မူကကမ်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ်
ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွဲ ့ဥြထေကို ေုတိယအကကိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥြထေ
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေ အမှတ်
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊
( ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊

လ
လ

။)

ရက်
ရက် )

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
၁။

ဤဥြထေကို ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွဲ ့ဥြထေကို ေုတိယအကကိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥြထေ ဟု

ထခါ်တွင်ထစရမည်။
၂။

ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွဲ ့ဥြထေ ြုေ်မ ၈ တွင် (က)

ြုေ်မခွဲ (ဃ) ကို ထအာက်ြါအတိုင်းအစားေိုးရမည်(ဃ) ဝန်ေမ်းထရးရာကိစ္စရြ်များ၊ ဝန်ေမ်းများ၏ ဝန်ထဆာင်မှုအထြါ် ပြည်သူ
များ၏ သထောေားအပမင်တို ့နှင့်စြ်လျဉ်း၍ စစ်တမ်းထကာက်ယူ သုထတသန
ပြုလုြ်ပခင်း၊

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (စ) ကို ထအာက်ြါအတိုင်းအစားေိုးရမည်( စ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့်အဖွဲ ့အစည်းများက ထမးပမန်းလာသည့် ဝန်ေမ်းထရးရာ ကိစ္စရြ်
များကို ထလ့လာစိစစ်ပြီး တည်ဆ ဲဥြထေ၊ နည်းဥြထေများ၊ စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများ၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများနှင့်အညီ ပြန်ကကားပခင်း၊

(ဂ)

ြုေ်မခွဲ (ဆ) ကို ထအာက်ြါအတိုင်းအစားေိုးရမည်(ဆ) ဝန်ေမ်းများအား အထရးယူပခင်းဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ မှတ်တမ်း
များကို စနစ်တကျေိန်းသိမ်းပခင်း၊ နိုင်ငံထတာ်သမ္မတေံ တင်ပြပခင်း၊

(ဃ)

ြုေ်မခွဲ (ဆ) ၏ ထနာက်တွင် ြုေ်မခွဲ (ဇ) မှ ြုေ်မခွဲ (ည) အေိ ထအာက်ြါအတိုင်း
ပဖည့်စွက်ရမည်(ဇ)

ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိတစ်ဦးဦးအား ဝန်ကကီးဌာနနှင့်ဝန်ေမ်းအဖွဲ ့အစည်း တစ်ခုမှ
တစ်ခုသို ့ ထပြာင်းထရွှ လိ
့ ုသည့်ကိစ္စရြ်များအတွက် ညှိနှိုင်းလာမှုအထြါ် လိုအြ်
သည့်စိစစ်မှုများပြုလုြ်၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ရုံးသို ့တင်ပြပခင်း၊

(ဈ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့်အဖွဲ ့အစည်းများ၏

ဝန်ေမ်းဖွဲ ့စည်းြုံ

ထရးဆွဲတင်ပြပခင်း

ကိစ္စရြ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့သို ့ ထောက်ခံအကကံပြု
တင်ပြပခင်း၊
(ည) ဝန်ကကီးဌာနနှင့်အဖွဲ ့အစည်းများရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းရာေူးအုြ်စုများအလိုက်
ကျွမ်းကျင်မှု မူထောင်များနှင့် လုြ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်များ ထရးဆွဲ
နိုင်ထရး အထောက်အကူပြု ြံ့ြိုးကူညီထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(င)

ြုေ်မခွဲ (ဇ) ကို ထအာက်ြါအတိုင်းအစားေိုးရမည်-
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( ဋ ) ဝန် က ကီး ဌာနနှင ့် အဖွဲ ့အစည်း များ၏

ဝန် ေမ်း ထရွ းချယ်ထ ရး၊

ထလ့ က ျင့်

ြျိုးထောင်ထရး၊ စည်းကမ်းေိန်းသိမ်းထရးကိစ္စများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ စိစစ်
ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(စ)

ြုေ်မခွဲ (ဈ) ကို ထအာက်ြါအတိုင်းအစားေိုးရမည်( ဌ ) တိုင်းထေသကကီး သို ့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရက မိမိတို ့ တာဝန်ယူ အထကာင်
အေည်ထဖာ်ရသည့် လုြ်ငန်းများကို ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် နယ်ေက်ဝန်ေမ်း
အဖွဲ ့အစည်းများအားဖွဲ ့စည်းပခင်း၊ လိုအြ်ထသာ နယ်ေက်ဝန်ေမ်းများအား
ခန် ့အြ်ပခင်းတို ့ပြုရာတွင်

နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းဥြထေနှင့်အညီလည်းထကာင်း၊

ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ကကိုတင်ညှိနှိုင်း၍လည်းထကာင်း ဖွဲ ့စည်းခန် ့အြ်
နိုင်ရန် ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(ဆ)

ြုေ်မခွဲ (ည) နှင့် ြုေ်မခွဲ (ဋ) တို ့ကို ြုေ်မခွဲ (ဍ) နှင့် ြုေ်မခွဲ (ဎ) တို ့အပဖစ်
ထပြာင်းလဲအမှတ်စဉ်ရမည်။

၃။

ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွဲ ့ဥြထေ ြုေ်မ ၉ တွင် (က)

ြုေ်မ ၉ ထပခဆင်းကို ထအာက်ြါအတိုင်းအစားေိုးရမည် ဝန်ေမ်းများအား ခန် ့ေားထရးနှင့် ရာေူးအဆင့်တးို ပမှင့်ထရးတို ့အတွက် ထရွးချယ်
ပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အဖွဲ ့၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပဖစ်သည်-

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (ခ) ကို ထအာက်ြါအတိုင်းပဖည့်စွက်ရမည် (ခ)

အဖွဲ ့ကသာထရွးချယ်ရန် သတ်မှတ်ေားထသာ ရာေူးအဆင့်မှအြ ကျန်ရာေူး
အဆင့်ရှိ ဝန်ေမ်းများအား သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနနှင့်အဖွဲ ့အစည်းများက
ထရွးချယ်ရန် သတ်မှတ်ပခင်း၊

(ဂ)

ြုေ်မခွဲ (ဂ) ကို ထအာက်ြါအတိုင်းပဖည့်စွက်ရမည် (ဂ)

ဝန်ကကီးဌာနနှင့်အဖွဲ ့အစည်းများက ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ သတ်မှတ်ရာေူးအဆင့်
များအတွက် ဝန်ေမ်းများကိုထရွးချယ်ရန် ဝန်ကကီးဌာနနှင့်အဖွဲ ့အစည်း
အကကီးအမှူး သို ့မဟုတ် ဝန်ေမ်းအဖွဲ ့အစည်း အကကီးအမှူးက အဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်း၍
ထရွးချယ်ရန် လွှဲအြ်ပခင်း၊

(ဃ)

ြုေ်မခွဲ (ဃ) ကို ထအာက်ြါအတိုင်းအစားေိုးရမည်(ဃ) ြုေ်မ ၈၊ ြုေ်မခွဲ(ဋ) ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်မဆန် ့ကျင်ထစေဲ ြုေ်မ ၈၊ ြုေ်မခွဲ
(ဌ)ြါ ဝန်ေမ်းများကို ခန် ့အြ်လိုသည့်ကိစ္စများတွင် အဖွဲ ့၏ညွှန်ကကားချက်
များနှင့်အညီ တိုင်းထေသကကီး သို ့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ေမ်းအဖွဲ ့အစည်း
အကကီးအမှူးများအား ထဆာင်ရွက်ထစပခင်း၊

(င)

ြုေ်မခွဲ (စ) ကို ထအာက်ြါအတိုင်းအစားေိုးရမည် -

3
(စ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနနှင့်အဖွဲ ့အစည်းများက ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ အဆင့်သို ့
တိုးပမှင့်ထရးနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံလာထသာ ကိစ္စရြ်များကို နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်း
ဥြထေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းနည်းဥြထေများြါ ရာေူးတိုးပမှင့်ထရးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်
ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ထဆာင်ရွက်ပခင်း။
၄။

ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွဲ ့ဥြထေ ြုေ်မ ၁၀ တွင် (က)

ြုေ်မခွဲ (ဃ) ကို ထအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်(ဃ) ဝန် က ကီ း ဌာနနှ င ့ ် အဖွ ဲ အ
့ စည် း အသီ း သီ း က ယင်းတို ့၏ ဝန်ေမ်းများအတွက်
ဖွင့်လှစ်သင်ကကားသည့်

ဌာနဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍

ချမှတ်ေားသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းထလ့ကျင့်ထရးမူဝါေနှင့်အညီ ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်း
ပခင်း။
(ခ)

ြုေ်မခွဲ (ဃ) ၏ ထနာက်တွင် ြုေ်မခွဲ (င) ကို ထအာက်ြါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ရမည်( င ) ဝန်ေမ်းအဖွဲ ့အစည်းအကကီးအမှူးများနှင့် အဆင့်ပမင့်အရာရှိကကီးများ၏ ရာေူး
ထနရာများသို ့ စွမ်းထဆာင်ရည်ရှိသူများကို ေိုက်တန်စွာ ထရွးချယ်ခန အ
့် ြ်
တာဝန်ထြးအြ်နိုင်ထရးအတွက် ဝန်ေမ်းအဆင့်အလိုက် ေိထရာက်စွာ ထလ့ကျင့်
ြျိုးထောင်ထြးပခင်း။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဖွဲ ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ ကျွန်ုြ်လက်မှတ်ထရးေိုးသည်။

နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ်

