
 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်  
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲဥပေဒကို ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ 

(၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်    ၁၄    ။) 
 

၁၃၈၁ ခုှစ်၊  ကဆုန်လဆန်း     ၁၄    ရက် 
( ၂၀၁၉  ခုှစ်၊    ေမလ      ၁၇     ရက ်) 

 

 ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည ်ဤဥပေဒကို ြပာန်းလုိက်သည်။ 
 
၁။ ဤဥပေဒကုိ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲဥပေဒကုိ ဒုတိယအကိမ်ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒဟ ု
ေခတွင်ေစရမည်။ 
 

၂။ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခဲွ (စ) ၏ေနာက်တင်ွ ပုဒ်မခွဲ (ဆ)အြဖစ် 
ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖည့်စွက်ရမည-် 
 “(ဆ) ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖဲွအစည်း ဆုိသည်မှာ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းဥပေဒပါ အဓိပာယ်ဖွင့်ဆုိချက် 

အတိုင်း ြဖစ်သည်။” 
 

၃။ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲဥပေဒ ပုဒ်မ ၃ ကုိေအာက်ပါအတုိင်းအစားထုိးရမည်- 
 “၃။ ဤဥပေဒသည် ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၉၁ ှင့် ၂၉၂ တုိတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ 

ုိင်င့ံဝန်ထမး်များမအှပ ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းအသီးသီးရှိ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအားလုံးှင့် 
သက်ဆိုင်ေစရမည်။” 

 

၄။ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲဥပေဒ ပုဒ်မ ၈ တွင ်- 
 (က) ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ကိုေအာက်ပါအတိုင်း အစားထုိးရမည်- 
  “(ဃ) ဝန်ထမ်းေရးရာကိစရပ်များကို သုေတသန ြပလုပ်ြခင်း၊” 
 ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ၏ ေနာက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (ဃ-၁) အြဖစ်ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖည့်စွက် 

ရမည်- 
    “(ဃ-၁) ဝန်ထမ်းများ၏ဝန်ေဆာင်မအေပြပည်သူများ၏ သေဘာထားအြမင်များကုိ 

စစ်တမ်းေကာက်ယူပီး သုေတသနြပလုပ်ြခင်း၊” 
 ( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (စ) ှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဆ) တိုကို ေအာက်ပါအတုိင်း အစားထိုးရမည်- 
  “( စ ) ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖဲွအစည်းများက ေမးြမန်းလာသည့် ဝန်ထမ်းေရးရာကိစရပ် 

များကို တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ စိစစ်ြပန်ကားြခင်း၊ 

  (ဆ) ဝန်ထမ်းများအား အေရးယူြခင်းဆိုင်ရာကိစများှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်တမ်း 
များကုိ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ုိင်ငံေတာ်သမတထံ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း၊” 
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 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ဆ) ၏ေနာက်တွင ် ပုဒ်မခွဲ (ဆ-၁) မ ှ ပုဒ်မခွဲ (ဆ-၃) အထ ိ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း ြဖည့်စွက်ရမည်- 

  “(ဆ-၁) ြပန်တမ်းဝင်အရာရိှတစ်ဦးဦးအား ဝန်ကီးဌာနှင့်ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်း 
တစ်ခုမှတစ်ခုသို  ေြပာင်းေရလိုသည့် ကိစရပ်များအတွက် ညိင်း 
လာမအေပ ထုိအရာရိှ၏ လုပ်ငန်းအေတွအကံသည် ေြပာင်းေရ 
တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် ဌာန၏ လုပ်ငန်းသဘာဝှင့် ကုိက်ညီမ ရိှ၊ မရိှ 
အပါအဝင် အြခားလုိအပ်သည့် စိစစ်မများြပလုပ်၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ 
အဖွဲထံ တင်ြပြခင်း၊ 

   (ဆ-၂) ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများ၏ ဝန်ထမ်းဖွဲစည်းပုံေရးဆွဲတင်ြပ 
ြခင်း ကိစရပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွသုိ ေထာက်ခံ 
အကံြပ တင်ြပြခင်း၊ 

   (ဆ-၃) ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖဲွအစည်းများရိှ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းရာထူးအုပ်စုများအလုိက် 
ကမ်းကျင်မမူေဘာင်များှင့် လုပ်ငန်းတာဝန် သတ်မတ်ှချက်များ ေရးဆဲွ 
ုိင်ေရး အေထာက်အကူြပ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရွက်ြခင်း၊” 

 ( င ) ပုဒ်မခွဲ (ဇ) ှင့် (ဈ) တိုကို ေအာက်ပါအတုိင်း အစားထုိးရမည်- 
  “( ဇ ) ဝန်ကီးဌာနှင့ ်အဖွဲအစည်းများ၏ ဝန်ထမ်းေရွးချယ်ေရး၊ ေလ့ကျင့် 

ပျ ိးေထာင်ေရး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးကိစများှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ် 
ညိင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

    ( ဈ ) တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရက မမိိတုိ တာဝန်ယူ အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ရသည့် လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် နယ်ဘက်ဝန်ထမ်း 
အဖွဲအစည်းများအားဖဲွစည်းြခင်း၊ လုိအပေ်သာ နယ်ဘက်ဝန်ထမ်းများအား 
ခန့်အပ်ြခင်းတိုြပရာတွင် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရှင့် ကိတင်ညိင်း၍ 
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒှင့်အညီ ဖွဲစည်းခန့်အပ်ုိင်ရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊” 

 

၅။ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွဥပေဒတွင် - 
 (က) ပုဒ်မ ၉ ေြခဆင်းကို ေအာက်ပါအတိုင်းအစားထိုးရမည် - 
  “၉။ ဝန်ထမ်းများအား ခန့်ထားေရးှင့် ရာထူးအဆင့်တုိးြမင့်ေရးတုိအတွက် ေရွးချယ် 

ြခင်းှင့်စပလ်ျဉ်း၍ အဖွဲ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 
 ( ခ )  ပုဒ်မခွဲ (ခ)  မ ှ(စ)အထ ိတုိကုိ ေအာက်ပါအတုိင်းအစားထုိးရမည် - 
  “( ခ ) အဖဲွကသာ ေရွးချယ်ရန်သတ်မှတ်ထားေသာ ရာထူးအဆင့်မှအပ ကျန်ရာထူး 

အဆင့်ရှိ ဝန်ထမ်းများအား သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများက 
ေရးွချယရ်န် သတ်မတ်ှြခင်း၊ 
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  (ဂ) အဖဲွကသာ ေရွးချယ်ရန် သတ်မှတ်ထားေသာ ရာထူးအဆင့်မှအပ ကျန်ရာထူး 
အဆင့်ရိှ ဝန်ထမ်းများကိုေရွးချယ်ရန် ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်း အကီး 
အမှး သုိမဟုတ် ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှးက အဖဲွ ဖဲွစည်း၍ 
ေဆာင်ရက်ွေစရန် လဲအပ်ြခင်း၊”  

  “(ဃ) ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ(ဇ) ပါ ြပာန်းချက်များှင့်မဆန့်ကျင်ေစဘဲ ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခဲွ 
(ဈ) ပါ ဝန်ထမ်းများ ခန့်အပ်လိုသည့်ကိစများတွင ် အဖွဲ၏န်ကားချက် 
များှင့်အညီ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်း 
အကီးအမှးများကို ေဆာင်ရက်ွေစြခင်း၊ 

  ( င ) ထူးြခားသည့် အေြခအေနတစ်ရပရ်ပ်ေကာင့် ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်း 
တစ်ခုခုတွင ် မည်သည့်အဆင့် ဝန်ထမ်းကိုမဆို ခန့အ်ပ်ရန ် လိုအပ်လင် 
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲသို ေထာက်ခံတင်ြပြခင်း၊ 

  ( စ ) ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိ အဆင့်သို  တိုးြမင့်ေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ 
ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများက ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒှင့် နည်းဥပေဒ 
များပါ ရာထူးတုိးြမင့်ေရးဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေထာက်ခံလာ 
ေသာ ကိစရပ်များကို စိစစ်ေဆာင်ရက်ွြခင်း။” 

၆။ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀ တွင် - 
 (က) ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း အစားထုိးရမည်- 
  “(ဃ) ဝန်ကီးဌာနှင့ ် အဖွဲအစည်းအသီးသီးက ယင်းတုိ၏ ဝန်ထမ်းများအတွက်  

ဖွင့်လှစ်သင်ကားသည့် ဌာနဆုိင်ရာ ကမ်းကျင်မသင်တန်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ချမှတ်ထားသည့် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းေလ့ကျင့်ေရးမူဝါဒှင့်အညီ ေပါင်းစပ်ညိင်း 
ြခင်း၊” 

 ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ၏ ေနာက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (င) ကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖည့်စွက်ရမည်- 
  “( င ) ဝန်ထမ်းအဖဲွအစည်းအကီးအမှးများှင့် အဆင့်ြမင့်အရာရိှကီးများ၏ ရာထူး 

ေနရာများတွင ် စွမး်ေဆာင်ရည်ရှိသူများကို ထိုက်တန်စွာ ေရွးချယ်ခန့်အပ ်
တာဝန်ေပးုိင်ေရးအတွက် ဝန်ထမ်းအဆင့်အလုိက် ထိေရာက်စွာ ေလ့ကျင့် 
ပျ ိးေထာင်ေပးြခင်း။” 

၇။ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၂ ှင့် ၁၃ တုိကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း အစားထုိး 
ရမည်- 
 “၁၂။ အဖွဲသည် အဖွဲ၏လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာ အကအူညီ 

လုိအပ်ပါက ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများထံမှလည်းေကာင်း၊ ကမ်းကျင်သ ူ ပုဂိလ်များ 
ထံမှလည်းေကာင်း အကူအညီ ေတာင်းခံခွင့်ရိှသည်။ 
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 ၁၃။ အဖွဲသည် ဝန်ထမ်းများှင့်ပတ်သက်သည့် လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်များကုိ 
သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနှင့် အဖွဲအစည်းများထံမှ ေတာင်းခံခွင့်ရှိသည်။” 

 
  
 
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ ကု်ပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 
 
 
 
 (ပံု) ဝင်းြမင့် 
 ုိင်ငံေတာ်သမတ 
 ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်  


