
 
 

စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြ င်းဆုိင်ရာ ဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  ပြ ညေ်ထာငစ်ုလွှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၂၈။ ) 

၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း  ၇  ရက် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ  ၃  ရက်) 

  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာသ်ည် ဤဥပေဒကို ပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤဥပေဒကို စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြ င်းဆိုင်ရာဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။  ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်းအဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက် 
ေစရမည်- 

(က) အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်  ပြ ည်ေထာင်စု 
အစိးုရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။  

( ခ ) စံချိန်စံညွှန်း ဆိုသည်မှာ နယ်ပယ်တစ်ခုတွင်ရှိေသာ သက်ဆိုင်ရာက တစ်ခု၌ 
အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်ပြ ည့်မီေစရန်ရည်ရွယ်၍ စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ သက်ဆိုင် 
သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ အဖဲွ့အစည်းက အများသေဘာတူညီချက်ကို အေခြ ခ၍ံ 
 ပြ ုစုေရးဆွဲအတည်ပြ ုထားသည့် ေယဘုယျနှင့်အကိမ်ကိမ် အသုံးချနိုင်ေသာ 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ေဆာင်ရွက်မှုသွင် ပြ င် လက္ခဏာများ 
သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏အကျိုးဆက်များကို ဖွင့်ဆိုရှင်းပြ သည့်သတ်မှတ်ချက်များကို 
ဆိုသည်။ 

( ဂ ) စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြ င်း ဆိုသည်မှာ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မည့် ကိစ္စတစ်ခုတွင် 
ထုတ်လုပ်သူများနှင့် စားသုံးသူများ၊ သုံးစွဲသူများ၏ အကျိုးအတွက် လက်ေတွ့ 
အသံုးဝင်မှုအေခြ အေနနှင့်ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး လုိအပ်ချက်များကုိ ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားပြ ီး စီးပွားေရးတိုးတက်မြ င့်မားေစရန် သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ စုေပါင်း 
ပါဝင်၍ စံချိန်စံညွှန်းေရးဆွဲသတ်မှတ်သည် ့ေဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများကုိ ဆိုသည်။  

(ဃ)  မြ န်မာနုိင်ငံစံချိန်စံညွှန်း ဆုိသည်မှာ အမျို းသားစံချိန်စံညွှန်းေကာင်စီက သတ်မှတ်ေသာ 
အမျို းသားစံချိန်စံညွှန်းကို ဆိုသည်။  

( င )   ပြ ည်ပနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်း ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခုတွင ်ဥပေဒအရ လုပ်ပိုင်ခွင် ့
ရိှေသာ အဖဲွ့အစည်းက သတ်မှတ်ေသာ ယင်းနုိင်ငံ၏ အမျို းသားစံချိန်စံညွှန်းကုိဆုိသည်။ 

( စ ) ေဒသဆုိင်ရာစံချိန်စံညွှန်း ဆုိသည်မှာ ေဒသဆုိင်ရာစံချိန်စံညွှန်းအဖဲွ့က သတ်မှတ်ေသာ 
စံချိန်စံညွှန်းကိ ုဆိုသည်။ 

(ဆ) ေဒသဆုိင်ရာစံချိန်စံညွှန်းအဖဲွ့ ဆုိသည်မှာ အာဆီယံေဒသဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်း သုိ့မဟုတ် 
ဥေရာပေဒသဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်းက့ဲသုိ့ေသာ အဖဲွ့အစည်းများ၏ စံချိန်စံညွှန်းအဖဲွ့ကုိ 
ဆိုသည်။ 
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( ဇ ) အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာစံချိန်စံညွှန်း ဆိုသည်မှာ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်း အဖွဲ့ 

တစ်ခုခုက သတ်မှတ်ေသာ စံချိန်စံညွှန်းကုိဆုိသည်။ 

( ဈ ) မဖြ စ်မေနလုိက်နာရမည့်စံချိန်စံညွှန်း ဆိုသည်မှာ လူ့ကျန်းမာေရး၊ ပုဂ္ဂလိက ပစ္စည်း 

လံုခြ ုံေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းေကာင်စီက ဤဥပေဒအရ မဖြ စ်မေန 

လိုက်နာရမည်ဟု သတ်မှတ်သည့်  စံချိန်စံညွှန်းကို ဆိုသည်။ 

(ည) ဆန္ဒအေလျာက်လုိက်နာနုိင်သည့်  စံချိန်စံညွှန်း ဆိုသည်မှာ မဖြ စ်မေနလိုက်နာရမည့် 

စံချိန်စံညွှန်းတွင်  အကျ ံုးမဝင်ေသာ စံချိန်စံညွှန်းကိ ုဆိုသည်။ 

( ဋ ) အသိအမှတ်ပြ ုလွှာ ဆိုသည်မှာ အရည်အေသွးေထာက်ခံချက် ထုတ်ေပးနိုင်ေရး 

အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာစစ်ေဆးမှု၊ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးမှုနှင့်လိုအပ်ေသာ 

အခြ ားဝန်ေဆာင်မှုများကုိ ေဆာင်ရွက်နုိင်စွမ်းရိှေကြ ာင်း အသိအမှတ်ပြ ုေသာ ဤဥပေဒ 

အရ ထုတေ်ပးသည့် အေထာက်အထားလက်မှတ်ကိုဆိုသည်။ 

( ဌ )  အရည်အေသွးေထာက်ခံချက် ဆိုသည်မှာ ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်၊ 

ဝန်ေဆာင်မှုဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီေကြ ာငး် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးသည့် 

ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ကုိဆုိသည်။ 

( ဍ )  စံချိန်စံညွှန်းဆုိင်ရာအမှတ်တံဆိပ ်ဆိုသည်မှာ အသိအမှတ်ပြ ုေကြ ာင်း အမှတ်တံဆိပ် 

နှင့် အရည်အေသွးအမှတ်တံဆိပ်များ ဖြ စ်ေသာ ထုတ်ကုန်အရည်အေသွးအမှတ်တံဆိပ်၊ 

ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွးအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဝန်ေဆာင်မှုအရည်အေသွး 

အမှတ်တံဆိပ်တို့ ပါဝင်သည်။ 

( ဎ )  ဥပေဒအရတိကျစွာတုိင်းတာခြ င်းနည်းပညာ ဆိုသည်မှာ တရားဝင်ထိန်းချုပ်ေရး၊ 

ကုန်သွယ်ေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 

တုိ့နှင့်သက်ဆုိင်ေသာ သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်သည့် အရည်အေသွးနှင့် ယံုကြ ည်စိတ်ချ 

ရေသာ တိုင်းတာမှုများကို  ပြ ည့်စုံတိကျေစရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရ 

အဖဲွ့အစည်းက သတ်မှတ်သည့် စီမံခန့်ခဲွေရးဆုိင်ရာ၊ ဥပေဒပြ ုေရးဆုိင်ရာနှင့်နည်းပညာ 

ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အစီအစဉ်တစ်ရပ်လုံးကို ဆိုသည်။ 

(ဏ)  ေကာင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရဖွဲ့စည်းသည် ့အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းေကာင်စီကို 

ဆိုသည်။ 

(တ)  ေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရဖဲွ့စည်းသည့် စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းေကာ်မတီကို 

ဆိုသည်။ 

(ထ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ သိပ္ပံနှင ့်နည်းပညာဝန်ကးီဌာနက စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြ င်း 

ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ေပးေသာ ဦးစီးဌာနကုိ ဆုိသည်။ 
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အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည် - 

(က)  မြ န်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းများကိ ုသတ်မှတ်နိုင်ရန်၊ 

( ခ ) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ယငး်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ၊ ထုတ်လုပ်မှု 
နည်းစဉ်များနှင် ့ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ အရည်အေသွးကိ ု  မြ င့်မားေစပြ ီး  ပြ ည်ပ 
ပို့ကုန်မြ ငှ့်တင်ေရး အေထာက်အကူပြ ုနိုင်ရန်၊ 

( ဂ ) သွင်းကုန်များနှင့်ထုတ်ကုန်များသည် သတ်မှတ်ထားသည့်စံချိန်စံညွှန်းေအာက် 
မနိမ့်ကျေကြ ာင်းနှင့်လုံ ခြ ုံမှုရှိ ပြ ီး ကျန်းမာေရးနှင့် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေကြ ာင်း 
အာမခံခြ င်း ဖြ င့် စားသုံးသူများနှင် ့သုံးစွဲသူများကိ ုအကာအကွယ်ေပးနိုင်ရန်၊ 

(ဃ) ထုတ်ကုန်များနှင့်လည်းေကာင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်များနှင့်လည်းေကာင်း၊ ဝန်ေဆာင်မှု 
လုပ်ငန်းများနှင့်လည်းေကာင်း ဆက်စပ်ေနေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ အန္တရာယ်ကျေရာက် 
 ခြ င်းမှ ကာကွယ်ေရးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြ စ်များ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးတုိ့ကုိ 
အေထာက်အကူပြ ုနိုငရ်န်၊ 

( င ) သတ်မှတ်ထားေသာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်မကိုက်ညီသည့် အရည်အေသွးပြ ည့်မီ ခြ င်း 
မရိှေသာ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ေဘးဥပဒ်မကင်းေသာကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ 
ထိခိုက်နိုင်ေသာ ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ဖြ န့်ဖြ ူးခြ ငး်နငှ့် နိုင်ငံအတွင်းသို့ တင်သွင်း 
 ခြ ငး်မ ှကာကွယ်နိုင်ရန်၊  

( စ ) အပြ ည် ပြ ည်ဆိ ုင်ရာ လွတ်လပ်ေသာ ကုန်သွယ်မှုေဒသများ ထူေထာင်ရာတွင် 
အေထာက်အကူဖြ စ်ေစရန်နှင့် ကုန်သွယ်ေရးဆုိင်ရာ နည်းပညာအတားအဆီးများကုိ 
ေလျှာ့ချနိုင်ရန်၊ 

(ဆ)  မြ န်မာ့အမျိုးသားဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ်နှင့်အညီ  မြ န်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးနှင့် 
လူမှုေရးဆုိင်ရာ ဖံွ့ဖြ ိုးတုိးတက်မှုအတွက် စံချိန်စံညွှန်းများကုိ အသံုးချ၍ တုိင်းပြ ည်၏ 
နည်းပညာလွှဲေပြ ာင်းေပးမှုနှင် ့နည်းပညာတီထွင်မှုတို့ကို လွယ်ကူေချာေမွ့ေစရန်။  

အခန်း(၃) 

အမျိုးသားစံချန်ိစံညွှန်းေကာင်စီ ဖဲွ့စည်းခြ င်းနှင် ့ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၄။ အစိးုရအဖွဲ့သည်-  

(က) အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းေကာင်စီကို အဖွဲ့ဝင် ၃၀ ဦး ထက်မပိုေသာ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြ င့် 
ေအာက်ပါ အတိုင်းဖွဲ့စည်းရမည်- 

(၁) အစုိးရအဖဲွ့က တာဝန်ေပးေသာ  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးတစ်ဦး ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) ဝန်ကးီဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ အဖွဲ့ဝင်များ 

(၃) အစိးုရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များ အဖွဲ့ဝင်များ 
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(၄) ထင်ေပါ်ေကျာ် ကြ ားသည့် ဂုဏ်သတင်းရိှေသာ ပုဂ္ိုဂ လ်များနှင့် 
အခြ ားသင့်ေလျာေ်သာ ပုဂ္ဂုလ်များ 

အဖွဲ့ဝင်များ 

(၅) ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ် အတွင်းေရးမှူ း 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေကာင်စီဖွဲ့စည်းရာတွင် လိုအပ်ပါက ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် တွဲဖက် 
အတွင်းေရးမှူ းတို့ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

( ဂ )  ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ဖဲွ့စည်းထားေသာေကာင်စီကုိ လုိအပ်သလုိ  ပြ င်ဆင်ဖဲွ့စည်းနုိင်သည်။ 

၅။ ေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည်- 

(က) ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် မူဝါဒ 
ချမှတ်ခြ ငး်နငှ့် လမ်းညွှန်ခြ ငး်၊ 

( ခ )  အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်  ပြ ည်ပနိုင်ငံ 
စံချိန်စံညွှန်းများအနက်သင့်ေလျာ်ေသာ စံချိန်စံညွှန်းများကိ ုလက်ခံ၍  ဖြ စ်ေစ၊  မြ န်မာ 
နိုင်ငံ၏အေခြ အေနနှင် ့အညီ ေပြ ာင်းလဲ၍ဖြ စ်ေစ  မြ န်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းကို 
သတ်မှတ် ခြ င်း၊ 

( ဂ )  ကုန်ကြ မ်းပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာ၊ ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်၊ စမ်းသပ် 
စစ်ေဆးနည်းများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်  မြ န်မာနုိင်ငံ 
စံချိန်စံညွှန်းကိ ုသတ်မှတ်ခြ ငး်၊  

(ဃ)  သွင်းကုန်ပစ္စည်းနှင့်ပုိ့ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်   မြ န်မာနုိင်ငံစံချိန်စံညွှန်းကုိ သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

( င )   မြ န်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းများတွင် မဖြ စ်မေနလိုက်နာရမည့် စံချိန်စံညွှန်းများကို 
သတ်မှတ်ခြ င်း၊  

( စ )  မြ န်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းများကို သက်ဆိုင်ရာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မှု 
လုပ်ငန်းများက လက်ခံကျင့်သုးံေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊  

(ဆ) စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ် သုံးစွဲခွင့်ရယူထားေသာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းက 
သက်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မှု ရှိ၊ 
မရှိ စမ်းသပ်စစ်ေဆးရန် ေကာ်မတီသို့  အခါအားေလျာ်စွာ ညွှန်ကြ ားခြ င်း၊ 

( ဇ ) အသိအမှတ်ပြ ုလွှာနှင့် အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်များ ထုတ်ေပးခြ င်းဆိုင်ရာ 
စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

( ဈ ) အသိအမှတ်ပြ ုလွှာနှင့် အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာ်မတီ၏ 
တင်ပြ ချက်ကို အဆုံးအဖြ တေ်ပးခြ ငး်၊ 

(ည) အသိအမှတ်ပြ ုလွှာရရှိေသာ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ေပးမည့် အရည်အေသွး 
ေထာက်ခံချက် အမျိုးအစားတစ်ခုစီ၏ စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်များကို 
အတည်ပြ ုခြ င်း၊ 

( ဋ )  ဥပေဒအရ တိကျစွာ တိုင်းတာခြ င်းနည်းပညာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဆာင်ရွက်ရန် 
ေကာ်မတီသို့ လိုအပ်သလို ညွှန်ကြ ား ခြ င်း၊ 
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( ဌ ) အသိအမှတ်ပြ ုလွှာပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ု ေဖာက်ဖျက်ေကြ ာင်း စစ်ေဆး 
ေတွ့ရှိလျှင် အသိအမှတ်ပြ ုလွှာရရှိေသာ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သုိ့မဟုတ် 
ပုဂ္ိုဂ လ်အားသတိေပးခြ င်း၊ အသိအမှတ်ပြ ုလွှာကုိ ကာလအကန့်အသတ်ဖြ င့် ရပ်ဆုိင်းခြ င်း 
သုိ့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြ င်း၊ 

( ဍ )  မြ န်မာနုိင်ငံစံချိန်စံညွှန်းဆုိင်ရာကိစ္စများနှင့် ရန်ပံုေငွဆုိင်ရာကိစ္စများကို အစုိးရအဖဲွ့သုိ့ 
အခါအားေလျာ်စွာ အစီရငခ်ံတင်ပြ ခြ ငး်။ 

အခန်း(၄) 

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းေကာ်မတီဖဲွ့စည်းခြ င်းနှင် ့လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၆။ ေကာင်စီသည်- 

(က) ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ် သို့မဟုတ် အခြ ားသင့်ေလျာ်သည့် ပညာရှင် 
တစ်ဦးဦးက ဥက္ကဋ္ဌအဖြ စ်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်း 
များမှ ပုဂ္ိုဂ လ်များ၊ သက်ဆုိင်ရာအစုိးရ မဟုတ်ေသာ အဖဲွ့အစည်းများမှ ကုိယ်စားလှယ် 
များ၊ သိပ္ံပနှင့်အင်ဂျင်နီယာဆုိင်ရာ ပညာရှင်များနှင့် ဥပေဒပညာရှင်များက အဖဲွ့ဝင်များ 
အဖြ စ်လည်းေကာင်းပါဝင်သည့် စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းေကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်းရမည်။ 

( ခ )  ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အတွင်းေရးမှူးကို သတ်မှတ်တာဝန်ေပးအပ် ပြ ီး 
လုိအပ်ပါက ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် တဲွဖက်အတွင်းေရးမှူးတုိ့ကုိ သတ်မှတ်တာဝန် ေပးအပ် 
နိုင်သည်။ 

( ဂ )  ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ဖဲွ့စည်းထားေသာ ေကာ်မတီကုိ လုိအပ်သလုိ  ပြ င်ဆင်ဖဲွ့စည်းနုိင်သည်။ 

၇။ ေကာ်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည်- 

(က)   မြ န်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းများကိ ုေရးဆွဲ၍ ေကာင်စီသို့ တင်ပြ ခြ ငး်၊ 

( ခ )  စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကုိက်ညီသည့် ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နုိင်ရန် လုိအပ်သည့် နည်းပညာ၊ 
ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်နှင့် စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများကုိ သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

( ဂ ) ထုတ်ကုန်များကုိ အခါအားေလျာ်စွာ စစ်ေဆး၍ မဖြ စ်မေနလုိက်နာရမည့်  မြ န်မာနုိင်ငံ 
စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြ တ်ခြ င်း၊ 

(ဃ) သွင်းကုန်ပစ္စည်းနှင် ့ပို့ကုန်ပစ္စည်းများသည်  မြ န်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းနှင် ့ကိုက်ညီခြ င်း 
ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးနိုင်ရန ်ညှိနိှုင်းစီစဉ်ေပးခြ ငး်၊ 

( င ) အသိအမှတ်ပြ ုလွှာထုတ်ေပးရန်နှင့်သက်တမ်းတုိးမြ င့်ှေပးရန် ကိစ္စရပ်များကုိ ထပ်ဆင့် 
စိစစ်၍ ေကာင်စီသို့ တင်ပြ ခြ ငး်၊ 

( စ ) ဥပေဒအရ တိကျစွာတုိင်းတာခြ င်း နည်းပညာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်ကုိ ေကာင်စီသုိ့ 
တင်ပြ ခြ င်းနှင့်ေကာင်စီ၏ညွှန်ကြ ားချက်နှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊  

(ဆ) ထုတ်ကုန်၊ အသုံး ပြ ုေသာ ကုန်ကြ မ်းပစ္စည်း၊ နည်းပညာ၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်နှင့် 
စက်ကိရိယာ တန်ဆာပလာများသည် သက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီခြ င်း 
ရှ ိ၊ မရှ ိ သိရှ ိနိ ုင်ရန် အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်ရရှ ိသူ၏ လုပ်ငန်းခွင်သိ ု ့ 
အခါအားေလျာ်စွာ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးခြ ငး်နှင့် စစ်ေဆးေစခြ ငး်၊ 
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( ဇ ) စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြ င်းဆိုင်ရာသင်တန်းများနှင့် ေဆွးေနွးပွဲများကျင်းပခြ ငး်၊  

( ဈ )  မြ န်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းကို ေဈးကွက်နှင့်အခြ ားအေခြ အေနများအရ လိုအပ်ပါက 
 ပြ င်ဆင်နိုင်ရန် ေကာင်စီသို့ အကံပြ ုတင် ပြ ခြ င်း၊  

(ည)  မြ န်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းများကိုေရးဆွဲ၍ မဖြ စ်မေနလိုက်နာရမည့် စံချိန်စံညွှန်းနှင့် 
ဆန္ဒအေလျာက် လိုက်နာနိုင်သည့် စံချိန်စံညွှန်းများကို အကံပြ ုချက်ဖြ င် ့ေကာင်စီသို့ 
ခွဲ ခြ ားတင်ပြ ခြ ငး်၊ 

( ဋ ) ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် နည်းပညာဆပ်ေကာ်မတီများ 
ဖဲွ့စည်းခြ င်းနှင့် ယင်းဆပ်ေကာ်မတီများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

( ဌ ) ေကာင်စီက အခါအားေလျာ်စွာေပးအပ်သည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ 

၈။ ေကာ်မတီသည်- 

(က)  မူဝါဒနှင် ့သက်ဆိုင်ေသာ အေရးကီးသည့်ကိစ္စများကိ ု ေကာင်စီသို ့ တင် ပြ ၍ 
အဆုံးအဖြ တ်ခံယူေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ခ )  မိမိတို ့၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာကို သတ်မှတ်ချက်များနှင် ့အညီ 
ေကာင်စီသို့ တင်ပြ ရမည်။ 

အခန်း(၅) 

အသိအမှတ်ပြ ုလွှာ ေလျှာက်ထားခြ င်းနှင့် ထုတ်ေပးခြ င်း 

၉။ အရည်အေသွးေထာက်ခံချက် ထုတ်ေပးခွင့်ရရိှလုိေသာ  ပြ ည်တွင်း၊  ပြ ည်ပမှ ဌာန၊ အဖဲွ့အစည်း 
တစ်ခုခုသည်လည်းေကာင်း၊ အရည်အေသွးေထာက်ခံချက် ထုတ်ေပးခွင့်ရိှသည့် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း 
တစ်ခုခုနှင့်ဆက်နွယ်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်လိုေသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် 
လည်းေကာင်း အသိအမှတ်ပြ ုလွှာရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို့ ေလျှာက်ထား 
ရမည်။ 

၁၀။ ဦးစီးဌာနသည် အသိအမှတ်ပြ ုလွှာရရိှရန် ပုဒ်မ ၉ အရ ေလျှာက်ထားချက်ကုိ လက်ခံရရိှသည့် 
အခါ ေလျှာက်ထားေသာဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းနှင့်ပုဂ္ိုဂ လ်များက နည်းပညာဆုိင်ရာစစ်ေဆးမှုများ၊ ဓာတ်ခဲွ 
စမ်းသပ်စစ်ေဆးမှုများနှင့် အခြ ားလုိအပ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်နုိင်စွမ်း ရိှ၊ မရိှ 
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြ ီး သေဘာထားမှတ်ချက်ဖြ င့် ေကာ်မတီမှတစ်ဆင့် ေကာင်စီသို့ 
တင်ပြ ရမည်။ 

၁၁။ ေကာင်စီသည် ဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက်ကို စိစစ်သုံးသပ်၍အသိအမှတ်ပြ ုလွှာ 
ထုတ်ေပးရန ်သို့မဟုတ်  ငြ င်းပယ်ရန်ဆုံးဖြ တ်ပြ းီ ေကာ်မတီမှတစ်ဆင့်ဦးစီးဌာနသို့ အေကြ ာင်းကြ ား 
ရမည်။ 

၁၂။ အသိအမှတ်ပြ ုလွှာရရှိသည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အသိအမှတ် 
 ပြ ုေကြ ာင်း အမှတ်တံဆိပ်ကိ ုသုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။ 

၁၃။ ဦးစီးဌာနသည် ေကာင်စီ၏ ဆုံးဖြ တ်ချက်နှင့်အညီေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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၁၄။ (က)  အသိအမှတ်ပြ ုလွှာရရှိေသာ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် 
အသိအမှတ် ပြ ုလွှာကို သက်တမ်းတိုး မြ ှင် ့လိုပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင် ့အညီ 
ဦးစီးဌာနသို့  ေလျှာက်ထားရမည်။ 

( ခ )  ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေလျှာက်ထားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 
စိစစ်ပြ ီး သေဘာထားမှတ်ချက်ဖြ င့် ေကာ်မတီမှတစ်ဆင့် ေကာင်စီသို့ တင်ပြ ရမည။် 

၁၅။ (က) ေကာင်စီသည် ပုဒ်မ ၁၄၊ ပုဒ်မခွ ဲ(ခ) အရ တင်ပြ ချက်ကိ ုစိစစ်ပြ းီ အသိအမှတ်ပြ ုလွှာ 
သက်တမ်းတိုး မြ ှင့်ေပးခြ င်း သို့မဟုတ် အသိမှတ်ပြ ုလွှာသက်တမ်း တိုးမြ ှင့်ေပးရန် 
 ငြ ငး်ပယ်ခြ င်း  ပြ ုနိုင်သည်။ 

( ခ ) ေကာင်စီသည် အသိအမှတ် ပြ ုလွှာသက်တမ်း၊ အသိအမှတ် ပြ ုလွှာေကြ းနှင် ့ 
အသိအမှတ်ပြ ုလွှာ သက်တမ်းတိုးမြ ှင့်ခများကို သတ်မှတ်ရမည်။ 

၁၆။ အသိအမှတ်ပြ ုလွှာရရှိေသာ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသည်- 

(က)  ထုတ်ေပးနိုင်သည့် အရည်အေသွးေထာက်ခံချက် အမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက် 
စံချိန်စံညွှန်းဆုိင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်ကုိ ေကာင်စီ၏ အတည်ပြ ုချက်ရယူပြ းီ ဦးစီးဌာနတွင် 
မှတ်ပုံတင်ရမည်။ 

( ခ )  အရည်အေသွးေထာက်ခံချက် ထုတ်ေပးသည့် လုပ်ငန်းများစာရင်းကုိ သတ်မှတ်ချက် 
များနှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ ရမည်။ 

အခန်း(၆) 

အရည်အေသွးေထာက်ခံချက် ရရိှရန် ေလျှာက်ထားခြ င်းနှင့် ထုတ်ေပးခြ င်း 

၁၇။ အရည်အေသွးေထာက်ခံချက် ရရိှလုိသူသည်  ဦးစီးဌာန၏ အသိအမှတ် ပြ ုလွှာရရိှေသာ ဌာန၊ 
အဖွဲ့အစည်းသုိ့ ေလျှာက်ထားရမည်။ 

၁၈။ အသိအမှတ်ပြ ုလွှာရရှိေသာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ စမ်းသပ် 
စစ်ေဆး၍ စည်းကမ်းချက်များပါရိှသည့် ေအာက်ပါအရည်အေသွးေထာက်ခံချက် အမျိုးအစားများကုိ 
ထုတ်ေပးခွင် ့ရှိသည်-  

(က)  ထုတ်ကုန်အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်၊ 

( ခ )  ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်၊ 

( ဂ )  ဝန်ေဆာင်မှုအရည်အေသွးေထာက်ခံချက်။ 

အခန်း(၇) 

ေကာ်မတီ၏အေရးယူပုိင်ခွင့် 

၁၉။ အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်ရရိှသူက သက်ဆုိင်ရာေထာက်ခံချက်ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ 
ေဖာက်ဖျက်ေကြ ာင်း စစ်ေဆးေတွ့ရိှလျှင် ေကာ်မတီသည် ေအာက်ပါအေရးယူမှု တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဆံုးဖြ တ် 
ေဆာင်ရွက်နိုင်သည် - 

  (က)  သတိေပးခြ င်း၊ 

( ခ )  အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြ င့် ရပ်ဆိုင်းခြ င်း၊ 

( ဂ )  အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်ကို ပယ်ဖျက်ခြ ငး်။ 
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၂၀။  အသိအမှတ်ပြ ုလွှာရရိှသူက သက်ဆုိင်ရာ အသိအမှတ်ပြ ုလွှာပါ စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ 

ေဖာက်ဖျက်ေကြ ာင်း စစ်ေဆးေတွ့ရှိလျှင် ေကာ်မတီသည် ေအာက်ပါအေရးယူမှု တစ်ရပ်ရပ်ကို 

ဆုံးဖြ တ်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည် - 

(က)  သတိေပးခြ င်း၊ 

( ခ )  အသိအမှတ်ပြ ုလွှာကုိ ကာလအကန့်အသတ်ဖြ င့်ရပ်ဆိုင်းခြ ငး်၊ 

( ဂ )  အသိအမှတ်ပြ ုလွှာကုိ ပယ်ဖျက်ခြ ငး်။ 

အခန်း(၈) 

အယူခံခြ င်း 

၂၁။ ေကာ်မတီက ပုဒ်မ ၁၉ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၂၀ အရ ဆုံးဖြ တ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ အေရးယူမှု 

တစ်ရပ်ရပ်ကုိဖြ စ်ေစ၊ ေကာ်မတီကချမှတ်ေသာ အခြ ားဆံုးဖြ တ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိဖြ စ်ေစ မေကျနပ်သူသည် 

ဆုံးဖြ တ်ချက်ချမှတ်သည် ့ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း ေကာင်စီသို့ အယူခံနုိင်သည်။ 

၂၂။ ေကာင်စီသည် ေကာ်မတီ၏ အေရးယူေဆာင်ရွက်မှု သုိ့မဟုတ် ဆံုးဖြ တ်ချက်ကုိ အတည်ပြ ုခြ င်း၊ 

ပယ်ဖျက် ခြ ငး်နှင့်  ပြ င်ဆင်ေပြ ာငး်လဲခြ င်း  ပြ ုနိုင်သည်။  

၂၃။ ေကာင်စီ၏ ဆုံးဖြ တ်ချက်သည် အပြ းီအပြ တ်ဖြ စ်ေစရမည်။ 

အခန်း(၉) 

 ပြ စ်မှုနှင့်ပြ စ်ဒဏ်များ 

၂၄။ မည်သူမဆို အသိအမှတ်ပြ ုလွှာမရရှိဘဲ အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်ကို ထုတ်ေပးေကြ ာင်း 

 ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထုိသူကုိ သံုးနှစ်ထက်မပုိေသာေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ကျပ်သိန်းသံုးဆယ် 

ထက် မပိုေသာ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစချမှတ်ရမည်။ 

၂၅။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါပြ ုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ပြ ုလုပ်ေကြ ာင်း  ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် 

ထုိသူကုိ သံုးနှစ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ကျပ်သိန်းသံုးဆယ်ထက် မပုိေသာ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ 

ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည-် 

(က)  စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုခုကို အတုပြ ုလုပ်ခြ ငး်၊ 

( ခ )  ေကာင်စီက သံုးစဲွခွင့်ပြ ုထား ခြ င်း သုိ့မဟုတ် အတည်ပြ ုထားခြ င်းမရိှေသာ စံချိန်စံညွှန်း 

ဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်ကိ ုအသုံးပြ ုခြ င်း၊ 

( ဂ )  ေကာင်စီကသတ်မှတ်သည် ့ မဖြ စ်မေနလိုက်နာရမည့် စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီခြ ငး် 

မရိှေကြ ာင်းသိလျက်နှင့်ဖြ စ်ေစ၊ သိရန်အေကြ ာင်းရိှလျက်နှင့်ဖြ စ်ေစ၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုကုိ 

ေကြ ာ်ငြ ာ ခြ င်း၊ ေရာင်းချ ခြ င်း၊ ေရာင်းချရန်အလုိ့ငှာ လက်ဝယ်ထားရိှခြ င်း၊ ဝန်ေဆာင်မှု 

တစ်ခုခုကုိ ေကြ ာ်ငြ ာခြ ငး်၊ ဝန်ေဆာင်မှုတစ်ခုခုကို ေဆာင်ရွက်ခြ င်း။  
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၂၆။ အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်ရရိှသူ မည်သူမဆုိ သက်ဆုိင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကုိက်ညီခြ င်း 

မရှိေသာ ထုတ်ကုန်ေပါ်တွင် ဖြ စ်ေစ၊ ဝန်ေဆာင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြ စ်ေစ စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ 

အမှတ်တံဆိပ်ကုိ အသံုးပြ ုလျှင် ထုိသူကုိ တစ်နှစ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်း 

ထက်မပုိေသာ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။  

အခန်း (၁၀) 

ရန်ပုံေငွထူေထာင်သံုးစဲွခြ င်း 

၂၇။  ေကာ်မတီသည် မိမိ၏ရန်ပုံေငကွိုေအာက်ပါရေငွများဖြ င် ့ထူေထာင် ပြ ီး ဘ ာေရး လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းနှင့်အညီ သုံးစွဲရမည် - 

(က) စံချိန်စံညွှန်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အခြ ားစာအုပ်စာတမ်းများကို 

ေရာင်းချရေငွများ၊ 

( ခ )  အဖွဲ့ ဝင်ေကြ းများ၊ 

( ဂ )  ဝန်ေဆာင်မှုအတွက် ရရှိေငွများ၊ 

(ဃ) နိုင်ငံေတာ ်ဘ ာရန်ပုံေငွမှ ေထာက်ပံ့ေငွများ။ 

၂၈။  ေကာ်မတီ၏ ရန်ပုံေငွနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရအသိအမှတ်ပြ ုစာရင်းစစ်များက စစ်ေဆး၍ 

စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို ေကာင်စီမှတစ်ဆင့်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ ဘ ာေရးနှစ်အလိုက် 

တင်သွင်းရမည်။ 

အခန်း(၁၁) 

အေထွေထွ 

၂၉။  အရည်အေသွးေထာက်ခံချက်ရရိှသူ၊ ယင်း၏ ကုိယ်စားလှယ်နှင့် လုပ်ငန်းဆက်ခံသူတုိ့သည် 

မဖြ စ်မေနလိုက်နာရမည့် စံချိန်စံညွှန်းများကိ ုလိုက်နာရမည်။ 

၃၀။ (က) ဝန်ကီးဌာနသည် ေကာင်စီဝင်များနှင့်ေကာ်မတီဝင်များ၏ ချီးမြ င့်ှေငွနှင့်စရိတ်များကုိ 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င် ့သတ်မှတ်ရမည်။ 

 ( ခ ) ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ သတ်မှတ်ေသာ ချီး မြ ှင် ့ေငွနှင့်စရိတ်များကို 

လည်းေကာင်း၊ ေကာင်စီနှင့်ေကာ်မတီတုိ့၏ ရံုးလုပ်ငန်းများကုိလည်းေကာင်း တာဝန်ယူ 

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၁။ ဤဥပေဒပါ  ပြ စ်မှုများကိ ုရဲအေရးယူပိုင်ခွင့်ရှိေသာ  ပြ စ်မှုအဖြ စသ်တ်မှတ်သည်။ 

၃၂။ ဤဥပေဒအရ တရားစဲွဆုိေသာ  ပြ စ်မှုနှင့်သက်ဆုိင်သည့် သက်ေသခံပစ္စည်းကုိ တရားရံုးေရှ့သုိ့ 

တင်ပို့ရန ် လွယ်ကူခြ င်းမရှိပါက ယင်းသက်ေသခံပစ္စည်းကို တရားရုံးေရှ့သို့ တင်ပို့ ခြ ငး်မပြ ုဘဲ 

မည်ကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းထားေကြ ာင်းကိ ုအစီရင်ခံစာ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ အခြ ားစာရကွ်စာတမး် 

အေထာက်အထားများဖြ င့် တင်ပြ နုိင်သည်။ ယင်းသုိ့ တင်ပြ ခြ င်းကုိ တရားရံုးေရှ့သုိ့ သက်ေသခံပစ္စည်း 

တင်ပြ ဘိသက့ဲသုိ့ မှတ်ယူကာ သက်ဆုိင်ရာတရားရံုးက ဥပေဒနှင့်အညီ စီမံခန့်ခဲွခြ င်းပြ ုနုိင်သည်။ 
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၃၃။ ဤဥပေဒပါပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင-် 

(က) သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာနည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် 

စည်းကမ်းများကို  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ န် 

နုိင်သည်။  

( ခ )  သိပ္ံပနှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာနနှင့် ေကာင်စီတုိ့သည် လုိအပ်ေသာ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ၊ 

အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြ န်နိငု်သည်။   

( ဂ ) ေကာ်မတီနှင့်ဦးစီးဌာနတုိ့သည် လုိအပ်ေသာ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြ ားချက်များကုိ ထုတ်ပြ န် 

နိုင်သည်။ 

 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

 

 

  (ပု)ံ သိန်းစိန် 

 နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 

  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 

 


