ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲဥပေဒကို ဒုတယ
ိ အကိမြ် ပင်ဆင်သည့ဥ
် ပေဒ
(၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စလ
ု တ
 ေ
် တာ်ဥပေဒအမှတ်
၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ကဆုနလ
် ဆန်း
( ၂၀၁၉ ခုှစ်၊

ေမလ

၁၄
၁၇

၁၄

။)

ရက်
ရက် )

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပာန်းလိက
ု သ
် ည်။
၁။

ဤဥပေဒကို ြပည်ေထာင်စရ
ု ာထူးဝန်အဖွဲ ဥပေဒကို ဒုတယ
ိ အကိမြ် ပင်ဆင်သည့ဥ
် ပေဒဟု

ေခတွင်ေစရမည်။
၂။

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ (စ) ၏ေနာက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (ဆ)အြဖစ်

ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖည့်စွက်ရမည်“(ဆ) ဝန်ကီးဌာနှငအ
့် ဖွဲ အစည်း ဆိုသည်မှာ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒပါ အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်
အတိုင်း ြဖစ်သည်။”
၃။

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲဥပေဒ ပုဒ်မ ၃ ကိုေအာက်ပါအတိုင်းအစားထိုးရမည်“၃။

ဤဥပေဒသည် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၉၁ ှင့် ၂၉၂ တိုတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများမှအပ ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းအသီးသီးရှိ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအားလုံးှင့်
သက်ဆိုင်ေစရမည်။”
၄။

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲဥပေဒ ပုဒ်မ ၈ တွင် (က)

ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ကိုေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိးု ရမည်“(ဃ) ဝန်ထမ်းေရးရာကိစရပ်များကို သုေတသန ြပလုပ်ြခင်း၊”

(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ၏ ေနာက်တင
ွ ် ပုဒ်မခွဲ (ဃ-၁) အြဖစ်ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖည့်စွက်
ရမည်“(ဃ-၁) ဝန်ထမ်းများ၏ဝန်ေဆာင်မအေပြပည်သူများ၏ သေဘာထားအြမင်များကို
စစ်တမ်းေကာက်ယူပီး သုေတသနြပလုပ်ြခင်း၊”

( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (စ) ှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဆ) တိုကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“( စ ) ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများက ေမးြမန်းလာသည့် ဝန်ထမ်းေရးရာကိစရပ်
များကို

တည်ဆဲဥပေဒ၊

နည်းဥပေဒများ၊

စည်းမျဉ်း

စည်းကမ်းများ၊

လုပထ
် းံု လုပန
် ည်းများှငအ
့် ညီ စိစစ်ြပန်ကားြခင်း၊
(ဆ)

ဝန်ထမ်းများအား အေရးယူြခင်းဆိုင်ရာကိစများှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်တမ်း
များကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ိုင်ငံေတာ်သမတထံ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း၊”
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(ဃ)

ပုဒ်မခွဲ (ဆ) ၏ေနာက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (ဆ-၁) မှ ပုဒ်မခွဲ (ဆ-၃) အထိ ေအာက်ပါ
အတိုင်း ြဖည့စ
် က
ွ ရ
် မည်“(ဆ-၁)

ြပန်တမ်းဝင်အရာရှတ
ိ စ်ဦးဦးအား

ဝန်ကီးဌာနှင့်ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်း

တစ်ခုမှတစ်ခုသို ေြပာင်းေရလိုသည့် ကိစရပ်များအတွက် ညိင်း
လာမအေပ

ထိုအရာရှိ၏

လုပ်ငန်းအေတွအ ကံသည်

ေြပာင်းေရ

တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့် ဌာန၏ လုပ်ငန်းသဘာဝှင့် ကိုက်ညီမ ရှိ၊ မရှိ
အပါအဝင် အြခားလိုအပ်သည့် စိစစ်မများြပလုပ်၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ
အဖွဲထံ တင်ြပြခင်း၊
(ဆ-၂)

ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများ၏

ဝန်ထမ်းဖွဲစည်းပုံေရးဆွဲတင်ြပ

ြခင်း ကိစရပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲသို ေထာက်ခံ
အ ကံြပ တင်ြပြခင်း၊
(ဆ-၃)

ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများရှိ

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းရာထူးအုပ်စုများအလိုက်

ကမ်းကျင်မမူေဘာင်များှင့် လုပ်ငန်းတာဝန် သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ ေရးဆွဲ
ိင
ု ေ
် ရး အေထာက်အကူြပ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရွက်ြခင်း၊”
(င)

ပုဒ်မခွဲ (ဇ) ှင့် (ဈ) တိုကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိးု ရမည်“( ဇ ) ဝန် ကီ း ဌာနှ င့ ် အ ဖွ ဲ အစည် း များ၏

ဝန်ထမ်း ေရွး ချယ်ေရး၊

ေလ့က ျင့ ်

ပျ ိးေထာင်ေရး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးကိစများှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်
ညိင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ဈ ) တိင
ု း် ေဒသကီး သိမ
ု ဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရက မိမတ
ိ ုိ တာဝန်ယူ အေကာင်
အထည်ေဖာ်ရသည့် လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် နယ်ဘက်ဝန်ထမ်း
အဖွဲ အစည်းများအားဖွဲ စည်းြခင်း၊ လိအ
ု ပ်ေသာ နယ်ဘက်ဝန်ထမ်းများအား
ခန့်အပ်ြခင်းတိုြပရာတွင်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရှင့်

ကိတင်ညိင်း၍

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒှင့်အညီ ဖွဲစည်းခန့်အပ်ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊”
၅။

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲဥပေဒတွင် (က)

ပုဒ်မ ၉ ေြခဆင်းကို ေအာက်ပါအတိုင်းအစားထိုးရမည် “၉။

ဝန်ထမ်းများအား ခန့်ထားေရးှင့် ရာထူးအဆင့်တိုးြမင့်ေရးတိုအတွက် ေရွးချယ်

ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဖွဲ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (ခ) မှ (စ)အထိ တိက
ု ုိ ေအာက်ပါအတိင
ု း် အစားထိးု ရမည် “( ခ ) အဖွဲကသာ ေရွးချယ်ရန်သတ်မှတ်ထားေသာ ရာထူးအဆင့်မှအပ ကျန်ရာထူး
အဆင့်ရှိ ဝန်ထမ်းများအား သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများက
ေရွးချယ်ရန် သတ်မတ
ှ ြ် ခင်း၊
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(ဂ)

အဖွဲကသာ ေရွးချယ်ရန် သတ်မှတ်ထားေသာ ရာထူးအဆင့်မှအပ ကျန်ရာထူး
အဆင့်ရှိ ဝန်ထမ်းများကိုေရွးချယ်ရန် ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်း အကီး
အမှး

သိုမဟုတ်

ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးက

အဖွဲ

ဖွဲစည်း၍

ေဆာင်ရက
ွ ေ
် စရန် လဲအပ်ြခင်း၊”
“(ဃ) ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွ(ဲ ဇ) ပါ ြပာန်းချက်များှင့်မဆန့်ကျင်ေစဘဲ ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ
(ဈ) ပါ ဝန်ထမ်းများ ခန့်အပ်လိုသည့်ကိစများတွင် အဖွဲ၏န်ကားချက်
များှင့်အညီ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်း
အကီးအမှးများကို ေဆာင်ရက
ွ ေ
် စြခင်း၊
(င)

ထူးြခားသည့် အေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်ေကာင့် ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်း
တစ်ခုခုတွင် မည်သည့အ
် ဆင့် ဝန်ထမ်းကိုမဆို ခန့်အပ်ရန် လိုအပ်လင်
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲသို ေထာက်ခံတင်ြပြခင်း၊

(စ)

ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိ အဆင့်သို တိုးြမင့်ေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ
ဝန်ကီး ဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများက ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒှင့် နည်းဥပေဒ
များပါ ရာထူးတိုးြမင့်ေရးဆိုင်ရာ သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များှငအ
့် ညီ ေထာက်ခံလာ
ေသာ ကိစရပ်များကို စိစစ်ေဆာင်ရွကြ် ခင်း။”

၆။

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀ တွင် (က)

ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိးု ရမည်“(ဃ) ဝန်  ကီ း ဌာနှ င ့ ် အဖွ ဲ  အစည် း အသီ း သီ း က ယင်းတို၏ ဝန်ထမ်းများအတွက်
ဖွင့်လှစ်သင်ကားသည့် ဌာနဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မသင်တန်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍
ချမှတ်ထားသည့် ိင
ု င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းေလ့ကျင်ေ
့ ရးမူဝါဒှငအ
့် ညီ ေပါင်းစပ်ည
ိ င
 း်
ြခင်း၊”

(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ၏ ေနာက်တင
ွ ် ပုဒ်မခွဲ (င) ကို ေအာက်ပါအတိင
ု း် ြဖည့စ
် က
ွ ရ
် မည်“( င ) ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်းအကီးအမှးများှင့် အဆင့်ြမင့်အရာရှိကီးများ၏ ရာထူး
ေနရာများတွင် စွမ်းေဆာင်ရည်ရှိသူများကို ထိုက်တန်စွာ ေရွးချယ်ခန့်အပ်
တာဝန်ေပးိုင်ေရးအတွက် ဝန်ထမ်းအဆင့်အလိုက် ထိေရာက်စွာ ေလ့ကျင့်
ပျးေထာင်
ိ
ေပးြခင်း။”

၇။

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၂ ှင့် ၁၃ တိက
ု ုိ ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိးု

ရမည်“၁၂။ အဖွဲသည် အဖွဲ၏လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာ အကူအညီ
လိအ
ု ပ်ပါက ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများထံမှလည်းေကာင်း၊ ကမ်းကျင်သူ ပုဂိ လ်များ
ထံမလ
ှ ည်းေကာင်း အကူအညီ ေတာင်းခံခွင့်ရှိသည်။
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၁၃။

အဖွဲသည် ဝန်ထမ်းများှင့်ပတ်သက်သည့် လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်များကို

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနှင့် အဖွဲအစည်းများထံမှ ေတာင်းခံခွင့်ရှိသည်။”

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ က်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

(ပု)ံ ဝင်းြမင့်
ိုင်ငံေတာ်သမတ
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

