ြပည်ေောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာန
(ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်အသဳေတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵဆိုင်ရာနည်ဵဥပေေမျာဵ)
အမိန့်ေကြာ်ြငာစာအမှတ် ၁၀၄/၂၀၂၀
၁၃၈၂ ြုနှစ်၊ သီတင်ဵြျွတ်လဆန်ဵ ၄ ရြ်
(၂၀၂၀ ြပညဴန
် ှစ်၊ ေအာြ်တိုဘာလ ၂၀ ရြ်)
ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာနသည် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵဆိုင်ရာ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၀၆
ပုဒ်မြွဲ(ြ) အရ အပ်နှင်ဵထာဵေသာ လုပ်ပိုင်ြွငဴ်ြို ြျငဴ်သုဳဵ၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏သေဘာတူညီ
ြျြ် ြဖငဴ် ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵြိုထုတ်ြပန်လုြ
ိ ်သည်။
အြန်ဵ (၁)
အမည်နှငဴ်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပြျြ်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵြို ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေဒမျာဵဟု ေြါ်တွင်
ေစရမည်။

၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင်ပါရှိေသာ စြာဵရပ်မျာဵသည် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ
ဆိုင်ရာ ဥပေဒတွင်ပါရှိသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ အဓိပ္ပာယ်သြ်ေရာြ်ေစရမည်။ ထိ့ြု ပင် ေအာြ်ပါစြာဵရပ်
မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါ အတိင
ု ်ဵ အဓိပ္ပာယ်သြ်ေရာြ်ေစရမည်(ြ) ဥပေေ ဆိုသည်မှာ ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵဆိုင်ရာ ဥပေဒြိုဆိုသည်။
(ြ)

ေြာင်စီဝင်

ဆိုသည်မှာ

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်

အသဳလင
ွှ ဴ်ေြာင်စီ၏

ေြာင်စီဝင်

တစ်ဦဵဦဵြိုဆိုသည်။
(ဂ)

ပရိသတ်

ဆိုသည်မှာ

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်အသဳထတ
ု ်လွှငဴ်သညဴ်

အစီအစဉ်မျာဵြို

ဖမ်ဵယူကြညဴ်ရှုနာဵဆင်သူ မျာဵြိုဆိုသည်။
(ဃ) ပရိသတ်အမျာဵဆုဳဵကြညဴ်ရှုသညဴအ
် ြျိန်

ဆိုသည်မှာ

တစ်ေန့တာရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်မှု အစီအစဉ်မျာဵအတွင်ဵ ဖမ်ဵယူကြညဴ်ရှု နာဵဆင်သူပရိသတ်အေရအတွြ်
အမျာဵဆုဳဵအြျိန်ြိုဆိုသည်။
(င)

ေရေီယိုလှိုင်ဵနှုန်ဵ

ဆိုသည်မှာ

သြ်ဆိုင်ရာ

အသဳလင
ွှ ဴ်ရုဳမှ

ထုတလ
် ွှငဴ်သညဴ်

အသဳလင
ှို ်ဵနှုန်ဵမျာဵ ြိုဆိုသည်။
(စ)

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵလှိုင်ဵနှုန်ဵ

ဆိုသည်မှာ

သြ်ဆိုင်ရာ

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵဌာနတစ်ြုြုမှ

ထုတလ
် ွှငဴ်သညဴ် ရုပ်ပုဳနှငဴ် အသဳလင
ှို ်ဵနှုန်ဵမျာဵြို ဆိုသည်။
(ဆ) လိင
ု ်စင်ေကြဵ ဆိုသည်မှာ ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ
လုပ်ြိုင်ရန် ေြာင်စီြသတ်မှတ်သညဴ် လိင
ု ်စင်ေကြဵြိုဆိုသည်။ ယင်ဵစြာဵရပ်တွင်

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်

အသဳထုတ်လင
ွှ ဴ်

ြြင်ဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

ယာယီလုင
ိ ်စင်ေကြဵလည်ဵပါဝင်သည်။
(ဇ)

ပုဳစဳ ဆိုသည်မှာ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင်ပါရှိေသာ ပုဳစဳမျာဵြိုဆိုသည်။

(ဈ)

လုပ်ငန်ဵေြာ်မတီ ဆိုသည်မှာ အမျိုဵသာဵရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵ
မျာဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵအဖွဲ့ြ ဖွဲ့စည်ဵေပဵသညဴ် ေြာင်စီဝင် ေရွေဵြျယ်တင်ေြမြှောြ်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵေြာ်မတီြို ဆိုသည်။

(ည)

တိုင်ကြာဵလွှာ ဆိုသည်မှာ ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵ
တစ်ြုြုြြဖစ်ေစ၊ ယင်ဵလုပ်ငန်ဵတွင်ပါဝင်လပ
ု ်ြိုင်သူတစ်ဦဵဦဵြြဖစ်ေစ ရုပ်ြမင်သဳကြာဵ
နှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ လိြ
ု ်နာရမညဴ် ြျငဴ်ဝတ်မျာဵပါ ြပဋ္ဌာန်ဵြျြ်
တစ်ရပ်ရပ်ြို

ြျိုဵေဖာြ်ြြင်ဵအတွြ်

အေရဵယူေပဵရန်

နစ်နာသူြ

ေြာင်စီသို့

တိုင်ကြာဵသညဴ် ေလျှောြ်လာွှ ြိုဆိုသည်။
(ဋ)

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့

ဆိုသည်မှာ

တိုင်ကြာဵလွှာမျာဵြို

လြ်ြဳစိစစ်ရန်နှငဴ်

ညြှေန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵ ေဆာင်ရွေြ်ရန် ေြာင်စီြ တာဝန်ေပဵအပ်သညဴအ
် ဖွဲ့ြိုဆိုသည်။
(ဌ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူ ဆိုသည်မှာ ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် တစ်ြုြုြိုြဖစ်ေစ၊ ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵယာယီလုင
ိ ်စင် တစ်ြုြု ြို ြဖစ်ေစရရှိသူြိုဆိုသည်။

(ဍ)

လှိုင်ဵနှုန်ဵြွငဴ်ြပုမှတ်တမ်ဵ ဆိုသည်မှာ လှိုင်ဵနှုန်ဵအသုဳဵြပုြွငဴ်ရသူ၏ အမည်၊ ြွငဴ်ြပုသညဴ်
လှိုင်ဵနှုန်ဵ၊ ြွငဴ်ြပုလှိုင်ဵနှုန်ဵြို အသုဳဵြပုပုဳနှငဴ် အြြာဵသြ်ဆိုင်ေသာအြျြ်မျာဵပါဝင်သညဴ်
စာရင်ဵမှတ်တမ်ဵြိုဆိုသည်။

(ဎ)

ရုဳဵအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ေြာင်စီ၏ရုဳဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵြို အေြာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်
ရွေြ်နိုင်ရန် သတ်မှတ်ြျြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ အဖွဲ့အစည်ဵြိုဆိုသည်။
အြန်ဵ (၂)
ေြာင်စီဝင်ေရွေဵြျယ်ြန့်အပ်ြြင်ဵ

၃။

အဖွဲ့သည် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၁ အရ ပဏာမ ေရွေဵြျယ်ထာဵသူမျာဵ၏ အမည်စာရင်ဵြို ကြိုတင်
ထုတြ် ပန် ေကြညာနိုင်ေရဵအတွြ် အေထာြ်အြူြပု ေဆာင်ရွေြ်ေပဵနိုင်မညဴ် လုပ်ငန်ဵေြာ်
မတီြို ဖွဲ့စည်ဵဖပီဵ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵြို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။

၄။

လုပ်ငန်ဵေြာ်မတီသည် ေြာင်စီဝင်မျာဵ ေရွေဵြျယ်ရာတွင် အမျာဵြပည်သူ၏ ပါဝင်ေဆာင်ရွေြ်မှု
ြို အာဵေပဵရန် ေအာြ်ပါနည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် ေဆာင်ရွေြ်ရမည်(ြ) ဥပေဒပုဒ်မ ၁၀ အရ ပဏာမေရွေဵြျယ်ထာဵသညဴ် အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ အမည်စာရင်ဵထုတြ် ပန်
ေကြညာသညဴေ
် န့မှ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ၎င်ဵတို့၏ ြိုယ်ေရဵအြျဉ်ဵြို သတင်ဵစာ၊

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် ေရဒီယိုစသညဴ် လူထုဆြ်သွယ်ေရဵ မီဒီယာမျာဵမှေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ၊
ဝန်ကြီဵဌာန၊ အဖွဲ့နှငဴ်ေြာင်စီ၏ အင်တာနြ်စာမျြ်နှာမှေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ထုတြ် ပန်
ေကြညာရမည်။
(ြ)

နည်ဵဥပေဒြွဲ(ြ)ပါ သတ်မှတ်ြာလအတွင်ဵ ပဏာမေရွေဵြျယ်ထာဵသညဴ် အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏
လုပ်ရည် ြိုင်ရည်၊ အြျငဴ်စာရိတ္တ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ြျွမ်ဵြျင်မှု အရည်အြျင်ဵနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍ အမျာဵြပည်သူြ ေဝဖန်တြုဳ့ ပန်မှုမျာဵြို ဝန်ကြီဵဌာန၊ အဖွဲ့နှငဴ်ေြာင်စီ၏
အင်တာနြ်စာမျြ်နှာနှငဴ် ရုဳဵအဖွဲ့မှတစ်ဆငဴ် လြ်ြဳရယူရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒြွဲ(ြ)အရ

သတ်မှတ်ြာလအတွင်ဵ

လြ်ြဳရရှိသညဴ်

အမျာဵြပည်သူ၏

ေဝဖန်တုြဳ့ ပန်မှုမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ အစီရင်ြဳစာြပုစုဖပီဵ အဖွဲ့သို့တင်ြပရမည်။
၅။

အဖွဲ့သည် လုပ်ငန်ဵေြာ်မတီြ တင်ြပသညဴ် အစီရင်ြဳစာြို ရရှိသညဴေ
် န့မှရြ်ေပါင်ဵ ၃၀
အတွင်ဵစိစစ်ဖပီဵ အစီရင်ြဳစာြို ပဏာမေရွေဵြျယ်ထာဵသညဴ် အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ ြိုယ်ေရဵအြျဉ်ဵနှငဴ်
အတူ နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတထဳသို့ တင်ြပရမည်။

၆။

ေရွေဵြျယ်ြန့်အပ်ြြင်ဵြဳရသညဴ် ေြာင်စီဝင်မျာဵသည် နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတြ အမိန့်ေကြာ်ြငာစာ
ထုတြ် ပန်၍ ြန့်အပ်သညဴေ
် န့မှ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ ေရှ့ေမှာြ်တွင်
ြတိသစ္စာြပုရမည်။

၇။

ေြာင်စီဝင်အြဖစ်

ေရွေဵြျယ်ြန့်အပ်ြြင်ဵြဳရသညဴ်

ပုဂ္ဂိုလ်သည်

ဥပေဒပုဒ်မ

၁၂

အရ

ေရွေဵြျယ်ြန့်အပ်ြြင်ဵ ြဳရသညဴေ
် န့ရြ်တွင် သြ်ဆိုင်ရာမီဒီယာလုပ်ငန်ဵနှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ
နုတ်ထွြ်ဖပီဵေကြာင်ဵ

သို့မဟုတ်

သြ်ဆိုင်ပတ်သြ်ြြင်ဵမရှိေကြာင်ဵ

အေထာြ်အထာဵြို

အဖွဲ့သို့ေပဵပို့တင်ြပရမည်။
၈။

ေရွေဵြျယ်ြန့်အပ်ြြင်ဵြဳရသညဴ်
ဒုတိယဥြ္ကဋ္ဌ

တစ်ဦဵနှငဴ်

ေြာင်စီဝင်မျာဵသည်
အတွင်ဵေရဵမှူဵတစ်ဦဵတို့ြို

ယင်ဵတို့ထဲမှ

ေြာင်စီဥြ္ကဋ္ဌတစ်ဦဵ၊

လျှေို့ဝှြ်ဆန္ဒမဲေပဵ၍

ေရွေဵေြာြ်

တင်ေြမြှောြ်ရမည်။
၉။

ြတိသစ္စာြပုဖပီဵေနာြ်တွင် လုပ်ငန်ဵေြာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵဖပီဵဆုဳဵသည်။
အြန်ဵ(၃)
ေြာင်စီဝင် အစာဵေိုဵေရွေဵြျယ်ြြင်ဵနှငဴ် သြ်တမ်ဵ

၁၀။

ေြာင်စီဝင်တစ်ဦဵဦဵသည် ရာထူဵမှနုတ်ထွြ်ြြင်ဵေကြာငဴ်ြဖစ်ေစ၊ တာဝန်မှရပ်စဲြဳရြြင်ဵေကြာငဴ်
ြဖစ်ေစ၊ ြွယ်လန
ွ ်ြြင်ဵေကြာငဴ်ြဖစ်ေစ၊ အြြာဵအေကြာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်ေကြာငဴ်ြဖစ်ေစ၊ ေြာင်စီဝင်
ရာထူဵေနရာ လစ်လပ်လျှေင် ထိလ
ု စ်လပ်သွာဵေသာ ေြာင်စီဝင်ရာထူဵေနရာအတွြ် ဥပေဒ
ပါြပဋ္ဌာန်ဵြျြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေြာင်စီဝင်အြဖစ် ေရွေဵြျယ်ြဳရသူမှအပ မူလအဆိုြပု ေရွေဵြျယ်ထာဵ
ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵထဲမှ ေရွေဵြျယ်၍ နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတြ ြန့်အပ်ရမည်။

၁၁။

နည်ဵဥပေဒ

၁၀

အရ

ြဖညဴ်စွြ်ြန့်ထာဵြြင်ဵြဳရသညဴ်

ပုဂ္ဂိုလ်၏

ရာထူဵသြ်တမ်ဵသည်

မူလေြာင်စီဝင်၏ ြျန်ရှိသညဴရ
် ာထူဵသြ်တမ်ဵအတွြ်သာြဖစ်သည်။
၁၂။

အဖွဲ့သည် ေြာင်စီ၏သြ်တမ်ဵငါဵနှစ်မြပညဴမ
် ီ အနည်ဵဆုဳဵ တစ်လကြိုတင်၍ ဤနည်ဵဥပေဒပါ
ြပဋ္ဌာန်ဵ ြျြ်မျာဵနှငဴ်အညီ အသစ်ဖွဲ့စည်ဵမညဴ် ေြာင်စီြို ေရွေဵြျယ်တင်ေြမြှောြ်ရမည်။
အြန်ဵ (၄)
ေြာင်စီဝင်မျာဵ၏ ရပိုင်ြွငဴ်မျာဵ၊ အြျိုဵစီဵပွာဵဆိုင်ရာ ပဋိပြ္ခမျာဵ (Conflicts of Interest) နှငဴ်
အစည်ဵအေဝဵြျင်ဵပြြင်ဵ

၁၃။

ေြာင်စီဝင်မျာဵသည် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေြ်
မှုအာဵ မူဝါဒကြီဵကြပ်ြွပ်ြဲြြင်ဵနှငဴ် ကြီဵကြပ်မှုေပဵြြင်ဵမျာဵအတွြ် သငဴ်ေလျာ်သညဴ် ြုန်ြျ
စရိတ်နှငဴ် အသုဳဵစရိတ်မျာဵ ြို ေြာင်စီ၏ သတ်မှတ်ြျြ်နှငဴ်အညီ ြဳစာဵြွငဴ်ရှိသည်။

အြျိုဵစီဵပွာဵဆိုင်ရာပဋိပြ္ခမျာဵ (Conflicts of Interest)
၁၄။

ေြာင်စီဝင်မျာဵသည်(ြ) လိင
ု ်စင်ြျထာဵေပဵြြင်ဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵသညဴ်

အစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင်

သြ်ဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ေလျှောြ်ထာဵသူနှငဴ် အြျိုဵစီဵပွာဵဆြ်စပ်မှု တစ်စုဳတစ်ရာ ရှိ မရှိြို
ဥြ္ကဋ္ဌ အပါအဝင် ေြာင်စီဝင်တိုင်ဵြ အစည်ဵအေဝဵ မစတင်မီ ဦဵစွာထုတေ
် ဖာ်တင်ြပ
ရမည်။
(ြ)

နည်ဵဥပေဒြွဲ (ြ)ပါ တင်ြပြျြ်မျာဵြို အစည်ဵအေဝဵတြ်ေရာြ်သညဴ် ေြာင်စီဝင်
မျာဵြ သုဳဵသပ်ေဆွဵေနွဵဖပီဵ အြျိုဵစီဵပွာဵ တစ်စုဳတစ်ရာ ဆြ်စပ်မှုရှိသညဴ် ေြာင်စီဝင်
မျာဵြိုလိုင်စင်ြျထာဵေပဵမှု ဆိုင်ရာ ေဆွဵေနွဵမှုတွင်ပါဝင်ြွငဴ် ြပု မြပု ဆုဳဵြဖတ်ရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒြွဲ

(ြ)ပါ

ေြာင်စီဝင်မျာဵသည်
အြျိန်တွင်

ဆုဳဵြဖတ်ြျြ်အရ

ေဆွဵေနွဵမှုတွင်

၎င်ဵလိင
ု ်စင်ြျထာဵေရဵနှငဴ်

အစည်ဵအေဝဵြန်ဵမှ

စပ်လျဉ်ဵ၍

ထွြ်ြွာေပဵရမည်။

ပါဝင်ြွငဴ်မရှိသညဴ်

ေဆွဵေနွဵဆုဳဵြဖတ်သညဴ်

ြျန်အစည်ဵအေဝဵအစီအစဉ်

မျာဵတွင် ပုဳမှန်အတိုင်ဵ ပါဝင်တြ်ေရာြ်ြွငဴ်ရှိသည်။
အစည်ဵအေဝဵြျင်ဵပြြင်ဵ
၁၅။

ရုဳဵအဖွဲ့သည်

ေြာင်စီ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵြို

အေြာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွေြ်နိုင်ရန်

အစည်ဵအေဝဵ မျာဵြို ေအာြ်ပါအတိင
ု ်ဵြျင်ဵပရမည်(ြ) အစည်ဵအေဝဵြျင်ဵပမညဴ် အြျိန်နှငဴ် ေနရာြို အစည်ဵအေဝဵြျင်ဵပြြင်ဵမြပုမီ ရုဳဵဖွငဴ်ရြ်
ေပါင်ဵ ငါဵရြ်ကြိုတင်၍ ေြာင်စီဝင်မျာဵထဳ စာြဖငဴ်အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။ အစည်ဵအေဝဵ
ြို အေရဵေပါ်ြျင်ဵပြြင်ဵ ြဖစ်လျှေင် အြျိန်မီအေကြာင်ဵကြာဵရမည်။

(ြ)

ပညာရပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာြဖစ်ေစ၊

နည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာြဖစ်ေစ

အလြ် ရယူေဆာင်ရွေြ်ရန်

လိအ
ု ပ်သညဴ်

အေသဵစိတ်သတင်ဵအြျြ်

ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵအတွြ်

ေြာင်စီဝင်မျာဵ

အာဵလုဵဳ ရှင်ဵလင်ဵစွာ သိရှိနိုင်ရန်နှငဴ် အေြျအလည်ေဆွဵေနွဵနိုင်ရန် ရုဳဵအဖွဲ့ြ ဘာသာရပ်
ဆိုင်ရာြျွမ်ဵြျင်သူ အဆငဴ်ြမငဴ်အရာထမ်ဵမျာဵနှငဴ် ြပင်ပပညာရှင်မျာဵြို အစည်ဵအေဝဵသို့
တြ်ေရာြ်ရန် လိအ
ု ပ်ပါြ ဖိတ်ေြါ်ေပဵရမည်။
(ဂ)

ေြာင်စီ၏ အစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင် အစည်ဵအေဝဵမှတ်တမ်ဵတင်ရန် ေြာင်စီဝင်တစ်ဦဵြို
သတ်မှတ်တာဝန်ေပဵရမည်။

ယင်ဵအစည်ဵအေဝဵမှတ်တမ်ဵတွင်

ေြာင်စီဝင်မျာဵ၏

သေဘာထာဵမျာဵ၊ ေဆွဵေနွဵသုဳဵသပ်ြျြ်မျာဵနှငဴ် ဆုဳဵြဖတ်ြျြ်မျာဵြို ြပညဴ်စုဳစွာေဖာ်ြပရ
မည်ြဖစ်ဖပီဵယင်ဵမှတ်တမ်ဵြို ေြာင်စီ၏ အနီဵြပ်ဆုဳဵ အစည်ဵအေဝဵတွင် တင်ြပ၍
အတည်ြပုြျြ်ရယူရမည်။
အြန်ဵ (၅)
ေြာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလြ်ြဳြြင်ဵ
၁၆။

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတြ ေြာင်စီအသစ်ြို အမိန့်ေကြာ်ြငာစာ ထုတြ် ပန်ဖွဲ့စည်ဵသညဴ် ေန့ရြ်မှစ၍
ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵေြာင်စီပိုင် ေအာြ်ပါေငွေကြဵ၊ စာရွေြ်စာတမ်ဵနှငဴ် ပစ္စညဵ် မျာဵြို
သြ်တမ်ဵြုန်ဆုဳဵ မညဴ် ေြာင်စီြ ေြာင်စီအသစ်သို့ စနစ်တြျလွှဲေြပာင်ဵရမည်(ြ) ေြာင်စီ၏ရန်ပုဳေငွနှငဴ်ေငွစာရင်ဵမျာဵ၊
(ြ)

ရရန်ရှိေငွနှငဴ် ေပဵရန်ရှိေငွမျာဵ၊ ယင်ဵတို့နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် စာရင်ဵဇယာဵမျာဵ၊

(ဂ)

ေြာင်စီ၏

ရုဳဵသုဵဳ ပစ္စညဵ် မျာဵ၊

ပရိေဘာဂမျာဵ၊

စာရွေြ်စာတမ်ဵမျာဵ၊

မှတ်တမ်ဵမျာဵ၊

စာတွဲမျာဵ၊ စာအုပ်မျာဵ၊
(ဃ) ဝန်ထမ်ဵစာရင်ဵနှငဴ်လုပ်ငန်ဵတာဝန်ြွဲေဝပုဳမျာဵ၊
(င)

စာြျုပ်စာတမ်ဵမျာဵ၊ ဘဏ်စာအုပ် စသည်မျာဵ၊

(စ)

ေြာင်စီြ ဖွဲ့စည်ဵေပဵသညဴ် ရုဳဵအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အမှုတွဲမျာဵ၊

(ဆ)

ေြာင်စီြပိုင်ေသာ

သို့မဟုတ်

အသုဳဵြပုလျြ်ရှိေသာ

အြြာဵေရွှေ့ေြပာင်ဵနိုင်ေသာ

ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ မေရွှေ့မေြပာင်ဵနိုင်ေသာ ပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ် အြြာဵပစ္စညဵ် မျာဵ။
၁၇။

ေြာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်အရပ်ရပ်ြို ေြာင်စီအသစ်သို့ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵဖပီဵသညဴ် အြျိန်မှစ၍
သြ်တမ်ဵြုန်ဆုဳဵသွာဵသညဴ် ေြာင်စီ၏ တာဝန်ဖပီဵဆုဳဵသည်ဟုမှတ်ယရ
ူ မည်။

၁၈။

သြ်တမ်ဵြုန်ဆုဳဵသွာဵသညဴ် ေြာင်စီ၏ လြ်ထြ်တွင် မဖပီဵြပတ်ေသဵေသာ အမှုြိစ္စမျာဵနှငဴ်
လုပ်ငန်ဵတာဝန်အာဵလုဵဳ ြို လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလြ်ြဳသညဴ် ေြာင်စီအသစ်ြ ဆြ်လြ်တာဝန်ယူ
ေဆာင်ရွေြ် ရမည်။

အြန်ဵ (၆)
ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် ရန်ပုဳေငွ ေူေောင်ြြင်ဵ၊ ေိန်ဵသိမ်ဵြြင်ဵနှငဴ် သုဳဵစွဲြြင်ဵ
၁၉။

ေြာင်စီသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၂၇ ပါ ရေငွမျာဵြို သီဵြြာဵစီ ဘဏ်စာရင်ဵဖွငဴ်လှစ်၍ ရန်ပုဳေငွ
ထိန်ဵသိမ်ဵြြင်ဵ၊

စနစ်တြျ

စာရင်ဵြပုစုြြင်ဵ၊

မှတ်တမ်ဵထာဵရှိြြင်ဵ၊

ဘဏ္ဍာေငွစာရင်ဵ

ထိန်ဵသိမ်ဵြြင်ဵ၊ သုဳဵစွဲြြင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵြို ြပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ြျုပ်ရုဳဵ၏
အြူအညီြဖငဴ် ေရဵဆွဲသတ်မှတ်ြြင်ဵနှငဴ် နည်ဵလမ်ဵတြျ သုဳဵစွဲြြင်ဵတို့ြပုရမည်။
၂၀။

ေြာင်စီသည် လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ေအာြ်ပါအသုဳဵစရိတ်မျာဵြို သတ်မှတ်ဖပီဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၇ ပါ
ရန်ပုဳေငွ မျာဵမှ ြျြဳသုဳဵစွဲရန် ဆုဳဵြဖတ်နိုင်သည်(ြ) ြပည်တွင်ဵြပည်ပ အစည်ဵအေဝဵမျာဵ၊ ေဟာေြပာပွဲမျာဵ၊ သင်တန်ဵမျာဵ၊ ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵနှငဴ်
အြမ်ဵအနာဵ မျာဵအတွြ် ြုန်ြျစရိတ်မျာဵ၊ ေန့တွြ်စရိတ်၊ ြရီဵစရိတ်နှငဴ် တည်ဵြို
စရိတ်မျာဵ၊
(ြ)

လူမှုေရဵနှငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ လှူဒါန်ဵေငွမျာဵ၊

(ဂ)

စီဵပွာဵြဖစ်မဟုတ်သညဴ် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ
အတွြ် ြူညေ
ီ ထာြ်ပဳဴမှုမျာဵ၊

(ဃ) ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳလင
ွှ ဴ်သတင်ဵဆုနှငဴ် အစီအစဉ်ထဵူ ြျွန်ဆုမျာဵအပါအဝင် ရုပ်ြမင်
သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လွှငဴ်ြြင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖွဳဖဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵအတွြ်
ြျီဵြမြှေငဴ်သညဴ် ဆုေကြဵနှငဴ် အသုဳဵစရိတ်မျာဵ၊
(င)

ေြာင်စီြ ထုတေ
် ဝသညဴ် စာေစာင်မျာဵအတွြ် ြုန်ြျစရိတ်မျာဵ၊ စာအုပ်စာတမ်ဵမျာဵ၊
အင်တာနြ် စာမျြ်နှာမျာဵ၊ လူမှုြွန်ရြ်နှငဴ် ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာမျာဵအတွြ် ြုန်ြျ
စရိတ်မျာဵ၊

(စ)

နိုင်ငဳတြာ ရုပ်သလ
ဳ ွှငဴ်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵတွင် အသင်ဵဝင်ြြင်ဵ၊ မှတ်ပုဳတင်ြြင်ဵ၊ သြ်တမ်ဵ
တိုဵြြင်ဵဆိုင်ရာ ထညဴ်ဝင်ရသညဴ် ြုန်ြျစရိတ်မျာဵ၊

(ဆ)
၂၁။

ရုဳဵအဖွဲ့၏ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွြ် ြျီဵြမြှေငဴ်ေငွ။

ေြာင်စီသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၂၇ ပါ ရေငွမျာဵြဖငဴ် ထူေထာင်ေသာ ရန်ပုဳေငွ ထိန်ဵသိမ်ဵသုဳဵစွဲ
ြြင်ဵတို့နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေအာြ်ပါအတိင
ု ်ဵ ေဆာင်ရွေြ်ရမည်(ြ) လစဉ် အသုဳဵစရိတ်ြဖစ်ေသာ
စရိတ်မျာဵ၊

စာေရဵြိရိယာ၊

ငှာဵရမ်ဵြမျာဵ၊ ဝန်ထမ်ဵလစာမျာဵ၊ ပုဳမှန်အစည်ဵအေဝဵ
စာအုပ်စာတမ်ဵဝယ်ယူမှု၊

လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵြ၊

တယ်လဖ
ီ ုန်ဵဆြ်သွယ်ေြပာဆိုြနှငဴ် အြြာဵြုန်ြျစရိတ်မျာဵအတွြ် သီဵြြာဵေငွစာရင်ဵ
ဖွငဴ်လှစ်ြြင်ဵ၊
(ြ)

ရန်ပုဳေငွထိန်ဵသိမ်ဵြြင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေြာင်စီဝင် သုဳဵပုဳ နှစ်ပုဳ၏ သေဘာတူညီြျြ်ြဖငဴ်
ဘဏ္ဍာေရဵ စည်ဵမျဉ်ဵ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွေြ်ြြင်ဵ၊

(ဂ)

လစဉ်နှငဴ်

နှစ်စဉ်ရေငွ၊

သုဳဵေငွစာရင်ဵမျာဵြို

ေြာင်စီြ

တာဝန်ေပဵအပ်သညဴ်

စာရင်ဵစစ်အဖွဲ့၏ စာရင်ဵစစ်ြဖငဴ် စစ်ေဆဵြြင်ဵနှငဴ် မှတ်တမ်ဵတင်ြြင်ဵ၊
(ဃ) ြပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ြျုပ်ြ

တာဝန်ေပဵအပ်သညဴ်

စာရင်ဵစစ်အဖွဲ့၏

စစ်ေဆဵမှု

ြဳယူြြင်ဵ၊
(င)

လစဉ်စာရင်ဵစစ်ေဆဵြြင်ဵ၊

ေြြာြ်လပတ်စစ်ေဆဵြြင်ဵနှငဴ်

နှစ်ြျုပ်စစ်ေဆဵြြင်ဵဆိုင်ရာ

မှတ်တမ်ဵြို ေြာင်စီအစည်ဵအေဝဵတွင် ဆုဳဵြဖတ်ြြင်ဵနှငဴ် အတည်ြပုြြင်ဵ၊
(စ)

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတထဳသို့

တင်ြပသညဴစ
် ာရင်ဵစစ်အစီရင်ြဳစာတွင်

ြပည်ေထာင်စု

စာရင်ဵစစ်ြျုပ်၏ စစ်ေဆဵြျြ်နှငဴ်ေြာင်စီြ အေရဵယူေဆာင်ရွေြ်မှုမျာဵြို ေဖာ်ြပြြင်ဵ။
အြန်ဵ (၇)
လိင
ု ်စင်ေလျှောြ်ောဵြြင်ဵ၊ ေုတေ
် ပဵြြင်ဵနှငဴ် လိင
ု ်စင်ေကြဵသတ်မှတ်ေြာြ်ြဳြြင်ဵ
၂၂။

ေနာြ်ဆြ်တွဲ

(ြ)

ပါ

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်

တစ်ရပ်ရပ်အာဵ

လုပ်ြိုင်လုသ
ိ ူသည်

ေြာင်စီြ

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်ေလျှောြ်ထာဵနိုင်ေကြာင်ဵ

စတင်

ထုတြ် ပန်ေကြညာသညဴေ
် န့မှ ရြ်ေပါင်ဵ ၉၀ အတွင်ဵ သတ်မှတ်ြျြ်နှငဴ်အညီ ေြာင်စီသို့
လိင
ု ်စင်ေလျှောြ်ထာဵရမည်။
၂၃။

ဥပေဒပုဒ်မ ၃၁ ပုဒ်မြွဲ (ြ) အရ လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်လုသ
ိ ူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵသည် ေအာြ်ပါ
သတ်မှတ်ြျြ်မျာဵနှငဴ်အညီ လိင
ု ်စင်ေလျှောြ်ထာဵရမည်(ြ) ေလျှောြ်ထာဵသူသည် အသြ် ၁၈ နှစ် ြပညဴဖ် ပီဵသူြဖစ်ရမည်။
(ြ)

ေလျှောြ်ထာဵသူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵ၏ ြုမ္ပဏီဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်မှု သြ်ေသြဳ
လြ်မှတ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာ မှတ်ပုဳတင်လြ်မှတ် မိတ္တူပူဵတွဲတင်ြပရမည်။

(ဂ)

ေလျှောြ်ထာဵသူမျာဵနှငဴ်

မတည်ရင်ဵနှီဵြမြှေုပ်နှဳသူပိုင်ရှင်မျာဵ၏

ြိုယ်ေရဵအြျြ်အလြ်

ပူဵတွဲ ေဖာ်ြပရ မည်။
(ဃ) နိုင်ငဳြြာဵသာဵ သို့မဟုတ် နိုင်ငဳြြာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အြျိုဵတူပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွေြ်
လျြ်ရှိသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵြဖစ်ပါြ ေလျှောြ်ထာဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵအတွြ် ြမန်မာနိုင်ငဳ
ရင်ဵနှီဵြမြှေပ်နှဳမှုေြာ်မရှင်၏ ြွငဴ်ြပုမိန့် မိတ္တူ ပူဵတွဲတင်ြပရမည်။
(င)

ေအာြ်ပါအြျြ်အလြ်မျာဵပါဝင်သညဴ် လုပ်ငန်ဵစီမဳြျြ်ြို ပူဵတွဲေဖာ်ြပရမည်(၁)

ြုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵ၏ေနာြ်ြဳအြျြ်အလြ်၊

(၂)

တစ်ဦဵတည်ဵပိုင် သို့မဟုတ် အစုစပ်ပိုင် သို့မဟုတ် အသင်ဵအဖွဲ့ပိုင် သို့မဟုတ်
ြုမ္ပဏီပိုင်စသညဴ် ရင်ဵနှီဵြမြှေုပ်နှဳမှုအေြြအေန၊

(၃)

အစုစပ်၊ အသင်ဵအဖွဲ့၊ ြုမ္ပဏီြဖစ်ပါြ ရင်ဵနှီဵြမြှေုပ်နှဳမှု အြျိုဵအစာဵ၊

(၄)

ဖွဲ့စည်ဵမှုနှငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေြ်မညဴ် အစီအစဉ်၊

(၅)

လုပ်ငန်ဵနယ်ပယ်ဆိုင်ရာ အေတွ့အကြုဳ၊

(၆)

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေြ်မညဴ် ဝန်ထမ်ဵအင်အာဵနှငဴ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳ၊

(၇)

အြျိုဵတူ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွေြ်လျြ်ရှိသညဴ် မိတ်ဖြ်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊

(၈)

လိြ
ု ်နာေစာငဴ်ထိန်ဵမညဴ် သတင်ဵမီဒီယာြျငဴ်ဝတ်၊

(၉)

ြန့်မှန်ဵေငွေကြဵစီဵဆင်ဵမှုပုဳစဳအပါအဝင် ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ ရှင်ဵတမ်ဵမျာဵ၊

(၁၀) မိမိလုပ်ြိုင်ေဆာင်ရွေြ်လုသ
ိ ညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵ၊ ထုတလ
် ွှငဴ်မညဴ်
ရုပ်သဳလုင
ိ ်ဵ အေရအတွြ်၊ ရည်မှန်ဵပရိသတ်၊ အစီအစဉ်အြျိုဵအစာဵ၊ ရုပ်ြမင်
သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်မှုဇုန် ဧရိယာနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ အေသဵစိတ်ေဖာ်ြပြျြ်၊
(၁၁) ေဈဵြွြ်ြန့်မှန်ဵြျြ်နှငဴ်သုဳဵသပ်ြျြ်၊
(၁၂) ရန်ပုဳေငွအရင်ဵအြမစ်မျာဵ။
(စ)

ေအာြ်ပါနည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာ လိအ
ု ပ်ြျြ်မျာဵအာဵ ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ြပရမည်(၁)

ရုပ်သဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ေရဵ စြ်ရုဳမျာဵ၏ လွှငဴ်အာဵနှငဴ် တည်ေနရာတို့ြို ေဖာ်ြပထာဵသညဴ်
ြွန်ရြ်ြျိတ်ဆြ်မှု ပုဳကြမ်ဵအပါအဝင် အဆိုြပုြွန်ရြ်၊

(၂)

နည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာ တာဝန်ြဳေဆာင်ရွေြ်မညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏ အေတွ့အကြုဳနှငဴ်
အရည်အြျင်ဵ ေဖာ်ြပြျြ်အြျဉ်ဵ၊

(၃)

အသုဳဵြပုမညဴ် စတူဒီယို၊ အေဆာြ်အဦ၊ စြ်ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ ထုတလ
် ွှငဴ်စြ်မျာဵနှငဴ်
အင်တာနာမျာဵ၏ နည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာ အေသဵစိတ်ေဖာ်ြပြျြ်၊

(ဆ)

အဓိြအစီအစဉ်အမျိုဵအစာဵနှငဴ်

ေရာေနှာတင်ဆြ်မညဴ်

အစီအစဉ်အြျိုဵအစာဵြို

ေဖာ်ြပသညဴ် စီမဳြျြ်၊
(ဇ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵသည် ေြာင်စီြ ထုတ်ြပန်သညဴစ
် ည်ဵြမ်ဵမျာဵြို ေလဵစာဵလိြ
ု ်နာ
မည်ြဖစ်ေကြာင်ဵ ြိုယ်တိုင် ြတိြပုဝန်ြဳြျြ်၊

(ဈ)
၂၄။

ေြာင်စီြသတ်မှတ်သညဴ် အြြာဵလိအ
ု ပ်ြျြ်မျာဵ။

ေြမြပင်အေြြစိုြ်

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

ေလျှောြ်ထာဵသူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵသည်(ြ) နိုင်ငဳေရဵပါတီတစ်ြုြုတွင်

ဗဟိုအဆငဴ်ဦဵေဆာင်သူမြဖစ်ေစရ၊

အဆိုပါလိင
ု ်စင်

ေလျှောြ်ထာဵသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵ၌ လွှမ်ဵမိုဵပိုင်ြွငဴ်ရှိသူမြဖစ်ေစရ၊
(ြ)

သာသနာဴဝန်ထမ်ဵမြဖစ်ေစရ၊

(ဂ)

အြျငဴ်စာရိတ္တပျြ်ြပာဵမှုနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵတစ်ြုြုမှ ြပစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြြင်ဵြဳြဲဴရသူ
သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵမြဖစ်ေစရ၊

(ဃ) စိတ်ေပါဴသွပ်သည်ဟု သြ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒြ ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ သတ်မှတ်ြြင်ဵ
ြဳရသူ မြဖစ်ေစရ။

၂၅။

နည်ဵဥပေဒ ၂၃ အရ လိင
ု ်စင်ေလျှောြ်ထာဵရာတွင် အမျာဵြပည်သူဝန်ေဆာင်မှု ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်
အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ လုပ်ငန်ဵအတွြ် ပုဳစဳ ၁၊ စီဵပွာဵေရဵအရ ထုတလ
် ွှငဴ်သညဴ် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်
အသဳ

ထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵ

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵအတွြ်

ပုဳစဳ

၂၊

စီဵပွာဵြဖစ်မဟုတ်သညဴ်

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵအတွြ် ပုဳစဳ ၃၊ ဌာနပိုင်ရုပ်ြမင်
သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵအတွြ် ပုဳစဳ ၄၊ ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်
အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵအစီအစဉ် ြဖန့်ြဖူဵေရဵဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵအတွြ် ပုဳစဳ ၅၊ ရုပ်ြမင်သဳကြာဵ
နှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ ယာယီလုင
ိ ်စင်အတွြ် ပုဳစဳ ၆ တို့ြဖငဴ် အြျြ်
အလြ်မျာဵြို ြပညဴစ
် ုဳမှန်ြန်စွာ ြဖညဴ်စွြ်၍ ေလျှောြ်ထာဵရမည်။
၂၆။

လိင
ု ်စင်ေလျှောြ်ထာဵသူ

သို့မဟုတ်

အဖွဲ့အစည်ဵသည်

နည်ဵဥပေဒ

၂၅

အရ

သတ်မှတ်ေလျှောြ်လာွှ ပုဳစဳတွင် ရုဳဵြွန်တဳဆိပ်ေြါင်ဵြျပ် ၅၀,၀၀၀ တန်ြပ်ဖပီဵ ေြာင်စီသို့
ေပဵပို့ေလျှောြ်ထာဵရမည်။
၂၇။

ေြာင်စီသည်ေလျှောြ်လာွှ အာဵစိစစ်၍

ြပညဴစ
် ုဳမှန်ြန်မှုရှိပါြ

ေလျှောြ်ထာဵသူအာဵလိင
ု ်စင်

စိစစ်မှု အတွြ် ေလျှောြ်လာွှ တင်သွင်ဵသညဴေ
် န့မှ ၄၅ ရြ်အတွင်ဵ အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။
လိင
ု ်စင်စိစစ်ြမျာဵြို

ေြာင်စီ၏ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်

ေငွစာရင်ဵသို့

ြျလန်ြဖငဴ်

ေပဵသွင်ဵေစရမည်။
၂၈။

အြျြ်အလြ်ြပညဴစ
် ုဳမှန်ြန်ြြင်ဵမရှိသညဴ် ေလျှောြ်လာွှ မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အြျိုဵအေကြာင်ဵ
ေဖာ်ြပလျြ် လိင
ု ်စင်စိစစ်မှု ဆြ်လြ်လပ
ု ်ေဆာင်မည်မဟုတ်ေကြာင်ဵြို ေလျှောြ်လာွှ တင်သွင်ဵ
သညဴေ
် န့မှ ၄၅ ရြ် အတွင်ဵ ေလျှောြ်ထာဵသူထသ
ဳ ို့အသိေပဵအေကြာင်ဵကြာဵရမည်။

၂၉။

လိင
ု ်စင်စိစစ်ြမျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင
ု ်ဵြဖစ်ပါသည်-

(ြ)
(ြ)

(ဂ)

ယာယီလုင
ိ ်စင်အတွြ် လိင
ု ်စင်စိစစ်ြ
ေရဒီယိုအသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်အတွြ်
လိင
ု ်စင်စိစစ်ြ
ရုပ်ြမင်သဳကြာဵထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အတွြ်
လိင
ု ်စင်ြ

ြျပ် နှစ်သိန်ဵ
ြျပ် ငါဵသိန်ဵ

ြျပ် ၁၅ သိန်ဵ

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ
(ဃ)

အစီအစဉ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵအတွြ်လုင
ိ ်စင်စိစစ်ြ

ြျပ် ၅၀ သိန်ဵ

၃၀။

နည်ဵဥပေဒ ၂၉ အရ ေြာြ်ြဳသညဴ် လိင
ု ်စင်စိစစ်ြမျာဵအာဵ မည်သညဴအ
် ေကြာင်ဵြပြျြ်နှငဴ်မျှေ
ြပန်လည် ထုတယ
် ူြွငဴ်မရှိေစရ။

၃၁။

ေြာင်စီသည် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်အသဳထုတ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ေလျှောြ်ထာဵ
သူြ ေပဵသွင်ဵြျလန် တင်ြပလာပါြ ေအာြ်ပါအတိုင်ဵေဆာင်ရွေြ်ရမည်(ြ) ရုဳဵဖွငဴ်ရြ်

ရြ်ေပါင်ဵ

၃၀

အတွင်ဵ

ေလျှောြ်ထာဵသူနှငဴ်

အြဲြဖတ်အစည်ဵအေဝဵ

တစ်ရပ်ြို ြျင်ဵပရမည်။
(ြ)

တင်သွင်ဵထာဵေသာစာရွေြ်စာတမ်ဵမျာဵ၊ ေလျှောြ်ထာဵသူနှငဴ် ြပုလုပ်သညဴအ
် စည်ဵအေဝဵ
နှငဴ်လုပ်ငန်ဵ ြွငဴ်ြပုနိုင်မှု အေြြအေနတို့ြို အေြြြဳ၍ အဆိုပါေလျှောြ်ထာဵလာမှုအာဵ
အြျိန်ထပ်တိုဵြြင်ဵမရှိဘဲ ရုဳဵဖွငဴ်ရြ် ရြ်ေပါင်ဵ ၉၀ အတွင်ဵ အဆုဳဵအြဖတ်ေပဵရမည်။

(ဂ)

လိင
ု ်စင်ြျထာဵေပဵရန်
အဖွဲ့အစည်ဵအာဵ

သေဘာတူညီပါြ

လိင
ု ်စင်ေလျှောြ်ထာဵသူ

သတ်မှတ်လိုင်စင်ေကြဵြို

ေြာင်စီ၏

သို့မဟုတ်

ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်

ေငွစာရင်ဵသို့ ြျလန်ြဖငဴ် ေပဵသွင်ဵေစရန် ဆုဳဵြဖတ်ြျြ် ြျမှတ်သညဴေ
် န့ရြ်မှ ရုဳဵဖွငဴ်ရြ်
ရြ်ေပါင်ဵ ၁၅ ရြ်အတွင်ဵ အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။
(ဃ) လိင
ု ်စင်ြျထာဵေပဵရန် ြငင်ဵပယ်ေကြာင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်ပါြ ယင်ဵဆုဳဵြဖတ်ြျြ် ြျမှတ်သညဴ်
ေန့ရြ်မှ ရုဳဵဖွငဴ်ရြ် ရြ်ေပါင်ဵ ၁၅ ရြ်အတွင်ဵ အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။
(င)

နည်ဵဥပေဒြွဲ (ဂ) အရ လိင
ု ်စင်ေကြဵေပဵသွင်ဵဖပီဵေကြာင်ဵ တင်ြပလာပါြ အမျာဵြပည်သူ
ဝန်ေဆာင်မှု ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထုတ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵအတွြ် လိင
ု ်စင်ပုဳစဳ ၇ ြို
လည်ဵေြာင်ဵ၊ စီဵပွာဵေရဵအရ ထုတလ
် ွှငဴ်သညဴ် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ
လုပ်ငန်ဵအတွြ်

လိင
ု ်စင်ပုဳစဳ ၈

ြိုလည်ဵေြာင်ဵ၊ စီဵပွာဵြဖစ်မဟုတ်သညဴ်

ရုပ်ြမင်

သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵအတွြ် လိင
ု ်စင်ပုဳစဳ ၉ ြို လည်ဵေြာင်ဵ၊
ဌာနပိုင် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လွှငဴ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵအတွြ် လိင
ု ်စင် ပုဳစဳ ၁၀ ြို
လည်ဵေြာင်ဵ၊ ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵအစီအစဉ် ြဖန့်ြဖူဵေရဵဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵအတွြ်

လိင
ု ်စင်

ပုဳစဳ

၁၁

ြိုလည်ဵေြာင်ဵ၊

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ ယာယီလုင
ိ ်စင် မျာဵအတွြ် ပုဳစဳ ၁၂ ြိုလည်ဵ
ေြာင်ဵ ရုဳဵဖွငဴ်ရြ်ရြ်ေပါင်ဵ ၁၅ ရြ်အတွင်ဵ ထုတေ
် ပဵ ရမည်။
၃၂။

ေလျှောြ်ထာဵသူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵသည် လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန် ြငင်ဵပယ်ေကြာင်ဵ ေြာင်စီ၏
ဆုဳဵြဖတ်ြျြ်အေပါ်
ရရှိသညဴေ
် န့ရြ်မှ

ေြျနပ်မှုမရှိပါြ
ရုဳဵဖွငဴ်ရြ်

ယင်ဵသို့

ရြ်ေပါင်ဵ

၃၀

ြငင်ဵပယ်ြဳရေကြာင်ဵ
အတွင်ဵ

အေကြာင်ဵကြာဵစာ

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတထဳ

အယူြဳလာွှ

တင်သွင်ဵနိုင်သည်။
၃၃။

ေြာင်စီ၏ ဆုဳဵြဖတ်ြျြ်ြို မေြျနပ်သူသည် နည်ဵဥပေဒ ၃၂ အရ နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတထဳ အယူြဳ
ေလျှောြ်လာွှ

တင်သွင်ဵြဲဴပါြ

ေြာင်စီသည်

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ၏

ဆုဳဵြဖတ်ြျြ်ရရှိသညဴ်

ေန့ရြ်မှစ၍ ရုဳဵဖွငဴ် ရြ်ေပါင်ဵ ၁၅ ရြ်အတွင်ဵ နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ၏ ဆုဳဵြဖတ်ြျြ်နှငဴ်အညီ
မူလဆုဳဵြဖတ်ြျြ်အာဵ

အတည်ြပုြြင်ဵ

သို့မဟုတ်

ပယ်ဖျြ်ြြင်ဵြို

ထုတ်ြပန်ေပဵရမည်။

ေြာင်စီ၏ မူလဆုဳဵြဖတ်ြျြ်ြို နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတြ ပယ်ဖျြ်ပါြ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန်
ဆုဳဵြဖတ်ေကြာင်ဵြို ေလျှောြ်ထာဵသူထဳသို့ ရုဳဵဖွငဴ်ရြ် ရြ်ေပါင်ဵ ၁၅ ရြ် အတွင်ဵ အေကြာင်ဵ
ကြာဵရမည်။
၃၄။

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်
မိမိလုပ်ငန်ဵြို

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ

အင်တာနြ်တွင်

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

လွှငဴ်တင်ပါြ

လိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသူသည်

စတင်အသုဳဵြပုသညဴ်

ေန့ရြ်မှစ၍

၁၄

ရြ်အတွင်ဵ အင်တာနြ်လပ
ိ ်စာြို ေြာင်စီသို့ တင်ြပရမည်။
၃၅။

(ြ) နည်ဵဥပေဒ ၃၁ နည်ဵဥပေဒြွဲ(င) အရ ထုတေ
် ပဵသညဴ် လိင
ု ်စင်၏ သြ်တမ်ဵသည်
ေအာြ်ပါ အေကြာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်ေကြာငဴ်မှအပ ထုတေ
် ပဵသညဴ် ေန့ရြ်မှစ၍ ဥပေဒပုဒ်မ
၃၈ ပါ သြ်တမ်ဵအတိင
ု ်ဵ ြဖစ်ေစရမည်(၁)

အသိအမှတ်ြပုလြ်မှတ်ရရှိသူ ေသဆုဳဵဖပီဵ ရြ်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ အမည်
ေြပာင်ဵလဲြွငဴ် ေလျှောြ်ထာဵမှု မြပုြြင်ဵ၊

(၂)

ဥပေဒပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မ ၄၃၊ ပုဒ်မ ၄၄ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵြျြ်မျာဵနှငဴ်အညီ လိင
ု ်စင်အာဵ
ရုပ်သိမ်ဵြြင်ဵ၊ ရပ်စဲြြင်ဵ၊ ပျြ်ြပယ်ြြင်ဵ၊

(၃)

လုပ်ငန်ဵလွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵြြင်ဵ၊

(၄)

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၉ အရ ပိုင်ဆိုင်မှုပုဳသဏ္ဍာန် ေြပာင်ဵလဲသညဴ် အေြြအေနအာဵ
ေြာင်စီသို့ ရြ်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ အသိေပဵတင်ြပမှုမြပုြြင်ဵ၊

(ြ)

(၅)

လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်နိုင်စွမ်ဵမရှိေကြာင်ဵ ေြာင်စီသို့ တင်ြပေလျှောြ်ထာဵြြင်ဵ၊

(၆)

လုပ်ငန်ဵနှငဴ် သြ်ဆိုင်ေသာ ြုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵဖျြ်သိမ်ဵြြင်ဵ၊

(၇)

ဥပေဒအရ လုပ်ငန်ဵရုပ်သမ
ိ ်ဵြဳရြြင်ဵ။

နည်ဵဥပေဒြွဲ(ြ)ပါ အေကြာင်ဵတစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါြ်လျှေင် ထိအ
ု ေကြာင်ဵေပါ်ေပါြ်သညဴ်
ေန့ရြ်မှစ၍ ရြ်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်သူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵသည်
ထုတေ
် ပဵသညဴ် လိင
ု ်စင်ြို ေြာင်စီသို့ အပ်နှဳရမည်။

၃၆။

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

သြ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵအလိုြ်

လိင
ု ်စင်ပါ

စည်ဵြမ်ဵြျြ်မျာဵြို

လိြ
ု ်နာရမည်(ြ) လိင
ု ်စင်ြို အြြာဵသူတစ်ဦဵတစ်ေယာြ်ထဳ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြြင်ဵ၊ ငှာဵရမ်ဵြြင်ဵမြပုရ။
(ြ)

လိင
ု ်စင်ပါ အေကြာင်ဵအရာမျာဵြို ြပင်ဆင်ြြင်ဵ၊ ပယ်ဖျြ်ြြင်ဵ၊ ြဖညဴစ
် ွြ်ြြင်ဵ မြပုလုပ်ရ။

(ဂ)

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ

အစီအစဉ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵ

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်သည် ၎င်ဵလိင
ု ်စင်တွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် ထုတလ
် ွှငဴ်စြ်အသုဳဵြပုမှုနှငဴ် နည်ဵပညာ
မျာဵအတွြ်သာလျှေင် ြဖစ်ေစရ မည်။

(ဃ) လိင
ု ်စင်တစ်ြုသည် ၎င်ဵလိင
ု ်စင်တွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ အမျိုဵအစာဵ
တစ်ြုအတွြ် သာလျှေင် ြဖစ်ေစရမည်။
၃၇။

(ြ) လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် လိင
ု ်စင်ေလျှောြ်ထာဵစဉ်ြ ြဖညဴသ
် ွင်ဵြဲဴသညဴ် အြျြ်အလြ်မျာဵနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍ ြပင်ဆင်ြဖညဴစ
် ွြ်လုပ
ိ ါြ ြိုင်လဳသ
ု ညဴအ
် ေထာြ်အထာဵ၊ အေကြာင်ဵြပြျြ်
မျာဵနှငဴ် အတူ ေြာင်စီ သို့ ေလျှောြ်ထာဵနိုင်သည်။
(ြ)

ေြာင်စီသည် နည်ဵဥပေဒြွဲ (ြ) ပါ ေလျှောြ်ထာဵြျြ်အေပါ်တွင် စိစစ်၍ လိုအပ်သလို
ြပင်ဆင် ြဖညဴစ
် ွြ်ြွငဴ်ြပုနိုင်သည်။

(ဂ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်
အလြ်မျာဵတွင်

ေလျှောြ်လာွှ ပုဳစဳတွင်
အေြပာင်ဵအလဲမျာဵရှိလျှေင်

ေဖာ်ြပထာဵေသာ
ထိသ
ု ို့

အေကြာင်ဵအရာအြျြ်

ေြပာင်ဵလဲသညဴ်

ေန့ရြ်မှစ၍

လိင
ု ်စင်သြ်တမ်ဵြုန်ဆုဳဵသညဴ်အြါ

ဆြ်လြ်၍

ရြ်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ ေြာင်စီသို့ စာြဖငဴ် တင်ြပရမည်။
၃၈။

လိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသူသည်

သြ်ဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵ လုပ်ြိုင်လုပ
ိ ါြ လိင
ု ်စင်သြ်တမ်ဵတိုဵေပဵရန် ဥပေဒပုဒ်မ ၃၉ အရ ပုဳစဳ ၁၃ ြဖငဴ်
သတ်မှတ်အြေကြဵေငွြို ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်ရှိ ေြာင်စီ၏ ေငွစာရင်ဵသို့ ြျလန်ြဖငဴ် ေပဵသွင်ဵ
ေလျှောြ်ထာဵရမည်။ ေြာင်စီသည် ေငွသွင်ဵြျလန် ရရှိသညဴေ
် န့ရြ်မှစ၍ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၀ နှငဴ်
ပုဒ်မ ၄၁ ပါ သတ်မှတ်ြျြ်မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်၍ နည်ဵဥပေဒ ၃၁ နှငဴ်အညီ လိင
ု ်စင်သြ်တမ်ဵ
တိုဵေပဵရန် ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
၃၉။

ေြာင်စီသည် လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵထာဵသညဴ် သို့မဟုတ် လိင
ု ်စင်သြ်တမ်ဵတိုဵထာဵသညဴ် ရုပ်ြမင်
သဳကြာဵ နှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵ၏ စာရင်ဵြို လိင
ု ်စင်
ထုတေ
် ပဵ သညဴေ
် န့ရြ်မှ ရုဳဵဖွငဴ်ရြ် ရြ်ေပါင်ဵ ၁၅ ရြ်အတွင်ဵ အဖွဲ့နှငဴ် ဝန်ကြီဵဌာနသို့
ေပဵပို့အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။

၄၀။

ေြာင်စီသည် လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵ၏ စာရင်ဵြို ြပုစုထန
ိ ်ဵသိမ်ဵ၍ အမျာဵြပည်သူ သိရှိနိုင်ရန်
ေြာင်စီ၏ ဝြ်ဘ်ဆိုြ်တွင် ေအာြ်ပါအြျြ်မျာဵြို ထုတြ် ပန်ေကြညာရမည်(ြ) လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ အမည်၊ ေနရပ်လပ
ိ ်စာ၊ ဝြ်ဘ်ဆိုြ်လပ
ိ ်စာနှငဴ် အီဵေမဵလ်လိပ်စာ၊
(ြ)

ြွငဴ်ြပုြျြ်ရရှိထာဵေသာ လိင
ု ်စင်မျာဵ၊

(ဂ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူ လုပ်ြိုင်ြွငဴ်ရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မှုအမျိုဵအစာဵမျာဵ၊

(ဃ) လိင
ု ်စင်စတင်အြျိုဵသြ်ေရာြ်သညဴ် ေန့ရြ်နှငဴ် သြ်တမ်ဵြုန်ဆုဳဵမညဴ် ေန့ရြ်။
၄၁။

(ြ) လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် လိင
ု ်စင်ေပျာြ်ဆုဳဵြြင်ဵ၊ ပျြ်စီဵြြင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵအမည်နှငဴ် လုပ်ငန်ဵ
တည်ရာ လိပ်စာ ေြပာင်ဵလဲြြင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်သူ ေသဆုဳဵြြင်ဵ သို့မဟုတ် မိသာဵစု
လုပ်ငန်ဵ အေမွဆြ်ြဳြြင်ဵတို့ ြဖစ်ေပါ်ပါြ ထိသ
ု ို့ ေပျာြ်ဆုဳဵ၊ ပျြ်စီဵသညဴ် သို့မဟုတ်
ေြပာင်ဵလဲသညဴေ
် န့ရြ်မှစ၍ ရြ်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ ေြာင်စီသို့ ေလျှောြ်ထာဵရမည်။

(ြ)

ေြာင်စီသည်

နည်ဵဥပေဒြွဲ

(ြ)

အရ

ေလျှောြ်ထာဵမှုအေပါ်

စိစစ်ဖပီဵ

လိင
ု ်စင်

ထုတေ
် ပဵသငဴ်သည်ဟု ဆုဳဵြဖတ်ပါြ သတ်မှတ်အြေကြဵေငွ ေပဵသွင်ဵရန် ေလျှောြ်ထာဵ
သူထဳ

အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။

ေြာင်စီသည်

ေလျှောြ်ထာဵသူထမ
ဳ ှ

သတ်မှတ်အြ

ေကြဵေငွေပဵသွင်ဵသညဴ် ြျလန်လြ်ြဳရရှိသညဴေ
် န့ ရြ်မှစ၍ ၁၄ ရြ် အတွင်ဵ လိင
ု ်စင်
အသစ်ထတ
ု ်ေပဵရမည်။
လိင
ု ်စင်ေကြဵသတ်မှတ်ေြာြ်ြဳြြင်ဵ
၄၂။

ေြာင်စီသည် မျှေတဖပီဵ ြျိုဵေကြာင်ဵဆီေလျာ်မှုရှိေသာ လိင
ု ်စင်ေကြဵြို ဥပေဒပုဒ်မ ၄၅ ပါ
ြပဋ္ဌာန်ဵြျြ် နှငဴ်အညီ အြါအာဵေလျာ်စွာ ေြပာင်ဵလဲသတ်မှတ်နိုင်သည်။

၄၃။

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

လိင
ု ်စင်ေကြဵြို

ေြာင်စီြ

သတ်မှတ်ထတ
ု ်ြပန်သညဴအ
် တိင
ု ်ဵ

ြမန်မာဴ

စီဵပွာဵေရဵဘဏ်ရှိ ေြာင်စီ၏ ေငွစာရင်ဵသို့ အြပညဴ်အဝေပဵသွင်ဵရမည်။ ေပဵသွင်ဵဖပီဵသညဴ်
လိင
ု ်စင်ေကြဵမျာဵအာဵ မည်သညဴအ
် ေကြာင်ဵြပြျြ်နှငဴ်မျှေ ြပန်လည်ထတ
ု ်ယူြွငဴ်မရှိ။
၄၄။

လိင
ု ်စင်ေကြဵြို

ေြာင်စီြ

သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်သညဴအ
် တိင
ု ်ဵ

အြပညဴ်အဝေပဵသွင်ဵနိုင်ြြင်ဵ

မရှိသညဴ် မည်သညဴရ
် ုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵြိုမျှေ ေြာင်စီြ
လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵ ြြင်ဵ သို့မဟုတ် လိင
ု ်စင်သြ်တမ်ဵတိုဵေပဵြြင်ဵမြပုရ။
၄၅။

ေြာင်စီသည် နည်ဵဥပေဒ ၃၁ နည်ဵဥပေဒြွဲ (ဂ) အရ ေြာြ်ြဳရရှိသညဴ် လိင
ု ်စင်ေကြဵမျာဵြို
လိင
ု ်စင် ထုတေ
် ပဵဖပီဵသညဴ် ေန့ရြ်မှ ရုဳဵဖွငဴ်ရြ် ရြ်ေပါင်ဵ ၁၅ ရြ်အတွင်ဵ ဝန်ကြီဵဌာန၏
ေငွစာရင်ဵမှတစ်ဆငဴ် ြပည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွသို့ ေပဵသွင်ဵရမည်။

အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ြျြ်မျာဵ
၄၆။

စီဵပွာဵေရဵအရ

ထုတလ
် ွှငဴ်သညဴ်

လုပ်ငန်ဵမျာဵအနြ်
ဝန်ေဆာင်မှု

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်

နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵလုဵဳ

လုပ်ငန်ဵြဖစ်ေစ

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ

ေြမြပင်အေြြစိုြ်

နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵလုဵဳ

ဝန်ေဆာင်မှု

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵ

ေရဒီယိုအသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵဝန်ေဆာင်မှု

လုပ်ငန်ဵြဖစ်ေစ လုပ်ြိုင်သူမျာဵ သည် ေအာြ်ပါစည်ဵြမ်ဵြျြ် မျာဵြို လိြ
ု ်နာရမည်(ြ) ေန့စဉ် ြပည်တွင်ဵသတင်ဵအနည်ဵဆုဳဵ သုဳဵကြိမ်ထုတ်လွှငဴ်ရမည်။ အဆိုပါ သုဳဵကြိမ်အနြ်
အနည်ဵဆုဳဵ တစ်ကြိမ်ြို ပရိသတ်အမျာဵဆုဳဵ ကြညဴ်ရှုသညဴ် အြျိန်တွင်ထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ရမည်။
(ြ)

နိုင်ငဳအတွင်ဵ

အေရဵေပါ်အေြြအေနအြဖစ်

နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရြ

ညွှန်ကြာဵသညဴ်

သတ်မှတ်ေကြညာထာဵသည်ဴ

ရုပ်သဳအစီအစဉ်မျာဵြို

ြာလတွင်

ညွှန်ကြာဵြျြ်အတိုင်ဵ

ထုတလ
် ွှငဴ်ရမည်။
(ဂ)

အမျာဵြပည်သူအြျိုဵအတွြ် အသိေပဵထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေြာင်စီြ
သတ်မှတ်သညဴ် အြျိုဵအစာဵအတိုင်ဵ ထညဴ်သွင်ဵထုတလ
် ွှငဴ်ရမည်။

၄၇။

စီဵပွာဵေရဵအရ
မျာဵအနြ်

ထုတလ
် ွှငဴ်သညဴ်

ေဒသအလိုြ်

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်

ေြမြပင်အေြြစိုြ်

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

အြမဲဴြဖစ်ေစ၊

အြေကြဵေငွရယူ၍

ြဖစ်ေစ

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ လုပ်ြိုင်သူမျာဵသည် ေအာြ်ပါစည်ဵြမ်ဵ
ြျြ်မျာဵြို လိြ
ု ်နာရမည်(ြ) ေန့စဉ်ေဒသတွင်ဵ မိုဵေလဝသ သတင်ဵနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာ သတင်ဵအြျြ်အလြ်မျာဵ
ပါဝင်သညဴ် သတင်ဵအစီအစဉ်အာဵ အနည်ဵဆုဳဵ သုဳဵကြိမ်ထုတ်လွှငဴ်ရမည်။ အဆိုပါ သုဳဵကြိမ်
အနြ်အနည်ဵဆုဳဵ တစ်ကြိမ်ြို ပရိသတ်အမျာဵဆုဳဵကြညဴ်ရှုသညဴ်အြျိန်တွင် ထုတလ
် ွှငဴ်
ရမည်။
(ြ)

ထုတလ
် ွှငဴ်သညဴ် ေဒသအတွင်ဵ အေရဵေပါ်အေြြအေနအြဖစ် သတ်မှတ်ေကြညာထာဵသညဴ်
ြာလတွင်

နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ

သိမ
ု့ ဟုတ်

သြ်ဆိုင်ရာ

အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်ဵြ

ညွှန်ကြာဵသညဴ် ရုပ်သအ
ဳ စီအစဉ်မျာဵြို ညွှန်ကြာဵြျြ်အတိုင်ဵထုတ်လွှငဴ်ရမည်။
(ဂ)

အမျာဵြပည်သူအြျိုဵအတွြ် အသိေပဵထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေြာင်စီြ
သတ်မှတ်သညဴ် အြျိုဵအစာဵအတိုင်ဵ ထညဴ်သွင်ဵထုတလ
် ွှငဴ်ရမည်။

၄၈။

စီဵပွာဵြဖစ်မဟုတ်သညဴ် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ လုပ်ြိုင်
သူမျာဵ သည် ေအာြ်ပါစည်ဵြမ်ဵြျြ်မျာဵြို လိြ
ု ်နာရမည်(ြ) ြမန်မာဘာသာစြာဵ

သို့မဟုတ်

ထုတလ
် ွှငဴ်သညဴ်

ေဒသအတွင်ဵ

ေဒသြဳအမျာဵစု

အသုဳဵြပုသညဴ် ဘာသာ စြာဵြို အသုဳဵြပု၍ ထုတလ
် ွှငဴ်ရမည်။
(ြ)

ြျန်ဵမာေရဵ ပညာေပဵအစီအစဉ်မျာဵအပါအဝင် အမျာဵြပည်သူအြျိုဵအတွြ် အသိေပဵ
ထုတလ
် ွှငဴ်ြျြ်မျာဵြို ထုတလ
် ွှငဴ်သညဴ် ေဒသအတွင်ဵ လူမျိုဵစုမျာဵအသုဳဵြပုသညဴ် ဘာသာ
စြာဵြဖငဴ် ဘာသာြပန်ဆိုထုတ်လွှငဴ်ရန် ေြာင်စီြ ညွှန်ကြာဵလာပါြ ယင်ဵသြ်ဆိုင်ရာ
ဘာသာစြာဵမျာဵြဖငဴ် ထညဴ်သွင်ဵထုတလ
် ွှငဴ်ရမည်။

(ဂ)

ထုတလ
် ွှငဴ်သညဴ် ေဒသအတွင်ဵ အေရဵေပါ်အေြြအေနအြဖစ် သတ်မှတ်ေကြညာထာဵသညဴ်
ြာလတွင်

နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ

သို့မဟုတ်

သြ်ဆိုင်ရာ

အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်ဵြ

ညွှန်ကြာဵသညဴ် ရုပ်သအ
ဳ စီအစဉ်မျာဵြို ညွှန်ကြာဵြျြ်အတိုင်ဵ ထုတလ
် ွှငဴ်ရမည်။
၄၉။

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ အစီအစဉ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်သူ
မျာဵသည် ေအာြ်ပါစည်ဵြမ်ဵြျြ်မျာဵြို လိြ
ု ်နာရမည်(ြ) ထုတလ
် ွှငဴ်သညဴ်

အစီအစဉ်မျာဵ၊

အေကြာင်ဵအရာမျာဵနှငဴ်

ထုတလ
် ွှငဴ်ြျိန်မျာဵသည်

ေြာင်စီြသတ်မှတ် ထာဵသညဴ် စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ရမည်။
(ြ)

ထုတလ
် ွှငဴ်မညဴ် လိင
ု ်ဵအေရအတွြ်၊ အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ ထုတလ
် ွှငဴ်ြျိန်မျာဵအာဵ ေြာင်စီ၏
ညွှန်ကြာဵြျြ် နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။

(ဂ)

အစီအစဉ်မျာဵ၏ မူပိုင်ြွငဴ်ဆိုင်ရာြိစ္စရပ်မျာဵြို မူရင်ဵရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်
ြြင်ဵြပုသူမျာဵြ တာဝန်ယူေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွေြ်ရမည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် လိင
ု ်စင်ြပုလုပ်
ထာဵြြင်ဵမရှိသညဴ် အစီအစဉ်မျာဵ၏ မူပိုင်ြွငဴ်ဆိုင်ရာြိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ရုပ်ြမင်

သဳကြာဵနှငဴ်

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ

အစီအစဉ်

ြဖန့်ြဖူဵေရဵဝန်ေဆာင်မှုလပ
ု ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူြ တာဝန်ယူေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
သတင်ဵအြျြ်အလြ်မျာဵ ေတာင်ဵြဳြြင်ဵ
၅၀။

ဥပေဒပုဒ်မ ၅၄ ပါ နှစ်ြျုပ်အစီရင်ြဳစာတွင် ပါဝင်ရမညဴ် အြျြ်မျာဵအြပင် လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်သူ
သို့မဟုတ်

အဖွဲ့အစည်ဵသည်

ေအာြ်ပါသတင်ဵအြျြ်အလြ်မျာဵြို

သတ်မှတ်သညဴ်ရြ်

အတွင်ဵ ေြာင်စီသို့ ေပဵပို့ရမည်(ြ) ထုတလ
် ွှငဴ်မညဴအ
် စီအစဉ် လျာထာဵြျြ်ဇယာဵမျာဵြို သုဳဵလ တစ်ကြိမ်ေပဵပို့ရန်၊
(ြ)

မူလတင်ြပထာဵသညဴ်

ပိုင်ဆိုင်မှု

သို့မဟုတ်

စီမဳြန့်ြွဲမှုမျာဵတွင်

ထူဵြြာဵသညဴ်

ေြပာင်ဵလဲမှုရှိလျှေင် ေဆာလျင်စွာတင်ြပရန်၊
(ဂ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ လိပ်စာနှငဴ် ဆြ်သွယ်ရမညဴပ
် ုဂ္ဂိုလ် ေြပာင်ဵလဲမှုူူရှိလျှေင်ရှိြြင်ဵတင်ြပရန်၊

(ဃ) ေစာငဴ်ကြညဴ်ြြင်ဵ

သို့မဟုတ်

တိုင်ကြာဵမှုမျာဵအာဵ

ေြဖရှင်ဵြြင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ

ေဆာင်ရွေြ်ေရဵအတွြ် လိအ
ု ပ်သြဖငဴ် ေြာင်စီြ ေတာင်ဵြဳလာပါြ ဥပေဒပုဒ်မ ၇၀
အရ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသညဴ် ရုပ်ပုဳ၊ အသဳ၊ ဓာတ်ပုဳနှငဴ် မှတ်တမ်ဵမှတ်ရာမျာဵအာဵ ေြာင်စီသို့
ေပဵပို့တင်ြပရန်၊
(င)

ေစာငဴ်ကြညဴ်ြြင်ဵ

သို့မဟုတ်

တိုင်ကြာဵမှုမျာဵအာဵ

ေြဖရှင်ဵြြင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ

ေဆာင်ရွေြ်ေရဵ အတွြ် ေြာင်စီ သို့မဟုတ် ေြာင်စီြ တာဝန်ေပဵသညဴ် ဌာန၊
အဖွဲ့အစည်ဵြ
အစဉ်မျာဵအာဵ

သတ်မှတ်ေနရာတွင်

လိင
ု ်စင်ရရှိသူြ

အရည်အေသွဵေြာင်ဵမွန်စွာ

ထုတလ
် ွှငဴ်သညဴ်

တိုြ်ရိုြ်ဖမ်ဵယူ

ရုပ်သအ
ဳ စီ

ကြညဴရ
် ှုနိုင်ေရဵ

စီစဉ်ေဆာင်ရွေြ်ေပဵရန်၊
(စ)

နည်ဵဥပေဒြွဲ (င) ပါအတိုင်ဵ ရုပ်သအ
ဳ စီအစဉ်မျာဵအာဵ တိုြ်ရိုြ်ဖမ်ဵယူကြညဴရ
် ှုနိုင်ေရဵ
ေဆာင်ရွေြ်

ေပဵရန်ြြ်ြဲသညဴ်

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ

စီဵပွာဵြဖစ်မဟုတ်သညဴ်

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ

အပါအဝင်

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်
အြြာဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူ

မျာဵအေနြဖငဴ် ၎င်ဵတို့ ထုတလ
် ွှငဴ်ဖပီဵသညဴ် ရုပ်သဳအစီအစဉ် မျာဵအာဵ သငဴ်ေလျာ်သညဴ်
မီဒီယမ်ြို အသုဳဵြပု၍ မှတ်တမ်ဵဖိုင်မျာဵအြဖစ် ေြာင်စီြ ညွှန်ကြာဵ သညဴ်အတိင
ု ်ဵ
ေပဵပို့ရန်။
အြန်ဵ (၈)
နည်ဵပညာဆိုင်ရာ စဳနှုန်ဵသတ်မှတ်ြျြ်မျာဵ
လှိုင်ဵနှုန်ဵြွငဴ်ြပုမှတ်တမ်ဵ
၅၁။

အဖွဲ့နှငဴ် ေြာင်စီသည် လိင
ု ်စင်ရရှိသူမျာဵ၏ လှိုင်ဵနှုန်ဵအသုဳဵြပုသညဴ်စာရင်ဵြို လှိုင်ဵနှုန်ဵြွငဴ်ြပု
မှတ်တမ်ဵ တွင် ြပုစုထန
ိ ်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်။

၅၂။

လှိုင်ဵနှုန်ဵြွငဴ်ြပုမှတ်တမ်ဵတွင် လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ အမည်နှငဴ် ဆြ်သွယ်ရန် လိပ်စာ၊ ဆြ်သွယ်ေရဵ
ညွှန်ကြာဵမှုဦဵစီဵဌာနမှ
အေသဵစိတ်

တရာဵဝင်ြွငဴ်ြပုထာဵေသာ

လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ၊

လှိုင်ဵနှုန်ဵအသုဳဵြပုြွငဴ်နှငဴ်

ြွငဴ်ြပုထာဵေသာ

လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊

ြွငဴ်ြပုထာဵေသာ
ြွငဴ်ြပုထာဵေသာ

ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာနယ်ေြမနှငဴ် အသုဳဵြပုြွငဴ်ေပဵ သညဴ် သြ်တမ်ဵတို့ြို ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ြပရမည်။
ေီဂျစ်တယ် (Digital) အသွင်ြူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ
၅၃။

နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵလုဵဳ တွင် ရုပ်သလ
ဳ ွှငဴ်လုပ်ငန်ဵဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵ၊ အမျာဵြပည်သူ၏ သတင်ဵသိပိုင်ြွငဴ်
အာဵ ြမြှေငဴ်တင်ေပဵနိုင်ေရဵ၊ နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵလုဵဳ ေရဒီယိုနှငဴ် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵအတွြ်
အသုဳဵြပုသညဴ် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အာဵ ထိေရာြ်စွာ အသုဳဵြျနိုင်ေရဵတို့အတွြ် ေြမြပင်အေြြစိုြ်
ရုပ်ြမင်သဳကြာဵထုတလ
် ွှငဴ်မှု လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်လဳဵု တွင် ေြမြပင်အေြြစိုြ် ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်ြမင်သဳကြာဵ
ထုတလ
် ွှငဴ်မှု (Digital Video Broadcasting Terrestrial) စနစ်အာဵ အေြြြဳသညဴ် နည်ဵပညာ
မျာဵြဖငဴ်

ေြပာင်ဵလဲထုတ်လွှငဴ်နိုင်ရန်နှငဴ်

Switch-Off)

နိုင်ရန်အတွြ်

အန်ဵနာဴေလာဴထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်မှုအာဵ

ေြာင်စီသည်

ေအာြ်ပါအတိုင်ဵ

ပိတ်သိမ်ဵ(Analogue
အေြာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွေြ်သွာဵရမည်(ြ) ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ

လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်

လှိုင်ဵနှုန်ဵ အမျိုဵအစာဵမျာဵအလိုြ် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂
အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵဝန်ေဆာင်မှု

လုပ်ငန်ဵမျာဵြို

စီမဳြန့်ြွဲမှုဆိုင်ရာ

စီမဳြျြ်ပါ

(ဃ) ပါ ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်
ြွငဴ်ြပုမညဴလ
် ှိုင်ဵနှုန်ဵြွင်မျာဵြို

အဖွဲ့နှငဴ်ညြှေိနှိုင်ဵ၍ လျာထာဵရမည်။
(ြ)

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်မျာဵြျထာဵေပဵရာတွင်

နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵလုဵဳ

ေြမြပင်အေြြစိုြ်

ရုပ်ြမင်

သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵ အစီအစဉ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်မျာဵ
အတွြ် ေြမြပင်အေြြစိုြ် ဒီဂျစ်တယ် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵထုတလ
် ွှငဴ်မှု (Digital Video
Broadcasting Terrestrial) စနစ်ြဖငဴ် ထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵြိုသာ ြွငဴ်ြပုေပဵရမည်။
(ဂ)

လြ်ြိုင်ဖုန်ဵ သို့မဟုတ် အြြာဵပစ္စညဵ် တစ်ြုြုြဖငဴ် ဖမ်ဵယူြြင်ဵနည်ဵပညာ အပါအဝင်
နည်ဵပညာ တစ်ရပ်ရပ်ြို အသုဳဵြပုသညဴ် ေြမြပင်အေြြစိုြ် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵထုတလ
် ွှငဴ်မှု
လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွြ် ရုပ်သဳ လွှငဴ်လှိုင်ဵနှုန်ဵြွင်အတွင်ဵ သငဴ်ေလျာ်သညဴ် လှိုင်ဵနှုန်ဵအာဵ
အဖွဲ့နှငဴ် ညြှေန
ိ ှိုင်ဵ၍ သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။

(ဃ) ေြမြပင်အေြြစိုြ်

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွြ်

ဒီဂျစ်တယ်

လုပ်ငန်ဵစဉ်ဆိုင်ရာ

စီမဳြျြ်နှငဴ်

အေသဵစိတ်

အြါအာဵေလျာ်စွာ ထုတြ် ပန်ေပဵရမည်။

အစီအစဉ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵ

(Digital)စနစ်သို့

ြူဵေြပာင်ဵသညဴ်

နိုင်ငဳတြာသေဘာတူညီြျြ်မျာဵအာဵ

၅၄။

ေြမြပင်အေြြစိုြ် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵထုတလ
် ွှငဴ်စြ်မျာဵနှငဴ် ဆြ်စပ်ပစ္စညဵ် မျာဵ ထုတလ
် ုပ်ြြင်ဵ၊
တင်သွင်ဵ ြြင်ဵ၊ ြဖန့်ြျိြြင်ဵ၊ အသုဳဵြပုြြင်ဵ၊ ေရာင်ဵြျြြင်ဵတို့နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ နည်ဵပညာဆိုင်ရာ
စဳနှုန်ဵသတ်မှတ်ြျြ်မျာဵ သည် ေအာြ်ပါအတိင
ု ်ဵြဖစ်ရမည်(ြ) လွှငဴ်စြ်အမျိုဵအစာဵ သတ်မှတ်ြျြ်မျာဵ
(၁)

ေြမြပင်အေြြစိုြ် ဒီဂျစ်တယ် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵထုတလ
် ွှငဴ်မှုစနစ် (Digital Video
Broadcasting Terrestrial Standard) ြဖစ်ရမည်။

(၂)

လျှေပ်စစ်စွမ်ဵအာဵေပဵြြင်ဵ
နှစ်ရာဴသုဳဵဆယ်

ဗို့

(Power

Supply)

(Alternating

သည်

Current-AC

အြပန်အလှန်လျှေပ်စီဵ

230Volt-V)

သို့မဟုတ်

သုဳဵရာဴရှစ်ဆယ် ဗို့ (AC380Volt-V) နှငဴ် လျှေပ်စီဵကြိမ်နှုန်ဵငါဵဆယ်ဟတ်ဇ် (50
Hertz-Hz) ြဖစ်ရမည်။
(၃)

လှိုင်ဵနှုန်ဵြွင် (Frequency Band) သည် အလွန်ြမငဴ်ေသာ လှိုင်ဵနှုန်ဵြွင် သုဳဵ (Very
High

Frequency-VHF

Band

III)

သို့မဟုတ်

အလွန့်အလွန်ြမငဴ်ေသာ

လှိုင်ဵနှုန်ဵြွင်-ေလဵ (Ultra High Frequency-UHF Band IV) သို့မဟုတ်
အလွန့်အလွန်ြမငဴ်ေသာ လှိုင်ဵနှုန်ဵြွင်-ငါဵ (Band V) ြဖစ်ရမည်။
(ြ)

လွှငဴ်အာဵသတ်မှတ်ြျြ်နှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵလွှငဴ်စြ်တပ်ဆင်မညဴ်

ေနရာ

ေဒသရှိ လူဦဵေရ ပျဳ့နှဳ့မှုနှငဴ် လွှမ်ဵခြုဳလုေ
ိ သာ ဧရိယာြို မူတည်၍ လွှငဴ်အာဵပမာဏြို
လွှငဴ်အာဵကြီဵ (High Power)၊ လွှငဴ်အာဵလတ် (Medium Power) နှငဴ် လွှငဴ်အာဵေသဵ (Low
Power) ဟူ၍ ေြာင်စီြ သတ်မှတ်ေပဵရမည်။
(ဂ)

အင်တာနာ (Antenna) သတ်မှတ်ြျြ်မျာဵ
(၁)

အရပ်ရှစ်မျြ်နှာသို့ လှိုင်ဵထုတ်လွှငဴ် အင်တာနာ (Omnidirectional Antenna)
သို့မဟုတ် အရပ်မျြ်နှာ ေရွေဵြျယ်၍ လှိုင်ဵထုတလ
် ွှငဴ်အင်တာနာ (Directional
Antenna)

တပ်ဆင်ြြင်ဵြို

ေြာင်စီ၏

သတ်မှတ်ြျြ်

အတိင
ု ်ဵ

ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
(၂)

အင်တာနာ ြျဲ့နိုင်စွမ်ဵ (Antenna Gain) သည် ြုနစ် ဒဿမ ငါဵဒီဘီ (7.5 Decibledb) ထြ် မနည်ဵ ေစရ။

(၃)

အင်တာနာ (Antenna) ၏ ြဳနိုင်ရည်ဝန်အာဵ (Output Power Maximum Load)
သည် လွှငဴ်စြ်၏ အြမငဴ်ဆုဳဵလွှငဴ်အာဵထြ် အနည်ဵဆုဳဵ ၃၀ ရာြိုင်နှုန်ဵပိုရမည်။

(ဃ) တာဝါ (Tower) ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ြျြ်မျာဵ
(၁)

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်

အသဳထတ
ု ်လွှငဴ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵအတွြ်

တာဝါ

(Tower)

တည်ေဆာြ်မညဴ်သူသည် တည်ေဆာြ်မညဴ်ေနရာ၏ ေြမသာဵနမူနာစမ်ဵသပ်မှု
မျာဵ၊

တည်ေဆာြ်မညဴ်

ပုဳစဳမျာဵ၊

အင်တာနာ

(Antenna)ြဳနိုင်ဝန်၊

ေလဒဏ်ြဳနိုင်ဝန်၊ ငလျင်ဒဏ် ြဳနိုင်ဝန်၊ ေဖာင်ေဒဵရှင်ဵ (Foundation) နှငဴ် အြြာဵ
အသုဳဵြပုမညဴပ
် စ္စညဵ် မျာဵြို ေြာင်စီသို့ ကြိုတင်တင်ြပ၍ ြွငဴ်ြပုြျြ်ရယူရမည်။
(၂)

တာဝါ

(Tower)

တည်ေဆာြ်မည်ဆိုပါြ

သဳမဏိအင်တာနာ

(Steel

Transmitting Antenna) နှငဴ် ေဒါြ်တိုင်တာဝါ (Self Supporting Tower)
သို့မဟုတ် ကြိုဵထိန်ဵတာဝါ (Guyed Tower) မျာဵအတွြ် တည်ေဆာြ်မညဴ်
ပုဳစဳဆိုင်ရာ သတ်မှတ်စဳြျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ြဖစ်ရမည်။
(၃)

ေြာင်စီြ

ြွငဴ်ြပုသညဴ်

ေဆာြ်ြြင်ဵမြပုရ။

တာဝါ

လြ်ရှိ

(Tower)

အြမငဴ်ထြ်

တည်ေဆာြ်ဖပီဵ

ေြျာ်လန
ွ ်တည်

တာဝါ

(Tower)တွင်

ေနာြ်ထပ်အင်တာနာ (Antenna) သို့မဟုတ် တာဝါ (Tower) ပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ
အြြာဵအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ ထပ်မဳတပ်ဆင်မည်ဆိုပါြ ေြာင်စီ၏ ြွငဴ်ြပုြျြ်ြို
ထပ်မဳရယူရမည်။
(၄)

တာဝါ

(Tower)

ြို

ြပန်လည်

ြပင်ဆင်ရန်အတွြ်

ထုတလ
် ွှငဴ်မှုမျာဵ

ရပ်နာဵမည်ဆိုပါြ ေြာင်စီ၏ ြွငဴ်ြပုြျြ်ြို ရယူရမည်။
(၅)

တာဝါ

(Tower)

တည်ေဆာြ်ရန်

ေလေကြာင်ဵအာဏာပိုင်မျာဵ၊

ေြာင်စီသို့

ေဒသဆိုင်ရာ

ြွငဴ်ြပုြျြ်ေတာင်ဵြဳရာတွင်
အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊

လျှေပ်စစ်ဌာနနှငဴ် အြြာဵသြ်ဆိုင်ရာ ဌာနမျာဵ၏ သေဘာထာဵမှတ်ြျြ်မျာဵအာဵ
ပူဵတွဲတင်ြပရမည်။
(၆)

တာဝါ (Tower) မျာဵတွင် တာဝါ (Tower) ၏အြမငဴ် ၅၀ မီတာတိုင်ဵတွင်
ေလယာဉ်အြျြ်ြပမီဵ

(Pilot

Light၊

Aviation

Warning

Light)

မျာဵတပ်ဆင်ရမည်။
(၇)

တာဝါ

(Tower)

တွင်

ေလေကြာင်ဵအာဏာပိုင်မျာဵြ

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

အေရာင်ြိုသာ သုတ်လိမ်ဵ ရမည်။
(၈)

တာဝါ (Tower) တည်ေဆာြ်ထာဵသညဴ် အေြြအေနနှငဴ် တာဝါ (Tower)
ကြဳဴြိုင်မှုအေြြအေနမျာဵ ြို နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရြ်ထြ် ေနာြ်မြျဘဲ
ေြာင်စီသို့ တင်ြပရမည်။

(င)

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵဖမ်ဵစြ် (Satellite Receiver) မျာဵ
(၁)

ဖဂိုဟ်တုရုပ်ြမင်သဳကြာဵဖမ်ဵစြ်

(Satellite

Receiver)

မျာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

ဒီဂျစ်တယ် (Digital) ရုပ်ြမင်သဳကြာဵဖမ်ဵစြ်မျာဵ၏ နည်ဵပညာဆိုင်ရာ စဳနှုန်ဵ
သတ်မှတ်ြျြ်မျာဵြို
သတ်မှတ်ေပဵရမည်။

ေြာင်စီြ

အဖွဲ့နှငဴ်

ညြှေန
ိ ှိုင်ဵ၍

အြါအာဵေလျာ်စွာ

(၂)

ဒီဂျစ်တယ်ဖဂိုဟ်တုရုပ်ြမင်သဳကြာဵဖမ်ဵစြ် (Digital Satellite Receiver) မျာဵနှငဴ်
ဆြ်စပ်ပစ္စညဵ် မျာဵ ြို ေအာြ်ပါသတ်မှတ်ြျြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွေြ်ရမည်(ြြ) ဒီဂျစ်တယ်ဖဂိုဟ်တုရုပ်ြမင်သဳကြာဵဖမ်ဵစြ် (Digital Satellite Receiver)
မျာဵနှငဴ် ဆြ်စပ်ပစ္စညဵ် မျာဵြို ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵလိသ
ု ူသည် အဖွဲ့၏
ကြိုတင်ြွငဴ်ြပုြျြ်ြို ဦဵစွာေလျှောြ်ထာဵ ရယူရမည်။
(ြြ) ဤနည်ဵဥပေဒ

ေနာြ်ဆြ်တွဲ

(ြ)

ပါ

ဒီဂျစ်တယ်ဖဂိုဟ်တုရုပ်ြမင်

သဳကြာဵဖမ်ဵစြ် (Digital Video Broadcasting Satellite Second
Generation

Receiver-DVB-S2

Receiver)

သတ်မှတ်ြျြ်မျာဵနှငဴ်

ညီညွတ်သညဴ် ဖဂိုဟ်တုရုပ်ြမင်သဳကြာဵဖမ်ဵစြ်ဆိုင်ရာ ကြိုဵမဲဴ ေကြဵနန်ဵ
ပစ္စညဵ် ြိရိယာတစ်ြုြုြို ထုတ်လပ
ု ်ြြင်ဵ၊ တင်သွင်ဵြြင်ဵ၊ ြဖန့်ြျိေရာင်ဵြျ
ြြင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်လုပ
ိ ါြ အဖွဲ့သို့ ေလျှောြ်ထာဵရမည်။
(စ)

အြြာဵသတ်မှတ်ြျြ်မျာဵ
(၁)

ေနရာေဒသ အမျိုဵမျိုဵမှ မတူညီေသာ လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ အသုဳဵြပုဖပီဵ ထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵ
လှိုင်ဵနှုန်ဵြျန်နယ်မျိုဵစုဳ အသုဳဵြပုေသာ ြွန်ရြ် (Multi-frequency NetworkMFN) နှငဴ် သတ်မှတ်ေနရာ ေဒသတစ်ြုအတွင်ဵတွင် လွှငဴ်စြ်အသီဵသီဵတို့မှ
တူညီေသာ

လှိုင်ဵနှုန်ဵတစ်ြုတည်ဵြဖငဴ်

ထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵ

ြွန်ရြ်

(Single

Frequency Network-SFN) စသညဴ် ြွန်ရြ်လျာထာဵမှုအစီအမဳ ( Network
Plan) သတ်မှတ်ြျြ်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် လှိုင်ဵနှုန်ဵလျာထာဵမှုအစီအမဳ (
Frequency Planning) ြို အဖွဲ့ြ သီဵြြာဵေရဵဆွဲထုတ်ြပန်ရမည်။
(၂)

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵထုတလ
် ွှငဴ်ရာတွင် အေြြြဳထညဴသ
် ွင်ဵသတ်မှတ်ရမညဴ် အြျြ်ြဖစ်
သညဴ် ပုဳေသအေြြစိုြ် ဖမ်ဵယူြြင်ဵ (Fixed Reception) သို့မဟုတ် ေရွေ့လျာဵ
ဖမ်ဵယူြြင်ဵ (Mobile Reception) စနစ်မျာဵအနြ် စနစ် တစ်ြု သို့မဟုတ်
စနစ်နှစ်ြုြဖငဴ် ထုတလ
် ွှငဴ်ြွငဴ်ြပုမည်ြို ေြာင်စီြ သတ်မှတ်ေပဵရမည်။

(၃)

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်
တာဝါ

(Tower)

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵ
တည်ေဆာြ်ရန်

လုပ်ြိုင်ေဆာင်ရွေြ်သူသည်

သတ်မှတ်ြျြ်မျာဵ၊

ေဖာင်ေဒဵရှင်ဵ

(Foundation) ပုဳစဳမျာဵ၊ စဳနှုန်ဵမျာဵြိုလည်ဵေြာင်ဵ၊ အင်တာနာ (Antenna)
တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵြိုလည်ဵေြာင်ဵ ေဆာင်ရွေြ်ရာတွင် ြျွမ်ဵြျင်
အင်ဂျင်နီယာမျာဵြဖငဴ်သာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
၅၅။

နည်ဵဥပေဒ ၅၄ ပါ လိြ
ု ်နာရမညဴ် နည်ဵပညာဆိုင်ရာ စဳနှုန်ဵသတ်မှတ်ြျြ်မျာဵြို အဖွဲ့ြ
အြါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေပဵရမည်။

၅၆။

ေြာင်စီသည် နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵလုဵဳ တွင် ရုပ်သလ
ဳ ွှငဴ်လုပ်ငန်ဵဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵ၊ အမျာဵြပည်သူ၏
သတင်ဵအြျြ်အလြ်သိပိုင်ြွငဴ်ြို ြမြှေငဴ်တင်ေပဵနိုင်ေရဵ၊ နိုင်ငဳေတာ်၏ ေရဒီယိုနှငဴ် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵ
ထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵအတွြ် အသုဳဵြပုသညဴ် လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အာဵ ထိေရာြ်စွာ အသုဳဵြျနိုင်ေရဵတို့အတွြ်
ေြမြပင်အေြြစိုြ် ေရဒီယို အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်မှုလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်လဳဵု အာဵ ေအာြ်ပါအြျြ်မျာဵနှငဴ်
အညီ အေြာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွေြ်ရမည်(ြ) လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်

စီမဳြန့်ြွဲမှုဆိုင်ရာ

စီမဳြျြ်ပါ

ေရဒီယိုအသဳလင
ွှ ဴ်

လှိုင်ဵနှုန်ဵအမျိုဵအစာဵ

မျာဵအလိုြ် ဒီဂျစ်တယ်ေရဒီယို အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်မှု ( Digital Audio Broadcasting-DAB)
စနစ်နှငဴ် ြမ္ဘာဴဒီဂျစ်တယ် ေရဒီယိုထုတ်လွှငဴ်မှု( Digital Radio Mondiale-DRM) စနစ်၊
ကြိမ်နှုန်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵသဖပီဵ ထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵ
လှိုင်ဵလတ်ေရဒီယိုထုတ်လွှငဴ်ြြင်ဵ

(Frequency Modulation-FM) စနစ်၊

(Medium

Wave-MW)

စနစ်နှငဴ်

လှိုင်ဵတိုေရဒီယို

ထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵ (Short Wave-SW) စနစ်မျာဵြဖငဴ် ြွငဴ်ြပုမညဴ် လှိုင်ဵနှုန်ဵြွင်မျာဵအာဵ
ြွဲြြာဵသတ်မှတ်ရမည်။
(ြ)

နိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ သတ်မှတ်လှိုင်ဵနှုန်ဵြွင်အာဵ အသုဳဵြပု၍ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေြ်လျြ်
ရှိသညဴ် ေြမြပင်အေြြစိုြ် ေရဒီယိုအသဳထုတလ
် ွှငဴ်မှုလပ
ု ်ငန်ဵမျာဵအာဵလုဳဵ ြမ္ဘာဴဒီဂျစ်တယ်
ေရဒီယအ
ို သဳထုတလ
် ွှငဴ်မှု

(Digital

ဒီဂျစ်တယ်ေရဒီယိုထုတလ
် ွှငဴ်မှု

Audio

(Digital

Broadcasting-DAB)

စနစ်နှငဴ်

Mondiale-DRM)

စနစ်ြဖငဴ်

Radio

ထုတလ
် ွှငဴ်နိုင်ေရဵအတွြ် အစီအစဉ်တစ်ရပ်အာဵ အဖွဲ့နှငဴ် ညြှေန
ိ ှိုင်ဵေရဵဆွဲရမည်။
(ဂ)

ေရဒီယိုအသဳလင
ွှ ဴ်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ
လုပ်ငန်ဵစဉ်ဆိုင်ရာ
ေြမြပင်အေြြစိုြ်

ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့

အေသဵစိတ်စီမဳြျြ်နှငဴ်
ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်

ြူဵေြပာင်ဵသညဴ်

နိုင်ငဳတြာသေဘာတူညီြျြ်မျာဵြို

အသဳထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵအစီအစဉ်

ြဖန့်ြဖူဵေရဵ

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ လုပ်ြိုင်သူမျာဵသို့ အြါအာဵေလျာ်စွာ ထုတြ် ပန် ေပဵရမည်။
၅၇။

ေရဒီယိုအသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်စြ်မျာဵနှငဴ်
ြဖန့်ြျိြြင်ဵ၊

အသုဳဵြပုြြင်ဵ၊

ဆြ်စပ်ပစ္စညဵ် မျာဵ
ေရာင်ဵြျြြင်ဵတို့နှငဴ်

ထုတလ
် ုပ်ြြင်ဵ၊
စပ်လျဉ်ဵ၍

တင်သွင်ဵြြင်ဵ၊

နည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာ

စဳနှုန်ဵသတ်မှတ်ြျြ်မျာဵသည် ေအာြ်ပါအတိင
ု ်ဵ ြဖစ်ရမည်(ြ) နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵလုဵဳ တွင် ထုတလ
် ွှငဴ်မညဴ် လှိုင်ဵလတ် (Medium Wave-MW)၊ လှိုင်ဵတို (Short
Wave-SW)တို့ြို အန်ဵနာဴေလာဴ(Analogue)စနစ်ြဖငဴ် ေရဒီယိုအသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ရာတွင်(၁)

အမျာဵြပည်သူဝန်ေဆာင်မှု

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်

အသဳထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵလုပ်ငန်ဵ

နှငဴ်ဌာနပိုင် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵ နှငဴ် အသဳထုတ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ လုပ်ြိုင်
ြွငဴ်ရှိသူမျာဵအတွြ်သာ ေဆာင်ရွေြ်ြွငဴ်ြပုရမည်။
(၂)

ေြာင်စီြ သတ်မှတ်ေပဵသညဴ် ထုတလ
် ွှငဴ်မှုစနစ်အတိုင်ဵြဖစ်ရမည်။

(၃)

ထုတလ
် ွှငဴ်မှုအတွြ် လှိုင်ဵနှုန်ဵြွင် (Frequency Band) နှငဴ် လှိုင်ဵနှုန်ဵြျန်နယ်
(Frequency

Channel)

အသုဳဵြပုမှုြို

အဖွဲ့နှငဴ်

ေြာင်စီတိ၏
ု့

သေဘာတူြွငဴ်ြပုြျြ်အတိုင်ဵ လိြ
ု ်နာ ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
(၄)

လှိုင်ဵနှုန်ဵြွငဴ်ြပုမှုတွင် ဦဵစွာေလျှောြ်ထာဵြွငဴ်ြပုြျြ်ရရှိသူြို လှိုင်ဵနှုန်ဵဦဵစာဵေပဵ
ြွငဴ်ြပုသညဴစ
် နစ် (First Come, First Served Basis) ြဖငဴ် ြွငဴ်ြပုေပဵရန် ြဖစ်သည်။

(၅)

စြ်ရုဳတည်ေဆာြ်မညဴ်

ေြမေနရာသည်

ေြမသာဵလျှေပ်စီဵြူဵမှု

(Ground

Connectivity) အေြာင်ဵဆုဳဵ ေြမ ြဖစ်ရမည်။
(၆)

မိုဵကြိုဵလွှ၏
ဲ
ြုြဳမှု (Resistance) ပမာဏသည် သြ်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီဵဌာနမျာဵမှ
သတ်မှတ်ထာဵေသာ စဳနှုန်ဵမျာဵ အတိင
ု ်ဵြဖစ်ရမည်။

(ြ)

နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵလုဵဳ တွင် ကြိမ်နှုန်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵသဖပီဵ ထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵ (Frequency ModulationFM) အန်ဵနာဴေလာဴ (Analogue ) စနစ်ြဖငဴ် ထုတလ
် ွှငဴ်ရာတွင်(၁)

လှိုင်ဵနှုန်ဵအြျယ် (Bandwidth) သည် သုဳဵရာ ြီလုဟ
ိ တ်ဇ် (300 Kilo HertzKHz) ရှိရမည်။

(၂)

သတ်မှတ်လှိုင်ဵနှုန်ဵစစ်ထတ
ု ်

ြိရိယာ

(Bandpass

Filter)

သို့မဟုတ်

လှိုင်ဵနှုန်ဵေပါင်ဵစပ်ထတ
ု ်လင
ွှ ဴ် ြိရိယာ (Combiner) ထညဴ်သွင်ဵအသုဳဵြပုရမည်။
(၃)

လျှေပ်စစ်စွမ်ဵအာဵေပဵြြင်ဵ

(Power

Supply)

သည်

အြပန်အလှန်လျှေပ်စီဵ

(Alternation Current-AC) နှစ်ရာဴသုဳဵဆယ် ဗို့ (230Volt-V ) သို့မဟုတ်
သုဳဵရာဴရှစ်ဆယ် ဗို့ (380Volt-V)နှငဴ် လျှေပ်စီဵကြိမ်နှုန်ဵ ငါဵဆယ် ဟတ်ဇ် (50 Hertz Hz)ြဖစ်ရမည်။
(၄)

လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ

သတ်မှတ်ြွဲေဝြြင်ဵ

အတည်ြပုထာဵေသာ

ကြိမ်နှုန်ဵ

(Frequency
လှိုင်ဵနှုန်ဵသဖပီဵ

Allocation)ြို

အဖွဲ့ြ

အသဳထတ
ု ်လွှငဴ်ြြင်ဵအတွြ်

ြမန်မာနိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အစီအမဳ (Myanmar National Frequency
Plan

for

FM

Sound

Broadcasting)ပါ

သတ်မှတ်ြျြ်မျာဵနှငဴ်အညီ

ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
(၅)

လှိုင်ဵနှုန်ဵြွငဴ်ြပုမှုတွင် ဦဵစွာေလျှောြ်ထာဵြွငဴ်ြပုြျြ်ရရှိသူြို လှိုင်ဵနှုန်ဵဦဵစာဵေပဵ
ြွငဴ်ြပုသညဴစ
် နစ် (First Come, First Served Basis) ြဖငဴ် ေဆာင်ရွေြ်ရန်ြဖစ်သည်။
လိအ
ု ပ်ပါြ ေလလဳစနစ် သို့မဟုတ် တင်ဒါစနစ် ြို အသုဳဵြပုနိုင်သည်။

(၆)

လွှငဴ်အာဵသည် အနည်ဵဆုဳဵ တစ်ဆယ်ဝပ် (10 Watt – W) မှ အမျာဵဆုဳဵ
တစ်ဆယ်ြီလုဝ
ိ ပ် (10 Kilo Watt – KW) အထိသာြဖစ်ရမည်။

(၇)

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်မှုသည် ဘယ်ညာလိင
ု ်ဵ (stereo) ြဖစ်ရမည်။ လှိုင်ဵနှုန်ဵေသွဖည်မှု
(Frequency Deviation) သည် ± ြုနစ်ဆယဴ်ငါဵ ြီလုဟ
ိ တ်ဇ် ( ± 75 Kilo Hertz –
KHz) အတွင်ဵ ရှိရမည်။

(၈)

မိုဵကြိုဵလွှ၏
ဲ
ြုြဳမှု (Resistance) ပမာဏသည် သြ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီဵဌာနမျာဵမှ
သတ်မှတ်ထာဵေသာ စဳနှုန်ဵမျာဵအတိုင်ဵ ြဖစ်ရမည်။

(ဂ)

နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵလုဵဳ တွင် လှိုင်ဵလတ် (Medium Wave – MW)၊ လှိုင်ဵတို (Short Wave – SW)
တို့ြို ဒီဂျစ်တယ် (Digital ) စနစ်ြဖငဴ် ထုတလ
် ွှငဴ်ရာ၌(၁)

လှိုင်ဵနှုန်ဵ

သုဳဵဆယ်

မဂ္ဂါဟတ်ဇ်

(30

Mega

Heartz-MHz)

အတွင်ဵ

ြမ္ဘာဴဒီဂျစ်တယ် ေရဒီယိုထုတ်လွှငဴ်မှု (Digital Radio Mondiale – DRM30) စနစ်
အသုဳဵြပုပါြ

လှိုင်ဵနှုန်ဵအြျယ်

(Bandwidth-BW)

သည်

တစ်ဆယ်

ြီလုဟ
ိ တ်ဇ် (10 Kilo Heartz – KHz) သို့မဟုတ် နှစ်ဆယ် ြီလုဟ
ိ တ်ဇ် (20 Kilo
Heartz- KHz) ြဖစ်ရမည်။ ြမ္ဘာဴ ဒီဂျစ်တယ်ေရဒီယိုထုတ်လွှငဴ်မှု (Digital Radio
Mondiale – DRM) စနစ် အသုဳဵြပုပါြ လှိုင်ဵနှုန်ဵအြျယ် (Bandwidth-BW)
သည် တစ်ရာ ြီလုဟ
ိ တ်ဇ် (100 Kilo Heartz – KHz) ြဖစ်ရမည်။
(၂)

ြမ္ဘာဴဒီဂျစ်တယ် ေရဒီယို ထုတလ
် ွှငဴ်မှု (Digital Radio Mondiale-DRM)စနစ်ြဖငဴ်
ထုတလ
် ွှငဴ်မညဴ်
(Technical

လွှငဴ်စြ်နှငဴ်
Standard)

ဖမ်ဵစြ်မျာဵ၏
မျာဵြို

နည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာစဳနှုန်ဵ

အဖွဲ့နှငဴ်

ေြာင်စီ

တို့

ညြှေန
ိ ှိုင်ဵ၍

သတ်မှတ်ေပဵရမည်။
(ဃ) နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵလုဵဳ တွင် ဒီဂျစ်တယ် (Digital) စနစ်ြဖငဴ် ေရဒီယို (Radio) ထုတလ
် ွှငဴ်ရာ၌(၁)

ဒီဂျစ်တယ်ေရဒီယို
စနစ်အတွြ်

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်မှု

လှိုင်ဵနှုန်ဵြွင်

(Digital

(Frequency

Audio

Band)

Broadcasting-DAB)

သည်

တစ်ရာြုနစ်ဆယ

ူဴ်ေလဵမဂ္ဂါဟတ်ဇ် (174 Mega Heartz-MHz) မှ နှစ်ရာဴသုဳဵဆယ် မဂ္ဂါဟတ်ဇ် (230
Mega Heartz MHz) အတွင်ဵြဖစ်ရမည်။ ြမ္ဘာဴဒီဂျစ်တယ်ေရဒီယိုထုတ်လွှငဴ်မှု
(Digital Radio Mondiale-DRM) စနစ်အတွြ် လှိုင်ဵနှုန်ဵြွင် (Frequency Band)
သည် ရှစ်ဆယဴ်ြုနစ် ဒဿမငါဵ မဂ္ဂါဟပ် (87.5 Mega Hertz- MHz) မှ တစ်ရာဴရှစ်
မဂ္ဂါဟတ်ဇ် (108 Mega Hertz – MHz) အတွင်ဵ ြဖစ်ရမည်။
(၂)

ဒီဂျစ်တယ်ေရဒီယို အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်မှု (Digital Audio Broadcasting- DAB)
စနစ်အတွြ် ြျန်နယ် လှိုင်ဵနှုန်ဵအြျယ် (Channel Bandwidth) သည် တစ်
ဒဿမ ြုနစ်တစ်နှစ် မဂ္ဂါဟတ်ဇ် (1.712 Mega Hertz-MHz) ြဖစ်ရမည်။
ြမ္ဘာဴဒီဂျစ်တယ်

ေရဒီယိုထုတ်လွှငဴ်မှု

(Digital

Radio

Mondiale-DRM)

စနစ်အတွြ်

ြျန်နယ်လင
ှို ်ဵနှုန်ဵအြျယ်

(Channel

Bandwidth)

သည်

တစ်ရာြီလုဟ
ိ တ်ဇ် (100 Kilo Hertz-KHz) ြဖစ်ရမည်။
(၃)

ဒီဂျစ်တယ်ေရဒီယိုအသဳထတ
ု ်လွှငဴ်မှု

(Digital

Audio

Broadcasting-DAB)

စနစ်နှငဴ် ြမ္ဘာဴဒီဂျစ်တယ် ေရဒီယိုထုတ်လွှငဴ်မှု (Digital Radio Mondiale-DRM)
စနစ်တိအ
ု့ တွြ် လှိုင်ဵနှုန်ဵတို့ြို အဖွဲ့နှငဴ် ေြာင်စီတို့ ညြှေန
ိ ှိုင်ဵ၍ သတ်မှတ်
ေပဵရမည်။
(၄)

ဒီဂျစ်တယ်ေရဒီယိုအသဳထတ
ု ်လွှငဴ်မှု

(Digital

Audio

Broadcasting

-DAB)

စနစ်နှငဴ် ြမ္ဘာဴဒီဂျစ်တယ် ေရဒီယိုထုတ်လွှငဴ်မှု (Digital Radio Mondiale-DRM)
စနစ်တိ၏
ု့
လွှငဴ်စြ် Transmitter)နှငဴ် ဖမ်ဵစြ် (Receiver) တို့၏ နည်ဵပညာ
ပိုင်ဵဆိုင်ရာစဳနှုန်ဵ (Technical Standard) ြို အဖွဲ့နှငဴ်ေြာင်စီတို့ ညြှေန
ိ ှိုင်ဵ၍
သတ်မှတ် ေပဵရမည်။
(င)

ေဒသအလိုြ် ထုတလ
် ွှငဴ်မညဴ် အန်ဵနာဴေလာဴ (Analogue) စနစ် ကြိမ်နှုန်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵသဖပီဵ
ထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵ (Frequency Modulation -FM) ေရဒီယို (Radio) ထုတလ
် ွှငဴ်ရာ၌
လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ သတ်မှတ်ြွဲေဝြြင်ဵ (Frequency Allocation)ြို အဖွဲ့ြ အတည်ြပု
ထာဵေသာ ကြိမ်နှုန်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵသဖပီဵ အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ အတွြ် ြမန်မာနိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ
လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ် အစီအမဳ (Myanmar National Frequency Plan for FM Sound
Broadcastin)ပါ သတ်မှတ်ြျြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။

(စ)

ေဒသအလိုြ် ဒီဂျစ်တယ် (Digital) စနစ်ြဖငဴ် ေရဒီယို (Radio) ထုတလ
် ွှငဴ်ရာတွင် (၁)

ဒီဂျစ်တယ်ေရဒီယို

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်မှု

(Digital

Audio

Broadcasting-DAB)

စနစ်အတွြ် လှိုင်ဵနှုန်ဵြွင် (Frequency Band)သည် တစ်ရာြုနစ်ဆညဴေ
် လဵ
မဂ္ဂါဟတ်ဇ် (174 Mega Hertz-MHz) မှ နှစ်ရာသုဳဵဆယ် မဂ္ဂါဟတ်ဇ်(230 Mega
Hertz-MHz) အတွင်ဵ ြဖစ်ရမည်။ ြမ္ဘာဴဒီဂျစ်တယ်ေရဒီယိုထုတ်လွှငဴ်မှု (Digital
Radio Mondiale-DRM) စနစ်အတွြ် လှိုင်ဵနှုန်ဵြွင် (Frequency Band )သည်
ရှစ်ဆယဴ်ြုနစ်

ဒဿမ

ငါဵ မဂ္ဂါဟတ်ဇ်

(87.5

Mega

Hertz-

MHz)

မှ

တစ်ရာဴရှစ်မဂ္ဂါဟတ်ဇ် (108 Mega Hertz- MHz) အတွင်ဵ ြဖစ်ရမည်။
(၂)

ဒီဂျစ်တယ် ေရဒီယိုအသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်မှု (Digital Audio Broadcasting – DAB)
စနစ်အတွြ် ြျန်နယ် လှိုင်ဵနှုန်ဵ အြျယ် (Channel Bandwidth) သည် တစ်
ဒဿမ ြုနစ်တစ်နှစ် မဂ္ဂါဟတ်ဇ် (10712 Mega Heartz-MHz) ြဖစ်ရမည်။
ြမ္ဘာဴဒီဂျစ်တယ် ေရဒီယိုထုတ်လွှငဴ်မှု (Digital Radio Mondiale-DRM) စနစ်
အတွြ် ြျန်နယ်လင
ှို ်ဵနှုန်ဵအြျယ် (Channel Bandwidth) သည် တစ်ရာ
ြီလုဟ
ိ တ်ဇ် (100 Kilo Hertz-KHz) ြဖစ်ရမည်။

(၃)

ဒီဂျစ်တယ်ေရဒီယို

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်မှု

(Digital

Audio

Broadcasting-DAB)

စနစ်နှငဴ် ြမ္ဘာဴဒီဂျစ်တယ် ေရဒီယို ထုတလ
် ွှငဴ်မှု (Digital Radio Mondiale-DRM)
စနစ်တိအ
ု့ တွြ်

လှိုင်ဵနှုန်ဵတို့ြို

အဖွဲ့နှငဴ်

ေြာင်စီတို့

ညြှေန
ိ ှိုင်ဵ၍

သတ်မှတ်ေပဵရမည်။
(၄)

ဒီဂျစ်တယ်ေရဒီယို

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်မှု

(Digital

Audio

Broadcasting-DAB)

စနစ်နှငဴ် ြမ္ဘာဴဒီဂျစ်တယ် ေရဒီယို ထုတလ
် ွှငဴ်မှု (Digital Radio Mondiale-DRM)
စနစ်တိ၏
ု့ လွှငဴ်စြ်

(Transmitter)

နှငဴ်

ဖမ်ဵစြ်

(Receiver)

တို့၏

နည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာစဳနှုန်ဵ (Techical Standard)ြို အဖွဲ့နှငဴ် ေြာင်စီတို့
ညြှေန
ိ ှိုင်ဵ၍ သတ်မှတ်ေပဵရမည်။
(ဆ)

လူထုအေြြြပု

ေရဒီယိုထုတ်လွှငဴ်ြြင်ဵ

(community

Frequency

Modulation)

ေဆာင်ရွေြ်ရာတွင်(၁)

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေြ်သူသည် ေြာင်စီြ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် လွှငဴ်အာဵပျဳ့နှဳ့မှု
ဧရိယာ

(Coverage

Area)

အတွင်ဵ

သတ်မှတ်ေပဵသညဴ်

လွှငဴ်အာဵအတိင
ု ်ဵ

ထုတလ
် ွှငဴ်ရမည်။
(၂)

လွှငဴ်အာဵြို သာမန်အာဵြဖငဴ် တစ်ရာဴငါဵဆယ် ဝပ်(150 Watt- W) အထိသာ
ြွငဴ်ြပုရမည်။ အထူဵြိစ္စရပ် မျာဵ အတွြ် လိအ
ု ပ်ပါြ အဖွဲ့၏ အတည်ြပုြျြ်ြဖငဴ်
သုဳဵရာဝပ် (300 Watt-W) အထိ ြွငဴ်ြပုေပဵနိုင်သည်။

(၃)

လှိုင်ဵနှုန်ဵမျာဵ

သတ်မှတ်ြွဲေဝြြင်ဵ

အတည်ြပုထာဵေသာ

ကြိမ်နှုန်ဵ

(Frequency
လှိုင်ဵနှုန်ဵသဖပီဵ

Allocation)ြို

အဖွဲ့ြ

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵအတွြ်

ြမန်မာနိုင်ငဳလဳဵု ဆိုင်ရာ လှိုင်ဵနှုန်ဵစဉ်အစီအမဳ (Myanmar National Frequency
Plan for FM Sound Broadcasting) ပါ သတ်မှတ်ြျြ်မျာဵနှငဴ်အညီေဆာင်ရွေြ်
ရမည်။
(ဇ)

ေြျာင်ဵပရိဝုဏ်အတွင်ဵ

ေရဒီယို

ထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵ

(Campus

Radio)

ြို

ေဆာင်ရွေြ်ရာတွင်(၁)

လွှငဴ်အာဵနှငဴ် လှိုင်ဵနှုန်ဵြို ေြာင်စီြ သတ်မှတ်ေပဵရမည်။

(၂)

အန်ဵနာဴေလာဴ

(Analogue)

စနစ်

ကြိမ်နှုန်ဵလိင
ု ်ဵနှုန်ဵသဖပီဵ

ထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵ

(Frequency Modulation-FM) သို့မဟုတ် ဒီဂျစ်တယ် (Digital) စနစ်ြဖငဴ်
ထုတလ
် ွှငဴ်ရမည်။

ရုပ်သဳလင
ွှ ဴ်အစီအစဉ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵမျာဵ (Broadcast Distribution Services) အတွြ်
နည်ဵပညာဆိုင်ရာ စဳနှုန်ဵသတ်မှတ်ြျြ်မျာဵ
၅၈။

ဖဂိုလ်တုမှတစ်ဆငဴ် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ အစီအစဉ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵ လုပ်ြိုင်လုသ
ိ ူမျာဵသည် ေအာြ်ပါသတ်မှတ်ြျြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွေြ်ရမည်(ြ) ရုပ်သဳလင
ွှ ဴ်အစီအစဉ်မျာဵြို ြွငဴ်ြပုထာဵေသာ ေြမြပင်အေြြစိုြ် ဖဂိုဟ်တုစြန်ဵ (Earth
Station) မျာဵမှ သာ ဖဂိုဟ်တုမှတစ်ဆငဴ် ေပဵပို့ထုတ်လွှငဴ်ရမည်။ ထိသ
ု ို့ ထုတလ
် ွှငဴ်ရာတွင်
ေြပာင်ဵလဲလာေသာ

နည်ဵပညာရပ်

မျာဵနှငဴ်အညီ

ေြာင်စီြ

အဖွဲ့နှငဴ်

ညြှေန
ိ ှိုင်ဵ၍

သတ်မှတ်ေပဵသညဴစ
် ဳနှုန်ဵမျာဵြို အသုဳဵြပု ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
(ြ)

လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏

ေြမြပင်အေြြစိုြ်

ြပည်တွင်ဵြပည်ပရှိ

ဖဂိုဟ်တုစြန်ဵ

ရုပ်သလ
ဳ ွှငဴ်ဌာနမျာဵ၊

(Earth

Station)

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်

မှတစ်ဆငဴ်

လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵထဳသို့

ရုပ်သဳမှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ အစီအစဉ်မျာဵ ေပဵပို့ ထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵ (Uplinking) ြပုလုပ်ရာ၌
ေြာင်စီြ သတ်မှတ်ြွငဴ်ြပုထာဵသညဴ် နည်ဵပညာြို အသုဳဵြပု ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
၅၉။

နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵလုဵဳ

ကြိုဵသွယ်စနစ်သုဳဵ

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်

အသဳထတ
ု ်လွှငဴ်ြြင်ဵအစီအစဉ်

ြဖန့်ြဖူဵေရဵ ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်လုသ
ိ ူမျာဵသည် ေအာြ်ပါသတ်မှတ်ြျြ်မျာဵနှငဴ်အညီ
ေဆာင်ရွေြ်ရမည်(ြ) ရုပ်သဳလင
ွှ ဴ်အစီအစဉ်မျာဵ ေပဵပို့ထုတ်လွှင်ဴြြင်ဵြို ေြာင်စီြသတ်မှတ်သညဴ် နည်ဵပညာ၊
စြ်မှု ပစ္စညဵ် ၊ လိင
ု ်ဵအေရအတွြ်နှငဴ် ပင်မထုတ်လင
ွှ ဴ်သညဴ် ေနရာမျာဵမှ ထုတလ
် ွှငဴ်ရမည်။
(ြ)

ယင်ဵထုတလ
် ွှငဴ်မှုအာဵ

နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵရှိ

လူဦဵေရ၏

အနည်ဵဆုဳဵ

၇၀

ရာြိုင်နှုန်ဵနှငဴ်

အထြ်ဖမ်ဵယူ ကြညဴရ
် ှုနိုင်ရန် ကြိုဵသွယ်ြွန်ရြ်စနစ်အာဵ ေြာင်စီြ သတ်မှတ်သညဴ်
ြာလအတွင်ဵ အဖပီဵတည်ေဆာြ် ရမည်။
(ဂ)

ေရဒီယိုနှငဴ် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵ အစီအစဉ်မျာဵြို လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ ရုပ်သလ
ဳ ွှငဴ်စြ်ရုဳ (Station)
မျာဵမှတစ်ဆငဴ် ေဒသအသီဵသီဵရှိ ထပ်ဆငဴ်လွှငဴ်စြ်ရုဳမျာဵသို့ ေပဵပို့ရာတွင် ေြာင်စီြ
ြွငဴ်ြပုထာဵသညဴ် နည်ဵပညာြို အသုဳဵြပုေဆာင်ရွေြ်ရမည်။

၆၀။

ေဒသအလိုြ်ကြိုဵသွယ်စနစ်သုဳဵ ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ အစီအစဉ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵ
ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ြိုင်လုသ
ိ ူမျာဵသည်

ေအာြ်ပါသတ်မှတ်ြျြ်မျာဵနှငဴ်အညီ

ေဆာင်ရွေြ်ရမည်(ြ) ရုပ်သဳလင
ွှ ဴ်အစီအစဉ်မျာဵ ေပဵပို့ထုတ်လွှငဴ်ြြင်ဵြို ေြာင်စီြ ြွငဴ်ြပုထာဵသညဴ် နည်ဵပညာ၊
စြ်ပစ္စညဵ် ၊ လိင
ု ်ဵအေရအတွြ်နှငဴ် ပင်မထုတ်လင
ွှ ဴ်သညဴေ
် နရာမျာဵမှ ထုတလ
် ွှငဴ်ရမည်။
(ြ)

ယင်ဵထုတလ
် ွှငဴ်မှုအာဵ ြွငဴ်ြပုထာဵသညဴ် ေဒသအတွင်ဵရှိ လူဦဵေရ၏ အနည်ဵဆုဳဵ ၇၀
ရာြိုင်နှုန်ဵနှငဴ် အထြ် ဖမ်ဵယူကြညဴ်ရှုနိုင်မညဴ် ကြိုဵသွယ်ြွန်ရြ်စနစ်အာဵ ေြာင်စီြ
သတ်မှတ်သညဴ် ြာလအတွင်ဵအဖပီဵ တည်ေဆာြ်ရမည်။

(ဂ)

ေရဒီယိုနှငဴ် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵ အစီအစဉ်မျာဵြို လိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏ ရုပ်သဳလင
ွှ ဴ်စြ်ရုဳမျာဵမှ
တစ်ဆငဴ်

ေဒသအသီဵသီဵရှိ

ထပ်ဆငဴ်လွှငဴ်စြ်ရုဳမျာဵသို့

ေပဵပို့ရာတွင်

ေြာင်စီြ

ြွငဴ်ြပုထာဵသညဴ် နည်ဵပညာြိုသာ အသုဳဵြပုေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
၆၁။

နိုင်ငဳအတွင်ဵရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထုတ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵတွင် ဒီဂျစ်တယ်အသွင်
ြူဵေြပာင်ဵေရဵစနစ်

ြိုင်မာေအာင်ြမင်ေစေရဵအတွြ်

ေြာင်စီသည်

ေအာြ်ပါတို့ြို

သြ်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵ နှငဴ် ညြှေန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွေြ်ရမည်(ြ) အဖွဲ့နှငဴ်

ေြာင်စီြ

သတ်မှတ်ြျြ်မျာဵ

အတည်ြပုသတ်မှတ်ထာဵသညဴ်

(Technical

Specifications)

နည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာ

နှငဴ်

ြိုြ်ညသ
ီ ညဴ်

စဳနှုန်ဵ

ဒီဂျစ်တယ်

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵဖမ်ဵစြ် (Set- Top Box) မျာဵြို တင်သွင်ဵြွငဴ်ြပုရန်၊
(ြ)

ြပည်တွင်ဵ၊

ြပည်ပမှ

ထုတလ
် ုပ်တင်သွင်ဵသညဴ်

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵစြ်မျာဵတွင်

ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်သလ
ဳ ှိုင်ဵနှုန်ဵ ဖမ်ဵယူသညဴ် ြိရိယာ (Digital Video Broadcasting Tuner –
DVB Tuner) ပါရှိေရဵေဆာင်ရွေြ်ရန်၊
(ဂ)

ြပည်တွင်ဵ၊ ြပည်ပမှ ထုတလ
် ုပ်တင်သွင်ဵသညဴ် ေရဒီယိုအသဳဖမ်ဵစြ်မျာဵနှငဴ် ေမာ်ေတာ်
ယာဉ်မျာဵတွင်

ပါရှိသညဴ်

ေရဒီယို

အသဳဖမ်ဵစြ်မျာဵတွင်

ဒီဂျစ်တယ်ေရဒီယို

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်မှု ဖမ်ဵယူသညဴ် ြိရိယာ (Digital Audio Broadcasting-DAB Tuner) နှငဴ်
ကြိမ်နှုန်ဵလှိုင်ဵနှုန်ဵသဖပီဵ အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ (Frequency Modulation-FM) အတွြ်
လှိုင်ဵနှုန်ဵြွင် ရှစ်ဆယဴ်ြုနှစ် ဒဿမ ငါဵ မဂ္ဂါဟတ်ဇ် (87.5 Mega Hertz-MHz) မှ
တစ်ရာဴရှစ် မဂ္ဂါဟတ်ဇ် (108 Mega Hertz-MHz) အတွင်ဵ ပါရှိေရဵေဆာင်ရွေြ်ရန်။
နည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာအြြာဵသတ်မှတ်ြျြ်မျာဵ
၆၂။

လှိုင်ဵနှုန်ဵြွင်အသုဳဵြပုြြင်ဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

အဖွဲ့နှငဴ်

ေြာင်စီြ

သတ်မှတ်သညဴ်အတိုင်ဵ

ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
၆၃။

ရုပ်သဳအစီအစဉ်မျာဵ၊ အြျြ်အလြ် (Data) မျာဵ ေပဵပို့ထုတ်လွှငဴ်မှုအတွြ် အသုဳဵြပုသညဴ်
အြပန်အလှန်အြျိုဵသြ်ေရာြ်ေသာ တီဗွီ (Interactive TV)၊ အသုဳဵြပုသူ၏ လိအ
ု ပ်ြျြ်
အတိင
ု ်ဵ ေပဵပို့ထုတ်လွှငဴ်သညဴ် နည်ဵပညာ (Video on Demand –VOD)၊ အမျိုဵစုဳေပါင်ဵစပ်
ထုတလ
် ွှငဴ်အသုဳဵြပုနိုင်ေသာ ဘေရာဴဒ်ဘန်ဵတီဗွီနည်ဵပညာ (Hybrid Broadcast Broadband TV
–HBBTV) မျာဵအပါအဝင် ေြပာင်ဵလဲတုဵိ တြ်လာေသာ နည်ဵပညာအသစ်မျာဵအာဵ အသုဳဵြပုရ
သညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအတွြ် နည်ဵပညာဆိုင်ရာစဳနှုန်ဵမျာဵြို အဖွဲ့နှငဴ်ညန
ြှေိ ှိုင်ဵ၍ ေြာင်စီြ
အြါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ရမည်။

၆၄။

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵဆိုင်ရာ ပစ္စညဵ် တစ်မျိုဵမျိုဵြို ထုတလ
် ုပ်ြြင်ဵ၊ ေရာင်ဵြျ
ြြင်ဵ သို့မဟုတ် ြဖန့်ြျိြြင်ဵ ြပုလုပ်လုသ
ိ ူသည် မိမိထုတ်လုပ်ြြင်ဵ၊ ေရာင်ဵြျြြင်ဵ သို့မဟုတ်
ြဖန့်ြျိြြင်ဵြပုမညဴ်

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵဆိုင်ရာ

ပစ္စညဵ် အမျိုဵအစာဵ၏

နည်ဵပညာဆိုင်ရာ

အေသဵစိတ်

ေဖာ်ြပြျြ်မျာဵအာဵ

ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ြပလျြ်

လိအ
ု ပ်သညဴ်

ေထာြ်ြဳြျြ်ြို အဖွဲ့ထဳတွင် သတ်မှတ်ြျြ်နှငဴ် အညီ ေတာင်ဵြဳရမည်။
၆၅။

အဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၆၄ ပါ ေထာြ်ြဳြျြ်ေတာင်ဵြဳလာြြင်ဵြို စိစစ်ဖပီဵ ထုတေ
် ပဵြြင်ဵ
သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြြင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
အြန်ဵ (၉)
ြျငဴ်ဝတ်ဆိုင်ရာြပဋ္ဌာန်ဵြျြ်မျာဵ

၆၆။

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်သူမျာဵသည်(ြ) သတင်ဵအြျြ်အလြ်မျာဵ

ရယူရာတွင်ြဖစ်ေစ၊

ထည်ဴသွင်ဵထုတလ
် ွှငဴ်ရာတွင်ြဖစ်ေစ

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇၅ နှငဴ် ၇၇ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵြျြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေြာင်စီြ ထုန်ြပန်ထာဵသညဴ်
လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ြျငဴ်ဝတ်မျာဵ ြို လိြ
ု ်နာရမည်။
(ြ)

သတင်ဵအြျြ်အလြ်မျာဵ ရိုြ်ြူဵထုတလ
် ွှငဴ်ေဖာ်ြပရာတွင် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာ
နိုင်ငဳေတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြြြဳဥပေဒပါ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ မူလအြွငဴ်အေရဵမျာဵ၊ ြမ္ဘာဴြုလ
သမဂ္ဂြ ြပဋ္ဌာန်ဵသတ်မှတ်ထာဵ သညဴ် လူ့အြွငဴ်အေရဵေကြညာစာတမ်ဵပါ အြွငဴ်အေရဵ
မျာဵြို ေလဵစာဵရမည်။

(ဂ)

ဤနည်ဵဥပေဒ ေနာြ်ဆြ်တွဲ (ဂ)ပါ ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵဆိုင်ရာ
ြျငဴ်ဝတ်မျာဵြို လိြ
ု ်နာရမည်။
အြန်ဵ (၁၀)
ညှန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵြြင်ဵနှငဴ် အေရဵယူြြင်ဵ

၆၇။

ေြာင်စီြ သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵဝန်ေဆာင်မှု
လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

လိြ
ု ်နာရမညဴ်

ြျငဴ်ဝတ်မျာဵြို

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵတစ်ြုြု ြ ြျိုဵေဖာြ်ြြင်ဵေကြာငဴ် နစ်နာသညဴ် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ သို့မဟုတ်
ပုဂ္ဂိုလ်သည် ြိုင်လဳေ
ု သာ အေထာြ်အထာဵြဖငဴ် ေရှဵဦဵစွာညြှေန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵေပဵရန် အဆိုပါ ရုပ်ပုဳ၊
အသဳ၊ ဓာတ်ပုဳနှငဴ် မှတ်တမ်ဵမှတ်ရာမျာဵ ထုတလ
် ွှငဴ်ြြင်ဵြပုသညဴ် ေန့ရြ်မှ ရြ်ေပါင်ဵ ၂၀
ရြ်အတွင်ဵ တိုင်ကြာဵလွှာပုဳစဳ ၁၄ ြဖငဴ် ေြာင်စီသို့ တိုင်ကြာဵနိုင်သည်။
၆၈။

နစ်နာသည်ဟုယူဆေသာ

ဌာန၊

အဖွဲ့အစည်ဵ

သို့မဟုတ်

ပုဂ္ဂိုလ်သည်

ေြာင်စီသို့

တိုင်ကြာဵလွှာြဖငဴ် တိုင်ကြာဵဖပီဵေနာြ် ြပစ်မှုေကြာင်ဵအရြဖစ်ေစ၊ တရာဵမေကြာင်ဵအရြဖစ်ေစ
တရာဵရုဳဵသိ့ု တိုြ်ရိုြ် ေလျှောြ်ထာဵလျှေင် ယင်ဵတိုင်ကြာဵလွှာြို ြပန်လည်ရုပ်သမ
ိ ်ဵေပဵရမည်။

အြန်ဵ (၁၁)
ရုဳဵအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵြြင်ဵ
၆၉။

ေြာင်စီသည်(ြ) ေြာင်စီ၏ ရုဳဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵြို ေဆာင်ရွေြ်နိုင်ရန် ရုဳဵအဖွဲ့မှူဵ တစ်ဦဵ၊ ဒုတိယ
ရုဳဵအဖွဲ့မှူဵတစ်ဦဵ၊ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ တစ်ဦဵ၊ ေငွစာရင်ဵအရာရှိ တစ်ဦဵနှငဴ် ဌာနအလိုြ်
သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ဝန်ထမ်ဵမျာဵြဖငဴ် ရုဳဵအဖွဲ့ြို ဖွဲ့စည်ဵရမည်။
(ြ)

လိအ
ု ပ်ပါြ ရုဳဵအဖွဲ့ြို ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

(ဂ)

ရုဳဵအဖွဲ့အတွြ်

အရာထမ်ဵ၊

အမှုထမ်ဵမျာဵြို

ြန့်အပ်ရာတွင်

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်မှု၊ ဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာ၊ ရုပ်သလ
ဳ ွှငဴ်စြ်မှုနည်ဵပညာ၊ သတင်ဵအြျြ်
အလြ်နည်ဵပညာ၊ စီဵပွာဵေရဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် ဥပေဒပညာရပ် စသည်တ့န
ို ှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍
ြျွမ်ဵြျင်သူမျာဵြို ဦဵစာဵေပဵေရွေဵြျယ်ရမည်။
(ဃ) ရုဳဵအဖွဲ့ အရာထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ၊ ဝန်ထမ်ဵစည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵြမ်ဵ
မျာဵ၊ လစာစရိတ် နှငဴ် ြဳစာဵြွငဴ်မျာဵြို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။
၇၀။

ရုဳဵအဖွဲ့မှူဵသည်(ြ) မူလတာဝန်မျာဵအြပင်

ေြာင်စီြ

ေပဵအပ်သညဴ်

အြြာဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵြို

ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။
(ြ)

ေြာင်စီ၏

အစည်ဵအေဝဵမျာဵြို

တြ်ေရာြ်ရမည်။

ေြာင်စီ၏

ြွငဴ်ြပုြျြ်ြဖငဴ်

မဲေပဵြွငဴ်ရှိသည်။
(ဂ)

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵြို ထမ်ဵေဆာင်ရာတွင် ရုဳဵအဖွဲ့ြို ဦဵေဆာင်၍ ေြာင်စီြို တာဝန်ြဳ
ရမည်။

၇၁။

ေြာင်စီသည် ရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(ြ) ဖွဲ့စည်ဵပုဳအရ

ြန့်အပ်တာဝန်ေပဵြြင်ဵ၊

အရည်အြျင်ဵသတ်မှတ်ြြင်ဵ၊

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏

လစာ၊ စရိတ်၊ ြျီဵြမြှေငဴ်ေငွမျာဵ၊ ဝန်ထမ်ဵစည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵ၊ ရာထူဵတိုဵြမြှေငဴ်ေပဵြြင်ဵ၊
ေြပာင်ဵေရွှေ့ြြင်ဵ၊ အနာဵယူြွငဴ် ေပဵြြင်ဵ၊ နုတ်ထွြ်ြွငဴ်ြပုြြင်ဵ၊ အေရဵယူအြပစ်ေပဵြြင်ဵနှငဴ်
ရာထူဵမှ ဖယ်ရှာဵြြင်ဵစသညဴ် ဝန်ထမ်ဵေရဵရာ ြိစ္စရပ်မျာဵြို သတ်မှတ်ြျြ်မျာဵနှငဴ်အညီ
ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
(ြ)

ရပိုင်ြွငဴ်နှငဴ်

အြွငဴ်အေရဵမျာဵြို

ဥပေဒနှငဴ်အညီ

ရရှိေရဵအတွြ်

စီစဉ်ေဆာင်ရွေြ်

ေပဵရမည်။
(ဂ)

လုပ်ငန်ဵစွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမြှေငဴ်တင်နိုင်ေရဵအလိ့င
ု ှာ

ြပည်တွင်ဵ၊

ြပည်ပ၌

ြျင်ဵပေသာ

အြမ်ဵအနာဵမျာဵ၊ ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵနှငဴ် သင်တန်ဵမျာဵ တြ်ေရာြ်ေလဴလာဆည်ဵပူဵေစရန်
စီစဉ် ေဆာင်ရွေြ်ေပဵရမည်။

(ဃ) တည်ဆဲလမ
ူ ှုဖူလုဳေရဵဥပေဒနှငဴ်အညီ
ထညဴ်ဝင်ေကြဵေငွေပဵသွင်ဵဖပီဵ

ရုဳဵအဖွဲ့ဝန်ထမ်ဵမျာဵြို

အာမြဳထာဵရှိေရဵ၊

မှတ်ပုဳတင်၍

အလုပ်ြွင်ထြ
ိ ိုြ်မှုအာမြဳ

အြျိုဵ

ြဳစာဵြွငဴ်ရရှိေရဵနှငဴ် အြြာဵလူမှုဖူလုဳေရဵ အြျိုဵြဳစာဵ ြွငဴ် တို့အတွြ် လူမှုဖူလဳေ
ု ရဵအဖွဲ့နှငဴ်
ညြှေန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွေြ်ေပဵရမည်။
အြန်ဵ (၁၂)
ြူဵေြပာင်ဵေရဵြာလြပဋ္ဌာန်ဵြျြ်မျာဵ
၇၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ

စတင်အြျိုဵသြ်ေရာြ်ြြင်ဵ

မရှိမီြ

ေဆာင်ရွေြ်လျြ်ရှိေသာ

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵ နှငဴ် အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်ြြင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်သူမျာဵသည်(ြ) နည်ဵဥပေဒ ၂၂ ပါ သတ်မှတ်ြာလအတွင်ဵ သြ်ဆိုင်ရာ လိင
ု ်စင်ြို ဤနည်ဵဥပေဒပါ
သတ်မှတ်ြျြ် မျာဵနှငဴ်အညီ ေလျှောြ်ထာဵရယူရမည်။
(ြ)

နည်ဵဥပေဒြွဲ (ြ) ပါ လိင
ု ်စင်ေလျှောြ်ထာဵေနဆဲြာလအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵဆြ်လြ်
ေဆာင်ရွေြ်လပ
ို ါြ ေြာင်စီြ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် လိင
ု ်စင်ေကြဵနှငဴ် အြြာဵေသာ
အြေကြဵေငွမျာဵြို မပျြ်မြွြ် ေပဵေဆာင်ရမည်။

(ဂ)

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ

လိင
ု ်စင်ရရှိဖပီဵေနာြ်

လိင
ု ်စင်တွင်

ြွငဴ်ြပုထာဵသညဴ်

လုပ်ငန်ဵမျာဵြို ဆြ်လြ်ေဆာင်ရွေြ်နိုင်သည်။ လိင
ု ်စင်တွင် ြွငဴ်ြပုထာဵြြင်ဵ မရှိသညဴ်
လုပ်ငန်ဵမျာဵြို ရပ်ဆိုင်ဵရမည်။
(ဃ) ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ သတ်မှတ်ြာလအတွင်ဵ လိင
ု ်စင်ေလျှောြ်ထာဵနိုင်မှုမရှိြြင်ဵ
သို့မဟုတ်

လိင
ု ်စင်ေလျှောြ်ထာဵြဲဴေသာ်လည်ဵ

အဆိုပါ

ေလျှောြ်ထာဵြျြ်ြို

ြငင်ဵပယ်ြြင်ဵ ြဳရလျှေင် ယင်ဵပုဂ္ဂိုလ်သည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေြ်မှုမျာဵြို ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀
အတွင်ဵ ရပ်ဆိုင်ဵရမည်။
အြန်ဵ (၁၃)
အေေွေေွ
၇၃။

ေြာင်စီသည်

သမိုင်ဵတန်ဖိုဵကြီဵမာဵေသာ

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵနှငဴ်

အသဳထတ
ု ်လင
ွှ ဴ်သည်ဴ

အစီအစဉ်မျာဵ နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ေပဵရမည်။
၇၄။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ေြာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ြွငဴ်နှငဴ် တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵြို
ေဆာင်ရွေြ်ရာတွင် သေဘာရိုဵြဖငဴ် ေဆာင်ရွေြ်ြြင်ဵ သို့မဟုတ် အာဵထုတေ
် ဆာင်ရွေြ်ြြင်ဵေကြာငဴ်
ေြာင်စီ၏

ပျြ်ြွြ်မှု

သို့မဟုတ်

ေဆာင်ရွေြ်မှုတစ်ြုြုအတွြ်

အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵဦဵြိုြဖစ်ေစ၊

ရုဳဵအဖွဲ့၏

ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵဦဵြိုြဖစ်ေစ

ဥြ္ကဋ္ဌ

သို့မဟုတ်

ရာဇဝတ်ေကြာင်ဵအရ

လည်ဵေြာင်ဵ၊ တရာဵမေကြာင်ဵအရလည်ဵေြာင်ဵ တရာဵစွဲဆိုြြင်ဵ၊ အေရဵယူြြင်ဵ မရှိေစရ။

၇၅။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ေြာင်စီြ ရုဳဵအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵနိုင်ြြင်ဵမရှိမီ ကြာဵြာလအတွင်ဵ ရုဳဵအဖွဲ့၏
လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵြို

ဝန်ကြီဵဌာနြ

သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်ဵေပဵသညဴ်

ဝန်ထမ်ဵမျာဵြ

တာဝန်ယူေဆာင်ရွေြ်ေပဵ ရမည်။

ေဒါြ်တာေဖြမငဴ်
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကြီဵ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာန

