ြမန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ဥပေဒ
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၂၁ ။)
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလြပည့်ေကျာ် ၁၃ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၈ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်နှငအ
့် ဓိပ္ပာယ် ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေဒကို ြမန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင် ဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေဒတွင် ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်

ေစရမည် (က) နိုင်ငံေတာ် ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ကို ဆိုသည်။
( ခ ) အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ
အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
( ဂ ) လူ့အခွင့်အေရးဆိုရာတွင် ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည် (၁) ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပါ နိုင်ငံသားများ၏
အခွင့်အေရးများ၊
(၂) ကုလသမဂ္ဂက ထုတ်ြပန်ေ ြကညာေသာ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အေရး ေက
ြ ညာစာတမ်းပါ
လူ့အခွင့်အေရးများ၊
(၃) နိုင်ငံေတာ်က လိုက်နာရန်ရှိေသာ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင်အ
့ ေရး စာချုပ်
စာတမ်းများတွင်ပါရှိသည့် လူ့အခွင့်အေရးများ၊
(ဃ) ေကာ်မရှင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းေသာ ြမန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အေရး
ေကာ်မရှင်ကို ဆိုသည်။
( င ) ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဆိုသည်မှာ ြမ န်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်
ဥက္က ဋ္ဌနှင့် ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌတို့ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး ကိုဆိုသည်။
( စ ) စိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ေလာင်း စိစစ်ေရွးချယ်ေရး
အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ဆ) ေကာ်မရှင်ရုံး ဆိုသည်မှာ ြမ န်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်၏
ရုံးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရန် တည်ေထာင်ထားေသာ ရုံးကို ဆိုသည်။
အခန်း (၂)
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ရည်ရွယ်ချက်များ
၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က) ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပါ နိုင်ငံသားများ၏
မူလအခွင့်အေရးများကို ပိုမို၍ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်နိုင်ရန်၊
( ခ ) ကုလသမဂ္ဂကထုတြ် ပန်ေသာ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အေရး ေက
ြ ညာစာတမ်းကို အသိအမှတြ် ပု၍
လူ့အခွင့်အေရးကို ေလးစားကာကွယ်သည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ေပါ်ေပါက်လာေစရန်၊
( ဂ ) နိုင်ငံေတာ်က လက်ခံထားသည့် လူ့အခွင့်အေရးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အပ
ြ ည်ြပည်
ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ ဆုံးြဖတ်ချက်များ၊ ေဒသဆိုငရ
် ာ သေဘာတူညီချက်များနှင့်
ေက
ြ ညာချက်များပါ လူ့အခွင့်အေရးများကို ထိေရာက်စွာ ြမှင့်တင်ကာကွယ်နိုင်ရန်၊
(ဃ) လူ့အခွငအ
့် ေရးနှငသ
့် က်ဆငုိ သ
် ည့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ေဒသဆိငု ရ
် ာ
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ညှိနိှုင်း၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်။
အခန်း (၃)
ေကာ်မရှင် ဖွဲ့စည်းြခင်း၊ အဆင့်အတန်းနှင့် ရပိုင်ခွင့်များ

ဖွဲ့စည်းြခင်း
၄။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသည် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးေရ အနည်းဆုံး ၇ ဦးမှ အများဆုံး ၁၅ ဦး အထိ
ပါဝင်ေသာ ြမန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။
၅။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသည် ေကာ်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ေရးအတွက် ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်ေသာ
ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ေလာင်း စိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည် (က) ြပည်ေထာင်စုတရားသူ ကီးချုပ်၊
( ခ ) ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန၊
( ဂ ) ြပ ည်ေထာင်စုဝန် က ီး လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးနှင့် ြပ န်လည်ေနရာ ချထားေရး
ဝန် ကီးဌာန၊
(ဃ) ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်၊
( င ) ြမန်မာနိုင်ငံ တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ေနများေကာင်စီမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊
( စ ) ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်မှ ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ဦး၊
(ဆ) ြမန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးေရးရာ အဖွဲ့ချုပ်မှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊
( ဇ ) ဥပေဒနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားေသာ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်
နှစ်ဦး။
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၆။ စိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့သည် ေအာက်ေဖာ် ြပ ပါစံနှင့် ကိုက်ညီသူများကို ေကာ်မရှင်
အဖွဲ့ဝင်ေလာင်းများ အမည်စာရင်းအတွက် စဉ်းစားရမည် (က) ြမန်မာနိုင်ငံသားဖ
ြ စ်ြခင်း၊
( ခ ) အသက် ၃၅ နှစ်ထက်မငယ်သူြဖစ်ြခင်း၊
( ဂ ) သိက္ခာသမာဓိနှင့်ြပည့်စုံ၍ အကျင့်စာရိတ္တ ေကာင်းမွန်သူအြဖစ် အသိအမှတ်ြပုခံရြပီး
ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၏ လုပ်ငန်းကို ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာ ထမ်းေဆာင်နိုင်စွမ်း
ရှိသူ ြဖစ် ြခင်း၊
(ဃ) ေအာက်ပါနယ်ပယ်တစ်ရပ်ရပ်တွင် ဗဟုသုတ သို့မဟုတ် အေတွ့အ ကံု ကယ်ဝသူြဖစ်ြခင်း (၁) လူ့အခွင့်အေရးမူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ြပ ည်တွင်းနှင့် အ ြပ ည် ြပ ည်ဆိုင်ရာ
လူ့အခွင့်အေရး ဥပေဒများ၊
(၂) လူ့အခွင့်အေရးမ
ြ ှင့်တင်ေရးနှင့် ကာကွယ်ေရး၊
(၃) ေကာင်းမွန်ေသာ အုပ်ချုပ်ေရးနှင့် ြပည်သူ့ေရးရာ စီမံခန့်ခွဲေရး။
( င ) ေကာ်မရှင်၏ ရည်မှန်းချက်များ ေအာင် ြမင်ေရးအတွက် ခံယူချက်ရှိသူြဖစ်ြခင်း။
၇။

စိစစ် ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့သည် (က) ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ေလာင်းများ၏ အမည်စာရင်းကို စဉ်းစားရာတွင် ေကာ်မရှင်ဖွဲ့စည်းမှုကို
ြခုံငုံစဉ်းစားရမည်။
( ခ ) ေအာက်ပါတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟုသုတ၊ အေတွ့အကံု သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှုရှိသူတို့ကို
ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ေလာင်းများအဖ
ြ စ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် (၁) ြပ ည်တွင်းလူ့အခွင့်အေရးဥပေဒများနှင့် အ ြပ ည် ြပ ည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အေရး
ဥပေဒများ၊
(၂) လက်ရှိ စီးပွားေရး၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်လူမှုေရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊
(၃) ယဉ်ေကျးမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှငလ
့် ူ့အဖွ့ဲ အစည်းအတွင်းရှိ ပုဂုိ္ဂ လ်တစ်ဦးချငး် ၊
မတူညီေသာ လူ့အသိုက်အဝန်းများနှင့်လူဦးေရအုပ်စုအလိုက် လိုအပ်ချက်များနှင့်
ေမျှာ်မှန်းချက်များ၊
(၄) ေကာ်မရှင် ေရှ့ေမှာက်ေရာက်ရှိလာဖွယ်ရှိေသာ အခ
ြ ားမတူကွဲြပားသည့်ကိစ္စရပ်များ၊
(၅) လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် အားေပးေဆာင်ရွက်မှု၊
(၆) အများပ
ြ ည်သူအား ပညာေပးမှု၊
(၇) ြပည်သူ့အုပ်ချုပ်ေရး၊ စီမံခန့်ခွဲေရးနှင့် ဘ ာေရးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊
(၈) အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အဆင့်ြမင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုဝန်ထမ်း
လုပ်ငန်းများ၊ ရပ်ရွာဖွံ့ြဖိုးေရးနှင့် ဥပေဒေရးရာ။
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( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့အရ စဉ်းစားရာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့်
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို သင့်တင့်မျှတစွာ ပါဝင်ေစရမည်။
၈။ စိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့သည် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ေလာင်းများ ေရွးချယ်ေရးအတွက် လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများကို ေရးဆွဲရမည်။ ယင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီေရွးချယ်ေသာ ေကာ်မရှင်
အဖွဲ့ဝင်ေလာင်း ၃၀ ဦး၏ အမည်စာရင်းကို နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထံ တင်ြပရမည်။
၉။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသည် ြပ ည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌတို့နှင့်
ညှိနိှုင်း၍ ပုဒ်မ ၈ အရ တင်ြပသည့် ေကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်ေလာင်းထဲမှ သင့်ေလျာ်ေသာ ေကာ်မရှင်
အဖွဲ့ဝင်များကို ေရွးချယ်ခန့်အပ်ရမည်။ ထိုသို့ ေရွးချယ်ခန့်အပ်ရာတွင် ေကာ်မရှင်ဥက္က ဋ္ဌနှင့် ဒုတိယ
ဥက္က ဋ္ဌ တို့ကို တစ်ပါတည်း သတ်မှတ်ရမည်။
၁၀။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အ ြဖစ် ေရွးချယ်ခန့်အပ် ြခင်းခံရသူသည် ေရွးချယ်ခန့်အပ် ြခင်းခံရသည့်
ေန့မှစ၍ (က) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်လျှင် တည်ဆဲဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း
အဖ
ြ စ်မှ အင
ြ ိမ်းစားယူြပီးြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
( ခ ) ေကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိခိုက်ေစနိုင်သည့် ြပည်တွင်း
ြပည်ပဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့်လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်သူြဖစ်ပါက ယင်းတို့မှ နုတ်ထွက်
ရမည်။
၁၁။ ေကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရာတွင်
ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရမည့်အြပင် ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို
ထိခိုက်ေစသည့် သို့မဟုတ် ထိခိုက်ေစနိုင်သည်ဟုယူဆရသည့် အ ြခ ားလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ်
အခ
ြ ားေဆာင်ရွက်ချက်များတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းမှ ေရှာင် ြကဉ်ရမည်။
အဆင့်အတန်းနှင့်ရပိုင်ခွင့်များ
၁၂။ (က) ေကာ်မရှင်ဥက္က ဋ္ဌကို ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးအဆင့်အြဖစ် လည်းေကာင်း၊ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌနှင့်
အဖွဲ့ဝင်များကို ြပည်ေထာင်စု ဒုတိယဝန် ကီးအဆင့်အြဖစ် လည်းေကာင်း သတ်မှတ်သည်။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် အညီ သတ်မှတ်ေသာ အဆင့်အတန်းနှင့် ေလျာ်ညီသည့် ချီး ြမှင့်ေငွ၊
စရိတ်နှင့် အေဆာင်အေယာင်များကို ခံစားခွင့်ရှိေစရမည်။
အခန်း (၄)
ေကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်၏ ရာထူးသက်တမ်း၊ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ြခင်း၊ တာဝန်မှ ရပ်စဲြခင်းနှင့် လစ်လပ်
ရာထူးေနရာတွင် ြဖည့်စွက်ခန့်ထားခ
ြ င်း
၁၃။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် ငါးနှစ် ြဖစ်သည်။
၁၄။ ေကာ်မရှင် အဖွ ဲ့ဝင်များသည် တစ်ဆက်တည်း ရာထူးသက်တမ်းနှစ်ခုထက် ပိုမိုတာဝန်
ထမ်းေဆာင်ခွင့်မရှိေစရ။
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၁၅။ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ြခင်း သို့မဟုတ် တာဝန်မှ ရပ်စဲခံရြခင်းမှတစ်ပါး လက်ရှိတာဝန် ထမ်းေဆာင်
ေနေသာ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်သည် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင် အသစ်ခန့်အပ် ြပ ီးသည့် အချိန်အထိ မိမိ
တာဝန်များကို ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်ရမည်။
ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ြခင်း၊ တာဝန်မှ ရပ်စဲြခင်း၊ လစ်လပ် ရာထူးေနရာတွင် ြဖည့်စွက် ခန့်ထားခ
ြ င်း
၁၆။ ေကာ်မရှင် ဥက္က ဋ္ဌသည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဉ် အေက
ြ ာင်းတစ်ခုခုေ ြကာင့် မိမိသေဘာ
ဆန္ဒအေလျာက်ရာထူးမှ နုတ်ထွက်လိုလျှင် ထိုသို့နုတ်ထွက်လိုေ ြကာင်းကို နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထံ စာဖ
ြ င့်
တင်ြပ ြပီး ရာထူးမှ နုတ်ထွက်နိုင်သည်။
၁၇။ ေကာ်မရှင် ဥက္က ဋ္ဌမှအပ ေကာ်မရှငအ
် ဖွ့ဲ ဝင်တစ်ဦးသည် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဉ်အေက
ြ ာင်း
တစ်ခုခုေ ြကာင့် မိမိသေဘာဆန္ဒအေလျာက် ရာထူးမှနုတ်ထွက်လိုလျှင် ထိုသို့နုတ်ထွက်လိုေ ြကာင်းကို
ေကာ်မရှင် ဥက္က ဋ္ဌမှ တစ်ဆင့် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထံ စာဖ
ြ င့်တင်ြပ ြပီး ရာထူးမှ နုတ်ထွက်နိုင်သည်။
၁၈။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသည် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးအား ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌ၊ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌတို့နှင့်ညှိနိှုင်း ြပ ီး ေအာက်ပါအေ ြခ အေနတစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါက်ပါက တာဝန်မှ
ရပ်စဲနိုင်သည် (က) ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ေသာ ေဆးအဖွဲ့၏ စစ်ေဆးချက်အရ ကိုယ်စိတ် နှစ်ပါးအနက်
တစ်ပါးပါး ထာဝစဉ်ချို့ယွင်းသွားခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် တာဝန်ကို ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်နိုင်စွမ်း
မရှိေတာ့ေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရြခင်း၊
( ခ ) တရားရုံး တစ်ခုခုက ြပစ်မှုေ ြကာင်းအရ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရ ြခင်း၊
( ဂ ) တရားရုံးတစ်ခုခုက လူမွဲအြဖစ် ေက
ြ ညာခ
ြ င်းခံရ ြခင်း၊
(ဃ) ေကာ်မရှင်က ချမှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကက
ွ ်ြခင်း။
၁၉။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသည် (က) ရာထူးမှ နုတ်ထွက် ြခ င်းေ ြက ာင့် ြဖ စ်ေစ၊ တာဝန်မှ ရပ်စဲခံရ ြခ င်းေ ြက ာင့် ြဖ စ်ေစ၊
ကွယ်လွန်ြခင်းေက
ြ ာင့်ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားအေက
ြ ာင်းတစ်ခုခုေ ြကာင့် ြဖစ်ေစ ေကာ်မရှင်
အဖွဲ့ဝင်ေနရာလစ်လပ်လျှင် စိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ့က တင်ြပထားေသာ ေကာ်မရှင်
အဖွဲ့ဝင်ေလာင်းအမည်စာရင်းမှ ြပ ည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်
ဥက္က ဋ္ဌတို့နှင့် ညှိနိှုင်း ေရွးချယ်၍ ြဖည့်စွက် ခန့်ထားရမည်။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ေကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်ေလာင်း အမည်စာရင်းမှ ေရွးချယ်ရန် သင့်ေလျာ်သူ
မရှိပါက ပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မ ၈ နှင့် ပုဒ်မ ၉ တို့ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်
များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက် ြပီး ြဖည့်စွက်ခန့်ထားရမည်။
၂၀။ လစ်လပ်ေသာရာထူးသည် ေကာ်မရှင် ဥက္က ဋ္ဌ သို့မဟုတ် ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ ရာထူးေနရာဖ
ြ စ်ပါက
နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသည် အသစ်ြဖည့်စွက်ခန့်ထားခ
ြ င်းမပ
ြ ုနိုင်မီ ကျန်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးအား ယင်းရာထူး
ေနရာတွင် ယာယီတာဝန်ေပးအပ်ရမည်။
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၂၁။ ပုဒ်မ ၁၃ ပါ ရာထူးသက်တမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်သို့ပင်ပါရှိေစကာမူ လစ်လပ်ရာထူးတွင်
ပုဒ်မ ၁၉ အရ ြဖ ည့်စွက်ခန့်ထား ြခ င်းခံရသည့် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၏ ရာထူးသက်တမ်းသည်
၎င်းအစားထိုးသည့် ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၏ ကျန်ရှိသည့်သက်တမ်းအတွက်သာ ြဖစ်သည်။
အခန်း (၅)
ေကာ်မရှင၏
် တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၂၂။ ေကာ်မရှင်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က) သတင်းအချက်အလက်များ ြဖန့်ချိြခင်း၊ ပညာေပးခ
ြ င်းြဖင့် လူ့အခွင့်အေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍
အများပ
ြ ည်သူ၏ အသိပညာအဆင့်အတန်း ြမှင့်တင်ြခင်းနှင့်ခွဲြခားမှုပုံသဏ္ဌာန်အားလုံးကို
တိုက်ဖျက်သည့် ကိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ြမှင့်တင်ြခင်း၊
( ခ ) လူ့အခွင့်အေရးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာနှင့် ြပည်တွင်းဥပေဒများအား
လိုက်နာမှု ရှိ မရှိကို ေစာင့် ြကည့်ေလ့လာေရး၊ ြမှင့်တင်ေရးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါ
တို့ကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း(၁) နိုင်ငံေတာ်က ပါဝင်ချုပ်ဆိုသင့်သည့် အ ြပ ည် ြပ ည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အေရး
စာချုပ်များကို အစိုးရအဖွဲ့သို့ အကံ ြပုတင်ြပ ြခင်း၊
(၂) တည်ဆဲဥပေဒနှင့် အဆိုြပုထားသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းများသည် နိုင်ငံေတာ် က ပါဝင်
ချုပ်ဆိုထားသည့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အေရးစာချုပ်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ
မရှိကို ေလ့လာသုံးသပ်ြပီး လူ့အခွင့်အေရး ြမှင့်တင်ေရးနှင့်ကာကွယ်ေရးအတွက်
ြပဋ္ဌာန်းသင်သ
့ ည့် ဥပေဒများနှငအ
့် ြခားေဆာင်ရွက်သင့်သည်များကို အစိးု ရအဖွ့ဲ မှ
တစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ ြခင်း၊
(၃) နိုင်ငံေတာ်က ပါဝင်ချုပ်ဆိုထားေသာ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အေရး စာချုပ်များပါ
ြပဋ္ဌာန်းချက်များအရ တင်သွင်းရန် တာဝန်ရှိသည့် အစီရင်ခံစာများ ြပုစုရာတွင်
လည်းေကာင်း၊ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာများတွင် ထည့်သွင်းေဖာ် ြပသင့်သည်များနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ လည်းေကာင်း အစိုးရအဖွဲ့အား ပံ့ပိုးကူညီြခင်း။
( ဂ ) လူ့အခွင့်အေရးေဖာက်ဖျက်ေြကာင်း တိုင်တန်းချက် သို့မဟုတ် စွပ်စွဲချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍
စိစစ်ြပီး စုံစမ်းစစ်ေဆးခ
ြ င်း၊
(ဃ) တိုင်တန်းချက် သို့မဟုတ် စွပ်စွဲချက်အရဖ
ြ စ်ေစ၊ သတင်းအရဖ
ြ စ်ေစ လူ့အခွင့်အေရး
ေဖာက်ဖျက်မှု ြဖစ်ပွားေက
ြ ာင်း သိရှိရသည့် ေနရာသို့ သွားေရာက် စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊
( င ) လူ့အခွင့်အေရး ေဖာက်ဖျက်မှု ြဖစ်ပွားသည့် ေနရာသို့ သွားေရာက်စစ်ေဆးခ
ြ င်း နှင့်
အကျဉ်းေထာင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ အချုပ်ခန်းများနှင့်အစိုးရ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက ထိန်းသိမ်း
ေစာင့်ေရှာက်ေရးစခန်း၊ ဌာနများသို့ အေက
ြ ာင်း ြကား၍ သွားေရာက် စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊
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( စ ) သက်ဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း၊ စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊
တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်း၊ လူနည်းစုများ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့်သင့်ေလျာ်
သလို တိုင်ပင်ေဆွးေနွးြခင်း၊
(ဆ) ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံး၏ လူ့အခွင့်အေရး အေခ
ြ အေနကို ပုံမှန်သုံးသပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်
အပါအဝင် အခ
ြ ားအမျိုးသားအဆင့်၊ ေဒသအဆင့်နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့် လူ့အခွင့်အေရး
ဆိုင်ရာ ယန္တရားများနှင့် သင့်ေလျာ်သလို တိုင်ပင်ေဆွးေနွးြခင်းနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွကြ် ခင်း၊
( ဇ ) ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် သို့မဟုတ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် သို့မဟုတ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်
သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့က ေကာ်မရှင်သို့ ရည်ညွှန်းေပးပို့ေသာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ြပန်လည်ေြဖ ြကားခ
ြ င်း၊
( ဈ ) လူ့အခွင့်အေရး ြမှင့်တင်ေရးနှင့် ကာကွယ်ေရးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတက
သီး ြခားရည်ညွှန်းေသာ ကိစ္စရပ်များကို ြပန်လည်ေြဖ ြကားခ
ြ င်း၊
(ည) ေကာ်မရှင်၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစီရင်ခံစာများ ြပ ုစု ြခ င်း နှင့်
သင့်ေလျာ်သလို ထုတ် ြပန်ြခင်း၊
( ဋ ) ေကာ်မရှင်၏ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဆက်စပ်မှု
ရှိသည့် သို့မဟုတ် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစမည့် လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက
ွ ် ြခင်း၊
( ဌ ) နိုင်ငံေတာ်၏ လူ့အခွင့်အေရးအေခ
ြ အေနနှင့် ေကာ်မရှင်၏ေဆာင်ရွက်မှုများ၊ လုပ်ငန်း
တာဝန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင့်ေလျာ်သည့် အကံြပုေထာက်ခံချက်များ ပါဝင်ေသာ
နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကို နိုင်ငံေတာ်သမ္မတနှင့် ြပည်ေထာင်စု လွှတ်ေတာ်သို့
တင်ြပ ြခင်း၊
( ဍ ) လိုအပ်ပါက လူ့အခွင့်အေရးကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အထူးအစီရင်ခံစာများကို
နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထံ တင်ြပ ြခင်း။
၂၃။ ေကာ်မရှင် ဥက္က ဋ္ဌသည် အေက
ြ ာင်းတစ်စုံတစ်ရာေက
ြ ာင့် မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ေဆာင်ရွက်
နိုင် ြခင်းမရှိလျှင် ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌသည် ဥက္က ဋ္ဌ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၄။ ေကာ်မရှင်သည် (က) မိမိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
( ခ ) ေငွေ ြကးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အုပ်ချုပ်ေရးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်
များနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်ခွင့် ရှိသည်။
၂၅။ ေကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် မိမိ၏ေဆာင်ရွက်ချက်တစ်ရပ်မှာ ေကာ်မရှင်၏အကျိုး နှင့်
ဆန့်ကျင်ေြကာင်းသိရှိပါက ေကာ်မရှင်ဥက္က ဋ္ဌနှင့်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များအား ချက်ချင်းအေက
ြ ာင်းြကားပ
ြ ီး
ေဆာလျင်စွာ ြပုပ
ြ င်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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၂၆။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိလုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ထိေရာက်မှုရှိေစေရးအတွက်
နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထံ အသိေပး၍ လိုအပ်သည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများကို ငှားရမ်း
ခွင့်ရှိသည်။
၂၇။ ေကာ်မရှင်သည် ပုံမှန်အစည်းအေဝးများနှင့် အထူးအစည်းအေဝးများ ကျင် းပ ြခ င်း၊
အစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက်ြခင်း၊ သဘာပတိအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းတို့နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပေဒအရ ထုတ် ြပ န်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း (၆)
စုံစမ်းစစ်ေဆးခ
ြ င်း
လူ့အခွင့်အေရး ေဖာက်ဖျက်မှုများ စုံစမ်းစစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ တိငု တ
် န်းချကမ် ျား လက်ခံ ေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်း
၂၈။ လူ့အခွင့်အေရးေဖာက်ဖျက်မှုများ ကျယြ် ပန့်စွာြဖစ်ပွားေနသည်ကို လည်းေကာင်း၊ ေဖာက်ဖျက်မှုသည်
စနစ်တစ်ရပ်အြဖစ် ဦးတည်ေနသည်ကိုလည်းေကာင်း သိရှိပါကေကာ်မရှင်သည် ဦးေဆာင်ဦးရွက်
ြပု၍ စုံစမ်းစစ်ေဆး ြခင်းကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၂၉။ ေကာ်မရှင်သည် စုံစမ်းစစ်ေဆးမှုတစ်ရပ် ြပုလုပ်ရာတွင် သဘာဝတရား၏ မျှတမှုသေဘာတရား
နှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထို့ြပင်တရားမကျင့်ထုံး၊ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး နှင့် သက်ေသခံ
အက်ဥပေဒတို့ပါ သက်ဆိုင်သည့် ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆီေလျာ်သလို ကျင့်သုံး ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၃၀။ လူ့အခွင့်အေရးေဖာက်ဖျက်မှုရှိသည်ဟု စွပ်စွဲချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် မိမိ
ကိုယ်တိုင်အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ားသူတစ်ဦးတစ်ေယာက်အတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊
တူညီေသာလူတစ်စုကိုကိုယ်စားပ
ြ ု၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တိုင်တန်းလိုသည့် အေက
ြ ာင်းရင်းေဖာ်ြပြပီး
ေကာ်မရှင်သို့ တိုင် ြကားနိုင်သည်။
၃၁။ တိုင်တန်းသူသည် ေအာက်ပါတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကာ်မရှင်သို့ စာဖ
ြ င့် တင်ြပရမည် (က) တိုင်တန်းချက်ကို ြပန်လည် ရုပ်သိမ်းြခင်း၊
( ခ ) တိုင်တန်းချက်ကို ြပင်ဆင်ရန် ေကာ်မရှင်၏ ခွင့် ြပုချက်ရယူ ြခင်း။
၃၂။ ေကာ်မရှင်သည် ေအာက်ပါအေက
ြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ်ေြကာင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်းမပ
ြ ုရန် ဆုံးြဖတ်သည့်
ကိစ္စရပ်မှတစ်ပါး တိုင်တန်းချက်တစ်ရပ်ကို စုံစမ်းစစ်ေဆးရမည် (က) တိုင်တန်းချက်သည် သေဘာရိုး ြဖင့် တိုင် ြကားချက် မဟုတ် ြခင်း၊
( ခ ) တိုင်တန်းချက်သည် ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်း မကျေရာက် ြခင်း၊
( ဂ ) တိုင်တန်းသူအတွက် ပို၍သင့်ေလျာ်ေသာ ကုစားမှု သို့မဟုတ် ေက
ြ ာင်းကျိုးညီညွတ်စွာ
တိုင်တန်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းများရှိ ြခင်း။
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၃၃။ တိုင်တန်းချက်ပါ ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုကို ေကာ်မရှင်က စုံစမ်းစစ်ေဆးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း သို့မဟုတ်
ေရွှ့ဆိုင်း ြခင်း သို့မဟုတ် ရပ်ဆိုင်းရန် ဆုံး ြဖတ် ြခင်းသည် ေကာ်မရှင်၏ ဦးေဆာင်ဦးရွက် ြပုမှု ြဖင့်
ေယဘုယျ စုံစမ်း စစ်ေဆးပိုင်ခွင့်ကို ထိခိုက်မှု မရှိေစရ။
၃၄။ ေကာ်မရှင်သည် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဖ
ြ ရှင်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် တိုင်တန်းချက်ပါ
အေက
ြ ာင်းြခင်းရာသည် ညှိနိှုင်း၍ရနိုင်ေသာ အလားအလာရှိသည်ဟု ယူဆပါက ညှိနိှုင်းေဖ
ြ ရှင်းေသာ
နည်းလမ်းကိအ
ု သုးံ ြပုပ
ြ ီး ေဖ
ြ ရှငး် ေဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။ ထိုသို့ေဆာင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဥဲ ပေဒများနှင့်
အညီ ြဖစ်ေစရမည်။
၃၅။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိစစံု မ်းစစ်ေဆးလျကရ
် ေိှ သာ ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းအချက်အလက်
ေပးနိုင်မည်ဟု ထင် ြမင်ယူဆရသည့် မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆို သတ်မှတ်ချိန်းဆိုထားသည့်ေနရာနှင့်
အချိန်တွင် လာေရာက်သက်ေသခံရန် စာဖ
ြ င့် ဆင့်ဆိုြခင်း၊ ကတိသစ္စာြပုေစခ
ြ င်း၊ စစ်ေဆးေမးမ
ြ န်းြခင်း
နှင့် ထွက်ဆိုချက်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးေစခ
ြ င်းများ ြပုနိုင်သည်။
၃၆။ ေကာ်မရှင်သည် ေအာက်ပါတို့မှအပ မိမိစုံစမ်းစစ်ေဆးေသာ ကိစ္စတစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်သည်
ဟု ယူဆသည့် မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် မည်သည့်ရုံးကိုမဆို ယင်းတို့ ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ်
လက်ဝယ်ထားရှိသည့် စာရွက်စာတမ်းနှင့် အေထာက်အထားများ တင်ြပရန်စာဖ
ြ င့် ေရးသားဆင့်ဆို
နိုင်သည် (က) နိုင်ငံေတာ်၏ လုံ ြခ ုံေရးနှင့် ကာကွယ်ေရးကို ထိခိုက်ေစနိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်း
သို့မဟုတ် အေထာက်အထားများ၊
( ခ ) အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများက လုံြခုံမှုအဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ထားေသာ
စာရွက်စာတမ်းများ။
၃၇။ ေကာ်မရှင်သည် ေအာက်ပါအေက
ြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ြငိစွန်းေသာ တိုင်တန်းချက်ကို စုံစမ်း
စစ်ေဆးခ
ြ င်း မပ
ြ ုလုပ်ရ (က) တရားရုံးတစ်ခုခု၏ ေရှ့ေမှာက်၌ စစ်ေဆးက
ြ ားနာဆဲအမှုများနှငတ
့် ရားရုးံ တစ်ခခု ၏
ု
စီရင်ဆုံးြဖတ်ချက်အေပါ် အယူခံမှု သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်မှုဝင်ေရာက်ဆဲ အမှုများ၊
( ခ ) တရားရုံးတစ်ခုခုက အပ
ြ ီးသတ်စီရင်ဆုံး ြဖတ်ြပီးေသာ အမှုများ။
၃၈။ ေကာ်မရှင်သည် အစိုးရဌာန၊ အစိးု ရအဖွ့ဲ အစည်းများနှင့် ြဖစ်ေစ၊ ယင်းတို့နှင့်ဆက်နွယ်သည့်
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ြဖစ်ေစ သက်ဆိုင်ေသာ တိုင်တန်းချက်အေပါ် ၎င်းတို့ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်
နိုင်ေရးအတွက် မိမိ၏စုံစမ်းေတွ့ရှိချက်ကို အကံြပုတိုက်တွန်းချက်နှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းသို့ ေပးပို့ရမည်။ ယင်းဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသည် ေကာ်မရှင်၏ အ က ံ ြပ ု
တိုက်တွန်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်ထားရှိမှု အေခ
ြ အေနကို ရက်ေပါင်း
သုးံ ဆယ်အတွင်း ေကာ်မရှငသ
် ့ုိ ြပန် ြကားရမည်။ ထိသ
ု ့ုိ ြပန် ြကားရာတွင် တိငု တ
် န်းသူများ လက်တ့ံုြပန်
မှုမခံရေစေရးအတွက် ေသချာေစမည့် ေဆာင်ရွက်ချက်ကိုလည်း ေဖာ် ြပရမည်။
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၃၉။ စုံစမ်းစစ်ေဆးမှုတစ်ရပ် ြပ ီးဆုံးသည့်အခါ ေကာ်မရှင်သည် လိုအပ်ပါက မိမိ၏ စုံစမ်း
ေတွ့ရှိချက်များနှင့်အ ကံြပုချက်များကို နိုင်ငံေတာ်သမ္မတနှင့် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ အစီရင်ခံ
တင်ြပ ြပီး အများပ
ြ ည်သူ သိရှိနိုင်ရန်လည်း ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
၄၀။ ေကာ်မရှင်သည် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ေဆးမှု ြပ ုလုပ်ရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏လူ့အခွင့်အေရးကို ေဖာက်ဖျက်မှုရှိေ ြကာင်း အေထာက်အထား
ခိုင်လုံစွာေတွ့ရှိပါက ပုဒ်မ ၃၈ အရ တင်ြပသည့် အစီရင်ခံစာတွင် ေအာက်ပါတို့အတွက် အကံ ြပု
တိုက်တွန်းချက်များကို ေဖာ် ြပရမည် (က) လူ့အခွင့်အေရးေဖာက်ဖျက်မှုရှိေ ြကာင်း အတည် ြပ ုချက်နှင့် ယင်းလူ့အခွင့်အေရး
ေဖာက်ဖျက်မှုများ ဆက်လက်မြဖစ်ေပါ်ေစေရးနှငအ
့် လားတူ ေဖာက်ဖျက်မှုများ ထပ်မံ
မဖ
ြ စ်ပွားေစေရး၊
( ခ ) လူ့အခွင့်အေရး ေဖာက်ဖျက်မှုကို ကုစားရန် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း
တစ်ခုခုက သင့်ေလျာ်သလို ေဆာင်ရွက်ေပးေရး၊
( ဂ ) လူ့အခွင့်အေရးေဖာက်ဖျက်မှုေ ြကာင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက် လူ့အခွင့်အေရး
ေဖာက်ဖျက် ြခင်းခံရသူ ရသင့်ရထိုက်သည့် နစ်နာေက
ြ း ရရှိနိုင်ေရး၊
(ဃ) သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်း၊ ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းက
အေရးယူေဆာင်ရွက်ေရးနှင့် ယင်းအကြံ ပုတိုက်တွန်းချက်များအေပါ် ၎င်းတို့၏အေရးယူ
ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ေကာ်မရှင်သို့ သင့်ေလျာ်ေသာ အချိန်ကာလအတွင်း ြပန်ြကားေရး။
အကာအကွယ်ေပးခ
ြ င်း
၄၁။ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ထားေသာ ေကာ်မရှင်၏ တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်စဉ် ေကာ်မရှင်
အဖွဲ့ဝင်၊ ေကာ်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် ေကာ်မရှင် ကိုယ်စားေဆာင်ရွက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်အား
ြခိမ်းေခ
ြ ာက်ြခင်း၊ တားဆီးြခင်း၊ ပိတ်ပင် ြခင်း၊ ေစာ်ကားခ
ြ င်း သို့မဟုတ် စွက်ဖက် ြခင်းြပုသူသည်
တည်ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူ ြခင်းခံရမည်။
၄၂။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်သည် အခ
ြ ားတစ်စုံတစ်ေယာက်အား ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြဖစ်ေစ ထိပု ဂု ုိ္ဂ လ်
နှင့်ကျွမ်းဝင်သူက ြဖ စ်ေစ ေအာက်ပါကိစ္စတစ်ရပ်ရပ် လုပ်ေဆာင်မှုေ ြက ာင့် မတရားဖိနှိပ် ြခ င်း၊
ေခ
ြ ာက်လှန့်ြခင်း၊ ြခိမ်းေခ
ြ ာက်ြခင်း၊ ေနှာင့်ယှက်ြခင်း သို့မဟုတ် အခ
ြ ားနည်းလမ်းြဖင့် စွက်ဖက်ြခင်းတို့
ြပုခွင့်မရှိေစရ (က) ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ထားေသာ အခွင့်အေရးများ အသုံးချရန် ရည်ရွယ် ြခင်း၊
( ခ ) ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ထားေသာ အခွင့်အေရးများကို အသုံးချ ြခ င်း သို့မဟုတ်
အခ
ြ ားသူများ၏ အဆိုပါ အခွင့်အေရးများကို ြမှင့်တင်ေပးခ
ြ င်း၊
( ဂ ) ဤဥပေဒအရ လုပ်ေဆာင်ေသာ တိုင်တန်းချက်၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးချက် သို့မဟုတ်
ေဆာင်ရွက်ချက် တစ်စုံတစ်ရာနှင့်စပ်ဆိုင်ေသာ သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ်
အေထာက်အထားများေပးခ
ြ င်း၊
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(ဃ) ဤဥပေဒအား ဆန့်ကျင်ရာေရာက်ေသာ မည်သည့်ကိစ္စကိုမဆို ေဆာင်ရွက်ရန်
ြငင်းပယ် ြခင်း၊
( င ) ဤဥပေဒအရဖ
ြ စ်ေစ၊ ဤဥပေဒကို ရည်ညွှန်း၍ဖ
ြ စ်ေစ တစ်စုံတစ်ရာကိုတစ်နည်းနည်းြဖင့်
လုပ်ေဆာင် ြခင်း။
အကျဉ်းေထာင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ အချုပ်ခန်းနှင့် ထိန်းသိမး် ေစာင်ေ့ ရှာက်ေရးစခန်းများသိ့ု ြကည့်ရှု
စစ်ေဆးခ
ြ င်း
၄၃။ ေကာ်မရှင်သည် အကျဉ်းေထာင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊အချုပ်ခန်းနှင့်ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက်ေရး
စခန်းများတွင် အကျဉ်းကျေနသူများ၊ အချုပ်အေနှာင်ခံေနရသူများ သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်
ထားခ
ြ င်းခံရသူများကို လူ့အခွငအ
့် ေရးနှငသ
့် က်ဆငုိ သ
် ည့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာနှင့်ြပည်တွင်းဥပေဒများ
နှင့်အညီ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမှု ြဖင့် ေစာင့်ေရှာက်ထားခ
ြ င်း ရှိ မရှိ စိစစ်နိုင်ရန် အဆိုပါ
ေနရာများသို့ ဝင်ေရာက် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးခွင့်ရှိသည်။ ယင်းသို့ ဝင်ေရာက် ြကည့်ရှုစစ်ေဆးရာတွင်
သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများနှင့် အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၄၄။ ပုဒ်မ ၄၃ အရ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကာ်မရှင်သည် ေအာက်ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များရှိသည် (က) ြကည့်ရှုစစ်ေဆးလိုေသာ ကာလကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများထံ အေက
ြ ာင်း ြကားပ
ြ ီး
အကျဉ်းေထာင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ အချုပ်ခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးစခန်း၊ ဌာန
များသို့ ဝင်ေရာက် ြကည့်ရှုစစ်ေဆးခွင့်၊
( ခ ) အကျဉ်းေထာင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ အချုပ်ခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရး စခန်း၊
ဌာနများအတွင်းရှိ ေနရာများနှင့်အကျဉ်းသား၊ အချုပ်သား၊ ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက်
ထားခ
ြ င်းခံရသူများ၏ အသုံးအေဆာင်များကို စစ်ေဆးခွင့်၊
( ဂ ) အကျဉ်းသား၊ အချုပ်သားနှင့် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ထားခ
ြ င်းခံရသူများအား လွတ်လပ်စွာ
သီး ြခားေတွ့ဆုံ ေမးမ
ြ န်းခွင့်၊
(ဃ) သက်ဆငုိ ရ
် ာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတို့က အေရးယူေဆာင်ရွက်သင့်သည်များကို အကံြပု
တိုက်တွန်းခွင့်နှင့်အဆိုပါ အကံြပုတိုက်တွန်းချက်များအေပါ် အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်
များကို ေကာ်မရှင်သို့ ြပန် ြကားရန် တိုက်တွန်းခွင့်။
၄၅။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏ေတွ့ရှိချက်နှင့်အ ကံြပုတိုက်တွန်းချက်များကို သက်ဆိုင်ရာြပည်ေထာင်စု
အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အေက
ြ ာင်း ြကားြခင်းနှငအ
့် များပ
ြ ည်သူအား သင့်ေလျာ်သလို အသိေပးခ
ြ င်း
တို့ကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
အခန်း (၇)
ေငွေ ြကးစီမံခန့်ခွဲေရး
၄၆။ နိုင်ငံေတာ်သည် ဤဥပေဒအရ အပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေကာ်မရှင် က
ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ေစရန်အလို့ငှာ လိုအပ်ေသာေငွေြကးကို ေထာက်ပံ့
ရမည်။
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၄၇။ ေကာ်မရှင်သည် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းထံမှမဆို လူ့အခွင့်အေရးြမှင့်တင်ေရး၊
ကာကွယ်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာ်မရှင်၏ လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွက်ခွင့်ကို မထိခိုက်ေစသည့်
အေနှာင်အဖွဲ့မရှိေသာ အေထာက်အပံ့ကို လက်ခံနိုင်သည်။
၄၈။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏ ရေငွ၊ သုံးေငွ၊ ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ေပးရန် တာဝန်ရှိမှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍
ေငွစာရင်း ထိန်းသိမ်း ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
၄၉။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏ေငွစာရင်းကို ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ စာရင်းစစ်ေဆးခ
ြ င်းကို
ခံယူရမည်။
၅၀။ တည်ဆဲဥပေဒများတွင် မည်သို့ပင် ပါရှိေစကာမူ ေကာ်မရှင်၏ ရန်ပုံေငွများနှင့် ေငွေ ြကး
လွှဲေြပာင်းမှုများအေပါ်တွင် အခွန်စည်း ြကပ်မှုများမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိေစရမည်။
အခန်း(၈)
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း
၅၁။ ေကာ်မရှင်သည် (က) ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ
တစ်ရပ်ေရးဆွဲထားရှိရမည်။ ယင်းဖွဲ့စည်းပုံအတွင်း လိုအပ်ေသာအရာထမ်းများနှင့်
အမှုထမ်းများကို ခန့်ထားရမည်။
( ခ ) ေကာ်မရှင်၏ ဝန်ထမ်းေရးရာကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊
ခံစားခွင့်များကို သတ်မှတ်ရမည်။
၅၂။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ
ေကာ်မရှင်ရုံး အကီးအမှူးအပါအဝင် လိုအပ်ေသာ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများကို ခန့်အပ်နိုင်သည်။
၅၃။ (က) ေကာ်မရှင်ရုံး အကီးအမှူးသည် ေကာ်မရှင်၏ အတွင်းေရးမှူးအဖ
ြ စ် တာဝန် ထမ်းေဆာင်
ရမည့်အြပင် ေကာ်မရှင်က သတ်မှတ်ေပးထားေသာ အခ
ြ ားလုပ်ငန်း တာဝန်များကိုလည်း
ထမ်းေဆာင်ရမည်။
( ခ ) ရုံးဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းသည် ေကာ်မရှင်ကို တာဝန်ခံရမည်။
၅၄။ ေကာ်မရှင်သည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ ဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့်
အညီ ေကာ်မရှင်ရုံး ဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူးအဆင့်အတန်းကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။
၅၅။ ေကာ်မရှင်ဥက္က ဋ္ဌသည် ေကာ်မရှင်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအနက် သီး ြခားသတ်မှတ်ေပးေသာ
လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေကာ်မရှင်ရုံးအရာထမ်းတစ်ဦးဦးအား လက်မှတ်ေရးထိုး၍ လွှဲအပ်
နိုင်သည်။ ယင်းသို့ လွှဲအပ်ရာတွင် လွှဲအပ် ြခင်းခံရသူသည် လွှဲအပ်သည့်စာတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ
လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၆။ ေကာ်မရှင်ဥက္က ဋ္ဌသည် သက်ဆိုင်ရာအရာထမ်းအား ထိုသို့လွှဲအပ်ထားေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို
မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို စာဖ
ြ င့် ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
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အခန်း(၉)
အေထွေထွ
၅၇။ ေကာ်မရှင်သည် ေကာ်မရှင်ရုံးချုပ်ကို ဖွင့်လှစ်ထားရှြိ ပီး လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်
ရန်အတွက် ေကာ်မရှင်ရုံးခွဲများကို လိုအပ်သလို ဖွင့်လှစ်နိုင်သည်။
၅၈။ ေကာ်မရှင်သည် အစည်းအေဝးများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။
၅၉။ ေကာ်မရှင်သည် ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်
ရန်အတွက် လိအ
ု ပ်ေသာအဖွ့ဲ ခွမဲ ျား၊ လုပင် န်းအဖွ့ဲ များကို ေဒသအလိုက်ြဖစ်ေစ၊ ဘာသာရပ်အလိုက်
ြဖစ်ေစ ဖွဲ့စည်း ြပီး လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပးနိုင်သည်။
၆၀။ ေကာ်မရှင်သည် ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ တံဆိပ်နှင့် စဉ်ဆက်မြပတ် ဆက်ခံေဆာင်ရွက် ပိုင်ခွင့်ရှိြပီး
တရားစွဲဆိုနိုင်ခွင့်နှင့် တရားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့်တို့ ရှိေစရမည်။
၆၁။ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်နှင့်ေကာ်မရှင်က တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူသည် ဤဥပေဒအရ လုပ်ငန်း
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာတွင် ရာဇသတ် ကီး ပုဒ်မ ၂၁ အရ ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းများဖ
ြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူ
ရမည်။
၆၂။ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ထားေသာတာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သေဘာရိုးြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
ေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက် ြခင်းနှင့်သေဘာထားမှတ်ချက်ေပးခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ထင်ြမင်ချက်ေပးခ
ြ င်း
တို့အတွက် ေကာ်မရှင်ကိုြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ကိုြဖစ်ေစ၊ ေကာ်မရှင်က တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူ
ကိုြဖစ်ေစ ြပစ်မှုေ ြကာင်းအရ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားမေက
ြ ာင်းအရ ေသာ်လည်းေကာင်း တရား
စွဲဆို ြခင်း မပ
ြ ုရ။
၆၃။ ေကာ်မရှင် သို့မဟုတ် ေကာ်မရှင်ရုံးသို့ ဆက်သွယ်ေပးပို့တင် ြပသည့် သို့မဟုတ် ယင်းက
စုေဆာင်းရယူထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ ပစ္စည်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များသည်
စိစစ်ြဖတ်ေတာက်ြခင်း သို့မဟုတ် စွက်ဖက်ေနှာင့်ယှက်ြခင်းတို့မှ ကင်းလွတ်ေစရမည်။
၆၄။ ေကာ်မရှင်၏ ပရဝဏ်၊ ေမာ်ကွန်းတိုက်၊ စာတွဲများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဆက်သွယ်
ေဆာင်ရွက်ချက်များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ရန်ပုံေငွနှင့် ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများသည် မည်သည့် ေနရာ၊
မည်သူ့ လက်ဝယ်တွင်ရှိသည် ြဖ စ်ေစ ထိပါး ြခ င်း၊ ရှာေဖွ ြခ င်း၊ သိမ်းဆည်း ြခ င်း၊ ဖမ်းဆီး ြခ င်း၊
ရယူြခင်း သို့မဟုတ် အခ
ြ ားနည်းြဖင့် ေနှာင့်ယှက်ြခင်းတို့မှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိေစရမည်။
၆၅။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမှုများ အဆင်ေြပ ေချာေမွ့စွာ
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ ေဖာ်ထုတ်ေြပာက
ြ ားသင့်သည်ဟု ယူဆသည့် အချက်အလက်များကို
ေဖာ်ထုတ်ေြပာက
ြ ားနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၆၆။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိေရှ့ေမှာက်၌ လာေရာက်အစစ်ေဆးခံသူ၏ အမည်နှင့် သတင်း
အချက်အလက်များ၊ ေကာ်မရှင်သို့ ထွက်ဆိုသည့် သက်ေသထွက ်ဆိုခ ျက်များ၊ တင် ြပ သည့်
သက်ေသခံစာရွက်စာတမ်းများ၊ ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တစ်ဦးတစ်ေယာက်က ေကာ်မရှင်၏
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ခွင့် ြပုချက်မရှိဘဲ ထုတ်ြပန် ြခင်း၊ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြခင်းမပ
ြ ုရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ေကာ်မရှင်သည်
သက်ေသများကို အကာအကွယ်ေပးသည့် အစီအမံများကိုလည်း ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၆၇။ ေကာ်မရှင်သည် မိမိရရှိထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မိမိ၏ရည်မှန်းချက်များ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ကိစ္စမှတစ်ပါး အခ
ြ ားနည်းြဖင့် အသုံး ြပုခ
ြ င်းမှ ေရှာင် ြကဉ်ရမည်။
၆၈။ ေကာ်မရှင်က စုံစမ်းစစ်ေဆးရာ၌ ထွက်ဆိုချက်များ၊ သက်ေသခံချက်များ၊ ေဖ
ြ ဆိုချက်များ
ေပးသူသည် မမှန်သက်ေသခံမှုြဖင့် တရားစွဲဆိုခံရြခင်းမှတစ်ပါး ယင်းထွက်ဆိုချက်များ၊ သက်ေသခံချက်
များ၊ ေ ြဖ ဆိုချက်များအရ မည်သည့်တရားရုံးတွင်မျှ တရားစွဲဆို ြခ င်း မခံထိုက်ေစရ။ ေကာ်မရှင်
ေရှ့ေမှာက်၌ ထွက်ဆိုေသာ သက်ေသ၏ထွက်ဆိုချက်၊ သက်ေသခံချက်နှင့်ေြဖဆိုချက်များကို အခ
ြ ား
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး တစ်ေယာက်အား တရားစွဲဆိုရာတွင် အသုံးမပ
ြ ုရ။
၆၉။ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်
ေန့စပဲွ ါ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၃၄/၂၀၁၁ ြဖင့် ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင်ခဲ့ေသာ ြမန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား
လူ့အခွင့်အေရး ေကာ်မရှင်သည် ဤဥပေဒအရ ေကာ်မရှင်ဖွဲ့စည်းြပီးသည်အထိ မိမိ၏ လုပ်ငန်း
တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရမည်။
၇၀။ ဤဥပေဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကာ်မရှင်သည် လိုအပ်ေသာ
နည်းဥပေဒများ၊ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ြကားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ် ြပန်
နိုင်သည်။
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်

