
 
 
 

သတင်းမီဒီယာဥပေဒ 

( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၂ ။) 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း ၁၄  ရက် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတလ် ၁၄  ရက်) 

 ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာသ်ည် ဤဥပေဒကိ ုပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤဥပေဒကို သတင်းမီဒီယာဥပေဒ ဟုေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက် 

ေစရမည်- 

(က) သတင်းမီဒီယာ ဆုိသည်မှာ သတင်းရှာေဖွခြ င်း၊ ရယူခြ င်း၊ ပုိင်ဆုိင်ခြ င်း၊ မှတ်တမ်း 

တင်ခြ င်း၊ သတင်းအချက်အလက်များကို ခွဲခြ မး်စိတ်ဖြ ာခြ ငး်၊ ဖြ န့်ချိခြ ငး် အစရှိသည် 

တုိ့ကုိ စာ၊ အသံ၊ အရုပ်၊ ရုပ်သံ၊ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်၊ ရုပ်ပံုဒီဇုိင်းစသည့် 

အသွင်သဏ္ဌာန်များ အသံုး ပြ ုကာ ပံုနိှပ်မီဒီယာ၊ ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာ၊ အယ်ဒီတာ တာဝန် 

ယူမှုရှိေသာ အင်တာနက်မီဒီယာ သို့မဟုတ် အခြ ားနည်းလမ်းများဖြ င့် လုပ်ကုိင်သည့် 

အများပြ ည်သူဆုိင်ရာ ပြ န်ကြ ားဆက်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းများကို ဆိုသည်။ 

( ခ ) သတင်းမီဒီယာသမား ဆုိသည်မှာ သတင်းမီဒီယာနှင့်စပ်လျဉ်းေသာ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် 

လုပ်ကိုင်သူကိုဆိုသည်။ 

( ဂ ) ေကာင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းေသာ မြ န်မာနိုင်ငံသတင်း မီဒီယာ 

ေကာင်စီကို ဆိုသည်။  

(ဃ) သတင်းထုတ်လွှင့် ပြ သခြ င်း ဆိုသည်မှာ အသံဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊ စာဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊ ရုပ်ပုံ ဖြ င့် 

 ဖြ စ်ေစ အများပြ ည်သူအား ထုတ်လွှင့်ပြ သခြ ငး်ကို ဆိုသည်။ 

( င ) သတင်းစာ ဆုိသည်မှာ ေန့စဉ်  ဖြ စ်ပျက်ေနေသာ ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပသတင်းများ၊ ယင်းတုိ့ 

နှင့်စပ်လျဉ်းေသာ ေရးသားေဖာ်ပြ မှုများကုိ ပံုမှန်ဖြ န့်ချိေသာ ထုတ်ေဝစာကုိ ဆုိသည်။  

( စ ) သတင်းေထာက် ဆိုသည်မှာ သတင်းအချက်အလက်များ ရှာေဖွရယူ၍  သတင်း 

မီဒီယာတစ်ခုခုသို့ ေပးပို့သူကိုဆိုသည်။  

(ဆ) စာနယ်ဇင်း ဆိုသည်မှာ သတင်းမီဒီယာ လုပ်ငန်းကို အချိန်မှန်ဖြ စ်ေစ၊ အချနိက်ာလ 

မသတမ်ှတ်ဘဲ ဖြ စ်ေစ လုပ်ကိုင်လျှက် သတင်း၊ ဝတ္ထု၊ ေဆာငး်ပါး၊ ကဗျာ၊ ကာတန်ွး၊ 

ရုပ်ပံု၊ ဓာတ်ပံု၊ သရုပ်ေဖာ်ပံု စသည်တုိ့ကုိ ရုပ်သံလွှင့် နည်းပညာဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊ အင်တာနက် 

နည်းပညာဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားနည်းပညာ တစ်ရပ်ရပ်ဖြ င့် ဖြ စ်ေစ ေဖာ်ပြ ထားေသာ 

စာအုပ်၊ စာေစာင်၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း စသည့် ထုတ်ေဝစာတို့ကို ဆိုသည်။ 
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( ဇ ) သတင်းေအဂျင်စီ ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပမှ သတင်းအချက်အလက်များကို 

စုေဆာင်းရယူ၍ နည်းတစ်မျိုးမျိုး ဖြ င့် မီဒီယာများသို့ အခေကြ းေငွ ဖြ င် ့ ဖြ စ်ေစ၊ 

အခေကြ းေငွမယူဘဲဖြ စ်ေစ  ဖြ န့်ေဝေပးသည့် လုပ်ငန်း၊ ေကာ်ပုိေရးရှင်း၊ ကုမ္ပဏီ သုိ့မဟုတ် 

အဖဲွ့အစည်းကုိ ဆိုသည်။  

( ဈ ) စိစစ်ခြ င်း ဆိုသည်မှာ စာနယ်ဇင်းတစ်ခုခုတွင်  ပါဝင်သည့် အေကြ ာင်းအရာများကို 

ပုံနှိပ် ခြ င်းမပြ ုမီ ဖြ တ်ေတာက်ခြ င်း၊ ဖယ်ရှားခြ င်း၊ တားမြ စ် ခြ င်း၊ ပိတ်ပင်ခြ င်းတို့ကို 

ဆိုသည်။ 

(ည) ဝန်ကီးဌာန ဆုိသည်မှာ ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရ  ပြ န်ကြ ားေရးဝန်ကီးဌာနကုိ ဆုိသည်။ 

အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည်- 

(က) နုိင်ငံေတာ်ဖဲွ့စည်းပံု အေခြ ခံဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ နုိင်ငံသားတုိင်း လွတ်လပ်စွာ 

ေရးသားထုတ်ေဝဖြ န့်ချိခွင့်ရှိသည် ့သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းများ ဖြ စ်ေပါ်ေစရန်၊ 

( ခ ) သတငး်မီဒီယာလုပ်ငန်းသည် စတုတ္ထမ ိုင်အဖြ စ ်ပီပြ င်စွာရပ်တည်နုိင်ေစရန်၊ 

( ဂ ) သတငး်မီဒီယာသမားများ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များ အပြ ည့်အဝရရှိေစရန်၊ 

(ဃ) သတငး်မီဒီယာသမားများ လိုက်နာရမည့်တာဝန်၊ ကျင့်ဝတ်၊ စည်းကမ်းနှင့် ကျင့်စဉ ်

များကို ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း သတ်မှတ်ေရးဆွဲရန်၊ 

( င ) နိုင်ငံသားတိုင်း၏ သတင်းသိပုိင်ခွင့်ကိ ု ဖြ ည့်ဆည်းေပးရန်၊ 

( စ ) သတင်းမီဒီယာတစ်ခုခုတွင် ေရးသားေဖာ်ပြ ထုတ်လွှင့်မှု တစ်ရပရ်ပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

တစ်စုံတစ်ေယာက်၏ တိုင်ကြ ားချက်၊ အငြ င်းပွားချက်များကို နှစ်ဖက် ညှိနိှုင်းေဖြ ရင်ှး 

ေသာ နည်းလမ်းဖြ င့် ေကျေအးေပြ ငြ ိမ်းေစရန်။ 

အခန်း(၃) 

သတင်းမီဒီယာသမားများ၏ ရပုိင်ခွင့်များ 

၄။ သတင်းမီဒီယာသမားများသည်- 

(က) ဥပေဒပြ ုေရး၊ အုပ်ချုပ်ေရးနှင့် တရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာတို့၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှု 

များကို ဖွဲ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒနှင့်အညီ လွတလ်ပ်စွာ ေဝဖန်၊ ေထာက်ပြ ၊ အကံပြ ု 

ေရးသားခွင့်ရှိသည်။ 

( ခ ) နိုင်ငံသားတိုင်း သိခွင့်ရှိေသာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် သေဘာထားအမြ င် 

များကုိ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းနှင့်အညီ စံုစမ်းေဖာ်ထုတ်ေရးသားခွင့်နှင့်သတင်းထုတ်လွှင့် 

ခွင့်တို့ ရှိသည်။  
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( ဂ ) နုိင်ငံသားတစ်ဦး၏ အခွင့်အေရးဆံုးရှံုးမှုဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များကုိ ေဖာ်ထုတ်ေရးသားခွင့် 

ရှိသည်။ 

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းနှင့်အညီ အစိုးရ 

ရုံး၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် သတင်းအချက်အလက်ရယူခွင့်၊ ေနရာထိုင်ခင်းရခွင် ့

နှင့် ဝင်ထွက်သွားလာခွင့် တို့ရှိသည်။  

၅။ သတင်းမီဒီယာ လုပ်ငန်း၏ ထုတ်ေဝစာသည် စိစစ်ခြ င်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ 

၆။ သတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦးသည် - 

(က) ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရဖြ စ်ေစ၊ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကဖြ စ်ေစ၊ အမိန့် 

ညွှန်ကြ ားချက်ဖြ င့် လုံ ခြ ုံေရးအဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ထားေသာ စာရင်း ဇယား၊ 

ဓာတ်ပုံ၊ မှတ်တမ်းေရးသားချက်များမှအပ အများပြ ည်သူသိခွင့်ရှိေသာ သတင်း 

အချက်အလက်များကုိ သက်ဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်းများထံမှ ေတာင်းယူ ကြ ည့်ရှုခွင့်ရိှသည်။ 

( ခ ) အများပြ ည်သူ၏ ရန်ပုံေငွဖြ င့်  ဖွဲ့စည်းထားေသာ အစိုးရမဟုတ်သည် ့အသင်း၊ အဖွဲ့၊ 

လုပ်ငန်းများမှ သတင်းအချက်အလက်များကို ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ 

ေတာင်းယူ ကြ ည့်ရှုခွင့်ရိှသည်။ 

၇။ သတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦးသည် စစ်မက်ဖြ စ်ပွားရာေဒသ၊ အေရးအခင်း၊ အဓိကရုဏ်း၊ အများ 

 ပြ ည်သူဆန္ဒ ပြ ရာ ေနရာေဒသတို့၌ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ အဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်ထားေသာ 

စည်းကမ်းများနှင့်အညီ သတင်းရယူစဉ်တွင ်- 

(က) လံုခြ ုံေရးဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်၏ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ သတင်းမှတ်တမ်း 

စသည့် သတင်းရယူခြ င်းနှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကိရိယာများကုိ သိမ်းယူခံရခြ င်းနှင့်ဖျက်ဆီး 

ခံရခြ ငး်တို့မှ ကင်းလွတ်ေစရမည်။ 

( ခ ) လုံ ခြ ုံေရးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများရှိက ယင်းတို့၏ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မှုကို 

ေတာင်းခံခွင့် ရှိေစရမည်။ 

၈။ သတင်းမီဒီယာသမား တစ်ဦးသည် - 

(က) ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ မိမိအမည်ကို ထုတ်ေဖာ်ေပြ ာဆို၍ သတင်းရယူရမည်။ သို့ရာတွင် 

အများ ပြ ည်သူနှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကိစ္စရပ်များဖြ စ်သည့် ပြ ည်သူ့ကျန်းမာေရး၊  ပြ ည်သူ 

တုိ့၏ ေဘးကင်းလံုခြ ုံ ေရးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တုိ့ကုိ ထိခုိက်ေစနုိင်ေသာ ကိစ္စရပ်များ၊ 

ဥပေဒပြ ုေရး၊ အုပ်ချု ပ်ေရး၊ တရားစီရင်ေရးနှင့်လူမှုစီးပွားေရးဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များ 

တွင် မမှန်မကန် ေဆာင်ရွက်မှုများ၊ အကျင့်ပျက်  ခြ စားမှုများကုိ ေဖာ်ထုတ်ရန် မဖြ စ်မေန 

စံုစမ်းရမည့် သတင်းဖြ စ်ပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆုိင်ရာ အယ်ဒီတာ၏ 

ခွင့်ပြ ုချက်ဖြ င့် အမည်မေဖာ်ပြ ဘဲ စံုစမ်းခွင့်ရိှပြ းီ ထုိသုိ့ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲေကြ ာင်းကုိ ေဖာ်ပြ  

ေပးရမည်။ 
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( ခ ) ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ဖြ င့် အေရးယူခံရေသာ  အမှုတွင်တရားရုံး၏ 

အမိန့်အရမဟုတ်ဘ ဲသတငး်မီဒီယာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်း 

 ခြ ငး်၊ ချိပ်ပိတ် ခြ င်းနငှ့် ဖျက်ဆီးခြ ငး်တို့မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိေစရမည်။ 

အခန်း(၄) 

သတင်းမီဒီယာသမားများ လုိက်နာရမည့်တာဝန်နှင့် ကျင့်ဝတ်များ 

၉။ သတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦးသည် ေအာက်ပါကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန် တာဝန ်

ရှိသည်- 

(က) သတငး်တိုင်းအချက်အလက် တိကျမှန်ကန်ေစရန်နှင့် တတ်နုိင်သမျှ ပြ ည့်စံုေစရန် 

စိစစ်ခြ ငး်၊ 

( ခ ) တိကျမှန်ကန်မှုမရှိေသာ သတင်းကိ ုေဖာ် ပြ မိ၍ ပြ င်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါက ပုံနှိပ်မီဒီယာ 

 ဖြ စ်လျှင် ပြ င်ဆင်ချက်ကိုထင်ရှားေသာ စာမျက်နှာ၌လည်းေကာင်း၊ အခြ ားမီဒီယာ 

 ဖြ စ်လျှင် အနီးစပ်ဆုံးအချိန်၌လည်းေကာင်း အမြ န်ဆုံးေဖာ်ပြ ခြ ငး်၊  

( ဂ ) တရားရုံးတွင် စစ်ေဆးဆဲအမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းေဖာ်ပြ ရာတငွ ်တရားရုံးက 

 ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်း မပြ ုသမျှ ကာလပတ်လံုး တရားစဲွဆုိခံရသူအား အပြ စ်ကင်းစင်သူ 

အဖြ စ် မှတ်ယူခြ င်းနှင့်တရားရံုးအား မထီမ့ဲမြ င် ပြ ုရာေရာက်ေသာ သတင်းေဝဖန်ချက် 

မျိုးကို  ေဖာ်ပြ ခြ ငး်မှ ေရှာင်ကြ ဉ်ခြ င်း၊ 

(ဃ) သတငး်ဓာတ်ပံုနှင့် အရုပ်အသံများ ေဖာ်ပြ ရာတငွ် နည်းပညာတစ်ရပ်ရပ် အသုံး ပြ ု၍ 

မေလျာ်ကန်ေသာ ပြ ု ပြ ငေ်ပြ ာင်းလဲခြ င်းမှ ေရှာင်ကြ ဉ ်ခြ ငး်၊ 

( င ) သတင်းေဝဖန်ချက်၊ အာေဘာ်နှင့်ေဆာင်းပါး ေရးသားခြ င်းမှတစ်ပါး သတင်းေရးသားသူ 

၏ ထင်မြ င်ယူဆချက၊် အာေဘာ်လုံးဝမပါရှိေစခြ ငး်၊  

( စ ) တစ်ပါးသူပုိင်ဆုိင်သည့် ဉာဏဆုိင်ရာပစ္စည်းများကုိ ခွင့်ပြ ုချက်မရဘဲ ကူးယူေဖာ်ပြ  ခြ င်းမှ 

ေရှာင်ကြ ဉ် ခြ ငး်၊ 

(ဆ) အများ ပြ ည်သူ၏ အကျို းစီးပွားနှင့်စပ်ဆုိင်သည့် သတင်းေရးသား ခြ င်း မဟုတ်လျှင် ပုဂ္ိုဂ လ် 

တစ်ဦး၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို တမင်ထိခိုက်ေစေသာ အေရးအသား 

နှင့် လူ့အခွင့်အေရးကုိ ထိခုိက်ေစေသာ အေရးအသားမျို း ေဖာ်ပြ ခြ င်းမှ ေရှာင်ကြ ဉ်ခြ င်း၊ 

( ဇ ) ဇာတိ၊ ကုိးကွယ်ရာဘာသာ၊ လူမျို းတစ်မျို းကုိ အေကြ ာင်းပြ ု၍ ပဋိပက္ခဖြ စ်ေစနုိင်ေသာ 

လှုံ့ေဆာ်ေရးသားမှုမှ ေရာှင်ကြ ဉ်ခြ င်း၊ 

( ဈ )  မြ န်မာနုိင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီက ထုတ်ပြ န်သည့် ကျင့်ဝတ်နှင့်စည်းကမ်းများကုိ 

လိုက်နာခြ ငး်။ 



 

5 

အခန်း(၅) 

သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်း ထူေထာင်ခြ င်း 

၁၀။ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူသည် ေအာက်ပါနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်အရ လုပ်ငန်း 

ထူေထာင်ခွင့်ရှိသည် - 

(က) တည်ဆဲမြ န်မာနုိင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပေဒအရ အများနှင့်မသက်ဆုိင်ေသာ ကုမ္ပဏီ 

ကုိ  ဖြ စ်ေစ၊ အများနှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကုမ္ပဏီကုိဖြ စ်ေစ ဖဲွ့စည်း၍ တည်ေထာင် လုပ်ကုိင် 

 ခြ ငး်၊ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီကို ဖြ စ်ေစ ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းထူေထာင်ခြ ငး်၊  

( ခ ) တည်ဆဲ  မြ န်မာနုိင်ငံသားများ ရင်းနီှးမြ ှုပ်နံှမှုဥပေဒ သုိ့မဟုတ် နုိင်ငံခြ ားရင်းနီှးမြ ှု ပ်နံှမှု 

ဥပေဒအရ လုပ်ငန်းထူေထာင် ခြ င်း။ 

၁၁။ သတင်းမီဒီယာ လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်လုိသူသည် လုပ်ငန်းအမျို းအစားအလုိက် သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒ 

နှင့်အညီ လုပ်ငန်း အသိအမှတ်ပြ ုလက်မတှ် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရယူရမည်။ 

အခန်း(၆) 

ေကာင်စီဖဲွ့စည်းခြ င်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ  

၁၂။ ေကာင်စီသည် စာနယ်ဇင်းသမားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ 

လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းေသာ အဖွဲ့အစည်းဖြ စ်သည။် 

၁၃။ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတသည ်ဤဥပေဒပါ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက် 

နိုင်ရန် ေအာက်ပါအဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်ေသာ မြ န်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာေကာင်စီကို 

အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န်၍ ဖွဲ့စည်းေပးရမည်- 

(က) ေကာင်စီဝင်များအဖြ စ် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတက အဆို ပြ ုသည့် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ 

 ပြ ည်သူ့လွှတ်ေတာ်နှင့် အမျို းသားလွှတ်ေတာ် ဥက္ကဋ္ဌတုိ့က အဆုိပြ ုသည့် ကုိယ်စားလှယ် 

တစ်ဦးစီ၊ 

( ခ ) သတင်းမီဒီယာသမားများ၊ သတင်းေအဂျင်စီများ၊  ပံုနိှပ်ထုတ်ေဝသူများ၊ စာေရးဆရာများ၊ 

ကဗျာဆရာများ၊ ကာတွန်းရုပ်ပြ ဆရာများက သတ်မှတ် အချို းအစားအလိုက် အဆုိပြ ု 

သည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 

( ဂ ) လူမှုေရး၊ စီးပွားေရး၊ စာေပယဉ်ေကျးမှု၊ ဥပေဒေရးရာ၊ သိပ္ပနှင့်နည်းပညာ ဆိုင်ရာ 

အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ ပါဝင်သည့် လူထုအဖွဲ့အစည်းများက ေရးွချယ် 

သည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 

(ဃ) ေကာင်စီဝင်ဦးေရကိ ု  အနည်းဆုံး ၁၅ ဦး မှ အများဆံုး ၃၀ ဦး အထိ သတမှ်တ် 

ေပးရမည်။ 

၁၄။ (က) ေကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများ၊ အတွင်းေရးမှူး၊ တွဲဖက်အတွင်းေရးမှူးများကို 

ေကာင်စီဝင်များထဲမှ အများဆန္ဒအရ ေရွးချယ်တင်ေမြ ှာက်ရမည်။ 
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( ခ ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ေရွးချယ်တင်ေမြ ှာက်သည့် ေကာင်စီဝင်များ၏ အမည်စာရင်းကို 

ခန့်အပ်တာဝန်ေပးနိုင်ေရးအတွက် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတထံတင်ပြ ရမည်။ 

၁၅။ (က) ေကာင်စီဝင်တစ်ဦး၏ သက်တမ်း တစ် ကိမ်သည် ေရွးချယ်တင်ေမြ ှာက်ခံရသည့် 

ေန့မှစ၍ သုံးနှစ်ဖြ စ်သည်။ 

( ခ ) ေကာင်စီဝင်တစ်ဦးသည ်သက်တမ်း နှစ်ကိမ်ထက်ပို၍ တစ်ဆက်တည်း ေဆာင်ရွက ်

ခွင့်မရှိေစရ။ 

၁၆။ ေကာင်စီဝင်တစ်ဦးသည် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အေကြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ်ေကြ ာင့် ေကာင်စီဝင်အဖြ စ်မှ 

ရပ်စဲသည် - 

(က) မိမိသေဘာဆန္ဒအရ နုတ်ထွက်ခြ ငး်၊ 

( ခ ) ေကာင်စီဝင်တစ်ဦးဦးက သတင်းမီဒီယာသမားများ လိုက်နာရမည့် တာဝန်နှင် ့ 

ကျင့်ဝတ်များကို တမင်ေဖာက်ဖျက်ခြ င်းေကြ ာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေကာင်စီဝင်၏ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင်နုိင်မှုမရိှခြ င်းေကြ ာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ေကာင်စီကသတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းများကုိ တမင်ချိုးေဖာက်မှုတစ်ခုခုေကြ ာင့် 

ဆက်လက်တာဝန်ေပးရန် မသင့်လျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း ေကာငစ်ီဝင်များ၏ သံုးပံု 

နှစ်ပံု ေထာက်ခံတင်ပြ ချက်အရ နုိင်ငံေတာ်သမ္မတက ရာထူးမှ ရပ်စဲခြ င်း၊ 

( ဂ ) အကျင့်သိက္ခာ ပျက်ပြ ားရာေရာက်သည့် ပြ စ်မှုပြ စ်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုး အပြ စ်ေပးခံရခြ င်း၊ 

(ဃ) ရူးသွပ်ခြ င်း သို့မဟုတ် ကွယ်လွန်အနိစ္စေရာက်ခြ င်း။ 

၁၇။ ေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည်- 

(က) သတငး်မီဒီယာကို ေစာင့်ကြ ည့်ခြ င်းနှင့် အရည်အေသွးမြ ငှ့်တင်ေပးခြ ငး်၊ 

( ခ ) သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းသံုး ပစ္စည်းများ  ပြ ည်ပမှ တင်သွင်းရာတွင် အဆင်ေပြ ေချာေမွ့ 

ေစေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများနှင့် ညှိနိှုင်းခြ ငး်၊  

( ဂ ) သတင်းမီဒီယာဆုိင်ရာ အလုပ်ရံုေဆွးေနွးပဲွများ၊ ေဟာေပြ ာပဲွများ ကျင်းပရန် စီစဉ် ခြ င်း၊ 

(ဃ) သတငး်ဆိုင်ရာထူးချွန်သူများကို ဆုချီးမြ ှင့်ေရးအတွက် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့အစည်းများ 

နှင့် ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( င ) သတငး်မီဒီယာလုပ်ငန်း တိုးတက်ေရးအတွက် စီမံချက်များ ေရးဆွဲေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( စ ) လိုအပ်သည့် အချိန်တိုင်း သတင်းထုတ်ပြ န်ခြ င်း၊ 

(ဆ)  ပြ ည်သူများ သတင်းမှန်သိခွင့်ရရိှေရးအတွက် အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်း၊ လူထု 

အေခြ ပြ ုအဖွဲ့အစည်းများတွင် သတင်းထုတ်ပြ န်ေရး တာဝန်ခံတစ်ဦး သတ်မှတ်ထား 

ရှိေရးအတွက ်ေကာင်စီက ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( ဇ ) မိမိလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုအေခြ အေနနှင့် ေရှ့လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ နုိင်ငံေတာ်သမ္မတထံ 

တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကိမ ်မပျက်မကွက် အစီရငခ်ံခြ ငး်။ 
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၁၈။ ေကာင်စီသည် မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေဆာင်ရွက််ရာတွင် လုိအပ်ေသာ ေကာ်မတီများကုိ 
ဖွဲ့စည်းပြ းီ ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ေပးနိုင်သည်။   

အခန်း (၇) 

ရန်ပံုေငွနှင့် ေထာက်ပ့ံေရး 

၁၉။ ေကာင်စီသည် မိမိလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် ေအာက်ပါရေငွများဖြ င့် ရန်ပံုေငွ ထူေထာင် 
ရမည်- 

(က)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ ေထာက်ပံ့ေငွ၊ 

( ခ )  ပြ ည်တွင်း၊ ပြ ည်ပ ေစတနာရှင်များ၏လှူဒါန်းေငွများ၊  

( ဂ ) နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်းများက ေထာက်ပံ့ 

ကူညီမှုများ၊ 

(ဃ) သတငး်မီဒီယာလုပ်ငန်းများ၏ ထည့်ဝင်ေငွများ။ 

၂၀။ ေကာင်စီသည် မိမိထူေထာင်ထားသည့် ရန်ပုံေငွများကို ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ စာရင်းပြ ုစု ခြ င်း၊ 
 ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရံုး၏ စစ်ေဆးမှုခံယူခြ င်း၊ ေငွစာရင်းဆုိင်ရာနှင့် ရန်ပံုေငွသံုးစဲွခြ င်း ဆုိင်ရာ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သတ်မှတ်ခြ ငး်တို့ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း (၈) 

အေရးယူခြ င်း 

၂၁။ နစ်နာေသာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂုလ်သည် သတင်းမီဒီယာသမား တစ်ဦးက 
ပုဒ်မ ၉ တွင် ပြ ဋ္ဌာန်းထားသည့် တာဝန်နှင့်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာတစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးေဖာက်ေကြ ာင်း 
ယူဆလျှင် ေရှးဦးစွာ ေကာင်စီသို့ တိုင်ကြ ားနိုင်သည်။ 

၂၂။ ေကာင်စီသည် ပုဒ်မ ၂၁ အရ တိင်ုကြ ားချက်ကို လက်ခံရရှိပါက နှစ်ဖက်ေတွ့ဆုံ ညှိနှိုင်း 
ေဖြ ရှင်းခြ င်းဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၃။ ပုဒ်မ ၂၂ အရ ေကာင်စီ၏ေရှ့ေမှာက်တွင် ညိှနိှုင်းေဖြ ရှင်းရာ၌ ေပြ လည်မှုမရိှပါက တုိင်ကြ ားသူ 

သို့မဟုတ် ေကျနပ်မှုမရှိသူသည် သက်ဆိငု်ရာတရားရုံးတွင် ဥပေဒနှင့်အညီ တရားစွဲဆို နိုင်သည်။  

၂၄။ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခဲွ(က) အရ အများပြ ည်သူသိခွင့်ရိှေသာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ေတာင်းယူ 
 ကြ ည့်ရှုရာတွင်  ငြ င်းဆန်ခြ င်း၊ အချိန်ဆဲွခြ င်း သုိ့မဟုတ် သတင်းယူသူအား ေနှာင့်ယှက်ခြ င်းတုိ ့မဖြ စ်ေစရန် 
သက်ဆုိင်ရာ တာဝန်ရှိသူကစီစဉ် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

အခန်း (၉) 

 ပြ စ်မှုနှင့်ပြ စ်ဒဏ်များ 

၂၅။ (က) မည်သည့်သတင်းမီဒီယာသမားမဆုိ ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခဲွ (ခ) ပါ တာဝန်နှင့် ကျင့်ဝတ်ကုိ 
ကျူ းလွန်ေကြ ာင်း ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထုိသူကုိ ေငွဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ် 
တစသိ်န်းမှ အများဆံုး ကျပ ်သုံးသိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။  
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 ( ခ ) မည်သည့်သတင်းမီဒီယာသမားမဆို ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)၊ ပုဒ်မခွဲ (စ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ 
(ဆ) တို့ပါ တာဝန်နှင့်ကျင့်ဝတ်တစ်ရပ်ရပ်ဖြ င့် ပြ စ်မှုကျူးလွန်ေကြ ာင်း ပြ စ်မှုထင်ရှား 
စီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို ေငွဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ် သုံးသိန်း မှ အများဆုံး ကျပ် 
တစ်ဆယ်သိန်း အထိ ချမှတရ်မည်။ 

၂၆။ မည်သည့် သတင်းမီဒီယာသမားမဆုိ ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခဲွ (ဇ) ပါ တားမြ စ်ချက်ကုိ ချိုးေဖာက်ခ့ဲလျှင် 
တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ဖြ င် ့အေရးယူခြ ငး်ခံရမည်။ 

အခန်း (၁၀) 

အေထွေထွ 

၂၇။ ေကာင်စီဝင်များသည် ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာတာဝန်ကုိ ထမ်းေဆာင်ချိန်တွင် ရာဇသတ်ကီး 

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၁ အရ  ပြ ည်သူ့ဝန်ထမး်ဖြ စ်သည် ဟု မှတ်ယူရမည်။  

၂၈။ ေကာင်စီသည် မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ရံုးလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ေန့စဉ်လုပ်ငန်း 

တာဝန်များကုိ ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရးအတွက် ရံုးအဖဲွ့ကုိ ဖဲွ့စည်း၍ လုိအပ်ေသာ အရာထမ်းနှင့် အမှုထမ်း 

များကို ခန့်အပ်တာဝန်ေပးနိုင်သည်။ 

၂၉။ ဥပေဒအရ တားမြ စ်ပိတ်ပင်ထားပြ းီ ပြ စ်မှုဖြ င့် အေရးယူခံရသည့် သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ စာေစာင် 

စသည့် မီဒီယာဆုိင်ရာ ပစ္စည်းများကုိ ရှာေဖွသိမ်းဆည်းရာတွင် ပြ စ်မှုဆုိင်ရာ ကျင့်ထံုးဥပေဒနှင့်အညီ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၀။ ပုဒ်မ ၂၅ အရ တရားစွဲဆိုေလျှာက်ထားရန်ရှိက- 

(က) သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်း၏ တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသူတစ်ဦးဦးက 

တရားရုံးသုိ့ တိုက်ရိုက်ေလျှာက်ထားစွဲဆိုရမည်။ 

( ခ ) ပုဂ္ဂုလ်တစ်ဦးဖြ စ်ပါက တရားရုံးသို့ တိုက်ရိုက် ေလျှာက်ထားစွဲဆိုနိုင်သည်။ 

၃၁။ (က) ဤဥပေဒ အာဏာမတည်မီက တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ တည်ေထာင်ထားေသာ 

မီဒီယာလုပ်ငန်းသည် သတ်မှတ်သည့် သက်တမ်းကုန်သည်အထိ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရိှသည်။ 

( ခ ) သက်တမ်းကုန်ဆံုးပြ းီဆက်လက်၍ လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်လုိပါကသတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်း 

များနှင့်အညီသက်တမ်းတိုး၍ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရိှသည်။ 

၃၂။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ပံုနိှပ်သူများနှင့်ထုတ်ေဝသူများ မှတ်ပံုတင် ဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်ခ့ဲသည့် လွတ်လပ်စွာ 

ေရးသားထုတ်ေဝခွင့်ကို ကန့်သတ်တားမြ စ်ေသာ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြ ားချက်များ၊ အမှာစာများနှင့် 

ထုတ်ပြ န်ချက်များသည် ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်သမျှပျက်ပြ ယ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၃၃။ ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

(က) ဝန်ကီးဌာနသည် ေကာင်စီနှင့် ညိှနိှုင်းပြ းီ ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက် 

 ဖြ င့်လုိအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကုိ ထုတ်ပြ န်နုိင်သည်။ 
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( ခ ) ဝန်ကးီဌာနနှင့် ေကာင်စီတုိ့သည် လိုအပ်ေသာ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ား 

ချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြ န်နုိင်သည်။ 

 

   ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

     

 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 

 


