
 

 

၂။ (က) အင္ဂ်င္နယီာပညာ ဆိိုသည္ မ္ာလိုိက္နာေစာင့္ထနိ္းအပ္ေသာက်င့္၀တသ္ကိၡာ ၊ တာ၀န္ခယံူ္ႈ ၊ 
ရိိုးသား ေျဖာင့္္တ္္ႈတိို႔ကိို က်င့္သံိုးလ်က ္စာေတြ႕သေဘာတရား ႏမင့္ လက္ေတြ႕ ကၽြ္္းက်င္စြာ အသံိုးခ်္ႈ 
တိို႔ကိို ဦးတညက္ာ သခ််ၤာ ၊ သိပံၸ ၊ စီးပြားေရး ႏမင့္ လူ္ႈေရးပညာရပ ္တိုိ႔ကိိုေလလ့ာသငၾ္ကားေလက့်င့္္ႈ 
အေတြ႕ အၾကံဳ္်ား မ္ ရရမိလာေသာအသိပညာ ႏမင္ ့အတတ္ပညာ္်ားကိိုအေျခခကံာ သဘာ၀သယဇံာတ 
ႏမင့္ လူသားအရင္းအျ္စ္္်ားအား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င ္ထိခိိုက္္ႈအနည္းဆံိုးျဖင့္ အသံိုးခ်ၿပီး 
လူ႕အဖြြဲ႕အစညး္ အတြက ္အက်ိဳးျပဳေသာအေဆာကအ္အံို္်ား ၊ စက ္၊ ယာဥ ္၊ ယႏၱရား္်ား ၊ 
ကိရယိာတနဆ္ာပလာ္်ား ၊ စြ္ ္းအား္်ား ၊ ၀တ ဳပစၥည္း္်ားထိုတလ္ိုပ္္ႈ နည္းလက္္မတ္္းစဥ္္်ားကိို 
ဒီဇိိုင္းတြက္ခ်က ္တည္ေဆာက ္ထိန္းသိ္း္ေပးႏိိုင္သည့္ အသဥိာဏ္ ႏမင္ ့ယမဥ္ၿပီး 
အသံိုးခ်ရေသာပညာရပက္ိိုဆိိုသည္။ 

 

(ဃ)  ပယ္ဖ်ကသ္ည္။ 



 

၂။ (ည) အင္ဂ်ငန္ီယာဆိိုသည္ မ္ာ တရား၀ငေ္သာ အင္ဂ်င္နီယာလိုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္္ႈ ႏမင္ ့
ပတသ္ကသ္ည့္ဘြြဲ႕ ၊ ဒီပလိို္ာ ၊ လက္္မတ ္ရ ထားသျူဖစသ္ည္။ ဆီေလ်ာ္ရာ 
တရား၀င္အရည္အခ်င္း ကိို ပိိုင္ဆိိုငလ္မ်က ္အင္ဂ်င္နယီာ လိုပ္ငနး္ ကိို လိုပ္ေဆာငသ္ည့္ သအူား 
ရည္ညႊန္း ေခၚဆိိုသည့္ ေယဘိုယ် နားလည္ခ်က္ရမသိည့္ ေ၀ါဟာရ ျဖစသ္ည။္ 

 

              

 



 

၂။ (ဍ) ္မတ္ပံိုတငအ္င္ဂ်င္နယီာလက္္ မတ ္ဆိိုသည္္ မာ ဤဥပေဒအရ အင္ဂ်ငန္ီယာ အျဖစ္ ေကာင္စ ီတြင္ 
စာရင္းသြင္း ၿပီးသတ္္မတ္အရည္အခ်ငး္ ျပည့္္ီသူ ကိိုလည္းေကာင္း ၊ ေကာင္စ ီက 
အသအိ္မတ္ျပဳထားေသာ အင္ဂ်င္နယီာ ပညာရပ ္ႏမင္ ့သကဆ္ိိုင္သည့္အဖြြဲ႕အစည္း ၊ ဌာနတခိုခို က 
ျဖစ္ေစ ထိုတ္ေပးထားသည့္ အသအိ္မတ္ျပဳ လက္္မတ ္ရ ထားၿပးီ သတ္္မတ္အရညအ္ခ်င္း 
ျပည့္္ီသကူိိုလည္းေကာင္း ၊ ေကာင္စ ီက ျပဳလိုပေ္သာ စာေ္းပြြဲ (သိို႔) အျခား သင့္ေတာ္ရာ 
နည္းလ္္း သံိုးစြြဲ၍စစေ္ဆးေသာ ပညာရပ ္ကၽြ္ ္းက်င္္ႈ ကိို ေအာင္ျ္င္သ ူကိို လည္းေကာငး္ ၊ 
အထးူျပဳအရညအ္ခ်ငး္ရမိ္ႈ ကိို ္ူတည၍္လည္းေကာငး္ ၊ ေကာင္စ ီက ထိုတ္ေပးေသာ ္မတပ္ံိုတင ္
အသ ိအ္မတ္ျပဳ လက္္မတ ္ကိုိ ဆိိုသည္။ 

၂။ (ဎ) အထးူျပဳလိုပ္ငန္းတခိုခို ကိို လိုပ္ေဆာင္နိိုငသ္ညဟ္ို သတ္္မတ္ခ်က္ပါ၀ငေ္သာ ္မတပ္ံိုတင ္
အႀကးီတန္း အင္ဂ်င္နယီာ လက္္မတ ္ဆိိုသည ္ မ္ာ အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နယီာတဦးအျဖစ္ရပ္ 
တညေ္ဆာင္ရြက္ရန ္လိိုအပေ္သာ ပညာအရည္အခ်င္း ကိို ပိိုင္ဆိိုငလ္မ်က ္အဆိိုပါ အထူးျပဳလိုပင္န္း 
လိုပ္ေဆာင္ရန္အတြက ္လံိုေလာက္ေသာ ဗဟိုသိုတ ႏမင့္ အေျခခ ံသီအိိုရ ီသေဘာတရား ကိို 
ကၽြ္္းက်င္စြာ အသံိုးခ်ႏိိုင္္ႈ အျပင ္သတ္္မတ္ေသာလိုပသ္က္အတြ႕အၾကံဳရမသိူ 
အားျပဳလိုပစ္စ္ေဆးေသာ စာေ္းပြြဲ (သိို႔) အျခားနည္းလ္္း ကိို သံိုးစြြဲလ်က ္ေကာင္စ ီက 
ျပဳလိုပေ္သာ ပညာရပ္ဆိိုင္ရာ ကၽြ္ ္းက်င္္ႈ စစ္ေဆးခ်က ္ကိို ျပည့္္ီေအာင္ျ္ငသ္တူိို႔ အား 
အင္ဂ်ငန္ီယာေကာင္စ ီက ထိုတ္ေပးေသာ ္မတ္ပံိုတင ္အသအိ္မတ္ျပဳ လက္္မတ ္ကိို ဆိိုသည္။ 

၂။ (ဏ) အထးူျပဳလိုပ္ငနး္ရပ္တခိုခို ကိို လိုပ္ေဆာင္ႏိိုင္သည ္ဟို သတ္္မတ္ခ်က္ပါ၀င္ေသာ 
္မတ္ပံိုတငအ္င္ဂ်ငန္ီယာ ပညာရမင္လက္္မတ ္ဆိိုသည္ မ္ာ ္မတ္ပံိုတငအ္င္ဂ်င္နယီာပညာရမင္ တဦး 
အျဖစ္ရပတ္ညေ္ဆာင္ရြက္ရန္ လိိုအပ္ေသာ ပညာအရညအ္ခ်င္း ကိို ပိိုင္ဆိိုငလ္မ်က ္အဆိိုပါ 
အထးူျပဳလိုပ္ငနး္ လိုပ္ေဆာင္ရန ္အတြက ္လံိုေလာက္ေသာ ဗဟိုသိုတ ႏမင့္ အေျခခသံီအိိုရ ီ
သေဘာတရား ကိို ကၽြ္္းက်င္စြာ အသံိုးခ်နိိုင္္ႈအျပင ္သတ္္မတ္ေသာ 
လိုပသ္ကအ္ေတြ႕အၾကံဳရမသိအူားျပဳလိုပစ္စ္ေဆးေသာ စာေ္းပြြဲ (သိို႔) အျခားနည္းလ္္း ကိို 
သံိုးစြြဲလ်က္ ေကာင္စ ီက ျပဳလိုပ္ေသာပညာရပဆ္ိိုင္ရာ ကၽြ္္းက်င္္ႈ စစ္ေဆးခ်က ္ကိို 
ျပည့္္ီေအာင္ျ္င္္ႈ သာ္က အင္ဂ်ငန္ီယာလိုပင္န္းဆိိုင္ရာ စီ္ံခန္႔ခြြဲ ႈ္ ၊ လူ္ႈပတ၀္န္းက်င္ တြင္ 
အင္ဂ်ငန္ီယာ ပညာရပ္ ကိို အသံိုးခ်္ႈ ၊ ေျပာဆိိုတင္ျပ ဆက္သြယ္ေရးဆိိုင္ရာ ကၽြ္း္က်င္္ႈ 
အရညအ္ခ်င္း အေတြ႕အၾကံဳပိိုင္ဆိိုငသ္တူိို႔ အား ေကာင္စ ီက ထိုတ္ေပးေသာ ္မတ္ပံိုတင ္
အသအိ္မတ္ျပဳ လက္္မတ ္ကိို ဆိိုသည္။  



 

                          လည္းေကာင္း၊ျမန္မာအႏႏႊယ္ဖႏႊားႏုိင္ငံျခားသားအင္ဂ်င္နယီာမ်ားကိုစီစစ္ေရးုလပ္ုငန္းစဥ္ 

                            အရလည္းေကာင္း ္မတ္ပံိုတင ္ကန့္ ့သတ္အႀကီးတနး္ အင္ဂ်င္နယီာ လက္္မတ္(သိ ့ု)                        

                             

                          ္မတ္ပံိုတင ္ကန့္ ့သတ္အႀကီးတနး္ အင္ဂ်ငန္ီယာ လက္္မတ္(သို ့) 

                              

 



 

             

              

 

 

 



 

၄။ ျ္န္္ာႏိိုင္ငံအင္ဂ်ငန္ီယာေကာင္စ ီသည ္ျပညေ္ထာငစ္ိုျ္န္္ာနိိုငင္ံေတာ္သ ၼ္တ မ္ 
အာဏာလႊြဲအပထ္ားေသာ အ္်ားျပညသ္ူတိို႔ ၏ အက်ိဳးစီးပြား ကိို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရမာက္ရနအ္တြက ္
အင္ဂ်ငန္ီယာဥပေဒ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နညး္ ္်ား ကိို စီစဥ္ေရးဆြြဲေသာ ၊ အင္ဂ်င္နယီာ ဆိိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္း 
သတ္္မတခ္်က ္္်ား ကိို စီစဥျ္ပဳစိုေသာ ၊ အင္ဂ်င္နယီာလိုပ္သားထို ၏ အရညအ္ခ်င္း ကိို စိစစ္ေသာ ၊ 
ျပည္တြငး္ အင္ဂ်ငန္ီယာ လိုပ္သားထို ကိို လံိုျခံဳစတိ္ခ်ရေသာ လိုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံိုနည္းလ္း္ 
အဆင့္အတန္း သတ္္မတ္ခ်က္္်ားျပဳလိုပ္ျခငး္ ၊ အင္ဂ်ငန္ီယာ လိုပင္န္း္်ားတြင္ ေစာင္ ့
ထနိ္းလိိုက္နာအပ္ေသာ က်င့္၀တသ္ိကၡာ္်ား ၊ ရပိိုင္ခြင့္္်ား ၊ တာ၀န္၀တၱရား္်ား ကိို ခ်္မတက္ြပ္ကြဲ ႈ္ ကိို 
သင့္ေလ်ာ္ရာအဖြြဲ႕အစည္း္်ား သိို႔ တာ၀န္ခြြဲေ၀္ႈျပဳကာ အင္ဂ်ငန္ီယာပညာရပ ္ကိို 
လ္္းညႊန္ႀကးီၾကပ္ေသာ လြပ္လပ္စြာရပ္တညသ္ည့္အဖြြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ 

        အင္ဂ်င္နယီာေကာင္စ ီကိို အင္ဂ်င္နယီာ လိုပ္ငန္း ႏမင့္ သကဆ္ိိုငသ္ည့္ ျပည္ေထာင္စို၀န္ႀကးီဌာန ၊ 
အစိိုးရဌာန ၊ အစိိုးရအဖြြဲ႕အစည္း ႏမင့္ အစိိုးရ ္ဟိုတ္ေသာအဖြြဲ႕အစည္း္်ား မ္ ပိုဂ ိဳလ္္ ်ား ၊ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၀ါရင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ္်ား စိုစိုေပါင္း ခိုနစ္ဦး ထက္္ပိိုေသာ ျ္န္္ ာႏိိုင္ငံ 
အင္ဂ်ငန္ီယာေကာင္စီ၏ နာယက အဖြြဲ႕ ကိို ျပည္ေထာငစ္ို အစိိုးရအဖြြဲ႕ ၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ဖြြဲ႕စည္းရ္ည္။ 

၅။ ေကာင္စ ီ၏ နာယကအဖြြဲ႕သည ္ေကာင္စီ၀င ္၆၀ ဦး ပါ၀င္ေသာ ျ္န္္ာႏိိုင္ငံအင္ဂ်ငန္ီယာေကာငစ္ ီကိို 
သတ္္မတခ္်က္္်ား ႏမင့္  အညီေအာက္ပါအတိိုင္းဖြြဲ႕စည္းရ္ည္။ 

 

ျ္န္္ ာႏိိုငင္ ံအစိိုးရ မ္ တာ၀နေ္ပးေသာ အဖြြဲ႕၀င္္ ်ား 

(က) အင္ဂ်င္နယီာပညာရပဆ္ိိုင္ရာ၀န္ႀကးီဌာန ၊ အစိိုးရအဖြြဲ႕အစည္း္်ား မ္ 
အင္ဂ်ငန္ီယာပညာရပဆ္ိိုင္ရာ ကၽြ္ ္းက်င္္ႈ ႏမင့္ အင္ဂ်င္နယီာလိုပသ္ကအ္ေတြ႕အၾကံဳရမိေသာ၀ါရင့္ 
အင္ဂ်ငန္ီယာ ္်ား - ၁၅ ဦး 

(ခ) အင္ဂ်င္နယီာ ႏမင့္ နည္းပညာသင္ၾကားေရးဆိိုင္ရာဦးစီးဌာန ၊ တကၠသိိုလ ္၊ ေကာလိပ ္၊ သိပၸံ ္်ား မ္ 
အင္ဂ်ငန္ီယာပညာအရည္အခ်င္းရမ ိ၀ါရင့္ဆရာ ၊ ဆရာ္္်ား ၊ ဦးေဆာငအ္ိုပ္ခ်ဳပသ္ူ္်ား - ၁၅ ဦး 

 

ျ္န္္ ာႏိိုငင္သံားအငဂ္်ငန္ယီာ္်ား မ္ ေရြးခ်ယထ္ားေသာ အဖြြဲ႕၀င္္ ်ား 

    အဖြြဲ႕၀င ္၃၀ ဦး ကိို ျ္န္္ ာႏိိုင္ငံသားအင္ဂ်င္နယီာ ္်ား မ္ ေအာက္ပါအတိိုင္းေရြးခ်ယ္ရ္ည္။ 

 



အဖြြဲ႕၀င ္၁၅ ဦး ကိို ျ္န္္ာႏိိုင္ငံအင္ဂ်င္နယီာအသငး္ မ္ အသင္း၀င္ႏမစ္စဥ္ေၾကးေပးသြင္းၿပီးသူ္်ား အထြဲ 
မ္   ္ြဲေပးသည့္စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရ္ည္။ အဆိိုပါအဖြြဲ႕၀င ္၁၅ ဦးတြင္ လူငယအ္င္ဂ်င္နယီာ ္်ား ႏမင္ ့

အ္်ိဳးသ္းီ အင္ဂ်ငန္ီယာ္်ား လညး္ သင့္ေတာ္သည့္အခ်ိဳးအစားအလိိုက္ပါ၀ငရ္္ည္။  

အဖြြဲ႕၀င ္၁၅ ဦး ကိို ျ္န္္ာႏိိုင္ငံ တြင္ တရား၀င္္မတ္ပံိုတင္ဖြြဲ႕စည္းထားေသာ 
အင္ဂ်ငန္ီယာလိုပင္န္းဆိိုင္ရာ စက္္ႈလက္္ႈလိုပ္ငနး္ အဖြြဲ႕အစည္း္်ား မ္ ္ြဲေပးသည့္ 
စနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယရ္္ည္။ 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

၉။ (ဋ) ျ္န္္ာႏိိုင္ငံ အတြင္း ေဆာင္ရြကသ္ည့္ ျပညတ္ြင္း ျပည္ပ အတိိုငပ္င္ခ ံအင္ဂ်င္နယီာ္်ား ႏမင့္ 
အင္ဂ်ငန္ီယာ ႏမင့္ နည္းပညာဆိိုင္ရာလိုပ္ငန္းကို ၸ္ဏီ္်ား ၊ အဖြြဲ႕အစည္း္်ား ၊ ကန္ထရိိုကတ္ာ 
ႏမင့္ ကန္ထရိိုကလ္ိုပ္ငန္း လိုပ္ကိိုင္ေသာကို ၸ္ဏီ္်ား ႏမင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ 
သတ္္မတထ္ားေသာလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္း္်ား ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း္်ား ႏမင့္ လိုပ္ငန္းအေျခခံစံႏႈန္း္်ား 
ကိိုက္ညီ ႈ္ ရမိ ္ရမိ ကိို ျ္န္္ာျပည္သလူထူို ႏမင့္ ျ္န္္ာ အငဂ္်င္နယီာလိုပ္သားထို ကိို 
ကိိုယ္စားျပဳေသာအဖြြဲ႕အစည္း္်ား ႏမင့္ တိိုင္ပင္အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စီစစ္ၿပီး သကဆ္ိိုင္ရာ 
ျပည္ေထာင္စို ၀န္ႀကးီဌာန ႏမင့္ အစိိုးရ အဖြြဲ႕အစညး္္်ား သိုိ႔ သေဘာထားျပန္ၾကားျခင္း။ 



 

 

 

 

           အစိွးရက   

               

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

               ၁၆။    ပယ္ဖ်ကသ္ည္။ 



 

 

 

၂၀။ ျပည္ပရမိအငဂ္်င္နယီာတကသၠိိုလ ္၊ နည္းပညာတကသၠိိုလ္တစခ္ိုခို က ျဖစ္ေစ ၊ နည္းပညာေကာလိပ ္
ႏမင့္ နည္းပညာသပိၸံတစ္ခိုခို က ျဖစ္ေစ အပ္ႏမင္းေသာ နည္းပညာဘြြဲ႕ (သိို႔) နည္းပညာဒီပလိိ္ု ာရရမသိ ူ
(သိို႔) ျပည္တြင္း္မ အစိိုးရ က တာ၀နယ္ူဖြင့္လမစ္္ ႈ ္ဟိုတသ္ည့္ တရား၀င ္္မတ္ပံိုတင ္အဆင့္အတန္း 
စိစစ္ ႈ္ ခံယူၿပးီစီး္ႈ ္ဟိုတ္ေသာ နည္းပညာေကာလိပ္ေက်ာငး္္်ား္မ နည္းပညာဘြြဲ႕ ၊ 
ဒီပလိို္ာရရမသိတူိို႔သည္ ဘြြဲ႕ရ နည္းပညာကၽြ္ ္းက်ငသ္ ူ္မတ္ပံိုတငလ္က္္ မတ ္(သိို႔) 
နည္းပညာကၽြ္္းက်င္သ ူ္မတပ္ံိုတငလ္က္္မတ ္ရရမိလိိုပါက သတ္္မတခ္်က္္်ား နမင့္ အည ီေကာင္စ ီသိို႔ 
ေလမ်ာကထ္ားရ္ည္။ 



 

            (ခ)  ပယ္ဖ်ကသ္ည္။ 

၂၂။               ပယ္ဖ်ကသ္ည္။ 

၂၃။               ပယ္ဖ်ကသ္ည္။ 

၂၄။(က)        ပယ္ဖ်ကသ္ည။္ 

     (ခ)        ပယ္ဖ်က္သည။္ 

၂၅ ။(က)        ပယဖ္်က္သည္။ 

 ၂၅။ (ခ) ေကာင္စီ၏ ကိိုယစ္ား အလိုပ္အ္ႈေဆာင္အဖြြဲ႕သည္ ေကာငစ္ီ၏ အရညအ္ေသြး စီစစ္ 
အတညျ္ပဳ္ႈ ္ခံယူထားေသာ အင္ဂ်င္နယီာတကသၠိိုလ ္(သိို႔) နည္းပညာတကၠသိိုလ ္တိို႔္မ 
အင္ဂ်ငန္ီယာဘြြဲ႕ (သိို႔) နည္းပညာဘြြဲ႕ရရမထိားသတူိို႔အား အင္ဂ်ငန္ီယာအထူးျပဳ ပညာရပ္အလိိုက္ 
ေကာင္စကီ က်င္းပေသာ စစ္ေဆး္ႈ္်ား ကိို ေအာင္ျ္င၍္ ္မတ္ပံိုတင ္အင္ဂ်င္နယီာ၏ 
သတ္္မတအ္ရညအ္ခ်င္း္်ား ႏမင့္ ျပည့္္ီေသာ သူတိို႔အား ္မတ္ပံိုတငအ္င္ဂ်ငန္ီယာလက္္မတ ္
ထိုတ္ေပးရ္ည္။ 

 

 

 

 



 

 

၂၆။ ျ္န္္ာႏိိုင္င ံအင္ဂ်င္နယီာ ေကာင္စီ္မ အရညအ္ေသြးစီစစ ္အသအိ္မတ္ျပဳထားေသာ ၊ ျပည္တြငး္ 
ျပည္ပ မ္ အင္ဂ်င္နယီာတကသၠိိုလ ္(သိို႔) နည္းပညာ တကသၠိိုလ ္(သိို႔) ျ္န္္ာႏိိုင္ငံ 
အင္ဂ်ငန္ီယာေကာင္စီႏမင့္ အျပန္အလမန ္အသိအ္မတ္ျပဳေရးဆိိုငရ္ာ နားလည္ ႈ္စာခ်ဳပေ္ရးထိိုးထားေသာ 
ျပည္ပရမ ိအရညအ္ခ်င္း စီစစ္ေရးအဖြြဲ႕ အစည္း္မ အသအိ္မတ္ျပဳထားေသာ အင္ဂ်ငန္ယီာတကသၠိိုလ ္
ႏမင့္ နည္းပညာ ေကာလိပ္္်ား မ္  အင္ဂ်င္နယီာဘြြဲ႕ရရမသိတူိို႔ သညလ္ည္းေကာငး္ ၊ 
ေကာင္စအီသိအ္မတ္ျပဳထားေသာ အင္ဂ်င္နယီာပညာရပ ္ႏမင္ ့သက္ဆိိုင္သည့္ဌာန ၊ အဖြြဲ႕အစည္း 
တခိုခို က ထိုတ္ေပးသည့္ အသိအ္မတ္ျပဳ လက္္မတ ္ရရမိထားၿပးီ ေကာငစ္ီက သတ္္မတသ္ည့္ 
အရညအ္ခ်င္းျပည့္္ီသူသညလ္ည္းေကာငး္ ္မတ္ပံိုတင ္အင္ဂ်င္နယီာလက္္ မတ ္ရရမိ လိိုပါက 
သတ္္မတခ္်က္္်ား ႏမင့္ အည ီေကာင္စသီိို႔ ေလမ်ာကထ္ားရ္ည္။ 

 

 

 

၂၇။ (ခ) ပိုဒ္္ခြြဲ(က) အရ ္မတ္ပံိုတငက္န္႔သတအ္င္ဂ်င္နယီာလက္္ မတ ္၏ သကတ္္္း ကိို 
သတ္္မတေ္ပးရ္ည္။ ္မတ္ပံိုတငအ္င္ဂ်င္နယီာလက္္မတ ္၏ သကတ္္္းသည ္ကန္႔သတ္ခ်က္္ရမိ။ 

 



၂၈။(ခ) ေကာင္စ ီ၏ ကိိုယ္စား အလိုပအ္္ႈေဆာငအ္ဖြြဲ႕သည ္အထူးျပဳလိုပင္န္းရပတ္ခိုခို ကိို 
လိုပ္ေဆာင္ႏိိုင္သည ္ဟို သတ္္မတ္ခ်က ္ပါ၀င္ေသာ ္မတပ္ံိုတင ္အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နယီာ 
လက္္မတ ္ကိို အႀကးီတန္း အင္ဂ်ငန္ီယာ တဦးအျဖစ ္ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ႏိိုင္ရန ္လိိုအပ္ေသာ 
ပညာအရညအ္ခ်င္း ကိို ပိိုငဆ္ိိုငလ္်က ္အဆိိုပါ အထူးျပဳ လိုပ္ငနး္ လိုပ္ေဆာင္ရန္အတြက ္
လံိုေလာက္ေသာ ဗဟိုသိုတ ႏမင့္ အေျခခသံီအိိုရ ီသေဘာတရား္်ား ကိို ကၽြ္္းက်င္စြာ အသံိုးခ်ႏိိုင္္ႈ 
အျပင ္သတ္္မတ္ေသာလိုပသ္က ္အေတြ႕အၾကံဳရမိသအူား ျပဳလိုပ္စစေ္ဆးေသာ စာေ္းပြြဲ (သိို႔) 
အျခားနည္းလ္္း ကိို သံိုးစြြဲလ်က္ေကာင္စကီ ျပဳလိုပ္ေသာ ပညာရပဆ္ိိုင္ရာ ကၽြ္္းက်င္္ႈ 
စစ္ေဆးခ်က္ျပည့္္ီေအာငျ္္င္သတူိို႔အား စည္းက္္းခ်က္္ ်ား သတ္္မတ္ၿပီး 
္မတ္ပံိုတငအ္ႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာ လက္္မတ ္ထိုတ္ေပးရ္ည္။ 

 

၂၉။ (က) အထးူျပဳလိုပ္ငနး္တခိုခို ကိို လိုပ္ေဆာင္ႏိိုင္သည္ဟို သတ္္မတ္ခ်က္ပါ၀င္ေသာ ္မတ္ပံိုတင ္
အင္ဂ်ငန္ီယာ ပညာရမင ္လက္္မတ ္ကိို ္မတ္ပံိုတငအ္င္ဂ်င္နီယာပညာရမင ္တဥးီအျဖစရ္ပ္တည ္
ေဆာင္ရြက္ရန ္လိိုအပေ္သာ ပညာအရည္အခ်င္း ကိို ပိိုင္ဆိိုငလ္မ်က ္အဆိိုပါ အထူးျပဳလိုပ္ငနး္ 
လိုပ္ေဆာင္ရန္အတြက ္လံိုေလာက္ေသာ ဗဟိုသိုတ ႏမင့္ အေျခခသံအီိိုရ ီသေဘာတရား္်ား ကိို 
ကၽြ္္းက်င္စြာ အသံိုးခ်ႏိိုင္္ႈ အျပင ္သတ္္မတ္ေသာ လိုပသ္က ္အေတြ႕အၾကံဳရမိသအူား 
ျပဳလိုပစ္စ္ေဆးေသာ စာေ္းပြြဲ (သိို႔) အျခားနည္းလ္း္ ကိို သံိုးစြြဲ လ်က္ ေကာင္စ ီက ျပဳလိုပ္ေသာ 
ပညာရပဆ္ိိုင္ရာ ကၽြ္ ္းက်င္္ႈစစ္ေဆးခ်က္ျပည့္္ီေအာငျ္္င္္ႈ သာ္က 
အင္ဂ်ငန္ီယာလိုပင္န္းဆိိုင္ရာစီ္ံခန္႔ခြြဲ ႈ္ ၊ လူ္ႈပတ္၀နး္က်င္တြင္ အင္ဂ်င္နယီာ ပညာရပ ္ကိို 
အသံိုးခ်္ႈ ၊ ေျပာဆိို တင္ျပ ဆက္သြယ္ ေရးဆိိုင္ရာ ကၽြ္း္က်င္္ ႈအရည္အခ်င္း 
အေတြ႕အၾကံဳပိိုငဆ္ိိုငသ္ူတိို႔အား စည္းက္္းခ်က္္ ်ားသတ္္မတ္ၿပီး 
္မတ္ပံိုတငအ္င္ဂ်ငန္ီယာပညာရမင္လက္္မတ ္ထိုတ္ေပးရ္ည္။ 

 



 

                 

                          လည္းေကာင္း၊ျမန္မာအႏႏႊယ္ဖႏႊားႏုိင္ငံျခားသားအင္ဂ်င္နယီာမ်ားကိစုီစစ္ေရးုလုပ္ငန္းစဥ္ 

                            အရလည္းေကာင္း ္မတ္ပံိုတင ္ကန့္ ့သတ္အႀကီးတနး္ အင္ဂ်င္နယီာ လက္္မတ္(သိ ့ု)                        

                             

                          ္မတ္ပံိုတင ္ကန့္ ့သတ္အႀကီးတနး္ အင္ဂ်ငန္ီယာ လက္္မတ္(သို ့) 

                              

 



အခနး္ (၁၀) 

္မတ္ပံိုတင ္ရန္ လိိုအပ္ေသာ အင္ဂ်ငန္ီယာ လိုပ္ငန္း လိုပက္ိိုငသ္ူတိို႔ ၏ တာ၀န္၀တၱရား္်ား 

 

၃၁။ ္မတ္ပံိုတင ္ရန္ လိိုအပ္ေသာ အင္ဂ်င္နယီာ လိုပ္ငနး္ လိုပက္ိိုငသ္ူတိို႔ ၏ တာ၀န္၀တၱရား္်ား ဆိုသည္မွာ 

      အ္်ားျပညသ္ူတိို႔ ၏ အသက္အိိုးအိ္္စည္းစိ္ ္ကိို တာ၀န္ယလူမ်က ္
အင္ဂ်ငန္ီယာအေျခခံသေဘာတရား အသံိုးခ်္ႈ ကိို ျပဳလိုပ္ကာ ပံိုစံျပဳျခင္း ၊ ဖြြဲ႕စည္းျခင္း ၊ သံိုးသပ္ျခင္း 
၊ အၾကံျပဳျခင္း ၊ ညႊန္ၾကားျခငး္ ၊ အစီရငခ္ံျခင္း တိို႔ ကိို ျပဳလိုပ္ရနအ္တြက ္္မတ္ပံိုတင ္ရ္ည္။ 

 

ေအာက္ပါလိုပ္ငနး္္်ား ကိို လိုပက္ိိုင္ရန ္္မတ္ပံိုတင ္ရန္ ္လိို။ 

အလိုပ ္သည ္သိုေတသနျပဳျခင္း ၊ စ္္းသပ္စစ္ေဆးျခငး္ (သိို႔) ္မားယြင္းစြာလိုပ္ေဆာင္္ ႈေၾကာင့္ 
အ္်ားျပညသ္ူတိို႔ အသက္အိိုးအိ္္စည္းစိ္ ္ကိို ္ထိခိိုက္ျခင္း (သိို႔) သိပံၸလိုပ္ငန္းသီးသန္႔ျဖစ္ျခင္း (သိို႔) 
္မတ္ပံိုတင ္အင္ဂ်င္နယီာ ပညာရမင ္က တာ၀နယ္ူျခင္း (သိို႔) ္မတ္ပံိုတင္ပညာရမင္အငဂ္်င္နယီာ မ္ 
တခိုလံိုး၏ အရည္အေသြးအဆင့္အတန္း ကိို တာ၀န္ယ ူထားေသာ လိုပ္ငန္း  ၏ အစိတ္အပိိုင္း ကိို 
လိုပ္ေဆာင္ျခင္းတိို႔အတြက ္္မတ္ပံိုတင ္ရန္ ္လိိုပါ။ 

  

 



 

 



 



 

အခနး္ (၁၃) 

တားျ္စခ္်က္ နမင့္ ျပစဒ္ဏ္္်ား 

 

၃၇။ ္ည္သူ္မ် ဤဥပေဒအရ ထိုတ္ျပနထ္ားေသာနည္းဥပေဒ္်ားျဖင့္ သတ္္မတ္ထားသည့္ 
အ္်ားျပညသ္ူေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏိိုင္္ည့္ အင္ဂ်င္နယီာ လိုပ္ငန္း ႏမင့္နည္းပညာဆိိုင္ရာ 
လိုပ္ငနး္္်ား ကိို ေကာင္စ ီက ထိုတ္ေပးထားေသာ ္မတပ္ံိုတငလ္က္္မတ ္္ရမပိြဲ ၊ 
သင့္ေလ်ာ္ရာေလ်ာ္ေၾကးအာ္ခံခ်က ္္ပါ၀င ္ဘြဲ လိုပက္ိိုငျ္ခင္း္ျပဳရ။ 

 

၃၈။ တရား၀င ္အင္ဂ်ငန္ီယာဘြြဲ႕ ၊ နည္းပညာဘြြဲ႕ ႏမင့္ AGTI ဒီပလိို္ာ လက္္မတ ္ပိိုငဆ္ိိုငသ္ူ္ည္သူ္ဆိို 
အင္ဂ်ငန္ီယာ ဟူေသာ ဘြြဲ႕အေခၚအေ၀ၚ စကားရပ္္်ား ကိို ္ိ္ိအ္ည ္ႏမင့္ ယမဥတ္ြြဲ ၍ 
သံိုးႏႈန္းျခင္းျပဳႏိိုင္သည္။  

      (သိို႔ေသာ္) ္မတ္ပံိုတငအ္ႀကးီတန္းအင္ဂ်ငန္ီယာ ႏမင့္ ္မတ္ပံိုတငအ္င္ဂ်င္နယီာပညာရမင္ စေသာ 
ဘြြဲ႕အေခၚ အေ၀ၚ စကားရပ္္ ်ား ကိို အင္ဂ်င္နယီာေကာငစ္ီ မ္ ထိုတ္ေပးေသာ လက္္မတ ္ရရမိသူ္်ား 
က သာ ္ိ္ိအ္ည္ ႏမင့္ ယမဥတ္ြြဲ သံိုးႏႈန္းျခငး္ျပဳႏိိုင္သည္။  



 

၄၀။ ္ည္သူ္ဆိို ပိုဒ္္ (၃၇) ပါ တားျ္စခ္်က ္ကိို ေဖာကဖ္်က္ေၾကာင္းျပစ္္ႈထငရ္မား စရီင္ျခင္းခံရလမ်င္ 
ေငြဒဏ ္ခ်္မတ္ျခင္း ခံရ္ည္။ ထိို႔အျပင ္အဆိိုပါ ေဖာက္ဖ်က္္ႈေၾကာင့္ အစိိုးရႏမင့္ အ္်ားျပညသ္ူတိို႔ ၏ 
အသကအ္ိိုးအိ္ ္စည္းစိ္ ္ထိခိိုက္ပ်က္စးီ ဆံိုးရံႈး္ႈျဖစလ္မ်င ္ဆီေလ်ာ္ရာ တရား္ေၾကာင္း ရာဇ၀တ္ျပစ္္ ႈ 
ေၾကာငး္္်ားျဖင့္ ဥပေဒအရ တရားစီရင ္ျပစ္ဒဏက္်ခရံ္ည္။  

 

၄၁။ ္ည္သူ္ဆိို ပိုဒ္္(၃၈) ပါ တားျ္စခ္်က ္ကိို ေဖာကဖ္်က္ေၾကာင္းျပစ္္ႈထငရ္မား စရီင္ျခင္းခံရလမ်င္ 
ေငြဒဏ ္

      ခ် ္မတ္ျခငး္ ခံရ္ည္။ ထိို႔အျပင ္အဆိိုပါ ေဖာက္ဖ်က္္ႈေၾကာင့္ အစိိုးရ ႏမင္ ့အ္်ားျပညသ္ူတိို႔ ၏ 
အသကအ္ိိုးအိ္ ္စည္းစိ္ ္ထိခိိုက္ပ်က္စးီ ဆံိုးရံႈး္ႈျဖစလ္မ်င ္ဆီေလ်ာ္ရာ တရား္ေၾကာင္း ရာဇ၀တ္ျပစ္္ႈ 
ေၾကာငး္္်ားျဖင့္ ဥပေဒအရ တရားစီရင ္ျပစ္ဒဏက္်ခရံ္ည္။  

 

၄၂။ ္ည္သူ္ဆိို ပိုဒ္္(၃၉) ပါ တားျ္စခ္်က ္ကိို ေဖာကဖ္်က္ေၾကာင္း ျပစ္္ႈထင္ရမား စီရင္ျခင္းခံရလမ် င္ 
ေငြဒဏ ္ခ်္မတ္ျခင္း ခံရ္ည္။ ထိို႔အျပင ္အဆိိုပါ ေဖာက္ဖ်က္္ႈေၾကာင့္ အစိိုးရ ႏမင္ ့အ္်ားျပညသ္ူတိို႔ ၏ 
အသကအ္ိိုးအိ္ ္စည္းစိ္ ္ထိခိိုက ္ပ်ကစ္ီး ဆံိုးရံႈး္ႈျဖစလ္မ်င ္ဆီေလ်ာ္ရာ တရား္ေၾကာငး္ 
ရာဇ၀တျ္ပစ္္ႈ ေၾကာင္း္်ားျဖင့္ ဥပေဒအရ တရားစီရင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရ္ည္။  



 

                        

                              ၿမန္မာႏိုင္င ံအင္ဂ်ငန္ီယာေကာင္စ ီ မ္ 

                          

                       



                         

 

      ၿမန္မာႏိုင္င ံအင္ဂ်ငန္ီယာေကာငစ္ ီၾကိိဳတင္ခၭင့္ျပိဳခ်ကက္ိုရယႈရမည္။ 

 

       ၅၀။ ပယ္ဖ်ကသ္ည္။ 

 

၅၂။(က) ပယ္ဖ်ကသ္ည္။ 

      (ခ)   ပယ္ဖ်ကသ္ည္။ 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


