ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငံထတော်

ပြည်ထ
ပြည်ထ

ောင်စတ
ု ရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်
ောင်စုတရောားစီရင်ထရားကြီားကြြ်မှုရားု
စာအမှတ်၊ ၂၄၃၁ / ၁-၁ (စု-၄၀) / ၂၀၁၉
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်

ထရှှေ့ထေထရှှေ့ရြ်နှင် နုကတီြဗ္ဗလစ်မ ောား၏ လုြ်ငေ်ားထ
လြ
ု ်ောထ
၁။

ောင်ရွြ်ရောတွင်

ောင်ရွြ်ရေ်ထကြညောခ ြ်

နုငင
် တ
ံ တာ်သမ္မတရံုံးု ၏ ၁၄-၁၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါအမ္နအ
် မ္ှတ် ၄၅/၂၀၁၉ ဖြင်

ထုတ်ဖပန်ခွဲတသာ တငတ ကုံးခဝါချမ္ှုတုက်ြျက်တရုံးဥပတဒဆုငရ
် ာအမ္န်၏ အပုဒ် (၃၀) တင်
တရှှေ့တန၊ နုတတီပဗ္ဗလစ်၊ ဥပတဒဖြင် အသက်တမ္ုံးဝမ္်ုံးတကျာင်ုံးဖပြုသူမ္ျာုံးနှင် စာရင်ုံးကုင်မ္ျာုံးသည်
တငတ ကုံးလတ
ွဲ ဖပာင်ုံးတဆာင်ရွက်မ္ှုမ္ျာုံးကု မ္မ္တုဆက်သယ်တဆာင်ရွက်သူအတက် သုမ္ဟုတ်
ယင်ုံး၏ကုယ်စာုံးတဆာင်ရွက်သည်အခါ သတင်ုံးအချက်အလက်မ္ျာုံး၊ ဆက်သယ်တဆာင်ရွက်သူ
ထံမ္ှ လက်ခံရရှဖခင်ုံးမ္ဟုတ်သည် သံသယဖြစ်တစတသာ သမ္ဟု
ု
တ် တငတ ကုံးဆုင်ရာစံုစမ္်ုံး
တထာက်လှမ္်ုံးတရုံးအြွဲှေ့ကတတာင်ုံးဆုတသာ အဖခာုံးသတင်ုံးအချက်အလက်မ္ျာုံးကု တင်ဖပရမ္ည်
ဟု တြာ်ဖပပါရှပါသည်။
၂။

တငတ ကုံးခဝါချမ္ှုတုက်ြျက်တရုံးဥပတဒ (ဖပည်တထာင်စုလတ်တတာ်ဥပတဒအမ္ှတ်

၁၁/၂၀၁၄) ၏ ပုဒမ္
် ၃ ပုဒ်မ္ခွဲ (င) ၌ တငတရုံးတ ကုံးတရုံး မ္ဟုတ်တသာ စီုံးပာုံးတရုံးလုပ်ငန်ုံးမ္ျာုံးနှင်
ကျွမ္်ုံးကျင်မ္ှုဆုငရ
် ာ

အသက်တမ္ုံးဝမ္်ုံးတကျာင်ုံးလုပ်ငန်ုံးမ္ျာုံးကု

သတင်ုံးပုအြွဲှေ့အစည်ုံးအဖြစ်

သတ်မ္ှတ်ထာုံးရှပါသည်။
၃။

တငတ ကုံးခဝါချမ္ှုတုက်ြျက်တရုံးကစစနှင် စပ်လျဉ်ုံး၍ သတင်ုံးပုအြွဲှေ့အစည်ုံးတင်

ပါဝင်တနတသာ တရှှေ့ တနတရှှေ့ ရပ်မ္ျာုံးနှင် နုတတီပ ဗ္ဗ လစ် မ္ျာုံးသည် မ္မ္ အမ္ှု သ ည် ၏ တင တ ကုံး
သုမ္ဟုတ် ပစစည်ုံးလွဲတဖပာင်ုံး မ္ှု၊ လက်ခံမ္ှုတုကု တဆာင်ရွက်တပုံးရာတင် တအာက်ပါအချက်
တစ်ရပ်ရပ်ကုတတှေ့ရှလျှင် ၎င်ုံးတ၏တဆာင်
ု
ရွက်ချက်မ္ျာုံးကု အမ္ည်နှင်တက ပစစည်ုံးတန်ြုုံးကု
လျှြုှေ့ ဝှ က် အ ဆင် သ တ် မ္ှ တ် ၍

တနှှော င် တနှုံး ကန် ကာမ္ှု မ္ ရှ တစဘွဲ

တင တ ကုံးဆု င် ရာ

စံု စ မ္်ုံး

တထာက်လှမ္်ုံးတရုံးအြွဲှေ့သု သတင်ုံးပုရမ္ည်ဖြစ်ပါသည်(က)

မ္တရှေ့မ္တဖပာင်ုံးနုင်တသာပစစည်ုံး တရာင်ုံးချဖခင်ုံး၊ ဝယ်ယူဖခင်ုံး။

(ခ)

အမ္ှုသည်၏ တငတ ကုံးမ္ျာုံး၊ တငတချုံးသက်တသခံလက်မ္ှတ်မ္ျာုံး သမ္ဟု
ု
တ်
အဖခာုံးပုင်ဆုင်သည် ပစစည်ုံးမ္ျာုံးအာုံး စီမ္ံခန်ခွဲဖခင်ုံး။

2
(ဂ)

ဘဏ်မ္ျာုံး၊

စုတငမ္ျာုံး

သမ္ဟု
ု
တ်

တငတချုံးသက်တသခံလက်မ္ှတ်မ္ျာုံး

စာရင်ုံးကု စီမ္ံခန်ခွဲဖခင်ုံး။
(ဃ)

ကုမ္ပဏီမ္ျာုံးထူတထာင်မ္ှု၊ လုပ်ငန်ုံးလည်ပတ်မ္ှု သုမ္ဟုတ် စီမ္ံခန်ခွဲမ္ှုမ္ျာုံး
အတက် အတထာက်အကူဖပြုတဆာင်ရွက်ချက်မ္ျာုံးကု စုရုံးံု စီစဉ်ဖခင်ုံး။

(င)

တရာုံးဝင်အသင်ုံးအြွဲှေ့မ္ျာုံး

သမ္ဟု
ု
တ်

အစီအစဉ်မ္ျာုံးထူတထာင်ဖခင်ုံး၊

လုပ်ငန်ုံးလည်ပတ်ဖခင်ုံး၊ စီမ္ံခန်ခွဲဖခင်ုံး၊ စီုံးပာုံးတရုံးလုပ်ငန်ုံးမ္ျာုံး ဝယ်ယူ
ဖခင်ုံးနှင်တရာင်ုံးချဖခင်ုံး။
၄။

ထု ဖပင် တင တ ကုံးခဝါချမ္ှု တု က် ြျက် တရုံးဥပတဒပု ဒ် မ္ ၃၂ တ င် သတင်ုံး ပု

အြွဲှေ့ အစည်ုံး မ္ျာုံးသည်

သတင်ုံး ပု ရန်

သတ် မ္ှ တ်ထာုံးသည်

တန်ြုုံး ပမ္ာဏ

သု မ္ဟုတ်

ယင်ုံးတန်ြုုံးပမ္ာဏထက် တကျာ်လန်တသာတငတ ကုံး သမ္ဟု
ု
တ် ပစစည်ုံးလွဲတဖပာင်ုံးတဆာင်ရွက်မ္ှု
မ္ျာုံးဖြစ်လျှင် သမ္ဟု
ု
တ် တငတ ကုံး သမ္ဟု
ု
တ် ပစစည်ုံးတစ်ရပ်ရပ်ကု တရာုံးမ္ဝင်တသာနည်ုံးလမ္်ုံး
ဖြင် ရရှသည်ဟုတသာ်လည်ုံးတကာင်ုံး၊ တငတ ကုံးခဝါချမ္ှု သမ္ဟု
ု
တ် အ ကမ္်ုံးြက်မ္က
ှု ု တငတ ကုံး
တထာက် ပံ မ္ှု နှ င်

ဆက် န ယ် ပ တ် သ က် သ ည် ဟု တသာ် လ ည်ုံး တကာင်ုံး

သံ သ ယဖြစ် ြ ယ်

အတ ကာင်ုံးရှလျှင် ယင်ုံးဥပတဒပုဒမ္
် ၁၀၊ ပုဒ်မ္ခွဲ (က) အရ သတ်မ္ှတ်သည်နည်ုံးလမ္်ုံးမ္ျာုံး
အတုငုံး် တငတ ကုံးဆုင်ရာစံုစမ္်ုံးတထာက်လှမ္်ုံးတရုံးအြွဲှေ့သု ချက်ချင်ုံးသတင်ုံးပုရမ္ည်ဟုတြာ်ဖပ
ပါရှပပီုံး၊ တပုံးပဖခင်
ု ုံးမ္ရှပါက ယင်ုံးဥပတဒပုဒ်မ္ ၄၆ အရ အတရုံးယူခံရမ္ည်ဖြစ်တ ကာင်ုံး ဖပဋ္ဌာန်ုံး
ထာုံးပါသည်။
၅။

သဖြစ်
ု ပါ၍ နုတတီပဗ္ဗလစ်မ္ျာုံး တရာုံးလတ်တတာ်တရှှေ့တနမ္ျာုံးနှင် အထက်တန်ုံး

တရှှေ့တနမ္ျာုံးအာုံးလုံးံု သည်

တငတ ကုံးဆုင်ရာစံုစမ္်ုံးတထာက်လှမ္်ုံးတရုံးအြွဲှေ့ထံ

သံသယဖြစ်ြယ်

စာချြုပ်စာတမ္်ုံးသတင်ုံးမ္ျာုံး တပုံးပရန်
ု နှင် သတင်ုံးမ္ျာုံးတပုံးပဖခင်
ု ုံးမ္ရှပါက ယင်ုံးဥပတဒပုဒ်မ္ ၄၆
အရ အတရုံးယူခံရမ္ည်ဖြစ်တ ကာင်ုံး သ ရှနု င်ရန် နှင် လုက်နှောတဆာင်ရွ က်နုင်ရန် အသ တပုံး
တ ကညာလက
ု ်ပါသည်။

အ မ္န် အ ရ

(တင်နယ်စုုံး)
ညန် ကာုံးတရုံးမ္ှ ုံးချြုပ်

