ြပည်ေောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာန
(သတင်ဵမီဒီယာနည်ဵဥပေဒမျာဵ )
အမိန့်ေကြာ်ြငာစာအမှတ် ၄၅/ ၂၀၁၅
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပေမဝါဆိုလဆန်ဵ ၁ ရြ်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၇ ရြ်)
ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာနသည်
အပ်နှင်ဵထာဵေသာ

လုပ်ပိုင်ခွင်ဴြို

သတင်ဵမီဒီယာဥပေဒပုဒ်မ

ြျင်ဴသုဳဵ၍

ြမန်မာနိုင်ငဳ

၃၃၊

ပုဒ်မခွဲ

(ြ)

သတင်ဵမီဒီယာေြာင်စီနှင်ဴ

အရ

ညှန
ိ ှိုင်ဵပပီဵ

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချြ်ြဖင်ဴ ေအာြ်ပါနည်ဵဥပေဒမျာဵြို ထုတြ် ပန်လုြ
ိ ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အမည်နှငဴ်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချြ်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵြို သတင်ဵမီဒီယာနည်ဵဥပေဒမျာဵဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင်ပါရှိေသာ စြာဵရပ်မျာဵသည် သတင်ဵမီဒီယာဥပေဒတွင် ပါရှိသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ
အဓိပ္ပာယ်သြ်ေရာြ်ေစရမည်။

ထိ့ြု ပင်

ေအာြ်ပါစြာဵရပ်မျာဵသည်

ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ

အဓိပ္ပာယ် သြ်ေရာြ်ေစရမည်(ြ) ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ သတင်ဵမီဒီယာဥပေဒြို ဆိုသည်။
(ခ)

သတင်ဵ ဆိုရာတွင် အချြ်အလြ် (Data) ၊ မူရင်ဵစာ (Text) ၊ ပုဳရိပ်သဏ္ဌာန် (Image)၊
အသဳ၊ သေြေတ (Code)၊ ြွန်ပျူတာပရိုဂရမ်၊ ေဆာဴဖ်ဝဲနှငဴ်အချြ်အလြ်အစုအေဝဵ
(Data Base) တို့ ပါဝင်သည်။

(ဂ)

သတင်ဵအချြ်အလြ်
သိခွင်ဴရှိေသာ

ရယူခွင်ဴ

ဆိုရာတွင်

သတင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵြို

အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခုနှငဴ်ြဖစ်ေစ၊
အဖွဲ့အစည်ဵြ

ယင်ဵတို့

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

အမျာဵြပည်သူ

သြ်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်၊

တစ်ခုခုထမ
ဳ ှြဖစ်ေစ
စည်ဵြမ်ဵနှငဴ်အညီ

ဌာန၊

သြ်ဆိုင်ရာဌာန၊
လိအ
ု ပ်ေသာ

ေတွ့ဆုဳေမဵြမန်ဵစုဳစမ်ဵခွင်ဴ၊ ြိန်ဵဂဏန်ဵ၊ အချြ်အလြ်၊ စာရင်ဵဇယာဵ၊ ရုပ်ပုဳ၊ ဓာတ်ပုဳ၊
သရုပ်ေဖာ်ပုဳတို့ြို မိတ္တူြူဵခွင်ဴ၊ ြွန်ပျူတာဖိုင်ြူဵခွင်ဴ၊ ဓာတ်ပုဳ၊ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်ဵတင်ခွင်ဴ
စသည်တ့ို ပါဝင်သည်။
(ဃ) တိုင်ကြာဵလွှာ

ဆိုသည်မှာ

တွင်ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ

သတင်ဵမီဒီယာသမာဵ
တာဝန်နှငဴ်

တစ်ဦဵဦဵြ

ြျင်ဴဝတ်စည်ဵြမ်ဵ

ဥပေဒပုဒ်မ

၉

တစ်ရပ်ရပ်ြို

ချိုဵေဖာြ်ြခင်ဵအတွြ်

အေရဵယူေပဵရန်

နစ်နာသူြ

ေြာင်စီသို့

တိုင်ကြာဵသည်ဴ

ေလျှောြ်လာွှ ြို ဆိုသည်။
(င)

လုပ်ငန်ဵေြာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၈ အရ ေြာင်စီြဖွဲ့စည်ဵေပဵေသာ
လုပ်ငန်ဵေြာ်မတီ မျာဵြို ဆိုသည်။

(စ)

အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ အဆိုြပုသည်ဴ ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵနှငဴ် (ဂ)
ပါ

ေရွေဵချယ်သည်ဴ

ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵြို

ေြာင်စီဝင်အြဖစ်

ေရွေဵချယ်ေပဵသည်ဴ

ေြာင်စီဝင် ေရွေဵချယ် တင်ေြမှာြ်ေရဵအဖွဲ့ြို ဆိုသည်။
အခန်ဵ (၂)
သတင်ဵမီဒီယာလုပ်ငန်ဵ ေူေောင်ြခင်ဵ
၃။

သတင်ဵမီဒီယာလုပ်ငန်ဵြို ြုမ္ပဏီဖွဲ့စည်ဵ၍ြဖစ်ေစ၊ တစ်ဦဵချင်ဵြဖစ်ေစ လုပ်ြိုင်သူသည် သတင်ဵ
မီဒီယာလုပ်ငန်ဵ

အသိအမှတ်ြပုလြ်မှတ် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်မိတ္တူြို ေြာင်စီသို့

ေပဵပို့ရမည်။
၄။

သတင်ဵမီဒီယာ လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်သည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵ သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်သည် သတင်ဵမီဒီယာ
လုပ်ငန်ဵ လုပ်ြိုင်သူအြဖစ်မှ ရပ်နာဵလျှေင်ြဖစ်ေစ၊ ဆြ်လြ်လပ
ု ်ြိုင်ြခင်ဵ မြပုေတာဴလျှေင်ြဖစ်ေစ၊
သတင်ဵမီဒီယာလုပ်ငန်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အသိအမှတ်ြပုလြ်မှတ်၊ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် သို့မဟုတ်
ခွင်ဴြပု

ချြ်ြို

ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵ၊

ပယ်ဖျြ်ြခင်ဵခဳရလျှေင်ြဖစ်ေစ

ေြာင်စီသို့

ေဆာလျင်စွာ

အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။
အခန်ဵ (၃)
ေြာင်စီဝင် ေရွေဵချယ်တင်ေြမြှောြ်ြခင်ဵ
၅။

(ြ) ေြာင်စီဝင်မျာဵ

ေရွေဵချယ်တင်ေြမှာြ်ရာတွင်

တရာဵမျှေတမှန်ြန်မှုနှငဴ်

စနစ်တြျ

ြဖစ်ေစရန် ဝန်ကြီဵဌာနသည် ေြာင်စီနှငဴ်ညှိနှိုင်ဵ၍ ေြာင်စီဝင်ေရွေဵချယ်တင်ေြမှာြ်ေရဵ
အဖွဲ့ဖွဲ့စည်ဵပပီဵ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵြို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။ သို့ရာတွင် ပထမအကြိမ်
ဖွဲ့စည်ဵရာ၌ ဝန်ကြီဵဌာနသည် ြမန်မာနိုင်ငဳ စာနယ်ဇင်ဵေြာင်စီ (ယာယီ) နှငဴ် ညှိနှိုင်ဵ၍
ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၅၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) အရ အဖွဲ့ဖွဲ့စည်ဵရာတွင် ေအာြ်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ
ပါဝင်ရမည်(၁)

ေြာင်စီဝင်အြဖစ် ထပ်မဳအေရွေဵခဳြခင်ဵမြပုမည်ဴ ေြာင်စီဝင် (၃) ဦဵ၊
ခခင်ဵချြ်။ ပထမအကြိမ်အတွြ်၊ ေြာင်စီဝင်အြဖစ် ထပ်မဳအေရွေဵခဳြခင်ဵမြပုမည်ဴ
ြမန်မာနိုင်ငဳစာနယ် ဇင်ဵေြာင်စီ (ယာယီ) အဖွဲ့ဝင် (၃) ဦဵ။

(၂)

ေြာင်စီဝင်အြဖစ် အေရွေဵမခဳမည်ဴ ဥပေဒပညာရှင် (၂) ဦဵ၊

(၃)

ေြာင်စီဝင်အြဖစ်

အေရွေဵမခဳမည်ဴ

သတင်ဵမီဒီယာနှငဴ်

သြ်ဆိုင်သည်ဴ

တတ်သိပညာရှင် (၃) ဦဵ၊
(၄)

ဝန်ကြီဵဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်အဆင်ဴထြ်မနိမ်ဴသည်ဴ အရာထမ်ဵ (၁)
ဦဵ။

၆။

နည်ဵဥပေဒ ၅ အရ ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴအဖွဲ့သည် မိမိတို့အဖွဲ့ဝင်မျာဵထဲမှ ဥြ္ကဋ္ဌနှငဴ် အတွင်ဵေရဵမှူဵ
တစ်ဦဵစီြို အမျာဵဆန္ဒြဖင်ဴ ေရွေဵချယ်တာဝန်ေပဵရမည်။

၇။

ေအာြ်ပါအချြ် တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် အြျုဳဵဝင်သူအာဵ ေြာင်စီဝင်ေလာင်ဵအြဖစ် အမည်စာရင်ဵ
တင် သွင်ဵြခင်ဵ မြပုရ(ြ) နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵြဖစ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

မြျန်ဵမာမှုေကြာင်ဴ ေြာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵြို ထမ်ဵေဆာင်နိုင်စွမ်ဵမရှိြခင်ဵ၊

(ဂ)

အြျင်ဴစာရိတ္တပျြ်ြပာဵမှုနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵ ခဳရဖူဵသူြဖစ်ြခင်ဵ၊

(ဃ) နိုင်ငဳေရဵပါတီတစ်ခုခုတွင် အမှုေဆာင်ရာထူဵတာဝန် ထမ်ဵေဆာင်ေနသူြဖစ်ြခင်ဵ။
၈။

(ြ) အဖွဲ့သည် ေြာင်စီဝင် ေရွေဵချယ်တင်ေြမှာြ်ရာတွင် ပါဝင်ေရွေဵချယ်တင်ေြမှာြ်ခဳသူမျာဵ
အမည်စာရင်ဵ တင်သွင်ဵေပဵရန် ေကြညာရမည်။
(ခ)

သတင်ဵမီဒီယာသမာဵမျာဵ၊ သတင်ဵေအဂျင်စီမျာဵ၊ ပုဳနှိပ်ထတ
ု ်ေဝသူမျာဵ၊ စာေရဵဆရာမျာဵ၊
ြဗျာဆရာမျာဵ၊ ြာတွန်ဵ ရုပ်ြပဆရာမျာဵသည် မိမိတို့အဆိုြပုသည်ဴ ြိုယ်စာဵလှယ်
ေလာင်ဵ

အမည်စာရင်ဵြိုလည်ဵေြာင်ဵ၊

လူမှုေရဵ၊

စီဵပွာဵေရဵ၊

စာေပယဉ်ေြျဵမှု၊

ဥပေဒေရဵရာ၊ သိပ္ပဳနှငဴ် နည်ဵပညာဆိုင်ရာ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်မျာဵ ပါဝင်သည်ဴ
လူထုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် မိမိတို့ေရွေဵချယ်သည်ဴ ြိုယ် စာဵလှယ်ေလာင်ဵအမည်စာရင်ဵ
ြိုလည်ဵေြာင်ဵ စတင်ေကြညာသည်ေ
ဴ န့မှ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ အဖွဲ့ထဳ တင်ြပရမည်။
၉။

အဖွဲ့သည်(ြ) နည်ဵဥပေဒ ၈ ပါ ြိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵဦဵေရ အဆိုြပုချြ် ရရှိပပီဵပါြ သတ်မှတ်ချြ်
မျာဵနှငဴ်အညီ ေရွေဵချယ်ပွဲမတိုင်မီ ၁၅ ရြ်ထြ်မနည်ဵ ြိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ အမည်
စာရင်ဵြို ကြိုတင်ေကြညာ ရမည်။
(ခ)

ေရွေဵချယ်တင်ေြမှာြ်ပွဲ

ြျင်ဵပမည်ဴေန့ရြ်၊

အချိန်၊

ေနရာတို့ြို

ရြ်ေပါင်ဵ

၃၀

ထြ်မနည်ဵ ကြိုတင်ေကြညာရမည်။
၁၀။

အဖွဲ့သည် အဆိုြပုလာသည်ဴ ြိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵနှငဴ် ေရွေဵချယ်သည်ဴ ြိုယ်စာဵလှယ်
ေလာင်ဵမျာဵအနြ် ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ ေြာင်စီဝင်ေလာင်ဵ အေရအတွြ်ြို ေရွေဵချယ်ေပဵရမည်-

(ြ) သတင်ဵမီဒီယာသမာဵမျာဵ၊
ြဖန့်ချိသူမျာဵ၊

သတင်ဵေအဂျင်စီမျာဵ၊

စာေရဵဆရာမျာဵ၊

ပုဳနှိပ်သူမျာဵ၊

ြဗျာဆရာမျာဵ၊

ထုတေ
် ဝသူမျာဵနှငဴ်

ြာတွန်ဵရုပ်ြပဆရာမျာဵြ

သတ်မှတ်အချိုဵအစာဵအလိုြ် အဆိုြပုသည်ဴ ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ (၁၀) ဦဵမှ (၂၂) ဦဵ၊
(ခ)

လူမူေရဵ၊

စီဵပွာဵေရဵ၊

စာေပယဉ်ေြျဵမှု၊

ဥပေဒေရဵရာ၊

သိပ္ပဳနှငဴ်နည်ဵပညာဆိုင်ရာ

အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်မျာဵ ပါဝင်သည်ဴ လူထုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵြ ေရွေဵချယ်သည်ဴ
ြိုယ်စာဵလှယ် (၂) ဦဵမှ (၅) ဦဵ။
၁၁။

(ြ) နိုင်ငဳေတာ် သမ္မတြ အဆိုြပုသည်ဴ ြိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵ၊ ြပည်သူ့လွှတေ
် တာ်ဥြ္ကဋ္ဌြ
အဆိုြပုသည်ဴ ြိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵနှငဴ် အမျိုဵသာဵလွှတေ
် တာ် ဥြ္ကဋ္ဌြ အဆိုြပုသည်ဴ
ြိုယ်စာဵလှယ်

တစ်ဦဵတို့မှအပ

ြျန်ြိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵြို

သြ်ဆိုင်ရာ

အစုအဖွဲ့မျာဵမှ ေရွေဵချယ်နိုင်ေရဵ အတွြ် အဖွဲ့နှငဴ်တင
ို ်ပင်ပပီဵ ဝန်ကြီဵဌာနြ လိအ
ု ပ်ေသာ
သတ်မှတ်ချြ်မျာဵ ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။
(ခ)

ေြာင်စီဝင်မျာဵ ေရွေဵချယ်တင်ေြမှာြ်ရာတွင် လွတလ
် ပ်ပပီဵ တရာဵမျှေတေသာနည်ဵလမ်ဵ
ြဖင်ဴ ေဆာင် ရွေြ်ရမည်။

(ဂ)

ေြာင်စီဝင်မျာဵ

ေရွေဵချယ်ပွဲတွင်

ြိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵြ

ြန့်ြွြ်လုပ
ိ ါြ

ေရွေဵချယ် တင်ေြမှာြ်ပွဲ ြျင်ဵပသည်ေ
ဴ န့ရြ်မှ ၇ ရြ်အတွင်ဵ အဖွဲ့ထဳ တင်ြပနိုင်သည်။
(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ) ပါတင်ြပချြ်ြို လြ်ခဳရရှိသည်ဴ ေန့ရြ်မှ ၁၅ ရြ်အတွင်ဵကြာဵနာ
စစ်ေဆဵပပီဵ ဆုဳဵြဖတ်ရမည်။ အဖွဲ့၏ ဆုဳဵြဖတ်ချြ်သည် အပပီဵအြပတ်အတည်ြဖစ်သည်။
၁၂။

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၃ ၊ ပုဒ်မခွဲ (ြ) အရ အဆိုြပုသည်ဴ ေြာင်စီဝင်မျာဵနှငဴ် ေရွေဵချယ်တင်ေြမှာြ်ြခင်ဵ
ခဳရေသာ ေြာင်စီဝင်မျာဵသည် ေြာင်စီ၏ ဥြ္ကဋ္ဌ(၁) ဦဵ၊ ဒုတိယဥြ္ကဋ္ဌ (၂) ဦဵ၊ အတွင်ဵေရဵမှူဵ
(၁) ဦဵ၊ တွဲဖြ်အတွင်ဵေရဵမှူဵ (၂) ဦဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵမှူဵ (၁) ဦဵနှငဴ် စာရင်ဵစစ် (၁) ဦဵတို့ြို
ေြာင်စီဝင်မျာဵထဲမှ အမျာဵဆန္ဒအရ ေရွေဵချယ်တင်ေြမှာြ်ရမည်။

၁၃။

အဖွဲ့သည် ေရွေဵချယ်တင်ေြမှာြ်ြခင်ဵခဳရေသာ ေြာင်စီဝင်မျာဵ၏ အမည်စာရင်ဵြို နိုင်ငဳေတာ်
သမ္မတထဳ တင်ြပရမည်။

၁၄။

တင်ေြမှာြ်ြခင်ဵခဳရသည်ဴ
ထုတြ် ပန်၍

ေြာင်စီဝင်မျာဵသည်

ဖွဲ့စည်ဵပပီဵေနာြ်

ရြ်ေပါင်ဵ

၃၀

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတြ
အတွင်ဵ

အမိန့်ေကြာ်ြငာစာ

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတေရှ့ေမှာြ်တွင်

ြတိသစ္စာြပုရမည်။
၁၅။

အဖွဲ့သည် ေြာင်စီသြ်တမ်ဵ ေနာြ်တစ်ကြိမ်အတွြ် အဖွဲ့အသစ်ဖွဲ့စည်ဵသည်အထိ လုပ်ငန်ဵ
တာဝန် ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။

အခန်ဵ( ၄)
ေြာင်စီဝင် အစာဵေိုဵေရွေဵချယ်ြခင်ဵနှငဴ် သြ်တမ်ဵ
၁၆။

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ၊ ြပည်သူ့လွှတေ
် တာ်နှငဴ် အမျိုဵသာဵလွှတေ
် တာ်ဥြ္ကဋ္ဌတို့ြ အဆိုြပုေရွေဵချယ်
သည်ဴ ေြာင်စီဝင် တစ်ဦဵဦဵသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ ပါ အေကြာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်ေကြာင်ဴ ေြာင်စီဝင်
အြဖစ်မှ ရပ်စဲသွာဵသည်အ
ဴ ခါ ထိလ
ု စ်လပ်သွာဵေသာ ေြာင်စီဝင်အစာဵ မူလအဆိုြပုေရွေဵချယ်
ေပဵခဲဴသည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မှ အစာဵထိဵု ေရွေဵချယ်ရမည်။

၁၇။

အဖွဲ့သည်

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတနှငဴ်

လွှတေ
် တာ်ဥြ္ကဋ္ဌနှစ်ဦဵတို့ြ

အဆိုြပုေရွေဵချယ်သည်ဴ

ေြာင်စီဝင်မှ အပ ြျန်ေြာင်စီဝင်မျာဵအနြ်(ြ) ေြာင်စီဝင်တစ်ဦဵ သို့မဟုတ် တစ်ဦဵထြ်ပိုေသာ ေြာင်စီဝင်မျာဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ ပါ
အေကြာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်ေကြာင်ဴ ရပ်စဲသွာဵသည်အ
ဴ ခါ ထိလ
ု စ်လပ်သွာဵေသာ ေြာင်စီဝင်၏
သြ်ဆိုင်ရာ အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵမှ ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵအနြ် လစ်လပ်သည်ဴ ေြာင်စီဝင်
အေရအတွြ်ြို အစာဵထိဵု ေရွေဵချယ်နိုင်သည်။
(ခ)

ေြာင်စီဝင်ဦဵေရ

အနည်ဵဆုဳဵ

သတ်မှတ်ချြ်

၁၅

ဦဵေအာြ်

ေလျာဴနည်ဵပါြ

အစာဵထိဵု ေရွေဵချယ် တင်ေြမှာြ်ြခင်ဵြို ရြ်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ ြျင်ဵပ၍ ေရွေဵချယ်ရမည်။
(ဂ)

အစာဵထိဵု ေရွေဵချယ် တင်ေြမှာြ်ြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵ ၊ အခန်ဵ (၃)
ပါြပဋ္ဌာန်ဵ ချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။

၁၈။

(ြ) နည်ဵဥပေဒ
ထုတြ် ပန်၍

၁၇

အရ

အစာဵထိဵု ေရွေဵချယ်တင်ေြမှာြ်ြခင်ဵခဳရပပီဵ

ထည်ဴသွင်ဵဖွဲ့စည်ဵသည်ဴ

ေြာင်စီဝင်၏

အမိန့်ေကြာ်ြငာစာ

သြ်တမ်ဵသည်

ေြာင်စီ၏

ြျန်ရှိသည်ဴ သြ်တမ်ဵအတွြ်သာ ြဖစ်သည်။
(ခ)

အဖွဲ့သည်

ေြာင်စီ၏သြ်တမ်ဵ

ဤနည်ဵဥပေဒပါ

၃

နှစ်မြပည်ဴမီ

ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ

အနည်ဵဆုဳဵ

၃

အသစ်ဖွဲ့စည်ဵမည်ဴ

လကြိုတင်၍
ေြာင်စီြို

ေရွေဵချယ်တင်ေြမှာြ်ရမည်။
အခန်ဵ (၅)
ေြာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ
၁၉။

ေြာင်စီသည် ဥပေဒပါ ရည်ရွေယ်ချြ်မျာဵ အေြာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ေအာြ်ပါလုပ်ငန်ဵစဉ်
မျာဵြို ေဆာင်ရွေြ်ရမည်(ြ)

ဥပေဒနှငဴ်အညီ

လွတလ
် ပ်စွာေရဵသာဵ၊

ထုတေ
် ဝြဖန့်ချိခွင်ဴ၊

ထုတလ
် ွှင်ဴခွင်ဴရရှိေရဵြို

ေဆာင်ရွေြ် ေပဵြခင်ဵ၊
(ခ)

သတင်ဵမီဒီယာသမာဵမျာဵ လိြ
ု ်နာရမည်ဴ တာဝန်၊ ြျင်ဴဝတ်၊ စည်ဵြမ်ဵနှငဴ်ြျင်ဴစဉ်မျာဵြို
လိြ
ု ်နာြခင်ဵမရှိေသာ

စာနယ်ဇင်ဵသမာဵမျာဵအာဵ

အြငင်ဵပွာဵမှုနှငဴ်

တိုင်ကြာဵမှုမျာဵ

ညှန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵေရဵ

ေြာ်မတီြ

သတ်မှတ်ေပဵေသာ

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵနှငဴ်အညီ

ေဆာင်ရွေြ်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ စိစစ်ြခင်ဵ၊
(ဂ)

ေြာင်စီဝင်အာဵလုဵဳ တြ်ေရာြ်ေသာ နှစ်ပတ်လည်အစည်ဵအေဝဵ အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ၊
ဘဏ္ဍာေရဵြိစ္စ ညှန
ိ ှိုင်ဵြခင်ဵတို့ြို ြပုလုပ်ပပီဵ နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတထဳ အစီရင်ခဳစာတင်ြပြခင်ဵ၊

(ဃ) ေြာင်စီဝင်အာဵလုဵဳ ပါဝင်ေသာ အစည်ဵအေဝဵြို အနည်ဵဆုဳဵ နှစ်လလျှေင် တစ်ကြိမ်
ြျင်ဵပြခင်ဵ။
၂၀။

ေြာင်စီသည် ဥပေဒပါ ရည်ရွေယ်ချြ်မျာဵြို အေြာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွေြ်ရာတွင် လိအ
ု ပ်
ပါြ သတင်ဵမီဒီယာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ယင်ဵတို့၏ ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵပပီဵ
ေအာြ်ပါ လုပ်ငန်ဵ တာဝန်မျာဵြို ေဆာင်ရွေြ်နိုင်သည်(ြ) သတင်ဵစာ၊

ဂျာနယ်၊

မဂ္ဂဇင်ဵ၊

ပုဳနှိပ်သူ၊

ထုတေ
် ဝသူမျာဵြ

မိမိတို့

တည်ေထာင်

ေဆာင်ရွေြ်ေနသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ၊ ြုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အသင်ဵအဖွဲ့စာရင်ဵြို ေြာင်စီသို့
စာရင်ဵေပဵသွင်ဵေစြခင်ဵ၊
(ခ)

သတင်ဵမီဒီယာမျာဵ၊

စာနယ်ဇင်ဵ

အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵြ

သတင်ဵမီဒီယာြျင်ဴဝတ်

ေဖာြ်ဖျြ်မှုမျာဵ ရှိလာပါြ သတိေပဵြခင်ဵ၊ အဆိုပါေဖာြ်ဖျြ်မှုမျာဵနှငဴ် အြငင်ဵပွာဵ
မှုဆိုင်ရာ ညှန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵေပဵမှုရလဒ် မျာဵြို အမျာဵြပည်သူသို့ ထုတြ် ပန်ေကြညာြခင်ဵ၊
(ဂ)

သတင်ဵမီဒီယာသမာဵမျာဵ၏

ဥပေဒနှငဴ်အညီ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေြ်မှုမျာဵအေပါ်

အဖွဲ့

အစည်ဵတစ်ခုခု သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵြ စွြ်ဖြ်ေနှာင်ဴယှြ်ပခိမ်ဵေြခာြ်မှုမျာဵ
ြပုလုပ်ပါြ အဆိုပါြပုမူမှုြို အမျာဵြပည်သူသို့ ထုတြ် ပန်ေကြညာြခင်ဵ၊
(ဃ) သတင်ဵလွတလ
် ပ်ခွင်ဴ၊ ြျင်ဴဝတ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေရဵသာဵပုဳနှိပ်ြဖန့်ချိမှုမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍
အြခာဵအဖွဲ့ အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ေြဖရှင်ဵရန် လိအ
ု ပ်သည်ဴ ြိစ္စရပ်မျာဵြို ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊
(င)

ပုဂ္ဂလြ
ိ သတင်ဵစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်ဵမျာဵ ပုဳနှိပ်ထုတ်ေဝေရဵ၊ ြဖန့်ချိေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်
အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳမှ လိအ
ု ပ်ေသာ အေထာြ်အပဳဴမျာဵရရှိေရဵအတွြ်
ေဆွဵေနွဵအေြဖ ရှာြခင်ဵ၊

(စ)

အစိုဵရဌာန၊

အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ်

အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၌

သတင်ဵရယူရာတွင်

သြ်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵြ သတင်ဵထုတ်ြပန်ေရဵနှငဴ်ပတ်သြ်၍ တာဝန်ေပဵအပ်
ထာဵသည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵ ေဆာင်ရွေြ်ြခင်ဵ၊
(ဆ) သတင်ဵေထာြ်မျာဵြ သတင်ဵယူရာတွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ တဳဆိပ်၊ သြ်ေသခဳ
အေထာြ်အထာဵမျာဵ ပါရှိေစေရဵ ေဆာင်ရွေြ်ြခင်ဵ၊
(ဇ)

သတင်ဵမီဒီယာသမာဵမျာဵ၏ အရည်အေသွဵ တိုဵတြ်ြမင်ဴမာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေြ်
ြခင်ဵ၊

(ဈ)

ေြာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵြို အေထာြ်အြူြဖစ်မည်ဴ အကြဳေပဵချြ်မျာဵ စသည်ဴ ပူဵေပါင်ဵ
ေဆာင်ရွေြ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ အေြာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွေြ်ြခင်ဵ၊

(ည)

သတင်ဵစာ၊ မဂ္ဂဇင်ဵ၊ စာေစာင်မျာဵနှငဴ်ထုတ်ေဝစာမျာဵ ထုတေ
် ဝခွင်ဴြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ်
ထုတေ
် ဝခွင်ဴ

ရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵေသာ

စာရင်ဵြို

ရရှိနိုင်ေရဵ

မူပိုင်ခွင်ဴနှငဴ်မှတ်ပုဳတင်ဌာနခွဲနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင် ရွေြ်ြခင်ဵ၊
(ဋ)

သတင်ဵမီဒီယာနှငဴ် သြ်ဆိုင်ေသာ အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳမှ လုပ်ငန်ဵထူေထာင်သူမျာဵ
စာရင်ဵနှငဴ် အချြ်အလြ်မျာဵြို ေြာင်စီသို့ ေပဵပို့ရန် ညှန
ိ င
ှို ်ဵေဆာင်ရွေြ်ြခင်ဵ၊

(ဌ)

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၈ ပါလိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵေြာ်မတီမျာဵြို ဖွဲ့စည်ဵရာတွင် လိအ
ု ပ်ေသာ
ေြာင်စီဝင်မျာဵနှငဴ်

ေြာင်စီဝင်မဟုတ်သူမျာဵြို

လုပ်ငန်ဵလိအ
ု ပ်ချြ်နှငဴ်အညီ

ပါဝင်ေဆာင်ရွေြ်ေစြခင်ဵ။
အခန်ဵ (၆)
ေြာင်စီဝင်မျာဵနှငဴ် ရပိုင်ခွင်ဴမျာဵ
၂၁။

ေြာင်စီဝင်မျာဵသည် ေြာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ြျင်ဵပေသာ ြပည်တွင်ဵ၊
ြပည်ပ အစည်ဵအေဝဵ၊ ေဆွဵေနွဵပွဲနှငဴ် အခမ်ဵအနာဵမျာဵသို့ တြ်ေရာြ်သည်အ
ဴ တွြ် ခရီဵစရိတ်၊
တည်ဵခိုစရိတ် တို့အပါအဝင် ြုန်ြျစရိတ်မျာဵြို ေြာင်စီြ သတ်မှတ်သည်ဴ နှုန်ဵထာဵအတိင
ု ်ဵ
ရယူခွင်ဴရှိသည်။

၂၂။

ေြာင်စီဝင်မျာဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၂၁ ပါ ြုန်ြျစရိတ်အြပင် မိမိတို့အာဵ ေရွေဵချယ်တင်ေြမှာြ်
သည်ဴ စာနယ်ဇင်ဵအဖွဲ့အစည်ဵြ ချီဵြမှင်ဴသည်ေ
ဴ ငွြို ခဳစာဵခွင်ဴရှိသည်။ ေြာင်စီဝင်မျာဵသည်
မိမိတို့၏ ေြာင်စီဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵအြပင် မိမိတို့နှငဴ်သြ်ဆိုင်ေသာ

စာနယ်ဇင်ဵ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ အတွြ်လည်ဵ ပူဵတွဲတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခွင်ဴရှိသည်။
၂၃။

ေြာင်စီဝင် တစ်ဦဵအြဖစ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ စာနယ်ဇင်ဵသမာဵ တစ်ဦဵအြဖစ်လည်ဵေြာင်ဵ မိမိ
လုပ်ငန်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေဆာင်ရွေြ်မှုေကြာင်ဴ ေပဵြမ်ဵသည်ဴ တဳစိုဵလြ်ေဆာင်တစ်စုဳတစ်ရာြို
လြ်ခဳ ခွင်ဴ မရှိေစရ။
အခန်ဵ (၇)
ေြာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလြ်ခဳြခင်ဵ

၂၄။

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတြ အမိန့်ေကြာ်ြငာစာ ထုတြ် ပန်ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴ ေန့ရြ်မှစ၍ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀
အတွင်ဵ ေြာင်စီပိုင်ေငွေကြဵနှငဴ် ပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ေအာြ်ပါတို့အာဵ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵ
ရမည်(ြ) ေြာင်စီ၏ ရန်ပုဳေငွနှငဴ် ေငွစာရင်ဵမျာဵ၊

(ခ)

ရရန်ရှိေငွနှငဴ် ေပဵရန်ရှိေငွမျာဵ၊ ယင်ဵတို့နှငဴ်ပတ်သြ်သည်ဴ စာရင်ဵဇယာဵမျာဵ၊

(ဂ)

ေြာင်စီ၏ ရုဳဵသုဵဳ ပစ္စညဵ် မျာဵ၊ ပရိေဘာဂမျာဵ၊ စာရွေြ်စာတမ်ဵ၊ မှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ စာတွဲမျာဵ၊
စာအုပ်မျာဵ၊

(ဃ) ဝန်ထမ်ဵစာရင်ဵနှငဴ် ယင်ဵတို့၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်ခွဲေဝပုဳမျာဵ၊
(င)

ေြာင်စီပိုင် အြခာဵပစ္စညဵ် ၊ ြိရိယာတန်ဆာပလာမျာဵ၊

(စ)

စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ၊ ဘဏ်စာအုပ် စသည်မျာဵ၊

(ဆ)

ေြာင်စီြ ဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရွေြ်သည်ဴ ေြာ်မတီ၊ လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့ဆိုင်ရာ အမှုတွဲမျာဵ၊

(ဇ)

ေြာင်စီြပိုင်ေသာ သို့မဟုတ် အသုဳဵြပုလျြ်ရှိေသာ အြခာဵေရွှေ့ေြပာင်ဵနိုင်ေသာ ပစ္စညဵ်
နှငဴ် မေရွှေ့ ေြပာင်ဵနိုင်ေသာ ပစ္စညဵ် မျာဵ။

၂၅။

ေြာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်အရပ်ရပ်ြို အသစ်ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴ ေြာင်စီသို့ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵပပီဵသည်ဴ
အချိန် မှစ၍ သြ်တမ်ဵြုန်ဆုဳဵသွာဵသည်ဴ ေြာင်စီ၏တာဝန် ပပီဵဆုဳဵသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၂၆။

သြ်တမ်ဵြုန်ဆုဳဵသွာဵသည်ဴ ေြာင်စီ၏ လြ်ထြ်တွင် မပပီဵြပတ်ေသဵေသာ အမှုြိစ္စမျာဵနှငဴ်
လုပ်ငန်ဵတာဝန်အာဵလုဵဳ ြို

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလြ်ခဳသည်ဴ

ေြာင်စီြ

ဆြ်လြ်တာဝန်ယူ

ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
အခန်ဵ (၈)
ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် ရန်ပုဳေငွ ေူေောင်ြခင်ဵ၊ ေိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် သုဳဵစွဲြခင်ဵ
၂၇။

ေြာင်စီသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၉ ပါ ရေငွမျာဵြို ဘဏ်စာရင်ဵဖွင်ဴလှစ်၍ ရန်ပုဳေငွထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊
စနစ်တြျ

စာရင်ဵြပုစုြခင်ဵ၊

သုဳဵစွဲြခင်ဵဆိုင်ရာ

မှတ်တမ်ဵထာဵရှိြခင်ဵ၊

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵြို

ဘဏ္ဍာေငွစာရင်ဵ

ြပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ချုပ်ရုဳဵ၏

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊
အြူအညီြဖင်ဴ

ေရဵဆွဲသတ်မှတ်ြခင်ဵနှငဴ် နည်ဵလမ်ဵတြျ သုဳဵစွဲြခင်ဵတို့ ြပုရမည်။
၂၈။

ေြာင်စီသည် လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ေအာြ်ပါအသုဳဵစရိတ်မျာဵြို သတ်မှတ်ပပီဵ မိမိရန်ပုဳေငွမှ ြျခဳသုဳဵ
စွဲရန်ဆုဳဵြဖတ်နိုင်သည်(ြ) ေြာင်စီဝင်မျာဵ၏ အစည်ဵအေဝဵမျာဵ၊ ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵနှငဴ် အခမ်ဵအနာဵမျာဵ စရိတ်၊
ေန့တွြ်ခရီဵ စရိတ်၊ တည်ဵခိုစရိတ်၊ ြပည်တွင်ဵခရီဵ၊ ြပည်ပခရီဵ၊ ေဟာေြပာပွဲမျာဵနှငဴ်
သင်တန်ဵမျာဵအတွြ် ြုန်ြျ စရိတ်မျာဵ၊
(ခ)

လူမူေရဵနှငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ လှူဒါန်ဵေငွမျာဵ၊

(ဂ)

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမီဒီယာလုပ်ငန်ဵအတွြ် ြူညေ
ီ ထာြ်ပဳဴမှုမျာဵ၊

(ဃ) သတင်ဵဆု အပါအဝင် စာနယ်ဇင်ဵလုပ်ငန်ဵအတွြ် ချီဵြမှင်ဴသည်ဴ ဆုေကြဵနှငဴ် အသုဳဵ
စရိတ်မျာဵ၊

(င)

ေြာင်စီြ ထုတေ
် ဝသည်ဴ စာေစာင်မျာဵအတွြ် ြုန်ြျစရိတ်မျာဵ၊ စာအုပ်စာတမ်ဵ
ဝယ်ယူသည်ဴ ြုန်ြျစရိတ်မျာဵ၊

(စ)

နိုင်ငဳတြာ သတင်ဵမီဒီယာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵတွင် အသင်ဵဝင်ြခင်ဵ၊ မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵဆိုင်ရာ
ထည်ဴဝင် ရသည်ဴ ြုန်ြျစရိတ်မျာဵ၊

(ဆ)
၂၉။

ရုဳဵအဖွဲ့၏ ြုန်ြျစရိတ်မျာဵ။

ေြာင်စီသည်

ဥပေဒပုဒ်မ

၁၉

ပါ

ရေငွမျာဵြဖင်ဴ

ထူေထာင်ေသာ

ရန်ပုဳေငွ

ထိန်ဵသိမ်ဵသုဳဵစွဲြခင်ဵတို့နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေအာြ်ပါအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွေြ်ရမည်(ြ) လစဉ်

အသုဳဵစရိတ်ြဖစ်သာ

ငှာဵရမ်ဵခမျာဵ၊

ဝန်ထမ်ဵလစာမျာဵ၊

ပုဳမှန်အစည်ဵအေဝဵ

စရိတ်မျာဵ၊ စာေရဵြိရိယာ၊ စာအုပ်စာတမ်ဵဝယ်ယူမှု၊ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵခ၊ တယ်လဖ
ီ ုန်ဵ
ဆြ်သွယ်ေြပာဆိုခနှငဴ် အြခာဵြုန်ြျစရိတ်မျာဵအတွြ် သီဵြခာဵေငွစာရင်ဵ ဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

ဥပေဒပုဒ်မ ၂၀ အရ ေြာင်စီဝင်အင်အာဵ သုဳဵပုဳနှစ်ပုဳ၏ သေဘာတူညီချြ်ြဖင်ဴ ရန်ပုဳေငွ
ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဘဏ္ဍာေရဵ စည်ဵမျဉ်ဵေရဵဆွဲပပီဵ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်
အညီ ေဆာင်ရွေြ် ြခင်ဵ၊

(ဂ)

လစဉ်နှငဴ်နှစ်စဉ်ရေငွ၊

သုဳဵေငွစာရင်ဵမျာဵြို

ဌာနတွင်ဵစာရင်ဵစစ်ြဖင်ဴ

စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ်

မှတ်တမ်ဵ တင် ြခင်ဵ၊
(ဃ) ြပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ချုပ်ြ

တာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ

စာရင်ဵစစ်အဖွဲ့၏

စစ်ေဆဵမှုခဳယူြခင်ဵ၊
(င)

လစဉ်စာရင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ေြခာြ်လပတ်စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် နှစ်ချုပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵဆိုင်ရာ
မှတ်တမ်ဵြို ေြာင်စီအစည်ဵအေဝဵတွင် တင်ြပြခင်ဵနှငဴ် အတည်ြပုြခင်ဵ၊

(စ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ထဳသို့

တင်ြပသည်ဴ

စာရင်ဵစစ်အစီရင်ခဳစာတွင်

ြပည်ေထာင်စုစာရင်ဵ စစ်ချုပ်၏ စစ်ေဆဵချြ်နှငဴ် ေြာင်စီြ အေရဵယူေဆာင်ရွေြ်မှု
မျာဵြို ေဖာ်ြပြခင်ဵ။
အခန်ဵ (၉)
သတင်ဵအချြ်အလြ်ရယူခွင်ဴ
၃၀။

သတင်ဵမီဒီယာသမာဵသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ြ) ပါ အမျာဵြပည်သူသိခွင်ဴရှိေသာ သတင်ဵ
အချြ်အလြ်မျာဵြို
သြ်ဆိုင်

ရာ

ေတာင်ဵခဳရာတွင်

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳမှ

သတင်ဵမီဒီယာသမာဵ

သြ်ေသခဳြတ်ြပာဵြပသ၍

ေတာင်ဵယူကြည်ရ
ဴ ှုခွင်ဴနှငဴ်

အမှန်တြယ်ြျသင်ဴသည်ဴ

အဖိုဵအခမှလွဲ၍ အြခာဵ အပိုေဆာင်ဵစရိတ်မျာဵ၊ အဖိုဵအခမျာဵ ေပဵရန်မလိုဘဲ ေတာင်ဵယူကြည်ဴရှု
ခွင်ဴ၊ မိတ္တူြူဵယူခွင်ဴ ရှိသည်။

၃၁။

အမျာဵြပည်သူသိခွင်ဴရှိေသာ

သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵြို

ထုတြ် ပန်ရန်

တာဝန်ရှိသည်ဴ

မည်သ
ဴ ည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်ဵ၊ ဌာနမဆို(ြ) ဥပေဒပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ြ) အရ အမျာဵြပည်သူသိခွင်ဴရှိေသာ သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵ၊
ဓာတ်ပုဳ၊ သရုပ်ေဖာ်ပုဳ၊ ြိန်ဵြဏန်ဵ၊ စာရင်ဵဇယာဵမျာဵြို ေတာင်ဵယူကြည်ရ
ဴ ှုရာတွင်
လည်ဵေြာင်ဵ၊ မိတ္တူြူဵယူ ခွင်ဴ ရယူရာတွင်လည်ဵေြာင်ဵ တာဝန်ရှိသူသည် ခိုင်လဳုေသာ
အေကြာင်ဵြပချြ်မရှိဘဲ ြငင်ဵဆန်ြခင်ဵ၊ အချိန်ဆွဲြခင်ဵမရှိေစရ။
(ခ)

လတ်တေလာ ြဖစ်ေပါ်ေနေသာ သတင်ဵမျာဵနှငဴ် အေရဵေပါ်အေြခအေနြဖစ်စဉ်မျာဵအရ
အြမန် ြပန်ကြာဵေပဵရမည်ဴ သတင်ဵမျာဵြို ေတာင်ဵခဳလာပါြ သြ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ
သည် ေတာင်ဵခဳမှုြို လြ်ခဳရရှိချိန်မှ အလုပ်လုပ်ချိန် (၂၄) နာရီအတွင်ဵ အေကြာင်ဵ
ြပန်ကြာဵရမည်။ ြဖစ်နိုင်သမျှေ အေစာဆုဳဵ အေကြာင်ဵြပန်ကြာဵရမည်။

(ဂ)

လွန်ခဲဴေသာ

ြဖစ်ရပ်မျာဵမှ

အချြ်အလြ်မျာဵ၊ မှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ စာရင်ဵဇယာဵမျာဵြို

ြပန်လည်ရှာေဖွပပီဵမှ ြပန်ကြာဵရမည်ဴ သတင်ဵမျာဵြို ေတာင်ဵခဳလပ
ို ါြ သတင်ဵအချြ်
အလြ် ရယူခွင်ဴြပုရန် ေလျှောြ်လာွှ ပုဳစဳ (ြ) တွင် ြဖည်စ
ဴ ွြ်ပပီဵ တရာဵဝင်စာြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊
အီဵေမဵလ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ ဖြ်စ်ြဖင်ဴ ြဖစ်ေစ၊ အြခာဵအီလြ်ထရွေန်ဵနစ်နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ြဖစ်ေစ
ေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။ ထိသ
ု ို့ ေတာင်ဵခဳလာပါြ သြ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူသည် ေတာင်ဵခဳ
သည်ေ
ဴ န့မှ

တရာဵဝင်ရုဳဵပိတ်ရြ်မျာဵမှအပ

အလုပ်လုပ်ရြ်

၁၅

ရြ်အတွင်ဵ

အေကြာင်ဵြပန်ကြာဵရမည်။
(ဃ) သတင်ဵမီဒီယာမျာဵ၏ သတင်ဵအချြ်အလြ်ေတာင်ဵခဳမှုအေပါ် ခိုင်လဳေ
ု သာအေကြာင်ဵြပ
ချြ်ြဖင်ဴ ြငင်ဵဆိုနိုင်သည်။ အဆိုပါအေကြာင်ဵြပချြ်သည် ခိုင်လဳမ
ု ှုမရှိေကြာင်ဵ သို့မဟုတ်
ဥပေဒနှငဴ်မြိုြ်ညီေကြာင်ဵ သတင်ဵေတာင်ဵခဳသူြ တိုင်ကြာဵလာပါြ သြ်ဆိုင်ရာ
တာဝန်ရှိသူသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ နှငဴ် အညီ စီစဉ်ေဆာင်ရွေြ်ေပဵရမည်။ ေဆာင်ရွေြ်ပပီဵစီဵ
မှုြို

သြ်ဆိုင်ရာ

သတင်ဵမီဒီယာသို့

ြပန်လည်

အေကြာင်ဵြပန်ကြာဵရမည်။

ထိေ
ု ြဖရှင်ဵချြ်ြို မေြျနပ်ပါြ သတင်ဵမီဒီယာ အဖွဲ့အစည်ဵ သို့မဟုတ် သတင်ဵမီဒီယာ
သမာဵသည်

ေြာင်စီသို့

တိုင်ကြာဵနိုင်သည်။

ေြာင်စီသည်

တိုင်ကြာဵချြ်နှငဴ်

ပတ်သြ်ပပီဵ ြပည်ေထာင်စု၊ ြပည်နယ်နှငဴ် တိုင်ဵေဒသကြီဵအဆင်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳ
အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။

အဆိုပါအေကြာင်ဵကြာဵချြ်ရရှိပါြ

၎င်ဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵြ

အေရဵယူေဆာင်ရွေြ်ေပဵရမည်။
၃၂။

(ြ) စစ်မြ်ြဖစ်ပွာဵရာေဒသ၊ အေရဵအခင်ဵ၊ အဓိြရုဏ်ဵ သို့မဟုတ် အမျာဵြပည်သူ ဆန္ဒြပမှု
ြဖစ်ပွာဵရာေဒသတွင် သတင်ဵယူရန်ရှိသည်အ
ဴ ခါ မိမိတို့၏ လုခဳ ခုဳေရဵအတွြ် လုခဳ ခုဳေရဵ
ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ အဖွဲ့အစည်ဵသို့ သြ်ဆိုင်ရာသတင်ဵမီဒီယာ အဖွဲ့အစည်ဵြ တာဝန်
ေပဵအပ်ထာဵေသာ သတင်ဵမီဒီယာသမာဵ သြ်ေသခဳြတ်ြပာဵြပသ၍ သတင်ဵရယူခွင်ဴ

ြပုရန် ေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။ ထိသ
ု ို့ ေတာင်ဵခဳ၍ သတင်ဵရယူရာတွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ
စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵြို လိြ
ု ်နာရမည်။
(ခ)

သြ်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာနနှငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵအသီဵသီဵြလည်ဵ အမျာဵြပည်သူ သိခွင်ဴရှိေသာ
သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵနှငဴ်ပတ်သြ်ပပီဵ မီဒီယာမျာဵြ ေတာင်ဵခဳလာပါြ ထုတြ် ပန်
ေပဵနိုင်ရန် ေဆာလျင် စွာ စီစဉ်ေဆာင်ရွေြ်ေပဵရမည်။
အခန်ဵ (၁၀)
သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵြို စိစစ်ေရဵသာဵ ေဖာ်ြပြခင်ဵ

၃၃။

သတင်ဵမီဒီယာသမာဵသည်(ြ) သတင်ဵရယူရာတွင် ဥပေဒပါ တာဝန်နှငဴ်ြျင်ဴဝတ်မျာဵြို ေဖာြ်ဖျြ်ြခင်ဵ မြပုရ။
(ခ)

သတင်ဵေရဵသာဵ
လူ့အခွင်ဴအေရဵ

ေဖာ်ြပရာတွင်

ြမ္ဘာဴြုလသမဂ္ဂြ

ေကြညာစာတမ်ဵပါ

အခွင်ဴအေရဵမျာဵနှငဴ်

ြပဋ္ဌာန်ဵသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ
ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒပါ

နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ မူလအခွင်ဴအေရဵ မျာဵြို ေလဵစာဵရမည်။
(ဂ)

ဥပေဒပုဒ်မ ၉ ပါ သတင်ဵသမာဵ၏ ြျင်ဴဝတ်စည်ဵြမ်ဵမျာဵြို လိြ
ု ်နာရမည်။
အခန်ဵ (၁၁)
ညြှေန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵြခင်ဵနှငဴ် အေရဵယူြခင်ဵ

၃၄။

ေြာင်စီသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၉ တွင် သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ တာဝန်နှငဴ် ြျင်ဴဝတ်စည်ဵြမ်ဵ
တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵသည်စ
ဴ ွပ်စွဲတင
ို ်ကြာဵချြ်မျာဵြို

ညှန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵေပဵရာတွင်

အေထာြ်အြူြပုနိုင်ရန် အလို့ငှာ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၈ အရ အြငင်ဵပွာဵမှုနှငဴ် တိုင်ကြာဵမှုမျာဵ
ညှန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵေရဵေြာ်မတီ တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
၃၅။

နစ်နာေသာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်သည် သတင်ဵမီဒီယာသမာဵ တစ်ဦဵဦဵြ
ဥပေဒပုဒ်မ

၉

တွင်

ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ

တာဝန်နှငဴ်

ြျင်ဴဝတ်စည်ဵြမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ြို

ချိုဵေဖာြ်ေကြာင်ဵ ခိုင်လဳေ
ု သာ အေထာြ်အထာဵြဖင်ဴ(ြ) ေရှဵဦဵစွာ

ညှန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵေပဵရန်

ေြာင်စီသို့တုင
ိ ်ကြာဵလွှာ

ပုဳစဳ

(ခ)

နှငဴ်

(ဆ)

ြဖင်ဴ

တိုင်ကြာဵနိုင်သည်။
(ခ)

ဥပေဒပုဒ်မ

၉၊

ပုဒ်မခွဲ

(ခ)

၊

(ဃ)

၊

(စ)

ပါ

တာဝန်နှငဴ်ြျင်ဴဝတ်စည်ဵြမ်ဵတစ်ရပ်ရပ် ေဖာြ်ဖျြ်မှုအတွြ် ဥပေဒပုဒ်မ ၂၅၊ ပုဒ်မခွဲ
(ြ) သို့မဟုတ် ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ သြ်ဆိုင်ရာ တရာဵရုဳဵသိ့ု တိုြ်ရိုြ်ေလျှောြ်ထာဵ
စွဲဆိုနိုင်သည်။
၃၆။

သတင်ဵမီဒီယာသမာဵတစ်ဦဵဦဵြ ဥပေဒပုဒ်မ ၉ တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်တ
ဴ ာဝန်နှငဴ်ြျင်ဴဝတ်စည်ဵ
ြမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ြို ချိုဵေဖာြ်ြခင်ဵေကြာင်ဴ နစ်နာသည်ဟု ယူဆေသာ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ၏

တာဝန်ရှိသူ သို့မဟုတ် တာဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵ ခဳရသူြ ြဖစ်ေစ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ြိုယ်တိုင်ြ ြဖစ်ေစ
ေရဵသာဵပုဳနှိပ်ေဖာ်ြပြခင်ဵ သို့မဟုတ် ထုတလ
် ွှင်ဴြခင်ဵြပုသည်ဴ ေန့ရြ်မှ ရြ်ေပါင်ဵ ၉၀ အတွင်ဵ
တိုင်ကြာဵလွှာပုဳစဳ (ခ) ြဖင်ဴ ေြာင်စီ သို့ တိုင်ကြာဵနိုင်သည်။
၃၇။

နစ်နာေသာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်သည် ေြာင်စီသို့ တိုင်ကြာဵလွှာြဖင်ဴ တိုင်ကြာဵ
ပပီဵေနာြ်တွင်

ြပစ်မှုေကြာင်ဵအရြဖစ်ေစ၊

တရာဵမေကြာင်ဵအရြဖစ်ေစ

တရာဵရုဳဵသိ့စ
ု ွဲဆိုလျှေင်

ေြာင်စီသို့ တိုင်ကြာဵခဲဴေသာ တိုင်ကြာဵလွှာြို ြပည်လည်ရုပ်သိမ်ဵရမည်။
၃၈။

အြငင်ဵပွာဵမှုနှငဴ် တိုင်ကြာဵမှုမျာဵ ညှန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵေရဵ ေြာ်မတီသည်(ြ) တိုင်ကြာဵလွှာနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ညှန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵေရဵအမှုတွဲ ပုဳစဳ (ဂ) ဖွင်ဴလှစ်ရမည်။
(ခ)

တိုင်ကြာဵသူနှငဴ်

တိုင်ကြာဵြခင်ဵခဳရသူတထ
ို့ ဳ

၎င်ဵတို့နှငဴ်ညှိနှိုင်ဵပပီဵ

ညှန
ိ ှိုင်ဵမည်ေ
ဴ န့ရြ်၊

အချိန်နှငဴ် ေနရာတို့ြို သတ်မှတ်ပပီဵ ဆင်ဆ
ဴ ိုနိုင်သည်။ ထိသ
ု ို့ ဆင်ဴဆိုသည်ဴ ေန့ရြ်၊
အချိန်နှငဴ်ေနရာသို့ တစ်ဖြ်ဖြ်မှ ခိုင်လဳေ
ု သာအေကြာင်ဵြပချြ်ြဖင်ဴ လာေရာြ်နိုင်ြခင်ဵ
မရှိပါြ ဒုတိယအကြိမ် ညှန
ိ ှိုင်ဵပပီဵ ေန့ရြ်၊ အချိန်နှငဴ်ေနရာတို့ြို ထပ်မဳသတ်မှတ်၍
ဆင်ဴဆိုနိုင်သည်။
(ဂ)

တိုင်ကြာဵခဳရသူအာဵ ေြဖရှင်ဵလွှာ တင်ြပေစရမည်။

(ဃ) ဤနည်ဵဥပေဒအရ

ဆင်ဴဆိုြခင်ဵ၊

ေမဵြမန်ဵြခင်ဵ၊

မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵတို့ြို

သတ်မှတ်

ချြ်မျာဵနှငဴ် အညီ ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
(င)

တိုင်ကြာဵလွှာနှငဴ်

ေြဖရှင်ဵလွှာအေပါ်

အြငင်ဵပွာဵသည်ဴ

အချြ်မျာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

တိုင်ကြာဵသူနှငဴ် ယင်ဵ၏ သြ်ေသမျာဵြိုလည်ဵေြာင်ဵ၊ တိုင်ကြာဵခဳရသူနှငဴ် ယင်ဵ၏
သြ်ေသမျာဵြိုလည်ဵေြာင်ဵ
ေမဵြမန်ဵချြ်မျာဵြို

ေြာင်စီ၏

ေရှ့ေမှာြ်တွင်

အြျဉ်ဵချုပ်ေရဵမှတ်ရမည်။

ထိသ
ု ို့

ေြာင်စီဝင်မျာဵြ

ေရဵမှတ်ချြ်ြို

ဖတ်ြပပပီဵ

ေမဵြမန်ဵြခင်ဵခဳရသူနှငဴ် ေြာင်စီဝင်မျာဵြ လြ်မှတ်ေရဵထိဵု ရမည်။
(စ)

တိုင်ကြာဵသူနှငဴ်

တိုင်ကြာဵြခင်ဵခဳရသူမျာဵအာဵ

အတတ်နိုင်ဆုဳဵ

ညှန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵေပဵသည်ဴ

နှစ်ဖြ်ေြပလည်နိုင်ရန်
ဆုဳဵြဖတ်ချြ်ြို

ေြာင်စီြ
ချမှတ်ေပဵ၍

လြ်မှတ်ေရဵထိဵု ပပီဵေနာြ် အမှုတွဲပိတ်ရမည်။ အြယ်၍ ညှန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵ၍ မရရှိပါြ
ထိသ
ု ို့ မရရှိေကြာင်ဵ မှတ်တမ်ဵေရဵပပီဵ အမှုတွဲြို ပိတ်ရမည်။
(ဆ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ခ)

ေန့ရြ်အချိန်တွင်

အရ
ခိုင်လဳေ
ု သာ

ဆင်ဴဆိုချြ်

အေကြာင်ဵမရှိဘဲ

တာဝန်ေပဵြခင်ဵခဳရသူမလာေရာြ်လျှေင်
သို့မဟုတ်

၎င်ဵ၏

အတည်ြဖစ်ပါလျြ်
တိုင်ကြာဵသူ

ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ၊

တာဝန်ေပဵြခင်ဵခဳရသူ

မလာေရာြ်လျှေင်

သတ်မှတ်သည်ဴ
သို့မဟုတ်

၎င်ဵြ

တိုင်ကြာဵြခင်ဵခဳရသူ
ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ

ေြာင်စီ၏ ဆုဳဵြဖတ်ချြ်ြို ထုတြ် ပန်ေကြညာနိုင်သည်။
(ဇ)

ညှန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵမှုြို

တိုင်ကြာဵစာလြ်ခဳရရှိသည်ဴ

စတင်ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။

ေန့မှစ၍

၁၅

ရြ်အတွင်ဵ

(ဈ)

စတင်ညိန
ှ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵသည်ေ
ဴ န့မှ ရြ်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ ညှန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵမှုြို ပပီဵစီဵေအာင်
ေဆာင် ရွေြ်ရမည်။

၃၉။

တိုင်ကြာဵသူနှငဴ် တိုင်ကြာဵြခင်ဵခဳရသူတသ
ို့ ည်(ြ) ညှန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵသည်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချြ်နှငဴ်အညီ လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
(ခ)

ညှန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵရာ၌ ေြပလည်မှုမရရှိလျှေင်ြဖစ်စ၊ ညှန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵသည်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချြ်နှငဴ်အညီ
လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွေြ်ြခင်ဵ မြပုလျှေင်ြဖစ်ေစ သြ်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵတွင် တရာဵစွဲဆိုနိုင်သည်။

၄၀။

ေြာင်စီသည် အြငင်ဵပွာဵမှု ေြဖရှင်ဵြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ မိမိ၏ ဆုဳဵြဖတ်ချြ်နှငဴ် သေဘာထာဵ
မျာဵြို သတင်ဵထုတြ် ပန်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၁၂)
ရုဳဵအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ

၄၁။

ေြာင်စီ၏ ေန့စဉ်ရုဳဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵြို ေဆာင်ရွေြ်ရန် ေြာင်စီသည်(ြ) ရုဳဵအဖွဲ့၏ ရုဳဵလုပ်ငန်ဵဖွဲ့စည်ဵပုဳေရဵဆွဲပပီဵ အရာထမ်ဵနှငဴ် အမှုထမ်ဵမျာဵြို ခန့်အပ်တာဝန်
ေပဵြခင်ဵ တို့ ြပုနိုင်သည်။
(ခ)

ရုဳဵဝန်ထမ်ဵအဖွဲ့တွင်

ခန့်ထာဵေသာ

အရာထမ်ဵနှငဴ်

အမှုထမ်ဵမျာဵအာဵ

တည်ဆဲ

ဥပေဒနှငဴ်အညီ အလုပ်ခန့်ထာဵမှုဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်မျာဵ ချုပ်ဆိုခန့်အပ်ပပီဵ ၎င်ဵတို့
၏ တာဝန်မျာဵနှငဴ် အခွင်ဴအေရဵ မျာဵြို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။
(ဂ)

ရုဳဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵြို

ကြီဵကြပ်နိုင်ရန်

ရုဳဵအဖွဲ့မှူဵတစ်ဦဵြို

ခန့်အပ်တာဝန်

ေပဵနိုင်သည်။
၄၂။

ေြာင်စီသည် ရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် ပတ်သြ်၍(ြ) အရည်အချင်ဵသတ်မှတ်ချြ်နှငဴ် အလုပ်ခွင်စည်ဵြမ်ဵမျာဵ ေရဵဆွဲသတ်မှတ်ထာဵရမည်။
(ခ)

လစာစရိတ်နှငဴ်

ခဳစာဵခွင်ဴမျာဵြို

တည်ဆဲအလုပ်သမာဵဆိုင်ရာ

ဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ

သတ်မှတ်ေပဵ ရမည်။
(ဂ)

အခါအာဵေလျာ်စွာ ချီဵြမှင်ဴေငွ၊ ေထာြ်ပဳဴေငွမျာဵ ေပဵနိုင်သည်။

ရဲထဋ
ွ ်၊
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကြီဵ၊
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် အစိုဵရ၊
ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာန။

