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နည်းဥပေဒများ 
(မူ ကြ မ်း) ဒုတိယပုိင်း 

ေကာ်မရှင် 

ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင်များ၏ေဆာင်ရွက်ချက် 

၁၄၀။ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၁ နှင့် ၂၂ တို့အား ကန့်သတ်ခြ င်းမရှိေစဘဲ ေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင် တစဦ်း 

(သို့မဟုတ် ေလာက်ထားလာ တင်ပြ သူနှင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူအဖြ စ် ေဆာင်ရွက်သည့် 

ပုဂို လ်) သည် ယင်းဥပေဒပုဒ်မများတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ပြ ထားသည့် ကိစရပ်တစ်ခုခုတွင် 

အကျို းစီးပွားပါဝင်ပတ်သက်မုရှိေနပါက ေကာ်မရှင်သို့ အတိအလင်း ထုတေ်ဖာ်ေပြ ာ 

ဆိုရမည်။ အဆိုပါ ထုတ်ေဖာ်ေပြ ာဆိုချက်ကို ေကာ်မရှင်၏ အစည်းအေဝးမှတ်တမ်းတွင် 

မှတ်တမ်းပြ ုရမည်ဖြ စ်ပြ းီ အကယ်၍ အဆိုပါကိစရပ်အား အစည်းအေဝးတွင် မေဆွးေနွး 

ပါက ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်သည် ေကာ်မရှင်ရုံးသို့ ထုတ်ေဖာ်ေပြ ာဆိုချက် အေထာက်အထား 

တင်ပြ ရမည်။ 

၁၄၁။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်မှ အကျိုးစီးပွား ပါဝင်ပတ်သက်မုရှိေနသည့် မည်သည့်ကိစတွင်မဆုိ 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်သည်- 

(က) ယင်းကိစရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်မည် ့ဆုံးဖြ တ်ချက်အေပ  လမ်းမုိးရန် နည်းလမ်း 

ရှာေဖွခြ င်း သို့မဟုတ် လမ်းမိုးခြ င်း မပြ ုရ။ 

(ခ) ယင်းကိစရပ်အား ေဆွးေနွးမည့် အစည်းအေဝးတစ်ရပ်ရပ်တွင် ပါဝင်တက်ေရာက် 

 ခြ ငး် မပြ ုရ။ 

(ဂ) ယင်းကိစရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆံုးဖြ တ်ချက်ချမှတ်ရန်အတွက် မဲဆနေပးခြ င်းမရိှေစရ။ 

(ဃ) ယင်းကိစရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များက ေဆွးေနွးခြ ငး် သို့မဟုတ် 

ေကာ်မရှင်ရုံးက လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ ငး် သို့မဟုတ် ေကာ်မရှင်မှ ကိုယ်စားလှယ် 

လဲအပ်ခြ င်းများတွင် တစန်ည်းနည်းဖြ င့် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း မပြ ုရ။ 

ေကာ်မရှင်မှ အစီရင်ခံခြ င်း 

၁၄၂။ ေကာ်မရှင်သည် ဥပေဒပုဒ်မ၂၄ ပုဒ်မခွဲ (ဆ) နှင့်အညီ ေကာ်မရှင်က ခွင့် ပြ ုေသာ  ရင်းနှီး 

 မြ ှုပ်နှံမုလုပ်ငန်းများ၏ ေဆာင်ရွက်ပြ ီးစီးမုနှင့် တိုးတက်ဖြ စ်ေပ မုအေခြ အေနများကို အစိးုရ 

အဖွဲ့ မှတစ်ဆင့်  ပြ ည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သို့ နှစ်စဉ်တင်ပြ အစီရင်ခံရမည်။ ေကာ်မရှင်သည် 

 ပြ ည်ေထာင်စုလတ်ေတာသိ်ု့ နှစ်စဉ်တင်ပြ အစီရင်ခစံာ ေပးပို့ပြ ီးေနာက် အလုပ်ဖွင့်ရက် ၂၀ 

ရက်အတွင်း  မြ န်မာနှင့်အဂလိပ် (၂) ဘာသာဖြ င့် ေရးသားထားေသာ ယငး်နှစ်စဉ်တင်ပြ  

အစီရင်ခံစာအား အများ ပြ ည်သူသိရှိေစရန် ထုတ်ပြ န်ရမည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် ေအာက် 

ေဖာ်ပြ ပါ အချက်အလက်များပါဝင်ရမည်- 
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(က) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမ ုစီးဝင်မုအေခြ အေန၊ 

(ခ) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမု ကးီကြ ပ်သည့်ဌာန၊ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူများအားအကူအညီေပးသည့်ဌာန 

နှင့် တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာန 

တို့၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များအကျဉ်းချုပ် အပါအဝင် ေကာ်မရှင်၏ အဓိက 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များ၊ 

(ဂ) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူများ၏ တိုင်ကြ ားချက်များအတွက် နစ်နာမုေဖြ ရှင်းချက်များ အကျဉ်း 

ချုပ်နှင် ့

(ဃ) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူများအေပ  ချမှတ်သည် ့စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ  ပြ စ်ဒဏ်များစာရင်း။ 

လုပ်ပုိင်ခွင့်များလဲအပ်ခြ င်း 

၁၄၃။ ေကာ်မရှင်သည် ဥပေဒပုဒ်မ ၂၇ နှင့်အညီ ၎င်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင်မ့ျား၊ တာဝန်များ၊ လုပ်ငန်းများ 

အား လဲအပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင်မ့ျား လဲအပ်ရာတွင်- 

(က) စာဖြ င့် ေရးသားလဲအပ်ရမည်၊ 

(ခ) ဥပေဒအရ အတိအလင်းေဖာ်ပြ ထားခြ င်း မရိှလင် ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ပြ ုချက်လိုအပ်ပြ းီ 

ေကာ်မရှင် ဥက  သို့မဟုတ် အတွင်းေရးမှူးက လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်၊ 

(ဂ) ေယဘူယျအားဖြ င့်ဖြ စေ်စ၊ တိကျသည့်ကိစရပ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ကိစရပ်အမျို းအစား 

တစရ်ပ်အတွက်ဖြ စ်ေစ လဲအပ်နိုင်သည်၊ 

(ဃ) လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များအား- 

(၁) သတ်မှတ်ထားသည့် ပုဂိုလ်တစ်ဦး၊ 

(၂) သတ်မှတ်ထားသည့် အဆင့်အတန်းတွင်ရှိေသာ ပုဂိုလ်များ၊ 

(၃) သတ်မှတ်ထားသည့် ရာထူးေနရာအား လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သူ သို့မဟုတ် ယင်း 

ရာထူး၊ ေနရာအတွက ်ခန့်အပ်ထားေသာ ပုဂို လ်တစ်ဦး သို့မဟုတ်  

(၄) သတ်မှတ်ထားသည့် အဆင့်အတန်းတွင်ရှိေသာ ရာထူး၊ေနရာ ပိုင်ဆိုင်သူများ 

သို့မဟုတ် ယင်းရာထူး၊ ေနရာအတွက ် ခန့်အပ်ထားေသာ ပုဂို လ်များထံ 

လဲအပ်နိင်ုသည်။ 

(င) လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင် ့များ လဲအပ်ရာတွင် စည်းကမ်းချက်များ ချမှတ်ခြ င်း၊ 

ကန့်သတ်ခြ င်းပြ ုနိုင်သည်။ 
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(စ) ဥပေဒ၊ ဤနည်းဥပေဒများ သို့မဟုတ် အခြ ားသက်ဆိုင်သည့် ဥပေဒများအရ အတိ 

အလင်း ကန့်သတ်ထားသည့် ကန့်သတ်ချက်များအား ေလးစားလိုက်နာလျက် 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ လဲအပ်နိုင်သည်။ 

(ဆ) လဲအပ်ထားေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များအား အချိန်မေရွးပြ န်လည် 

ရုပ်သိမ်းနုိင်သည်။ 

၁၄၄။ ေကာ်မရှင်မ ှ စည်းကမ်းချက်များ၊ကန့်သတ်ချက်များ ချမှတ်ထားသည်မှတစ်ပါး လုပ်ငန်း 

တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင် ့ လဲအပ်ခြ င်းခံရေသာ ပုဂိုလ်တစ်ဦး (သို့မဟုတ် ပုဂို လ်များ) သည် 

လုပ်ငန်းတာဝန် သို့မဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်အား ကျင့်သုးံေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကာ်မရှင်မှ 

တိုက်ရိုက်ကျင် ့သုံး ေဆာင်ရွက်သကဲ့သုိ့ တူညီေသာနည်းလမ်း၊ တူညီေသာ အကျို း 

သက်ေရာက်မုဖြ င့် ဥပေဒ သို့မဟုတ် ဤနည်းဥပေဒများနှင့်အညီ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်နိုင် 

သည်။ 

၁၄၅။ လုပ်ပိုင်ခွင် ့လဲေပြ ာငး်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသူသည် လုပ်ပုိင်ခွင့်အားကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ဥပေဒ ၉၆၊ ၉၇ နှင့် နည်းဥပေဒ ၁၄၁ပါ  ပြ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ေကာ်မရှင်မှ လုပ်ငန်း 

တာဝန််များ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်သကဲ့သို့ တူညီသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

လုပ်ပိုင်ခွင် ့ လဲေပြ ာငး်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသူသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၉၅ နှင့်အညီ ေကာ်မရှင် 

အဖွဲ့ ဝင်များ နည်းတူကာကွယ်မုရရှိမည်။ 

၁၄၆။ ဆန့်ကျင်မုမရှိေကြ ာင်း သက်ေသပြ နိုင်ခ့ဲလင် လုပ်ပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတာဝန် 

လဲေပြ ာငး်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသူသည် လဲေပြ ာင်းေပးအပ်ခြ င်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ 

နှင့်အညီ လုပ်ပိုင်ခွင် ့သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၄၇။ လဲအပ်ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်းေကြ ာင့် ေကာ်မရှင် သို့မဟုတ် နည်းလမ်းတကျ ဖွဲ့စည်းထားေသာ 

အခြ ားအခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖဲွ့များမှ လဲအပ်ထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်း 

အား ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်အေပ  တားမြ စ်ခြ င်းမရိှေစရ။ 

၁၄၈။ လုပ်ငန်းတာဝန် သို့မဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ လဲအပ်ရာတွင် ချမှတ်ထားေသာ စည်းကမ်း 

ချက်များ၊ ကန့်သတ်ချက်များ သို့မဟုတ် ဥပေဒ သို့မဟုတ် ဤနည်းဥပေဒများအရ ချမှတ ်

ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များ၊ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အညီ လုပ်ပိုင်ခွင့်လဲအပ်ခြ င်းခံရေသာ 

ပုဂို လ်သည် အတွင်းေရးမှူး ဖြ စ်လင် ၎င်းသည် လဲအပ်ခြ င်းခံရသည့် တာဝန် သို့မဟုတ် 

လုပ်ပိုင််ခွင ့်အား ထပ်ဆင့်လဲအပ်နိုင်သည်။ 

 

 



4 
 

နည်းဥပေဒများ 
(မူ ကြ မ်း) ဒုတိယပုိင်း 

အဆုိပြ ုချက်စိစစ်ေရးအဖဲွ့ 

၁၄၉။ ေကာ်မရှင်သည် နည်းဥပေဒ ၆၇ ၌ ပါရှိသည့်  ပြ ာန်းချက်နှင့်အညီ အဆိုပြ ုချက်များအား 

ေလ့လာသုံးသပ်ရာတငွ် ေကာ်မရှငအ်ား ကူညီရန် အဆိုပြ ုချက်စိစစ်ေရးအဖွဲ့အား အမိန့် 

ေကြ ာ်ငြ ာစာထတု်ပြ န်၍ ေကာ်မရှင်ရုံးအတွင်း ဖွဲ့စည်းရမည်။ အဆိုပြ ုချက်စိစစ်ေရးအဖွဲ့ 

တွင် ေကာ်မရှင်မှ ဆုံးဖြ တ်ေရးွချယေ်သာ ေကာ်မရှင်ရုံး၊ ဝန်ကးီဌာန သို့မဟုတ် အခြ ား 

အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖဲွ့အစည်းမှ အရာရှိများပါဝင်နိုင်သည်။ အဆိုပြ ုချက်စိစစ်ေရး 

အဖွဲ့သည် လဲအပ်ထားေသာ တာဝန်များအားေဆာင်ရွက်ရာတွင ်လိုအပ်ပါက အခြ ားအရာရှိ 

များ၏ အကူအညီအား ရယူနိုင်သည်။ 

၁၅၀။ အဆိုပြ ုချက်စိစစ်ေရးအဖွဲ့၏ အခန်းက သည် ေကာ်မရှင်ထံသို့ တင်ပြ သည့် အဆိုပြ ုချက် 

များအားလုံးကို ေလ့လာသုံးသပ်ရန်၊ နည်းဥပေဒ ၆၉တွင်  ပြ ာန်းထားသည့် အဆိုပြ ုချက် 

စိစစ်ေရးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များအား ထည် ့သွင်းစဉ်းစားလျက် ေကာ်မရှင်သို့ အကံပြ ု 

ေထာက်ခံရန်နှင့် အဆိုပြ ုချက်သည် နည်းဥပေဒ ၇၀ အရ လိုအပ်သည့် သတ်မှတ်ချက်အား 

 ပြ ည်မ့ီခြ င်း ရှိ၊ မရှိ စိစစ်အကဲဖြ တ်ရန်  ဖြ စ်သည်။ 

၁၅၁။ အဆိုပြ ုချက်စိစစ်ေရးအဖွဲ့သည် အဆိုပြ ုချကတ်င်ပြ ေသာ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူအား ရင်းနှီး 

 မြ ှုပ်နှံမုလုပ်ငန်းနှင် ့သက်ဆိုင်ေသာ ေမးခွန်းများအား ေဖြ ကြ ားရန ်အဆိုပြ ုချက် စိစစ်ေရး 

အဖွဲ့၏ အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ရန် ဖိတ်ကြ ားနိုင်သည်။ 

၁၅၂။ အဆိုပြ ုချက် စိစစ်ေရးအဖွဲ့သည် အဆိုပြ ုချကအ်ား သတ်မှတ်ချက်များအား  ပြ ည်မ့ီခြ င်း ရှိ၊ 

မရှိ စိစစ်ရန် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူထံမှအချက်အလက်များ ထပ်မံေတာင်းခံနိုင်သည်။ 

၁၅၃။ အဆိုပြ ုချက် စိစစ်ေရးအဖွဲ့သည် ၎င်း၏ တာဝန်များေဆာင်ရွက်ရာတွင် အခွင့်အာဏာရှိ 

သည့် အဖဲွ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်နှင် ့တိုင်ပင်ေဆွးေနွးနိုင်သည်။ 

၁၅၄။ အတွင်းေရးမှူ းသည် အဆိုပြ ုချက်စိစစ်ေရးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များအား 

ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်အမိန့်များ၊ လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများ ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

တုိင်းေဒသကီး သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီ 

၁၅၅။ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်တိုင်းသည် တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ် 

ေကာ်မတီအား ေကာ်မရှင်နှင့် ေကာ်မရှင်ရုံး၏ အကူအညီဖြ င့် အကူးအေပြ ာင်းကာလ 

အတွင်း ဖွဲ့စည်းရမည်ဖြ စ်ပြ ီး ယင်းတိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ် ေကာ်မတီသည် 

ဥပေဒ၊ ဤနည်းဥပေဒများတွင်  ပြ ာန်းထားသည့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 
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(မူ ကြ မ်း) ဒုတိယပုိင်း 

သို့မဟုတ် ေကာ်မရှင်မှ လဲေပြ ာင်းေပးအပမ်ည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

ရရှိရမည်။ 

၁၅၆။ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အတွင်းေရးမှူးသည် တိုငး်ေဒသကးီ သို့မဟုတ် 

 ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီ၏ စီမံခန့်ခွဲေရး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဖြ စ်ပြ းီ ကိစရပ် 

များအား စီမံခန့်ခွဲရမည်။ 

၁၅၇။ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီသည် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ေကာ်မရှင်ရုံးနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ် ေကာ်မတီ 

ဥက သည် လိုအပ်သည်ဟု ထင်မြ င်သည့်အခါတိုင်း ေကာ်မရှင်ရုံးထံမှ အကူအညီ 

သို့မဟုတ် လမ်းညန်မု ေတာင်းခံနိုင်သည်။ 

၁၅၈။ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ် အတွင်းေရးမှူးသည် တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ် 

 ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီ ဥက နှင့် ေကာ်မရှင်အတွင်းေရးမှူ းတို့၏ ခွင် ့ပြ ုချက်ဖြ င့် တိုငး်ေဒသ 

 ကီး သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းများ ထိေရာက်ေအာင်မြ င်ေစရန်အတွက် 

လိုအပ်သည့် အမိန့်များ သို့မဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

တုိင်းေဒသကီး သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီဖဲွ့စည်းခြ င်း 

၁၅၉။ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယေ်ကာ်မတီတွင် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အဖွဲ့ ဝငမ်ျား ပါဝင်မည် 

 ဖြ စ်သည်- 

(က) ဥက အဖြ စ် ခန့်အပ်မည့် တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယဝ်န်ကီးချုပ်၊ 

(ခ) တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှူ းအဖြ စ် ခန့်အပ်မည့် 

တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီရုံး အကီးအကဲ၊ 

(ဂ) ေကာ်မရှင်ဥက ၏ ခွင့် ပြ ုချက်အရ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယေ်ကာ်မတီ 

ဥက မှ ေနာက်ထပ်ငါးဦးအထိ ခန့်အပ်မည့် အဖွဲ့ ဝင်များအဖြ စ ် တိုင်းေဒသကးီ 

သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယဝ်န်ကးီဌာနများ သို့မဟုတ် အခြ ားအခွင့်အာဏာရှိသည့် 

အဖွဲ့အစည်းများမှ အရည်အချင်းပြ ည့်မီသည့် သင့်ေလျာ်ေသာပုဂိုလ်များ၊ 

၁၆၀။ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှူးမှလွဲ၍ ကျန်အဖွဲ့ဝင်များ၏ 

သက်တမ်းသည် တိုငး်ေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အစိးုရ၏ သက်တမ်းနှင့် တညူီရမည်။ 

တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှူး၏ သက်တမ်းအား နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းဥပေဒနှင့်အညီ ထားရှရိမည်။ 
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၁၆၁။ နည်းဥပေဒ ၁၅၉ (က) နှင့် (ခ) အရ ခန့်အပ်သည့် အဖွဲ့ဝင်များမှလွဲ၍ တိုင်းေဒသကးီ 

သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီဝင်များသည် တစ်ဆက်တည်း သက်တမ်း နှစ်ကိမ်ထက်ပို၍ 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခြ င်းမရှိေစရ။ 

၁၆၂။ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အစိုးရသည် တာဝန်စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် ေန့မှစ၍ 

နှစ်လအတငွ်း တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ် ေကာ်မတီအား  ပြ န်လည်ဖွဲ့စည်းရမည်။ 

တုိင်းေဒသကီး သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီမှ နုတ်ထွက်ခြ င်း၊ရပ်စဲခြ င်းနှင့် 

လစ်လပ်ေနရာဖြ ည့်စွက်ခန့်ထားခြ င်း 

၁၆၃။ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီဥက သည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် 

သက်တမ်းအတွင်း ၎င်း၏ဆနအရရာထူးမှ နုတ်ထွက်လိုလင် ေကာ်မရှင်ဥက ၏ခွင့် ပြ ုချက် 

 ဖြ င့် နုတ်ထွက်နိုင်သည်။ 

၁၆၄။ ဥပေဒအခနး် (၅)ပါ  ပြ ာန်းချက်များသည်တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်ပြ ည်နယ် ေကာ်မတီ 

အဖွဲ့ ဝင်များနုတ်ထွက်ခြ င်း၊ ခန့်အပ်ခြ ငး်နှင့် ရပ်စဲခြ င်းတို့အတွက် အကျို းသက်ေရာက်ပြ းီ 

ေကာ်မရှင်မ ှထပ်မံသတ်မှတ်သည့်  ပြ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ေပြ ာင်းလဲနုိင်သည်။ 

တုိင်းေဒသကီးသုိ့မဟုတ်ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီအဖဲွ့ဝင်များ၏ေဆာင်ရွက်ချက်များ 

၁၆၅။ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များအား 

ေကာ်မရှင ်အဖွဲ့ ဝင်များနည်းတူ ဥပေဒနှင့် ဤနည်းဥပေဒများလမ်းမုိးပြ းီ ဥပေဒနှင့် ဤနညး် 

ဥပေဒများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။  မြ န်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၁၊ ၂၂၊ ၉၆၊ 

နှင့် ၉၇ နှင့် နည်းဥပေဒ ၁၄၀ ပါ  ပြ ာန်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ေဆာင် 

ရွက်ရမည်။ 

တတိယပုဂိုလ်၊အဖဲွ့အစည်း၏ဝန်ေဆာင်မုအားအသံုးပြ ုခြ င်း 

၁၆၆။ ဥပေဒပုဒ်မ၂၅ ပုဒ်မခွဲ (ည) နှင့် အညီေကာ်မရှင်သည် ဥပေဒနှင့် ဤနည်းဥပေဒများအရ 

၎င်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များေဆာင်ရွက်ရာတွင် အကူအညီေပးရန် လွတလ်ပ်သည့်  ပြ ငပ် 

ကန်ထရိုက်တာ၊ အကံေပးပုဂိုလ် သို့မဟုတ် တတိယ ပုဂို လ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ဝန်ေဆာင်မ ု

ေပးအပ်သူနှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ဤပုဒ်မပါ  ပြ ာန်းချက်အရ 

ေကာ်မရှင်သည် ၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အခွင့်အာဏာများအား ယင်းလွတ်လပ်သည့်  ပြ ငပ် 

ကန်ထရိုက်တာ၊ အကေံပးပုဂို လ် သို့မဟုတ် တတိယပုဂိုလ်၊ အဖဲွ့အစည်းဝန်ေဆာင်မု 

ေပးအပ်သထံူ လဲအပ်ခြ င်းမပြ ုရ။ 
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နည်းဥပေဒများ 
(မူ ကြ မ်း) ဒုတိယပုိင်း 

ရင်းနီှးမြ ှုပ်နှံသူအားအကူအညီေပးခြ င်း 

တစ်ေနရာတည်း၌တစ်စုတစ်စည်းတည်းအလံုးစံုဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာန 

၁၆၇။ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၇ နှင့်အညီ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ရန် တစေ်နရာ 

တည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်းအလံုးစုံ ဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာနအား ဖွဲ့စည်းရမည်- 

(က) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူများမှ ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုလုပ်ငန်းများအား အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရာတွင် လမ်းညန်ချက်ေပးရန်၊ 

(ခ) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒအရ ေလာက် 

ထားတင်ပြ ရန်လိုအပ်သည့် ေလာက်ထားလာများအား အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့ 

အစည်းများ ကိုယ်စားလက်ခံရန်၊ 

(ဂ) ဥပေဒပုဒ်မ ၄၈ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ပြ ုလုပ် 

နိုင်သည့် ဆုံးဖြ တ်ချက် သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ချက်များ နှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်း 

အချက်အလက်များအား ေတာင်းခံသည့် ေတာင်းဆိုမုများအား လက်ခံရန်၊ 

(ဃ) နစ်နာဆုံးရုံးမုများအားေဖြ ရှင်းရန် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူများအားအကူအညီေပးသည့်ဌာန 

အား ေထာက်ပံ့ကူညီရန်နှင့် ရငး်နီှးမြ ှုပ်နှံသူများအား အကူအညီများေပးရန်၊  

(င) ၎င်း၏တာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုကီးကြ ပ်သည့်ဌာနအား အကူ 

အညီေပးရန်။ 

၁၆၈။ သက်ဆိုင်ရာေလာက်ထားလာတင်ပြ ခြ ငး်နှင့် အခြ ားေလာက်ထားတင်ပြ ခြ င်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း 

စဉ်၏ စည်းကမ်းချက်များအားလံုးနှင့်ကုိက်ညီလင် တစ်ေနရာတည်း၌တစ်စုတစ်စည်းတည်း 

အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာနထံ တင်ပြ သည့် ေလာက်ထားလာ တစ်စုံတစ်ရာအား 

နည်းလမး်တကျ ေလာက်ထားတင်ပြ သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စု 

တစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာနသည် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ေလာက်ထား 

လာ သို့မဟုတ် အခြ ားတင်ပြ ေလာက်ထားချက်များအား လက်မခံရန် သို့မဟုတ် ေနာက်ပိငုး် 

တွင်  ငြ င်းပယ်ရန် ဆုံးဖြ တ်နုိင်သည်- 

(က) သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖဲွ့အစည်းထံ အခေကြ းေငွ မေပးေချရေသး 

ေသာ သို့မဟုတ် အခြ ားအာမခံပစည်းတစ်မျိုးမျိုး မပြ သေသာ ေလာက်ထားလာ 

သို့မဟုတ် တင်ပြ ေလာက်ထားချက်၊ 
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နည်းဥပေဒများ 
(မူ ကြ မ်း) ဒုတိယပုိင်း 

(ခ) သက်ဆိုင်ရာ ေလာက်ထားလာတင်ပြ ေရး လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီေသာ၊ 

လိုအပ်ချက်များအား မပြ ည့်မီေသာ ေလာက်ထားလာ သို့မဟုတ် တင်ပြ ေလာက် 

ထားချက် သို့မဟုတ်  

(ဂ) ေလာက်ထားလာ သို့မဟုတ် ေလာက်ထားတင်ပြ ချက်အား စိစစ်ရန် အခွင့်အာဏာ 

ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်း၏ အရာရှိတစ်ဦးဦးအား နည်းဥပေဒ ၁၇၀ နှင့်အညီ မခန့်အပ် 

ရေသးခြ င်း။ 

၁၆၉။ တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာနသည် ရင်းနှီး 

 မြ ှုပ်နှံသူကုိ  ကီးမားစာွ ထိခိုက်နစ်နာေစသည့် ဆုံးဖြ တ်ချက် သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ချက် 

များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတငး်အချက်အလက်များအား ဥပေဒပုဒ်မ ၄၈ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ 

ေတာင်းခံရယူနိုင်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များေတာင်းခံရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အခွင့် 

အာဏာရှိသည့် အဖဲွ့အစည်းထံ စာဖြ င့်ေရးသားေတာင်းခံရယူ ရမည်ဖြ စ်ပြ းီ သက်ဆိုင်ရာ 

အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းသည် အလုပ်ဖွင့်ရက် ၁၅ ရက်အတွင်း စာဖြ င့်ေရးသား 

အေကြ ာင်းပြ န်ရမည်။ 

၁၇၀။ တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာနအား ေကာ်မရှင် 

ရုံး၏ ဝန်ထမ်းများဖြ င့် ဖွဲ့စည်းရမည်။ ေကာ်မရှင်ဥက သည် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူနှင် ့သက်ဆိုင် 

သည့် စည်းမျဉ်းဥပေဒဆိုင်ရာကိစရပ်များ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်အား ခွင့် ပြ ုေဆာင်ရွက် 

ေပးနိုင်မည့် အေတွ့အကုံရှိေသာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အရာရှိများအား တစ်ေနရာတည်း 

၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာနတွင် နည်းလမ်းတကျ ခန့်အပ်ရန် 

သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းထံ ေတာင်းဆိုနိုင်သည်။ 

၁၇၁။ နည်းဥပေဒ ၁၇၀ ပါ  ပြ ာန်းချက်များအား ကန့်သတ်ခြ င်းမရှိေစဘဲ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အခွင့် 

အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများ (သို့မဟုတ် ယင်းတို့အား ဆက်ခံသည့် အဖဲွ့အစည်းများ)မှ 

အရာရှိများသည် တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုးံစုံဝန်ေဆာငမ်ုေပးသည့် 

ဌာနတွင် ရှိရမည်- 

(က)  မြ န်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ 

(ခ) သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မုဆန်းစစ်ေရးဌာန၊  

(ဂ) အလုပ်သမားညန်ကြ ားေရးဦးစီးဌာန၊  

(ဃ) လူဝင်မုကီးကြ ပ်ေရးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုတံင်ဦးစီးဌာန၊  

(င) စက်မုကီးကြ ပ်ေရးနှင့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊  
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(မူ ကြ မ်း) ဒုတိယပုိင်း 

(စ) ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊  

(ဆ) အစားအေသာက်နှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ 

(ဇ) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုနှင် ့ကုမဏီများညန်ကြ ားမုဦးစးီဌာန၊ 

(ဈ)   ပြ ည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ 

(ည) အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ 

၁၇၂။ ေကာ်မရှငအ်တွင်းေရးမှူ းသည် တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ 

ဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာန၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မုများအား  ကးီကြ ပ်ရန် ဒုတိယညန်ကြ ား 

ေရးမှူးချုပ်တစ်ဦးအား တာဝန်ေပးခန့်အပ်မည်ဖြ စ်ပြ ီး တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်း 

တည်းအလံုးစုံဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာန၏ လုပ်ငန်းများ ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်နိငု်ရန် လိုအပ်သည့် အမိန့်စာများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

၁၇၃။ ေကာ်မရှင်သည် ေကာ်မရှင်ရုံး၌  ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားသင့်ေလျာ်ရာေနရာ၌  ဖြ စ်ေစ၊ တည်ရှိေသာ 

တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာနအတွက် လိုအပ် 

သည့် အသုံးအေဆာင်ပစည်းများ ေထာက်ပံ့ေပးမည်ဖြ စသ်ည်။ 

ရင်းနီှးမြ ှုပ်နံှသူများ၏ အငြ င်းပွားမုများ 

၁၇၄။ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အေကြ ာငး်ကိစများအား သေဘာရိုးဖြ င့် ယုံကြ ည်သည့် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူ 

တစ်ဦးသည် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူအား အကူအညီေပးေရးဌာနထံ ၎င်း၏ နစ်နာဆုံးရုံးမု 

သို့မဟုတ် အငြ င်းပွားမုအေကြ ာင်းအား အေကြ ာင်းကြ ားစာေပးပို့နိုင်သည်- 

(က) အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းသည် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

မမှန်ကန်သည့် ဆုံးဖြ တခ်ျက်  ပြ ုလုပ်ေကြ ာင်း သို့မဟုတ် 

(ခ) အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းသည် ခွင့်ပြ ုမိန့်၊ လိုင်စင်ရယူရန်၊ မှတ်ပုံတင်ရန ်

သို့မဟုတ် ခွင့်ပြ ုချက်ရယူရန် တင်ပြ သည့် ေလျာက်ထားလာအား လက်မခံဘဲ 

လွဲမှားစွာ  ငြ င်းပယ်ေကြ ာင်း သို့မဟုတ် 

(ဂ) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူအား ဥပေဒနှင့်အညီ အကျို းပြ ုမည့် အခွင့်အေရး၊ ကာကွယ်မု 

သို့မဟုတ် ခွင့် ပြ ုချက ်တစ်ရပ်ရပ်သည် အကျိုးဖြ စ်ထွန်းမုအေပ  ပျက်ပြ ားမ ု  ဖြ စ်ေစ 

ေကြ ာင်း။ 

၁၇၅။ နည်းဥပေဒ ၁၇၄ အရ ေပးပို့သည့် အေကြ ာင်းကြ ားစာများအား နည်းဥပေဒ ၃၈ နှင့်အညီ 

တင်ပြ ရမည်။ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူများအားအကူအညီေပးသည့်ဌာနသည် လိုအပ်ချက်များ 
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နည်းဥပေဒများ 
(မူ ကြ မ်း) ဒုတိယပုိင်း 

မပြ ည့်မီသည့် အေကြ ာင်းကြ ားစာအား လက်ခံရန်  ငြ င်းပယ်နိုင်ပြ းီ ထိုသို့  ငြ ငး်ပယ်လင် 

ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူအား အေကြ ာငး်ကြ ားရမည်။ 

၁၇၆။ ဥပေဒပုဒ်မ ၈၃ အရ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူသည် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ကိစရပ်များ ေဆာင်ရွက်ပြ ီးမှ 

သာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းအကြ ား  ဖြ စ်ပွားသည် ့ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုဆိုင်ရာ အငြ ငး် 

ပွားမုအား တရားရုံး သို့မဟုတ် အနုညာတခုံရုံးတို့တွင် တရားစွဲဆိုနုိင်သည်- 

(က) နည်းဥပေဒ ၁၇၄ အရ အေကြ ာင်းကြ ားစာ ေပးပို့ ခြ င်း၊   

(ခ) အငြ င်းပွားမုအား  ေြဖရှင်းရန် နည်းဥပေဒနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာတို့တွင် 

ထုတ်ပြ န်ထားေသာ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်များအား ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်။ 

၁၇၇။ ဥပေဒပုဒ်မ ၈၃ ပါ ရည်ရွယ်ချက်အလို့ငှာ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူနှင့် အခွင့်အာဏာရှိသည် ့အဖွဲ့ 

အစည်းအကြ ားမဟုတ်ဘဲ ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံသူအချင်းချင်းအကြ ား ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုဆိုင်ရာ အငြ ငး် 

ပွားမု  ဖြ စ်ပွားလင် အငြ င်းပွားမုအား ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူများအချင်းချင်း ချုပ်ဆုိထားေသာ 

သေဘာတူညီချက်၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ  ငြ ိမ်းချမ်းစွာေဖြ ရှငး်ရန် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံ 

သူများအား တိုက်တွန်းရမည်။ ဤနည်းဥပေဒနှင့် ဥပေဒပုဒ်မ ၈၃ ပါ  ပြ ာန်းချက်များအရ 

ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူများမ ှ အငြ င်းပွားမုများအား သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများနှင့်အညီ ေဖြ ရှင်းရန် 

စတင်တရားစွဲဆို ေဆာင်ရွက်မုအေပ  ကန့်သတ်ခြ ငး် မရှိေစရ။ 

ရင်းနီှးမြ ှုပ်နံှသူများအား အကူအညီေပးသည့်ဌာန 

၁၇၈။ ဤနညး်ဥပေဒများနှင်အ့ညီ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရန် ရင်းနှီး 

 မြ ှုပ်နံှသူများအားအကူအညီေပးသည့်ဌာနအား ဥပေဒပုဒ်မ ၂၇ နှင့်အညီ ေကာ်မရှင်ရုံး 

အတွင်း ဖွဲ့ စည်းရမည်- 

(က) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုလုပ်ငန်းများအား ထိေရာက်စွာ အေကာ်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်မု 

တိုးမြ ှင့်ေစရန် အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ 

နှင့်အညီ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ခ) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူများသည် နည်းဥပေဒ ၁၇၄ နှင့်အညီ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုလုပ်ငန်းများ 

အား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖဲွ့အစည်း 

များနှင့် ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်ရာ၌ နစ်နာဆုံးရုံးခြ င်း၊ အငြ င်းပွားခြ ငး်နငှ့် အကူအညီ 

ေတာင်းခံခြ င်းတို့ ပါဝငသ်ည့် အေကြ ာငး်ကြ ားစာများ လက်ခံရန်၊ 
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နည်းဥပေဒများ 
(မူ ကြ မ်း) ဒုတိယပုိင်း 

(ဂ) ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ ပုဒ်မခွဲ (ဎ)၊ ၈၂ နှင့် ၈၃ အရ အငြ င်းပွားမုနှင့် နစ်နာဆုံးရုံးမုများကိ ု

ေဖြ ရှင်းသည့် စနစ်တစ်ခု တည်ေထာင်ခြ င်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲ ခြ ငး်တငွ် ပါဝင်ကူညီ 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

၁၇၉။ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူများအားအကူအညီေပးသည့်ဌာနသည် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ လုပ်ငန်းများအား 

ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်- 

(က) နစ်နာဆုံးရုံးမု သို့မဟုတ် အငြ င်းပွားမုနှင့် သက်ဆိုင်၍ လိုအပ်သည်ဟု ထင်မြ င် 

ေသာ သတင်းအချက်အလက်များအား ေတာင်းခံခြ င်း၊ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူသည် နည်း 

ဥပေဒ ၃၈ နှင့်အညီ ယင်းသတင်းအချက်အလက်များအား တင်ပြ ရမည်ဖြ စ်ပြ းီ 

ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူများအားအကူအညီေပးသည့်ဌာနသည် ယင်းသတင်းအချက်အလက် 

များ မရရှိေသးသည့်အချိန်အထိ နစ်နာဆုံးရုံးမု သို့မဟုတ် အငြ ငး်ပွားမတုငွ် ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်းအား ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်၊ 

(ခ) တစေ်နရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုးံစုံ ဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာနထံမှ 

အကူအညီေတာင်းခံနိုင်သည်၊ 

(ဂ) ဥပေဒပုဒ်မ ၄၈ ပုဒ်မခွဲ (က) တွင ် ရည်ညွန်းထားေသာ ဆုံးဖြ တ်ချက် သို့မဟုတ် 

ေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက် အလက်များအား အခွင့် 

အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ရပ်ထံမှ ေတာင်းခံရယူခြ ငး်၊ သတင်းအချက် 

အလက်များ ေတာင်းခံရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းထံ 

စာဖြ င့်ေရးသားတင်ပြ ရမည်ဖြ စ်ပြ းီ သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖဲွ့အစည်း 

သည် အလုပ်ဖွင့်ရက် ၁၅ ရက်အတွင်း အေကြ ာင်းပြ န်ရမည်၊ 

(ဃ) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူထံမှ ေလာက်ထားတင် ပြ ချက်ရရှိပြ ီးေနာက် နစ်နာဆုံးရုံးမု သို့မဟုတ် 

အငြ င်းပွားမု အေကြ ာင်းအရာ၊ သေဘာသဘာဝအား ရှင်းလင်းေဖာ်ပြ ခြ ငး်နှင့် 

သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများနှင့်အညီ ထိေရာက်စွာ ေဖြ ရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းအား 

အကံပြ ုတင်ပြ ခြ ငး် အပါအဝင် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူကုိယ်စား သက်ဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာ 

ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ေဆွးေနွးတိုင်ပင်ခြ င်း၊ 

(င) နစ်နာဆုံးရုံးမု သို့မဟုတ် အငြ င်းပွားမုအား ထိေရာက်စွာ ကိုင်တွယ်ေဖြ ရှင်းနုိင်မည့် 

နည်းလမ်းရှာေဖွရန် သက်ဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်း၏ အရာရှိများ 

မှ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူနှင့်ေတွ့ဆုံရန် ေတာင်းဆိုခြ ငး်၊ ယင်းသို့ေတာင်းဆိုခြ ငး် ခံရပါက 

အခွင့်အာဏာရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းသည် နစ်နာဆုံးရုံးမု သို့မဟုတ် အငြ င်းပွားမုအား 
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နည်းဥပေဒများ 
(မူ ကြ မ်း) ဒုတိယပုိင်း 

ေဖြ ရှင်းရန်အခွင့်အာဏာရှိသည့် အရာရှမိျားအား အစည်းအေဝး တက်ေရာက်၍ 

ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူနှင့်ေတွ့ဆုံရန် တာဝန်ေပးအပ်ရမည်၊ 

(စ) ဥပေဒပုဒ်မ ၈၃ အရ ရင်းနှီးမြ ှုပန်ှသံူနှင့် နိုင်ငံေတာ်အကြ ား သို့မဟုတ် ရင်းနှီး 

 မြ ှုပ်နှံသူအချင်းချင်းအကြ ား  ဖြ စ်ပွားသည့် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုဆိုင်ရာ နစ်နာဆုံးရုံးမု 

သို့မဟုတ် အငြ င်းပွားမုများအား တရားရံုး သို့မဟုတ် အနုညာတခုံရုံးတို့တွင် တရား 

မစွဲဆိုမီ ထိေရာက်စွာေဖြ ရှင်းနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ပါကသက်ဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာ 

ရှိသည့် အဖဲွ့အစည်းအား တာဝန်ခံသည့်ဝန်ကးီဌာနမှ ဝန်ကးီနှင့် ေဆွးေနွးတိုင်ပင် 

ရန် ေကာ်မရှင်ဥက အား အဆိုပြ ုခြ င်းနငှ့် 

(ဆ) နစ်နာဆုံးရုံးမု သို့မဟုတ် အငြ င်းပွားမုကိစရပ်အတွက်  ပြ ည်ေထာင်စုေရှ့ ေနချုပ်ရုံး 

သို့မဟုတ်  ပြ င်ပမှအတိုင်ပင်ခံ၊ ကမ်းကျင်သည့်ပုဂို လ်ထံမှ အကံဉာဏ်ေတာင်းခံ 

 ခြ ငး်။ 

၁၈၀။ နစ်နာဆုံးရုံးမု သို့မဟုတ် အငြ င်းပွားမုအား နည်းဥပေဒ ၁၇၉ ပါ လုပ်ငန်းစဉ်အရ 

ေဆာင်ရွက်ပြ ီးေနာက် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများနှင့်အညီ ေဖြ ရှငး်ရမည်။ 

၁၈၁။ အကူးအေပြ ာင်းကာလ မကုန်ဆုံးမီ ေကာ်မရှင်သည် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါကိစရပ်များနှင့်စပ် 

လျဉ်းသည့် အငြ င်းပွားမုများအား ကိုင်တွယ်ေဖြ ရှင်းရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ် အေသးစိတ် 

ချမှတ်ရမည်- 

(က) ဥပေဒအခန်း (၁၄) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုကို အာမခံခြ ငး်၊ ဥပေဒပုဒ်မ ၅၅ နှင့်အညီ စုံစမ်း 

စစ်ေဆးမုပြ ုခြ ငး်၊ ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂ နှင့် ၅၃ အရ ေပးေချရမည့် ေလျာ်ေကြ း သတ်မှတ် 

 ခြ ငး် သို့မဟုတ် 

(ခ) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမု နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူမှ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖဲွ့အစည်း 

နှင့်ဖြ စပ်ွားသည့် အခြ ားထင်ရှားသည့် အငြ င်းပွားမုများကို  မြ န်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံ 

မုဥပေဒပုဒ်မ ၈၃ နှင့်အညီ  ငြ ိမ်းချမ်းစွာ ေဖြ ရှင်းရန် ထိုက်သင့်သည့်  ကိုးပမ်းမုများ 

ကို အသုံးပြ ုခြ ငး်။ 

 ပြ ည်ေထာင်စအုစိုးရသည် အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်အား တည်ေထာင်ခြ င်းမပြ ုမီ အချိန်အထိ 

 မြ န်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံဥပေဒ အခန်း (၁၄) အား ကိုးကား၍  ပြ ုလုပ်သည့် ေတာင်းဆုိမုများ 

အား ဆုံးဖြ တ်ရန်ဆိုင်းငံ့ထားရမည်။ 

၁၈၂။ ဥပေဒပုဒ်မ ၈၂ အရ နစ်နာမုေဖြ ရှင်းသည့်နည်းလမ်းနှင့် နည်းဥပေဒ ၁၈၁ အရ ချမှတ်ရ 

မည့် လုပ်ငန်းစဉ်အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ေကာ်မရှင်သည် ဥပေဒပုဒ်မ ၈၃ နှင့် 
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နည်းဥပေဒများ 
(မူ ကြ မ်း) ဒုတိယပုိင်း 

အညီ အငြ င်းပွားမုများအား စီခံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ယူရမည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်အား 

ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူများအားအကူအညီေပးသည့်ဌာန ေနရာတငွ် အစားထိုးနိုင်သည်။ 

၁၈၃။ အတွင်းေရးမှူ းသည် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူများအားအကူအညီေပးသည့်ဌာန၏ လုပ်ငန်းများ 

ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန် လိုအပ်ေသာအမိန့်စာများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များအား ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

ရင်းနီှးမြ ှုပ်နံှမအုားေလ့လာေစာင့်ကြ ည့်ခြ င်းနှင့်အစီရင်ခံတင်ပြ ခြ င်း 

ရင်းနီှးမြ ှုပ်နံှမုကီးကြ ပ်သည့်ဌာန 

၁၈၄။ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုကးီကြ ပ်သည့်ဌာနအား ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၂၇ နှင့်အညီ ေကာ်မရှင်ရုံးများအတွင်း ဖွဲ့ စည်းမည်  ဖြ စ်သည်- 

(က) ခွင့်ပြ ုချက်များအား ေပြ ာငး်လဲပြ ငဆ်င်ရန်အတကွ် တင်ပြ ေသာေလာက်ထားလာများ 

အား လက်ခံရန်၊ 

(ခ) လက်ရှိခွင့် ပြ ုမိန့်  သို့မဟုတ် အတည်ပြ ုမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေနာက်ထပ်ခွင့် ပြ ုချက် 

များ ရယူရန်အတွက် တင်ပြ ေသာ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူတစ်ဦး၏ ေလာက်ထားလာများ 

လက်ခံရန်၊  

(ဂ) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူမှ တင်ပြ သည့် အစီရင်ခံစာအား လက်ခံရန်၊ 

(ဃ) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူမှ ဥပေဒအား လိုက်နာခြ င်း ရှိ၊မရှိ စစ်ေဆးရန်၊ 

(င) ဥပေဒပုဒ်မ ၆၅ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ စုံစမ်းစစ်ေဆးမုများအား စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(စ) ဥပေဒပုဒ်မ ၈၅ အရ ချမှတ်သင့်သည့် စီမံခန့်ခွဲေရးပြ စ်ဒဏ်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ေကာ်မရှင်ထံ အကံပြ ုတင်ပြ ရန်နငှ့် 

(ဆ) အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများလိုအပ်ေသာ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူများ၏ အချက် 

အလက်များအား ရယူရာတွင် ကူညီရန်။ 

၁၈၅။ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုကးီကြ ပ်သည့်ဌာန၏ အခန်းက သည် ရင်းနှးီမြ ှုပ်နှံသူမှ  မြ န်မာနိုင်ငံရင်းနီှး 

 မြ ှုပ်နံှမုဥပေဒနှင့်အညီ ၎င်းရရှိထားသည့် ခွင့်ပြ ုချကတ်ငွ် ေဖာ်ပြ ထားေသာ တာဝန်များအား 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ေကြ ာင်း ေသချာေစရန် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူနှင့် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုလုပ်ငန်းအား 

စစ်ေဆးရန်ဖြ စ်သည်။ 

၁၈၆။ ခွင့်ပြ ုချက်များအား  ပြ င်ဆင်လိုသည့် ေလာက်ထားလာများနှင့် ေနာက်ထပ်သက်ဆိုင်ရာ 

ခွင့်ပြ ုမိန့်များရယူလိုသည့် ေလာက်ထားလာများအား ဥပေဒနှင့် ဤနည်းဥပေဒများတွင် 
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နည်းဥပေဒများ 
(မူ ကြ မ်း) ဒုတိယပုိင်း 

 ပြ ာန်းထားေသာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ တင်ပြ ေလာက်ထား 

ရမည်။ 

၁၈၇။ ဥပေဒပုဒ်မ ၈၅ အရ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူတစ်ဦးအေပ  စီမံခန့်ခွဲေရးပြ စ်ဒဏ်ချမှတ်သင့်ေကြ ာင်း၊ 

မချမှတ်သင့်ေကြ ာင်း ေကာ်မရှင်အား အကံပြ ုတင်ပြ ရာတွင် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုကီးကြ ပ်သည့် 

ဌာနသည် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အေကြ ာင်းအရာများပါဝင်သည့် အစီရင်ခံစာအား ေကာ်မရှင် 

ထံ တင်ပြ ရမည်- 

(က) ဥပေဒအား ေဖာက်ဖျက်ခြ င်း သို့မဟုတ် ခွင့် ပြ ုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်အား 

ေဖာက်ဖျက်ခြ ငး်  ဖြ စေ်ပ ေစသည့် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူတစ်ဦးဦး၏ ေဆာင်ရွက်မု 

သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မု၊ 

 (ခ) ဥပေဒအား ေဖာက်ဖျက်ခြ င်း သို့မဟုတ် ခွင့် ပြ ုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်အား 

ေဖာက်ဖျက်ခြ င်းအား စုံစမ်းစစ်ေဆးရန် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုေလ့လာေစာင့်ကြ ည့်ေရး 

ဌာနမှ ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင် ့များ၊  

(ဂ) ဥပေဒအား ေဖာက်ဖျက်ေကြ ာင်း ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူအား အေကြ ာင်းကြ ားထားခြ င်း ရှိ၊ 

မရှိ၊ ဥပေဒအား ေဖာက်ဖျက်ခြ ငး် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြ ုချက်ပါ စည်းကမ်းချက်အား 

ေဖာက်ဖျက်ခြ င်းအား ကုစားရန် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူအား တစ်စုံတစ်ရာ ေတာင်းဆုိထား 

 ခြ ငး် ရှိ၊ မရှိ။ 

(ဃ) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူသည် ဥပေဒအား ယခင်က ေဖာက်ဖျက်ခ့ဲဖူးခြ င်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြ ု 

ချက်ပါ စည်းကမ်းချက်အား ယခင်က ေဖာက်ဖျက်ခ့ဲဖူးခြ င်း ရှိ၊မရိှ သို့မဟုတ် စီမ ံ

ခန့်ခွဲေရးပြ စ်ဒဏ်အား ယခင်က ချမှတ်ခံရဖူးခြ င်း ရှိ၊ မရှိနှင် ့ 

(င) ဥပေဒအား ေဖာက်ဖျက်ခြ င်းကိုကုစားရန် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူမှ တစ်စုံတစ်ရာေဆာင်ရွက် 

 ခြ ငး် ရှိ၊မရိှ။ 

၁၈၈။ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုကးီကြ ပ်သည့်ဌာနသည် အကံပြ ုတင်ပြ ထားေသာ စီမံခန့်ခွဲေရးပြ စ်ဒဏ် 

သည် ေဖာက်ဖျက်သည့်အေခြ အေနနှင့် အချို းကျကိုက်ညီေကြ ာငး် ရှင်းလင်းချက်၊ ချမှတ ်

သည့် စီမံခန့်ခွဲေရးပြ စ်ဒဏ်သည် အခြ ားတူညီသည့် အေခြ အေနတစ်ခုအတွက် ချမှတ်သည့် 

အခြ ားစီမံခန့်ခဲွေရးဆိုင်ရာပြ စ်ဒဏမ်ျားနငှ့် ကိုက်ညီမုရိှေကြ ာငး် အတည် ပြ ုချက်တို့သည် 

နည်းဥပေဒ ၁၈၇ အရ ေကာ်မရှင်ထံ တင်ပြ မည့် အစီရင်ခံစာတွင် ပါဝင်ရမည်။ 

၁၈၉။ စည်းကမ်းမလိုက်နာခြ ငး်အတက်ွ စီမံခန့်ခွဲေရးပြ စ်ဒဏ်များ ချမှတ်ရမည့် ေကာ်မရှင်၏ 

တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ဥပေဒအား ေလးစားလိုက်နာေကြ ာင်း ေလ့လာေစာင့်ကြ ည့်ရမည့် 

ေကာ်မရှင်၏ တာဝန်နှင် ့လုပ်ပုိင်ခွင့်သည် အခြ ားသက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့  
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နည်းဥပေဒများ 
(မူ ကြ မ်း) ဒုတိယပုိင်း 

အစည်းမှ သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အား ေဖာက်ဖျက်ခြ င်းအတွက် အေရးယူရမည့် 

လုပ်ပိုင်ခွင့်အား ထိခိုက်ခြ ငး် မရှိေစရ။ 

၁၉၀။ နည်းဥပေဒ ၁၈၄ (ဆ) အရ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများအား အကူအညီေပး 

ရာတွင် ရင်းနှီး မြ ှုပ်နံှမုကီးကြ ပ်သည့်ဌာနသည် ရင်းနှီးမြ ှုပန်ှသံူ သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမ ု

ထံမှ ရရှိနိုင်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များအား အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများ 

သို့ ေပးအပ်နိုင်သည်။ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုကီးကြ ပ်သည့်ဌာနသည် နည်းဥပေဒ ၁၉၂ ပါ ရည်ရွယ် 

ချက် အလို့ငှာ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူထံမှ ေနာက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ ေပးအပ်ရန ်

ေတာင်းဆုိနိုင်သည်။ 

၁၉၁။ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုကးီကြ ပ်သည့်ဌာနသည် တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ 

ဝန်ေဆာင်မုေပးသည့်ဌာနထံမှ အကူအညီ ေတာင်းခံနုိင်သည်။ 

၁၉၂။ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုကးီကြ ပ်သည့်ဌာနသည် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူထံမှ သတင်းအချက်အလက်များ 

ထပ်မံေတာင်းခံနိုင်ပြ းီ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုအား ေလ့လာအကဲဖြ တ်ရန် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးနိုင် 

သည်။ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုကီးကြ ပ်သည့်ဌာန၏ သတငး်အချက်အလက်များ ေတာင်းခံနိုင်ခွင့် 

သည် ဥပေဒအရသာ  ဖြ စ်ရမည်။ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူသည် နည်းဥပေဒ ၃၈ နှင့်အညီ ေတာင်းခံ 

သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ချက်ချင်း ေပးအပ်ရမည်။ 

၁၉၃။ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမု ကးီကြ ပ်သည့်ဌာနသည် အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများထံမ ှ

ေနာက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ ေတာင်းခံနိုင်ရုံသာမက ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုအားေလ့လာ 

သုံးသပ်ရာတွင်နှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာတွင် အကူအညီေပးရန်လည်း ေတာင်းခံနိုင်သည်။ 

သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းသည် လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက် 

များနှင့် အကူအညီများ ေပးအပ်ရမည်။ 

၁၉၄။ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုကးီကြ ပ်သည့်ဌာနသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၄၈ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ  ပြ ုလုပ်သည့် 

ဆုံးဖြ တ်ချက် သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက် 

များအား သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းထံမှ ေတာင်းခံရယူနိုင်သည်။ 

ထိုသုိ့ ေတာင်းခံရယူရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းထံ စာဖြ င့် 

ေရးသားေတာငး်ခံရမည်ဖြ စ် ပြ းီ သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖဲွ့အစည်းသည် 

အလုပ်ဖွင့်ရက် ၁၅ ရက်အတငွ်း စာဖြ င့် ေရးသားအေကြ ာငး်ပြ န်ရမည်။ 

၁၉၅။ အတွင်းေရးမှူ းသည် ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမုကးီကြ ပ်သည့်ဌာန၏ လုပ်ငန်းများ ထိေရာက်စွာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန် လိုအပ်ေသာ အမိန့်စာများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား 

ထုတ်ပြ န်နုိင်သည်။ 


