ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာဥပဒေြိုမပင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
(၂၀၁၈ ြုနှစ်၊ မပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအြှတ် ၁၉ ။)
၁၃၈၀ မပည့်နှစ်၊ ပထြဝါဆိုလဆန်း
(၂၀၁၈ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ

၂၁

၉

ရြ်

ရြ်)

မပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေြို မပဋ္ဌာန်းလိုြ်သည်။
၁။

ဤဥပဒေြို ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာဥပဒေြို မပင်ဆင်သည့် ဥပဒေဟု

ဒြါ်တွင်ဒစရြည်။
၂။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွင်ပါရှိဒသာ “ဆြ်သွယ်ဒရးနှင့်

သတင်းအြျြ်အလြ်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန” ဆိုသည့်စြားရပ်ြျားြို “ပို ့ဒဆာင်ဒရးနှင့် ဆြ်သွယ်ဒရး
ဝန်ကြီးဌာန” ဆိုသည့်စြားရပ်မြင့် အသီးသီးအစားထိုးရြည်။
၃။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုေ်ြ ၂ တွင် (ြ) ပုေ်ြြွဲ (ည) ၏ ဒနာြ်တွင် ပုေ်ြြွဲ (ည-၁) အမြစ် ဒအာြ်ပါအတိုင်း မြည့်စွြ်ရြည် “(ည-၁) လွှြ်းြိုးပိုင်ြွင့် ဆိုသည်ြှာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် အမြားအြွဲ ့အစည်းတစ်ြုတွင်
ြဲဒပးြွင့်၊ အြွဲ ့ဝင်ပိုင်ဆိုင်ြွင့် သို ့ြဟုတ် အစုစပ်ပိုင်ဆိုင်ြွင့်၏ ၅၀ ရာြိုင်နှုန်း
ထြ်ပိုြိုဒသာ ပြာဏြိုတိုြ်ရိုြ်မြစ်ဒစ၊ သွယ ်ဝိုြ်၍ မြစ်ဒစ ပိုင်ဆိုင်
ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်ြှုအဒမြအဒန သို ့ြဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ဒအာြ်ပါ
အဒမြအဒနတစ်ရပ်ရပ်ြိုမြစ်ဒစ၊

အားလုံးြိုမြစ်ဒစ

ဒဆာင်ရွြ်နိုင်ြွင့်ရဒစသည့် ပိုင်ဆိုင်ြှုအဒမြအဒနြို ဆိုသည်(၁) အမြားအြွဲ ့အစည်းတစ်ြု၏ ေါရိုြ်တာအြွဲ ့ သို ့ြဟုတ် စီြံြန် ့ြွဲြှု
ဒြာ်ြတီ၏ ၅၀ ရာြိုင်နှုန်းအထြ်ြို ြန် ့ထားနိုင်မြင်း၊
(၂) အမြားအြွဲ ့အစည်းတစ်ြု၏ ဒန ့စဉ်လုပ်ငန်းြျားြို ြွပ်ြဲဒသာ အဆင့်မြင့်
အြှုဒဆာင်အရာရှိြျားအား ြန် ့ထားမြင်း၊ အဆင့်တးို မြှင့်ဒပးမြင်း၊
အဆင့်ြျထားမြင်းနှင့် ထုတ်ပယ်မြင်းတို ့ြို ဒဆာင်ရွြ်နိုင်မြင်း၊
(၃) အမြားအြွဲ ့အစည်းတစ်ြု၏ အဒရးကြီးဒသာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု၊ အုပ်ြျုပ်ြှု
သို ့ြဟုတ် စီြံြန် ့ြွဲြှုဆိုင်ရာ ဆုံးမြတ်ြျြ်ြျားြို ြျြှတ်နိုင်မြင်း၊
(၄) အမြားအြွဲ ့အစည်းတစ်ြု၏ စီြံြန် ့ြွဲြှုဆုံးမြတ်ြျြ်ြျားြို ြျြှတ်ရာတွင်
အဓိြြျဒသာဒနရာြှ ပါဝင်မြင်း၊
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(၅) အမြားအြွဲ ့အစည်းတစ်ြု၏ ဒန ့စဉ်လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွြ်ြှုြျားြို စီြံ
ြန် ့ြွဲနိုင်မြင်း၊
(၆) အမြားအြွဲ ့အစည်းတစ်ြုြ မြည့်ဆ ည်းဒပးဒသာ ဝန်ဒဆာင်ြှု၏
သဒောသောဝ သို ့ြဟုတ် ဝန်ဒဆာင်ြှုပုံစံ၊ စည်းြြ်းသတ်ြှတ်ြျြ်ြျား၊
နှုန်းထားြျားြို ဆုံးမြတ်ရာတွင် သိသိသာသာ လွှြ်းြိုးြှုမပုနိုင်မြင်း။”
( ြ ) ပုေ်ြြွဲ (ဋ) ၏ ဒနာြ်တွင် ပုေ်ြြွဲ (ဋ-၁) အမြစ် ဒအာြ်ပါအတိုင်း မြည့်စွြ်ရြည် “(ဋ-၁) ယာယီလိုင်စင် ဆိုသည်ြှာ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှု
လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဒလျှောြ်ထားသူ၏ လုပ်ငန်းလိုအပ်ြျြ်၊ နည်းပညာပိုင်း
ဆိုင်ရာ မြစ်နိုင်ဒြျရှိြ ှုနှင ့်အမြားလိုအပ်သည့် သတင်းအြျြ်အလြ်ြျား
အတွြ ် အြျိန ်ဒပးဒလ့လာရန် လိုအပ်ြှုတ ို ့အဒပါ် ြူတည်၍ ဒြာင်စီြ
ထုတ်ဒပးသည့်

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်

အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်း ယာယီလိုင်စင်ြို ဆိုသည်။”
( ဂ ) ပုေ်ြြွဲ (ေ) ၏ ဒနာြ်တွင် ပုေ်ြြွဲ (ဓ) အမြစ် ဒအာြ်ပါအတိုင်း မြည့်စွြ်ရြည်“( ဓ )

အမြားအြွဲ ့အစည်း ဆိုသည်ြှာ ပုဂ္ဂလိြ သတင်းစာလုပ်ငန်းနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်
အသံထုတ်လွှင့်မြင်းလုပ်ငန်းနှစ်ြုအနြ်တစ်ြုြုြို ပိုင်ဆိုင်ထားရှိပပီး ြျန်လုပ်ငန်း
တစ်ြုြို လုပ်ြိုင်ဒဆာင်ရွြ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို ့ြဟုတ် အြွဲ ့အစည်းြို ဆိုသည်။”

၄။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုေ်ြ ၅ ြို ဒအာြ်ပါအတိုင်း အစားထိုး

ရြည် “၅။

မပည်ဒထာင်စ ုအစိုးရအြွဲ ့သည် အြျိုးသားရုပ ်မြင်သ ံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း

လုပ်ငန်းြျား ြွံ ့ပြိုးတိုးတြ်ဒရးအြွဲ ့ြို ဒအာြ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျားမြင့် ြွဲ ့စည်းရြည် (ြ)

မပည်ဒထာင်စုဝန်ကြီး

ဥြ္က ဋ္ဌ

မပန်ကြားဒရးဝန်ကြီးဌာန
( ြ ) ေုတိယဝန်ကြီး

ေုတိယဥြ္က ဋ္ဌ

ပို ့ဒဆာင်ဒရးနှင့် ဆြ်သွယ်ဒရးဝန်ကြီးဌာန
( ဂ ) ေုတိယဝန်ကြီး

အြွဲ ့ဝင်

မပန်ကြားဒရးဝန်ကြီးဌာန
(ဃ)

ေုတိယဝန်ကြီး

အြွဲ ့ဝင်

မပည်ထဲဒရးဝန်ကြီးဌာန
( င ) ေုတိယဝန်ကြီး
ပညာဒရးဝန်ကြီးဌာန

အြွဲ ့ဝင်
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( စ ) ေုတိယညွှန်ကြားဒရးြှူးြျုပ်

အြွဲ ့ဝင်

အရင်းအမြစ်၊ လှိုင်းနှုန်းစဉ်ကြီးကြပ်ဒရးနှင့် စံြျိန်စံညွှန်းဌာနကြီး၊
ဆြ်သွယ်ဒရးညွှန်ကြားြှု ဦးစီးဌာန
ပို ့ဒဆာင်ဒရးနှင့် ဆြ်သွယ်ဒရးဝန်ကြီးဌာန
(ဆ)

ဥြ္က ဋ္ဌ

အြွဲ ့ဝင်

ရုပ်မြင်သကံ ြားနှင့် အသံလွှင့်ဒြာင်စီ
( ဇ ) ြိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး

အြွဲ ့ဝင်

အြျားမပည်သူဝန်ဒဆာင်ြှုရုပ်မြင်သံကြားနှင့်
အသံထုတ်လွှင့်မြင်း လုပ်ငန်းြျား
( စျ ) ညွှန်ကြားဒရးြှူး

အြွဲ ့ဝင်

မပည်သဆြ်
ူ့
ဆံဒရးနှင့် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ဒရး ညွှန်ကြားဒရးြှူးရုံး
ြာြွယ်ဒရးဦးစီးြျုပ်ရုံး (ကြည်း)
(ည)

ြိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး

အြွဲ ့ဝင်

မြန်ြာနိုင်ငံရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်သူြျားအသင်း
( ဋ ) ြိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး

အြွဲ ့ဝင်

ြွန်ပျူတာပညာရှင်ြျားအသင်း
( ဌ ) အပြဲတြ်းအတွင်းဝန်

အြွဲ ့ဝင်

သာသနာဒရးနှင့်ယဉ်ဒြျးြှုဝန်ကြီးဌာန
( ဍ ) အပြဲတြ်းအတွင်းဝန်

အတွင်းဒရးြှူး”

မပန်ကြားဒရးဝန်ကြီးဌာန
၅။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုေ်ြ ၁၄၊ ပုေ်ြြွဲ (ဎ) ြို ဒအာြ်ပါအတိုင်း

အစားထိုးရြည် “( ဎ )
၆။

လိုင်စင်နှင့်ယာယီလိုင်စင်ြျားထုတ်ဒပးမြင်း၊ သြ်တြ်းတိုးမြင်းနှင့် ရုပ်သိြ်းမြင်း။”

ရု ပ် မ ြင် သ ံက ြားနှင ့် အသံ ထု တ် လွှ င် ့ မြင်း ဆိ ုင် ရ ာဥပဒေ ပု ေ်ြ ၂၄ ြို ဒအာြ်ပ ါအတိ ုင ်း

အစားထိုးရြည် “၂၄။

ဒြာင်စီသည် ဤဥပဒေအရ ဒပးအပ်ထားဒသာ တာဝန်ြျားြို အဒြာင်အထည်ဒြာ်

ဒဆာင်ရွြ်နိုင်ရန် သတ်ြှတ်ြျြ်နှင့်အညီ ရုံးအြွဲ ့ြို ြွဲ ့စည်းနိုင်သည်။”
၇။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုေ်ြ ၃၈၊ ပုေ်ြြွဲ (င) ၏ ဒနာြ်တွင်

ပုေ်ြြွဲ (စ) အမြစ် ဒအာြ်ပါအတိုင်း မြည့်စွြ်ရြည် “( စ ) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းယာယီလိုင်စင် တစ်နှစ်။”
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၈။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုေ်ြ ၄၅ ၏ ဒနာြ်တွင် ပုေ်ြ ၄၅-ြ နှင့်

ပုေ်ြ ၄၅-ြ တို ့အမြစ် ဒအာြ်ပါအတိုင်း မြည့်စွြ်ရြည် “၄၅-ြ။

ယာယီလ ိုင ်စင်ဒလျှောြ်ထားလိုသ ူသည် သတ်ြှတ ်ြျြ်န ှင့်အညီ ဒြာင်စ ီသ ို ့

ဒလျှောြ်ထားနိုင်သည်။
၄၅-ြ။

ဒြာင် စ ီ သ ည် ပု ေ ် ြ ၄၅-ြ အရ ဒလျှောြ် ထ ားြျြ် ြ ိ ု ရရှ ိ သ ည် ့ အ ြါ

သတ်ြှတ်ြျြ်ြျားနှင့်အညီ စိစစ်၍ ယာယီလိုင်စင်ထုတ်ဒပးမြင်း သို ့ြဟုတ် ထုတ်ဒပးရန်
မငင်းပယ်မြင်းမပုနိုင်သည်။”
၉။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုေ်ြ ၄၇ တွင် ပါရှိဒသာ “စီးပွားဒရးအရ

ထုတ်လွှင့်သည့်” ဆိုသည့်စြားရပ်ြို ပယ်ြျြ်ရြည်။
၁၀။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုေ်ြ ၅၀ တွင်ပါရှိဒသာ “လုပ်ငန်းတစ်ြုစီ

ထြ်ပို၍” ဆိုသည့်စြားရပ်၏ဒနာြ်တွင် “တိုြ်ရိုြ်မြစ်ဒစ၊ သွယ်ဝိုြ်၍မြစ်ဒစ” ဆိုသည့်စြားရပ်ြို
မြည့်စွြ်ရြည်။
၁၁။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုေ်ြ ၅၀ ၏ ဒနာြ်တွင် ပုေ်ြ ၅၀-ြ အမြစ်

ဒအာြ်ပါအတိုင်း မြည့်စွြ်ရြည် “၅၀-ြ။

ပုဂ ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဒယာြ်အဒနမြင့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထ ုတ ်လွှင့်မြင်း

ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းတစ်ြုအား တိုြ်ရိုြ် သို ့ြဟုတ် သွယ်ဝိုြ်ပိုင်ဆိုင်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒြာင်စီြ
အဆုံးအမြတ်ဒပးနိုင်သည်။”
၁၂။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုေ်ြ ၅၁ ြို ဒအာြ်ပါအတိုင်း အစားထိုး

ရြည်“၅၁။

ရုပ်မြင်သကံ ြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ြှု ဇုန်တစ်ြုတွင် ပုဂ္ဂလိြ သတင်းစာလုပ်ငန်းြို

မြစ်ဒစ၊ ပုဂ္ဂလိြ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မြင်း ဝန်ဒဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြိုမြစ်ဒစ ပူးတွဲ
ပိုင်ဆိုင်မြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းတစ်ြုတွင် လွှြ်းြိုးပိုင်ြွင့်ြို ရရှိထားပါြ အမြားလုပ်ငန်း
တစ်ြုြို ၃၀ ရာြိုင်နှုန်းထြ်ပို၍ ပိုင်ဆိုင်ြွင့်ြမပုရ။”
မပည်ဒထာင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ် ြွဲ ့စည်းပုံအဒမြြံဥပဒေအရ ြျွန်ပ
ု ်လြ်ြှတ်ဒရးထိုးသည်။

(ပုံ) ဝင်းမြင့်
နိုင်ငံဒတာ်သြ္မတ
မပည်ဒထာင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ်

