
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါ ရီလ (အ သ ုုံးမပ ြုပြစ်သသော) ဥ သေမူကြမ်ုံး 
 

 

 

 

 

  

၂၀၁၉ ခ ုန ှစ ်၊ ဇန ်န ဝ ါ ရီလတွင် ဤဆ ုြ်ဘ ောဥ သေ မူ ကြ မ်ုံး ြ  ု ြ မ္ောာ့ဘဏ်၏ သ ောြ ်  ာ့မှုပြငာ့် ပ မန ်မောာ့   ုို့သဆ ောင် သရုံး န ှ ငာ့်  

ဆြ ်သွယ် သရုံး ဝ န ်ကြ ီုံးဌ ောန  ၏ လု ်ငန ်ုံးဆ ုင်ရ ော ရည ်ည ွှန ်ုံးသ တ် မှတ်ခ ျ ြ ်မျ ောုံး (ToRs) အ တွြ ် စ ြ ကော ူ န  ုင်င  အ သပခ စ  ု ြ ်  

အကြ  သ ုံး လု ်ငန ်ုံး တစ ်ခုပြစ ်သ သော TRPC (TRPC.biz) မှပ င် ဆင်ခ ာ့ ါ သည ်။ ၂ ၀၁၉ ခ ုန ှစ ်၊ ဇ န ်န ဝ ါ ရီလ ၂၅  ရြ ်သန ို့တွ င်  

ဝ န ်ကြ ီုံးဌောန မျ ောုံးန ှငာ့် အပခ ောုံး တ်သြ ် ဆြ ်ဆ ု င်သူမျ ော ုံး ြ ျ င်ုံး သသော  အစ ည ်ုံးအသဝ ုံး ွ တွ င်  

ပမန ်မောာ့စ ီုံး ွောုံးသရုံးြ ဏ္ဍ တော ဝ န ် ယူ မှုရ ှ သရုံး  အ သ ောြ ်အြ ူပ ြုဌ ော န (MCRB) လည ်ုံး တြ ်သရ ောြ ်သဆွုံး သန ွုံးခ  ာ့ ါ သည ်။  

  ုအစ ည ်ုံးအ သဝ ုံး ွ တွ င် ဥ သ ေမူက ြ မ်ုံး န ယ် ယမ်ှော ြ ျ ယ်ပ န ိ်ု့လွန ်ုံး သန ပခ င်ုံး၊   ုဥ သ ေအ ောုံး ဆ ုြ ်ဘ ော မှုခ င်ုံး၊ အခ ျ ြ ်အလ ြ ်  

ြ ောြ ွယသ်ရုံး  အစ ရှ သည ာ့် သုီံးပခ ောုံးဥ သ ေန ှစ ်ရ  ် အပြစ ် ပ န ်လည ် သရုံး ဆွ သ ငာ့်ပခ င်ုံး တ ုို့ြ  ု တသမ တ် တည ်ုံး သ ုုံးသ ် သဆွုံးသ န ွ ုံး  

အကြ  ပ ြုခ  ာ့ ါ သည ်။   ုို့အ ပ င်  အီလြ ် သရ ောန စ ် ြ ူုံးသန်ုံး သရော င်ုံးဝ ယ် သရုံး  (e-commerce) န ှငာ့်ဆ င်ု သသ ော  

ပ ဋ္ဌ ောန ်ုံးခ ျ ြ ်မျ ောုံးြ  ု စ ုစ ည ်ုံးမ ှုရှ သည ာ့် ဥ သေ အပြစ ် သရုံး ဆွ သ ငာ့်ပ ီုံး  ပ မန ်မောာ့ စ ီုံး ွောုံးသရုံးန ှငာ့် ြ ူုံးသန်ုံး သရ ောင်ုံးဝ ယ် သရုံး  ဝ န ်ကြ ီုံးဌော န  

သည ်လည ်ုံး ပ င်ဆင် သန သည ်ြ  ု အကြ  ပ ြုခ  ာ့ ါ သည ်။  

 

၂၀၁၉ ခ ုန ှစ ်   မ  သ ုုံးလပြတ် ြ ောလ အတွ င်ုံး ပ ည ်သူလူ ုနှ ငာ့် သတွွေ့ဆ ု သဆွုံး သ န ွုံးရ န ် အစ ီအစ ဥ်အ ောုံး  

သဆော င်ရွြ ်ပခ င်ုံးမ ရှ ခ  ာ့ ါ ။ ြ မ္ောာ့ ဘဏ် /TRPC သ ောြ ်  ာ့မှုသည ် လည ်ုံး သြ ်တမ်ုံးတ ုုံး ပခ င်ုံးမ ရှ ဘ  ရ ်တန ိ်ု့သွောုံးခ  ာ့ ါ သည ်။ 

 

၂၀၂၀ ခ ုန ှစ ် တွင် ပမန ်မောာ့  ုို့ သဆ ောင် သရုံး န ှငာ့် ဆြ ်သွ ယ်သရုံး  ဝ န ်ကြ ီုံးဌ ောန  မှ ဝ န ်ကြ ီုံးဌောန အတွ င်ုံး ဆ ုြ ် ဘောလ ု ခခ  ြုသရုံး  ဥ သေ ၏  

  မ  ဦုံးဆ ုုံးသ သ ော မူကြ မ်ုံး  (zero draft) အောုံး သရုံး ဆွ ခ ာ့ ါ သည ် ။   ုမူကြ မ်ုံး မှော ၂၀ ၁၉ ခ ုန ှစ ်၊ ဇန ်န ဝ ါ ရီလတွင် သရုံး ဆွ ခ ာ့သ သော  

မူကြ မ်ုံး န ှငာ့် သရုံး ဆွ   ု ြ ွ ပ ောုံး ါ သ ည ်။ ဤ ၂၀၂၀ ခ ုန ှစ ်  မူကြ မ်ုံး အောုံး ၂၀၂၁ ခ ုန ှစ ်၊ သြသြေ်ာဝါ ရီလ ၀၁ ရြ ်သန ို့ တ ်မ သ တ ေ်ာ  

မှအော ဏော သ မ်ုံးယူ ပ ီုံး သည ာ့် သန ော ြ ် update လု ် သဆ ောင်ခ ာ့ပ ခ င်ုံးပြစ ် ါ သည ်။ မူကြ မ်ုံး အ သ စ ်အောုံး ဝ န ်ကြ ီုံးဌောန န ှ ငာ့်  

စ ီုံး ွောုံးသရုံးလ ု ်ငန ်ုံးရ ှ င်မျ ောုံးသ ိုု့ ၂၀၂၁ ခ ုန ှစ ်၊ သြသြ ေ်ာဝါ ရီလတွင် သန ောြ ်ဆ ုုံး ောုံး ၍  သသဘ ော ောုံးမ ှတ်ချ ြ ်  

သ ုံး   ုို့သစ ခ  ာ့ ါ သည ် ။ 
 

MCRB သည ်  ွငာ့်လ င်ုံးပမ င်သ ောမှု ရှ သစ ရန ် န ှငာ့် ၂၀၂၁ ခ ုန ှစ ်၊ သြသ ြောဝ် ါ ရီလ တွင်  ုတ်သဝ သ သော ဆ ုြ ်ဘော လ ုခခ  ြု သရုံး ဥ သ ေ  

မူကြ မ်ုံး ၏ ြ န ဦုံးပြစ ်တည်မ ှုန ှငာ့်   တ်သြ ် သသ ော ရှု ် သ ွုံးမ ှု အောုံး  ရှင်ုံးလင်ုံးစ ွ ော သ ရှ ကြ သစ ရန ် ရ ည ်ရွယ်၍ ၂ ၀၁၉ ခ ုန ှစ ် ၊  

ဇန ်န ဝ ါ ရီလ မှ မူကြ မ်ုံး အောုံး မျှသဝ မည ်ပြစ ် ါ သည ်။  
 

 



  

 

ျမနမ္ာဆ ိုကဘ္ာဥပေဒ (မၾူကမး္) 

ျပညေ္ထာငစ္ိုလႊတေ္တာ္ ဥပေဒအမတွ ္( ) ၂၀၁၉ 

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀၊ ( ) ( )  

( ) ( ) ၂၀၁၉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

မာတ ကာ 

[သကဆ္ ိုငရ္ာ အေၾကာင္းအရာမ ားက ို မာတ ကာတြင္ အၿပ းသတ္မူၾကမး္တြင္ ထည့္သြင္းသြားရန္ ျဖစသ္ည]္ 

အပ ိုင္း (၁) န ဒါန္း 

အပ ိုင္း (၂) ရည္ရြယ္ခ က ္

အပ ိုင္း (၃) အ လကထ္ေရာနစ္ အစ ိုးရ 

အပ ိုင္း (၄) အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရး 

အပ ိုင္း (၅) ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး  

အပ ိုင္း (၆) ပိုဂၢလ က သတငး္အခ ကအ္လကအ္ကာအကြယ္ေပးေရး 

အပ ိုင္း (၇) ကြန္ျပဴတာအလြြဲ သံိုးစားမ ႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာျပစ္မ  

အပ ိုင္း (၈) အေထြေထြ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ဆ ိုကဘ္ာဥပေဒ (ပထမမၾူကမး္) 
ဤဆ ိုကဘ္ာဥပေဒက ို Terms of Reference (Legal Advisory for Elaboration of Cyber Legal and 
Policy Framework) ပါ အခ က္မ ားႈွႏင့္အည  ေရးဆြြဲထားပါသည္။  
 
ဆ ိုက္ဘာဥပေဒတြင္ အပ ိုငး္ ၈ ပ ိုင္းပါရွ ပါသည္။ ၄ငး္အပ ိုငး္ ၈ ပ ိုင္းတြင္ ရည္ညႊန္းစည္းကမ္းမ ား ပါ အေရးႀက း 
သည့္ အဓ ကအခ က္မ ားက ို သက္ဆ ိုငရ္ာအခန္းမ ားျဖစသ္ည့္ အ လကထ္ေရာအစ ိုးရ၊ အ လက္ထေရာနစ ္
စ းပြားေရး၊ ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရး၊ အခ ကအ္လက္ လံိုၿခံဳေရးႈွႏင့္ ဆ ိုက္ဘာမ ခင္း စသညတ္ ို႔တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြြဲ 
ထားပါသည။္  
 
ယင္းအပ ိုငး္ ၈ ပ ိုင္းတြင္ ပါရွ သည့္အေၾကာင္းအရာမ ား၏ အက ဥ္းမွာေအာက္ပါအတ ိုင္းျဖစ္သည။္  
 
အပို ငး္ (၁) န ဒါနး္ 

 အပ ိုင္း (၁)တြင္ ဥပေဒ၏အမည ္ (ဆ ိုကဘ္ာဥပေဒ)ႈွႏင္ ့ အာဏာသက္ေရာက္မည့္ ေန႔စြြဲ (ႈႏ ိုင္င ံ
ေတာ္သမၼတ မွ အမ န္႔ထိုတ္ျပန္သက္မတွသ္ည့္ ေန႔ရက္) စသည့္ ကနဥ းအေၾကာင္းအရာမ ား ေဖာ္ျပ 
ပါရွ ပါသည္။ 

 ယခိုအပ ိုင္းတြင္ ဆ ိုကဘ္ာဥပေဒတြင္အသံိုးျပဳမည့္ စကားရပ္မ ား၏ အဓ ပၸါယ္ဖြင့္ဆ ိုခ က ္ (ဥပမာ- 
ပိုဂၢလ အခ ကအ္လက္ႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးစသည္) မ ားက ို ႈႏ ိုင္ငံတကာ အေကာငး္ဆံိုးမူ၀ါဒမ ားႈွႏင့္ 
အည  ဖြင့္ဆ ိုထားရွ ပါသည္။  

 
အပ ိုငး္ (၂) ရညရ္ြယခ္ က ္
အပ ိုင္း (၂)တြင္ သက္ဆ ိုင္ရာအခန္းမ ားတြင္ ပါရွ သည့္ ဆ ိုက္ဘာဥပေဒ၏ ရည္ရြယခ္ က္မ ားက ို ထည့္သြင္း 
ေရးဆြြဲထားပါသည္။ ယင္းအပ ိုင္းတြင္ ရည္ညႊန္းစည္းကမ္းမ ားတြင္ေဖာ္ျပသည့္အတ ိုင္း ဆ ိုကဘ္ာဥပေဒ၏ 
ရည္ရြယ္ခ ကမ္ ားက ို အႈွႏစ္ခ ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 သတင္းအခ က္အလက ္နည္းပညာက ို အသံိုးျပဳ၍ ႈႏ ိုင္ငံေတာ္အား ေခတ္မ ဖြံ႔ၿဖ ဳးတ ိုးတက္ေသာ ႈႏ ိုင္င ံ
အျဖစတ္ည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစေ္စမည့္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာငတ္စရ္ပ္ 
ခ မွတႈ္ႏ ိုင္ရန္၊ 

 ေခတ္မ တ ိုးတကသ္ည့္ အ လက္ထေရာနစ ္ အစ ိုးရတစ္ရပ္တညေ္ဆာက္ရာတြင္ အေထာကအ္က ူ
ျဖစ္ေစရန၊္ 

 သံိုးစြြဲသူမ ားႈွႏင့္ စ းပြားေရးလိုပ္ငန္းမ ား၏ အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးအေပၚ ယံိုၾကည္မ ျမွင့္တင္ေရး 
အပါအ၀င္ ေခတ္မ တ ိုးတကသ္ည့္ အ လက္ထေရာနစ္စ းပြားေရးစနစ္ တညေ္ဆာက္ရာတြင္ 
အေထာကအ္ကူ ျဖစ္ေစရန၊္ 

 ႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးဆ ိုင္ရာ မဟာဗ ဴဟာေရးဆြြဲခ မတွ္ရာတြင္ အသံိုးျပဳႈႏ ိုင္သည့္ ဥပေဒ 
အေျခခံေကာင္း တစ္ရပဖ္နတ္ းေပးႈႏ ိုင္ရန္၊ 

 ပိုဂၢလ က လံိုၿခံဳေရးႈွႏင့္ အခ က္အလကအ္ကာအကြယ္ေပးေရး ေကာ္မရွင္ ဖြြဲ႔စည္းႈႏို င္ေရးႈွႏင္ ့
ပိုဂၢလ ကသတင္း အခ က္အလက္ ေကာကယ္ူျခငး္၊ အသံိုးျပဳျခင္းႈွႏင့္ လိုပ္ငန္းစဥေ္ဆာင္ရြက္ျခငး္ 



  

 

စသည ္တ ို႔အပါအ၀င္ ႈႏ ိုင္ငံျဖတ္ေက ာ္ အခ ကအ္လက္မ ွေ၀ျခင္း စသည့္ အ လက္ထေရာနစ္ စနစသ္ံိုး 
လိုပ္ငနး္မ ားအတြက္ အေရးႀက းသည့္ လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ား ခ မွတအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႈႏ ိုင္ေစရန ္
ဥပေဒအေျခခံေကာငး္တစ္ရပ္ ဖနတ္ းေပးႈႏ ိုင္ရန္၊ 

 ဆ ိုက္ဘာမ ခင္းဆ ိုင္ရာ လိုပင္န္းအဖြြဲ႔ ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင၍္ ကြန္ျပဴတာအလြြဲသံိုးစားမ ႈႏွင့္ ဆ ိုကဘ္ာ 
မ ခင္းမ ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ရန္၊ အျခားလွ  ဳ႕၀ွက၊္ အေရးႀက းထ နး္သ မ္းထားသည့္ 
သတင္းအခ က္ အလက္မ ား ႈွႏင္ ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္မ ားအား ဘဒူါပက္စ္ ကြန္ဗင္းရငွ္း (Budapest 
Convention) ႈွႏင့္အည  အကာအကြယ္ေပးေဆာင္ရြကႈ္ႏ ိုင္ေရး ဥပေဒအေျခခေံကာင္းတစရ္ပ္ ဖနတ္ း 
ေပးႈႏ ိုင္ရန္၊ 

 ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ ကမ္ ားႈွႏင့္ ဆက္စပအ္စ ိုးရမူ၀ါဒမ ားအား ထ ေရာက္စြာအေကာငအ္ထည္ 
ေဖာ္ႈႏ ိုင္ေစရန ္ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစည္းမ ားအား လ ိုအပသ္ည့္အခြင့္အာဏာႈွႏင့္ တာ၀န္မ ား 
ေပးအပႈ္ႏ ိုင္ေစရန္။ 

 
အပ ိုငး္ (၃) အ ထကထ္ေရာနစ ္အစ ိုးရ 
အပ ိုင္း (၃)တြင္ ရည္ညႊန္းစည္းကမး္မ ား အပ ိုဒ္ ၆ (က) ပါ အခ က္မ ားႈွႏင့္အည  အ လကထ္ေရာနစ္ အစ ိုးရႈွႏင္ ့
သက္ဆ ိုငသ္ည့္ အခ ကမ္ ားအား ထည့္သြင္းေရးဆြြဲထားပါသည္။  
 
ဤအပ ိုင္းတြင္ ေခတမ္ တ ိုးတက္သည့္ အ လကထ္ေရာနစ္ အစ ိုးရတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ 
အေထာကအ္ကူ ျဖစ္ေစမည့္ ေအာက္ပါအခ က္မ ားက ို ထည့္သြင္းေရးဆြြဲထားပါသည္။ 
 
က။ အ လကထ္ေရာနစ္ အစ ိုးရ ဥ းေဆာင္ေကာ္မတ ၏ ဖြြဲ႔စည္းပံိုႈႏွင္ ့အခြင့္အာဏာမ ားေရးဆြြဲ ေပးအပ္ျခင္း၊  
ခ။ နည္းပညာ၊ အြနလ္ ိုငး္၀နေ္ဆာင္မ ႈွႏင့္ အ လကထ္ေရာနစ ္သတငး္အခ က္အလကတ္ ို႔အား အသံိုးျပဳ၍ ျပည ္
သူ႔၀န္ေဆာငမ္  ေပးအပရ္ာတြင္ ပ ိုမ ိုျမနဆ္နထ္ ေရာက္ အက  ဳးရွ ေစႈႏ ိုင္ျခင္း၊ 
ဂ။ ျပည္သူ႔အိုပ္ခ ဳပ္ေရးဆ ိုင္ရာ နည္းစဥ္မ ားတြင္ အျပနအ္လနွ္အသံိုးျပဳန ိုင္မည့္ အ လကထ္ေရာနစ ္
သတင္းအခ က္အလက္ နည္းစနစ္ႈွႏင္ ့အခ ကအ္လကထ္ န္းသ မး္ေရးဆ ိုင္ရာ နည္းစနစ္မ ား (စသံတ္မတွ္ျခင္း 
ႈွႏင့္ အလြယတ္ကူရယူႈႏ ိုင္မည့္ အစ ိုးရဆ ိုင္ရာ အခ က္အလက္မ ား) စသညတ္ ို႔အား အသံိုးျပဳျခငး္က ို 
ျမွင့္တငျ္ခင္း၊ 
ဃ။ အ လကထ္ေရာနစ္ အစ ိုးရႈႏွင္ ့စပ္လ ဥး္သည့္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ ္ဖြ႔႔ံၿဖ ဳးတ ိုးတက္ေစျခင္း၊ 
င။ အ လကထ္ေရာနစ္ အစ ိုးရ၏ လံိုၿခံဳေရးႈွႏင္ ့စ တ္ခ ယံိုၾကည္ႈႏ ိုင္မ အား ျမွင့္တငေ္ပးျခင္း၊ 
စ။ OPEN SOURCE ေဆာ့ဖ၀္ြဲ၊ CLOUD ၀န္ေဆာင္မ ၊ လူလိုပ္အသ ဥာဏ္ႈွႏင့္ အသ ဥာဏ္ပစၥည္းမူပ ိုင္ခြင့္ ဆ ိုင္ရာ 
က စၥရပ္မ ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 
ဆ။ ဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ က္မ ားအား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ေစရန ္ လ ိုအပသ္ည့္ သတငး္ 
အခ က္အလက္ ဆ ိုငရ္ာ အေျခခံအေဆာက္အအံိုမ ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ 
 
အပ ိုငး္ (၄) အ လကထ္ေရာနစ ္စ းပြားေရး 



  

 

အပ ိုင္း (၄)တြင္ ရည္ညႊန္းစည္းကမး္မ ား အပ ိုဒ ္၆ (ခ) ပါ အခ က္မ ားႈွႏင့္အည  အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးႈွႏင့္ 
သက္ဆ ိုငသ္ည့္ အခ ကမ္ ားအား ထည့္သြင္းေရးဆြြဲထားပါသည္။  
 
ဤအပ ိုင္းတြင္ ေခတ္မ တ ိုးတက္သည့္ အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးတစ္ရပ္တညေ္ဆာက္ရာတြင္ 
အေထာကအ္ကူ ျဖစ္ေစမည့္ ေအာက္ပါအခ က္မ ားက ို ထည့္သြင္းေရးဆြြဲထားပါသည္။ 
 
က။ အ လကထ္ေရာနစစ္ းပြားေရး ဆ ိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ က္မ ားတြင္ သံိုးစြြဲသူမ ားႈွႏင့္ စ းပြားေရးလိုပ္ငန္းမ ား၏ 
ယံိုၾကည္မ  ျမွင္တ့င္ေပးျခင္း၊ 
ခ။ အ လက္ထေရာနစ ္ စ းပြားေရး၏အဓ ကအစ တ္အပ ိုင္းမ ားျဖစသ္ည့္ အ လကထ္ေရာနစ္စနစသ္ံိုး 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ ကမ္ ား၊ အ လက္ထေရာနစ ္ ထ ိုးျမြဲလက္မတွ္မ ားႈွႏင့္ အ လက္ထေရာနစ္စနစ္သံိုး 
ေပးေခ မ ၊ စကၠဴ မြဲက့ိုနသ္ြယ္ေရးႈွႏင့္ အြနလ္ို င္းကိုနသ္ြယေ္ရးမ ားအားအသံိုးျပဳမ  ျမွင့္တငႈ္ႏ ိုင္ရန္၊ 
အ လကထ္ေရာနစ္ ဆကသ္ြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဥပေဒႈႏွင့္ သက္ေသခံအက္ဥပေဒပါ အခ  ဳ ႕ပိုဒ္မမ ားအား 
UNICITRAL ၏အ လက္ထေရာနစ္စ းပြားေရးဆ ိုငရ္ာ စံဥပေဒႈွႏင့္ UNICITRAL၏ အ လကထ္ေရာနစစ္နစသ္ံိုး 
ထ ိုးျမြဲလက္မတွဆ္ ိုင္ရာ စံဥပေဒမ ားႈွႏင့္ အည  ျပင္ဆင္ျခငး္၊ 
ဂ။ အ လကထ္ေရာနစ ္ စ းပြားေရး၏ အသံိုးျပဳမ အား ေလလ့ာဆန္းစစ္ႈႏ ိုင္မည့္ မူ၀ါဒမ ား 
ခ မွတအ္ေကာငအ္ထည္ ေဖာ္ျခင္း၊  
ဃ။ စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒသည ္အ လက္ထေရာနစ္စ းပြားေရးစနစ္အေပၚတြင္ သက္ေရာက္ 
အကာအကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ သံိုးစြြဲသူမ ား၏ အခြင့္အေရးႈႏွင့္ အက  ဳးစ းပြားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းႈွႏင့္ 
ေစ းကြကအ္တြင္း ယံိုၾကညမ္  ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ 
င။ စားသံိုးသအူကာအကြယေ္ပးေရး ဗဟ ိုေကာ္မတ အပါအ၀င္ အျခားအစ ိုးရအဖြဲြ႔အစည္းမ ားအား အ လကထ္ 
ေရာနစ္ စ းပြားေရးႈွႏင့္ ပတသ္က္သည့္ စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပးေရးဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ားတြင္ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ေစရန ္အခြင့္အာဏာမ ား ေပးအပ္ျခင္း။ 
 
ရည္ညႊန္းစည္းကမး္ အပ ိုဒ္ ၆ (ခ) တြင္ ေဖာ္ျပပါရွ သည္ ့ ႈႏို င္ငံျဖတ္ေက ာ္ သတင္းအခ က္အလက္မွ ေ၀ေရး 
ဆ ိုင္ရာ အခ က္မ ားက ို အပ ိုဒ္ ၆ (ပိုဂၢလ ကအခ ကအ္လကအ္ကာအကြယ္ေပးေရး) တြင္ အေသးစ တ ္
ထည့္သြင္း ေရးဆြြဲထားပါသည္။ 
 
အပ ိုငး္ (၅) ဆ ိုကဘ္ာ လံိုၿခံဳ ေရး 
 
အပ ိုင္း (၅)တြင္ ရည္ညႊန္းစည္းကမ္းမ ား အပ ိုဒ္ ၆ (ဂ) ပါ အခ က္မ ားႈွႏင့္အည  ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရးႈွႏင့္ 
သက္ဆ ိုငသ္ည့္ အခ ကမ္ ားအား ထည့္သြင္းေရးဆြြဲထားပါသည္။  
 
ရည္ညႊန္းစည္းကမး္ အပ ိုဒ ္ ၆ (ဂ) တြင္ ေဖာ္ျပပါရွ သည့္ အခ  ဳ ႕ေသာအခ ကမ္ ား(အ လကထ္ေရာနစ ္
စစ္ေဆးေရးႈွႏင္ ့ ထ ိုးျမြဲလကမ္ွတ္မ ား) က ို အပ ိုင္း (၄) (အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရး) တြင္အေသးစ တ္ 
ထည့္သြင္း ေရးဆြြဲထားၿပ း၊ (ဆ ိုက္ဘာမ ခင္းႈွႏင့္) သကဆ္ ိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ ားအား အပ ိုငး္ (၇) 



  

 

(ကြန္ျပဴတာအလြြဲသံိုးစားမ ႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္) တြင္ အေသးစ တထ္ည့္သြင္းေရးဆြြဲထားၿပ း ပိုဂၢလ ကအခ က္ 
အလကလ္ံိုၿခံဳေရးႈွႏင္ ့ အကာအကြယ္ေပးေရးက ို အပ ိုင္း (၆) (ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက ္

အကာအကြယ္ေပးေရး) တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြြဲထားပါသည္။ ထ ို႔ေၾကာင့္ ဤအပ ိုင္း (၅) သည ္

ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရးက ို အဓ ကထား ေရးဆြြဲထားရွ ပါသည။္  
 
ဤအပ ိုင္းတြင္ ႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးဆ ိုင္ရာ မဟာဗ ဴဟာေရးဆြြဲခ မတွ္ရာတြင္ အသံိုးျပဳႈႏ ိုင္သည္ ့
ဥပေဒ အေျခခံေကာင္း တစရ္ပ္ဖန္တ းေပးႈႏ ိုင္မည့္ ေအာက္ပါအခ က္မ ားက ို ထည့္သြင္းေရးဆြြဲထားပါသည။္ 
 
က။ ျပည္ေထာင္စို သမၼတျမန္မာႈႏို င္ငံေတာ္အတြင္း ကြန္ယက္မ ားႈွႏင့္ သတငး္အခ က္အလက္ စနစမ္ ား၏ 

ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရးက ို တ ိုးျမငွ့္ေပးျခငး္၊  
ခ။ ႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရးဆ ိုင္ရာ မဟာဗ ဴဟာေရးဆြြဲခ မတွ္ႈႏို င္ရန္ နည္းလမ္းမ ားခ မွတ ္အေကာင ္
အထညေ္ဖာ္ျခင္း၊ 
ဂ။ အေရးႀက းသည့္ သတင္းအခ ကအ္လကဆ္ ိုငရ္ာ အေျခခအံေဆာက္အအံိုအျဖစ္ သတ္မတွ္ေပးႈႏို င္ရန ္
လက္ေတြ႔အသံိုးခ ႈႏ ိုင္မည့္ ဥပေဒစည္းမ ဥ္းမ ား ခ မတွ္အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 
ဃ။ အေရးႀက းသည့္ သတင္းအခ ကအ္လကဆ္ ိုင္ရာ အေျခခံအေဆာကအ္အံိုအျဖစ္ အကာအကြယ ္
ေပးႈႏို င္ရန ္လက္ေတြ႔အသံိုးခ ႈႏ ိုင္မည့္ ဥပေဒစညး္မ ဥး္မ ား ခ မွတအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 
င။ သကဆ္ ိုငရ္ာ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစည္းမ ား (သတငး္အခ က္အလက္ နည္းပညာဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးဥ းစ းဌာန၊ 
အမ  ဳးသားဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးဗဟ ိုဌာန၊ mmCERT) အား ဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ က္မ ားအား အေကာငအ္ထည ္
ေဖာ္ႈႏ ိုင္ရန ္အခြင့္အာဏာမ ား၊ တာ၀န္မ ား ေပးအပ္ျခငး္၊ 
 
အပ ိုငး္ (၆) ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လကအ္ကာအကြယေ္ပးေရး 
 
အပ ိုင္း (၆)တြင္ ရည္ညႊန္းစည္းကမး္မ ား အပ ိုဒ ္ ၆ (ဂ) ပါ အခ က္မ ားႈွႏင့္အည  ပိုဂၢလ ကအခ ကအ္လက္ 
အကာအကြယ္ေပးေရးႈွႏင့္ သက္ဆ ိုငသ္ည့္ အခ ကမ္ ားအား ထည့္သြင္းေရးဆြြဲထားပါသည္။  
 
ဤအပ ိုင္းတြင္ ပိုဂၢလ ကအခ ကအ္လက ္ အကာအကြယ္ေပးေရးႈွႏင့္ သကဆ္ ိုငသ္ည့္ အေရးႀက းသည္ ့
လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ား ခ မတွအ္ေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ႈႏ ိုင္ေစရန္ ဥပေဒအေျခခံေကာငး္တစ္ရပ္ ဖနတ္ းေပးႈႏ ိုင္ရန ္
အတြက္ ေအာက္ပါအခ ကအ္လက္မ ား ထည့္သြင္းေရးဆြြဲထားပါသည္။ 
 
က။ ပိုဂၢလ ကအခ ကအ္လက္ အကာအကြယ္ေပးေရး ေကာ္မရွင္ဖြြဲ႔စည္းႈႏို င္ေရးႈွႏင့္ ၄င္း၏တာ၀န္ႈွႏင့္ အခြင္ ့
အေရးမ ား သတ္မတွ္ျပဌာန္းျခင္း၊ 
ခ။ GDPR (အေထြေထြအခ ကအ္လက္ အကာအကြယ္ေပးေရး စည္းမ ဥး္) ႈွႏင့္အည  ႈႏ ိုင္ငံတကာအေလ့ 
အက င့္ေကာင္းမ ားႈွႏင့္အည  “ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက”္ ဟူေသာစကားရပ္အား အဓ ပၸါယ္ဖြင့္ဆ ိုျခင္း၊ 



  

 

ဂ။ GDPR (အေထြေထြအခ ကအ္လက ္ အကာအကြယ္ေပးေရး စည္းမ ဥ္း)ႈွႏင့္အည  ႈႏ ိုင္ငံတကာအေလ့ 
အက င့္ေကာင္းမ ားႈွႏင့္အည  “ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက ္အကာအကြယ္ေပးေရး နည္းလမး္မ ား” အပါအ၀င ္
အျခားမူ၀ါဒမ ား ခ မတွ္ျခငး္၊ 
ဃ။ အေႈွႏာင့္အယကွ္ျဖစ္ေစသည့္ သတင္းအခ ကအ္လက္ (Spam) တ ို႔အား အေရးယထူ န္းခ ဳပ္ျခငး္ ႈွႏင့ ္
င။ လတူစ္ဥ းျခင္း၏ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက္ လံိုၿခံဳေရးဆ ိုင္ရာ အခြင့္အေရးႈွႏင္ ့အဖြြဲ႔အစည္းမ ား၏ သင့္ေလ ာ္ 
ေသာ အေျခအေနတစ္ရပတ္ြင္ ပိုဂၢလ ကအခ ကအ္လက္မ ားအေပၚ ရယအူသံိုးခ ပ ိုင္ခြင့္ (အ လကထ္ေရာနစ ္
စနစ္သံိုး ႈႏ ိုင္ငံျဖတေ္က ာ္ သတင္းအခ ကအ္လက္ မွ ေ၀ျခင္းဆ ိုင္ရာ စည္းကမ္းမ ား အပါအ၀င္) အား အသ  
အမတွ္ျပဳျခင္း။  
 
အပ ိုငး္ (၇) ကြနျ္ပဴတာ အလြြဲ႔သံိုးစားမ ႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္ 
 
အပ ိုင္း (၇)တြင္ ရည္ညႊန္းစည္းကမး္မ ား အပ ိုဒ္ ၆ (ဂ) ပါ အခ ကမ္ ားႈွႏင့္အည  ကြန္ျပဴတာ အလြြဲ႔သံိုးစားမ ႈွႏင့္ 
ဆ ိုက္ဘာမ ခင္း ႈွႏင္ ့သကဆ္ ိုင္သည့္ အခ က္မ ားအား ထည့္သြင္းေရးဆြြဲထားပါသည္။  
 
အပ ိုင္း (၇)တြင္ ရည္ညႊန္းစည္းကမး္မ ား အပ ိုဒ ္၉ (ခ) ပါ အခ က္မ ားအရ ဘူဒါပတစ္္ ကြန္ဗငး္ရွင္း (Budapest 
Convention) ႈွႏင့္အည ျဖစေ္စရန္အတြက္ ေရးဆြြဲထားပါသည္။ 
 
ဤအပ ိုင္းတြင္ ကြန္ျပဴတာ အလြြဲ႔သံိုးစားမ ႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းႈွႏင့္ သကဆ္ ိုငသ္ည့္ အေရးႀက းသည္ ့
လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ား ခ မတွအ္ေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ႈႏ ိုင္ေစရန္ ဥပေဒအေျခခံေကာငး္တစ္ရပ္ ဖနတ္ းေပးႈႏ ိုင္ရန ္
အတြက္ ေအာက္ပါအခ ကအ္လက္မ ား ထည့္သြင္းေရးဆြြဲထားပါသည္။ 
 
က။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္ဆ ိုင္ရာ လိုပ္ငနး္အဖြြဲ႔ ဖြြဲ႔စည္းျခင္းႈွႏင့္  
ခ။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းဆ ိုင္ရာ လိုပင္န္းအဖြြဲ႔ ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင၍္ ကြန္ျပဴတာအလြြဲသံိုးစားမ ႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာ 
မ ခင္းမ ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ရန္၊ အျခားလွ  ဳ႕၀ကွ္၊ အေရးႀက းထ န္းသ မ္းထားသည့္ သတငး္အခ က ္
အလက္မ ား ႈွႏင္ ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္မ ားအား ဘူဒါပက္စ ္ ကြန္ဗငး္ရွင္း (Budapest Convention) ႈွႏင့္အည  
အကာအကြယ္ေပးေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ေရး ဥပေဒအေျခခေံကာင္းတစ္ရပ္ ဖနတ္ းေပးျခငး္၊ 
 
အပ ိုငး္ (၈) အေထြေထြ 
ဤအပ ိုင္းတြင္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရွ  ပါသင့္ပါထ ိုကသ္ည့္ ပိုဒ္မမ ားႈွႏင္ ့ အျခားအေထြေထြအေၾကာင္းအရာမ ား 
ထည့္သြင္းေရးဆြြဲထားပါသည္။ 
 
 
 
 

 



  

 

ျပည္ေထာင္စိုလႊတေ္တာ္သည္ ေအာက္ပါဥပေဒက ို ျပဌာန္းလ ိုကသ္ည္။ 

အပ ိုငး္ (၁) 

န ဒါနး္ 

အခနး္ (၁) 

အမညႈွ္ႏင့္ အာဏာတညမ္ည့္ေန႔စြြဲ 

၁။ ဤဥပေဒက ို ျမနမ္ာဆ ိုကဘ္ာဥပေဒဟို ေခၚတြင္ေစရမည္။ 

၂။ ဤဥပေဒက ို ႈႏ ိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ အမ န္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထိုတ္ျပန္သတ္မတွသ္ည့္ေန႔ရကတ္ြင္ စတင္အာဏာ 
တည္ေစရမည္။ 

အခနး္ (၂) 

  အဓ ပၸါယ္္ေဖာ္ျပခ က ္

၃။ ဤဥပေဒတြင္ပါရွ ေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ ားသည ္ေဖာ္ျပပါအတ ိုင္း အဓ ပၸါယသ္က္ေရာက္ေစရမည္။ 

က။ ဘဒူါပတစ္ ္ ကြနဗ္ငး္ရငွး္ (Budapest Convention) ဆ ိုသည္မွာ ဥေရာပေကာင္စ ၏ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းမ ား 
အေပၚအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းဆို င္ရာ သေဘာတူည ခ က္ (CETS No.185) က ိုဆ ိုလ ိုသည္။ 

ခ။ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳ ေရး ဆ ိုသည္မွာ ကြန္ျပဴတာ သ ို႔မဟိုတ္ ကြန္ျပဴတာစနစတ္စ္ရပအ္ား ေအာက္ပါအေျခအေန 
တြင္ ဆကလ္ကတ္ည္ရွ ေနရန္ တရားမ၀င ္၀င္ေရာကျ္ခငး္ သ ို႔မဟိုတ္ တ ိုက္ခို က္ျခငး္မ ွကာကြယထ္ားသညက္ ို 
ဆ ိုလ ိုသည။္ (က) ကြန္ျပဴတာ သ ို႔မဟိုတ ္ကြန္ျပဴတာ စနစ္သည ္လိုပ္ငနး္ဆကလ္က္ လည္ပတ္ႈႏို ္င္ျခင္း၊ (ခ) 
ကြန္ျပဴတာ သ ို႔မဟိုတ္ ကြန္ျပဴတာ စနစ္၏ တည္တံခ့ ိုင္ၿမြဲမ အား ဆကလ္က္ထ န္းသ မး္ထားႈႏို င္ျခင္း။ (ဂ) 
ကြန္ျပဴတာ သ ို႔မဟိုတ ္ ကြန္ျပဴတာ စနစ္အား အသံိုးျပဳ၍ သ မ္းဆည္းထားသည့္ သ ို႔မဟိုတ ္
လိုပ္ငနး္လိုပ္ေဆာငသ္ည့္ သ ို႔မဟိုတ ္လႊင့္ထိုတသ္ည့္ သတင္းအခ က္အလက္၏ လံိုၿခံဳေရးႈွႏင့္ တညတ္ံ့ခ ိုင္ၿမြဲမ  
အား ထ နး္သ မ္းထားႈႏို င္ျခင္း။  

ဂ။ ကြနျ္ပဴတာဆ ိုသညမ္ာွ သတင္းအခ က္အလက္ႈွႏင့္ မွတတ္မ္းမ ားရယူျခငး္၊ ထားရွ ျခင္း၊ တေနရာမ ွတေနရာ 
သ ို႔ ေပးပ ို႔ျခင္း၊ သို မွ းထ န္းသ မ္းျခင္း၊ လိုပင္န္းစဥေ္ဆာင္ရြက္ျခငး္ႈွႏင့္ လို အပ္ေသာ အခ  န္၌ျပနလ္ည ္ထိုတ္ေဖာ္ 
အသံိုးျပဳျခင္း၊ သခ ာ ႈွႏင့္ ယိုတ  ေဗဒ ဆ ိုင္ရာနည္းလမ္းမ ား အသံိုးျပဳျခင္းတ ို႔အား လွ ပ္စစ္သလံို က္ သ ို႔မဟိုတ ္
အ လကထ္ေရာနစ္ နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သံလို က္ဓါတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အလင္းတန္းျဖတသ္န္းျခင္းနညး္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ 
အျခား နည္းပညာျဖင္ ့ ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြကသ္ည့္ ပစၥည္းက ရ ယာက ို ဆို လ ိုသည္။ ယငး္စကားရပတ္ြင္ 
၀န္ႀက းဌာနမ ွအမ န္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ သတ္မတွ္ထိုတ္ျပနထ္ားသည့္ ပစၥည္းက ရ ယာမ ား မပါ၀င္ပါ။ 



  

 

ဃ။ ကြနျ္ပဴတာစနစ ္ဆ ိုသညမ္ာွ (က) သတင္းအခ ကအ္လက္ နည္းပညာစနစ ္ (ခ) လိုပ္ငနး္ထ နး္ခ ဳပ္မ  စနစ၊္ 
ယိုတ  ေဗဒ ထ နး္ခ ဳပ္မ ႈွႏင့္ သတင္းအခ ကအ္လက္ ရယူျခင္းစနစ္ႈွႏင့္ ျဖန္႔ေ၀မ ထ န္းခ ဳပသ္ည့္စနစ္မ ား အစရွ သည့္ 
လိုပ္ငနး္မ ားအား လိုပ္ေဆာင္ႈႏ ိုင္ေစရန ္ခ  တဆ္ကထ္ားသည့္ ကြန္ျပဴတာ အစိုအဖြြဲ႔က ို ဆို လ ိုသည္။ 

င။ စားသံိုးသအူကာအကြယေ္ပးေရး ဥပေဒ ဆ ိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စိုလႊတ္ေတာ္အမတွ္ ၁၀/ ၂၀၁၄ (စားသံိုးသ ူ
အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ) ဆ ိုလ ိုသည္။ 

စ။ ထ နး္ခ ဳပသ္ ူ ဆ ိုသညမ္ာွ လတူစ္ဥ းခ င္းျဖစ္ေစ အဖြြဲ႔အစည္းတစရ္ပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ အစ ိုးရအဖြဲ႔ြအစည္းျဖစေ္စ 
တစ္ဥ းခ င္း သ ို႔မဟိုတ္ ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ ပိုဂၢလ ကအခ ကအ္လက္မ ား ရယူျခငး္ဆ ိုင္ရာ ရည္ရြယခ္ က္ႈွႏင့္ 
နည္းလမ္းမ ားအား ထ န္းခ ဳပသ္ကူ ို ဆ ိုလို သည္။ 

ဆ။ မပူ ိုငခ္ြင့ ္ဥပေဒဆ ိုသညမ္ာွ [အတည္ျပဳၿပ းသည့္ အမည္က ို ထည့္သြင္းရန္] 

ဇ။ အ လကထ္ေရာနစ ္စ းပြားေရးဆ ိုသညမ္ာွ တစ္ဥ းတစေ္ယာက္ခ ငး္စ ၏ ေတာငး္ဆ ိုမ ေၾကာင့္ အ လက္ထေရာနစ ္
နည္းအား အသံိုးျပဳ၍ ေနရာတစ္ခိုမ ွ လကခ္ံသထူံသို ႔ ေပးအပသ္ည့္ စ းပြားေရးရာ၀န္ေဆာငမ္  
တစ္ရပက္ ိုဆ ိုလ ိုသည။္ ဤစကားရပ္အား အဓ ပၸါယ္ဖြင့္ဆ ိုရန္ (က) “ေနရာတစ္ခိုမွ” ဆ ိုသည္မွာ ႈွႏစ္ဖက္ေသာ 
သူမ ားသည ္အတူတကြရ ွေနျခင္း မဟိုတသ္ညက္ ို ဆ ိုလ ိုသည္။ (ခ) “အ လကထ္ေရာနစ္” နည္းအားျဖင့္ ဆ ိုသည ္
မွာ ၀န္ေဆာင္မ အားရယူျခင္းႈွႏင့္ ေတာင္းဆ ိုျခင္းတ ို႔အား အ လက္ထေရာနစ ္ စနစ္သံိုးက ရ ယာ တစ္ရပအ္ား 
အသံိုးျပဳ၍ ႀက ဳးျဖင့္ျဖစ္ေစ ေရဒ ယို ျဖင့္ျဖစ္ေစ အလင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ လွ ပစ္စ္သလံ ိုက္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ 
ျပဳလိုပရ္ယူျခင္းအား ဆ ိုလို သည္။ (ဂ) “၀န္ေဆာငမ္ အား ရယူရန ္ တစ္ဥ းတစ္ေယာက္ျခင္း၏ ေတာင္းဆ ိုမ ” 
ဆ ိုသည္မွာ ၀န္ေဆာငမ္ သည္ လူတစဥ္ းခ င္းမ ွ လႊင့္ထိုတေ္တာင္းဆ ိုသည့္ အခ က္အလက္မ ားအရ 
ေပးအပသ္ည့္ ၀န္ေဆာင္မ အား ဆ ိုလ ိုသည္။  

ဈ။ မရွ မျဖစ ္ ၀နေ္ဆာငမ္ ဆ ိုသညမ္ာွ ျပညေ္ထာငစ္ိုသမၼတျမနမ္ာႈႏို င္ငံေတာ္အတြင္း ႈႏို င္ေတာ္လံိုၿခံဳေရး၊ 
ကာကြယေ္ရး၊ ႈႏ ိုင္ငံတကာ ဆကဆ္ံေရး၊ စ းပြားေရး၊ ျပညသ္ူ႔က န္းမာေရး၊ ျပည့္သူ႔လံိုၿခံဳေရး သို႔ မဟိုတ ္
တရားဥပေဒစ ိုးမ ိုးေရးဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ားအတြက္ မရွ မျဖစ္ အေရးပါသည့္ ၀န္ေဆာငမ္ အားလံိုးက ို ဆ ိုလို သည္။  

ည။ အ လကထ္ေရာနစ ္ဆကသ္ြယေ္ဆာငရ္ြကေ္ရး ဥပေဒဆ ိုသညမ္ာွ ႈႏ ိုင္ငံေတာ္ေအးခ မး္သာယာေရးႈွႏင့္ ဖြ႔႔ံၿဖ ဳး 
ေရးေကာင္စ  ဥပေဒ အမတွ ္၅/၂၀၁၄ ျဖစ္ေသာ အ လကထ္ေရာနစ္ ဆကသ္ြယေ္ဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒက ို ဆ ိုလ ို 
သည္။ 

ဋ။ သကေ္သခ ံ အကဥ္ပေဒဆ ိုသညမ္ာွ (အ ႈႏၵ ယအကဥ္ပေဒအမွတ ္ ၁/၁၈၇၂) သက္ေသခံ အက္ဥပေဒက ို 
ဆို လို သည္။ 

ဌ။ ITCSD ဆ ိုသညမ္ာွ သယယ္ူပ ို႔ေဆာင္ေရးႈွႏင့္ ဆကသ္ြယ္ေရး၀န္ႀက းဌာနေအာက္ရွ  သတင္းအခ ကအ္လက ္
နည္းပညာႈွႏင္ ့ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးနညး္ပညာဌာန က ိုဆ ိုလို သည္။ 

ဍ။ ဥပေဒဆ ိုသညမ္ာွ ဤဥပေဒက ို ဆ ိုလို သည္။ 



  

 

ဎ။ ပိုဂၢ ဳလေ္ရး အခ ကအ္လကဆ္ ိုသညမ္ာွ လပူိုဂၢ ဳလတ္စဥ္ းျခင္း (အခ ကအ္လက္ပ ိုငရ္ွင္) ၏ ၀ ေသသလကၡဏာ 
အား ခြြဲြဲျခားေဖာ္ျပႈႏို င္သည့္ သတင္းအခ က္အလက္ တစစ္ံိုတစ္ရာက ို ဆ ိုလ ိုသည္။ ခြြဲြဲျခားႈႏ ိုင္သည့္ ပိုဂၢ ဳလဆ္ ိုသည္ 
မွာ ၄င္း၏ အမည္၊ မွတ္ပံိုတင္အမတွ္၊ တည္ေနရာ၊ အြနလ္ ိုင္းသက္ေသခကံဒ္ျပား တ ို႔အျပင္ ခႈႏၶာက ိုယသ္ြင္ျပင ္
ဇ ၀ကမၼရိုပ္သြင္၊ စ တပ္ ိုင္းဆ ိုင္ရာ၊ စ းပြားေရး၊ ယဥ္ေက းမ  သ ို႔မဟိုတ ္လူမ ေရးရာ အမတွ္အသားက ို အေျခခ၍ံ 
ခြြဲျခား သ ျမငႈ္ႏို င္သည့္ သကူ ို ဆ ိုလို သည္။ 

ဏ။ ပိုဂၢ ဳလေ္ရး အခ ကအ္လက ္ခ  ဳ းေဖာကျ္ခငး္ဆ ိုသညမ္ာွ ထိုတလ္ႊင့္ထားသည့္ သ ို႔မဟိုတ္ ထ န္းသ မ္းထားသည့္ 
သ ို႔မဟိုတ ္ အျခားနည္းျဖင့္ လိုပ္ငန္းေဆာင္ရြကထ္ားသည့္ ပိုဂၢ ဳလ္ေရးအခ ကအ္လကတ္စ္စံိုတစ္ရာအား   
ဥပေဒႈွႏင့္မည သည့္ အလကားတကူ စၥရပ္မ ား ျဖစ္ေစႈႏို င္သည့္ လံိုၿခံဳေရးဆ ိုင္ရာ ခ ဳ းေဖာက္ျခင္းက ို ဆ ိုလ ိုသည။္  

တ။ လိုပင္နး္စဥေ္ဆာငရ္ြကသ္ ူ ဆ ိုသညမ္ာွ ထ နး္ခ ဳပသ္ူ၏က ိုယ္စား ပိုဂၢ ဳလေ္ရးအခ ကအ္လက္မ ားအား 
ေဆာင္ရြကသ္ည့္ လူပိုဂၢ ဳလသ္ ို႔မဟိုတ ္အဖြြဲ႔အစညး္၊ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစည္း အျခားလႊြဲအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပိုဂၢ ဳလ္မ ားက ို 
ဆ ိုလို သည္။  

ထ။ လိုပင္နး္စဥေ္ဆာငရ္ြကျ္ခငး္ ဆ ိုသညမ္ာွ ပိုဂၢ ဳလေ္ရးအခ က္အလက္ သ ို႔မဟိုတ္ ပိုဂ ၢဳလေ္ရးအခ က္အလက ္
အစိုအဖြြဲ႔မ ားအား စိုေဆာင္းျခင္း၊ မတွ္တမ္းတင္ျခငး္၊ အိုပ္စိုခြြဲျခင္း၊ ပံိုစံခ ျခင္း၊ သ မ္းဆည္းျခင္း၊ စ ေလ ာ္ေအာင ္
ျပဳျပင္ျခငး္၊ ေျပာင္းလြဲျခင္း၊ ျပန္လည္ရယူျခင္း၊ အႀကျံပဳျခင္း၊ အသံိုးျပဳျခငး္၊ ထိုတလ္ႊင့္ျပသျခငး္၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခငး္ 
သ ို႔မဟိုတ ္အျခားနညး္လမ္းျဖင့္ ရယူႈႏို င္ရန ္စ စဥ္ျခင္း၊ ထ န္းညွ ျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ ကန္႔သတျ္ခင္း၊ ဖ က္စ းျခင္း 
စသညတ္ို ႔အား အလ ိုအေလ ာက္ျဖစေ္စ၊ အလ ိုအေလ ာက္မဟိုတသ္ည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ လိုပ္ေဆာငသ္ည့္ 
လိုပ္ေဆာင္ခ က ္သ ို႔မဟိုတ ္လိုပ္ေဆာင္ခ က ္အစိုအဖြြဲ႔မ ားက ို ဆ ိုလို သည္။ 

ဒ။ UNICITRAL ၏အ လကထ္ေရာနစစ္ းပြားေရးဆ ိုငရ္ာ စဥံပေဒဆ ိုသညမ္ာွ (၁၉၉၆၊ ၁၉၉၈ တြင္ထပ္မ ံ
ျဖည့္သြငး္သည့္ အပ ိုင္း ၅ ခိုအပါအ၀င)္ UNICITRAL ၏အ လကထ္ေရာနစ္စ းပြားေရးဆ ိုင္ရာ စံဥပေဒက ို 
ဆ ိုလို သည္။ 

ဓ။ UNICITRAL ၏အ လကထ္ေရာနစထ္ ိုးၿမြဲလကမ္တွဆ္ ိုငရ္ာ စဥံပေဒဆ ိုသညမ္ာွ (၂၀၀၁) UNICITRAL 
၏အ လကထ္ေရာနစထ္ ိုးၿမြဲလက္မွတဆ္ ိုငရ္ာ စံဥပေဒက ို ဆ ိုလို သည္။ 

  



  

 

 

အပ ိုငး္ (၂) 

ရညရ္ြယခ္ က ္

အခနး္ (၃) 

ျမနမ္ာဆ ိုကဘ္ာဥပေဒ၏ ရညရ္ြယခ္ ကမ္ ား 

၄။ ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယခ္ က္မ ားမွာ ေအာက္ပါအတ ိုင္းျဖစ္သည္။ 

က။ သတင္းအခ က္အလက္ နည္းပညာက ို အသံိုးျပဳ၍ ႈႏ ိုင္ငံေတာ္အား ေခတမ္ ဖြံ႔ၿဖ ဳးတ ိုးတက္ေသာ ႈႏ ိုင္င ံ
အျဖစတ္ည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာကအ္ကူျဖစ္ေစမည့္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာငတ္စ္ရပ္ ခ မတွ္ႈႏ ိုင္ရန္၊ 

ခ။ ေခတ္မ တ ိုးတက္သည့္ အ လကထ္ေရာနစ ္အစ ိုးရတစ္ရပ္တညေ္ဆာက္ရာတြင္ အေထာကအ္ကူ ျဖစ္ေစရန၊္ 

ဂ။ သံိုးစြြဲသူမ ားႈွႏင့္ စ းပြားေရးလိုပ္ငန္းမ ား၏ အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးအေပၚ ယံိုၾကည္မ ျမွင့္တင္ေရး 
အပါအ၀င ္ ေခတ္မ တ ိုးတကသ္ည့္ အ လက္ထေရာနစ္စ းပြားေရးစနစ္ တညေ္ဆာကရ္ာတြင ္ အေထာကအ္ကူ 
ျဖစ္ေစရန၊္ 

ဃ။ ႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးဆ ိုင္ရာ မဟာဗ ဴဟာေရးဆြြဲခ မွတရ္ာတြင္ အသံိုးျပဳႈႏ ိုင္သည့္ ဥပေဒ 
အေျခခံေကာင္း တစ္ရပဖ္နတ္ းေပးႈႏ ိုင္ရန္၊ 

င။ ပိုဂၢလ က လံိုၿခံဳေရးႈွႏင့္ အခ ကအ္လကအ္ကာအကြယေ္ပးေရး ေကာ္မရွင္ ဖြြဲ႔စည္းႈႏို င္ေရးႈွႏင့္ ပိုဂၢလ ကသတငး္ 
အခ က္အလက္ ေကာကယ္ူျခငး္၊ အသံိုးျပဳျခငး္ႈွႏင့္ လိုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည ္ တ ို႔အပါအ၀င ္
ႈႏ ိုင္ငံျဖတေ္က ာ္ အခ ကအ္လက္မွ ေ၀ျခင္း စသည့္ အ လကထ္ေရာနစ္ စနစသ္ံိုး လိုပ္ငန္းမ ားအတြက ္
အေရးႀက းသည့္ လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ား ခ မွတအ္ေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ႈႏ ိုင္ေစရန ္ ဥပေဒအေျခခံေကာင္းတစ္ရပ ္
ဖန္တ းေပးႈႏ ိုင္ရန္၊ 

စ။ ဆ ိုက္ဘာမ ခင္းဆ ိုင္ရာ လိုပ္ငန္းအဖြြဲ႔ ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင၍္ ကြန္ျပဴတာအလြြဲသံိုးစားမ ႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာ 
မ ခင္းမ ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ရန္၊ အျခားလွ  ဳ႕၀ွက၊္ အေရးႀက းထ န္းသ မ္းထားသည့္ သတင္းအခ က ္
အလက္မ ား ႈွႏင္ ့ ကြန္ျပဴတာစနစမ္ ားအား ဘဒူါပကစ္္ ကြန္ဗင္းရွငး္ (Budapest Convention) ႈွႏင့္အည  
အကာအကြယ္ေပးေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ေရး ဥပေဒအေျခခေံကာင္းတစ္ရပ္ ဖနတ္ း ေပးႈႏ ိုင္ရန္၊ 

ဆ။ ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ က္မ ားႈွႏင့္ ဆကစ္ပအ္စ ိုးရမ၀ူါဒမ ားအား ထ ေရာက္စြာအေကာငအ္ထည္ 
ေဖာ္ႈႏ ိုင္ေစရန ္အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစည္းမ ားအား လ ိုအပသ္ည့္အခြင့္အာဏာႈွႏင့္ တာ၀န္မ ား ေပးအပ္ႈႏ ိုင္ေစရန္။ 

  



  

 

 

အပ ိုငး္ (၃) 

အ လကထ္ေရာနစ ္အစ ိုးရ 

အခနး္ (၄) 

ဤအပ ိုငး္၏ ရညရ္ြယခ္ ကမ္ ား 

၅။ ဤအပ ိုငး္ရညရ္ြယ္ခ က္မ ားမွာ ေခတ္မ တ ိုးတကသ္ည့္ အ လကထ္ေရာနစ္ 
အစ ိုးရတစ္ရပ္တညေ္ဆာကရ္ာတြင ္ အေထာကအ္ကူ ျဖစေ္စမည့္ ေအာက္ပါအခ က္မ ားအား 
ခ မွတအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႈႏ ိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည။္ 

က။ နည္းပညာ၊ အြနလ္ ိုင္း၀န္ေဆာငမ္ ႈွႏင့္ အ လကထ္ေရာနစ္ သတင္းအခ ကအ္လကတ္ ို႔အား အသံိုးျပဳ၍ ျပည္ 
သူ႔၀န္ေဆာငမ္  ေပးအပရ္ာတြင္ ပ ိုမ ိုျမနဆ္နထ္ ေရာက္ အက  ဳးရွ ေစႈႏ ိုင္ျခင္း၊ 

ခ။ ျပညသ္ူ႔အိုပ္ခ ဳပေ္ရးဆ ိုင္ရာ နည္းစဥမ္ ားတြင္ အျပနအ္လွနအ္သံိုးျပဳန ိုင္မည့္ အ လကထ္ေရာနစ ္
သတင္းအခ က္အလက္ နည္းစနစ္ႈွႏင့္ အခ ကအ္လကထ္ န္းသ မး္ေရးဆ ိုင္ရာ နည္းစနစမ္ ား (စသံတ္မတွ္ျခင္း ႈွႏင္ ့
အလြယတ္ကူရယူႈႏ ိုင္မည့္ အစ ိုးရဆ ိုင္ရာ အခ က္အလက္မ ား) စသညတ္ ို႔အား အသံိုးျပဳျခင္းက ို ျမွင့္တင္ျခငး္၊ 

ဂ။ အ လကထ္ေရာနစ္ အစ ိုးရႈႏွင့္ စပ္လ ဥး္သည့္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ ္ဖြ႔႔ံၿဖ ဳးတ ိုးတက္ေစျခင္း၊ 

ဃ။ အ လကထ္ေရာနစ္ အစ ိုးရ၏ လံိုၿခံဳေရးႈွႏင္ ့စ တ္ခ ယံိုၾကည္ႈႏ ိုင္မ အား ျမွင့္တငေ္ပးျခင္း၊ 

င။ OPEN SOURCE ေဆာ့ဖ္၀ြဲ၊ CLOUD ၀န္ေဆာင္မ ၊ လလူိုပအ္သ ဥာဏ္ႈွႏင့္ အသ ဥာဏ္ပစၥည္းမူပ ိုငခ္ြင့္ ဆ ိုင္ရာ 

က စၥရပ္မ ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 

စ။ ဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ က္မ ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ေစရန္ လ ိုအပသ္ည့္ သတငး္ 
အခ က္အလက္ ဆ ိုငရ္ာ အေျခခံအေဆာက္အအံိုမ ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ 

ဆ။ ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ က္မ ားႈွႏင့္ ဆကစ္ပအ္စ ိုးရမ၀ူါဒမ ားအား ထ ေရာက္စြာအေကာငအ္ထည္ 
ေဖာ္ႈႏ ိုင္ေစရန ္အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစည္းမ ားအား လ ိုအပသ္ည့္အခြင့္အာဏာႈွႏင့္ တာ၀န္မ ား ေပးအပ္ျခင္း။  

အခနး္ (၅) 

အ လကထ္ေရာနစ ္အစ ိုးရဥ းေဆာင ္ေကာ္မတ ၏ အခနး္က႑ႈွႏင္ ့တာ၀နမ္ ား 

၆။ [ဤပိုဒမ္တြင္ ႈႏ ိုင္ငံေတာ္သမၼတရံိုး အမ န္႔ေၾကာ္ျငာစာအမတွ ္ ၁၄/၂၀၁၈ ပါ အ လကထ္ေရာနစ္အစ ိုးရ 
ဥ းေဆာင ္ ေကာ္မတ ၏ဖြြဲ႔စည္းျခငး္၊ ဖြြဲ႔စည္းပံို၊ လိုပ္ငန္းတာ၀န္မ ားႈွႏင့္ ရန္ပံိုေငြရရွ ေရးဆ ိုင္ရာ 
အပ ိုဒက္ ိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္။] 



  

 

၇။ ဤဥပေဒအာဏာမတ ိုင္မ  ဖြြဲ႔စည္းခြဲ့သည္ ့အ လကထ္ေရာနစ္အစ ိုးရ ဥ းေဆာင ္ေကာ္မတ သည္ အသစထ္ပ္မံ 
ဖြြဲ႔စည္းသည့္ အ လကထ္ေရာနစ္အစ ိုးရ ဥ းေဆာင ္ေကာ္မတ မတို င္မ  ဆကလ္ကအ္ာဏာတည္ရွ ေစရမည္။ 

၈။ အ လကထ္ေရာနစ္အစ ိုးရ ဥ းေဆာင္ ေကာ္မတ သည ္ေအာက္ပါတာ၀နမ္ ားအား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

က။ ပိုဒ္မခြြဲ (ခ)မွ (န) အထ  ေဖာ္ျပပါရွ သည့္တာ၀န္မ ားအား ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အစ ိုးရဌာနမ ား၏ ဥ းေဆာငအ္ဖြြဲ႔ 
အစည္းအျဖစ ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

ခ။ အ လကထ္ေရာနစအ္စ ိုးရ စနစတ္စ္ရပ္ေအာင္ျမင္စြာ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ႈႏ ိုင္ေစရန္ လ ိုအပသ္ည့္ မူ၀ါဒမ ား 
ခ မွတအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ္ရန္၊ 

ဂ။ အ လက္ထေရာနစအ္စ ိုးရ စနစ္တစ္ရပ္ေအာင္ျမင္စြာ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ႈႏ ိုင္ေစရန္ ႈႏို င္ငံတကာတြင္ 
ေအာင္ျမင္စြာအသံိုးျပဳေနသည့္ ႈႏို င္ငံမ ား၏ အေလ့အက င့္ေကာင္းမ ားက ို အေျခခံ၍ ဥ းစားေပး 
အ လကထ္ေရာနစ္ အစ ိုးရစနစ္အေပၚ လမး္ညႊန္မ ေပးရန၊္ 

ဃ။ E-Government Master Plan ပါအခ က္မ ားအား စဥ္ဆက္မျပတအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင္ လမး္ညႊန္မ ေပးရန္၊ 

င။ အ လကထ္ေရာနစ္အစ ိုးရ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေရး လိုပ္ငနး္ေကာ္မတ ၏ ဤဥပေဒပါ တာ၀န္မ ားအား ထမး္ 
ေဆာင္ရာတြင္ ၄င္းတ ို႔၏ လိုပ္ေဆာငခ္ က္မ ားႈွႏင့္ စပ္လ ဥ္းသည့္ စ မံက န္းမ ား ဘ႑ာေငြမ ားအား 
အတညျ္ပဳျခငး္၊ သံိုးသပစ္စ္ေဆးျခင္း စသည့္ႀက းၾကပေ္ဆာင္ရြက္မ မ ား ျပဳလိုပ္ရန၊္ 

စ။ e-ID လိုပ္ငန္းေကာ္မတ ၏ ဤဥပေဒပါ တာ၀န္မ ားအား ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ၄ငး္တ ို႔၏ 
လိုပ္ေဆာင္ခ ကမ္ ားႈွႏင့္ ဆကလ္ ဥ္းသည့္ စ မကံ န္းမ ား ဘ႑ာေငြမ ားအား အတည္ျပဳျခင္း၊ သံိုးသပ္စစ္ေဆးျခင္း 
စသည့္ႀက းၾကပ္ေဆာင္ရြကမ္ မ ား ျပဳလိုပ္ရန္၊ 

ဆ။ နည္းပညာ အြနလ္ို င္း၀န္ေဆာငမ္ ႈွႏင္ ့အ လကထ္ေရာနစ္ သတင္းအခ က္အလက္မ ားစသည့္ မူ၀ါဒမ ားႈွႏင့္ 
တာ၀န္မ ားထမ္း ေဆာင္ရာတြင္ အစ ိုးရအား လမ္းညႊနေ္ပးရန္၊ 

ဇ။ အစ ိုးရမွ ေပးအပ္လ ွကရ္ွ သည့္ နည္းပညာႈွႏင္ ့အြနလ္ ိုင္း၀န္ေဆာင္မ မ ားအား ယံိုၾကည္မ ရွ ေစရန္ႈွႏင့္ လံိုၿခံဳမ  
ရွ ေရး လိုပ္ေဆာငေ္ပးရန။္ 

ဈ။ သတငး္အခ ကအ္လကဆ္ ိုင္ရာ အေျခခအံေဆာကအ္အံိုတည္ေဆာက္ျခငး္ အပါအ၀င ္ အစ ိုးရမေွပးအပ ္
လ က္ရွ သည့္ နည္းပညာႈွႏင့္ အြနလ္ ိုင္း၀နေ္ဆာင္မ မ ား၏ တ ိုးတက္ေရး၊ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေရး၊ ေဆာင္ရြက ္
ေရးႈွႏင္ ့၀န္ေဆာင္မ ရယူျခင္းဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ားအေပၚ ႀက းၾကပလ္မ္းညႊန္မ ေပးရန္၊ 

ည။ Cloud Computing Service၊ Open Source Software ႈွႏင့္ လလူိုပ္အသ ဥာဏ္တ ို႔အပါအ၀င္ ဤဥပေဒပါ 
ရည္ရြယ္ခ ကမ္ ားအား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႈႏို င္မည္႔ ေဆာ့ဖ္၀ြဲမ ားႈွႏင္ ့၀န္ေဆာငမ္ မ ားအား တ ိုးတက္ေစရနႈွ္ႏင့္ 
အသံိုးျပဳျခင္းအား ျမွင့္တင္ေပးရန္။ 



  

 

ဋ။ သကဆ္ ိုင္ရာ၀န္ႀက းမ ားႈွႏင့္ ဌာနမ ားက ိုယ္စား နည္းပညာႈႏွင့္ အြနလ္ို င္း၀န္ေဆာငမ္ မ ားအား ရယူေဆာင္ရြက္ 
ေပးရန္။ 

ဌ။ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစည္းမ ားတြင္ နည္းပညာႈွႏင္ ့အြနလ္ ိုင္း၀န္ေဆာငမ္ မ ားအေပၚ မွားယြင္း ရငး္ႈွႏ းျမွပ္ႈံွႏမ မ ားအား 
တားဆ းႈႏ ိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ ား ခ မတွ္ျခငး္ႈွႏင္ ့ အျပနအ္လွနအ္သံိုးျပဳန ိုင္မည့္ အ လကထ္ေရာနစ ္
သတင္းအခ က္အလက္ နည္းစနစ္ႈွႏင့္ အခ ကအ္လကထ္ န္းသ မး္ေရးဆ ိုင္ရာ နည္းစနစမ္ ား (စသံတ္မတွ္ျခင္း ႈွႏင္ ့
အလြယတ္ကူရယူႈႏ ိုင္မည့္ အစ ိုးရဆ ိုင္ရာ အခ ကအ္လကမ္ ား၊ သတင္းအခ ကအ္လက္မ ား 
စာရြက္စာတမ္းမ ားအား စက္ပစၥည္းသံိုး၍ အလြယတ္ကူူ ရွာေဖြႈႏ ိုင္ေစျခင္း) စသည္တ ို႔အား အသံိုးျပဳျခင္းက ို 
ျမွင့္တငျ္ခင္း၊ 

ဍ။ သကဆ္ ိုငရ္ာအစ ိုးရအဖြဲ႔ြအစည္းမ ားႈွႏင့္ ပူးေပါင္း၍ အိုပ္ခ ဳပ္မ နယ္ပယ္တြင္ စာရြက္စာတမ္းမ ားအစား ဒစဂ္ စ္ 
တယ္စနစအ္သံိုးျပဳေစျခင္းျဖင့္ စကၠဴ ျဖင့္ျပဳလိုပ္ထားသည့္ စာရြကစ္ာတမ္းမ ား ထိုတ္ေ၀ျခငး္၊ လက္ခံျခငး္၊ 
ျဖန္႔ခ  ျခငး္ ႈွႏင္ ့ထ န္းသ မ္းျခင္းတ ို႔အား ေလ ာခ့ ႈႏ ိုင္ရန္၊ 

ဎ။ နည္းပညာ အြနလ္ို င္း၀န္ေဆာင္မ ႈွႏင့္ အ လကထ္ေရာနစ္ သတင္းအခ က္အလက္မ ားဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ား 
အတြက္ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစည္းမ ားအား အႀကံေပးျခငး္ စ မကံ န္းမ ားအား စ မခံန္႔ခြြဲြဲျခင္းႈွႏင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မ မ ား 
ေပးအပျ္ခင္း၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႈွႏင့္ လ ိုအပသ္ည့္ပစၥည္းမ ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ 

ဏ။ နည္းပညာ အြနလ္ို င္း၀န္ေဆာငမ္ ႈွႏင့္ အ လကထ္ေရာနစ္ သတင္းအခ က္အလက္မ ားဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ား 
အတြက္ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစညး္မ ား၏ စြမ္းရညတ္ ိုးတက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႈွႏင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 
ဖြ႔ံၿဖ ဳး တ ိုးတက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ 

တ။ ျပည္သလူထူိုသ ို႔ ေပးအပလ္ က္ရွ သည့္ ၀န္ေဆာငမ္ မ ားႈွႏင့္ သတင္းအခ ကအ္လကမ္ ားအား 
မသန္စြမး္သူမ ားအပါအ၀င္ ျပည္သူမ ားတေျပးည သ ရွ ႈႏ ိုင္ေစရန္ တတ္ႈႏ ိုင္သမ ွ အငတ္ာနကက္ြန္ယက္တြင္ ရယ ူ
ႈႏ ိုင္ေစရန္ နည္းလမ္းမ ား ခ မတွ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

ထ။ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစညး္မ ား၏ နည္းပညာ အြနလ္ို င္း၀န္ေဆာင္မ ႈႏွင္ ့ အ လက္ထေရာနစ ္
သတင္းအခ က္အလက္မ ားဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ား တ ိုးတက္ေစရန္ သိုေတသနႈွႏင္ ့အျခားနည္းလမး္မ ား ျမွင့္တင ္
ေဆာင္ရြက္ေပးရန၊္ 

ဒ။ ႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ အက  ဳးစ းပြားအတြက ္ နည္းပညာ အြနလ္ို င္း၀န္ေဆာငမ္ ႈႏွင့္ အ လကထ္ေရာနစ ္
သတင္းအခ က္အလက္မ ားဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ား တ ိုးတက္ေစရန္ သိုေတသနႈွႏင့္ အျခားနည္းလမ္းမ ား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစ ိုးရႈွႏင့္ ပိုဂၢလ က က႑ၾကား ပးူေပါင္းေဆာင္ရြက္မ  ျမွင့္တင္ေပးရန္၊ 

ဓ။ နည္းပညာ အြနလ္ို င္း၀န္ေဆာင္မ ႈွႏင့္ အ လကထ္ေရာနစ္ သတင္းအခ က္အလက္မ ားဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ား 
တ ိုးတက္ေစရန ္ သိုေတသနႈွႏင့္ အျခားနညး္လမ္းမ ား ေဆာင္ရြကရ္ာတြင္ ႈႏို င္ငံတကာမ ွ
ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္မ အား ႀက းၾကပ္ျမငွ့္တင္ေပးရန္၊ 



  

 

န။ အစ ိုးရမ ွ ျပဳလိုပသ္ည့္ မည္သည့္လိုပ္ငနး္စဥ္မဆ ို တရား၀င ္သတ္မတွထ္ားသည့္ “.gov.mm” က ို က ယျ္ပန္႔ 
စြာအသံိုးျပဳျခင္းအား ျမွင့္တငေ္ပးရန္၊ 

ပ။ အျခားတည္ဆြဲဥပေဒႈွႏင့္ ျပည္ေထာင္စိုအစ ိုးရအဖြဲြ႔မွ အ လကထ္ေရာနစ္ အစ ိုးရဥ းေဆာင္ ေကာ္မတ ထံ 
အခါအားေလ ာ္စြာ ခ မွတသ္ည့္ တာ၀န္မ ားအား ထမ္းေဆာင္ရန၊္ 

ဖ။ အျခားသက္ဆ ိုင္ရာ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစည္းမ ားႈွႏင့္ တူည သည့္ လိုပ္ငန္းတာ၀န္မ ားရွ ပါက ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက ္
သြားရန္၊ 

ဗ။ ေဖာ္ျပပါတာ၀န္မ ားအား ေကာင္းမြန္စြာထမ္းေဆာငႈ္ႏို င္ေစရန္ လ ိုအပ္သည့္ အခ က္မ ားအား ျဖည့္စည္း 
ေဆာင္ရြကသ္ြားရန္။ 

၉။ ဤအခန္းတြင္ ပါရွ သည္ ့ မည္သည့္ျပဌာန္းခ က္ တစ္စံိုတစ္ရာကမွ အ လကထ္ေရာနစ္ အစ ိုးရဥ းေဆာင ္
ေကာ္မတ ၏ အဖြြဲ႔၀င္မ ားအား ၄ငး္တို ႔၏တာ၀နအ္ရ လိုပ္ေဆာငသ္ည့္ က စၥရပ္မ ားအေပၚအေၾကာင္းျပဳ၍ 
ရံိုးေတာ္၏ေရွ႕ေမွာကတ္ြင္ တ ိုက္ရ ိုကျ္ဖစ္ေစ သြယ္၀ွ က၍္ျဖစ္ေစ တရားစြြဲဆ ိုခံရျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ အျခားတာ၀န္ရွ  
ေစျခင္း စသည္တ ို႔အား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း မရွ ေစရ။ 

 

အခနး္ (၆) 

အ လကထ္ေရာနစ ္အစ ိုးရ ဥ းေဆာငေ္ကာ္မတ ၏ လိုပပ္ ိုိုငခ္ြင့္မ ား 

၁၀။ ဤဥပေဒႈွႏင့္တကြ အျခားသကဆ္ ိုင္ရာဥပေဒမ ားအရ အ လက္ထေရာနစ ္အစ ိုးရဥ းေဆာင္ ေကာ္မတ သည္ 
၄င္း၏ တာ၀န္မ ားအား ေက ပြနစ္ြာထမ္းေဆာင္ႈႏ ိုင္ေစရန္ လ ိုအပသ္ည့္ က စၥရပ္မ ားအား လိုပေ္ဆာင္ပ ိုင္ခြင့္ရွ  
သည္။  

၁၁။ ပိုဒ္မ ၁၀ ပါ အေထြေထြလိုပ္ပ ိုင္ခြင့္အား ကန္႔သတ္ျခငး္မရွ ေစပြဲ၊ အ လက္ထေရာနစ္ အစ ိုးရဥ းေဆာင ္
ေကာ္မတ ၏ လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္မ ားမွာ ေအာကပ္ါအတ ိုငး္ျဖစသ္ည္။ 

က။ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစညး္မ ား၏ နည္းပညာ၊ အြန္လို င္း၀န္ေဆာငမ္ ႈႏွင့္ အ လကထ္ေရာနစ္ 
သတင္းအခ က္အလက္မ ား အသံိုးျပဳျခင္းဆို င္ရာ က စၥရပ္မ ားအတြက ္ နည္းပညာ၊ အခ ကအ္လက ္ အကာ 
အကြယ္ေပးေရးႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ားအား ႈႏ ိုင္ငံတကာ အသ အမွတ္ျပဳစံႈႏ န္းမ ားႈွႏင့္အည  
စံသတ္မတွ္ အသံိုးျပဳႈႏို င္ေစရန္ လ ိုအပ္သည့္ လမ္းညႊန္မ မ ားႈွႏင့္ အသံိုးျပဳမ နည္းလမ္းမ ား ခ မတွထ္ိုတ္ျပန ္
ႈႏို င္ျခင္း၊ 

ခ။ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစညး္မ ား၏ နည္းပညာ၊ အြန္လို င္း၀န္ေဆာင္မ ႈႏွင့္ အ လကထ္ေရာနစ္ 
သတင္းအခ က္အလက္မ ား အသံိုးျပဳျခင္းဆို င္ရာ က စၥရပ္မ ားအတြက ္ နည္းပညာ၊ အခ ကအ္လက ္ အကာ 
အကြယ္ေပးေရးႈွႏင္ ့ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ားအား ႈႏ ိုင္ငံတကာ အသ အမွတ္ျပဳစံႈႏ န္းမ ားႈွႏင့္အည  



  

 

အမ  ဳးအစားခြြဲြဲျခားသတ္မတွ ္ အသံိုးျပဳႈႏို င္ေစရန္ လ ိုအပ္သည့္ လမ္းညႊန္မ မ ားႈွႏင့္ အသံိုးျပဳမ နည္းလမ္းမ ား 
ခ မွတထ္ိုတ္ျပန္ႈႏို င္ျခင္း၊ 

ဂ။ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစညး္မ ား၏ နည္းပညာ၊ အြန္လို င္း၀န္ေဆာင္မ ႈႏွင့္ အ လကထ္ေရာနစ္ 
သတင္းအခ က္အလက္မ ား အသံိုးျပဳျခင္းဆို င္ရာ က စၥရပ္မ ားအေပၚ အလြြဲသံိုးစားျပဳမ မကွာကြယ္ႈႏ ိုင္ေစရန္ 
အျခားပိုဂၢဳ လ္မ ား (ျပည္ေထာငစ္ိုသမၼတျမန္မာႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပႈွႏင့္ ျပညတ္ြင္းရွ ) ႈွႏင္ ့
ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ျခင္း၊ 

ဃ။ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစညး္မ ား၏ နည္းပညာ၊ အြန္လို င္း၀န္ေဆာငမ္ ႈႏွင့္ အ လကထ္ေရာနစ္ 
သတင္းအခ က္အလက္မ ား အသံိုးျပဳျခင္းဆို င္ရာ က စၥရပ္မ ားအတြကအ္ျခား ပိုဂ ၢဳလ္မ ားႈွႏင့္ ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ 
သ းျခားစ ျဖစေ္စ သငတ္န္းမ ား ပ ို႔ခ ျခင္း၊ သတငး္အခ ကအ္လက္မ ား ေကာကယ္ူျခငး္၊ တရား၀င ္အသ အမတွ္ျပဳ 
လက္မွတထ္ိုတ္ေပးျခင္း ႈွႏင့္ ပညာသငဆ္ိုေပးအပ္ျခင္း စသညတ္ ို႔အား ျပဳလိုပႈ္ႏို င္ျခင္း၊ 

င။ ဤဥပေဒပါ တာ၀န္မ ားအား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ေစရန္ လ ိုအပ္သည့္အစ အမံမ ား ခ မတွ ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႈွႏင့္ သေဘာတူစာခ ဳပ္မ ား ခ ဳပဆ္ ိုႈႏ ိုင္ျခင္း၊  

စ။ အခန္း (၅)တြင္ ေဖာ္ျပပါရွ သည့္ တာ၀န္မ ားအား အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာင္ရြက္ႈႏို င္ရန္ ရယအူသံိုးျပဳ 
သည့္ နည္းပညာႈွႏင္ ့ အြနလ္ို င္း၀န္ေဆာင္မ မ ားႈွႏင့္ စပ္လ ဥ္း၍ လ ိုအပ္သည့္အစ အမံမ ား ခ မတွ ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႈွႏင့္ သေဘာတူစာခ ဳပ္မ ား ခ ဳပဆ္ ိုႈႏ ိုင္ျခင္း၊ 

ဆ။ သကဆ္ ိုင္ရာ လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ားႈွႏင့္ အည  မည့္သည့္ပိုဂၢ ဳလျ္ဖင့္ျဖစ္ေစ အဖြြဲ႔အစည္း ပူးေပါငး္တညေ္ထာင္ 
ျခင္း၊ အသငး္အဖြြဲ႔တည္ေထာင္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္ ရန္ပံိုေငြတစ္ရပ ္ ထေူထာင္ေဆာင္ရြက္ျခငး္ သ ို႔မဟိုတ္ 
ဖက္စပလ္ိုပက္ ိုင္ျခင္း စသညတ္ ို႔က ို လိုပ္ေဆာင္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ အဖြြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႈႏို င္ျခင္း၊ 

ဇ။ အခနး္ (၅)တြင္ ေဖာ္ျပပါရွ သည့္ တာ၀န္မ ားအား အ လက္ထေရာနစ္ အစ ိုးရဥ းေဆာင္ ေကာ္မတ မွ သ ို႔မဟိုတ္ 
၄င္း၏က ိုယစ္ား ေပးအပသ္ည္ ့၀န္ေဆာင္မ မ ားႈွႏင့္ ကိုနပ္စၥည္းမ ားအတြက္ အခေၾကးေငြ ရယူပ ိုင္ခြင့္ရွ ျခင္း၊ 

ဈ။ သက္ဆ ိုင္ရာလိုပထ္ံိုးလိုပန္ည္းမ ား၊ တည္ဆြဲဥပေဒမ ားႈႏွင့္အည  ေထာက္ပံ့ေငြ၊ လက္ေဆာင္္ပစၥည္း၊ အလ ေငြ 
ႈွႏင့္ ရန္ပံိုေငြမ ား လက္ခရံယႈူႏို င္ျခင္းႈွႏင့္ ယင္းသ ို႔ ရရွ ႈႏ ိုင္ေစရန္ လိုပ္ေဆာင္ပ ိုငခ္ြင့္ရွ ျခင္း၊ 

ည။ အ လကထ္ေရာနစ ္ အစ ိုးရ ဥ းေဆာင္ေကာ္မတ ၏ လိုပ္ငန္းမ ားႈွႏင့္ စပလ္ ဥ္း၍ မည္သည့္ပိုဂၢ ဳလက္ ိုမဆ ို 
သက္ဆ ိုငရ္ာလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား၊ တည္ဆြဲဥပေဒမ ားႈႏွင့္အည  ေထာက္ပံေ့ငြ၊ အလ ေငြ ႈွႏင္ ့ ရန္ပံိုေငြမ ား 
စသည့္ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အပံမ့ ားႈွႏင့္ အျခားေသာ အေထာက္အပံ့မ ားအား ေပးအပ္ႈႏို င္ခြင့္ရွ ျခင္း။ 

ဋ။ လ ိုအပသ္ည့္ အမ န႕္ေၾကာ္ျငာစာမ ား၊ အမ န္႔မ ား၊ လမး္ညႊန္ခ က္မ ားႈွႏင့္ လိုပ္ထံိုးလိုပန္ည္းမ ား 
ထိုတ္ျပန္ေၾကျငာ ပ ိုင္ခြင့္ရွ ျခင္း။  

 



  

 

အခနး္ (၇) 

အစ ိုးရ၏ အ လကထ္ေရာနစ ္စနစမ္ ားအေပၚ ယံိုၾကညႈ္ႏ ိုငစ္ြမး္ႈွႏင့္ ၄ငး္တ ို႔၏လံိုၿခံဳ ေရး 

၁၂။ ပိုဒ္မ ၉ႈွႏင္ ့ ၁၀ ပါ လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္အား ကန္႔သတ္ျခင္းမရွ ေစပြဲ ပိုဒ္မ ၁၃ႈွႏင့္အည   အ လကထ္ေရာနစ္ 
အစ ိုးရဥ းေဆာင ္ေကာ္မတ ၏ လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္မ ားမွာ ေအာက္ပါအတ ိုင္းျဖစသ္ည။္ 

က။ အစ ိုးရ၏ အ လက္ထေရာနစ္ စနစ္မ ားအေပၚ ယံိုၾကည္ႈႏ ိုင္စြမ္းႈွႏင့္ ၄င္းတ ို႔၏လံိုၿခံဳေရးအတြက္ လ ိုအပသ္ည့္ 
အမ န္႕ေၾကာ္ျငာစာမ ား၊ အမ န္႔မ ား၊ လမ္းညႊန္ခ ကမ္ ားႈွႏင့္ လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ား ထိုတ္ျပန္ေၾကျငာ ပ ိုင္ခြင့္ရွ ျခငး္။  

ခ။ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစညး္မ ား၏ နည္းပညာ၊ အြန္လို င္း၀န္ေဆာင္မ ႈႏွင့္ အ လကထ္ေရာနစ္ 
သတင္းအခ က္အလက္မ ား အသံိုးျပဳျခင္းဆို င္ရာ က စၥရပ္မ ား သ ို႔မဟိုတ ္၄ငး္တ ို႔၏ ဖြြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံိုို အေပၚ 
စစ္ေဆးမ ျပဳလိုပ္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ တစံိုတေယာက္အား ယင္းသ ို႔ျပဳလိုပ္ရန္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္း၊ 

 ၁။ နည္းပညာ သ ို႔မဟိုတ ္အြန္လို င္း၀န္ေဆာင္မ ၏ ယံိုၾကည္ႈႏ ိုင္စြမ္းႈွႏင့္ လံိုၿခံဳေရးအေပၚ ထ ခ ိုက ္
မ ရွ ႈႏ ိုင္သည့္ အားနည္းခ က္မ ားရွာေဖြႈႏ ိုင္ေစရန ္ 

 ၂။ ယင္းသ ို႔ စစ္ေဆးေပးရန ္သက္ဆ ိုငရ္ာ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစည္းမ ွေတာင္းဆ ိုလာလွ င္ျဖစေ္စ။ 

ဂ။ ပိုဒ္မ ၁၂ (ခ) အရ လိုပ္ေဆာငသ္ည့္ စစ္ေဆးမ ၏ ရလာဒ္မ ားက ို သကဆ္ ိုင္ရာ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစည္းထံ အစ ရငခ္ ံ
တင္ျပျခင္း၊ 

ဃ။ ေအာက္ပါတ ို႔အား အ လက္ထေရာနစအ္စို းရ ဥ းေဆာင ္ ေကာ္မတ သ ို႔ ျဖစ္ေစ ၄င္းမ ွ လႊြဲအပ္ထားသည့္ 
ပိုဂၢ ဳလထ္သံ ို႔ျဖစ္ေစ သကဆ္ ိုင္ရာအစ ိုးရအဖြြဲ႔အစည္းထံမွ သတင္းအခ က္အလက္ ရယူႈႏ ိုင္ေစရန္ ေတာင္းခံျခင္း 
သ ို႔မဟိုတ ္ထို သ ို႔ရယူႈႏ ိုင္ရန္ လ ိုအပ္သည့္ အစ အမမံ ား ခ မွတ္ေစျခင္း၊ 

 ၁။ အ လကထ္ေရာနစ ္အစ ိုးရႈႏွင့္ပတ္သကသ္ည့္ မည္သည္ ့နည္းပညာ၊ အြနလ္ ိုင္း၀နေ္ဆာင္မ ၊ 
သတင္းအခ က္အလက္ သ ို႔မဟိုတ္ စာရြက္စာတမး္က ိုျဖစေ္စ  

 ၂။ အဆ ိုပါ နည္းပညာ၊ အြနလ္ ိုငး္၀န္ေဆာင္မ ၊ သတင္းအခ က္အလက ္ သ ို႔မဟိုတ ္
စာရြက္စာတမ္းတည္ရွ သည့္ မည့္သည့္ဥပစာက ိုျဖစ္ေစ 

င။ ITCSD၊ National Cyber Security Center ႈွႏင့္ mmCERT တ ို႔ႈွႏင့္အျခား အ လကထ္ေရာနစအ္စ ိုးရ 
ဥ းေဆာင္ေကာ္မတ မွ သင့္ေတာ္သညဟ္ို ယဆူသည့္ အဖြြဲ႔အစည္းမ ားႈွႏင့္ ပူးေပါငး္၍ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ ား 
တြင္ ေတြ႔ရွ ရသည့္ အားနည္းခ က္မ ားအား ျပနလ္ည္ကိုစားႈႏ ိုင္ေစရန ္လ ိုအပသ္ည့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးႈွႏင့္ အစ ိုးရ 
အ လကထ္ေရာနစ္ စနစ္မ ားအေပၚ ယံိုၾကည္မ တ ိုးျမွင့္ႈႏ ိုင္ေစရန္ စ မံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 ၁။ ပိုဒ္မ ၁၂ (ခ) အရ စစေ္ဆးမ မ ွေတြ႔ရွ ရသည့္ အားနည္ခ က္မ ား 

 ၂။ ပိုဒ္မ ၁၂ (ဃ) အရ ေတာင္းခံရရွ သည့္ နည္းပညာ၊ သတင္းအခ ကအ္လက္ႈွႏင့္ 
စာရြက္စာတမ္းမ ားအေပၚ စစ္ေဆးရာမ ွေတြ႔ရွ ရသည့္ အားနည္းခ က္မ ား 



  

 

၁၃။ ပိုဒ္မ ၁၂ ပါ အ လကထ္ေရာနစ္အစ ိုးရ ဥ းေဆာင္ေကာ္မတ ၏ အခြင့္အေရးမ ားသည ္
သတင္းအခ က္အလက္၊ နည္းပညာ၊ အြနလ္ ိုငး္၀န္ေဆာင္မ မ ားႈွႏင့္ သကဆ္ ိုငသ္ည့္ သတင္းအခ က္အလက္မ ား 
ရယူျခငး္အေပၚ တည္ဆြဲဥပေဒတစရ္ပ္ျဖင့္ ကန္႔သတ္မ ျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္း တ ို႔ရွ ပါက ၄င္းတ ို႔ႈႏွင့္ အည ျဖစ္ေစရ 
မည္။ 

အခနး္ (၈) 

အ လကထ္ေရာနစ ္အစ ိုးရ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေရး လိုပင္နး္ေကာ္မတ ၏ အခနး္က႑ႈွႏင့္ လိုပင္နး္တာ၀နမ္ ား 

၁၄။ [ဤပိုဒ္မတြင္ ႈႏ ိုင္ငံေတာ္သမၼတရံိုး အမ န္႔ေၾကာ္ျငာစာအမတွ္ ၁၄/၂၀၁၈ ပါ အ လကထ္ေရာနစ္အစ ိုးရ 
အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေရးလိုပ္ငနး္ ေကာ္မတ ၏ဖြြဲ႔စည္းျခငး္၊ ဖြြဲ႔စည္းပံို၊ လိုပင္န္းတာ၀န္မ ားႈွႏင့္ 
ရန္ပံိုေငြရရွ ေရးဆ ိုင္ရာ အပ ိုဒက္ ိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္။] 

၁၅။ အ လကထ္ေရာနစ္ အစ ိုးရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လိုပင္န္းေကာ္မတ သည္ အ လကထ္ေရာနစ္ အစ ိုးရ 
ဥ းေဆာင္ေကာ္မတ ႈွႏင့္ ၄င္း၏ အာဏာလႊြဲအပထ္ားသည့္ အဖြြဲ႔အစည္း၏ ႀက းၾကပမ္ ႈွႏင့္အည  
လိုပက္ ိုင္ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ 

အခနး္ (၉) 

e-ID လိုပင္နး္ေကာ္မတ ၏ အခနး္က႑ႈွႏင့္ လိုပင္နး္တာ၀နမ္ ား 

၁၆။ (ဤပိုဒ္မတြင္ အ လကထ္ေရာနစ္အစ ိုးရ ဥ းေဆာငေ္ကာ္မတ  အမ န္႔ေၾကာ္ျငာစာအမတွ္ ၁/၂၀၁၈ ပါ e-ID 
လိုပ္ငနး္ ေကာ္မတ ဖြြဲ႔စည္းျခင္း၊ ဖြြဲ႔စည္းပံို၊ လိုပင္န္းတာ၀နမ္ ားႈွႏင့္ ရန္ပံိုေငြရရွ ေရးဆ ိုငရ္ာ 
အပ ိုဒက္ ိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္။) 

၁၇။ e-ID လိုပ္ငန္းေကာ္မတ သည ္ အ လကထ္ေရာနစ္ အစ ိုးရ ဥ းေဆာင္ေကာ္မတ ႈွႏင့္ ၄င္း၏ 
အာဏာလႊြဲအပထ္ားသည့္ အဖြြဲ႔အစည္း၏ ႀက းၾကပ္မ ႈွႏင့္အည  လိုပက္ ိုင္ေဆာင္ရြက ္ရမည္။ 

အခနး္ (၁၀) 

အ လကထ္ေရာနစ ္အစ ိုးရႈွႏင္ ့သကဆ္ ိုငသ္ည့္ အျခားအစ ိုးရအဖြြဲ႔အစညး္မ ား၏ တာ၀န၀္တ ရားမ ား 

၁၈။ အစ ိုးရအဖြဲြ႔အစည္းမ ား အားလံိုးသည ္ ဤဥပေဒႈွႏင့္တကြ အျခားတညဆ္ြဲဥေပဒမ ားႈွႏင့္အည  ေအာက္ပါ 
တာ၀န္၀တ ရားမ ားအား ထမး္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွ သည္။ 

က။ ဤအပ ိုင္းပါ ရည္ရြယ္ခ က္မ ားအား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႈႏ ိုင္ေစရန ္
အ လကထ္ေရာနစ္အစ ိုးရ ဥ းေဆာင္ေကာ္မတ ႈွႏင္ ့ ပူးေပါင္း၍ ဤအပ ိုငး္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွ သည့္တာ၀န္မ ား၊ 
အခြင့္အေရးမ ားႈွႏင့္အည  မလူတာ၀န္ရွ  အဖြြဲ႔အစညး္အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ခ။ အ လက္ထေရာနစအ္စ ိုးရ ဥ းေဆာင္ေကာ္မတ ႈွႏင့္ ၄င္း၏ ဆပ္ေကာ္မတ မ ား၊ လိုပ္ငန္းအဖြြဲ႔မ ား၏ ဤအပ ိုငး္ပါ 
တာ၀န္မ ား၊ အခြင့္အေရးမ ား ႈွႏင့္အည  လိုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ က္မ ားအေပၚ ေလ့လာစစ္ေဆးအႀကံျပဳရမည္။ 



  

 

အပ ိုငး္ (၄) 

အ လကထ္ေရာနစ ္စ းပြားေရး 

အခနး္ (၁၁)  

ဤအပ ိုငး္၏ ရညရ္ြယခ္ က ္

၁၉။ ဤအပ ိုင္း၏ရည္ရြယ္ခ က္မွာ ေခတ္မ တ ိုးတကသ္ည့္ အ လက္ထေရာနစ ္စ းပြားေရးတစရ္ပ္အား ေအာက္ပါ 
အခ က္မ ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ႈႏ ိုင္ရန္ျဖစသ္ည္။ 

က။ အ လကထ္ေရာနစ္စ းပြားေရး ဆ ိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ က္မ ားတြင္ သံိုးစြြဲသူမ ားႈွႏင့္ စ းပြားေရးလိုပင္န္းမ ား၏ 
ယံိုၾကည္မ  ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ 

ခ။ အ လကထ္ေရာနစ ္ စ းပြားေရး၏အဓ ကအစ တ္အပ ိုင္းမ ားျဖစသ္ည့္ အ လကထ္ေရာနစ္စနစသ္ံိုး 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ ကမ္ ား၊ အ လကထ္ေရာနစ ္ ထ ိုးျမြဲလက္မတွ္မ ားႈွႏင့္ အ လကထ္ေရာနစ္စနစသ္ံိုး 
ေပးေခ မ ၊ စကၠဴမြဲက့ိုနသ္ြယ္ေရးႈွႏင့္ အြန္လို င္းကိုနသ္ြယေ္ရးမ ားအားအသံိုးျပဳမ  ျမွင့္တင္ႈႏ ိုင္ရန္၊ 
အ လကထ္ေရာနစ္ ဆကသ္ြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဥပေဒႈႏွင့္ သက္ေသခအံက္ဥပေဒပါ အခ  ဳ႕ပိုဒ္မမ ားအား 
UNICITRAL ၏အ လကထ္ေရာနစ္စ းပြားေရးဆ ိုင္ရာ စဥံပေဒႈွႏင္ ့ UNICITRAL၏ အ လကထ္ေရာနစ္စနစသ္ံိုး 
ထ ိုးျမြဲလက္မတွဆ္ ိုင္ရာ စံဥပေဒမ ားႈွႏင့္ အည  ျပင္ဆင္ျခငး္၊ 

ဂ။ အ လကထ္ေရာနစ ္စ းပြားေရး၏ အသံိုးျပဳမ အား ေလလ့ာဆန္းစစႈ္ႏ ိုင္မည့္ မူ၀ါဒမ ား ခ မတွအ္ေကာင္အထည ္
ေဖာ္ျခင္း၊  

ဃ။ စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒသည ္အ လက္ထေရာနစ္စ းပြားေရးစနစ္အေပၚတြင္ သက္ေရာက ္
အကာအကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ သံိုးစြြဲသူမ ား၏ အခြင့္အေရးႈွႏင့္ အက  ဳးစ းပြားအား အကာအကြယ္ေပးျခငး္ႈႏွင့္ 
ေစ းကြကအ္တြင္း ယံိုၾကညမ္  ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ 

င။ စားသံိုးသူအကာအကြယေ္ပးေရး ဗဟ ိုေကာ္မတ အပါအ၀င ္ အျခားအစ ိုးရအဖြဲြ႔အစည္းမ ားအား အ လကထ္ 
ေရာနစ္ စ းပြားေရးႈွႏင္ ့ ပတသ္က္သည့္ စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပးေရးဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ားတြင္ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ေစရန ္အခြင့္အာဏာမ ား ေပးအပ္ျခင္း။ 

  



  

 

 

အခနး္ (၁၂) 

အဓ ပၸါယ ္ေဖာ္ျပခ က ္

၂၀။ ဤဥပေဒတြင္ သ းျခားအဓ ပၸါယ္ဖြင့္ဆ ိုထားသည္မွအပ ဤအပ ိုငး္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွ သည့္စကားရပ္မ ားသည ္
စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ၊ အ လကထ္ေရာနစ္ ဆကသ္ြယေ္ဆာင္ရြက္ျခင္း ဥပေဒႈွႏင္ ့သကေ္သခ ံ
အကဥ္ေပဒမ ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွ သည့္အတို င္း အဓ ပၸါယဖ္ြင့္ဆ ိုရမည္။ 

အခနး္ (၁၃) 

အ လကထ္ေရာနစ ္ဆကသ္ြယေ္ဆာငရ္ြကျ္ခငး္ဥပေဒႈွႏင့္ သကဆ္ ိုငသ္ည့္ ျပဌာနး္ခ ကမ္ ား 

၂၁။ အ လက္ထေရာနစ ္ဆကသ္ြယ္ေဆာင္ရြကျ္ခင္းဥပေဒ၏ အခန္း (၈) တြင္ UNCITRAL ၏ အ လကထ္ေရာ 
နစ္စ းပြားေရး ဆ ိုင္ရာ စံဥပေဒပိုဒ္မ ၁၀ ႈွႏင္ ့အည  ပိုဒ္မအသစ္တစ္ရပ္အား ေအာကပ္ါအတ ိုင္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ 

[၀န္ႀက းဌာန၏ မတွ္ခ ကအ္ရ အဆ ိုပါပိုဒ္မအသစတ္ြင္ စာရြက္စာတမ္းတစံိုတရာအား ၄င္းတြင္ပါရွ သည့္ သတငး္ 
အခ က္အလက္မ ားသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနတစ္ရပရ္ပ္ႈွႏင့္ က ိုက္ည ပါက မနွ္ကနစ္ြာထ နး္သ မး္ထားသညဟ္ို 
မွတယ္ူရမည္။ (က) ၄င္းစာရြက္စာတမ္းသည္ ေနာက္တစ္ႀက မ္ျပန္လည္အသံိုးျပဳႈႏို င္စြမ္းရွ ျခင္း၊ (ခ) မလူျပဳလိုပ ္
သည့္အခ  န္၊ ေပးပ ို႔သည့္အခ  န္ သ ို႔မဟိုတ္ လက္ခံရရွ သည့္အခ  န္ တစ္စံိုတစ္ရာတြင္ ဆ ိုလို သည့္ သတင္းအခ က ္
အလကက္ ို တ က စြာ ေဖာ္ျပႈႏ ိုင္ျခင္း၊ (ဂ) ၄ငး္ေပးပ ို႔သည့္ အ လကထ္ေရာနစမ္ွတတ္မး္၏ ေပးပ ို႔သည့္ သ ို႔မဟိုတ ္
လက္ခံသည့္ ေန႔ရက္ႈွႏင္ ့အခ  န္ႈွႏင္ ့ေပးပ ို႔သ ူလက္ခသံတူ ို႔၏ သတငး္အခ ကအ္လက္မ ားက ို သ ရွ ႈႏို င္ေစရန ္ထ န္း 
သ မ္းထားရွ ျခင္း] 

၂၂။ အ လက္ထေရာနစ ္ဆကသ္ြယ္ေဆာင္ရြကျ္ခင္းဥပေဒ၏ အခန္း (၈) တြင္ UNCITRAL ၏ အ လကထ္ေရာ 
နစ္စ းပြားေရး ဆ ိုင္ရာ စံဥပေဒပိုဒ္မ ၁၈ ႈွႏင္ ့အည  ပိုဒ္မအသစ္တစ္ရပ္အား ေအာကပ္ါအတ ိုင္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ 

[၀န္ႀက းဌာန၏ မတွ္ခ ကအ္ရ အဆ ိုပါပိုဒမ္အသစတ္ြင္ အ လကထ္ေရာနစ ္ မွတတ္မး္တစစ္ံိုတစ္ရာအား 
ေအာက္ပါ အေျခအေနမ ားတြင္ မူရင္းဟိုမတွယ္ူရမည္- (က) အဆ ိုပါမတွတ္မ္းတြင္ စတင္ထိုတလ္ိုပသ္ည့္ 
အခ  န္မ ွေနာကဆ္ံိုးေရာက္ရွ သည့္ အခ  နထ္  ေပးပို ႔လ ိုသည့္ သတင္းအခ ကအ္လက၏္ မူရင္း၀ ေသသ မေပ ာက ္
ပ က္ပြဲ တည္ရွ ေနသညဟ္ို ယံိုၾကည္ရသည့္အခ  န ္ (ခ) ျပသရနလ္ ိုအပ္ပါက အဆ ိုပါ သတငး္အခ ကအ္လက္ 
သည ္ျပန္လည္ေဖာ္ျပႈႏ ိုင္စြမ္းရွ ျခင္း] 

၂၃။ အ လက္ထေရာနစ္ ဆကသ္ြယ္ေဆာင္ရြကျ္ခင္းဥပေဒ၏ ပိုဒ္မ ၂၃ အား UNCITRAL ၏ အ လကထ္ေရာ 
နစ္စ းပြားေရး ဆ ိုငရ္ာ စံဥပေဒပိုဒ္မ ၄ ႈွႏင္ ့အည  ျပငဆ္င ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 



  

 

[၀န္ႀက းဌာန၏ မတွ္ခ ကအ္ရ အဆ ိုပါပိုဒမ္တြင္ လက္ခံသသူည ္ ေပးပ ို႔လာသည့္ သတင္းလႊာက ို 
ေအာက္ပါအေျခအေနမ ားတြင္ ေပးပ ို႔သူႈွႏင့္ ဆက္စပသ္ညဟ္ို မတွ္ယူျခင္းမရွ ေစရန္ (က) ေပးပ ို႔သူထံမ ွ
အခ က္အလက္ သတင္းလႊာႈႏွင့္ ဆက္စပျ္ခင္းမရွ ေႀကာင္း အေႀကာင္းႀကားျခင္းက ို လက္ခံရရွ လွ ငျ္ဖစ္ေစ (ခ) 
အ လကထ္ေရာနစ္ သတငး္လႊာသည ္ မလူေပးပ ို႔သထူမံွ မဟိုတေ္ႀကာင္း သ သားထငရ္ွားႈႏ ိုင္လွ ငျ္ဖစ္ေစ၊ 
သ ရွ ျပ းလွ င္ျဖစ္ေစ]  

၂၄။အ လက္ထေရာနစ္ ဆကသ္ြယ္ေဆာင္ရြကျ္ခင္းဥပေဒ၏ ပိုဒ္မ ၂၅ (ခ)  အား UNCITRAL ၏ အ လကထ္ေရာ 
နစ္စ းပြားေရး ဆ ိုငရ္ာ စံဥပေဒပိုဒ္မ ၁၄(၄)(ခ) ႈွႏင္ ့အည  ျပင္ဆင ္ေဖာ္ျပထားသည။္  

[ဝန္ႀက းဌာန၏ မတွ္ခ က္အရ အဆ ိုပါပိုဒ္မသည ္ UNCITRAL ၏ အ လကထ္ေရာ နစ္စ းပြားေရး ဆ ိုင္ရာ 
စံဥပေဒပိုဒ္မ ၉ တြင္ ပါရွ  သည့္ သက္ေသခလံက္မတွထ္ိုတ္ေပးပ ိုင္ခြင့္ရွ သူ၏ အ လကထ္ေရာနစ္ ထို းျမြဲလက္မတွ္ 
ဆ ိုင္ရာ တာဝန ္ ဝတ ရားမ ားႈွႏင့္ အည  ျပငဆ္င္ထားသည၊္ ယခိုအခ  န္တြင္ 
အ လကထ္ေရာနစဆ္ကသ္ြယ္ေဆာင္ရႊက္ျခငး္ဥပေဒ ပိုဒ္မ ၁၄(၂) သညသ္ာ UNCITRAL ၏ အ လကထ္ေရာ 
နစ္စ းပြားေရး ဆ ိုင္ရာ စံဥပေဒပိုဒ္မ ၉(က)  တြင္ ပါရွ  သည့္ အ လကထ္ေရာနစ္ ထို းျမြဲလက္မတွ္ဆ ိုင္ရာ 
ျပဌာန္းခ ကမ္ ားႈွႏင့္ က ိုက္ည မ ရွ သည္။] 

၂၅။ အ လက္ထေရာနစ ္ဆကသ္ြယ္ေဆာင္ရြကျ္ခင္းဥပေဒ၏ ပိုဒ္မ ၁၄ အား UNCITRAL ၏ အ လကထ္ေရာ 
နစ္စ းပြားေရး ဆ ိုငရ္ာ စံဥပေဒပိုဒ္မ ၉ ႈွႏင္ ့အည  ျပငဆ္င ္ေဖာ္ျပထားသည္။  

[ဝန္ႀက းဌာနမ ား၏ မတွ္ခ က္အရ အဆ ိုပါပိုဒ္မသည ္ ျမန္မာႈႏ ိုင္ငံ၏ ျပင္ပတြင္ ေရးထ ိုးခြဲသ့ည့္ သ ို႔မဟိုတ ္
အတညျ္ပဳခြဲသ့ည့္ အ လကထ္ေရာနစ္ ထ ိုးျမြဲလကမ္ွတ္ႈွႏင့္ သက္ေသခံ လက္မတွ္မ ားအား ၄င္းတြင္ 
လက္ခံယံိုႀကညဖ္ြယရ္ာ ရွ ပါက ျမန္မာႈႏ ိုင္ငံအတြင္းတူည သည့္ ဥပေဒ သက္ေရာက္မ  ရွ ေစရန ္
ေရးဆြြဲထားပါသည္။ ယခိုအခ  နတ္ြင္ ႈႏ ိုင္ငံျခား သက္ေသခလံကမ္ွတ ္ ထိုတ္ေပးေရး အဖြြဲ႔အစည္းမ ားမ ွ
အတညျ္ပဳသည့္ သက္ေသခလံက္မွတမ္ ားအား အ လကထ္ေရာနစ္ ဆကသ္ြယေ္ဆာင္ရႊက္ေရး ႀက းႀကပ္မ အဖြြဲ႔မွ 
သ းျခားစ  အတည္ျပဳလိုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။] 

အခနး္ (၁၄) 

သကေ္သခအံကဥ္ပေဒ ႈွႏင့္ စပလ္ ဥး္သည္႔ျပဌာနး္ခ ကမ္ ား 

 

၂၇။ သက္ေသခံအက္ဥပေဒ ၏ ပိုဒ္မ ၆၇ (က) အား UNCITRAL ၏ အ လကထ္ေရာ နစ္စ းပြားေရး ဆ ိုငရ္ာ 
စံဥပေဒပိုဒ္မ ၆(၃) တြင္းပါရွ သည့္ အ လကထ္ေရာနစ္ ထ ိုးျမြဲလက္မတွ္ မ ား၏ မွနက္န္မ စစေ္ဆးျခင္း ႈွႏင္ ့အည  
ျပင္ဆင ္ေဖာ္ျပထားသည္။  

[၄င္းပိုဒ္မတြင္ အ လကထ္ေရာနစ ္ ထ ိုးျမြဲလက္မတွ္တစ္ခိုအား ေအာက္ပါအေျခအေနမ ားတြင္ 
မွန္ကန္မ ရွ သည္ဟို သတ္မတွ္ႈႏ ိုင္သည္။ (က) ယင္းအ လကထ္ေရာနစ္ ထ ိုးျမြဲလက္မတွ္သည ္



  

 

အသံိုးျပဳသတူစ္ဥ းတည္းသာ သ းျခားစ အသံိုးျပဳသညဟ္ိုထင္ရွားျခင္း (ခ) ယင္းအ လကထ္ေရာနစ ္
ထ ိုးျမြဲြဲလက္မတွသ္ည္ အသံိုးျပဳသ ူ တစ္ဥ းတည္းမသွာ ထ န္းခ ဳပ္ႈႏ ိုင္သည့္ နည္းလမး္မ ားအား အသံိုးျပဳ၍ 
ဖန္တ းထားျခင္း (ဂ) ယင္းအ လကထ္ေရာနစ ္ထ ိုးျမြဲလက္မတွ္တြင္ ျပဳလိုပထ္ားသည့္ အေျပာငး္အလြဲမ ားအား 
လြယ္ကူစြာ သ ရွ ႈႏ ိုင္ျခင္း (ဃ) ယငး္အ လက္ထေရာနစ္ ထ ိုးျမြဲလက္မတွ္အား ဥပေဒႈွႏင့္ အည  စစေ္ဆးပါက 
၄င္းတြင္ ပါရွ သည့္ အခ က္အလက္မ ား မူရင္းအတ ို္င္း ရွ ေနျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္ ေျပာငး္လြဲထားျခင္းရွ ပါက 
ေျခရာခသံ ရွ ႈႏ ိုင္ျခင္း]  

အခနး္ (၁၅) 

အ လကထ္ေရာနစစ္ းပြားေရး ဥ းေဆာငေ္ကာ္မတ ဖြြဲ႔စညး္ျခငး္ 

၂၈။ ျပည္ေထာင္စိုအစ ိုးရသည ္ အ လကထ္ေရာနစစ္ းပြားေရး ဥ းေဆာငေ္ကာ္မတ အား 
ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရမည္။ 

၂၉။ ဥ းေဆာင္ရမည္႔ ဝနႀ္က းဌာန (ဥပမာ- စ းပြားေရးႈွႏင္႔ ကးူသန္းေရာငး္ဝယေ္ရး ဝန္ႀက းဌာန) အား 
ေဆြးေႈႏြးထည့္သြင္းရန္။ 

၃၀။ [အ လကထ္ေရာနစ္စ းပြားေရးဥ းေဆာင္ေကာ္မတ  ၏ ဖြြဲ႔စည္းျခငး္၊ ဖြြဲ႔စည္းပံိုႈႏွင့္ ရန္ပံိုေငြတ ို႔အား 
ေဆြးေႈႏြးထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္။] 

အခနး္ (၁၆) 

အ လကထ္ေရာနစ ္စ းပြားေရးဥ းေဆာငေ္ကာ္မတ  ၏ အခနး္က႑ ႈွႏင္ ့လိုပင္နး္တာဝနမ္ ား 

၃၁။ အ လကထ္ေရာနစ္စ းပြားေရး ဥ းေဆာင္ေကာ္မတ သည္ အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရး ဖြ႔ံျဖ ဳးတ ိုးတက္ေစရန ္
ႈွႏင့္ သကဆ္ ိုင္ရာ မဝူါဒမ ားအား ျမငွ့္တင္ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ရမည့္ အေျခခံ တာဝန္ ရွ ေစရမည္။ ထ ိုေႀကာင့္ 
အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးဥ းေဆာင္ေကာ္မတ သည္ ေအာက္ပါ လိုပ္ငန္းတာဝန္မ ားအား ထမး္ေဆာင္ရမည္။ 

က။ ပိုဒ္မခြြဲ (ခ)မွ (ည) အထ  ေဖာ္ျပပါရွ သည့္တာ၀န္မ ားအား ထမး္ေဆာငရ္ာတြင္ အစ ိုးရဌာနမ ား၏ 
ဥ းေဆာင္အဖြြဲ႔ အစည္းအျဖစ ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

ခ။ အ လကထ္ေရာနစ္စ းပြားေရး စနစတ္စရ္ပ္ေအာင္ျမင္စြာ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႈႏ ိုင္ရန္ႈွႏင့္ သက္ဆ ိုင္ရာ 
အေျခခ ံအေဆာကအ္အံိုမ ား ဖြံ႔ၿဖ ဳးတ ိုးတက္ေစရန္၊ 

ဂ။ အ လကထ္ေရာနစ္ စ  းပြားေရးစနစ္တစ္ရပ္ေအာင္ျမငစ္ြာ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႈႏ ိုင္ေစရန္ ႈႏို င္ငံတကာတြင္ 
ေအာင္ျမင္စြာအသံိုးျပဳေနသည့္ ႈႏို င္ငံမ ား၏ အေလ့အက င့္ေကာင္းမ ားက ို အေျခခံ၍ ဥ းစားေပး 
အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးစနစ္အေပၚ လမ္းညႊန္မ ေပးရန္၊ 

ဃ။ အ လကထ္ေရာနစ ္ စ းပြားေရး၏ လံိုၿခံဳမ ႈႏွင့္ ယံိုၾကည္မ အား အကာအကြယ္ေပးႈႏ ိုင္သည္ ့
လိုပ္ေဆာင္ခ ကမ္ ား ခ မတွ္ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ရန္၊ 



  

 

င။ အ လက္ထေရာနစ္စ းပြားေရးႈွႏင့္ စပလ္ ဥ္းသည့္ နည္းပညာမ ားျပဌာန္းျခငး္၊ ဖြံံ႔ၿဖ ဳးတ ိုးတက္ေစျခင္း၊ 
စံသတ္မတွ္ျခင္း၊ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ လည္ပတ္အသံိုးျပဳျခင္း စသညတ္ ို႔အား ျပဳလိုပ ္
အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ရန္၊ 

စ။ စားသံိုးသူအကာအကြယေ္ပးေရး ဗဟ ိုေကာ္မတ ၏ လိုပ္ငနး္တာ၀န္မ ားအား စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပး 
ေရး ဥပေဒပါ အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးႈွႏင္ ့ဤဥပေဒပိုဒ္မ ၃၆ ပါ ျပဌာန္းခ က္မ ားႈႏွင့္အည  အကအူည ေပး 
အပ္ရန၊္ 

ဆ။ အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရး က င့္သံိုးႈႏို င္ရန္ တားဆ းေနသည့္ အခက္အခြဲမ ားအား သိုေတသနျပဳ ေလလ့ာ 
ျခင္းမ ား တ ိုးျမွင့္ေဆာင္ရြကရ္န္၊ 

ဇ။ အ လကထ္ေရာနစ ္ စ းပြားေရး က င့္သံိုးႈႏို င္ရန္ တားဆ းေနသည့္ အခက္အခြဲမ ားအား ေလ ာ့နညး္ႈႏို င္သမွ  
နည္းေစေရး လိုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊ 

ဈ။ အျခားသကဆ္ ိုင္ရာ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစည္းမ ားႈွႏင့္ တူည သည့္ လိုပ္ငနး္တာ၀န္မ ားရွ ပါက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
သြားရန္၊ 

ည။ ေဖာ္ျပပါတာ၀န္မ ားအား ေကာင္းမြန္စြာထမ္းေဆာငႈ္ႏို င္ေစရန္ လ ိုအပသ္ည့္ အခ က္မ ားအား ျဖည့္စည္း 
ေဆာင္ရြကသ္ြားရန္။ 

၃၂။ ဤအခနး္တြင ္ပါရွ သည္ ့မည္သည့္ျပဌာန္းခ က ္တစ္စံိုတစ္ရာကမ ွအ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးဥ းေဆာင ္
ေကာ္မတ ၏ အဖြြဲ႔၀င္မ ားအား ၄ငး္တို ႔၏တာ၀နအ္ရ လိုပ္ေဆာငသ္ည့္ က စၥရပ္မ ားအေပၚအေၾကာင္းျပဳ၍ 
ရံိုးေတာ္၏ေရွ႕ေမွာကတ္ြင္ တ ိုက္ရ ိုကျ္ဖစ္ေစ သြယ္၀ွ က၍္ျဖစ္ေစ တရားစြြဲဆ ိုခံရျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ အျခားတာ၀န္ရွ  
ေစျခင္း စသည္တ ို႔အား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း မရွ ေစရ။ 

 

အခနး္ (၁၇) 

အ လကထ္ေရာနစ ္စ းပြားေရး ဥ းေဆာငေ္ကာ္မတ ၏ လိုပပ္ ိုငခ္ြင့္မ ား 

၃၃။ ဤဥပေဒႈွႏင့္တကြ အျခားသကဆ္ ိုင္ရာဥပေဒမ ားအရ အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးဥ းေဆာင ္
ေကာ္မတ သည ္ ၄င္း၏ တာ၀န္မ ားအား ေက ပြန္စြာထမ္းေဆာငႈ္ႏ ိုင္ေစရန္ လ ိုအပသ္ည့္ က စၥရပ္မ ားအား 
လိုပ္ေဆာင္ပ ိုင္ခြင့္ရွ  သည။္  

၃၄။ ပိုဒ္မ ၃၃ ပါ အေထြေထြလိုပ္ပ ိုင္ခြင့္အား ကန္႔သတ္ျခငး္မရွ ေစပြဲ၊ အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးဥ းေဆာင ္
ေကာ္မတ ၏ လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္မ ားမွာ ေအာကပ္ါအတ ိုငး္ျဖစသ္ည္။ 

က။ အခန္း ၁၆ ပါ အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးႈွႏင္ ့စပ္လ ဥ္းသည့္ လမ္းညႊန္မ မ ား၊ အသံိုးျပဳမ နည္းလမ္းမ ား 
ခ မွတထ္ိုတ္ျပန္ႈႏို င္ျခင္း၊ 



  

 

ခ။ အ လကထ္ေရာနစ ္ စ းပြားေရးအသံိုးျပဳမ အား ေႈွႏာင့္ေႈႏွးေစသည့္ အတားအဆ းမ ားအား ေလ ာ့ခ ႈႏ ိုင္ေစရန ္
အျခားအစ ိုးရ အဖြြဲ႔အစည္းမ ားႈႏွင့္ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ဂ။ အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးအသံိုးျပဳမ အား ေႈွႏာင့္ေႈႏွးေစသည့္ အတားအဆ းမ ားအား ေလ ာ့ခ ႈႏ ိုင္ေစရန ္
အျခားပိုဂၢဳ လ္မ ား (ျပည္ေထာငစ္ိုသမၼတျမန္မာႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပႈွႏင့္ ျပညတ္ြင္းရွ ) ႈွႏင္ ့
ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ျခင္း၊ 

ဃ။ အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရး ဖြံ႔ၿဖ ဳးတ ိုးတကေ္စရန ္အျခားပိုဂ ၢဳလ္မ ားႈွႏင့္ ပူးေပါငး္၍ျဖစေ္စ သ းျခားစ ျဖစ္ေစ 
သငတ္န္းမ ား ပ ို႔ခ ျခငး္၊ သတင္းအခ ကအ္လကမ္ ား ေကာကယ္ူျခင္း၊ တရား၀င္ အသ အမတွ္ျပဳ 
လက္မွတထ္ိုတ္ေပးျခင္း ႈွႏင့္ ပညာသငဆ္ိုေပးအပ္ျခင္း စသညတ္ ို႔အား ျပဳလိုပႈ္ႏို င္ျခင္း၊ 

င။ ဤဥပေဒပါ တာ၀န္မ ားအား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ေစရန္ လ ိုအပ္သည့္အစ အမံမ ား ခ မတွ ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႈွႏင့္ သေဘာတူစာခ ဳပ္မ ား ခ ဳပဆ္ ိုႈႏ ိုင္ျခင္း၊  

စ။ သကဆ္ ိုင္ရာ လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ားႈွႏင့္ အည  မည့္သည့္ပိုဂၢ ဳလျ္ဖင့္ျဖစ္ေစ အဖြြဲ႔အစည္း ပူးေပါင္းတည္ေထာင ္
ျခင္း၊ အသငး္အဖြြဲ႔တည္ေထာင္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္ ရန္ပံိုေငြတစ္ရပ ္ ထေူထာင္ေဆာင္ရြက္ျခငး္ သ ို႔မဟိုတ္ 
ဖက္စပလ္ိုပက္ ိုင္ျခင္း စသညတ္ ို႔က ို လိုပ္ေဆာင္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ အဖြြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႈႏို င္ျခင္း၊ 

ဆ။ သကဆ္ ိုငရ္ာလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား၊ တညဆ္ြဲဥပေဒမ ားႈွႏင့္အည  ေထာက္ပံေ့ငြ၊ လက္ေဆာင္္ပစၥည္း၊ 
အလ ေငြ ႈွႏင္ ့ရန္ပံိုေငြမ ား လက္ခံရယူႈႏို င္ျခင္းႈွႏင့္ ယင္းသ ို႔ ရရွ ႈႏ ိုင္ေစရန ္လိုပ္ေဆာင္ပ ိုငခ္ြင့္ရွ ျခင္း၊ 

ဇ။ အ လကထ္ေရာနစ ္ စ းပြားေရးဥ းေဆာင္ေကာ္မတ ၏ လိုပ္ငန္းမ ားႈွႏင္ ့ စပလ္ ဥ္း၍ မည္သည့္ပိုဂၢ ဳလ္က ိုမဆ ို 
သက္ဆ ိုငရ္ာလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား၊ တည္ဆြဲဥပေဒမ ားႈႏွင့္အည  ေထာက္ပံေ့ငြ၊ အလ ေငြ ႈွႏင္ ့ ရန္ပံိုေငြမ ား 
စသည့္ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အပံမ့ ားႈွႏင့္ အျခားေသာ အေထာက္အပံ့မ ားအား ေပးအပ္ႈႏို င္ခြင့္ရွ ျခင္း။ 

ဈ။ လ ိုအပသ္ည့္ အမ န္႕ေၾကာ္ျငာစာမ ား၊ အမ န္႔မ ား၊ လမ္းညႊနခ္ ကမ္ ားႈွႏင့္ လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ား 
ထိုတ္ျပန္ေၾကျငာ ပ ိုင္ခြင့္ရွ ျခင္း။ 

အခနး္ (၁၈) 

စားသံိုးသ ူအကာအကြယေ္ပးေရး ဥပေဒအား အ လကထ္ေရာနစ ္စ းပြားေရးတြင ္က င့္သံိုးျခငး္ 

၃၅။ စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ က္မ ားသည္ ယင္းတ ို႔၏မူရင္း ဆ ိုလ ိုရငး္ႈွႏင္ ့အဓ ပၸါယ္ဖြင့္ 
ဆ ိုခ ကအ္တ ိုငး္ အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးတြင္ က င့္သံိုးႈႏ ိုင္ေစရမည္။ 

၃၆။ ပိုဒ္မ ၃၅ပါ အေထြေထြအခြင့္အေရးအား ကန္႔သတ္ျခငး္မရွ ေစပြဲ ေအာက္ပါအေျခခံမမူ ားႈွႏင့္ စားသံိုးသူ 
အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒပါ သကဆ္ ိုငသ္ည့္ ျပဌာန္းခ က္မ ားသည ္ ယငး္တ ို႔၏ မလူ ဆ ိုလ ိုရငး္ႈွႏင္ ့
အဓ ပၸါယ္ဖြင့္ ဆ ိုခ က္အတ ိုင္း အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးတြင္ က င့္သံိုးႈႏ ိုင္ေစရမည္။ 



  

 

က။ လိုပင္န္းရွငသ္ည ္စားသံိုးသူမ ွအ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးဆ ိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြကတ္စ္ခိုအား မျပဳ 
လိုပ္မ  ေအာက္ပါတ ို႔အား ၄င္းစားသံိုးသသူ ရွ ႈႏ ိုင္ေစရန္ လ ိုအပ္သည့္ သတငး္အခ က္အလက္မ ား အားလံိုးက ို 
ရွင္းလင္းလြယက္ူစြာ အသ ေပးရမည္။ 

 ၁။ စားသံိုးသအူကာအကြယေ္ပးေရး ဥပေဒပါ စားသံိုးသတူ ို႔၏အခြင့္အေရးမ ား၊ 

 ၂။ စားသံိုးသူမ ွ ၀ယ္ယသူည့္ပစၥည္းသ ို႔မဟိုတ ္ ၀န္ေဆာင္မ အေပၚ အခြန္အခမ ား၊ ပို ႔ေဆာင္ခမ ား၊ 
လိုပ္ငနး္လိုပ္ေဆာင္ခမ ား အပါအ၀င ္ အျခားေပးအပရ္န္ ရွ သည့္ ေငြပမာဏမ ား ပါ၀င္ၿပ းျဖစသ္ည့္ စိုစိုေပါငး္ 
ေပးေခ ရမည့္ ပမာဏ၊ 

 ၃။ စားသံိုးသူ အေနျဖင့္ အ လက္ထေရာနစ ္ စ းပြားေရးဆ ိုင္ရာ ဆကသ္ြယေ္ဆာင္ရြက္ခ ကတ္စ္ခိုအား 
လိုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပဳလိုပ္ရမည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္မ ား၊ 

 ၄။ စားသံိုးသအူေနျဖင့္ စားသံိုးသူအကာအကြယေ္ပးေရး ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ ားႈွႏင့္အည  
၀ယယ္ူသည့္ ပစၥည္းသ ို႔မဟိုတ္ ၀န္ေဆာင္မ အေပၚ ျပနလ္ည္ေပးအပ္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္ ျငင္းဆန္ျခငး္တ ို႔ 
ျပဳလိုပရ္ာတြင္ ျပဳလိုပရ္မည့္ လိုပ္ငနး္စဥ္မ ား၊ 

 ၅။ စားသံိုးသအူေနျဖင့္ စားသံိုးသူအကာအကြယေ္ပးေရး ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ ားႈွႏင့္အည  မေက နပ္မ  
တစ္စံိုတစ္ရာအား လိုပ္ငန္းရငွ္ထသံို ႔ တ ိုက္ရ ိုက္တငျ္ပေတာင္းဆ ိုႈႏို င္သည့္ အစ အစဥ္စ မံေဆာငရ္ြက ္ထားရွ မ ၊ 

ခ။ ပစၥည္းပ ို႔ေဆာင္ရာတြင္ ႈႏွစ္ဥ းႈွႏစ္ဖကသ္ေဘာတညူ မ  တစ္စံိုတစရ္ာရွ သညမ္ွအပ လိုပ္ငနး္ရွငသ္ည ္
အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးဆကသ္ြယ္ေဆာင္ရြက္ခ က္ တစ္ခိုႈွႏင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ ကိုန္ပစၥည္းမ ားအား 
စားသံိုးသထူသံ ို႔ ပ ိုင္ဆ ိုင္မ ႈွႏင့္ ထ နး္ခ ဳပမ္ အပါအ၀င္ ၄ငး္ပစၥည္းအား ေႈွႏာင့္ေႈႏွးျခင္းမရွ ပြဲ ပ ို႔ေဆာင္ေပးရမည္။ 

ဂ။ လိုပင္န္းရွငႈွ္ႏင္ ့ စားသံိုးသတူ ို႔သည္ စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟ ိုေကာ္မတ မွ အခနး္ ၂၀ ပါ 
ျပဌာန္းျခင္းမ ားႈွႏင့္အည  ခ မွတသ္ည့္ အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးဆ ိုင္ရာ စည္းမ ည္းစည္းကမ္းမ ားအား 
လ ိုက္နာရမည္။ 

အခနး္ (၁၉) 

အ လကထ္ေရာနစ ္စ းပြားေရးႈွႏင္ ့စပလ္ ဥး္၍ စားသံိုးသအူကာအကြယေ္ပးေရး ဗဟ ိုေကာ္မတ ၏ 
တာ၀န၀္တ ရားမ ား 

၃၇။ စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟ ိုေကာ္မတ သည္ အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးတြင္ စားသံိုးသူ 
အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ က င့္သံိုးႈႏို င္ေစရန္ တာ၀နယ္ူေဆာင္ရြက္ရမည္။  

၃၈။ စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟ ိုေကာ္မတ သည္ အ လကထ္ေရာနစ္စ းပြားေရးႈွႏင့္ စပ္လ ဥ္းသည္ ့
တာ၀န္၀တ ရားမ ားအား ထမး္ေဆာင္ရမည္႔အျပင္ ေအာက္ပါတာ၀နမ္ ားအား ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 



  

 

က။ ပိုဒ္မခြြဲ (ခ)မွ (စ) အထ  ေဖာ္ျပပါရွ သည့္တာ၀န္မ ားအား ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အစ ိုးရဌာနမ ား၏ ဥ းေဆာငအ္ဖြြဲ႔ 
အစည္းအျဖစ ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

ခ။ အ လကထ္ေရာနစ္စ းပြားေရးႈွႏင့္ စပလ္ ဥး္သည့္ စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပးေရးဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ား 
အတြက္ လ ိုအပသ္ည့္ မူ၀ါဒမ ား ခ မွတအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႈႏို ္င္ေစရန္၊ 

ဂ။ အ လကထ္ေရာနစ္စ းပြားေရးႈွႏင့္ စပလ္ ဥး္သည့္ စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပးေရးဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ား 
အတြက္ လ ိုအပသ္ည့္ သိုေတသနမ ား တ ိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

ဃ။ အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးႈွႏင့္ စပလ္ ဥ္းၿပ းပိုဂၢလ ကႈွႏင့္ စားသံိုးသူအစိုအဖြြဲ႔မ ားထံမွ မ မ ဆႈႏၵအေလ ာက္ 
ျပဳလိုပသ္ည့္ လိုပ္ေဆာငခ္ က္မ ားအပါအ၀င္ စားသံိုးသူအကာအကြယေ္ပးေရးအား တ ိုးတက္ေစႈႏို င္ေရး 
ေဆြးေႈႏြး အႀကဥံာဏ္ရယူရန္၊ 

င။ စားသံိုးသူေရးရာ အျငင္းပြားမ ေျဖရငွ္းေရး အဖြြဲ႔မ ား၏ စားသံိုးသေူရးရာ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒႈွႏင္ ့
ဤဥပေဒပိုဒမ္ ၄၄ ပါ အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးဆ ိုငရ္ာ က စၥရပ္မ ားႈွႏင့္ စပ္လ ဥ္းသည့္ လိုပ္ငန္းတာ၀န္မ ား 
ထမ္းေဆာငရ္ာတြင္ ႀက းၾကပအ္ကအူည ေပးေရး။ 

စ။ ေဖာ္ျပပါတာ၀န္မ ားအား ေကာင္းမြန္စြာထမ္းေဆာငႈ္ႏို င္ေစရန္ လ ိုအပ္သည့္ အခ က္မ ားအား ျဖည့္စည္း 
ေဆာင္ရြကသ္ြားရန္။ 

၃၉။ ဤအခနး္တြင ္ပါရွ သည္ ့မည္သည့္ျပဌာန္းခ က ္တစ္စံိုတစ္ရာကမ ွအ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးဥ းေဆာင ္
ေကာ္မတ ႈွႏင့္ စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟ ိုေကာ္မတ အဖြြဲ႔၀င္မ ားအား ၄င္းတို ႔၏တာ၀န္အရ 
လိုပ္ေဆာငသ္ည့္ က စၥရပ္မ ားအေပၚအေၾကာင္းျပဳ၍ ရံိုးေတာ္၏ေရွ႕ေမွာကတ္ြင္ တ ိုကရ္ ိုက္ျဖစ္ေစ 
သြယ္၀ွ က၍္ျဖစ္ေစ တရားစြြဲဆ ိုခံရျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ အျခားတာ၀န္ရွ  ေစျခင္း စသည္တ ို႔အား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း 
မရွ ေစရ။ 

အခနး္ (၂၀) 

အ လကထ္ေရာနစ ္စ းပြားေရးႈွႏင္စ့ပလ္ ဥး္သည့္ လကေ္တြ႔အသံိုးခ ႈႏို ငမ္ည့္ စားသံိုးသအူကာအကြယေ္ပးေရး 
ဆ ိုငရ္ာ စညး္မ ဥး္မ ား ေရးဆြြဲျခငး္ 

၄၀။ စားသံိုးသူေရးရာ အကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟ ိုေကာ္မတ သည္ ဤဥပေဒျပဌာန္းသည့္ေန႔မွ ၁၂လအတြင္း 
ေအာက္ပါအခ က္အလက္မ ားပါ၀ငသ္ည့္ အ လကထ္ေရာနစ္စ းပြားေရးႈွႏင့္ စပ္လ ဥး္သည့္ လက္ေတြ႔အသံိုးခ ႈႏို င္ 
မည္႔ စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပးေရးဆ ိုင္ရာ စည္းမ ဥ္းမ ားက ို ေရးဆြြဲျပဌာနး္ရမည္။ 

က။ လိုပ္ငန္းရွင္မ ားမ ွ စားသံိုးသူမ ားထံ အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးဆကသ္ြယ္ေဆာင္ရြက္ခ က္မ ားႈွႏင့္ 
ဆက္စပ္ၿပ း ေပးအပ္ရမည့္ သတင္းအခ က္အလက္မ ားႈႏွင့္ ပံိုစံမ ား 



  

 

ခ။ အခ  ဳ ႕ေသာသတမ္ွတထ္ားသည့္ အ လကထ္ေရာနစစ္ းပြားေရးဆ ိုင္ရာ ဆကသ္ြယ္ေဆာင္ရြက္ခ က္မ ား ႈွႏင္ ့
စပ္လ ဥ္း၍ စားသံိုးသူမ ား၏ ျပန္လည္ရိုပ္သ မ္းပ ိုင္ခြင့္ 

ဂ။ လိုပ္ငန္းရွင္မ ား၏ စားသံိုးသူ အခြင့္အေရးမ ားႈွႏင္ ့စပ္လ ဥ္း၍ လ ိုက္နာရမည့္ တာ၀န္မ ား 

ဃ။ ခ  ဳးေဖာကက္ ဴးလြန္မ မ ားအား ထ ေရာက္စြာ တားဆ းအေရးယူႈႏို င္မည့္ နည္းလမ္းမ ား 

၄၁။ ပိုဒ္မ ၄၀ အရျပဌာန္းသည့္ စည္းမ ဥ္းမ ားသည္ ဤဥပေဒသ ို႔မဟိုတ္ စားသံိုးသူအကာအကြယေ္ပးေရး 
ဥပေဒဆ ိုင္ရာျပဌာန္းခ က္မ ားႈႏွင့္ က ိုက္ည မ မရ ွပါက ထ ိုကြြဲလြြဲသည့္ ပိုဒမ္သည ္ မည္သည့္သက္ေရာက္မ မွ  
မရွ ေစရ။ 

အခနး္ (၂၁) 

အ လကထ္ေရာနစ ္စ းပြားေရးႈွႏင့္ စပလ္ ဥး္၍ စားသံိုးသအူကာအကြယေ္ပးေရးဆ ိုငရ္ာ ဗဟ ိုေကာ္မတ ၏ 
လိုပပ္ ိုငခ္ြင့္မ ား 

၄၂။ ဤဥပေဒ၊ စားသံိုးသူအကာအကြယေ္ပးေရး ဥပေဒႈွႏင္တကြ အျခားသကဆ္ ိုင္ရာဥပေဒမ ားအရ 
စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပးေရးဆ ိုင္ရာ ဗဟ ိုေကာ္မတ သည္ ၄င္း၏ တာ၀န္မ ားအား ေက ပြန္စြာ 
ထမ္းေဆာငႈ္ႏ ိုင္ေစရန္ လ ိုအပ္သည့္ က စၥရပ္မ ားအား လိုပ္ေဆာငပ္ ိုင္ခြင့္ရွ  သည္။  

၄၃။ ပိုဒ္မ ၄၂ပါ အေထြေထြအခြင့္အေရးမ ားအား ကန္႔သတ္ျခင္းမရွ ေစပြဲ စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပးေရးဆို င္ 
ရာ ဗဟ ိုေကာ္မတ သည္ ပိုဒမ္ ၄၀ပါ ျပဌာန္းခ ကႈွ္ႏင့္အည  အမ န္႔ေၾကာ္ျငာစာမ ား၊ အမ န္႔မ ား၊ ညြႊနၾ္ကားခ က္မ ား 
ႈွႏင့္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား ခ မွတ၍္ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႈႏို င္သည္။ 

အခနး္ (၂၂) 

အ လကထ္ေရာနစ ္စ းပြားေရးႈွႏင္ ့စပလ္ ဥး္၍ စားသံိုးသေူရးရာ အျငငး္ပြားမ ေျဖရငွး္ေရး အဖြြဲ႔မ ား၏ 
တာ၀န၀္တ ရားမ ား 

၄၄။ စားသံိုးေရးရာ အျငငး္ပြားမ  ေျဖရွင္းေရးအဖြြဲ႔မ ားသည ္ အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးႈွႏင္ ့ စပ္လ ဥ္း၍ 
စားသံိုးသ ူအကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒပါတာ၀န္၀တ ရားမ ားႈွႏင့္အည  ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထ ို႔အျပင္ စားသံိုးသူ 
ေရးရာအျငင္းပြားမ  ေျဖရငွ္းေရးအဖြြဲ႔မ ားသည ္ စားသံိုးသေူရးရာအကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒပါ စံိုစမ္းစစ္ေဆး 
ျခင္းမ ားႈွႏင္ ့ပိုဒ္မ ၄၀ အရခ မွတထ္ားသည့္ စည္းမ ဥ္းမ ားႈႏွင့္ ဆက္စပသ္ည့္က စၥရပ္မ ားအေပၚ အေရးယူေဆာင ္
ရြက္ရမည္။ 

၄၅။ ဤအခန္းတြင္ ပါရွ သည့္ မည္သည့္ျပဌာန္းခ က္ တစ္စံိုတစ္ရာကမွ စားသံိုးသူေရးရာ အျငငး္ပြားမ  
ေျဖရွင္းေရးအဖြြဲ႔မ ား၏ အဖြြဲ႔၀င္မ ားအား ၄င္းတို ႔၏တာ၀နအ္ရ လိုပ္ေဆာငသ္ည္ ့
က စၥရပ္မ ားအေပၚအေၾကာငး္ျပဳ၍ ရံိုးေတာ္၏ေရွ႕ေမွာကတ္ြင္ တ ိုက္ရ ိုက္ျဖစ္ေစ သြယ၀္ွ က၍္ျဖစ္ေစ 
တရားစြြဲဆ ိုခရံျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္အျခားတာ၀န္ရွ  ေစျခငး္ စသညတ္ ို႔အား ျဖစေ္ပၚေစျခငး္ မရွ ေစရ။ 



  

 

အခနး္ (၂၃) 

အ လကထ္ေရာနစ ္စ းပြားေရးႈွႏင့္ စပလ္ ဥး္၍ စားသံိုးသေူရးရာ အျငငး္ပြားမ ေျဖရငွး္ေရး အဖြြဲ႔မ ား၏ လိုပပ္ ိုငခ္ြင့္ 

၄၆။ ဤဥပေဒ၊ စားသံိုးသူအကာအကြယေ္ပးေရး ဥပေဒႈွႏင္တကြ အျခားသကဆ္ ိုင္ရာဥပေဒမ ားအရ 
စားသံိုးသေူရးရာ အျငငး္ပြားမ ေျဖရွင္းေရးအဖြြဲ႔မ ားသည္ ၄င္း၏ တာ၀နမ္ ားအား ေက ပြန္စြာ 
ထမ္းေဆာငႈ္ႏ ိုင္ေစရန္ လ ိုအပ္သည့္ က စၥရပ္မ ားအား လိုပ္ေဆာငပ္ ိုင္ခြင့္ရွ  သည္။  

အခနး္ (၂၄) 

အႀကေံပးေရး ေကာ္မတ မ ား 

၄၈။ စားသံိုးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟ ိုေကာ္မတ သည္ ဤအပ ိုင္းပါ အ လကထ္ေရာနစ ္ စ းပြားေရးႈွႏင့္ 
စပ္လ ဥ္းသည့္ လိုပ္ငန္းတာ၀န္မ ားေဆာငရ္ြကမ္ အေပၚ အႀကဥံာဏ္မ ား ေပးအပ္ႈႏို င္ေစရန္ တစခ္ိုသ ို႔မဟိုတ ္
တစ္ခိုထက္ပ ိုေသာ အႀကံေပးေကာ္မတ မ ား ခန္႔အပ္ဖြြဲ႔စည္းႈႏ ိုင္သည္။ 

၄၉။ စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟ ိုေကာ္မတ သည္ ၄ငး္အႀကံေပးေကာ္မတ မ ားႈွႏင္ ့ ဤအပ ိုင္းပါ 
အ လကထ္ေရာနစ္ စ းပြားေရးႈႏွင့္စပ္လ ဥ္းသည့္ လိုပ္ငနး္တာ၀န္မ ား ေဆာင္ရြက္မ ႈွႏင့္ လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္မ ားအသံိုးခ မ  
အေပၚ အႀကဥံာဏ္ေတာင္းခႈံႏ ိုင္သည ္သ ို႔ေသာ္ ၄င္းအႀကဥံာဏ္မ ားအတ ိုင္း လ ိုက္နာေဆာင္ရြက္ရနမ္လ ိုအပ္ပါ။ 

အခနး္ (၂၅) 

လိုပင္နး္ရငွ၏္ စာခ ဳပအ္ရထပမ္ေံပးအပသ္ည့္ အကာအကြယေ္ပးသည့္ အခြင့္အေရးမ ား 

၅၀။ ဤအပ ိုင္းႈွႏင့္ စားသံိုးသူအကာအကြယေ္ပးေရး ဥပေဒပါမညသ္ည့္ျပဌာနး္ခ ကတ္စစ္ံိုတစ္ရာ ကမွ  
လိုပ္ငနး္ရွင္၏ စာခ ဳပအ္ရ ထပ္မံေပးအပ္သည့္ ဤအပ ိုင္းႈွႏင့္ စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒပါ 
အခြင့္အေရးမ ား ထက္ ပ ိုမ ို၍ အကာအကြယ္ေပးသည္႔အခြင့္အေရးမ ား ေပးအပ္ျခင္းက ို တားဆ းျခင္းမရွ ေစရ။ 

အခနး္ (၂၆) 

ႈႏ ိုငင္၏ံ အေထြေထြစာခ ဳပစ္ာတမး္ ဥပေဒအေပၚ ဤအပ ိုငး္၏ သကေ္ရာကမ္  

၅၁။ ဤအပ ိုင္းတြင္ ပါရွ သည့္ ျပဌာန္းခ ကမ္ ားသည္ ႈႏ ိုင္ငံ၏အေထြေထြစာခ ဳပ္စာတမ္း ဥပေဒတြင္ 
ေဖာ္ျပပါရွ သည့္ စာခ ဳပတ္ည္ၿမြဲျခင္း၊ ဖြြဲ႔စည္းျခငး္ႈႏွင့္ အက  ဳးသက္ေရာကမ္ ရွ ျခင္းတ ို႔ အပါအ၀င ္
အျခားစည္းမ ဥး္မ ား အေပၚသက္ေရာက္မ  တစ္စံိုတစရ္ာ မရွ ေစရ။ 

အခနး္ (၂၇) 

အ လကထ္ေရာနစ ္စ းပြားေရးႈွႏင္ ့စပလ္ ဥး္၍ အျခားအစ ိုးရအဖြြဲ႔အစညး္မ ား၏ တာ၀နမ္ ား 

၅၂။ ဤဥပေဒႈွႏင့္အျခားေသာ တည္ဆြဲဥပေဒမ ားအရ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစညး္မ ားအားလံိုးသည္ အ လက္ထေရာနစ္ 
စ းပြားေရး ဥ းေဆာင္ေကာ္မတ ႈွႏင့္ စားသံိုးသအူကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟ ိုေကာ္မတ တ ို႔၏ အခန္းက႑ႈွႏင္ ့



  

 

လိုပ္ငနး္တာ၀န္မ ား၊ လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္မ ားအား အသံိုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ခ က္မ ားအေပၚ ေလလ့ာေစာင့္ၾကည့္၍ 
လ ိုအပ္သညမ္ ားက ို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀နရ္ွ သည။္ 

အပ ိုငး္ (၅) 

ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳ ေရး 

အခနး္ (၂၈) 

ဤအပ ိုငး္၏ ရညရ္ြယခ္ က ္

၅၃။ ဤအပ ိုင္း၏ ရည္ရြယခ္ က္မွာ ႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးဆ ိုင္ရာ မဟာဗ ဴဟာေရးဆြြဲခ မွတ္ရာတြင္ 
အသံိုးျပဳႈႏ ိုင္သည့္ ဥပေဒ အေျခခံေကာင္းတစ္ရပက္ ို ေအာက္ပါအခ က္မ ားႈႏွင့္အည  ဖန္တ းေပးႈႏ ိုင္ရန ္
ျဖစ္ပါသည္။ 

က။ ျပည္ေထာင္စို သမၼတျမန္မာႈႏို င္ငံေတာ္အတြင္း ကြန္ယက္မ ားႈွႏင့္ သတင္းအခ က္အလက္ စနစ္မ ား၏ 

ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရးက ို တ ိုးျမငွ့္ေပးျခငး္၊  

ခ။ ႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးဆ ိုင္ရာ မဟာဗ ဴဟာေရးဆြြဲခ မတွ္ႈႏို င္ရန္ နည္းလမ္းမ ားခ မွတ္ အေကာင ္
အထညေ္ဖာ္ျခင္း၊ 

ဂ။ အေရးႀက းသည့္ သတင္းအခ ကအ္လကဆ္ ိုင္ရာ အေျခခအံေဆာက္အအံိုအျဖစ္ သတ္မတွ္ေပးႈႏို င္ရန ္
လက္ေတြ႔အသံိုးခ ႈႏ ိုင္မည့္ ဥပေဒစည္းမ ဥ္းမ ား ခ မတွ္အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 

ဃ။ အေရးႀက းသည့္ သတငး္အခ ကအ္လကဆ္ ိုင္ရာ အေျခခံအေဆာကအ္အံိုအျဖစ ္အကာအကြယ္ ေပးႈႏို င္ရန ္
လက္ေတြ႔အသံိုးခ ႈႏ ိုင္မည့္ ဥပေဒစည္းမ ဥ္းမ ား ခ မတွ္အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 

င။ သကဆ္ ိုင္ရာ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစည္းမ ား အား ဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ ကမ္ ားအား အေကာငအ္ထည္ ေဖာ္ႈႏ ိုင္ရန ္
အခြင့္အာဏာမ ား၊ တာ၀န္မ ား ေပးအပ္ျခင္း။ 

အခနး္ (၂၉) 

သတငး္အခ ကအ္လကႈွ္ႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳ ေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) ၏ အခနး္က႑ႈွႏင့္ တာ၀နမ္ ား 

၅၄။ သတင္းအခ က္အလက္ႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) [၀န္ႀက းဌာနႈွႏင့္ ေဆြးေႈႏြးအတည ္
ျပဳရန္] သည ္ ဤအပ ိုင္းတြင္ ပါရွ သည့္ ရည္ရြယခ္ က္မ ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
မူလတာ၀န္ရွ ေစရမည္။ ထ ို႔ေၾကာင့္ သတင္းအခ က္အလက္ႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD)ေအာကပ္ါ 
တာ၀န္မ ားအား ေဆာင္ရြကရ္မည္။ 

က။ ပိုဒ္မခြြဲ (ခ)မွ (စ) အထ  ေဖာ္ျပပါရွ သည့္တာ၀န္မ ားအား ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အစ ိုးရဌာနမ ား၏ ဥ းေဆာငအ္ဖြြဲ႔ 
အစည္းအျဖစ ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 



  

 

ခ။ ဤအပ ိုင္းပါ အခန္း ၃၀ ႈွႏင့္အည  လက္ေတြ႔အသံိုးခ ႈႏ ိုင္မည့္ ႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးဆ ိုင္ရာ 
မဟာဗ ဴဟာေရးဆြြဲခ မတွ္ႈႏ ိုင္ရန္ နည္းလမး္မ ား အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ရန္ႈွႏင့္ ဖြံ႔ၿဖ ဳးတ ိုးတက္ေစရန၊္ 

ဂ။ ျပည္ေထာင္စိုသမၼတျမန္မာႈႏို င္ငံေတာ္တြင္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ကြန္ယက္ႈွႏင့္ သတင္းအခ က္အလက္ 
စနစ္မ ားက ို ႀက းၾကပ္ျမွင့္တငေ္ပးရန္၊ 

ဃ။ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးႈွႏင့္ စပ္လ ဥး္၍ ႈႏို င္ငံေတာ္၏လ ိုအပ္ခ ကမ္ွ မူ၀ါဒမ ားခ မတွ္ရာတြင္ အစ ိုးရအား လမ္းညႊန ္
ေပးရန္။ 

င။ ဤအပ ိုင္းပါ အခနး္ ၃၁ႈွႏင့္ အည  အေရးႀက းသည့္ သတင္းအခ က္အလက ္အေျခခံအေဆာကအ္အံိုမ ားက ို 
စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းမ ားႈွႏင့္ အည  ခြြဲျခား သတ္မတွ္ရန္။ 

စ။ ဤအပ ိုင္းပါ အခန္း ၃၂ ႈွႏင္ ့အည  ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးႈွႏင့္ပတသ္က္၍ အေရးႀက းသည့္ သတငး္အခ ကအ္လက ္
အေျခခအံေဆာက္အအံိုမ ားက ို စည္းမ ဥး္စည္းကမ္းမ ားႈႏွင့္ အည  အေရးႀက းသည့္ သတင္းအခ ကအ္လက ္
အေျခခအံေဆာက္အအံိုပ ိုင္ဆ ိုင္မ အား ထ နး္သ မ္းရန၊္ 

ဆ။ ျပည္ေထာငစ္ိုသမၼတျမနမ္ာႈႏ ိုင္ငံေတာ္တြင္းျဖစ္ေစ ျပည္ပ၌ျဖစ္ေစ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ၿခ မ္းေျခာက္မ ျဖစ္ေပၚ 
ျခင္းအား ေစာင့္ၾကည့္ေဖာ္ထိုတ္ရန္၊ 

ဇ။ ျပည္ေထာင္စိုသမၼတ ျမန္မာႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ ႈႏ ိုင္ငံေတာ္ လံိုၿခံဳေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ စ းပြားေရး၊ ႈႏ ိုင္ငံတကာ 
ဆက္ဆံေရး၊ ျပည္သူ႔က န္းမာေရး၊ အိုပ္ခ ဳပ္ေရး သ ို႔မဟိုတ္ ျပညသ္ူ႔လံိုၿခံဳေရး တ ို႔တြင္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး 
အၾကမ္းဖက္မ သည ္ ျပည္ေထာင္စိုသမၼတ ျမန္မာႈႏ ိုင္ငံေတာ္တြင္းျဖစ္ေစ ျပည္ပ၌ျဖစေ္စ ျဖစ္ေပၚလာပါက စ မ ံ
ခန္႔ခြြဲရန္၊ 

ဈ။ အေရးႀက းသည့္ သတင္းအခ ကအ္လက ္ အေျခခအံေဆာကအ္အံိုပ ိုင္ဆ ိုင္မ အား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး လိုပထ္ံိုးလိုပန္ည္းမ ားႈႏွင့္ စအံေလအ့က င့္မ ားအား သတ္မတွ္ျပဌာန္းရန၊္  

ည။ ႈႏို င္ငံတကာ ဆ ိုက္ဘာလံိုိုၿခံဳေရးက စၥရပ္မ ားတြင္ အစ ိုးရအား က ိုယ္စားျပဳရန္၊ 

ဋ။ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ခ ဳ းေဖာက္ခရံသည့္ က စၥရပ္မ ားတြင္ အျခားႈႏို င္ငံမ ား သ ို႔မဟိုတ ္ ေဒသအတြင္းမ ွ
ကြန္ျပဴတာ အေရးေပၚတံို႔ျပန္မ  အဖြြဲ႔မ ားႈွႏင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန၊္ 

ဌ။ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးနယပ္ယတ္ြင္ လိုပ္က ိုင္လ ွကရ္ွ သည့္ ပိုိုဂၢ ဳလ္မ ား၏ အရည္အခ ငး္ႈွႏင့္ လူ႔စြမ္းအား 
အရင္းအျမစတ္ ိုးတက္မ ရွ ေစရန္ ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ 

ဍ။ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးႈွႏင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ နည္းပညာမ ားထြန္းကားေရး၊ သိုေတသနႈွႏင့္ ဖြံ႔ၿဖ ဳးတ ိုးတက္ေရးတ ို႔ တြ  ္
အကအူည ေပးရန္၊ 

ဎ။ ျပညေ္ထာင္စိုသမၼတျမနမ္ာႈႏို င္ငံေတာ္အတြင္း ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး၏ အေရးပါမ ႈွႏင့္ လ ိုအပမ္ အား အသ ပညာ 
ေပးေဆာင္ရြက္ရန၊္ 



  

 

ဏ။ အမ  ဳးသားဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရး ဗဟ ိုဌာနႈွႏင့္ ျမန္မာကြန္ျပဴတာအေရးေပၚ တံို႔ျပန္မ အဖြြဲ႔တ ို႔၏ လိုပ္ငနး္မ ားအား 
၄င္းတ ို႔၏ စ မကံ နး္ႈွႏင္ ့ဘ႑ာေရးက စၥရပ္မ ားအား သံိုးသပ္အတည္ျပဳျခင္းအပါအ၀င္ ႀက းၾကပ္မ ျပဳရန္၊  

တ။ အ လကထ္ေရာနစ ္ အစ ိုးရဥ းေဆာင ္ ေကာ္မတ ႈွႏင့္ အျခားအစ ိုးရဌာနမ ားအပါအ၀င ္ တူည သည့္လိုပ္ငန္း 
ရည္ရြယ္ခ က ္လိုပ္က ိုင္လ က္ရွ သည့္ ဌာနမ ားႈွႏင္ ့ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးက စၥရပ္မ ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန၊္ 

ထ။ သတင္းအခ ကအ္လက္နည္းပညာႈွႏင္ ့ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD)အေပၚ အျခားတညဆ္ြဲ 
ဥပေဒမ ားအရ ထမ္းေဆာငရ္န္ရွ သည့္ တာ၀န္မ ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

ဒ။ ေဖာ္ျပပါတာ၀န္မ ားအား ေကာင္းမြနစ္ြာထမ္းေဆာငႈ္ႏို င္ေစရန ္ လ ိုအပသ္ည့္ အခ က္မ ားအား ျဖည့္စည္း 
ေဆာင္ရြကသ္ြားရန္။ 

၅၅။ ဤအခန္းတြင္ ပါရွ သည္ ့ မည္သည့္ျပဌာနး္ခ က္ တစ္စံိုတစ္ရာကမ ွ သတငး္အခ က္အလက္နည္းပညာ 
ႈႏွင့္ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာနမွ ၀နထ္မ္းမ ားအား ၄င္းတို ႔၏တာ၀နအ္ရ လိုပ္ေဆာငသ္ည့္ 
က စၥရပ္မ ားအေပၚအေၾကာငး္ျပဳ၍ ရံိုးေတာ္၏ေရွ႕ေမွာကတ္ြင္ တ ိုက္ရ ိုက္ျဖစ္ေစ သြယ၀္ွ က၍္ျဖစ္ေစ 
တရားစြြဲဆ ိုခရံျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္အျခားတာ၀န္ရွ  ေစျခငး္ စသညတ္ ို႔အား ျဖစေ္ပၚေစျခငး္ မရွ ေစရ။ 

အခနး္ (၃၀) 

အသံိုးခ ရန ္လြယက္သူည့္ အမ  ဳ းသားဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳ ေရး မဟာဗ ဴဟာ ခ မတွျ္ခငး္ 

၅၆။ သတင္းအခ ကအ္လကန္ည္းပညာႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) သည ္ဤဥပေဒထိုတ္ျပန ္
သည့္ေန႔မွ ၁၂လအတြင္း ဤအပ ိုင္းပါ ရည္ရြယခ္ က္မ ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႈႏို င္ရန္ အသံိုးခ ရနလ္ြယက္ူ 
သည့္ အမ  ဳးသားဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး မဟာဗ ဴဟာက ို ခ မွတထ္ိုတျ္ပန္ရမည္။ 

အခနး္ (၃၁) 

အေရးပါေသာ သတငး္အခ ကအ္လက ္အေျခခအံေဆာကအ္အံိုအျဖစ ္သတမ္တွျ္ခငး္ဆ ိုငရ္ာ နညး္လမး္မ ား 
ခ မတွျ္ခငး္ 

၅၇။ သတင္းအခ ကအ္လကန္ည္းပညာႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) သည ္ဤဥပေဒထိုတ္ျပန ္
သည့္ေန႔မွ ၁၂လအတြင္း အေရးပါေသာ သတင္းအခ ကအ္လက္ အေျခခံအေဆာက္အအံိုအျဖစ ္
သတ္မွတျ္ခင္းဆ ိုင္ရာ နည္းလမ္းမ ား ခ မတွ္ထိုတ္ျပန္ရမည္။ 

၅၈။ သတင္းအခ က္အလကန္ည္းပညာႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) ၏ ပိုဒ္မ ၅၇အရ ထိုတ္ျပနရ္ 
မည့္ နည္းလမ္းမ ားသည ္ 

က။ “အေရးပါ သတင္းအခ က္အလက္ အေျခခအံေဆာက္အအံို” ဟသူည့္စကားရပ၏္ တ က ေသာ အဓ ပၸါယ ္
ဖြင့္ဆ ိုခ က ္ပါရွ ရမည္။ ကြန္ျပဴတာ သ ို႔မဟိုတ္ ကြန္ျပဴတာစနစ္ တစရ္ပ္သည ္ေအာက္ပါ အေျခအေနမ ားတြင္ 
အေရးႀက းသည့္ သတငး္အခ ကအ္လက္ အေျခခံအေဆာက္အအံိုဟို သတ္မတွ္ရမည္။  



  

 

 ၁။ ၄င္းသည ္ စဥဆ္က္မျပတ္ေပးအပ္ရန္ လ ိုအပသ္ည့္၀န္ေဆာင္မ အတြက္ မရွ မျဖစ္အေရးပါေသာ 
အရာျဖစျ္ခင္း၊ ၄ငး္ကြန္ျပဴတာ သ ို႔မဟိုတ ္ကြန္ျပဴတာစနစ ္ပ ကဆ္ းဆံိုးရံ းမ ျဖစ္ပါက ျပည္ေထာငစ္ိုသမၼတ ျမန္မာ 
ႈႏို င္ငံေတာ္အတြင္း မရွ မျဖစလ္ ိုအပ္သည့္ ၀န္ေဆာငမ္ အေပၚ ႀက းမားစြာ ဆံိုးရံ းမ ျဖစ္ေပၚေစႈႏို င္ျခင္း၊ 

 ၂။ ကြန္ျပဴတာ သ ို႔မဟိုတ ္ကြန္ျပဴတာစနစသ္ည ္ျမန္မာႈႏို င္ငံတြင္း ျပည့္၀စြာျဖစ္ေစ တစ တတ္ပ ိုင္းျဖစ္ေစ 
တည္ရွ ျခင္း၊  

ခ။ သတငး္အခ ကအ္လက္နည္းပညာႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) သည္ ကြန္ျပဴတာ သ ို႔မဟိုတ္ 
ကြန္ျပဴတာစနစ္၏ ပ ိုင္ရွင္ထသံ ို႔ ၄င္း၏ကြန္ျပဴတာ သ ို႔မဟိုတ္ ကြန္ျပဴတာစနစအ္ား ႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ အေရးပါေသာ 
သတင္းအခ က္အလက ္အေျခခံအေဆာက္အအံိုဟို သတမ္ွတ္ေၾကာငး္ အေၾကာငး္ၾကားစာ ေပးပ ို႔ရန ္ျပဳလိုပ္မည့္ 
လိုပ္ငနး္စဥ္ ခ မတွ္ျခင္း၊ 

ဂ။ ပိုဒ္မ ၅၈ (ခ) အရ ႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ အေရးပါေသာ သတင္းအခ ကအ္လက္ အေျခခအံေဆာက္အအံိုဟို 
သတ္မွတျ္ခင္းခရံသည့္ ပ ိုင္ရငွ္၏ အဆ ိုပါ သတမ္ွတ္ျခင္းအေပၚ အယခူံ၀င္ရမည့္ လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းခ မတွ္ရန၊္ 

ဃ။ ပိုဒ္မ ၅၈ (ခ) အရ သတ္မတွ္ျခင္းခံရသည့္ အခ  နက္ာလ သတ္မွတျ္ခင္း သ ို႔ေသာ္ ထ ိုသ ို႔ သတ္မတွ္သည့္ 
အခ  နက္ာလသည ္သတ္မတွ္ျခငး္ခံရသည့္ ေန႔မွ ၅ ႈွႏစ္ထက္ မပ ိုေစရ။ 

င။ ပိုဒ္မ ၅၈ (ခ) အရ သတငး္အခ ကအ္လက္နည္းပညာႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) မွ သတ္မတွ ္
ျခင္းက ို ရိုတသ္ မ္းသည့္ လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္း ခ မတွ္ရန္။ 

၅၉။ ပိုဒမ္ ၅၇ ပါ ျပဌာနး္ခ က္မ ားသည ္ဤဥပေဒပါ အခ က္မ ားႈွႏင့္ ကြြဲလြြဲမ ရွ ပါက အဆ ိုပါျပဌာန္းခ ကသ္ည ္
အက  ဳးသက္ေရာက္မ  တစစ္ံိုတစ္ရာ မရွ ေစရ။ 

အခနး္ (၃၂) 

အေရးပါေသာ သတငး္အခ ကအ္လက ္အေျခခအံေဆာကအ္အံို အကာအကြယေ္ပးေရးဆ ိုငရ္ာ နညး္လမး္မ ား 
ခ မတွျ္ခငး္ 

၆၀။ သတင္းအခ ကအ္လကန္ည္းပညာႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) သည ္ဤဥပေဒထိုတ္ျပန ္
သည့္ေန႔မွ ၁၂လအတြင္း အေရးပါေသာ သတင္းအခ က္အလက ္ အေျခခအံေဆာကအ္အံို အကာအကြယ ္
ေပးေရးဆ ိုင္ရာ နည္းလမ္းမ ား က ို[၀န္ႀက းဌာန ၏ သေဘာတူည ခ က္ႈွႏင့္အည  အမ န္႔ သ ို႔မဟိုတ ္ညႊန္ၾကားခ က္ 
ျဖင္ ့ထိုတ္ျပန္ေၾကျငာရမည္။] 

၆၁။ သတငး္အခ ကအ္လကန္ည္းပညာႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) မွ ပိုဒ္မ ၆၀ အရ ထိုတျ္ပန ္
သည့္ နည္းလမ္းမ ားသည္  

က။ အေရးပါေသာ သတင္းအခ ကအ္လက ္ အေျခခံအေဆာက္အအံိုအား ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရးဆ ိုင္ရာ 
က စၥအလို ႔ငွာ ထ န္းသ မ္းထားရွ ရမည့္ နည္းပညာသ ို႔မဟိုတ္ အျခားသတ္မတွ္ခ က္မ ား ခ မတွ္ျခင္း၊  



  

 

ခ။ အေရးပါေသာ သတင္းအခ က္အလက္ အေျခခံအေဆာက္အအံို ပ ိုင္ရွင္မွ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးဆ ိုင္ရာ က စၥ 
အလို ႔ငွာ လ ိုက္နာရမည့္ ေအာက္ပါက စၥရပ္မ ားအား သတမ္ွတ္ျခငး္၊ 

 ၁။ ေအာက္ပါတ ို႔အား ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးခ  ဳးေဖာက္ခရံမ  ျဖစ္ပြားသည့္ အခ  နတ္ြင္ (အမ  ဳ းသား 
ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရး ဗဟ ိုဌာန/mmCERT/ITCSD) အားအသ ေပး အေၾကာငး္ၾကားျခင္း၊ (က) အေရးပါေသာ 
သတင္း အခ ကအ္လက္ အေျခခ ံအေဆာကအ္အံို (ခ) ပ ိုင္ရွင္မွ ထ န္းခ ဳပထ္ားသည့္ ကြန္ျပဴတာ သ ို႔မဟိုတ ္
ကြန္ျပဴတာ စနစ္တစ္ရပသ္ည္ အေရးပါေသာ သတင္းအခ က္အလက ္အေျခခံအေဆာက္အအံိုႈႏွင့္ ခ  တဆ္က္ 
ထားရွ ျခင္း၊ 

 ၂။ သတင္းအခ က္အလက္နည္းပညာႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) မွ 
သတ္မွတထ္ားေသာ အေရးပါသည့္ သတင္းအခ ကအ္လက္ အေျခခံအေဆာကအ္အံိုအား ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး 
ဆို င္ရာ ၿခ မ္းေျခာက္မ မ ားႈွႏင့္ တ ိုကခ္ ိုကမ္ မ ားအား စံိုစမ္းသ ရွ ႈႏို င္ေစရန ္ နည္းလမ္းမ ားႈွႏင့္ လိုပင္န္းစဥမ္ ား 
ခ မွတ္ျခင္း၊ 

 ၃။ အေရးပါသည့္ သတင္းအခ ကအ္လက္ အေျခခံအေဆာကအ္အံို၏ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးစစ္ေဆးမ ႈွႏင့္ 
ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရးထ ခ ိုက္မ  အႈႏ ရာယ္စာရင္းေကာက္ယမူ  တ ို႔အား နည္းလမး္မ ားတြင္ ျပဌာနး္ထားသည့္ အႀက မ ္
အေရအတ ိုင္း ျပဳလိုပ္ျခငး္၊ အေရးပါသည့္ သတင္းအခ က္အလက္ အေျခခ ံအေဆာက္အအံို ပ ိုင္ရွင္၏ ဆ ိုက္ဘာ 
လံိုၿခံဳေရးစစ္ေဆးမ ႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးထ ခ ိုကမ္  အႈႏ ရာယ္ စာရင္းေကာကယ္ထူားမ တ ို႔၏ မတွ္တမ္းမ တ ဴမ ား 
အား သတ္မတွ္ထားသည့္ အခ  နက္ာလအတြင္း [National Cyber Security Center/mmCERT/ITCSD] 
ထသံ ို႔ေပးအပ္ရန၊္ 

 ၄။ ပိုဒမ္ ၆၁ (က) ၃ အရ ေတြ႔ရွ ရသည့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးဆ ိုငရ္ာ အားနည္းခ က္မ ားအား ျပနလ္ညက္ို 
စားျခင္းအပါအ၀င ္အေရးပါသည့္ သတင္းအခ ကအ္လက္ အေျခခအံေဆာက္အအံို၏ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးအား 
ေကာငး္မြနသ္ည့္ အေျခအေနတြင္ ထ န္းသ မး္ထားရွ ရန္ လ ိုအပ္သည့္ လံိုၿခံဳေရးအကာအကြယ္ေပးေရး ကိုစားေရး 
ဆ ိုင္ရာ အစ အစဥမ္ ားအား ခ မွတလ္ိုပ္ေဆာငရ္န္၊ 

 ၅။ [National Cyber Security Center/mmCERT] တ ို႔မွ ဥ းေဆာင္ျပဳလိုပသ္ည့္ အေရးပါသည့္ 
သတင္းအခ က္အလက္ အေျခခအံေဆာက္အအံိုပ ိုင္ရငွ္မ ား၏ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ခ  ဳ းေဖာက္မ မ ားအား 
မည္ကြဲသ့ ို႔ တံို႔ျပန္သညက္ ို ေလလ့ာစမ္းသပ္မ ျပဳလိုပသ္ည့္ စမ္းသပ္ျခငး္မ ားတြင္ပါ၀င ္လိုပ္ေဆာင္ရန္၊ 

ဂ။ ဤဥပေဒႈွႏင္ ့ဆက္စပ္စည္းမ ဥ္းပါ တာ၀န္မ ားအား ထမ္းေဆာငေ္နစဥ္ ေကာကယ္ူရရွ သည့္ သတင္းအခ က ္
အလက္မ ား ပိုဂၢလ က အခ က္အလက္မ ားအား ထ န္းသ မ္းထားႈႏို င္ရန္၊ 

ဃ။ လို က္နာမ မရွ သူမ ားအား ေငြေၾကးဆ ိုင္ရာ ပ တဆ္ ို႔ျခင္းအစရွ သည့္ ထ ေရာကသ္ည့္အေရးယူမ မ ား ခ မတွ ္
လိုပ္ေဆာင္ရန္၊  

၆၂။ ပိုဒ္မ ၆၀ အရ ျပဌာန္းသည့္နည္းလမး္မ ားသည ္ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ က္မ ားႈႏွင့္ က ိုကည္ မ မရ ွ ပါက အဆ ိုပါ 
က ိုက္ည မ မရွ သည့္ ပိုဒ္မသည္ အက  ဳးသက္ေရာက္မ  တစံိုတစ္ရာ မွရ ွေစရ။ 



  

 

အခနး္ (၃၃) 

သတငး္အခ ကအ္လကန္ညး္ပညာႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳ ေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) ၏ လိုပပ္ ိုငခ္ြင့္မ ား 

၆၃။ ဤဥပေဒႈွႏင္တကြ အျခားသကဆ္ ိုင္ရာဥပေဒမ ားအရ သတင္းအခ ကအ္လက္နည္းပညာႈွႏင့္ 
ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) သည ္ ၄င္း၏ တာ၀န္မ ားအား ေက ပြနစ္ြာ ထမ္းေဆာင္ႈႏ ိုင္ေစရန ္
လ ိုအပ္သည့္ က စၥရပ္မ ားအား လိုပ္ေဆာင္ပ ိုင္ခြင့္ရွ သည္။  

၆၄။ ပိုဒ္မ ၆၃ ပါ အေထြေထြလိုပ္ပ ိုင္ခြင့္အား ကန္႔သတ္ျခငး္မရွ ေစပြဲ သတင္းအခ ကအ္လက္နည္းပညာႈွႏင့္ 
ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) သည ္ေအာကပ္ါတ ို႔အား လိုပ္ပ ိုငခ္ြင့္ရွ သည္။ 

က။ အခနး္ (၃၁) (၃၂) အရ ထိုတ္ျပနသ္ည့္ စည္းမ ညး္မ ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ပ ိုင္ခြင့္  

ခ။ ဤအပ ိုငး္ပါ ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရး က စၥရပ္မ ားအတြက္ လ ိုအပ္သည့္ လမး္ညႊန္မ မ ား စံသတ္မတွ္ခ က္မ ား၊ လိုပ ္
ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား ခ မတွအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 

ဂ။ ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရးက စၥရပ္မ ားအတြက ္အျခားပိုဂၢဳ  လမ္ ား (ျပည္ေထာင္စိုသမၼတျမန္မာႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ ျပငပ္ႈွႏင္ ့
ျပည္တြငး္ရွ ) ႈွႏင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ျခင္း၊ 

ဃ။ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရးက စၥရပ္မ ားအတြက ္ အျခားပိုဂ ၢဳလ္မ ားႈွႏင့္ ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ သ းျခားစ ျဖစေ္စ 
သငတ္န္းမ ား ပ ို႔ခ ျခငး္၊ သတင္းအခ ကအ္လကမ္ ား ေကာကယ္ူျခင္း၊ တရား၀င္ အသ အမတွ္ျပဳ 
လက္မွတထ္ိုတ္ေပးျခင္း ႈွႏင့္ ပညာသငဆ္ိုေပးအပ္ျခင္း စသညတ္ ို႔အား ျပဳလိုပႈ္ႏို င္ျခင္း၊ 

င။ ဤဥပေဒပါ တာ၀န္မ ားအား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ေစရန္ လ ိုအပ္သည့္အစ အမံမ ား ခ မတွ ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႈွႏင့္ သေဘာတူစာခ ဳပ္မ ား ခ ဳပဆ္ ိုႈႏ ိုင္ျခင္း၊  

စ။ သကဆ္ ိုင္ရာ လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ားႈွႏင့္ အည  မည့္သည့္ပိုဂၢ ဳလျ္ဖင့္ျဖစ္ေစ အဖြြဲ႔အစည္း ပူးေပါင္းတည္ေထာင ္
ျခင္း၊ အသငး္အဖြြဲ႔တည္ေထာင္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္ ရန္ပံိုေငြတစ္ရပ ္ ထေူထာင္ေဆာင္ရြက္ျခငး္ သ ို႔မဟိုတ္ 
ဖက္စပလ္ိုပက္ ိုင္ျခင္း စသညတ္ ို႔က ို လိုပ္ေဆာင္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ အဖြြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႈႏို င္ျခင္း၊ 

ဆ။ သကဆ္ ိုငရ္ာလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား၊ တညဆ္ြဲဥပေဒမ ားႈွႏင့္အည  ေထာက္ပံေ့ငြ၊ လက္ေဆာင္္ပစၥည္း၊ 
အလ ေငြ ႈွႏင္ ့ရန္ပံိုေငြမ ား လက္ခံရယူႈႏို င္ျခင္းႈွႏင့္ ယင္းသ ို႔ ရရွ ႈႏ ိုင္ေစရန ္လိုပ္ေဆာင္ပ ိုငခ္ြင့္ရွ ျခင္း၊ 

ဇ။ သတငး္အခ ကအ္လက္နည္းပညာႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) ၏ လိုပ္ငနး္မ ားႈွႏင့္ စပ္လ ဥ္း၍ 
မည္သည့္ပိုဂၢ ဳလက္ ိုမဆ ို သကဆ္ ိုင္ရာလိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ား၊ တညဆ္ြဲဥပေဒမ ားႈွႏင့္အည  ေထာက္ပံေ့ငြ၊ အလ ေငြ 
ႈွႏင့္ ရန္ပံိုေငြမ ား စသည့္ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အပံ့မ ားႈွႏင့္ အျခားေသာ အေထာကအ္ပံ့မ ားအား 
ေပးအပႈ္ႏို င္ခြင့္ရွ ျခင္း။ 

၆၅။ သတင္းအခ က္အလကန္ည္းပညာႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) သည္ ဤအပ ိုငး္တြင္ ေပးအပ ္
ထားသည့္ ၄င္း၏လိုပ္ပ ိုငခ္ြင့္မ ားအား အေကာင္အထညေ္ဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သူတပါး၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆ ိုင္ 



  

 

ရာ လြတလ္ပ္မ ႈွႏင့္ အကာအကြယ္ေပးထားမ အား ထ ခ ိုက္ျခငး္မရွ ေစရန္ လိုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထ ိုသ ို႔ဆ ိုရာတြင္ 
၄င္း၏ လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္မ ားအား ကန္႔သတ၍္ ဥပေဒႈွႏင့္အည  အသံိုးခ ျခငး္တ ို႔ပါ၀ငသ္ည္။ တရားမွ တမ ရွ ေစရန ္
အလ ို႔ငွာ ဤအပ ိုင္းပါ လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္မ ားအား အသံိုးခ ရာတြင္ သတငး္အခ က္အလက္နည္းပညာႈွႏင့္ 
ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) အေနျဖင့္ အျခားပိုဂၢ ဳလ္မ ား၏ အခြင့္အေရးမ ား၊ တာ၀န္မ ားႈွႏင့္ 
ဥပေဒမ ား ေပးအပ္ထားသည္ ့အက  ဳးအျမတ္မ ားအား ထ ခ ိုက္ျခင္းမရွ ေစရန္ ဆင္ျခင္လိုပ္ေဆာငရ္မည္။ 

အခနး္ (၃၄) 

အႀကေံပး ေကာ္မတ မ ား 

၆၇။ သတင္းအခ ကအ္လက္နည္းပညာႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) သည ္ ဤအပ ိုင္းပါ 
လိုပ္ငနး္တာ၀န္မ ားေဆာင္ရြက္မ အေပၚ အႀကဥံာဏ္မ ား ေပးအပႈ္ႏို င္ေစရန ္တစ္ခိုသ ို႔မဟိုတ္ တစ္ခိုထက္ပ ိုေသာ 
အႀကေံပးေကာ္မတ မ ား ခန္႔အပ္ဖြြဲ႔စည္းႈႏ ိုင္သည္။ 

၆၈။ သတင္းအခ ကအ္လက္နည္းပညာႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) သည ္
၄င္းအႀကံေပးေကာ္မတ မ ားႈႏွင့္ ဤအပ ိုင္းပါ လိုပ္ငန္းတာ၀န္မ ား ေဆာင္ရြက္မ ႈွႏင့္ လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္မ ားအသံိုးခ မ  
အေပၚ အႀကဥံာဏ္ေတာင္းခႈံႏ ိုင္သည ္သ ို႔ေသာ္ ၄င္းအႀကဥံာဏ္မ ားအတ ိုင္း လ ိုက္နာေဆာင္ရြက္ရနမ္လ ိုအပ္ပါ။ 

အခနး္ (၃၅) 

အမ  ဳ းဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳ ေရး ဗဟ ိုဌာန၏ လိုပင္နး္ႈွႏင့္ တာ၀န၀္တ ရားမ ား 

၆၉။ သတင္းအခ ကအ္လကန္ည္းပညာႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳ ေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) ႈွႏင့္ NCSC တ ို႔ႈႏွင့္ ေဆြးေႈႏြး၍ 
ထည့္သြင္းရန၊္ 

အခနး္ (၃၆) 

(mmCERT) ၏ လိုပင္နး္ႈွႏင့္ တာ၀န၀္တ ရားမ ား 

၇၀။ [သတင္းအခ က္အလက္နည္းပညာႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) ႈႏွင္ ့ mmCERT တ ို႔ႈႏွင့္ 
ေဆြးေႈႏြး၍ ထည့္သြင္းရန္၊ 

က။ အမ  ဳ းသားအဆင့္ တ ိုကခ္ို က္မ မ ားအား ေစာင့္ၾကပ္ေလလ့ာရန္၊ 

ခ။ သကဆ္ို င္ရာ ပိုဂၢ ဳလ္မ ားထသံ ို႔ တ ိုက္ခ ိုက္မ ႈႏွင့္ အႈႏ ရာယမ္ ားအား ႀက ဳတင္ အသ ေပးျခင္း 
အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ သတ ေပးထိုတ္ျပနျ္ခင္း ႈွႏင္ ့က ယက္ ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသ ေပးျခင္း။ 

ဂ။ တ ိုက္ခ ိုက္မ မ ားအား ျပနလ္ညတ္ံို႔ျပန္ရန္  

ဃ။ အႈႏ ရယ္ႈွႏင္ ့တ ိုက္ခ ိုက္မ ဆ ိုင္ရာ သံိုးသပ္ခ က္မ ားႈွႏင့္ အေျခအေနေပၚအသ ေပးမ မ ား ျပဳလိုပ္ျခင္း၊ 

င။ အျခားအဖြြဲ႔မ ားႈွႏင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 



  

 

စ။ ပိုဂၢလ က က႑ႈွႏင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႈႏို င္ရန္ အစ အစဥ္မ ား ခ မတွ္ျခငး္။၊ 

ဆ။ အႈႏ ရာယ္ႈွႏင္ ့တ ိုက္ခ ိုကမ္ ဆ ိုင္ရာ ေျဖရွင္းေရးနညး္လမ္းမ ားႈွႏင့္ အမ  ဳ းအစားခြြဲြဲျခားမ မ ားအား ဘံို သ ို႔မဟိုတ ္
စံျပဳထားသည့္ နည္းလမ္းမ ားအား အသံိုးျပဳျခငး္က ို ျမွင့္တင္ေပးျခငး္၊] 

အခနး္ (၃၇) 

ဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳ ေရးႈွႏင့္ စပလ္ ဥး္၍ အျခားအစ ိုးရအဖြြဲ႔အစညး္မ ား၏ တာ၀နမ္ ား 

၇၁။ ဤဥပေဒႈွႏင့္အျခားေသာ တညဆ္ြဲဥပေဒမ ားအရ အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစည္းမ ားအားလံိုးသည ္
သတင္းအခ က္အလက ္ နည္းပညာႈွႏင္ ့ ဆ ိုက္ဘာလံိုၿခံဳေရး ဥ းစ းဌာန (ITCSD) ၏ အခန္းက႑ႈွႏင္ ့
လိုပ္ငနး္တာ၀န္မ ား၊ လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္မ ားအား အသံိုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ခ က္မ ားအေပၚ ေလလ့ာေစာင့္ၾကည့္၍ 
လ ိုအပ္သညမ္ ားက ို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀နရ္ွ သည။္ 

အပ ိုငး္ (၆) 

ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက ္အကာအကြယေ္ပးေရး 

အခနး္ (၃၈) 

ဤအပ ိုငး္၏ ရညရ္ြယခ္ က ္

၇၂။ ဤအပ ိုင္းရည္ရြယ္ခ ကမ္ ားမွာ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက္အကာအကြယ္ေပးေရးအတြက ္အေထာကအ္ကူ 
ျဖစ္ေစမည့္ ေအာက္ပါအခ က္မ ားအား ခ မွတအ္ေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ႈႏ ိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

က။ ပိုဂၢလ ကအခ ကအ္လက ္ အကာအကြယ္ေပးေရး ေကာ္မရွင္ဖြြဲ႔စည္းႈႏို င္ေရးႈွႏင့္ ၄ငး္၏တာ၀န္ႈွႏင့္ အခြင့္ 
အေရးမ ား သတ္မတွ္ျပဌာန္းျခင္း၊ 

ခ။ လတူစ္ဥ းျခင္း၏ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက ္လံိုၿခံဳေရးဆ ိုင္ရာ အခြင့္အေရးႈွႏင္ ့အဖြြဲ႔အစည္းမ ား၏ သင့္ေလ ာ္ 
ေသာ အေျခအေနတစရ္ပတ္ြင္ ပိုဂၢလ ကအခ ကအ္လက္မ ားအေပၚ ရယအူသံိုးခ ပ ိုင္ခြင့္ (အ လကထ္ေရာနစ ္
စနစ္သံိုး ႈႏ ိုင္ငံျဖတ္ေက ာ္ သတင္းအခ က္အလက ္ မွ ေ၀ျခင္းဆ ိုင္ရာ စည္းကမ္းမ ား အပါအ၀င)္ အား အသ  
အမတွ္ျပဳျခင္း။  

အခနး္ (၃၉) 

ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လကအ္ကာအကြယေ္ပးေရး ေကာ္မရငွဖ္ြြဲ႔စညး္ျခငး္ 

၇၃။ ျပည္ေထာင္စိုအစ ိုးရသည္ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လကအ္ကာအကြယ္ေပးေရး ေကာ္မရွင္အား ဖြြဲ႔စည္း 
တည္ေထာင္ရမည္။ 

၇၄။ ဥ းေဆာင္ရမည္႔ ဝန္ႀက းဌာန [ဥပမာ- သယယ္ပူ ို႔ေဆာငေ္ရးႈွႏင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀက းဌာန] အား 
ေဆြးေႈႏြးထည့္သြင္းရန္။ 



  

 

၇၅။ [ပိုဂၢလ က အခ က္အလက္အကာအကြယ္ေပးေရး ေကာ္မရွင္၏ ဖြြဲ႔စည္းျခင္း၊ ဖြြဲ႔စည္းပံိုႈႏွင္ ့ရနပ္ံိုေငြတ ို႔အား 
ေဆြးေႈႏြးထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္။] 

အခနး္ (၄၀) 

ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လကအ္ကာအကြယေ္ပးေရး ေကာ္မရငွ၏္ အခနး္က႑ႈွႏင့္ တာ၀နမ္ ား 

၇၆။ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လကအ္ကာအကြယ္ေပးေရး ေကာ္မရွင္ သည ္ ဤအပ ိုင္းတြင္ ပါရွ သည့္ 
ရည္ရြယ္ခ ကမ္ ားအား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ မူလတာ၀နရ္ွ ေစရမည္။ ထ ို႔ေၾကာင့္ ပိုဂၢလ က 
အခ က္အလကအ္ကာအကြယ္ေပးေရး ေကာ္မရွငသ္ည ္ေအာက္ပါ တာ၀န္မ ားအား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

က။ ပိုဒ္မခြြဲ (ခ)မွ (ဎ) အထ  ေဖာ္ျပပါရွ သည့္တာ၀န္မ ားအား ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အစ ိုးရဌာနမ ား၏ ဥ းေဆာငအ္ဖြြဲ႔ 
အစည္းအျဖစ ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

ခ။ ျပည္ေထာင္စိုသမၼတျမနမ္ာႈႏို င္ငံေတာ္တြင္ ပိုဂၢလ က အခ က္အလကအ္ကာအကြယ္ေပးေရး က စၥရပ္မ ားအား 
အသ ပညာေပး မွ ေ၀ရန္၊  

ဂ။ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက္အကာအကြယေ္ပးေရး က စၥရပ္မ ားအတြက္ အႀကံေပးျခင္း၊ လမ္းညႊန္မ ေပးျခငး္၊ 
နည္းပညာႈွႏင္ ့အျခားအကအူည မ ား ေပးအပရ္န္၊ 

ဃ။ [အ လကထ္ေရာနစ္ အစ ိုးရဥ းေဆာင ္ ေကာ္မတ ႈွႏင့္ ျပည္ထြဲေရး၀န္ႀက းဌာနအပါအ၀င္] 
အျခားအစ ိုးရဌာနမ ား ႈွႏင္ ့ အမ  ဳးသားပိုဂၢလ က အခ က္အလက္ အကာအကြယ္ေပးေရး မူ၀ါဒမ ား 
ခ မွတေ္ဆာင္ရြက္ လိုပက္ ိုငႈ္ႏို င္ရန ္အႀကံျပဳေဆာင္ရြက္ရန္၊  

င။ ျပည္ေထာင္စိုသမၼတ ျမန္မာႈႏို င္ငံအတြင္း အသံိုးျပဳႈႏို င္ရန္ ႈႏို င္ငံတကာရွ  အေကာင္းဆံိုးနည္းလမ္းမ ားအား 
အေျခခ၍ံ ပိုဂၢလ က အခ က္အလက္အကာအကြယ္ေပးေရး စႈံႏ န္းမ ားအား သိုေတသနျပဳ 
ေလလ့ာေဆာင္ရြက္ရန၊္ 

စ။ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက္အကာအကြယ္ေပးေရးႈႏွင့္ သကဆ္ ိုငသ္ည့္ ပညာေပးေဆာင္ရြက္မ မ ား၊ 
သိုေတသနျပဳလိုပ္မ မ ား တ ိုးတက္ေစရန ္အလိုပ္ရံိုေဆြးေႈႏြးပြြဲမ ား၊ ေဟာေျပာပြြဲမ ား က င္းပ ျမငွ့္တင္ေပးျခင္း ႈွႏင္ ့
ထ ိုသ ို႔ျပဳလိုပသ္ည့္ အဖြြဲ႔အစည္းမ ားအား ေထာကပ္ံ့မ ျပဳလိုပ္ျခငး္၊ 

ဆ။ ႈႏ ိုင္ငံျခား အခ က္အလက္ အကာအကြယေ္ပးေရး အာဏာပ ိုငမ္ ားအပါအ၀င္ ႈႏို င္ငံတကာ သ ို႔မဟိုတ္ ႈႏ ိုင္င ံ
တကာအစ ိုးရ အဖြြဲ႔အစည္းမ ားႈွႏင့္ ပိုဂၢလ က အခ က္အလက္အကာအကြယ္ေပးေရးဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ားအေပၚ 
နည္းပညာဆ ိုင္ရာ ေဆြးေႈႏြးဖလယွ္ျခင္းႈွႏင့္ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

ဇ။ ပိုဒ္မ ၄၁ ပါ ျပဌာန္းခ က္ႈွႏင့္ အည  ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက္အကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္ အသံိုးခ ႈႏ ိုင္သည့္ 
နည္းလမ္းမ ား ခ မွတက္ င့္သံိုးျခင္း၊ 

ဈ။ ပိုဂၢလ က အခ က္အလကခ္  ဳးေဖာက္ခံရျခင္း က စၥရပ္မ ား အေရးယကူ ိုငတ္ြယ္ျခင္း၊ 



  

 

ည။ ပိုဂၢလ က က႑ႈွႏင့္ စားသံိုးသူအိုပ္စိုမ ားအား ဤအပ ိုင္းပါ ရည္ရြယ္ခ က္မ ားႈွႏင့္အည  မ မ က ိုယ္တ ိုင္ ႀက းၾကပ ္
ေဆာင္ရြက္ႈႏို င္ေစရန ္အႀကေံပးေဆြးေႈႏြးျခင္း၊ 

ဋ။ လလူိုပ္အသ ဥာဏ္ အပါအ၀င္ နည္းပညာအသစ္မ ားျဖင့္ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက္ရယူျခင္းဆ ိုင္ရာ 
က စၥရပ္မ ားအား သိုေတသနျပဳ ေဆာင္ရြကသ္ြားရန၊္ 

ဌ။ ပိုဂၢလ က အခ က္အလက္အကာအကြယေ္ပးေရးႈွႏင့္ စပလ္ ဥး္သည့္ က စၥရပ္မ ားအတြက ္ ႈႏ ိုင္ငံတကာတြင္ 
အစ ိုးရက ိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

ဍ။ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လကအ္ကာအကြယ္ေပးေရးေကာ္မရွင္၏ အျခားတညဆ္ြဲ ဥပေဒမ ားအရ 
ထမ္းေဆာငရ္န္ရွ သည့္ တာ၀န္မ ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

ဎ။ ေဖာ္ျပပါတာ၀န္မ ားအား ေကာင္းမြန္စြာထမ္းေဆာငႈ္ႏို င္ေစရန္ လ ိုအပ္သည့္ အခ က္မ ားအား ျဖည့္စည္း 
ေဆာင္ရြကသ္ြားရန္။ 

အခနး္ (၄၁) 

ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လကအ္ကာအကြယေ္ပးေရးဆ ိုငရ္ာ က စၥရပမ္ ားအတြက ္အသံိုးခ ရနလ္ြယက္သူည့္ 
လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္မ ား ခ မတွျ္ခငး္ 

၇၇။ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက္အကာအကြယေ္ပးေရးဆ ိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ သည ္ဤဥပေဒထိုတ္ျပန္ သည့္ေန႔မွ 
၁၂လအတြင္း အေရးပါေသာ သတင္းအခ ကအ္လက္ အေျခခံအေဆာကအ္အံို အကာအကြယ ္ေပးေရးဆ ိုင္ရာ 
နည္းလမ္းမ ား က ို၀န္ႀက းဌာန ၏ သေဘာတူည ခ က္ႈွႏင့္အည  အမ န္႔ သ ို႔မဟိုတ္ ညႊန္ၾကားခ က ္ ျဖင္ ့
ထိုတ္ျပန္ေၾကျငာရမည္။ 

၇၈။ ပိုဂၢလ က အခ က္အလက္အကာအကြယ္ေပးေရးဆ ိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မ ွ ပိုဒ္မ ၇၇ အရ ထိုတ္ျပန္ သည့္ 
နည္းလမ္းမ ားသည ္ 

က။ “ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက္”၊ “ထ န္းခ ဳပသ္ူ”၊ “လိုပ္ေဆာင္သူ” ႈွႏင့္ “အခ ကအ္လက္ပ ိုင္ရွင္”၊ 
“လိုပ္ေဆာငျ္ခင္း” စသည့္ စကားရပ္မ ား၏ အဓ ပၸါယ္ဖြင့္ဆ ိုရန္၊ 

ခ။ အခန္း ၄၂ (ပိုဂၢလ က အခ က္အလကအ္ကာအကြယ္ေပးေရး နည္းလမ္းမ ား) ပါ ျပဌာန္းခ က္မ ားႈွႏင့္အည  
ထိုတ္ျပန္ရန၊္ 

ဂ။ အခ က္အလက္ပ ိုင္ရွငအ္ား သင့္ေတာ္ေသာ အခြင့္အေရးေပးအပ္ရန၊္ 

ဃ။ ပိုဂၢလ က အခ က္အလက္ခ  ဳးေဖာက္ခံရသည့္ က စၥရပ္မ ားအား အဖြြဲ႔အစည္းမ ားမွ အသ ေပးႈႏို င္ရန ္
တာ၀န္ရွ ေစသည့္ နည္းလမ္းမ ား ခ မွတရ္န္။ 

င။ အဖြြဲ႔အစည္းမ ားထမံွ မလ ိုလားအပသ္ည့္ စ းပြားေရးဆ ိုင္ရာ အ လကထ္ေရာနစ္စာတ ိုမ ား ပ ို႔ျခင္းအား 
ထ န္းခ ဳပ္ရန၊္  



  

 

စ။ ဤပိုဒ္မခြြဲ (ခ) မွ (င)ပါ ျပဌာန္းခ က္မ ားအား လို က္နာရန္ ထ န္းခ ဳပ္သထူတံြင္ တာ၀န္ရ ွေစျခင္း၊ 

ဆ။ လိုပ္ေဆာင္သူမ ားအား သင့္ေတာ္သည့္ လို က္နာရမည့္ တာ၀န္မ ားခ မတွ္ျခငး္၊ 

ဇ။ လို က္နာမ မရွ သူမ ားအား ထ ေရာကသ္ည့္အေရးယူမ မ ား ခ မတွ္ လိုပေ္ဆာင္ရန္၊  

၇၉။ ပိုဒ္မ ၇၇အရ ျပဌာန္းသည့္နည္းလမ္းမ ားသည ္ဤဥပေဒပါ ျပဌာနး္ခ က္မ ားႈွႏင့္ က ိုက္ည မ မရ ွ ပါက အဆ ိုပါ 
က ိုက္ည မ မရွ သည့္ ပိုဒ္မသည္ အက  ဳးသက္ေရာက္မ  တစံိုတစ္ရာ မွရ ွေစရ။ 

အခနး္ (၄၂) 

ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လကက္ာကြယေ္ရး နညး္လမး္မ ား 

၈၀။ ပိုဒ္မ ၇၈ (ခ) အရခ မတွသ္ည့္ ပိုဂၢလ က အခ က္အလက္ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ ားမာွ ေအာကပ္ါအတ ိုငး္ 
ျဖစ္သည။္ 

က။ အခ ကအ္လက္ပ ိုင္ရွငထ္ံမွ အခ ကအ္လကက္ ိုလိုပ္ေဆာငရ္ာတြင္ ဥပေဒႈွႏင့္အည  ပြင့္လငး္ျမငသ္ာစြာ 
လိုပ္ေဆာင္ရမည္၊ 

ခ။ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လကက္ို  ဥပေဒႈွႏင့္အည  သ းသာထင္ရွားသည့္ အေၾကာငး္ျပခ က္ျဖင့္သာ ေကာကယ္ူရ 
မည္၊ ေနာငတ္ြင္ ထ ိုေကာကယ္ထူားသည့္အခ က္က ို ရည္ရြယ္ခ က္ႈွႏင့္ မက ိုက္ည သည့္ က စၥရပ္မ ား လိုပေ္ဆာင ္
ျခင္း မျပဳရ။ 

ဂ။ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက္မ ားအား ရယူရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ က္ႈွႏင့္ က ိုက္ည သည့္ပမာဏ ထ သာကန္႔သတ ္
ရယူရမည္။ 

ဃ။ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက္မ ားသည ္မွနက္နတ္ က မ  ရွ ရမည္ျဖစ္ၿပ း အကယ၍္ မနွ္ကနတ္ က မ  မရွ ပါက ၄င္း 
အခ က္အလက္မ ားအား မဆ ိုင္းမတြ ဖယရ္ွားျပစ္ရမည္။ 

င။ ပိုဂၢလ က အခ က္အလကမ္ ားသည ္ရည္ရြယ္ခ ကပ္ါ ေဆာင္ရြကသ္ညအ္ခ  နထ္က္ပ ို၍ ထ န္းသ မး္ထားျခင္း မရွ  
ေစရ။ 

စ။ ပိုဂၢလ က အခ က္အလကမ္ ားအား လံိုၿခံဳမ ရွ ၿပ း မေတာ္တဆဖ က္ဆ းျခင္း၊ ပ က္စ းေစျခင္း စသည့္နည္းပညာ 
သ ို႔မဟိုတ ္အျခားလိုပ္ေဆာင္မ မွားယြင္းျခင္း တ ို႔မွ ကာကြယ္ႈႏို ္င္သည့္ နည္းလမ္းမ ားျဖင့္သာ ရယလူိုပ္ေဆာင္ရ 
မည္။ 

ဆ။ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက္မ ားသည ္ ျမန္မာႈႏို င္ငံျပငပ္သ ို႔ ထ ိုကြဲသ့ ို႔ ထိုတယ္သူည့္ အခ က္အလက္အေပၚ 
အဖြြဲ႔အစည္းအေနျဖင္ ့ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လကက္ာကြယ္ေရး ဆ ိုင္ရာ နည္းလမ္းမ ားႈွႏင့္အည  အကာအကြယ ္
ေပးႈႏို င္မည္ဟို ယဆူပါက ထိုတ္ယူႈႏ ိုင္သည္။ 



  

 

၈၁။ ေအာက္ပါ ျပဌာန္းခ ကမ္ ားသည္ အဖြြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္၏ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက္ ကာကြယ္ေရးဆ ိုင္ရာ 
နည္းလမ္းမ ားအေပၚတာ၀နရ္ွ မ က ို ဆံိုးျဖတ္ရာတြင္ သကေ္ရာက္မ ရွ ေစရမည္။ 

က။ အဖြြဲ႔အစည္းတစ္ရပသ္ည ္ ၄င္း၏ထ န္းခ ဳပ္မ ေအာကတ္ြင္ သ ို႔မဟိုတ္ လက၀္ယထ္ားရ ွသည့္ ပိုဂၢလ က 
အခ က္အလက္မ ားအေပၚ တာ၀န္ရွ ေစရမည္။ 

ခ။ အဖြြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္သည ္အေျခအေနတစ္ရပအ္ေပၚ အသ ဥာဏ္ပညာျဖင္ ့ေကာငး္မြန္စြာ စဥ္းစားဆင္ျခငရ္န ္
တာ၀န္ရွ သည။္ 

အခနး္ (၄၃) 

ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက ္ကာကြယေ္ရးေကာ္မရငွ၏္ လိုပပ္ ိုငခ္ြင့္မ ား 

၈၂။ ဤဥပေဒႈွႏင္တကြ အျခားသကဆ္ ိုင္ရာဥပေဒမ ားအရ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက္ ကာကြယ္ေရးေကာ္မရွင္ 
သည ္ ၄ငး္၏ တာ၀န္မ ားအား ေက ပြန္စြာ ထမး္ေဆာင္ႈႏ ိုင္ေစရန္ လ ိုအပသ္ည့္ က စၥရပ္မ ားအား 
လိုပ္ေဆာင္ပ ိုင္ခြင့္ရွ သည္။  

၈၃။ ပိုဒ္မ ၈၂ ပါ အေထြေထြလိုပပ္ ိုင္ခြင့္အား ကန္႔သတ္ျခငး္မရွ ေစပြဲ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက ္
ကာကြယေ္ရးေကာ္မရွင္သည္ ေအာက္ပါတ ို႔အား လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္ရွ သည္။ 

က။ အခနး္ ၄၁ အရ ထိုတ္ျပန္သည့္ စည္းမ ညး္မ ားအား အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ပ ိုင္ခြင့္  

ခ။ ဤအပ ိုင္းပါ ပိုဂၢလ က အခ က္အလက္ ကာကြယ္ေရးက စၥရပ္မ ားအတြက္ လ ိုအပသ္ည့္ လမ္းညႊန္မ မ ား 
စံသတ္မတွ္ခ က္မ ား၊ လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ား ခ မွတအ္ေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 

ဂ။ ပိုဂၢလ က အခ က္အလက ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အျခားပိုဂၢဳ လ္မ ား (ျပည္ေထာင္စိုသမၼတျမန္မာႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ 
ျပင္ပႈွႏင္ ့ျပညတ္ြင္းရွ ) ႈွႏင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ျခင္း၊ 

ဃ။ ပိုဂၢလ က အခ က္အလက္ ကာကြယေ္ရး က စၥရပ္မ ားအတြက ္ အျခားပိုဂ ၢဳလ္မ ားႈွႏင့္ ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ 
သ းျခားစ ျဖစေ္စ သငတ္န္းမ ား ပ ို႔ခ ျခင္း၊ သတငး္အခ ကအ္လက္မ ား ေကာကယ္ူျခငး္၊ တရား၀င ္အသ အမတွ္ျပဳ 
လက္မွတထ္ိုတ္ေပးျခင္း ႈွႏင့္ ပညာသငဆ္ိုေပးအပ္ျခင္း စသညတ္ ို႔အား ျပဳလိုပႈ္ႏို င္ျခင္း၊ 

င။ ဤဥပေဒပါ တာ၀န္မ ားအား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ေစရန္ လ ိုအပ္သည့္အစ အမံမ ား ခ မတွ ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႈွႏင့္ သေဘာတူစာခ ဳပ္မ ား ခ ဳပဆ္ ိုႈႏ ိုင္ျခင္း၊  

စ။ သကဆ္ ိုင္ရာ လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ားႈွႏင္ ့အည  မည့္သည့္ပိုဂၢ ဳလျ္ဖင့္ျဖစ္ေစ အဖြြဲ႔အစည္း ပူးေပါင္းတည္ေထာင ္
ျခင္း၊ အသငး္အဖြြဲ႔တည္ေထာင္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္ ရန္ပံိုေငြတစ္ရပ ္ ထေူထာင္ေဆာင္ရြက္ျခငး္ သ ို႔မဟိုတ္ 
ဖက္စပလ္ိုပက္ ိုင္ျခင္း စသညတ္ ို႔က ို လိုပ္ေဆာင္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ အဖြြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႈႏို င္ျခင္း၊ 

ဆ။ သကဆ္ ိုငရ္ာလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား၊ တညဆ္ြဲဥပေဒမ ားႈွႏင့္အည  ေထာက္ပံေ့ငြ၊ လက္ေဆာင္္ပစၥည္း၊ 
အလ ေငြ ႈွႏင္ ့ရန္ပံိုေငြမ ား လက္ခံရယူႈႏို င္ျခင္းႈွႏင့္ ယင္းသ ို႔ ရရွ ႈႏ ိုင္ေစရန ္လိုပ္ေဆာင္ပ ိုငခ္ြင့္ရွ ျခင္း၊ 



  

 

ဇ။ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက္ ကာကြယ္ေရးေကာ္မရွင၏္ လိုပ္ငန္းမ ားႈွႏင့္ စပ္လ ဥ္း၍ မည္သည့္ပိုဂၢ ဳလက္ ိုမဆ ို 
သက္ဆ ိုငရ္ာလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား၊ တည္ဆြဲဥပေဒမ ားႈႏွင့္အည  ေထာက္ပံေ့ငြ၊ အလ ေငြ ႈွႏင္ ့ ရန္ပံိုေငြမ ား 
စသည့္ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အပံမ့ ားႈွႏင့္ အျခားေသာ အေထာက္အပံ့မ ားအား ေပးအပ္ႈႏို င္ခြင့္ရွ ျခင္း။ 

အခနး္ (၄၄) 

အႀကေံပး ေကာ္မတ မ ား 

၈၅။ ပိုဂၢလ က အခ ကအ္လက ္ ကာကြယ္ေရးေကာ္မရွင္ သည ္ ဤအပ ိုင္းပါ လိုပ္ငန္းတာ၀န္မ ား 
ေဆာင္ရြက္မ အေပၚ အႀကံဥာဏ္မ ား ေပးအပ္ႈႏို င္ေစရန္ တစခ္ိုသ ို႔မဟိုတ္ တစ္ခိုထက္ပ ိုေသာ 
အႀကေံပးေကာ္မတ မ ား ခန္႔အပ္ဖြြဲ႔စည္းႈႏ ိုင္သည္။ 

၈၆။ ပိုဂၢလ က အခ က္အလက္ ကာကြယ္ေရးေကာ္မရွင္ သည ္ ၄င္းအႀကံေပးေကာ္မတ မ ားႈွႏင္ ့ ဤအပ ိုင္းပါ 
လိုပ္ငနး္တာ၀န္မ ား ေဆာငရ္ြက္မ ႈွႏင့္ လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္မ ားအသံိုးခ မ  အေပၚ အႀကံဥာဏ္ေတာငး္ခံႈႏ ိုင္သည္ သ ို႔ေသာ္ 
၄င္းအႀကံဥာဏ္မ ားအတ ိုင္း လ ိုက္နာေဆာင္ရြက္ရနမ္လ ိုအပ္ပါ။ 

အပ ိုငး္ (၇) 

ကြနျ္ပဴတာ အလြြဲသံိုးစားျပဳျခငး္ႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္ 

အခနး္ (၄၅) 

ဤအပ ိုငး္၏ ရညရ္ြယခ္ က ္

၈၇။ ဤအပ ိုင္း၏ ရည္ရြယ္ခ က္မွာ ကြန္ျပဴတာ အလြြဲ႔သံိုးစားမ ႈွႏင့္ ဆ ိုက္ဘာမ ခင္းႈွႏင့္ သကဆ္ ိုငသ္ည့္ 
အေရးႀက းသည့္ လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ား ခ မွတအ္ေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ႈႏ ိုင္ေစရန ္ ဥပေဒအေျခခံေကာင္းတစ္ရပ ္
ဖန္တ းေပးႈႏ ိုင္ရန ္အတြက ္ေအာက္ပါအခ က္အလက္မ ားအား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစသ္ည္။ 

က။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္ဆ ိုင္ရာ လိုပ္ငနး္ေကာ္မတ  ဖြြဲ႔စည္းျခင္းႈွႏင့္  

ခ။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းဆ ိုင္ရာ လိုပ္ငနး္ေကာ္မတ  ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင၍္ ကြန္ျပဴတာအလြြဲသံိုးစားမ ႈွႏင့္ ဆ ိုက္ဘာ 
မ ခင္းမ ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ရန္၊ အျခားလွ  ဳ႕၀ွက၊္ အေရးႀက းထ န္းသ မ္းထားသည့္ သတင္းအခ က ္
အလက္မ ား ႈွႏင္ ့ ကြန္ျပဴတာစနစမ္ ားအား ဘဒူါပကစ္္ ကြန္ဗင္းရွငး္ (Budapest Convention) ႈွႏင့္အည  
အကာအကြယ္ေပးေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ေရး ဥပေဒအေျခခေံကာင္းတစ္ရပ္ ဖနတ္ းေပးျခငး္၊ 

အခနး္ (၄၆) 

အဓ ပၸါယ ္ေဖာ္ျပခ က ္

၈၈။ ဤအပ ိုငး္တြင္ ပါရွ သည္ ့ စကားရပ္မ ားသည ္ ဤဥပေဒတြင္ သ းျခားအဓ ပၸါယ္ဖြင့္ဆ ိုထားျခင္းမရွ ပါက 
ဘူဒါပက္စ ္ကြန္ဗင္းရွင္း (Budapest Convention) တြင္ အဓ ပၸါယ္ဖြင့္ဆ ိုထားသည့္ အတ ိုင္းမတွယ္ူရမည္။ 



  

 

အခနး္ (၄၇) 

ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္ဆ ိုငရ္ာ လိုပင္နး္ေကာ္မတ  ဖြြဲ႔စညး္ျခငး္ 

၈၉။ ျပည္ေထာင္စိုအစ ိုးရအဖြြဲ႔သည ္ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းဆ ိုငရ္ာ လိုပ္ငန္းေကာ္မတ က ို ေအာက္ပါအတ ိုငး္ ဖြြဲ႔စည္း 
လ ိုက္သည။္ 

၉၀။ ၀န္ႀက းဌာန [ဥပမာ- သယယ္ူပ ို႔ေဆာင္ေရးႈွႏင့္ ဆကသ္ြယ္ေရး ၀န္ႀက းဌာန] အားဆံိုးျဖတထ္ည့္သြင္းရန္  

၉၁။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းဆ ိုင္ရာ လိုပ္ငနး္ေကာ္မတ က ို ေအာက္ပါပိုဂၢ ဳလမ္ ားျဖင့္ ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာငရ္မည္။ 

 က။ (ျပည္ေထာင္စို ၀န္ႀက း၊ သယယ္ူပ ို႔ေဆာင္ေရးႈွႏင့္ ဆယသ္ြယ္ေရး ၀န္ႀက းဌာန)  ဥကၠဌ 

ခ။ (ျပည္ေထာင္စို ၀န္ႀက း၊ သမၼတရံိုး ၀န္ႀက းဌာန)  ဒိုဥကဌၠ 

ဂ။ (ျပည္ေထာင္စို ေရ႕ွေနခ ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စို ေရ႕ွွေနခ ဳပရ္ံိုး)  အဖြြဲ႔၀င ္

ဃ။ (၀န္ႀက း သ ို႔မဟိုတ္ ဒို၀နႀ္က း၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀက းဌာန)  အဖြြဲ႔၀င ္

င။ (၀န္ႀက း သ ို႔မဟိုတ္ ဒို၀န္ႀက း၊ ျပညထ္ြဲေရး ၀န္ႀက းဌာန)  အဖြြဲ႔၀င ္

စ။ (ရြဲခ ဳပ္၊ ျမန္မာ့ရြဲတပ္ဖြြဲ႔)  အဖြြဲ႔၀င ္

ဆ။ (အႀက းအကြဲ၊ အမ  ဳးသားဆ ိုကဘ္ာလံိုၿခံဳေရး ဗဟ ိုဌာန) အဖြြဲ႔၀င ္

ဇ။ (အႀက းအကြဲ၊ ျမန္မာအ့သ ဥာဏ္ပစၥည္း မူပ ိုင္ခြင့္ရံိုး) အဖြြဲ႔၀င ္

ဈ။ [သင့္ေတာ္သည့္ ပိုဂၢ ဳလအ္ား အတြင္းေရးမ းအျဖစခ္န္႔အပ္ရန္] 

၉၂။ [ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းဆ ိုင္ရာ လိုပ္ငနး္ေကာ္မတ ၏ ဖြြဲ႔စည္းျခင္း၊ ဖြြဲ႔စည္းပံိုႈႏွင့္ ရန္ပံိုေငြတ ို႔အား 
ေဆြးေႈႏြးထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္။] 

အခနး္ (၄၈) 

ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္ဆ ိုငရ္ာ လိုပင္နး္ေကာ္မတ ၏ အခနး္က႑ႈွႏင္ ့တာ၀နမ္ ား 

၉၃။ ဆ ိုက္ဘာမ ခင္းဆ ိုငရ္ာ လိုပ္ငန္းေကာ္မတ သည ္ ဤအပ ိုငး္တြင္ ပါရွ သည္ ့ ရည္ရြယ္ခ က္မ ားအား 
အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ မူလတာ၀နရ္ွ ေစရမည္။ ထ ို႔ေၾကာင့္ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းဆ ိုင္ရာ 
လိုပ္ငနး္ေကာ္မတ သည ္ေအာက္ပါ တာ၀န္မ ားအား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

က။ ပိုဒ္မခြြဲ (ခ)မွ (ဋ) အထ  ေဖာ္ျပပါရွ သည့္တာ၀န္မ ားအား ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အစ ိုးရဌာနမ ား၏ ဥ းေဆာင္အဖြြဲ႔ 
အစည္းအျဖစ ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 



  

 

ခ။ ျပညေ္ထာင္စိုသမၼတျမနမ္ာႈႏို င္ငံေတာ္တြင္ ကြန္ျပဴတာအလြြဲသံိုးစားမ ၊ ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္ ၿခ မ္းေျခာကမ္ ႈွႏင့္ 
အကာအကြယ္ေပးေရးဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ားအား အသ ပညာေပး မ ွေ၀ရန၊္  

ဂ။ အခန္း ၄၉ မွ ၆၂ ပါ ျပဌာန္းခ က္မ ားအား အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႈႏို င္ရန္ႈွႏင္ ့ ျပည္သလူထူို အား 
ကြန္ျပဴတာအလြြဲသံိုးစားမ ၊ ဆို က္ဘာမ ခင္း ဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ားမ ွအကာအကြယေ္ပးႈႏို င္ ရန္ လ ိုအပသ္ည့္ မူ၀ါဒ 
ခ မွတ ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ 

ဃ။ ကြန္ျပဴတာအလြြဲသံိုးစားမ ၊ ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္ ၿခ မ္းေျခာက္မ ႈွႏင္ ့ အကာအကြယ္ေပးေရးဆ ိုင္ရာ 
က စၥရပ္မ ားအတြက ္အႀကံေပးျခင္း၊ လမ္းညႊနမ္ ေပးျခင္း၊ နည္းပညာႈွႏင္ ့အျခားအကအူည မ ား ေပးအပရ္န္၊ 

င။ ျပည္ေထာင္စိုအစ ိုးရ အပါအ၀င္ အျခားအစ ိုးရဌာနမ ား ႈွႏင္ ့  ကြန္ျပဴတာအလြြဲသံိုးစားမ ၊ ဆ ိုက္ဘာမ ခင္း 
ၿခ မ္းေျခာက္မ ႈွႏင္ ့ အကာအကြယ္ေပးေရးဆ ိုငရ္ာ မူ၀ါဒမ ား ခ မတွ္ေဆာငရ္ြက ္ လိုပ္က ိုငႈ္ႏို င္ရန္ 
အႀကျံပဳေဆာင္ရြက္ရန္၊  

စ။ ကြန္ျပဴတာအလြြဲသံိုးစားမ ၊ ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္ ၿခ မ္းေျခာက္မ ႈွႏင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ားႈွႏင့္ 
သက္ဆ ိုငသ္ည့္ ပညာေပးေဆာင္ရြက္မ မ ား၊ သိုေတသနျပဳလိုပမ္ မ ား တ ိုးတက္ေစရန ္အလိုပ္ရံိုေဆြးေႈႏြးပြြဲမ ား၊ 
ေဟာေျပာပြြဲမ ား က င္းပ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း ႈွႏင္ ့ထ ိုသ ို႔ျပဳလိုပ္သည့္ အဖြြဲ႔အစည္းမ ားအား ေထာက္ပံမ့ ျပဳလိုပ္ျခငး္၊ 

ဆ။ ႈႏ ိုင္ငံျခား ကြန္ျပဴတာအလြြဲသံိုးစားမ ႈွႏင့္ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းဆ ိုင္ရာ အာဏာပ ိုင္မ ားအပါအ၀င ္ ႈႏို င္ငံတကာ 
သ ို႔မဟိုတ္ ႈႏ ိုင္င ံတကာအစ ိုးရ အဖြြဲ႔အစည္းမ ားႈွႏင္ ့ကြန္ျပဴတာအလြြဲသံိုးစားမ ၊ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္း ၿခ မး္ေျခာက္မ ႈႏွင့္ 
အကာအကြယ္ေပးေရးဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ားႈွႏင္ ့စပ္လ ဥး္၍ နည္းပညာဆ ိုင္ရာ ေဆြးေႈႏြးဖလယွ္ျခငး္ႈွႏင့္ ပူးေပါငး္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

ဇ။ ပိုဂၢလ က အဖြြဲ႔အစည္းမ ားထသံို ႔ သတင္းအခ ကအ္လက္ နည္းပညာသံိုးစြြဲေရးႈွႏင့္ ဖြ႔ံၿဖ  ဳးတ ိုးတက္ေရးတြင္ 
ဥပေဒပါအခြင့္အေရးမ ားႈွႏင့္အည  အကာအကြယ္ေပးေရး၏ အေရးပါပံိုႈႏွင္ ့ ကြန္ျပဴတာအလြြဲသံိုးစားမ ႈွႏင့္ 
ဆ ိုက္ဘာမ ခင္းမ ားအား တ ိုက္ဖ က္ရန ္အႀကံေပးေဆြးေႈႏြးျခင္း၊ 

ဈ။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္ဆ ိုင္ရာ လိုပ္ငန္းေကာ္မတ သည္ အျခားတညဆ္ြဲ ဥပေဒမ ားႈွႏင့္ ျပည္ေထာင္စိုအစ ိုးရမ ွ
သတ္မွတေ္ပးထားသည့္ ထမ္းေဆာင္ရန္ရွ သည့္ တာ၀နမ္ ားအား ေဆာငရ္ြကရ္န္၊ 

ည။ ေဖာ္ျပပါတာ၀န္မ ားအား ေကာင္းမြန္စြာထမ္းေဆာငႈ္ႏို င္ေစရန္ လ ိုအပသ္ည့္ အခ က္မ ားအား ျဖည့္စည္း 
ေဆာင္ရြကသ္ြားရန္။ 

အခနး္ (၄၉) 

တရားမ၀င ္ခ  ဳ းေဖာက၀္ငေ္ရာကျ္ခငး္ 

၉၄။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းလိုပ္ငန္း ေကာ္မတ သည ္ ကြန္ျပဴတာစနစတ္စ္ခို၏ တစ္စ တတ္စ္ပ ိုင္း သ ို႔မဟိုတ ္
တစ္ခိုလံိုးအား အခြင့္မရွ ပြဲ ရည္ရြယ္ခ ကရ္ွ ရွ  ထ ိုးေဖာက၀္င္ေရာက္သည့္ က စၥရပ္မ ားအေပၚ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္း 



  

 

အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ရန္ ဥပေဒမ၀ူါဒမ ား ခ မတွေ္ဆာင္ရြက္ရမည္။ ကြန္ျပဴတာ အခ ကအ္လက္ရယူရန ္
သ ို႔မဟိုတ ္အျခားမရ ိုးေျဖာင့္ေသာ သဘာထားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ခ  တ္ဆကထ္ားသည့္ ကြန္ျပဴတာစနစအ္ား ခ  ဳးေဖာက ္
၀င္ေရာက္ရန္ျဖစေ္စ၊ လံိုၿခံဳေရးဆ ိုငရ္ာ အစ အမံမ ားအား ခ  ဳးဖ က္၀ငေ္ရာက္ျခင္းက ို ထ ိုကြဲ့သ ို႔ျပစ္မ ေျမာကသ္ည ္
ဟိုယူဆရမည္။  

အခနး္ (၅၀) 

တရားမ၀င ္ၾကားျဖတ၀္ငေ္ရာကျ္ခငး္ 

၉၅။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းလိုပ္ငန္း ေကာ္မတ သည ္ ကြန္ျပဴတာစနစတ္စ္ခို၏ တစ္စ တတ္စ္ပ ိုင္း သ ို႔မဟိုတ ္
တစ္ခိုလံိုးအား အခြင့္မရွ ပြဲ နည္းပညာအားျဖင္ ့ ျဖစ္ေစ၊ ကြန္ျပဴတာအခ ကအ္လက ္ထိုတ္လႊင့္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ 
လွ ပ္စစ္သလံို က္မ ား ကြန္ျပဴတာစနစတ္စ္ခိုမ ွ ထိုတလ္ႊင့္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ရည္ရြယခ္ က္ရွ ရွ  
ၾကားျဖတ၀္င္ေရာကသ္ည့္ က စၥရပ္မ ားအေပၚ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္း အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ရန္ 
ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား ခ မတွ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မရ ိုးေျဖာင့္ေသာ သဘာထားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ခ  တဆ္က္ထားသည့္ 
ကြန္ျပဴတာစနစအ္ား ခ  ဳးေဖာက္ ၀ငေ္ရာက္ရန္ျဖစ္ေစ ထ ိုကြဲသ့ ို႔ျပစ္မ ေျမာက္သည ္ဟိုယဆူရမည္။  

အခနး္ (၅၁) 

အခ ကအ္လကမ္ ား ၾကားျဖတေ္ႈွႏာင့္ယကွျ္ခငး္ 

၉၆။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းလိုပ္ငနး္ ေကာ္မတ သည္ ကြန္ျပဴတာအခ က္အလကတ္စ္ခိုအား ဖ က္စ းျခင္း၊ ပ က္စ းေစျခင္း၊ 
ေျပာင္းလြဲျခငး္၊ ေဖာ္ထိုတ္ျခငး္ စသည့္တ ို႔အား အခြင့္မရွ ပြဲ ရည္ရြယ္ခ က္ရွ ရွ  ျပဳလိုပ္ၿပ း 
ျပင္းထန္ေသာထ ခ ိုကမ္ မ ားျဖစ္ေပၚေစသည့္ က စၥရပ္မ ားအေပၚ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက ္
ႈႏ ိုင္ရန္ ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား ခ မတွ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

အခနး္ (၅၂) 

စနစအ္တြငး္သို ႔ ၾကားျဖတေ္ႈွႏာငယ္ကွျ္ခငး္ 

၉၇။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းလိုပ္ငနး္ ေကာ္မတ သည ္ ကြန္ျပဴတာစနစတ္စခ္ိုအား ထည့္သြင္းျခင္း၊ ထိုတလ္ႊတ္ျခင္း၊ 
ဖ က္စ းျခင္း၊ ပ က္စ းေစျခငး္၊ ေျပာင္းလြဲျခင္း၊ ေဖာ္ထိုတ္ျခငး္ စသည့္တ ို႔အား အခြင့္မရွ ပြဲ ရည္ရြယခ္ ကရ္ွ ရွ  
ျပဳလိုပၿ္ပ း ျပင္းထန္ေသာထ ခ ိုက္မ မ ားျဖစ္ေပၚေစသည့္ က စၥရပ္မ ားအေပၚ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ 
အေရးယူေဆာင္ရြက ္ႈႏ ိုင္ရန္ ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား ခ မွတေ္ဆာင္ရြက္ရမည္။  

  



  

 

အခနး္ (၅၃) 

စကပ္စၥညး္မ ား အလြြဲသံိုးစား ျပဳလိုပျ္ခငး္ 

၉၈။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္လိုပ္ငန္း ေကာ္မတ သည ္ အခြင့္မရွ ပြဲ ရည္ရြယ္ခ က္ရွ ရွ  ျပဳလိုပသ္ည့္ 
ေအာက္ပါက စၥရပ္မ ားအေပၚ ရာဇ၀တ္ေၾကာငး္အရ အေရးိုယူေဆာင္ရြက္ႈႏို ္င္ရန္ ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား 
ခ မွတေ္ဆာင္ရြက္ ရမည္္။ 

က။ ပိုဒ္မ ၉၄ ႈွႏင္ ့ ၉၇ ပါ ျပစ္မ မ ားအား က ဴးလြန္ရန ္ ရည္ရြယခ္ က္ျဖင့္ ေအာကပ္ါတို ႔အား ထိုတလ္ိုပ္ျခငး္၊ 
ေရာင္းခ ျခင္း၊ အသံိုးခ ရန ္လက္၀ယထ္ားရွ ျခငး္၊ တငသ္ြင္းျခင္း၊ ျဖန္႔ခ  ျခင္း ႈွႏင္ ့ရရွ ႈႏ ိုင္ေအာင ္ေဆာင္ရြကသ္ည့္ 
မည္သည့္လိုပ္ရပမ္  ဳးက ိုမဆ ိုျဖစ္ေစ  

 ၁။ ပိုဒ္မ ၉၄ ႈွႏင့္ ၉၇ ပါ ျပစ္မ မ ားအား က ဴးလြန္ႈႏ ိုင္ရန ္ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ ဖန္တ းထိုတလ္ိုပ္ထားသည့္ 
ကြန္ျပဴတာ ပရ ိုဂမ္အပါအ၀င ္စက္ပစၥည္းတမ  ဳးမ  ဳး 

 ၂။ ကြန္ျပဴတာ လ ွ ဳ႕၀ကွ္စကားလံိုး၊ ကိုတန္ံပါတ္ သ ို႔မဟိုတ္အျခား ကြန္ျပဴတာ စနစ္၏ တစ္စံိုတစ္ပ ိုင္း 
သ ို႔မဟိုတ ္တစ္ခိုလံိုးအား ၀ငေ္ရာက္ႈႏို င္သည့္ အခ က္အလက္ တစ္စံိုတစ္ရာ  

ခ။ ပိုဒ္မ ၉၄ ႈွႏင္ ့၉၇ ပါ ျပစ္မ မ ားအား က ဴးလြန္ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ ပိုဒ္မခြြဲ (က) ၁ ႈွႏင့္ ၂ ပါ ပစၥည္းမ ားအား 
လက္၀ကထ္ားရွ ျခငး္။ 

၉၉။ အခန္း ၅၃ ပါ အေရးယေူဆာင္ရြက္မည့္ က စၥရပ္မ ားသည္ ပိုဒ္မ ၉၄ ႈွႏင္ ့၉၇ ပါ ျပစ္မ မ ားအား က ဴးလြန္ရန ္
ရည္ရြယ္ခ ကမ္ရွ ပြဲ ပိုဒ္မ ၉၈ ပါ ပစၥည္းမ ားအား ကြန္ျပဴတာစနစတ္စခ္ိုအား တရား၀င္စစ္ေဆးရန ္သ ို႔မဟိုတ ္
အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ ထိုတလ္ိုပ္ျခငး္၊ ေရာငး္ခ ျခင္း၊ သံိုးစြြဲရန္ ရယူျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း၊ ျဖန္႔ခ  ျခင္းႈွႏင့္ 
လက္၀ယထ္ားရွ ျခငး္ အတြက္ ျပစ္မ ေျမာကသ္ညဟ္ို ယဆူခ က္မရွ ေစရ။  

အခနး္ (၅၄) 

ကြနျ္ပဴတာဆကစ္ပ ္အတိုျပဳလိုပျ္ခငး္ 

၁၀၀။ ဆ ိုက္ဘာမ ခင္းလိုပင္န္း ေကာ္မတ သည္ အခ ကအ္လကတ္စ္ရပ္အား မူရင္းပံိုစ ံ ေျပာငး္လြဲေစရန ္
ထည့္သြင္းျခင္း၊ ထိုတ္လႊတ္ျခင္း၊ ဖ က္စ းျခင္း၊ ပ က္စ းေစျခင္း၊ ေျပာင္းလြဲျခင္း၊ ေဖာ္ထိုတ္ျခင္း စသည့္တ ို႔အား 
အခြင့္မရွ ပြဲ ရည္ရြယ္ခ က္ရွ ရွ  ျပဳလိုပ္ၿပ း ျပင္းထန္ေသာထ ခ ိုက္မ မ ားျဖစ္ေပၚေစသည့္ က စၥရပ္မ ားအေပၚ 
ရာဇ၀တေ္ၾကာင္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ရန္ ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား ခ မွတေ္ဆာင္ရြကရ္မည္။  

  



  

 

အခနနး္ (၅၅) 

ကြနျ္ပဴတာဆကစ္ပ ္လ မလ္ညျ္ခငး္ 

၁၀၁။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းလိုပ္ငန္း ေကာ္မတ သည ္ အခြင့္မရွ ပြဲ ရည္ရြယ္ခ က္ရွ ရွ  ျပဳလိုပ္သည္ ့
ေအာက္ပါက စၥရပ္မ ားအေပၚ ရာဇ၀တ္ေၾကာငး္အရ အေရးိုယူေဆာင္ရြက္ႈႏို ္င္ရန္ ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား 
ခ မွတေ္ဆာင္ရြက္ ရမည္္။ 

အျခားသ ူ တစ္ဥ း၏ ပ ိုင္ဆ ိုင္မ  တစ္စံိုတစ္ရာအား စ းပြားေရးဆ ိုင္ရာ အက  ဳးအျမတ္ရရွ ႈႏ ိုင္ေစရန ္
မ မ အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူ အတြကျ္ဖစ္ေစ မရ ိုးေျဖာင့္ေသာ ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ ေအာက္ပါတ ို႔အား ျပဳလိုပ၍္ 
ရယလူွွ င္ 

က။ ကြန္ျပဴတာ အခ ကအ္လက္တစစ္ံိုတစ္ရာအား ထည့္သြင္းျခင္း၊ ေျပာင္းလြဲျခင္း၊ ဖ က္စ းျခင္းႈွႏင့္ ထ န္းခ ဳပ္ျခင္း  

ခ။ ကြန္ျပဴတာ စနစတ္စ္ရပ၏္ လိုပ္ေဆာင္မ အား ၾကားျဖတ္၀င္ေရာက္ျခင္း 

အခနး္ (၅၆) 

ကေလးသငူယ ္ညစည္မး္ရိုပသ္ ံ

၁၀၂။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းလိုပ္ငန္း ေကာ္မတ သည ္ အခြင့္မရွ ပြဲ ရည္ရြယ္ခ က္ရွ ရွ  ျပဳလိုပ္သည္ ့
ေအာက္ပါက စၥရပ္မ ားအေပၚ ရာဇ၀တ္ေၾကာငး္အရ အေရးိုယူေဆာင္ရြက္ႈႏို ္င္ရန္ ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား 
ခ မွတေ္ဆာင္ရြက္ ရမည္္။  

က။ ကြန္ျပဴတာစနစ္တစ္ရပအ္ား အသံိုးျပဳ၍ျဖန္႔ခ  ရန္ ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ ကေလးသူငယ္ညစ္ညမ္းရိုပသ္ံမ ားအား 
ထိုတ္လိုပျ္ခင္း၊ 

ခ။ ကြန္ျပဴတာစနစတ္စ္ရပအ္ား အသံိုးျပဳ၍ ကေလးသငူယ္ညစ္ညမ္းရိုပသ္ံမ ားအား ရယႈူႏို င္ေစရန ္ ျပဳလိုပျ္ခင္း 
သ ို႔မဟိုတ ္ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ 

ဂ။ ကြန္ျပဴတာစနစတ္စ္ရပအ္ား အသံိုးျပဳ၍ ကေလးသူငယ္ညစ္ညမ္းရိုပသ္ံမ ားအား ျဖန္႔ခ  ျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္
ထိုတ္လႊင့္ျခင္း၊ 

ဃ။ မ မ က ိုယတ္ ိုင ္ သို ႔မဟိုတ္ တျခားသတူစ္ဥ းအတြက ္ ကြန္ျပဴတာစနစတ္စ္ရပအ္ား အသံိုးျပဳ၍ 
ကေလးသူငယ္ညစ္ညမ္းရိုပသ္ံမ ားအား ရယူျခငး္၊ 

င။ ကေလးသူငယ္ညစ္ညမ္းရိုပ္သမံ ားအား ကြန္ျပဴတာစနစ္တစရ္ပတ္ြင္ သ ို႔မဟိုတ္ အျခားသ ိုေလာွင္ေရး 
စက္ပစၥည္းတစ္စံိုတစ္ရာတြင္ သ မး္ဆညး္ထားရွ ျခင္း၊  

၁၀၃။ အထကပ္ါ ပိုဒ္မ ၁၀၂ တြင္ပါရွ သည့္ ကေလးသူငယ္ညစ္ညမ္းရိုပသ္ံ ဟသူည့္ စကားရပ္တြင္ ေအာက္ပါ 
ရိုပ္ပံိုမ ားပါ၀ငသ္ည့္ ပစၥည္းမ ား ပါ၀င္သညဟ္ို မွတယ္ူရမည္။ 



  

 

က။ လ ငအ္သားေပး ပံိုရ ပ္တစ္ခိုတြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ပိုဂၢ ဳလ္ပါ၀င္ေနျခငး္၊ 

ခ။ အရြယ္မေရာက္ေသးဟို ယဆူရသည့္ ပိုဂၢ ဳလအ္ား လ င္အသားေပးပံိုရ ပ္တစ္ခိုတြင္ ပါ၀င္ေနျခင္း၊ 

ဂ။ အရြယ္မေရာက္ေသးသအူား က ိုယ္စားျပဳသည့္ ပံိုရ ပမ္ ားအား လ ငအ္သားေပးပံိုရ ပ္တစ္ခိုတြင္ ပါ၀ငေ္နျခင္း၊ 

၁၀၄။ “အရြယ္မေရာက္ေသးသူ” ဟသူည့္ စကားရပသ္ည ္အသက ္၁၈ႈွႏစ္ေအာက္ရွ သ ူအားလံိုးပါ၀ငသ္ည္။ 

အခနး္ (၅၇) 

က ဴးလြနရ္န ္ႀက ဳ းစားျခငး္ႈွႏင့္ အားေပးကညူ ျခငး္ 

၁၀၅။ ဆ ိုက္ဘာမ ခင္းလိုပင္န္း ေကာ္မတ သည္ ပိုဒ္မ ၉၄ မွ ၁၀၅ ပါ ျပစ္မ မ ားအား ရည္ရြယခ္ ကရ္ွ ရွ  
အားေပးကညူ သည့္ က စၥရပ္မ ားအေပၚ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ အေရးိုယူေဆာင္ရြက္ႈႏို ္င္ရန္ ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား 
ခ မွတေ္ဆာင္ရြက္ ရမည္္။  

၁၀၆။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းလိုပ္ငန္း ေကာ္မတ သည ္ပိုဒ္မ ၉၅၊ ၉၆၊ ၉၇၊ ၁၀၀၊ ၁၀၁၊ ၁၀၂ (က) ႈွႏင္ ့၁၀၂ (ဂ) ပါ 
ျပစ္မ မ ားအား ရည္ရြယ္ခ က္ရွ ရွ  က ဴးလြန္ရန္ ႀက ဳးစားသည့္ က စၥရပ္မ ားအေပၚ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ 
အေရးိုယူေဆာင္ရြက္ႈႏို ္င္ရန္ ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား ခ မွတေ္ဆာင္ရြက္ ရမည္္။  

အခနး္ (၅၈) 

အဖြြဲ႔အစညး္၏ တာ၀နရ္ွ မ  

၁၀၇။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းလိုပ္ငန္း ေကာ္မတ သည ္တစ္ဥ းျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ အဖြြဲ႔အစည္းျဖင့္ အက  ဳးေက းဇူးအလ ို႔ငွာ 
ဥ းေဆာင္၍ ဤအပ ို္င္းပါျပစမ္ မ ားအား က ဴးလြန္သည့္ အဖြြဲ႔အစညး္မ ားအား သ ို႔မဟိုတ္ ဥ းေဆာငသ္ူအား 
အခြင့္မရွ ပြဲ ရည္ရြယ္ခ ကရ္ွ ရွ  က ဴးလြန္သည့္ က စၥရပ္မ ားအေပၚတြင္ ေအာက္ပါတ ို႔အား အေျခခ၍ံ  
ရာဇ၀တေ္ၾကာင္းအရ အေရးိုယူေဆာင္ရြက္ႈႏို ္င္ရန္ ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား ခ မွတေ္ဆာင္ရြကရ္မည္္။ 

က။ ၄င္းအဖြြဲ႔အစည္းထံတြင္ က ိုယ္စားျပဳသည့္အခြင့္အာဏာ  

ခ။ အဖြြဲ႔အစည္း၏ က ိုယ္စား ဆံိုးျဖတ္ပ ိုငခ္ြင့္၊  

ဂ။ အဖြြဲ႔အစည္းအား ထ န္းခ ဳပ္ပ ိုင္ခြင့္ 

၁၀၈။ ပိုဒ္မ ၁၀၈တြင္ ေဖာ္ျပပါရွ သည့္အျပင္ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္း လိုပင္န္းေကာ္မတ သည္ လူပိုဂၢ ဳလတ္စဥ္ း၏ 
အဖြြဲ႔အစည္းေပၚတြင္ ထ န္းခ ဳပ္မ မရွ ေသာ္လည္း ၄င္း၏အက  ဳးေက းဇူးအတြက ္က ဴးလြန္သည့္က စၥရပ္မ ားအေပၚ 
ရာဇ၀တေ္ၾကာင္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုိုင္ရန္ ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား ခ မွတေ္ဆာင္ရြကရ္မည္။ 

၁၀၉။  အခန္း ၅၈ ပါ အဖြြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္၏ တာ၀နသ္ည ္ ျပစ္မ ေၾကာင့္သ ို႔မဟိုတ္ တရားမေၾကာင့္ သ ို႔မဟိုတ္ 
စ မံခန္႔ခြဲြေရးဆ ိုင္ရာ နည္းလမ္းမ ားအရ အေရးိုယူႈႏို င္သည္။ ထ ိုတာ၀နသ္ည ္ ၄ငး္ျပစ္မ အား က ဴးလြန္ခြဲသ့ည္ ့
ပိုဂၢ ဳလ၏္ ျပစမ္ ဆ ိုင္ရာ အျပစဒ္ါဏ္မ ားႈွႏင့္ သက္ဆ ိုင္ျခင္းမရွ ေစရ။ 



  

 

အခနး္ (၅၉) 

အေရးယျူခငး္ႈွႏင့္ ျပစဒ္ါဏ္မ ား 

၁၁၀။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္ လိုပ္ငန္းေကာ္မတ သည ္ပိုိုဒ္မ ၉၄ မွ ၁၀၇ အထ  ျပဌာန္းပါရွ သည့္ ျပစ္မ မ ားက ို က ဴးလြန္မ  
မ ားအား သင့္ေတာ္ၿပ း မနွ္ကန္မ ရွ သည့္ အက ဥ္းခ ထားျခင္းအပါအ၀င္ အျခားျပစ္ဒါဏ္မ ားေပးအပ္ႈႏို င္ရန ္
ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား ခ မွတလ္ိုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

၁၁၁။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္း လိုပင္န္းေကာ္မတ သည္ အခန္း ၅၈ တြင္ ျပဌာန္းပါရွ သည့္ ျပစ္မ မ ားက ို က ဴးလြန္သည္ ့
အဖြြဲ႔အစည္းမ ားအား သင့္ေတာ္ၿပ း မွန္ကန္မ ရွ သည့္  ေငြဒါဏ္မ ား အပါအ၀င္ အျခားျပစ္ဒါဏ္မ ားေပးအပ္ႈႏို င္ရန္ 
ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား ခ မွတလ္ိုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

အခနး္ (၆၀) 

လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္မ ား 

၁၁၂။ ဆ ိုက္ဘာမ ခင္း လိုပ္ငန္းေကာ္မတ သည ္အထူးမ ခင္းေရးရာ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမ မ ား ျပဳလိုပ္ႈႏို င္ရန္ လိုပ္ပ ိုငခ္ြင့္ 
ႈႏွင့္လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ား ခ မတွ္ႈႏို င္ရန ္လ ိုအပသ္ည့္ ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား ခ မတွလ္ိုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

၁၁၃။ ပိုဒ္မ ၁၁၉တြင္ သ းျခားစ ေဖာ္ျပထားသည္မွအပ ပိုဒမ္ ၁၁၃တြင္ ျပဌာနး္ထားသည္ ့လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္ႈႏွင့္ လိုပထ္ံိုး 
လိုပ္နည္းမ ားသည့္ ေအာကပ္ါတ ို႔အေပၚ သက္ေရာက္မ ရွ ရမည္။ 

က။ ပိုဒ္မ ၉၄ မွ ၁၀၇ အထ  ျပဌာန္းထားသည့္ ျပစ္မ မ ား  

ခ။ ကြန္ျပဴတာစနစတ္စ္ရပအ္ား အသံိုးျပဳ၍ က ဴးလြန္သည့္ အျခားျပစ္မ မ ား 

ဂ။ ျပစ္မ တစစ္ံိုတစ္ရာအတြက္ အ လကထ္ေရာနစ္ပံိုစံျဖင့္ ရရွ သည့္ သကေ္သခံပစၥည္းမ ား သ မ္းဆညး္ျခင္း 

၁၁၄။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္ လိုပင္န္းေကာ္မတ သည္ ဤအပ ိုင္းတြင္ ေပးအပ ္ထားသည့္ ၄င္း၏လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္မ ားအား 
အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သတူပါး၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆ ိုငရ္ာ လြတလ္ပ္မ ႈွႏင့္ 
အကာအကြယ္ေပးထားမ အား ထ ခ ိုက္ျခင္းမရွ ေစရန ္ လိုပ္ေဆာငရ္မည္။ ထ ိုသ ို႔ဆ ိုရာတြင္ ၄င္း၏ 
လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္မ ားအား ကန္႔သတ္၍ ဥပေဒႈွႏင့္အည  အသံိုးခ ျခင္းတ ို႔ပါ၀ငသ္ည္။ တရားမွ တမ ရွ ေစရန္ အလ ို႔ငွာ 
ဤအပ ိုင္းပါ လိုပ္ပ ိုငခ္ြင့္မ ားအား အသံိုးခ ရာတြင္ ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္ လိုပင္န္းေကာ္မတ  အေနျဖင့္ 
အျခားပိုဂၢ ဳလ္မ ား၏ အခြင့္အေရးမ ား၊ တာ၀နမ္ ားႈွႏင့္ ဥပေဒမ ား ေပးအပထ္ားသည့္ အက  ဳးအျမတ္မ ားအား 
ထ ခ ိုက္ျခင္းမရွ ေစရန္ ဆင္ျခင္လိုပ္ေဆာငရ္မည္။ 

၁၁၅။ ဆ ိုက္ဘာမ ခင္း လိုပ္ငန္းေကာ္မတ သည္ သကဆ္ ိုင္ရာအာဏာပ ိုင္မ ားအေနျဖင့္ ထ န္းသ မ္းထားသည့္ 
ကြန္ျပဴတာအခ ကအ္လက ္တစ္စံိုိုတစ္ရာသည ္ ပ က္စ းရန္ သ ို႔မဟိုတ ္ ဖ က္စ းႈႏို င္သည့္အေျခအေနတြင္ရွ သည ္
ဟို ယဆူပါက ထ န္းသ မး္ထားရန္ သ ို႔မဟိုတ ္ထ ိုကြဲသ့ ိုျပဳလိုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားႈႏ ိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ႈႏို င္ရန္ 
လ ိုအပ္သည့္ ဥပေဒမူ၀ါဒမ ားအား ခ မတွအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ္ရမည္။ ထ ိုကြဲ့သ ို ထ နး္သ မထ္ားရာတြင္ အဆ ိုပါ 



  

 

ကြန္ျပဴတာအခ ကအ္လကအ္ား ရက္ေပါင္း ၉၀ ထက္မပ ိုေစပြဲ မူရင္းပံိုစံမပ က္ ထ န္းသ မ္းထားရွ ရန္ တာ၀န္ရွ ေစ 
မည္။ ထ ိုကြဲသ့ ို႔ ညႊန္ၾကားခ က္မ  ဳးအား ထပမ္ံ၍သကတ္န္းတ ိုးလ ိုက တ ိုးႈႏို င္သည္။ ဆ ိုက္ဘာမ ခင္း လိုပ္ငနး္ေကာ္ 
မတ သည ္သကဆ္ ိုင္ရာလွ  ႕၀ွက္ခ က ္ဥပေဒႈွႏင့္အည  အခ ဳပသ္ား သ ို႔မဟိုတ ္အျခား ပိုဂၢ ဳလအ္ား သတ္မွတထ္ား 
သည့္ အခ  နက္ာလတစ္ခိုအတြင္း လွွ  ဳ႕၀ွကထ္ားရွ ရန ္ ညႊန္ၾကားႈႏို င္သည့္ အခြင့္အာဏာေပးရနလ္ ိုအပ္သည့္ 
ဥပေဒလိုပထ္ံိုး လိုပ္နည္းမ ား ခ မတွ္လိုပ္ေဆာင္ရမည္။ ဤပိုဒ္မတြင္ပါရွ သည့္ လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္ႈႏွင့္ လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္း 
မ ားသည ္ပိုဒ္မ ၁၁၃ ႈွႏင္ ့၁၁၅ ျပဌာနး္ခ က္မ ားႈွႏင့္အည  ျဖစ္ေစရမည္။ 

၁၁၆။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္း လိုပ္ငန္းေကာ္မတ သည ္လိုပ္ငန္းအခ က္အလက္ (traffic data) အား ပိုဒမ္ ၁၁၆ႈွႏင္ ့အည  
ေအာက္ပါအေျခအေနမ ားအတြက္ ထ န္းသ မး္ထားရွ ေစရန္ လ ိုအပသ္ည့္ ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား ခ မတွလ္ိုပ္ေဆာင္ရ 
မည္။  

က။ လိုပ္ငန္းအခ ကအ္လက္မ ားအား ၀န္ေဆာင္မ ေပးသတူစ္ဥ း သ ို႔မဟိုတ္ တစဥ္ းထက္ပ ိုသည့္ ၀န္ေဆာငမ္  
ေပးသမူ ား ေပးပ ို႔သည့္အခ  နတ္ြင္ ပါ၀င္ေနသည္႔အခ ကက္ ို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ မလ ိုအပ္ပြဲ ထ န္းသ မ္းထားျခင္း၊ 

ခ။ သကဆ္ ိုင္ရာ အာဏာပ ိုငသ္ို ႔မဟိုတ ္၄င္းတ ို႔မွ တာ၀န္ေပးအပထ္ားသည့္ လပူိုဂၢ ဳလထ္သံ ို႔ ၀န္ေဆာငမ္ ေပးအပ ္
သူမ ားႈွႏင့္ လမ္းေၾကာင္းအား ခြြဲျခားသ ရွ ေစႈႏ ိုင္ရန ္ လံိုေလာက္သည့္ အခ ကအ္လက္ပမာဏအား ထ နး္သ မ္း 
ထားရွ ရမည္။ 

ဤပိုဒ္မတြင္ပါရွ သည့္ လိုပပ္ ိုင္ခြင့္ႈႏွင့္ လိုပထ္ံိုးလိုပန္ည္းမ ားသည ္ ပိုဒမ္ ၁၁၃ ႈွႏင္ ့ ၁၁၅ ပါ ျပဌာနး္ခ က္မ ားႈွႏင့္ 
အည ျဖစ္ေစရမည္။ 

၁၁၇။  ဆို ကဘ္ာမ ခင္း လိုပ္ငန္းေကာ္မတ သည္ ေအာက္ပါတ ို႔အား သကဆ္ ိုင္ရာအာဏာပ ိုငမ္ ား အေနျဖင္ ့
လိုပ္ေဆာင္ႈႏ ိုင္ေစရန ္အခြင့္အာဏာ ေပးအပ္ႈႏ ိုင္မည့္ ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား ခ မတွလ္ိုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

က။ ျပည္ေထာငစ္ိုသမၼတ ျမန္မာႈႏ ိုင္ငံနယ္နမ တ္အတြင္း အသံိုးျပဳသည့္ နည္းပညာမ ားအား 
စာရင္းေကာကယ္ူရန္ သ ို႔မဟိုတ္ မတွတ္မ္းေကာကယ္ူရန္၊  

ခ။ ၀န္ေဆာင္မ ေပးအပသ္ူအား ၄င္း၏တတ္စြမး္ႈႏို င္သမွ  အေျခအေနထ  ေအာက္ပါတ ို႔အားျပဳလိုပ္ရန ္
ညႊန္ၾကားျခင္း၊ 

 ၁။ ျပည္ေထာင္စိုသမၼတ ျမန္မာႈႏ ိုင္ငံနယ္နမ တအ္တြင္း အသံိုးျပဳသည့္ နည္းပညာမ ားအား 
စာရင္းေကာကယ္ူရန္ သ ို႔မဟိုတ္ မတွတ္မ္းေကာကယ္ူရန္၊ 

 ၂။ ကြန္ျပဴတာစနစတ္စ္ရပ္အား အသံိုးျပဳ၍ ျပည္ေထာင္စိုသမၼတျမန္မာႈႏ ိုင္ငံအတြင္း 
ျဖန္႔ေ၀လွ က္ရွ သည့္ လိုပ္ငနး္ အခ ကအ္လက္မ ားအား စာရငး္ေကာကယ္ူျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ 
မွတတ္မ္းေကာကယ္သူည့္ သက္ဆ ိုငရ္ာအာဏာပ ိုင္ မ ားႈႏွင့္ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႈွႏင့္ အကူအည ေပးအပ္ရန္။ 

ဆ ိုက္ဘာမ ခင္းလိုပ္ငန္း ေကာ္မတ သည္ ပိုဒ္မပါ လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္မ ား အသံိုးျပဳျခင္းႈွႏင့္ ဆကစ္ပ္သည့္ သတင္းအခ က ္
အလက္မ ားအား ၀နေ္ဆာင္မ ေပးအပသ္ူမ ားအေနျဖင့္ လွ  ဳ႕၀ကွ္ထ နး္သ မ္းထားရန္ ညႊန္ၾကားႈႏို င္သည့္ 



  

 

ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား ခ မတွလ္ိုပ္ေဆာင္ရမည္။ ဤပိုဒ္မတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္ႈႏွင့္ လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ား 
သည ္ပိုဒ္မ ၁၁၃ ႈွႏင္ ့၁၁၅ ပါျပဌာန္းခ ကမ္ ားအတ ိုင္း ျဖစေ္စရမည္။ 

၁၁၈။ ဆို က္ဘာမ ခင္း လိုပ္ငန္းေကာ္မတ သည ္သကဆ္ ိုငရ္ာအာဏာပ ိုင္မ ား အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ ားအရ 
သတ္မွတဆ္ံိုးျဖတ္သည့္ ျပစ္မ မ ားအပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ေစရန္ အခြင့္အာဏာ ေပးအပ္ႈႏ ိုင္မည့္ 
ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား ခ မွတလ္ိုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

က။ ျပည္ေထာငစ္ိုသမၼတ ျမန္မာႈႏ ိုင္ငံနယ္နမ တ္အတြင္း အသံိုးျပဳသည့္ နည္းပညာမ ားအား 
စာရင္းေကာကယ္ူရန္ သ ို႔မဟိုတ္ မတွတ္မ္းေကာကယ္ူရန္၊  

ခ။ ၀န္ေဆာင္မ ေပးအပသ္ူအား ၄င္း၏တတ္စြမး္ႈႏို င္သမွ  အေျခအေနထ  ေအာက္ပါတ ို႔အားျပဳလိုပ္ရန္ 
ညႊန္ၾကားျခင္း၊ 

 ၁။ ျပည္ေထာင္စိုသမၼတ ျမန္မာႈႏ ိုင္ငံနယ္နမ တအ္တြင္း အသံိုးျပဳသည့္ နည္းပညာမ ားအား 
စာရင္းေကာကယ္ူရန္ သ ို႔မဟိုတ္ မတွတ္မ္းေကာကယ္ူရန္၊ 

 ၂။ ကြန္ျပဴတာစနစတ္စ္ရပ္အား အသံိုးျပဳ၍ ျပည္ေထာင္စိုသမၼတျမန္မာႈႏ ိုင္ငံအတြင္း 
ျဖန္႔ေ၀လွ က္ရွ သည့္ လိုပ္ငနး္ အခ ကအ္လက္မ ားအား စာရငး္ေကာကယ္ူျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ 
မွတတ္မ္းေကာကယ္သူည့္ သက္ဆ ိုငရ္ာအာဏာပ ိုင္ မ ားႈႏွင့္ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႈွႏင့္ အကူအည ေပးအပ္ရန္။ 

ဆ ိုက္ဘာမ ခင္းလိုပ္ငန္း ေကာ္မတ သည္ ပိုဒ္မပါ လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္မ ား အသံိုးျပဳျခင္းႈွႏင့္ ဆကစ္ပ္သည့္ သတင္းအခ က ္
အလက္မ ားအား ၀နေ္ဆာင္မ ေပးအပသ္ူမ ားအေနျဖင့္ လွ  ဳ႕၀ကွ္ထ နး္သ မ္းထားရန္ ညႊန္ၾကားႈႏို င္သည့္ 
ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား ခ မတွလ္ိုပ္ေဆာင္ရမည္။ ဤပိုဒ္မတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္ႈႏွင့္ လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ား 
သည ္ပိုဒ္မ ၁၁၃ ႈွႏင္ ့၁၁၅ ပါျပဌာန္းခ ကမ္ ားအတ ိုင္း ျဖစေ္စရမည္။ 

အခနး္ (၆၁) 

အာဏာသကေ္ရာကမ္  နယပ္ယ ္

၁၁၉။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္း လိုပ္ငန္းေကာ္မတ သည ္ပိုဒ္မ ၉၄ ႈွႏင့္ ၁၀၇ ပါ ျပစ္မ မ ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ႈႏို င္ရန ္
အာဏာသက္ေရာက္မ နယ္ပယ္ သတ္မတွ္ႈႏ ိုင္မည့္ ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား ခ မွတအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ္ရမည္။ 

က။ ျပည္ေထာင္စိုသမၼတ ျမန္မာႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ နယ္နမ တအ္တြင္း  

ခ။ ျပည္ေထာငစ္ိုသမၼတ ျမနမ္ာႈႏ ိုင္ငံေတာ္ အလံအား လႊင့္ထူေမာင္းႈွႏင္ေနသည့္ သေဘာ ေပၚတြင္  

ဂ။ ျပည္ေထာငစ္ိုသမၼတ ျမနမ္ာႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ဥပေဒႈွႏင့္အည  မွတပ္ံိုတင္ထားသည့္ ေလယ ာဥ္ေပၚတြင္  

ဃ။ အကယ္၍ ျပစ္မ သည ္ က ဴးလြန္ခြဲသ့ည့္ေနရာတြင္ အေရးယူႈူႏို င္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္ အဆ ိုပါျပစ္မ အား 
ႈႏို င္ငံတစ္ႈႏို င္၏ အာဏာသက္ေရာက္မ  မရွ သည့္ေနရာတြင္ က ဴးလြန္ပါက ျပည္ေထာင္စိုသမၼတ 
ျမန္မာႈႏို င္ငံေတာ္၏ ႈႏို ္င္ငံသားျဖစလ္ွ င ္



  

 

၁၂၀။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္း လိုပင္န္းေကာ္မတ သည္ ဤအခန္း ၆၂ ပါ ျပဌာန္းခ က္မ ားအတို င္း လႊြဲေျပာင္းႈႏို င္သည့္ 
ျပစ္မ မ ားအား ပိုဒ္မ ၂၂.၃ ဘူဒါပက္စ ္ကြန္ဗငး္ရွင္းအတို င္း ေဆာင္ရြက္ႈႏို င္ရန္ လ ိုအပသ္ည့္ ဥပေဒႈွႏင္ ့အျခား 
လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ား ခ မတွအ္ေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ရမည္။ 

အခနး္ (၆၂) 

ႈႏ ိုငင္တံကာႈွႏင့္ ပးူေပါငး္ေဆာငရ္ြကျ္ခငး္ 

၁၂၁။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္ လိုပ္ငနး္ေကာ္မတ သည ္ ဘူဒါပက္စ ္ ကြန္ဗငး္ရွင္း၏ အခန္း ၃ (ႈႏို င္ငံတကာ 
ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္ျခင္းပါ ျပဌာန္းခ က္မ ားႈွႏင့္အည  မ ခင္းေရးရာ က စၥရပ္မ ား၊ ႈွႏစ္ဥ းသေဘာတူ ေဆာင္ရြကထ္ား 
သည့္ က စၥရပ္မ ားႈွႏင့္ ျပညတ္ြင္းဥပေဒမ ားႈွႏင့္အည  ေဆာင္ရြကသ္ည့္ က စၥရပ္မ ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကႈ္ႏို င္ 
ရန္ လ ိုအပသ္ည့္ ဥပေဒမူ၀ါဒမ ား ခ မွတအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ္ရမည္။ 

 

အခနး္ (၆၃) 

ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္ လိုပင္နး္ေကာ္မတ ၏ လိုပပ္ ိုငခ္ြင့္မ ား 

၁၂၂။ ဤဥပေဒႈွႏင္တကြ အျခားသကဆ္ ိုင္ရာဥပေဒမ ားအရ ဆ ိုက္ဘာမ ခင္း လိုပင္န္းေကာ္မတ သည္ ၄င္း၏ 
တာ၀န္မ ားအား ေက ပြန္စြာ ထမ္းေဆာငႈ္ႏ ိုင္ေစရန္ လ ိုအပ္သည့္ က စၥရပ္မ ားအား လိုပ္ေဆာငပ္ ိုင္ခြင့္ရွ သည္။  

၁၂၃။ ပိုဒ္မ ၁၂၂ ပါ အေထြေထြလိုပ္ပ ိုင္ခြင့္အား ကန္႔သတျ္ခင္းမရွ ေစပြဲ ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္ လိုပ္ငနး္ေကာ္မတ သည ္
ေအာက္ပါတ ို႔အား လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္ရွ သည္။ 

က။ အခန္း ၄၉ မွ ၆၂ အရ ထိုတ္ျပနသ္ည့္ စည္းမ ည္းမ ားအား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ပ ိုင္ခြင့္ ႈွႏင့္ လႊတ္ေတာ္ သ ို႔ 
တင္ျပအတည္ျပဳ ပ ိုင္ခြင္ ့ 

ခ။ ဤအပ ိုင္းပါ ကြန္ျပဴတာအလြြဲသံိုးစားျပဳျခင္း၊ ဆ ိုက္ဘာမ ခင္း ကာကြယ္ျခင္းႈွႏင့္ ကိုစားျခင္းဆ ိုင္ရာ 
က စၥရပ္မ ားအတြက ္ လ ိုအပသ္ည့္ လမး္ညႊန္မ မ ား စသံတ္မတွ္ခ က္မ ား၊ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား 
ခ မွတအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 

ဂ။ ကြန္ျပဴတာအလြြဲသံိုးစားျပဳျခင္း၊ ဆ ိုကဘ္ာမ ခငး္ ကာကြယ္ျခင္းႈွႏင့္ ကိုစားျခငး္ဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ားအတြက္ 
အျခားပိုဂၢဳ လ္မ ား (ျပည္ေထာငစ္ိုသမၼတျမန္မာႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ ျပင္ပႈွႏင့္ ျပညတ္ြင္းရွ ) ႈွႏင္ ့
ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ျခင္း၊ 

ဃ။ ကြန္ျပဴတာအလြြဲသံိုးစားျပဳျခင္း၊ ဆ ိုက္ဘာမ ခင္း ကာကြယ္ျခင္းႈွႏင့္ ကိုစားျခင္းဆ ိုင္ရာ က စၥရပ္မ ားအတြက ္
အျခားပိုဂ ၢဳလ္မ ားႈွႏင့္ ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ သ းျခားစ ျဖစ္ေစ သင္တန္းမ ား ပ ို႔ခ ျခင္း၊ သတင္းအခ က္အလက္မ ား 
ေကာကယ္ူျခင္း၊ တရား၀င္ အသ အမတွ္ျပဳ လက္မတွ္ထိုတ္ေပးျခငး္ ႈွႏင္ ့ ပညာသငဆ္ိုေပးအပ္ျခင္း 
စသညတ္ ို႔အား ျပဳလိုပ္ႈႏို င္ျခင္း၊ 



  

 

င။ ဤဥပေဒပါ တာ၀န္မ ားအား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႈႏ ိုင္ေစရန္ လ ိုအပ္သည့္အစ အမံမ ား ခ မတွ ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႈွႏင္ ့သေဘာတူစာခ ဳပ္မ ား ခ ဳပဆ္ ိုႈႏ ိုင္ျခင္း၊  

စ။ သကဆ္ ိုင္ရာ လိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းမ ားႈွႏင့္ အည  မည့္သည့္ပိုဂၢ ဳလျ္ဖင့္ျဖစ္ေစ အဖြြဲ႔အစည္း ပူးေပါင္းတည္ေထာင ္
ျခင္း၊ အသငး္အဖြြဲ႔တည္ေထာင္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္ ရန္ပံိုေငြတစ္ရပ ္ ထေူထာင္ေဆာင္ရြက္ျခငး္ သ ို႔မဟိုတ္ 
ဖက္စပလ္ိုပက္ ိုင္ျခင္း စသညတ္ ို႔က ို လိုပ္ေဆာင္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ အဖြြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႈႏို င္ျခင္း၊ 

ဆ။ သကဆ္ ိုငရ္ာလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား၊ တညဆ္ြဲဥပေဒမ ားႈွႏင့္အည  ေထာက္ပံေ့ငြ၊ လက္ေဆာင္္ပစၥည္း၊ 
အလ ေငြ ႈွႏင္ ့ရန္ပံိုေငြမ ား လက္ခံရယူႈႏို င္ျခင္းႈွႏင့္ ယင္းသ ို႔ ရရွ ႈႏ ိုင္ေစရန ္လိုပ္ေဆာင္ပ ိုငခ္ြင့္ရွ ျခင္း၊ 

ဇ။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းလိုပ္ငန္း ေကာ္မတ ၏ လိုပင္န္းမ ားႈွႏင့္ စပ္လ ဥ္း၍ မည္သည့္ပိုဂၢ ဳလက္ ိုမဆ ို 
သက္ဆ ိုငရ္ာလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား၊ တည္ဆြဲဥပေဒမ ားႈႏွင့္အည  ေထာက္ပံေ့ငြ၊ အလ ေငြ ႈွႏင္ ့ ရန္ပံိုေငြမ ား 
စသည့္ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အပံမ့ ားႈွႏင့္ အျခားေသာ အေထာက္အပံ့မ ားအား ေပးအပ္ႈႏို င္ခြင့္ရွ ျခင္း။ 

ဈ။ အမ န္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမ န္႔ ညႊန္ၾကားခ က္ႈွႏင့္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား ထိုတ္ျပန္ႈႏို င္ျခင္း 

အခနး္ (၆၄) 

အႀကေံပး ေကာ္မတ မ ား 

၁၂၄။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းလိုပင္န္း ေကာ္မတ သည ္ ဤအပ ိုင္းပါ လိုပင္န္းတာ၀နမ္ ား ေဆာင္ရြကမ္ အေပၚ 
အႀကဥံာဏ္မ ား ေပးအပႈ္ႏို င္ေစရန ္ တစ္ခိုသ ို႔မဟိုတ္ တစ္ခိုထက္ပ ိုေသာ အႀကံေပးေကာ္မတ မ ား 
ခန္႔အပ္ဖြြဲ႔စည္းႈႏ ိုင္သည္။ 

၁၂၅။ ဆ ိုကဘ္ာမ ခင္းလိုပ္ငန္း ေကာ္မတ သည ္၄ငး္အႀကံေပးေကာ္မတ မ ားႈွႏင့္ ဤအပ ိုင္းပါ လိုပင္န္းတာ၀န္မ ား 
ေဆာင္ရြက္မ ႈွႏင့္ လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္မ ားအသံိုးခ မ  အေပၚ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံႈႏ ိုင္သည္ သ ို႔ေသာ္ 
၄င္းအႀကံဥာဏ္မ ားအတ ိုင္း လ ိုက္နာေဆာင္ရြက္ရနမ္လ ိုအပ္ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

အပ ိုငး္ (၈) 

အေထြေထြ 

အခနး္ (၆၅) 

ကးူေျပာငး္ကာလ ျပဌာနး္ခ ကမ္ ား 

အခနး္ (၆၆) 

အျခား အေထြထြ ျပဌာနး္ခ ကမ္ ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ျပည္ေထာင္စိုသမၼျမန္မာႈႏ ိုင္ငံေတာ္၏ ဖြြဲ႔စည္းပံို အေျခခဥံပေဒအရ ကြ ႈႏို္ပ္လက္မတွ္ေရးထ ိုးသည။္ 

၀င္းျမင္ ့

သမၼတ 

ျပည္ေထာင္စိုသမၼတ ျမနမ္ာႈႏို င္ငံေတာ္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


