သတင္းမီဒီယာUပေဒ
( ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္UပေဒAမွတ္ ၁၂ ။)
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၄ ရက္
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္)

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤUပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။
Aခန္း(၁)
Aမည္ႏွင့္Aဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္
၁။

ဤUပေဒကို သတင္းမီဒီယာUပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။

ဤUပေဒတြင္ပါရွိေသာ ေAာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါAတိုင္း Aဓိပၸာယ္
သက္ေရာက္ေစရမည္(က)

သတင္းမီဒီယာ ဆိုသည္မွာ သတင္းရွာေဖြၿခင္း၊ ရယူၿခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ၿခင္း၊
မွတ္တမ္းတင္ၿခင္း၊

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို

ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာၿခင္း၊

ၿဖန္႔ခ်ိၿခင္း Aစရွိသည္တို႔ကို စာ၊ Aသံ၊ A႐ုပ္၊ ႐ုပ္သံ၊ ကိန္းဂဏန္း
Aခ်က္Aလက္၊
ပုံႏိွပ္မီဒီယာ၊

႐ုပ္ပုံဒီဇိုင္းစသည့္
႐ုပ္သံလႊင့္မီဒီယာ၊

Aသြင္သဏၭာန္မ်ား
Aယ္ဒီတာ

Aသုံးၿပဳကာ

တာဝန္ယူမႈရွိေသာ

Aင္တာနက္မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ Aၿခားနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ လုပ္ကိုင္သည့္
Aမ်ားၿပည္သူဆိုင္ရာ ၿပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုသည္။
(ခ)

သတင္းမီဒယ
ီ ာသမား

ဆိုသည္မွာ

သတင္းမီဒီယာႏွင့္

စပ္လ်U္းေသာ

လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ လုပ္ကိုင္သူကိုဆိုသည္။
(ဂ)

ေကာင္စီ ဆိုသည္မွာ ဤUပေဒႏွင့္Aညီ ဖြဲ႕စည္းေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံသတင္း
မီဒီယာ ေကာင္စီကို ဆိုသည္။

(ဃ)

သတင္းထုတ္လႊင့္ၿပသၿခင္း ဆိုသည္မွာ Aသံၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊ စာၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊
႐ုပ္ပုံၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ Aမ်ားၿပည္သူAား ထုတ္လႊင့္ၿပသၿခင္းကို ဆိုသည္။

(င)

သတင္းစာ

ဆိုသည္မွာ

ေန႔စU္

ၿဖစ္ပ်က္ေနေသာ

ၿပည္တြင္း

ၿပည္ပ
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သတင္းမ်ား၊

ယင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်U္းေသာ

ေရးသားေဖာ္ၿပမႈမ်ားကို

ပုံမွန္

ၿဖန္႔ခ်ိေသာ ထုတ္ေဝစာကို ဆိုသည္။
(စ)

သတင္းေထာက္ ဆိုသည္မွာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား ရွာေဖြရယူ၍
သတင္းမီဒီယာ တစ္ခုခုသို႔ ေပးပို႔သူကိုဆိုသည္။

(ဆ)

စာနယ္ဇင္း ဆိုသည္မွာ သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းကို Aခ်ိန္မွန္ၿဖစ္ေစ၊
Aခ်ိန္ကာလ

မသတ္မွတ္ဘဲၿဖစ္ေစ

လုပ္ကိုင္လ်က္

သတင္း၊

ဝတၳဳ၊

ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း၊ ႐ုပ္ပုံ၊ ဓာတ္ပုံ၊ သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံ စသည္တို႔ကို
႐ုပ္သံလႊင့္ နည္းပညာၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ၊ Aင္တာနက္ နည္းပညာၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊
Aၿခားနည္းပညာ

တစ္ရပ္ရပ္ၿဖင့္ၿဖစ္ေစ

ေဖာ္ၿပထားေသာ

စာAုပ္၊

စာေစာင္၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း စသည့္ ထုတ္ေဝစာတို႔ကို ဆိုသည္။
(ဇ)

သတင္းေAဂ်င္စီ
Aလက္မ်ားကို

ဆိုသည္မွာ
စုေဆာင္းရယူ၍

ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ
နည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္

သတင္းAခ်က္
မီဒီယာမ်ားသို႔

Aခေၾကးေငြၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ၊ Aခေၾကးေငြ မယူဘဲ ၿဖစ္ေစ ၿဖန္႔ေဝေပးသည့္
လုပ္ငန္း၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္းကို ဆိုသည္။
(ဈ)

စိစစ္ၿခင္း ဆိုသည္မွာ စာနယ္ဇင္းတစ္ခုခုတြင္ ပါဝင္သည့္ Aေၾကာင္း
Aရာမ်ားကို ပုံႏွိပ္ၿခင္းမၿပဳမီ ၿဖတ္ေတာက္ၿခင္း၊ ဖယ္ရွားၿခင္း၊ တားၿမစ္ၿခင္း၊
ပိတ္ပင္ၿခင္းတို႔ကို ဆိုသည္။

(ည)

ဝန္ႀကီးဌာန ဆိုသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရ ၿပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကို
ဆိုသည္။
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Aခန္း(၂)
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား
၃။

ဤUပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတိုင္းၿဖစ္သည္(က)

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ AေၿခခံUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္Aညီ ႏိုင္ငံသားတိုင္း
လြတ္လပ္စြာ

ေရးသားထုတ္ေဝၿဖန္႔ခ်ိခြင့္ရွိသည့္

သတင္းမီဒီယာ

လုပ္ငန္းမ်ား ၿဖစ္ေပၚေစရန္၊
(ခ)

သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းသည္ စတုတၳမ႑ိဳင္Aၿဖစ္ ပီၿပင္စြာ ရပ္တည္
ႏိုင္ေစရန္၊

(ဂ)

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား Aၿပည့္Aဝ
ရရွိေစရန္၊

(ဃ)

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား လိုက္နာရမည့္တာဝန္၊ က်င့္ဝတ္၊ စည္းကမ္းႏွင့္
က်င့္စU္မ်ားကို

ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း၊

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAတြင္း

သတ္မွတ္

ေရးဆြဲရန္၊
(င)

ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ သတင္းသိပိုင္ခြင့္ကို ၿဖည့္ဆည္းေပးရန္၊

(စ)

သတင္းမီဒီယာတစ္ခုခုတြင္

ေရးသားေဖာ္ၿပထုတ္လႊင့္မႈ

တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္

စပ္လ်U္း၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ တိုင္ၾကားခ်က္၊ Aၿငင္းပြားခ်က္မ်ားကို
ႏွစ္ဖက္ ၫွိႏႈိင္းေၿဖရွင္းေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ေက်ေAးေၿပၿငိမ္းေစရန္။
Aခန္း(၃)
သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား
၄။

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသည္(က)

Uပေဒၿပဳေရး၊

Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာတို႔၏

လုပ္ငန္း

ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံAေၿခခံUပေဒႏွင့္Aညီ လြတ္လပ္စြာေဝဖန္၊
ေထာက္ၿပ၊ Aႀကံၿပဳ ေရးသားခြင့္ရွိသည္။
(ခ)

ႏိုင္ငံသားတိုင္း သိခြင့္ရွိေသာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားႏွင့္ သေဘာထား
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Aၿမင္မ်ားကို က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္Aညီ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ ေရးသားခြင့္ႏွင့္
သတင္း ထုတ္လႊင့္ခြင့္တို႔ ရွိသည္။
(ဂ)

ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ Aခြင့္Aေရးဆုံး႐ႈံးမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္
ေရးသားခြင့္ရွိသည္။

(ဃ)

သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ Aဖြဲ႕Aစည္းက သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းႏွင့္
Aညီ Aစိုးရ႐ုံး၊ ဌာန၊ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားတြင္ သတင္းAခ်က္Aလက္
ရယူခြင့္၊ ေနရာထိုင္ခင္း ရခြင့္ႏွင့္ ဝင္ထြက္သြားလာခြင့္တို႔ ရွိသည္။

၅။

သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္း၏ ထုတ္ေဝစာသည္ စိစစ္ၿခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

၆။

သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦးသည္(က)

Uပေဒတစ္ရပ္ရပ္Aရၿဖစ္ေစ၊

Aာဏာပိုင္

Aဖြဲ႕Aစည္း

တစ္ရပ္ရပ္က

ၿဖစ္ေစ၊ Aမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ၿဖင့္ လုံၿခဳံေရးAဆင့္Aတန္း သတ္မွတ္
ထားေသာ

စာရင္းဇယား၊

ဓာတ္ပုံ၊

မွတ္တမ္းေရးသားခ်က္မ်ားမွAပ

Aမ်ားၿပည္သူ သိခြင့္ရွိေသာ သတင္း Aခ်က္Aလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ
Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားထံမွ ေတာင္းယူၾကည့္႐ႈခြင့္ ရွိသည္။
(ခ)

Aမ်ားၿပည္သူ၏

ရန္ပုံေငြၿဖင့္

ဖြဲ႕စည္းထားေသာ

Aစိုးရမဟုတ္သည့္

Aသင္း၊ Aဖြဲ႕၊ လုပ္ငန္းမ်ားမွ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို ပုဒ္မခြဲ (က)
ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္Aညီ ေတာင္းယူၾကည့္႐ႈခြင့္ ရွိသည္။
၇။

သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦးသည္

စစ္မက္ၿဖစ္ပြားရာေဒသ၊

AေရးAခင္း၊

Aဓိက႐ုဏ္း၊ Aမ်ားၿပည္သူဆႏၵၿပရာ ေနရာေဒသတို႔၌ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ
Aဖြဲ႕Aစည္းက သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္Aညီ သတင္းရယူစU္တြင္(က)

လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ

Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ရပ္ရပ္၏

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းၿခင္း၊

သတင္းမွတ္တမ္း စသည့္ သတင္းရယူၿခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိရိယာ
မ်ားကို သိမ္းယူ ခံရၿခင္းႏွင့္ဖ်က္ဆီးခံရၿခင္းတို႔မွ ကင္းလြတ္ ေစရမည္။
(ခ)

လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားရွိက

ယင္းတို႔၏

ကာကြယ္

5
ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေတာင္းခံခြင့္ ရွိေစရမည္။
၈။

သတင္းမီဒီယာသမား တစ္ဦးသည္(က)

က်င့္ဝတ္ႏွင့္Aညီ မိမိAမည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆို၍ သတင္းရယူရမည္။
သို႔ရာတြင္ Aမ်ားၿပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားၿဖစ္သည့္ ၿပည္သူ႕
က်န္းမာေရး၊ ၿပည္သူတို႔၏ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္
တို႔ကို

ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ

တရားစီရင္ေရးႏွင့္

ကိစၥရပ္မ်ား၊

လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ

Uပေဒၿပဳေရး၊

Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္

မ်ားတြင္

မမွန္မကန္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ Aက်င့္ပ်က္ ၿခစားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္
မၿဖစ္မေန စုံစမ္းရမည့္ သတင္းၿဖစ္ပါက သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္Aညီ
သက္ဆိုင္ရာ Aယ္ဒီတာ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ Aမည္မေဖာ္ၿပဘဲ စုံစမ္းခြင့္ရွိၿပီး
ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲေၾကာင္းကို ေဖာ္ၿပေပးရမည္။
(ခ)

ဤUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ၿဖင့္ Aေရးယူခံရေသာ Aမႈတြင္
တရား႐ုံး၏

Aမိန္႔Aရမဟုတ္ဘဲ

ပစၥည္းမ်ားကို

သတင္းမီဒီယာဆိုင္ရာ

သိမ္းဆည္းၿခင္း၊

ခ်ိပ္ပိတ္ၿခင္းႏွင့္

လုပ္ငန္းသုံး

ဖ်က္ဆီးၿခင္းတို႔မွ

ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေစရမည္။
Aခန္း(၄)
သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား လိုက္နာရမည့္တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ား
၉။

သတင္းမီဒီယာ

သမားတစ္ဦးသည္

ေAာက္ပါ

က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို

လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသည္(က)

သတင္းတိုင္းAခ်က္Aလက္

တိက်မွန္ကန္ေစရန္ႏွင့္

တတ္ႏိုင္သမၽွ

ၿပည့္စုံေစရန္ စိစစ္ၿခင္း၊
(ခ)

တိက်မွန္ကန္မႈမရွိေသာ သတင္းကို ေဖာ္ၿပမိ၍ ၿပင္ဆင္ရန္လ ိုAပ္ပါက
ပုံႏွိပ္မီဒီယာၿဖစ္လၽွင္

ၿပင္ဆင္ခ်က္ကို

ထင္ရွားေသာ

စာမ်က္ႏွာ၌

လည္းေကာင္း၊ Aၿခားမီဒီယာၿဖစ္လၽွင္ Aနီးစပ္ဆုံးAခ်ိန္၌လည္းေကာင္း

6
Aၿမန္ဆုံး ေဖာ္ၿပၿခင္း၊
(ဂ)

တရား႐ုံးတြင္

စစ္ေဆးဆဲAမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်U္း၍

သတင္းေဖာ္ၿပရာတြင္

တရား႐ုံးက ၿပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ၿခင္းမၿပဳသမၽွ ကာလပတ္လုံး တရားစြဲဆို
ခံရသူAား

Aၿပစ္ကင္းစင္သူAၿဖစ္

မွတ္ယူၿခင္းႏွင့္

တရား႐ုံးAား

မထီမဲ့ၿမင္ၿပဳရာ ေရာက္ေသာ သတင္း ေဝဖန္ခ်က္မ်ိဳးကို ေဖာ္ၿပၿခင္းမွ
ေရွာင္ၾကU္ၿခင္း၊
(ဃ)

သတင္းဓာတ္ပုံႏွင့္ A႐ုပ္Aသံမ်ား ေဖာ္ၿပရာတြင္ နည္းပညာတစ္ရပ္ရပ္
Aသုံးၿပဳ၍ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကU္ၿခင္း၊

(င)

သတင္းေဝဖန္ခ်က္၊

Aာေဘာ္ႏွင့္ေဆာင္းပါး

ေရးသားၿခင္းမွတစ္ပါး

သတင္း ေရးသားသူ၏ ထင္ၿမင္ယူဆခ်က္၊ Aာေဘာ္လုံး၀ မပါရွိေစၿခင္း၊
(စ)

တစ္ပါးသူပိုင္ဆိုင္သည့္

ဉာဏဆိုင္ရာ

ပစၥည္းမ်ားကို

ခြင့္ၿပဳခ်က္မရဘဲ

ကူးယူ ေဖာ္ၿပၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကU္ၿခင္း၊
(ဆ)

Aမ်ားၿပည္သူ၏

Aက်ိဳးစီးပြားႏွင့္စပ္ဆိုင္သည့္

သတင္းေရးသားၿခင္း

မဟုတ္လၽွင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခု၏ ဂုဏ္သိကၡာကို တမင္
ထိခိုက္ေစေသာ AေရးAသားႏွင့္ လူ႕Aခြင့္Aေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ
AေရးAသားမ်ိဳး ေဖာ္ၿပၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကU္ၿခင္း၊
(ဇ)

ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို Aေၾကာင္းၿပဳ၍ ပဋိပကၡ
ၿဖစ္ေစႏိုင္ေသာ လႈံ႔ေဆာ္ေရးသားမႈမွ ေရွာင္ၾကU္ၿခင္း၊

(ဈ)

ၿမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက
စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာၿခင္း။

ထုတ္ၿပန္သည့္

က်င့္ဝတ္ႏွင့္

7
Aခန္း(၅)
သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္း ထူေထာင္ၿခင္း
၁၀။

သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုသူသည္ ေAာက္ပါ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္Aရ
လုပ္ငန္း ထူေထာင္ခြင့္ရွိသည္(က)

တည္ဆဲၿမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား Aက္UပေဒAရ Aမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္
ေသာ ကုမၸဏီကိုၿဖစ္ေစ၊ Aမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီကို ၿဖစ္ေစ
ဖြဲ႕စည္း၍ တည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္ၿခင္း၊ ဖက္စပ္ ကုမၸဏီကိုၿဖစ္ေစ ဖြဲ႕စည္း၍
လုပ္ငန္း ထူေထာင္ၿခင္း၊

(ခ)

တည္ဆဲ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈUပေဒ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံၿခား
ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈ UပေဒAရ လုပ္ငန္းထူေထာင္ၿခင္း။

၁၁။

သတင္းမီဒီယာ
သက္ဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူသည္
Uပေဒႏွင့္Aညီ

လုပ္ငန္း

Aမ်ိဳးAစားAလိုက္

လုပ္ငန္းAသိAမွတ္ၿပဳလက္မွတ္

သို႔မဟုတ္

လုပ္ငန္း လိုင္စင္ရယူရမည္။
Aခန္း(၆)
ေကာင္စီဖြဲ႕စည္းၿခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
၁၂။

ေကာင္စီသည္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ ဤUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
ႏွင့္Aညီ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ Aဖြဲ႕Aစည္း
ၿဖစ္သည္။

၁၃။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္

ဤUပေဒပါ

ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေAာက္ပါAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံ
သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီကို Aမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္၍ ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္(က)

ေကာင္စီဝင္မ်ားAၿဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက Aဆိုၿပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္
တစ္ဦး၊

ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္

Aမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

Aဆိုၿပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီ၊

Uကၠ႒တို႔က
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(ခ)

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၊

သတင္းေAဂ်င္စီမ်ား၊

ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသူမ်ား၊

စာေရးဆရာမ်ား၊ ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ ကာတြန္း႐ုပ္ၿပဆရာမ်ားက သတ္မွတ္
Aခ်ိဳးAစား Aလိုက္ Aဆိုၿပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
(ဂ)

လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စာေပယU္ေက်းမႈ၊ Uပေဒေရးရာ၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ
ဆိုင္ရာ

Aသိပညာရွင္၊

Aတတ္ပညာရွင္မ်ား

ပါဝင္သည့္

လူထု

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
(ဃ)

ေကာင္စီဝင္ဦးေရကို Aနည္းဆုံး ၁၅ ဦးမွ Aမ်ားဆုံး ၃၀ ဦးAထိ
သတ္မွတ္ေပးရမည္။

၁၄။

(က)

ေကာင္စီUကၠ႒၊ ဒုတိယUကၠ႒မ်ား၊ Aတြင္းေရးမွဴး၊ တြဲဖက္ Aတြင္းေရးမွဴး
မ်ားကို ေကာင္စီဝင္မ်ားထဲမွ Aမ်ားဆႏၵAရ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေၿမႇာက္ရမည္။

(ခ)

ပုဒ္မခြ(ဲ က)Aရ

ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေၿမႇာက္သည့္

ေကာင္စီဝင္မ်ား၏

Aမည္

စာရင္းကို ခန္႔Aပ္တာဝန္ေပးႏိုင္ေရးAတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ၿပ
ရမည္။
၁၅။

(က)

ေကာင္စီဝင္တစ္ဦး၏ သက္တမ္း တစ္ႀကိမ္သည္ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေၿမႇာက္
ခံရသည့္ ေန႔မွစ၍ သုံးႏွစ္ၿဖစ္သည္။

(ခ)

ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးသည္ သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ပို၍ တစ္ဆက္တည္း
ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ မရွိေစရ။

၁၆။

ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးသည္

ေAာက္ေဖာ္ၿပပါ

Aေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္

ေကာင္စီဝင္ Aၿဖစ္မွ ရပ္စဲသည္(က)

မိမိသေဘာဆႏၵAရ ႏုတ္ထြက္ၿခင္း၊

(ခ)

ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးဦးက
တာဝန္ႏွင့္

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား

က်င့္ဝတ္မ်ားကို

လည္းေကာင္း၊
ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ

တမင္

ေကာင္စီဝင္၏
မရွိၿခင္းေၾကာင့္

လိုက္နာရမည့္

ေဖာက္ဖ်က္ၿခင္းေၾကာင့္ေသာ္

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

ေက်ပြန္စြာ

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေကာင္စီက
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သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို တမင္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ တစ္ခုခုေၾကာင့္
ဆက္လက္ တာဝန္ေပးရန္ မသင့္လၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္စီဝင္
မ်ား၏

သုံးပုံ

ႏွစ္ပုံ

ေထာက္ခံတင္ၿပခ်က္Aရ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက

ရာထူးမွ ရပ္စဲၿခင္း၊
(ဂ)

Aက်င့္သိကၡာ

ပ်က္ၿပားရာေရာက္သည့္

ၿပစ္မႈၿပစ္ဒဏ္

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး

Aၿပစ္ေပးခံရၿခင္း၊
(ဃ)
၁၇။

႐ူးသြပ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ကြယ္လြန္Aနိစၥေရာက္ၿခင္း။

ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတိုင္းၿဖစ္သည္(က)

သတင္းမီဒီယာကို ေစာင့္ၾကည့္ၿခင္းႏွင့္ Aရည္Aေသြးၿမႇင့္တင္ေပးၿခင္း၊

(ခ)

သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းသုံး
Aဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႕

ပစၥည္းမ်ား

ေစေရးAတြက္

ၿပည္ပမွ

တင္သြင္းရာတြင္

သက္ဆိုင္ရာ

Aစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္

ၫွိႏႈိင္းၿခင္း၊
(ဂ)

သတင္းမီဒီယာဆိုင္ရာ

Aလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊

ေဟာေၿပာပြဲမ်ား

က်င္းပရန္ စီစU္ၿခင္း၊
(ဃ)

သတင္းဆိုင္ရာထူးခၽြန္သူမ်ားကို

ဆုခ်ီးၿမႇင့္ေရးAတြက္

စာနယ္ဇင္း

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
(င)

သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္း

တိုးတက္ေရးAတြက္

စီမံခ်က္မ်ား

ေရးဆြဲ

Aစိုးရဌာန၊

Aစိုးရ

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
(စ)

လိုAပ္သည့္ Aခ်ိန္တိုင္း သတင္းထုတ္ၿပန္ၿခင္း၊

(ဆ)

ၿပည္သူမ်ား

သတင္းမွန္သိခြင့္

ရရွိေရးAတြက္

Aဖြဲ႕Aစည္း၊ လူထု AေၿခၿပဳAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားတြင္ သတင္းထုတ္ၿပန္ေရး
တာဝန္ခံတစ္ဦး

သတ္မွတ္ထားရွိေရးAတြက္

ေကာင္စီက

ၫွိႏႈိင္း

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
(ဇ)

မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ

AေၿခAေနႏွင့္

ေရွ႕လုပ္ငန္းစU္မ်ားကို
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ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တစ္ႏွစ္လၽွင္တစ္ႀကိမ္ မပ်က္မကြက္ Aစီရင္ခံၿခင္း။
၁၈။

ေကာင္စီသည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လိုAပ္ေသာ
ေကာ္မတီမ်ားကို

ဖြဲ႕စည္းၿပီး

ယင္းတို႔၏

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

သတ္မွတ္

ေပးႏိုင္သည္။
Aခန္း (၇)
ရန္ပုံေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး
၁၉။

ေကာင္စီသည္ မိမိလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေAာက္ပါရေငြမ်ားၿဖင့္ ရန္ပုံေငြ
ထူေထာင္ရမည္(က)

ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရAဖြဲ႕မွ ေထာက္ပံ့ေငြ၊

(ခ)

ၿပည္တြင္း၊ ၿပည္ပ ေစတနာရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ား၊

(ဂ)

ႏိုင္ငံတကာAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊

Aစိုးရမဟုတ္ေသာ

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားက

ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ား၊
(ဃ)
၂၀။

သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထည့္ဝင္ေငြမ်ား။

ေကာင္စီသည္

မိမိထူေထာင္ထားသည့္

ရန္ပုံေငြမ်ားကို

ထိန္းသိမ္းၿခင္း၊

စာရင္းၿပဳစုၿခင္း၊ ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ စစ္ေဆးမႈခံယူၿခင္း၊ ေငြစာရင္း
ဆိုင္ရာႏွင့္ ရန္ပုံေငြသုံးစြဲၿခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ၿခင္းတို႔ကို
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
Aခန္း (၈)
Aေရးယူၿခင္း
၂၁။

နစ္နာေသာဌာန၊ Aဖြဲ႕Aစည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္သည္ သတင္းမီဒီယာသမား
တစ္ဦးက ပုဒ္မ ၉ တြင္ ၿပ႒ာန္းထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္က်င့္ဝတ္သိကၡာ တစ္ရပ္ရပ္ကို
ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ယူဆလၽွင္ ေရွးဦးစြာ ေကာင္စီသို႔ တိုင္ၾကား ႏိုင္သည္။

၂၂။

ေကာင္စီသည္ ပုဒ္မ ၂၁ Aရ တိုင္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံရရွိပါက ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆုံ
ၫွိႏႈိင္း

ေၿဖရွင္းၿခင္းဆိုင္ရာ

နည္းUပေဒမ်ား၊

လုပ္ထုံးလုပ္နည္း

ၿပ႒ာန္းခ်က္
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မ်ားႏွင့္Aညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
၂၃။

ပုဒ္မ ၂၂ Aရ ေကာင္စီ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ၫွိႏႈိင္းေၿဖရွင္းရာ၌ ေၿပလည္မႈ မရွိပါက
တိုင္ၾကားသူ သို႔မဟုတ္ ေက်နပ္မႈမရွိသူသည္ သက္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးတြင္ Uပေဒႏွင့္
Aညီ တရားစြဲဆိုႏိုင္သည္။

၂၄။

ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ(က) Aရ Aမ်ားၿပည္သူ သိခြင့္ရွိေသာ သတင္း Aခ်က္Aလက္
မ်ားကို

ေတာင္းယူ

ၾကည့္႐ႈရာတြင္

ၿငင္းဆန္ၿခင္း၊

Aခ်ိန္ဆြဲၿခင္း

သို႔မဟုတ္

သတင္းယူသူAား ေႏွာင့္ယွက္ၿခင္းတို႔ မၿဖစ္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူက
စီစU္ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။
Aခန္း (၉)
ၿပစ္မႈႏွင့္ၿပစ္ဒဏ္မ်ား
၂၅။

(က)

မည္သည့္ သတင္းမီဒီယာသမားမဆို ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ တာဝန္ႏွင့္
က်င့္ဝတ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို
ေငြဒဏ္ Aနည္းဆုံး က်ပ္တစ္သိန္းမွ Aမ်ားဆုံး က်ပ္သုံးသိန္းAထိ
ခ်မွတ္ ရမည္။

(ခ)

မည္သည့္ သတင္းမီဒီယာသမားမဆို ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)၊ ပုဒ္မခြဲ (စ)
ႏွင့္

ပုဒ္မခြဲ

(ဆ)

တို႔ပါ

တာဝန္ႏွင့္က်င့္ဝတ္တစ္ရပ္ရပ္ၿဖင့္

ၿပစ္မႈ

က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္း ခံရလၽွင္ ထိုသူကို ေငြဒဏ္
Aနည္းဆုံး က်ပ္သုံးသိန္းမွ Aမ်ားဆုံး က်ပ္ ၁၀ သိန္း Aထိ ခ်မွတ္ရမည္။
၂၆။

မည္သည့္ သတင္းမီဒီယာသမားမဆို ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ) ပါ တားၿမစ္ခ်က္ကို
ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့လၽွင္ တည္ဆဲUပေဒတစ္ရပ္ရပ္ၿဖင့္ Aေရးယူၿခင္းခံရမည္။
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Aခန္း (၁၀)
Aေထြေထြ
၂၇။

ေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ ဤUပေဒAရ ေပးAပ္ေသာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္
ရာဇသတ္ႀကီး Uပေဒပုဒ္မ ၂၁ Aရ ၿပည္သူ႕ဝန္ထမ္းၿဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

၂၈။

ေကာင္စီသည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ႐ုံးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ေန႔စU္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးAတြက္ ႐ုံးAဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း၍
လိုAပ္ေသာ Aရာထမ္းႏွင့္Aမႈထမ္းမ်ားကို ခန္႔Aပ္ တာဝန္ေပးႏိုင္သည္။

၂၉။

UပေဒAရ တားၿမစ္ပိတ္ပင္ထားၿပီး ၿပစ္မႈၿဖင့္ Aေရးယူခံရသည့္ သတင္းစာ၊
ဂ်ာနယ္၊ စာေစာင္ စသည့္ မီဒီယာဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြသိမ္းဆည္းရာတြင္
ၿပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထုံးUပေဒႏွင့္Aညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

၃၀။

ပုဒ္မ ၂၅ Aရ တရားစြဲဆိုေလၽွာက္ထားရန္ရွိက(က)

သက္ဆိုင္ရာAစိုးရဌာန၊ AစိုးရAဖြဲ႕Aစည္း၏ တာဝန္ေပးAပ္ၿခင္း ခံရသူ
တစ္ဦးဦးက တရား႐ုံးသို႔ တိုက္႐ိုက္ ေလၽွာက္ထား စြဲဆိုရမည္။

၃၁။

(ခ)

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးၿဖစ္ပါက တရား႐ုံးသို႔ တိုက္႐ိုက္ေလၽွာက္ထား စြဲဆိုႏိုင္သည္။

(က)

ဤUပေဒ

Aာဏာမတည္မီက

တည္ဆဲUပေဒ

တစ္ရပ္ရပ္Aရ

တည္ေထာင္ထားေသာ မီဒီယာလုပ္ငန္းသည္ သတ္မွတ္သည့္ သက္တမ္း
ကုန္သည္Aထိ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရွိသည္။
(ခ)

သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီး ဆက္လက္၍ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုပါက သတ္မွတ္
သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္Aညီ သက္တမ္းတိုး၍ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္
ရွိသည္။

၃၂။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ပုံႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ထုတ္ေဝသူမ်ား မွတ္ပုံတင္UပေဒAရ ထုတ္ၿပန္ခ့ဲ
သည့္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ကို ကန္႔သတ္ တားၿမစ္ေသာ Aမိန္႔မ်ား၊
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊

Aမွာစာမ်ားႏွင့္

ထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားသည္

ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သမၽွ ပ်က္ၿပယ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

ဤUပေဒပါ

13
၃၃။

ဤUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္(က)

ဝန္ႀကီးဌာနသည္

ေကာင္စီႏွင့္

သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္

ၫွိႏႈိင္းၿပီး

လိုAပ္ေသာ

ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရAဖြဲ႕၏

နည္းUပေဒမ်ား၊

စည္းမ်U္းႏွင့္

စည္းကမ္းမ်ားကို ထုတ္ၿပန္ႏိုင္သည္။
(ခ)

ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေကာင္စီတို႔သည္ လိုAပ္ေသာ Aမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ၊ Aမိန္႔၊
ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ၿပန္ႏိုင္သည္။

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ဖြဲ႕စည္းပုံAေၿခခံUပေဒAရ

ကၽြႏ္ုပ္

လက္မွတ္

ေရးထိုးသည္။

ပုံ
သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

