
မွန်ြပညန်ယ်စာကည့်တိုက်များဥပေဒ 

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မနွ်ြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်  ၁။) 

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း  ၆  ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ  ၂၈  ရက်) 

 

 

မွန်ြပညန်ယ်လတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပာန်းလိုက်သည်။ 

 

အခန်း (၁) 

အမည်ှင့် အနက်အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ (က) ဤဥပေဒကုိ မွန်ြပညန်ယ်စာကည့်တိုက်များဥပေဒ ဟု ေခတွင်ေစရမည်၊ 

(ခ) ဤဥပေဒသည် ထုတ်ြပန်ေကညာသည့်ေနရက်မှစတင်၍ မွန်ြပည်နယ်တစ်ဝန်း 

လုံးတွင် အာဏာတည်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတုိင်းအဓိပာယ် သက်ေရာက် 

ေစရမည် -  

 (က) ြပည်နယ် ဆုိသည်မှာ မွန်ြပည်နယ်ကို ဆိုသည၊် 

 (ခ) အစိုးရအဖွဲ ဆိုသည်မှာ မနွ်ြပညန်ယ်အစိုးရအဖွဲကို ဆိုသည်၊ 

 (ဂ) ဝန်ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ မနွ်ြပညန်ယ်အစိုးရအဖွဲ၊ လူမေရးဝန်ကီးဌာနကုိ ဆိုသည်၊ 

(ဃ) ဝန်ကီးဆိုသည်မာှ မွန်ြပညန်ယ်အစိုးရအဖွဲ၊ လူမေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးကုိ

 ဆိုသည်၊   

(င) ေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရဖွဲစည်းထားေသာ ြပညန်ယ် သုိမဟုတ် မိနယ ်

စာကည့်တိုက်များ ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီကို ဆိုသည်၊ 

(စ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပညန်ယ်ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရး ဦးစီးဌာနကို 

ဆိုသည်၊ 

(ဆ) ြပညန်ယ်ဦးစီးမှး ဆိုသည်မှာ ြပညန်ယ်ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီး 

ဌာန၏ ြပညန်ယ်ဦးစီးမှးကို ဆိုသည်၊ 

(ဇ) မိနယ်ဦးစီးမှး ဆိုသည်မှာ မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၏ 

မိနယ်ဦးစီးမှးကုိ ဆိုသည်၊ 



 
(ဈ) စာကည့်တိုက် ဆိုသည်မှာ ြပညန်ယ်အတွင်း အများြပည်သူ စာေပဖတ်ရန် 

သုိမဟုတ် ငှားရမ်းရန် ဖွင့်လှစ်ထားရိှသည့့်် ေနရာ သုိမဟုတ် အေဆာက်အအုံကုိ 

ဆိုသည၊် ယင်းစကားရပ်တွင် အများြပညသ်ူတိုအတွက် ရည်ရယ်၍ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် 

စာကည့်တိုက်၊ စာဖတ်ခန်း၊ စာကည့် အသင်းှင့် အများြပညသ်ူတို စာေပဖတ်ရန် 

သုိမဟုတ် ငှားရမ်းရန် ရည်ရယ် ဖွင့်လှစ် ထားေသာ သုိမဟုတ် စာကည့်တိုက်အြဖစ် 

အသိအမှတ်ြပထားသည့် အြခား အလားတူ ေနရာ၊ အခန်း၊ အေဆာက်အအုံများှင့် 

ေရလျားေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ၊ အင်တာနက်စနစ်သုံး စာကည့်တိုက်(e-library)များ 

လညး် ပါဝင်သည်၊ 

(ည) စာေပ ဆိုသည်မှာ မည်သည့်ဘာသာြဖင့်မဆို ေရးသားထားသည့် သုိမဟုတ် 

ပုံှိပ်ထားသည့် လက်ေရးစာ၊ ေပစာ၊ ပုရပိုဒ်စာ၊ ေကျာက်စာ၊ ပုံှိပ်စာ၊ 

အီလက်ထေရာနစ်စာ၊ စာအုပ်၊ စာအုပ်အစိတ်အပိုင်း၊ စာတမ်း၊ စာရက်အြပင် 

တသီးတြခား ချပ်လုပ်ပုံှိပ်ထားသည့် သုိမဟုတ် ေကျာက်ပုံှိပ်ထားသည့် သုိမဟုတ် 

အြခားနည်းပညာြဖင့် ြပလုပ်ထားသည့် ုပ်သံဖိုင်များ၊ စာေပအုပညာ လက်ရာများ၊ 

ေြမပုံှင့် ပုံစံ စသည့် စာေပပစည်းများအားလံုးကို ဆိုသည်၊  

(ဋ) စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ စာကည့်တိုက်အြဖစ်တညေ်ထာင်ြခင်း၊ 

စာကည့်တိုက်သုံး စာေပများအား ဝယ်ယူစုေဆာင်းြခင်း၊ လက်ခံြခင်းှင့် စာရင်း 

ဇယားြပစုထိန်းသိမ်းြခင်း၊ စာေပများဖတ်ေလ့လာခွင့်ြပြခင်း၊ ငှားရမ်းခွင့်ြပြခင်း၊ 

ကူးယခူွင့်ြပြခင်း၊ စာေပအသိပညာြပန ်ပွားေရးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

စာကည့်တိုက်တွင်အသုံးြပရန် ရန်ပုံေငွထူေထာင်ြခင်း၊ စုေဆာင်းြခင်း၊ လက်ခံြခင်း၊ 

စနစ်တကျသံုးစွဲြခင်းများှင့် စာကည့်တိုက်မှးှင့်အဖွဲ ဖွဲစညး်တာဝန်ေပးြခင်း 

စသည့်လုပ်ငန်းတိုကုိ ဆိုသည်၊  

(ဌ) စာကည့်တိုက်မှး ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာစာကည့်တိုက်တွင် စာကည့်တိုက် 

လုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မများကို စီမံခန ်ခွဲေဆာင်ရက်ေနသည့် ပုဂိလ်ကို ဆိုသည်၊ 

 (ဍ) တညေ်ထာင်သူ ဆိုသည်မှာ ပုဂလိကပိုင်အေနြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  အဖွဲအစည်းပိုင်အေန 

ြဖင့်ြဖစ်ေစ စာကည့်တိုက်အြဖစ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေနသည့် 

ပုဂိလ်တစ်ဦးဦး သုိမဟုတ် အဖွဲအစညး်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဆိုသည်၊  

(ဎ) အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာစာကည့်တိုက်အား ဤဥပေဒအရ 

အသိအမှတ်ြပထုတ်ေပးထားသည့် အသိအမှတ်ြပလာကုိ ဆိုသည်။ 



 
အခန်း (၂) 

ရည်ရယ်ချက်များ 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် -  

(က) ြပည်သူလူထုမှ အသိပညာဗဟုသုတများ ရှာေဖွရယူိုင်သည့် အဆင့်အတန်း၊ အရည် 

အေသွးြမင့်မားေသာ စာကည့်တိုက်များ ေပထွန်းလာေစရန်၊ 

(ခ) စာကည့်တိုက်များ စနစ်တကျတည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ိုင်ေရး၊ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေရး 

ှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် လုိအပ်ေသာကူညီပံ့ပိုးမများ ရရှိေစရန်၊ 

(ဂ) စာကည့်တုိက်များအချင်းချင်း ပူးေပါင်းချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်မများ ပုိမုိခုိင်မာအားေကာင်း 

လာေစရန်၊ 

(ဃ) စာကည့်တိုက်ှင့် စာေပအသိပညာြပန ်ပွားေရးဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေန 

သည့် လူပုဂိလ်၊ အဖွဲအစည်းများ၏  လပ်ရှားေဆာင်ရက်မများ စနစ်တကျ ြဖစ်ေစရန်၊ 

(င) ိုင်ငံတကာ စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများှင့် ချတ်ိဆက်ကူညီ 

ပံ့ပိုးမကို  ရရိှေစရန်၊ 

(စ) စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းဖွံဖိးတိုးတက်မမှတစ်ဆင့် ြပည်နယ်၏ သုေတသနဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းများအား အေထာက်အကူြပေစရန်။ 

အခန်း (၃) 

ေကာ်မတီဖွဲစည်းြခင်း 

၄။ အစိုးရအဖွဲသည် ြပညန်ယ်ေကာ်မတီကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲစည်းရမည် -  

 (က) ဝန်ကီး            ဥက 

 (ခ) စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းကမ်းကျင်သူ သုိမဟုတ် ပညာရှင်    ဒုတိယ ဥက 

 (ဂ) ြပညန်ယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှး အဖွဲဝင်

  အဆင့်ထက် မနိမ့်ေသာဝန်ထမး် (၁) ဦး     

 (ဃ) ြပညန်ယ်ပညာေရးဌာန၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှးအဆင့်   အဖွဲဝင် 

  ထက်မနိမ့်ေသာဝန်ထမ်း (၁) ဦး        

 (င) ြပည်နယ် စာကည့်တိုက်အသင်းကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦး   အဖွဲဝင် 

 (စ) ြပညန်ယ် စာေပထုတ်ေဝသူများှင့် ြဖန ်ချသူီများအဖွဲမှ    အဖွဲဝင် 

  ကုိယ်စားလှယ် (၁) ဦး  

 (ဆ) ြပညန်ယ် စာကည့်တိုက်များ ေဖာင်ေဒးရှင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး  အဖွဲဝင် 



 
 (ဇ) စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းကို လက်ေတွလုပ်ကုိင်ေနသူ သုိမဟုတ်   အဖွဲဝင် 

  စိတ်ဝင်စားသူ ကုိယ်စားလှယ် (၁) ဦး      

 (ဈ) ြပညန်ယ်ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၊    အတွင်းေရးမှး 

  ြပညန်ယ်ဦးစီးမှး  

၅။ အစိုးရအဖွဲသည် ြပည်နယ်ေကာ်မတီကို ပုဒ်မ ၄ ှင့်အညီ အခါအားေလာ်စွာ ြပင်ဆင် 

ဖွဲစည်းိုင်သည်။ 

၆။ ြပညန်ယ်ေကာ်မတီသည် အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညခီျက်ြဖင့် မိနယ်ေကာ်မတီများကို 

ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲစည်းရမည် - 

 (က) စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းကမ်းကျင်သူ သုိမဟုတ် ပညာရှင်      ဥက 

 (ခ) မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးအရာရှိ (၁)ဦး     ဒုတိယ ဥက 

 (ဂ) မိနယပ်ညာေရးဌာန၊ လက်ေထာက်ပညာေရးမှး (၁) ဦး   အဖွဲဝင် 

 (ဃ) မိနယ်စာေပအသင်းအဖွဲမှ ကုိယ်စားလှယ် (၁) ဦး    အဖွဲဝင် 

 (င) မိနယ်စာကည့်တိုက်များ ေဖာင်ေဒးရှင်းကုိယ်စားလှယ် (၁) ဦး  အဖွဲဝင် 

 (စ) စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းကို လက်ေတွလုပ်ကုိင်ေနသူ သုိမဟုတ်   အဖွဲဝင် 

  စိတ်ဝင်စားသူ ကုိယ်စားလှယ် (၁) ဦး       

 (ဆ) မိနယ်ြပန်ကားေရးှင့်ြပည်သူဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၊   အတွင်းေရးမှး 

မိနယ်ဦးစီးမှး   

၇။ ြပညန်ယ်ေကာ်မတီသည် အစိုးရအဖွဲ၏ အတညြ်ပချက်ြဖင့် မိနယ်ေကာ်မတီကို ပုဒ်မ ၆ 

ှင့်အညီ အခါအားေလာ်စွာ ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းိုင်သည်။ 

၈။ ေကာ်မတီများ၏ သက်တမ်းသည် အစိုးရအဖွဲ၏ သက်တမ်းှင့်အညီ ြဖစ်သည်။ 

 

အခန်း (၄) 

ေကာ်မတီများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၉။ ြပညန်ယ်ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် - 

(က) စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် ေရရှည်တညတ်ံ့ခိုင်မဲေရးအတွက် 

လိုအပ်ေသာ မူဝါဒများ ေရးဆွဲချမှတ်ြခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာြ်ခင်း၊  

(ခ) စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် လုိအပ်သည့် နည်းပညာများှင့် 

အြခားအကူအညေီထာက်ပံ့မများ ရရိှေစေရးအတွက် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 



 
(ဂ) အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရရှိေရးအတွက် တင်ြပေလာက်ထားြခင်းများကို စိစစ်၍ 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ထုတ်ေပးြခင်း သုိမဟုတ် ြငင်းပယြ်ခင်း၊ ဆုိင်းင့ံြခင်း၊  

(ဃ) အသိအမှတ်ြပလက်မတှ်ရ စာကည့်တိုက်များ၏ လိုက်နာေဆာင်ရက်ရမည့် 

စံသတ်မှတ်ချက်များကို အစိုးရအဖွဲ၏အတညြ်ပချက်ြဖင့် ေရးဆွဲသတ်မှတ် ထုတ်ြပန် 

ြခင်း၊ 

(င) အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရ စာကည့်တိုက်များ၏ ခံစားခွင့်၊ အခွင့်အေရးှင့် 

အေထာက်အပံ့များ ရရှိေစေရး အတွက် ကူညီေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(စ) အသိအမှတ်ြပလက်မတှ်ရ စာကည့်တိုက်များ၏ စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းများ 

စနစ်တကျြဖစ်ေစေရးအတွက် လိုက်နာေဆာင်ရက်ရမည့် စညး်ကမ်းသတ်မှတ် 

ချက်များအား ေရးဆွဲထုတ်ြပန်ေပးြခင်း၊  

(ဆ) အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်အား သက်တမ်းတိုးြခင်း၊ လဲလှယ်ြခင်း၊ လဲေြပာင်းြခင်း 

ှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ တင်ြပေလာက်ထားြခင်းများကို စိစစ်၍ 

ခွင့်ြပြခင်း၊ ြငင်းပယြ်ခင်း၊ ဆိုင်းင့ံြခင်း၊  

 (ဇ) အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရ စာကည့်တိုက်များ၏ စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းှင့် 

ဆက်စပ်သည့် စာေပြပပွဲပိင်ပွဲများ၊ စာေပေဟာေြပာပွဲများ၊ စာေပပွဲေတာ်များှင့် 

အြခားစာေပြပန ်ပွားေရးဆုိင်ရာ လပ်ရှားေဆာင်ရက်မများအား စနစ်တကျြဖစ်ေစ 

ေရးအတွက် ကီးကပ်လမ်းန်ြခင်းှင့် ကူညီပံ့ပိုးြခင်း၊ 

(ဈ) အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရ စာကည့်တိုက်များ၏ လုပ်ငန်းေအာင်ြမင်တိုးတက်မ 

အဆင့်အတန်းအလုိက် စံန်းများကုိ ေရးဆွဲသတ်မှတ်အတည်ြပြခင်း၊ လုပ်ငန်း 

ေအာင်ြမင်မအရ ဂုဏ်ြပလာ များ၊ ဆုတံဆိပ်များ ချးီြမင့်ဂုဏ်ြပြခင်း၊ 

(ည) အသိအမှတ်ြပလက်မတှ်ရ စာကည့်တိုက်များ၏ ဘာရန်ပုံေငွ စီမံခန ်ခွဲမများအား 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ စနစ်တကျြဖစ်ေစေရးအတွက် ကီးကပ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(ဋ) အစိုးရအဖွဲကေပးအပ်သည့် စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ အြခား 

တာဝန်များကို ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(ဌ) စာကည့်တိုက်များ၏ သဘာ၀ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာထိခိုက်မ မြဖစ်ေပေစေရး 

အတွက် ကာကွယ်တားဆီးေရးှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်း အစီအမံများ 

ချမှတ်ေဆာင်ရက်ြခင်း။ 

 



 
၁၀။ မိနယေ်ကာ်မတီများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် -  

(က) မိနယ်အတွင်းရိှ စာကည့်တိုက်များ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရရှိေရးအတွက် 

ေလာက်ထားြခင်း၊ သက်တမ်းတိုးြခင်းှင့် လဲေြပာင်းြခင်း  စသည့်ကိစရပ်များအား 

စိစစ်၍ ြပညန်ယ်ေကာ်မတီသုိ တင်ြပြခင်း၊ 

(ခ) စာကည့်တိုက်ှင့် စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ေအာင်ြမင်ေရးအတွက် 

ကီးကပ်ြခင်း၊ စစ်ေဆးြခင်း၊ ေပါင်းစပ်ညိင်းြခင်း၊ 

(ဂ) စာကည့်တိုက်ှင့် ယင်းပရ၀ဏ်အတွင်း တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရးှင့် အေှာင့် အယှက် 

အတားအဆီးများမရှိေစေရးှင့် ထိခိုက်ပျက်စီးေစမည့်အရာယ်မှ ကင်းေဝးေစေရး 

အတွက် လိုအပ်သည့် အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(ဃ) အသိအမှတ်ြပလက်မတှ်ရရှိထားသည့် စာကည့်တိုက်များ၏ အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ 

ခံစားခွင့်များ အြပည့်အ၀ရရိှေရးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးြခင်း၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(င) စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းများှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လိုက်နာေဆာင်ရက်ရမည့် စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများ ေရးဆွဲ၍ ြပညန်ယ်ေကာ်မတီသုိ တင်ြပအ ကံြပြခင်း၊   

(စ) ြပည်နယ်ေကာ်မတီ၏ ကီးကပ်လမ်းန်မများှင့်အညီ မိနယ်အတွင်းရိှ 

စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းကိစရပ်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(ဆ) မိနယ်အတွင်းရိှ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရရှိထားသည့် စာကည့်တိုက်များတွင် 

ကျင်းပေဆာင်ရက်သည့် စာေပြပပွဲပိင်ပွဲ၊ စာေပေဟာေြပာပွဲ၊ စာေပပွဲေတာ်၊ စာေပ 

စကားဝိုင်းှင့် အြခားစာေပအသိပညာြပန ်ပွားေရးဆုိင်ရာလပ်ရှားမများ စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးြခင်း၊ 

(ဇ) မိနယ်အတွင်းရိှ စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းများ အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးအတွက် 

သက်ဆိုင်ရာမိနယ်မှ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲအစညး်များ၊ အလှရှင်များ၊ လူမအဖွဲအစည်း 

များှင့် ပူးေပါင်းချတိ်ဆက်ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ 

(ဈ) စာကည့်တိုက်အသံုးြပသူများ လိုက်နာေစာင့်ထိန်းရမည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် 

များကို ေရးဆဲွ၍ ြပည်နယ်ေကာ်မတီ၏ အတည်ြပချက်ှင့်အည ီထုတ်ြပန်ြခင်း။ 

 

 

 

 



 
အခန်း (၅) 

အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် ေလာက်ထားြခင်း 

၁၁။ တညေ်ထာင်သူသည် အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် ရရိှေရးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ 

မိနယ်ေကာ်မတီသုိ ေလာက်ထားရမည်။ 

၁၂။ မိနယေ်ကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၁၁ ှင့်အညီ ေလာက်ထားလာသည့် ေလာက်လာကို စိစစ်၍ 

သေဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် ြပည်နယေ်ကာ်မတီသို (၁၅) ရက်အတွင်း တင်ြပရမည်။ 

၁၃။ ြပညန်ယ်ေကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၁၂ ှင့်အညီ မိနယ်ေကာ်မတီမှ တင်ြပလာသည့် 

ေလာက်လာများကို သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီပါက (၁၅) ရက်အတွင်း ြပည်နယဦ်းစီးမှးမှ 

တစ်ဆင့် အသိအမတှ်ြပလက်မှတ်ကို ထုတ်ေပးရမည၊်   

၁၄။ ြပညန်ယ်ေကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၁၂ ှင့်အညီ မိနယ်ေကာ်မတီမှ တင်ြပလာသည့် 

ေလာက်လာများသည် သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီမမရိှပါက ြငင်းပယ်ြခင်း သုိမဟုတ် 

ဆိုင်းင့ံြခင်း သုိမဟုတ် ြပင်ဆင်၍ ြပန်လည်တင်ြပေစြခင်း ြပိုင်သည်။  

၁၅။  ြပညန်ယ်ေကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၁၃ အရ ထုတ်ေပးလိုက်သည့် အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် ၏ 

ကာလအပိုင်းအြခားကို သတ်မှတ်ရမည်။ 

၁၆။ တည်ေထာင်သူသည် အသိအမှတ်ြပလာ သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ 

ရက်ေပါင်း (၃၀) ကိတင်၍ ပုဒ်မ ၁၁ ှင့်အညီ မိနယေ်ကာ်မတီမှတစ်ဆင့် တင်ြပေလာက် 

ထားရမည။် 

၁၇။ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် ေလာက်ထားြခင်း၊ သက်တမ်းတိုးြခင်း၊ လဲေြပာင်းြခင်းတိုှင့် 

စပ်လျဉ်းပီး အခမဲ့ ေဆာင်ရက်ေပးရမည်။ 

၁၈။ တည်ေထာင်သူသည် အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရ စာကည့်တိုက်ကို မိမိဆအေလာက် 

ဆက်လက်လုပ်ကုိင်လိုြခင်း မရိှသည့်အခါြဖစ်ေစ၊ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်အား ုပ်သိမ်းခံရ 

သည့်အခါြဖစ်ေစ ရရိှထားသည့် အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်အား သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီ မိနယ် 

ေကာ်မတီမှတစ်ဆင့် ြပည်နယ်ေကာ်မတီသုိ တင်ြပအပ်ှံရမည။်  

 

 

 



 
အခန်း (၆) 

အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရရှိထားသူ၏ အခွင့်အေရးှင့် တာဝန်များ 

၁၉။ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရရှိထားသူသည် ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အခွင့်အေရးများကို ခံစားခွင့် 

ရိှသည် - 

(က) ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပ အလှရှင်များ၊ လူမအဖွဲအစည်းများ၊ စာေပ 

အသင်းအဖွဲများ၊ စာကည့်တိုက်ေဖာင်ေဒးရှင်းှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲအစည်းတိုမှ 

ကူညီပံ့ပိုးသည့် စာအုပ်စာေပများ၊ စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းသံုးပစညး်ကိရိယာများှင့် 

ေငွေကးအေထာက်အပံ့များ ရယူလက်ခံခွင့်ရှိြခင်း၊ 

(ခ) စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရာတွင် ကံေတွေနသည့် အခက်အခဲအကပ် 

အတည်းများအား မိနယ်ေကာ်မတီမှတစ်ဆင့် အစုိးရအဖဲွသုိတင်ြပအကူအညီ ေတာင်းခံ 

ခွင့်ရိှြခင်း၊ 

(ဂ) စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းှင့်စပ်လျဉ်းေသာ စာေပအသိပညာြပန ်ပွားေရးဆုိင်ရာလုပ်ငန်း 

များြဖစ်သည့် စာေပြပပွဲပိင်ပွဲ၊ စာေပေဟာေြပာပွဲ၊ စာေပပွဲေတာ်၊ စာေပှီးေှာ 

ဖလှယပ်ွဲှင့် စာေပစကားဝိုင်းများကို သက်ဆိုင်ရာမိနယ်ေကာ်မတီများ၏ ကူညီပံ့ပိုး 

မြဖင့် ေဆာင်ရက်ခွင့်ရှိြခင်း၊ 

(ဃ) စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းတွင် သံုးစွဲရန် လက်ခံရရှိသည့် မတည်ေငွ၊ အလှေငွှင့် ကူညီ 

ေထာက်ပံ့ေငွများကို စာကည့်တိုက်ရန်ပုံေငွအြဖစ် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်၍ စုေဆာင်း 

ခွင့်၊ ထုတ်ယူသုံးစွဲခွင့်ရှိြခင်း၊  

(င) မိမိတို၏ စာကည့်တိုက်ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ တံဆိပ်၊ အမှတ်သေကတ 

တိုကုိ သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်ခွင့်ရှိြခင်း၊ 

(စ) စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်း ေအာင်ြမင်တိုးတက်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆင့်အတန်း သတ်မတှ် 

ခံယူခွင့်ှင့် ဂုဏ်ြပချးီြမင့်ေသာ ဆုတံဆိပ်များ၊ ဂုဏ်ြပလာများကို လက်ခံရယူခွင့် 

ရိှြခင်း၊ 

(ဆ) အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်အား သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ လဲေြပာင်းခွင့်ှင့် လက်ခံ 

ခွင့်ရိှြခင်း၊ 

(ဇ) သက်ဆုိင်ရာစာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းအား တာဝန်ယူ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် 

ရက်မည့် စာကည့်တိုက်မှးပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းေကာ်မတီ သိုမဟုတ် အဖွဲကို  

ဖွဲစည်းြခင်း။ 



 
၂၀။ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရရှိထားသူ၏ တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် - 

(က) ေကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ထားေသာ စည်းမျဉ်းစညး်ကမ်းများကို လိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ရမည်၊ 

(ခ) သက်ဆိုင်ရာ မိနယ်ေကာ်မတီများ၊ ဦးစီးဌာနများက အခါအားေလာ်စွာ ကီးကပ် 

စစ်ေဆးမ၊ ညိင်းေပါင်းစပ် ေဆာင်ရက်မတိုကုိ လက်ခံရမည၊် 

(ဂ) အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးြခင်း၊ လဲေြပာင်းြခင်းများကို သတ်မှတ် 

ချက်များှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရက်ရမည၊် 

(ဃ) စာကည့်တိုက်ှင့် သက်ဆုိင်သည့် စာေပများ၊ ပရိေဘာဂများှင့် အြခားဆက်စပ် 

ပစည်းများအား စာရင်းဇယားြပစု၍ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ မိနယ်ေကာ်မတီ 

သုိ အစီရင်ခံတင်ြပရမည်။ 

၂၁။ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရရှိထားသူသည် စာကည့်တိုက်ရန်ပုံေငွ စီမံခန ်ခွဲမှင့် စပ်လျဉ်း ပီး 

ေအာက်ပါအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သံုးေဆာင်ရက်ရမည် -  

(က) စာကည့်တိုက်ရန်ပုံေငွအြဖစ် ကူညီေထာက်ပံ့လှဒါန်းမများအား လက်ခံရယူြခင်း၊ 

စုေဆာင်းြခင်းှင့် သံုးစွဲြခင်း စသည့်စာရင်းဇယားများ ြပစုထားရိှရန်၊ 

(ခ) စာကည့်တိုက်ရန်ပုံေငွကို သက်ဆိုင်ရာစာကည့်တိုက်၏ အမည်ြဖင့် ဘဏ်စာရင်း 

ဖွင့်လှစ်၍ စုေဆာင်းရန်၊ 

(ဂ) စာကည့်တိုက်ရန်ပုံေငွ ထုတ်ယူသံုးစွဲေဆာင်ရက်မများကို စာရင်းဇယားြဖင့် မိနယ် 

ေကာ်မတီ၏ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ပုံမှန်တင်ြပရန်။ 

အခန်း (၇) 

စီမံခန ်ခွဲေရးနည်းလမ်းအရ အေရးယူြခင်း 

၂၂။ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရရှိထားသူသည် ပုဒ်မ ၂၀ ှင့် ပဒု်မ ၂၁ ပါ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်အား 

လိုက်နာေဆာင်ရက်ရန် ပျက်ကွက်လင် ြပည်နယေ်ကာ်မတီသည် စီမံခန ်ခွဲေရးြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ် 

ကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ထက်ပို၍ြဖစ်ေစ ချမှတ်ိုင်သည် - 

 (က) သတိေပးြခင်း သုိမဟုတ် ကတိခံဝန်ချက် ြပေစြခင်း၊ 

(ခ) ဒဏ်ေကးေငွများ ေပးေဆာင်ေစ၍ ခွင့်ြပြခင်း၊ 

(ဂ) အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ကို ကာလအပိုင်းအြခားြဖင့် ယာယီဆိုင်းင့ံြခင်း၊  

(ဃ) အသိအမှတ်ြပလက်မတှ်အား သက်တမ်းတိုးခွင့် ရပ်ဆိုင်းြခင်း၊ 

(င) အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ကို ုပ်သိမ်းြခင်း။ 



 
၂၃။ ြပညန်ယ်ေကာ်မတီမှ ဆုံးြဖတ်ေသာ စီမံခန ်ခွဲေရးဆိုင်ရာြပစ်ဒဏ် တစ်ရပ်ရပ်အေပ 

ေကျနပ်မမရိှပါက ယင်းဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့်ေနမှ ရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း အစိုးရအဖွဲသုိ 

အယခူံဝင်ိုင်သည။် 

၂၄။ အစိုးရအဖွဲသည် အယခူံြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပညန်ယ်ေကာ်မတီ၏ဆုံးြဖတ်ချက်ကို 

အတည်ြပြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း သုိမဟုတ်  ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲြခင်းတိုကို ြပိုင်သည်။ 

၂၅။ အစိုးရအဖွဲ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ် ြဖစ်ေစရမည။် 

 

အခန်း(၈) 

တားြမစ်ချက်များ 

၂၆။ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရရှိထားသည့် စာကည့်တိုက်ှင့် ယင်းပရဝဏ်အတွင်း - 

(က) မည်သူမ ေအးချမ်းစွာစာဖတ်ေနသူများကို အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစရန် ဆူပူြခင်း၊ 

မူးယစ်ရမ်းကားြခင်းှင့် တစ်နည်းနည်းြဖင့် ဆူညံေစြခင်းများ မြပလုပ်ရ၊ 

(ခ) မည်သူမ ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ စာကည့်တိုက်လုပ်ငန်းှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အြခား 

လုပ်ငန်းများ တွဲဖက်လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်ြခင်းမြပရ။  

၂၇။ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရရှိထားသည့် စာကည့်တိုက်အတွင်း -  

(က) မည်သူမ စာကည့်တိုက်ပိုင် စာေပများ၊ ပရိေဘာဂပစညး်များ၊ အြခားဆက်စပ် 

ပစည်းများအား ဖျက်ဆီးြခင်း၊ တစ်နည်းနညး်ြဖင့် ပျက်စီးေစြခင်းများ မြပရ၊  

(ခ) မည်သူမ ညစ်ညမး်စာေပများ၊ တားြမစ်ပိတ်ပင်ထားသည့် စာေပများှင့်အြခား 

ပစည်းကိရိယာများကို ထားရိှြခင်းမြပရ။ 

၂၈။ မည်သူမ စာကည့်တိုက်ပိုင်ေြမေနရာ၊ အေဆာက်အဦးှင့် စာကည့်တိုက်ပိုင်ပစည်းများကို 

အလွဲသံုးစားမြပရ။ 

 

 

 

 

 

 

 



 
အခန်း (၉) 

ြပစ်မှင့် ြပစ်ဒဏ်များ 

၂၉။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၆ ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မ 

ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို (၃) လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ် ၃၀၀၀၀ 

(ကျပ်သံုးေသာင်း)ထက် မပိုေသာေငွဒဏြ်ဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၃၀။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၇ ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မ 

ထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို  (၆) လထက်မပိုေသာေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ် ၅၀၀၀၀ 

(ကျပ်ငါးေသာင်း)ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၃၁။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၈ ပါ တားြမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှား 

စီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို (၁) ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ် ၁၀၀၀၀၀ 

(ကျပ်တစ်သိန်း)ထက် မပိုေသာ ေငွဒဏ်ကိုြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

 

အခန်း (၁၀) 

အေထွေထွ 

၃၂။ ြပညန်ယ်အတွင်းရိှ အစိုးရဌာနအဖွဲအစညး်မြှဖစ်ေစ၊ ပညာေရးဌာနှင့် သက်ဆိုင်ေသာ 

အေြခခံပညာေရးေကျာင်းများ၊ အဆင့်ြမင့်ေကျာင်းများ၊ ေကာလိပ်များှင့် တကသိုလ်များမှ ဖွင့်လှစ် 

ထားသည့် စာကည့်တိုက်များအား ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်အားလုံးှင့်ြဖစ်ေစ၊ ြပဌာန်းချက် 

တစ်ရပ်ရပ်ှင့်ြဖစ်ေစ သက်ဆုိင်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပိုင်သည်။ 

၃၃။ ဤဥပေဒမြပာန်းမီက စာကည့်တုိက်ှင့်စပ်လျဉ်းပီး ထုတ်ြပန်သည့်နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများ၊ အမိန ်ေကာ်ြငာစာများ၊ အမိန ်များ၊ န်ကားချက်များှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နညး်များကုိ 

ဤဥပေဒှင့် မဆန ်ကျင်သေရ ဆက်လက်ကျင့်သံုးိုင်သည်။ 

၃၄။ ဤဥပေဒပါ ပုဒ်မ ၃၀ ှင့် ပုဒ်မ ၃၁ တိုှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ြပစ်မများသည် ရဲအေရးပိုင်ခွင့် 

ရိှေသာ ြပစ်မများအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ 

၃၅။ ိုင်ငံဝန်ထမ်းမဟုတ်သည့် ေကာ်မတီဝင်များ၏ စရိတ်ချးီြမင့်ေငွှင့် ဤဥပေဒအရ ေကာ်မတီ 

က ေဆာင်ရက်ြခင်းများှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ြပည်နယ်ဘာရန်ပုံေငွမှ ကျခံ 

ိုင်သည်။ 

 

 



 
၃၆။ ဤဥပေဒြပဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် -  

(က) ဝန်ကီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒ၊ စညး်မျဉ်းစည်းကမ်းများကို အစိုးရအဖွဲ 

၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန်ိုင်သည်၊ 

(ခ) ဝန်ကီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ အမိန ်ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန ်၊ န်ကားချက်များှင့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နညး်များကို ထုတ်ြပန်ိုင်သည်၊ 

 (ဂ) ြပညန်ယ်ေကာ်မတီသည် အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရစာကည့်တိုက်များ လိုက်နာ 

   ေဆာင်ရက်ရမည့် စညး်ကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညခီျက် 

  ြဖင့် ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။ 

 ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ် ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ ကု်ပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

 

 

                     ေဒါက်တာေအးဇံ 

                ဝန်ကီးချပ် 

                  ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ 

 

 

 


