀န်က
? ီးဌာန၏ ခွင့်ြပ@ချက်ဖ
ြ င့် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ@ပ်
ဦးစီေသာ `ုံးအဖွဲ>ကို ဖွဲ>စည်း ြခင်း၊
( ဍ) ေကာင်စီ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ အထေမ
ြ ာက်ေအာင်ြမင်ေစရန်
တာ၀န်ခံ၀န်က
? ီးဌာနက
အခါအားေလျာ်စွာ
ေပးအပ်ေသာ
လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း။
၁၀။ ေကာင်စီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) ေအာက်ပါ လုပ်ငန်းေကာ်မတီများကို ဖွဲ>စည်း ြခင်း ှင့် ယင်းေကာ်မတီ
အသီးသီး၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို သတ်မှတ်ြခင်း(၁) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်စိစစ်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊
(၂) အင်ဂျင်နီယာအထူး ြပ@ပညာရပ်ဆိုင်ရာ

အရည်အေသွးစိစစ်

အသိအမှတ်ြပ@ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊
(၃) ကျင့်၀တ်သိကVာထိန်းသိမ်းေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊
(၄) စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊
(၅) စံချိန်စံX"န်းများ၊ လုပ်ငန်းအေခ
ြ ခံစံ ;န်းများ ှင့် အင်ဂျင်နီယာ
ဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးများ ြပ@စုေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊
(၆) အင်ဂျင်နီယာပညာ စE်ဆက်မ ြပတ် သင်က
= ားေရး လုပ်ငန်း
ေကာ်မတီ၊
(၇) အင်ဂျင်နီယာပညာဆိုင်ရာ ကုမ2ဏီများ၊ အဖွဲ>အစည်းများအား
စိစစ်အသိအမှတ်ြပ@ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊
(၈) လိုအပ်ချက်အရ

ဖွဲ>စည်းသင့်သည့်

ေကာ်မတီများ။
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အခ
ြ ားလုပ်ငန်း

( ခ) အင်ဂျင်နီယာအထူး ြပ@ပညာရပ်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ>
များ ဖွဲ>စည်း ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ဂ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးခ
ြ င်း၊ ထုတ်ေပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း ှင့်
ကာလအကန<်အသတ်ြဖင့် `ုတ်သိမ်း ြခင်း ှင့် ပယ်ဖျက်ြခင်း၊
(ဃ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးခ
ြ င်း ှင့် စပ်လျE်း၍ သီး ြခား
ကင်းလွတ်ခွင့်များ သတ်မှတ်ေပးခ
ြ င်း ှင့် လိုအပ်ေသာ စည်းမျE်း
စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ြခင်း၊
( င) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ှင့်စပ်လျE်း၍ သက်တမ်းသတ်မှတ်ြခင်း၊ သက်တမ်း
တိုး ြမWင့်ေပးခ
ြ င်း ှင့် သက်တမ်းတိုး ြမWင့်ေပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း၊
( စ) မှတ်ပုံတင်ေ =ကး၊ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုး ြမWင့်ေ =ကး ှင့် မှတ်ပုံတင်
သက်တမ်းတိုးရန် ပျက်ကွက်သည့် ရက်လွန်ေ =ကးတို<ကို သတ်မှတ်
ြခင်း၊
(ဆ) ိုင်ငံေတာ်အတွက် အကျိ@းပ
ြ @မည့် ကိစHရပ်များကို ိုင်ငံတကာ၊
ေဒသဆိုင်ရာ ှင့် ြပည်တွင်း ြပည်ပရှိ အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်၊
နည်းပညာရှင်များ ှင့် ဆက်သွယ်ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ြခင်း။
၁၁။ ေကာင်စီသည်

ဤဥပေဒပါ

ရည်ရွယ်ချက်များကို

ထိေရာက်စွာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် ိုင်ေရးအတွက် မိမိ၏ တာ၀န် ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
ကို အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>သို< လ"ဲအပ်တာ၀န်ေပး ိုင်သည်။
၁၂။ ေကာင်စီသည်

ေကာင်စီ ှင့်

အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>တို<၏

လုပ်ငန်း

တာ၀န်များကို ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချ@ပ် ဦးေဆာင်ေသာ `ုံးအဖွဲ>ကို
လိုအပ်သလို ဖွဲ>စည်း တာ၀န်ေပးအပ် ိုင်သည်။ တိုင်းေဒသ ?ကီး ှင့်ြပည်နယ်များ
တွင် ေကာင်စီ၏ `ုံးအဖွဲ>ခွဲးများ ဖွင့်လှစ်ရန် လိုအပ်လာပါက မှတ်ပုံတင်အရာရှိ
တစ်ဦးစီ ဦးေဆာင်ေသာ `ုံးအဖွဲ>ခွဲးများကို လိုအပ်သလို ဖွဲ>စည်းတာ၀န်ေပး
အပ် ိုင်သည်။
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အခန်း(၅)
ေကာင်စီ၀င်အြဖစ်မှရပ်စဲြခင်း
၁၃။ ေအာက်ပါအေ =ကာင်း တစ်ရပ်ရပ် ေပ5ေပါက်သည့်အခါ ေကာင်စီသည်
အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>၏ အဆိုြပ@ချက်ြဖင့် ေကာင်စီ၀င် တစ်ဦးအား ေကာင်စီ၀င်
အဖ
ြ စ်မှ ရပ်စဲရမည်(က)

ုတ်ထွက်ြခင်း၊

( ခ) ေကာင်စီသို<

ခွင့်ပန်ြခင်းမရှိဘဲ

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ရန်

သုံး ?ကိမ်ဆက်တိုက် ပျက်ကွက်ြခင်း၊
( ဂ) ေကာင်စီသို< ခွင့်ပန်ခ
ြ င်းမရှိဘဲ ေကာင်စီ ှင့် ေခ
ြ ာက်လ ှင့်အထက်
ကင်းကွာြခင်း၊
(ဃ) မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်ကို
`ုပ်သိမ်းခံရြခင်း

သို<မဟုတ်

ကာလ

အကန<်အသတ်ြဖင့်

မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာစာရင်းမှ

ပယ်ဖျက်ခံရြခင်း၊
( င) အကျင့်စာရိတF ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ြပစ်မ;တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျ]းလွန်မ;
ေ =ကာင့် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရ ြခင်း၊
( စ) ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်ယွင်းသည်ဟု ေကာင်စီက စစ်ေဆးေတွ>ရှိြခင်း၊
(ဆ) စိတ်ေရာဂါစွဲကပ်ခ
ြ င်း၊

အသိဥာဏ်ပျက်ယွင်း ြခင်း

သို<မဟုတ်

ကိုယ်အဂါ9 ချိ@<ယွင်း ြခင်းေ =ကာင့်ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားအေ =ကာင်း တစ်ရပ်
ရပ်ေ =ကာင့်ြဖစ်ေစ ေကာင်စီ၏လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို ေဆာင်ရွက်
ိုင်စွမ်းမရှိြခင်း၊
( ဇ) ကွယ်လွန်ြခင်း။
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အခန်း(၆)
အစည်းအေဝးများ ကျင်းပခ
ြ င်း
၁၄။ အစည်းအေဝးများကို

ေအာက်ပါအတိုင်း

သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ

ကျင်းပေဆာင်ရွက်ရမည်(က) ေကာင်စီ၏ ပုံမှန်အစည်းအေဝးကို သုံးလလJင် အနည်းဆုံး တစ်က
? ိမ်
ကျင်းပပ
ြ @လုပ်ြခင်း ှင့်

လိုအပ်ပါက

အထူးအစည်းအေဝးများ

ကျင်းပခ
ြ င်း၊
( ခ) အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ> အစည်းအေဝးကို တစ်လလJင် အနည်းဆုံး
တစ်က
? ိမ် ကျင်းပပ
ြ @လုပ်ြခင်း ှင့် လိုအပ်ပါက အထူးအစည်းအေဝး
များ ကျင်းပခ
ြ င်း၊
( ဂ) ေကာင်စီ၀င်ဦးေရ၏ အနည်းဆုံး ေလးပုံတစ်ပုံ (၂၅ ရာခိုင် ;န်း)
အေရအတွက်က

တရား၀င်

စာဖ
ြ င့်

ေရးသားေတာင်းဆိုလJင်

အထူးအစည်းအေဝးကို ေခ5ယူေပးခ
ြ င်း။
၁၅။ အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ေကာင်စီ၏ အနီးကပ်ဆုံး
ကျင်းပမည့် အစည်းအေဝးတွင် တင်ြပ၍ အတည်ြပ@ချက်ရယူရမည်။
၁၆။ ေကာင်စီသည် မိမိ၏ေဆာင်ရွက်ချက်များကို တာ၀န်ခံ၀န်က
? ီးဌာနသို< အခါ
အားေလျာ်စွာ အသိေပး တင်ြပရမည်။
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အခန်း(၇)
ဘ^ာေရး
၁၇။ ေကာင်စီသည် ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် ေအာက်ပါရေငွများဖ
ြ င့် ရန်ပုံေငွ တစ်ရပ် ထူေထာင်ရမည်။
(က) မှတ်ပုံတင်ေ =ကး၊ ှစ်စE်ေ =ကး၊ ရက်လွန်ေ =ကး ှင့် အခ
ြ ားရခွင့်ရှိေသာ
ေငွများ၊
( ခ) ြပည်တွင်း၊

ြပည်ပရှိ

အဖွဲ>အစည်း ှင့်

အလှ]ရှင်များထံမှ

လှ]ဒါန်းေငွ ှင့် ေထာက်ပံ့ေငွများ၊
( ဂ) ရန်ပုံေငွမှ တရား၀င် တိုးပွားေငွများ။
၁၈။ ေကာင်စီသည်(က) မိမိရန်ပုံေငွြဖင့် သီး ြခားရပ်တည် ိုင်ရန် ?ကိ@ပမ်းအားထုတ်ရမည်၊
(ခ) မိမိရန်ပုံေငွြဖင့်

ရပ်တည်ရာတွင်

တာ၀န်ခံ၀န်က
? ီးဌာနမှ
ခွင့် ြပ@ချက်ြဖင့်

တစ်ဆင့်

လုံေလာက်မ;မရှိပါက
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ>၏

ြပည်ေထာင်စုရန်ပုံေငွမှ

ကျခံသုံးစွဲ ိုင်ရန်

တင်ြပေတာင်းခံ ိုင်သည်။
၁၉။ ေကာင်စီသည်

ဘ^ာေရးဆိုင်ရာ

ေဆာင်ရွက်ချက်များကို

တည်ဆဲဘ^ာေရးစည်းမျE်း၊ စည်းကမ်း X"န်က
= ားချက်များ ှင့်အညီ စနစ်တကျ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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အခန်း(၈)
ဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ၊
နည်းပညာကLမ်းကျင်သူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ေလJာက်ထားခ
ြ င်း ှင့် ထုတ်ေပးခ
ြ င်း
၂၀။ ြပည်တွင်း

ြပည်ပရှိ

အင်ဂျင်နီယာတက\ သိုလ်၊

နည်းပညာတက\ သိုလ်၊

တစ်ခုခုကြဖစ်ေစ၊ နည်းပညာေကာလိပ် ှင့် နည်းပညာသိပ2ံ

တစ်ခုခုကြဖစ်ေစ၊

အပ် ှင်းေသာ နည်းပညာဘွဲ> သို<မဟုတ် နည်းပညာဒီပလိုမာ ရရှိသူသည်
ဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

သို<မဟုတ်

ကLမ်းကျင်သူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ

ရရှိလိုပါက

နည်းပညာ

ေကာင်စီသို< ေလJာက်ထားရမည်။
၂၁။ (က) ေကာင်စီ၏ကိုယ်စား အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>သည် ပုဒ်မ ၂၀ အရ
ေလJာက်ထားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ စိစစ်Cပီး ခွင့် ြပ@ပါက
သတ်မှတ်ထားသည့် မှတ်ပုံတင်ေ =ကး ေပးသွင်းေစ၍ စည်းကမ်း
ချက်များ သတ်မှတ် Cပီး ဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူ မှတ်ပုံတင်
လက်မှတ်၊ နည်းပညာကLမ်းကျင်သူ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပး
ြခင်း သို<မဟုတ် ခွင့်မ ြပ@ပါက ဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူ မှတ်ပုံတင်
လက်မှတ်၊ နည်းပညာကLမ်းကျင်သူ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးရန်
ြငင်းပယ်ြခင်း ြပ@ ိုင်သည်။
( ခ) ပုဒ်မခွဲ(က) အရ ဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊
နည်းပညာကLမ်းကျင်သူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

ထုတ်ေပးသည့်အခါ

ယင်းဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊

နည်းပညာ

ကLမ်းကျင်သူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၏ သက်တမ်းကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။
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၂၂။ ဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ နည်းပညာကLမ်းကျင်သူ
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရရှိသူသည် မိမိ၏ ဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူ မှတ်ပုံတင်
လက်မှတ်၊ နည်းပညာကLမ်းကျင်သူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်း တိုး ြမWင့်လိုပါက
သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး ရက်ေပါင်း ၆၀ ?ကိ@တင်၍ ေကာင်စီသို<
ေလJာက်ထားရမည်။ ယင်းသို< သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလ ေကျာ်လွန်သွားပါက
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ရက်လွန်ေ =ကးေပးသွင်း Cပီး ေလJာက်ထား ိုင်သည်။
၂၃။ ေကာင်စီ၏ကိုယ်စား

အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>သည်

ပုဒ်မ

၂၂

အရ

ေလJာက်ထားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ စိစစ်ပ
C ီး ခွင့်ြပ@ပါက သတ်မှတ်
ထားသည့် သက်တမ်းတိုး ြမWင့်ေ =ကး ေပးသွင်းေစ၍ ဘွဲ>ရနည်းပညာ ကLမ်းကျင်သူ
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ နည်းပညာကLမ်းကျင်သူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို သက်တမ်း
တိုးေပးခ
ြ င်း သို<မဟုတ် ခွင့်မြပ@ပါက သက်တမ်းတိုး ြမWင့်ေပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း
ြပ@ ိုင်သည်။
၂၄။ (က) မှတ်ပုံတင်နည်းပညာကLမ်းကျင်သူလက်မှတ်
သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလ

ရရှိထားသူသည်

ြပည့်ေြမာက်ပါက

နည်းပညာကLမ်းကျင်သူလက်မှတ်

ရရှိရန်

မှတ်ပုံတင်ဘွဲ>ရ

သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်

အညီ ေကာင်စီသို< ေလJာက်ထားရမည်။
( ခ) ေကာင်စီ၏ကိုယ်စား အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>သည် အင်ဂျင်နီယာ
အထူး ြပ@ပညာရပ်အလိုက် ေကာင်စီက ကျင်းပေသာ စစ်ေဆးမ;များ
ကိုေအာင်ြမင်၍ မှတ်ပုံတင်ဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူ၏ သတ်မှတ်
အရည်အချင်းများ ှင့် ြပည့်မီေသာ မှတ်ပုံတင်နည်းပညာကLမ်းကျင်သူ
အား စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ မှတ်ပုံတင်ဘွဲ>ရနည်းပညာ
ကLမ်းကျင်သူလက်မှတ် ထုတ်ေပးရမည်။
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၂၅။ (က) မှတ်ပုံတင်ဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူလက်မှတ်

ရရှိထားသူသည်

သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလပ
ြ ည့်ေြမာက်ပါက မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာ
လက်မှတ် ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ေကာင်စီသို< ေလJာက်
ထား ိုင်သည်။
( ခ) ေကာင်စီ၏ကိုယ်စား အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>သည် အင်ဂျင်နီယာ
အထူးြပ@ပညာရပ်အလိုက် ေကာင်စီက ကျင်းပေသာ စစ်ေဆးမ;များကို
ေအာင်ြမင်၍ မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာ၏ သတ်မှတ်အရည်အချင်းများ
ှင့်

ြပည့်မီေသာ

မှတ်ပုံတင်ဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူအား

စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်
ထုတ်ေပးရမည်။
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အခန်း (၉)
အင်ဂျင်နီယာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ေလJ
ေလJာက်ထားခ
ြ င်း ှင့်ထုတ်ေပးခ
ြ င်း
၂၆။ ြပည်တွင်း ြပည်ပရှိ အင်ဂျင်နီယာတက\ သိုလ် တစ်ခုခုက ြဖစ်ေစ၊ နည်းပညာ
တက\ သိုလ်

တစ်ခုခုကြဖစ်ေစ၊

အပ် ှင်းေသာ

အင်ဂျင်နီယာပညာဆိုင်ရာဘွဲ>

ရရှိသူသည်လည်းေကာင်း၊ ေကာင်စီက အသိအမှတ်ြပ@ထားေသာ အင်ဂျင်နီယာ
ပညာရပ် ှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဌာန၊ အဖွဲ>အစည်းတစ်ခုခုက ထုတ်ေပးသည့်
အသိအမှတ်ြပ@လက်မှတ် ရရှိထားပ
C ီး ေကာင်စီက သတ်မှတ်သည့် အရည်အချင်း
ြပည့်မီသူသည် လည်းေကာင်း၊ မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ် ရရှိလိုပါက
သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ေကာင်စီသို< ေလJာက်ထားရမည်။
၂၇။ (က) ေကာင်စီ၏ကိုယ်စား အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>သည် ပုဒ်မ ၂၆ အရ
ေလJာက်ထားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ စိစစ်Cပီး ခွင့် ြပ@ပါက
သတ်မှတ်ထားသည့်

မှတ်ပုံတင်ေ =ကး

ေပးသွင်းေစCပီး

စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်
ထုတ်ေပးခ
ြ င်း သို<မဟုတ် ခွင့်မ ြပ@ပါက မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာ
လက်မှတ် ထုတ်ေပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပ@ ိုင်သည်။
( ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ် ထုတ်ေပးသည့်
အခါ ယင်း မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်၏ သက်တမ်းကို
သတ်မှတ်ေပးရမည်။
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၂၈။ (က) မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ် ရရှိထားသူသည် သတ်မှတ်ထား
သည့် ကာလပ
ြ ည့်ေြမာက်ပါက မှတ်ပုံတင်အ ?ကီးတန်း အင်ဂျင်နီယာ
လက်မှတ် ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ ေကာင်စီသို< ေလJာက်
ထားရမည်။
( ခ) ေကာင်စီ၏ကိုယ်စား အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>သည် အင်ဂျင်နီယာ
ပညာရပ်အလိုက်
ေအာင်ြမင်၍

ေကာင်စီက

ကျင်းပေသာ

စစ်ေဆးမ;များကို

မှတ်ပုံတင်အ ?ကီးတန်းအင်ဂျင်နီယာ၏

သတ်မှတ်

အရည်အချင်းများ ြပည့်မီသူအား စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ် Cပီး
မှတ်ပုံတင်အ ?ကီးတန်းအင်ဂျင်နီယာလက်မှတ် ထုတ်ေပးရမည်။
၂၉။ (က) မှတ်ပုံတင်အ ?ကီးတန်းအင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်
သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလ

ရရှိထားသူသည်

ြပည့်ေြမာက်ပါက

မှတ်ပုံတင်

အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်လက်မှတ် ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်အညီ
ေကာင်စီသို< ေလJာက်ထားရမည်။
( ခ) ေကာင်စီ၏ကိုယ်စား

အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>သည်

သတ်မှတ်

အရည်အချင်းများ ြပည့်မီသူအား စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍
မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးရမည်။
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၃၀။ (က) သတ်မှတ်ချက်များ ှင့်ကိုက်ညီေသာ ိုင်ငံြခားသား အင်ဂျင်နီယာက
မှတ်ပုံတင်ကန<်သတ်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်
ထုတ်ေပးရန်
ေကာင်စီသို<
ေလJာက်ထားလာပါက
ေကာင်စီ၏ကိုယ်စား
အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>သည် လုပ်ကိုင်ခွင့် ြပ@ေသာ အင်ဂျင်နီယာ
ပညာရပ် အမျိ@းအစား ှင့် အဆင့်အတန်း၊ လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပ@ေသာ
ေနရာေဒသ၊ လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပ@ေသာ အချိန်ကာလ ှင့် အခ
ြ ား
စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်Cပီး ေလJာက်ထား လာသူအား
မှတ်ပုံတင်ေ =ကး ှင့် ှစ်စE်ေ =ကး ေပးသွင်းေစလျက် ဤဥပေဒအရ
မှတ်ပုံတင်ကန<်သတ် အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ် ထုတ်ေပး ိုင်သည်။
( ခ) အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများ ှင့် စပ်လျE်း၍ အာဆီယံ အပ
ြ န်အလှန်
အသိအမှတ်ြပ@ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ
အစီအမံအရ
သတ်မှတ်ချက်များ
ှင့်ကိုက်ညီေသာ ိုင်ငံြခားသား မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်က
မှတ်ပုံတင်ကန<်သတ်အင်ဂျင်နီယာပညာရှင် လက်မှတ်ထုတ်ေပးရန်
ေကာင်စီသို< ေလJာက်ထားလာပါက ေကာင်စီ၏ ကိုယ်စား
အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>သည် လုပ်ကိုင်ခွင့် ြပ@ေသာ အင်ဂျင်နီယာ
ပညာရပ်အမျိ@းအစား ှင့် အဆင့်အတန်း၊ လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပ@ေသာ
ေနရာေဒသ၊
လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပ@ေသာ
အချိန်ကာလ ှင့်
အခ
ြ ားစည်းကမ်းများ
သတ်မှတ်ပ
C ီး
ေလJာက်ထားလာသူအား
မှတ်ပုံတင်ေ =ကး ှင့် ှစ်စE်ေ =ကး ေပးသွင်းေစလျက် ဤဥပေဒအရ
မှတ်ပုံတင်ကန<်သတ်အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်လက်မှတ်ကို ထုတ်ေပး
ိုင်သည်။
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အခန်း (၁၀)
၁၀)
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားေသာ
အင်ဂျင်နီယာ၊ ဘွဲ>ရနည်
ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူ ှင့် နည်းပညာကLမ်းကျင်သူများ ၏
တာ၀
တာ၀န် ှင့် ရပိုင်ခွင့်များ
၃၁။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားေသာ

အင်ဂျင်နီယာ၊

ဘွဲ>ရနည်းပညာ

ကLမ်းကျင်သူ ှင့် နည်းပညာကLမ်းကျင်သူများသည် (က) ဤဥပေဒအရ

ထုတ်ြပန်ထားေသာ

နည်းဥပေဒများ၊

လုပ်ထုံး

လုပ်နည်းများ၊ အမိန<် ှင့် X"န်က
= ားချက်များကို လိုက်နာ ရမည်။
( ခ) ေကာင်စီက

သတ်မှတ်သည့်

အင်ဂျင်နီယာ၊

ဘွဲ>ရနည်းပညာ

ကLမ်းကျင်သူ ှင့် နည်းပညာကLမ်းကျင်သူများ၏ ကျင့်၀တ်သိကVာ
များကို လိုက်နာ ေစာင့်ထိန်းရမည်။
( ဂ) မိမိပညာရပ် ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ သတ်မှတ်ထားသည့် အင်ဂျင်နီယာ
ပညာ ှင့် နည်းပညာလုပ်ငန်းများကို တရား၀င် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဃ) မိမိရရှိထားေသာ
အမည် ှင့်

သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အရ

ယှE်တွဲ

အသုံး ြပ@ ိုင်ေသာ

မိမိ

အေခ5အေဝ5များကို

သတ်မှတ်ချက် ှင့်အညီ သုံးစွဲ ိုင်ခွင့်ရှိသည်။
( င) ေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များ တိုးတက်ေအာင်ြမင်ေစေရးအတွက်
ေကာင်စီသို< အ ?ကံြပ@ခွင့်ရှိသည်။
( စ) မိမိ၏နစ်နာချက်များကို

ေကာင်စီသို<

တင်ြပခွင့်ရှိသည့်အြပင်

ေကာင်စီ၏ အ ?ကံဥာဏ်ကိုလည်း ရယူ ိုင်ခွင့်ရှိသည်။
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၃၂။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားေသာ

အင်ဂျင်နီယာ၊

ဘွဲ>ရနည်းပညာ

ကLမ်းကျင်သူ၊ နည်းပညာကLမ်းကျင်သူများ သည် ပုဒ်မ ၃၁ ပုဒ်မခွဲ (က) မှ (စ)ထိ
အကျ@ံး၀င်ေသာ တာ၀န် ှင့် ရပိုင်ခွင့်များအပ
ြ င် သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျE်းစည်းကမ်း
သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်။
၃၃။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားေသာ

အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များသည်

ေကာင်စီက သတ်မှတ်သည့် အရည်အချင်း ြပည့်မီလJင် ေကာင်စီ၀င် အဖ
ြ စ်
ေရွးချယ်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
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အခန်း (၁၁)
၁၁)
စီမံခန<်ခွဲေရးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းအရ အေရးယူြခင်း
၃၄။ မည်သည့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိသူမဆို

ဤဥပေဒပါ

ြပဌာန်းချက်

တစ်ရပ်ရပ်ကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒ၊
အမိန<် ှင့် X"န်က
= ားချက်တို<ပါ တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါ
ေဖာက်ဖျက်ေ =ကာင်း

စည်းကမ်းချက်
ေတွ>ရှိပါက

တစ်ရပ်ရပ်ကို

ေသာ်လည်းေကာင်း၊

အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>သည်

ထိုသူအား

ေအာက်ပါ စီမံခန<်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ြပစ်ဒဏ် တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ် ိုင်သည် (က) သတိေပးခ
ြ င်း၊
( ခ) သင့်ေလျာ်ေသာ ဒဏ်ေ =ကးေငွ ေပးေဆာင်ေစခ
ြ င်း၊
( ဂ) ကာလအကန<်အသတ်ြဖင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို `ုပ်သိမ်း ြခင်း၊
(ဃ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း။
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အခန်း (၁၂)
၁၂)
အယူခံြခင်း
၃၅။ အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>က
သို<မဟုတ်

ချမှတ်သည့်

ဆုံး ြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို

စီမံခန<်ခွဲေရးဆိုင်ရာ

မေကျနပ်သူသည်

ြပစ်ဒဏ်

ယင်းချမှတ်ေသာ

ြပစ်ဒဏ် သို<မဟုတ် ဆုံး ြဖတ်ချက်ကို လက်ခံရရှိေသာေန<မှ ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း
ေကာင်စီသို< အယူခံ၀င် ိုင်သည်။
၃၆။ ေကာင်စီသည် ပုဒ်မ ၃၅ အရ အယူခံမ;တွင် အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>၏
ြပစ်ဒဏ် သို<မဟုတ် ဆုံး ြဖတ်ချက်ကို အတည်ြပ@ခ
ြ င်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သို<မဟုတ်
ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပ@ ိုင်သည်။
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အခန်း(၁၃)
၁၃)
တားမ
ြ စ်ချက် ှင့်ြပစ်ဒဏ်များ
၃၇။ အစိုးရဌာန ှင့် အစိုးရအဖွဲ>အစည်းများတွင် ခန<်ထားေသာ အင်ဂျင်နီယာ
၀န်ထမ်းများက တာ၀န်အရ ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်းမှအပ မည်သူမJ ဤဥပေဒအရ
ထုတ်ြပန်ေသာ

နည်းဥပေဒများ ြဖင့်

သတ်မှတ်ထားသည့်

အများပ
ြ ည်သူ

ေဘးအ Fရာယ်ြဖစ်ေစ ိုင်မည့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းများကို

ေကာင်စီက

ထုတ်ေပးေသာ

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

မရှိဘဲ

လုပ်ကိုင် ြခင်းမပ
ြ @ရ။
၃၈။ မည်သည့်အင်ဂျင်နီယာ၊ ဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူ သို<မဟုတ် နည်းပညာ
ကLမ်းကျင်သူမဆို မိမိရရှိေသာ အဆင့်အတန်း ှင့် မေလျာ်ညီေသာဘွဲ> အေခ5
အေဝ5 စကားရပ်များကို မိမိ၏အမည် ှင့် ယှE်တွဲ၍ သုံး ;န်း ြခင်းမပ
ြ @ရ။
၃၉။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားေသာ မည်သည့် အင်ဂျင်နီယာ၊ ဘွဲ>ရနည်းပညာ
ကLမ်းကျင်သူ သို<မဟုတ် နည်းပညာကLမ်းကျင်သူမJ (က) မိမိ၏ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို အခ
ြ ားသူတစ်ဦးဦးအား လ"ဲေြပာင်းေပး
ြခင်း သို<မဟုတ် အသုံးြပ@ေစခ
ြ င်း မပ
ြ @ရ၊
( ခ) မိမိ၏ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက်သည့် ြပစ်ဒဏ် သို<မဟုတ်
ေကာင်စီ၏ ဆုံး ြဖတ်ချက် ချမှတ်ြခင်း ခံရပါက ဤဥပေဒ ှင့်အညီ
ေကာင်စီသို< အဆိုပါပ
ြ စ်ဒဏ် သို<မဟုတ် ဆုံး ြဖတ်ချက် ချမှတ်သည့်
ေန<မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း ေကာင်စီသို< ြပန်လည်အပ် ှံရန်
ပျက်ကွက်ြခင်း မရှိေစရ။
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၄၀။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၇ ပါတားမ
ြ စ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ေ =ကာင်း ြပစ်မ;ထင်ရှား
စီရင်ြခင်း ခံရလJင် ထိုသူသည်

ှစ် ှစ်ထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊

ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ြခင်းခံရမည်။
၄၁။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားေသာ မည်သည့် အင်ဂျင်နီယာ၊ ဘွဲ>ရနည်းပညာ
ကLမ်းကျင်သူ ှင့် နည်းပညာကLမ်းကျင်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၈ ပါ တားမ
ြ စ်ချက်ကို
ေဖာက်ဖျက်ေ =ကာင်း ြပစ်မ;ထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလJင် ထိုသူသည် တစ် ှစ်
ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ
ချမှတ်ြခင်းခံရမည်။
၄၂။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားေသာ မည်သည့် အင်ဂျင်နီယာ၊ ဘွဲ>ရနည်းပညာ
ကLမ်းကျင်သူ ှင့် နည်းပညာကLမ်းကျင်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၉ ပါ တားမ
ြ စ်ချက်ကို
ေဖာက်ဖျက်ေ =ကာင်း ြပစ်မ;ထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလJင် ထိုသူသည် တစ် ှစ်ထက်
မပိုေသာ

ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊

ေငွဒဏ်ဖ
ြ စ်ေစ၊

ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး

ြဖစ်ေစ

ချမှတ်ြခင်းခံရမည်။
၄၃။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားေသာ မည်သည့် အင်ဂျင်နီယာ၊ ဘွဲ>ရနည်းပညာ
ကLမ်းကျင်သူ ှင့် နည်းပညာကLမ်းကျင်သူမဆို ဤဥပေဒ ှင့်အညီ ထုတ်ြပန်ေသာ
တား ြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေ =ကာင်း ြပစ်မ;ထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလJင်
ထိုသူသည် ေခ
ြ ာက်လထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊
ဒဏ် ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ခ
ြ င်းခံရမည်။
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အခန်း(၁၄)
၁၄)
အေထွေထွ
၄၄။ ဤဥပေဒ မပ
ြ 0ာန်းမီက တည်ရှိခဲ့သည့် ြမန်မာ ိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာစိစစ်ေရး
ဘုတ်အဖွဲ>က အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဦးအား ထုတ်ေပးခဲ့ေသာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
ှင့် ၎င်း၏သက်တမ်းသည် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးေသာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
ှင့်သက်တမ်းဟု မှတ်ယူရမည်။
၄၅။

ိုင်ငံ့၀န်ထမ်းမဟုတ်ေသာ ေကာင်စီ၀င်၊ အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>၀င် ှင့် ပုဒ်မ

၁၀ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ ဖွဲ>စည်းသည့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ>များ၏ အဖွဲ>၀င်အား
ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို ထမ်းေဆာင်ေနချိန်တွင် ြပည်သူ<၀န်ထမ်း
ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၄၆။

ိုင်ငံ၀န်ထမ်းမဟုတ်ေသာ ေကာင်စီ၀င် ှင့် အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>၀င်များ

သည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ>၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် တာ၀န်ခံ၀န်က
? ီးဌာနက
သတ်မှတ်ထားသည့် စရိတ် ှင့် ခံစားခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည်(က) တာဝန်ခံဝန်က
? ီးဌာနက

အခါအားေလျာ်စွာ

သတ်မှတ်ထားသည့်

ခံစားခွင့်များကို ရရှိ ိုင်ခွင့် ရှိြခင်း၊
(ခ) တာ၀န်အရ ခရီးသွားလာရပါက အမှန်တကယ်ကုန်ကျထားသည့်
ခရီးစရိတ် ှင့်

တာဝန်ခံဝန်က
? ီးဌာနက

အခါအားေလျာ်စွာ

သတ်မှတ်ထားသည့် ေန<တွက်စရိတ် ကို ခံစားခွင့်ရှိြခင်း၊
29

(ဂ) ေကာင်စီ ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ အစည်းအေဝးများ တက်ေရာက်ရပါက
တာဝန်ခံဝန်က
? ီးဌာနက

အခါအားေလျာ်စွာ

သတ်မှတ်ထားသည့်

ချီး ြမWင့်ေငွကို ခံစားခွင့်ရှိြခင်း။
၄၇။ ဤဥပေဒအရ ြပစ်မ;တစ်ခုခုြဖင့် တရားစွဲဆိုရာတွင် တာ၀န်ခံ၀န်က
? ီးဌာန၏
?ကိ@တင်ခွင့်ြပ@ချက်ကို ရယူရမည်။
၄၈။ ဤဥပေဒအရ လုပ်ငန်းတာ၀န်တစ်ရပ်ရပ်ကို သေဘာ`ိုး ြဖင့် ေဆာင်ရွက်
ေ =ကာင်း

ထင်ရှားလျင်

ေကာင်စီ၀င်၊

အလုပ်အမ;ေဆာင်အဖွဲ>၀င် ှင့်

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၀င် တစ်ဦးဦးအား တရားမေ =ကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ ြပစ်မ;ေ =ကာင်း
အရြဖစ်ေစ တာ၀န်မရှိေစရ။
၄၉။ ဤဥပေဒ

ြပ0ာန်းသည့်

ေန<ရက်မှစ၍

အစိုးရဌာန ှင့်

အစိုးရအဖွဲ>

အစည်းများတွင် ခန<်ထားသည့် အင်ဂျင်နီယာ၊ ဘွဲ>ရနည်းပညာကLမ်းကျင်သူ ှင့်
နည်းပညာကLမ်းကျင်သူများသည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရရှိေရးကို သက်ဆိုင်ရာ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ှင့်အညီ ေကာင်စီသို< ေလJာက်ထား ိုင်သည်။
၅၀။ တာ၀န်ခံ၀န်က
? ီးဌာနသည် ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို ေကာင်စီက
ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် ိုင်ေရးအတွက် လိုအပ်သည်
များကို ေပါင်းစပ်ညWိ ိ;င်း ေထာက်ပံ့ ကူညီေပးရမည်။
၅၁။ ေကာင်စီသည် ြပည်တွင်း ြပည်ပရှိ အဖွဲ>အစည်း ှင့် အလှ]ရှင်များထံမှ
လှ]ဒါန်း

ပစHည်းများ

နည်းပညာဆိုင်ရာ ှင့်

တည်ဆဲဥပေဒများ ှင့်အညီ လက်ခံေဆာင်ရွက် ိုင်သည်။
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အခ
ြ ားအကူအညီများကို

၅၂။ ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် (က) တာ၀န်ခံ၀န်က
? ီးဌာနသည်
နည်းဥပေဒများ၊

ေကာင်စီ ှင့်ညWိ ;ိင်း၍

စည်းမျE်း ှင့်စည်းကမ်းများကို

လိုအပ်ေသာ
ြပည်ေထာင်စု

အစိုးရအဖွဲ>၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ထုတ်ြပန် ိုင်သည်။
( ခ) ေကာင်စီသည် တာ၀န်ခံ၀န်က
? ီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် လိုအပ်
ေသာ အမိန<်ေ =ကာ်ြငာစာ၊ အမိန<်၊ X"န်က
= ားချက်များ ှင့် လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန် ိုင်သည်။
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