မြန်ြာနိုင်ငဳတိုင်ဵရင်ဵေဆဵေောင်စီဥပေဒ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်ဥပေဒအြှတ် ၁ ။)
၁၃၈၀ မပည်န
ဴ ှစ်၊ မပာသိုလမပညဴေ
် ေျော် ၅ ရေ်
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရေ်)
ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်ဵလိက
ု ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အြည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်မပချေေ်
၁။

ဤဥပေဒကို ြမန်မာနိုင်ငဳတိုင်ဵရင်ဵေဆဵေကာင်စီဥပေဒဟု ေေါ်တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေောက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါေတိုင်ဵ ေဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်
ေစရမည်(က) တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာ ဆိုသည်မှာ ေပင်ထက
ွ ်၊ တိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်၊ ေရထွက်၊ ေြမထွက်၊
တွင်ဵထွက်ပစ္စညဵ် မျာဵြဖင်ဴ ေဖာ်စပ်ထာဵေသာေဆဵဝါဵမျာဵ၊ ေဒသနာနယ၊ ေဘသဇ္ဇနယ၊
ဝိဇ္ဇာဓရနယ၊

နက္ခတ္တနယဟူေသာ

တိုင်ဵရင်ဵသာဵလူမျိုဵေသီဵသီဵ၏
ေသုဳဵြပု၍လူသာဵတို့၏
ေရာဂါရှာေဖွြေင်ဵ၊

ရိုဵရာ

နယကကီဵေလဵပါဵနှငဴ်

ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵကုထဳဵု

နည်ဵစနစ်မျာဵကို

သက်ရှညက
် ျန်ဵမာေရာဂါဘယ

ေရာဂါကကိုတင်ကာကွယ်ြေင်ဵ၊

ြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ြေင်ဵ၊
ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ကင်ဵေဝဵေစေရဵေတွက်

ေရာဂါကုသြေင်ဵ၊

ကျန်ဵမာမှု

ေလဴကျင်ဴသင်ကကာဵြေင်ဵစေသာ
ောဵလုဵဳ တွင်ပါဝင်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်ဴ

ပညာရပ်ကိုဆိုသည်။
(ေ)

နိုင်ငဳတောတိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာ ဆိုသည်မှာ ြပည်ပနိုင်ငဳတစ်ေုေု၏ တိင
ု ်ဵရင်ဵေဆဵဆိုင်ရာ
ေကာင်စီ သို့မဟုတ် ေကာင်စီကဲဴသို့ ေလာဵတူကိစ္စရပ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်ဵ
ထာဵေသာ ေဖွဲ့ေစည်ဵက ေသိေမှတ်ြပုထာဵသည်ဴ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရပ် ကိုဆိုသည်။

(ဂ)

ေောင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒေရ ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵေကာင်စီကို
ဆိုသည်။

(ဃ) နာယေအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ေကာင်စီ၏နာယကေဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(င)

အလုပ်အြှုေဆာင်အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ေကာင်စီ၏ ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

(စ)

ေောင်စီဝင် ဆိုသည်မှာ ေကာင်စီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦဵဦဵကိုဆိုသည်။

(ဆ)

ြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ် ဆိုသည်မှာေကာင်စီက ဤဥပေဒေရထုတ်ေပဵသည်ဴ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵ
ဆရာ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။

(ဇ)

ြှတ်ပုဳတင်တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာ ဆိုသည်မှာ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵတွင်
ေမည် တင်သွင်ဵြေင်ဵေဳရပပီဵ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် ထုတေ
် ပဵြေင်ဵေဳရသူကို ဆိုသည်။

(ဈ)

ေဆဵေုသခွင်ဴလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒေရ ထုတေ
် ပဵေသာ ေေထွေထွေဆဵကုသေွင်ဴ
လိင
ု ်စင်၊

ေထူဵေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်၊

ကန့်သတ်ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်

သို့မဟုတ်

ယာယီကန့်သတ်ေဆဵကုသေွင်ဴ လိင
ု ်စင် တို့ကိုဆိုသည်။
(ည)

အေထွေထွေဆဵေုသခွင်ဴလိုင်စင်

ဆိုသည်မှာ

ေကာင်စီက

ေသိေမှတ်ြပုထာဵေသာ

မှတ်ပုဳတင်တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာောဵ သတ်မှတ်ေျက်နှငဴ်ေညီ ဤဥပေဒေရ ထုတ်ေပဵသည်ဴ
ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင် ကိုဆိုသည်။
(ဋ)

အထူဵေဆဵေုသခွင်ဴလိုင်စင်

ဆိုသည်မှာ

ြပည်တွင်ဵတိုင်ဵရင်ဵေဆဵတက္ကသိုလ်က

ေပ်နှင်ဵထာဵေသာ သို့မဟုတ် ြပည်ပနိုင်ငဳတစ်ေုေု၏ သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆိုင်ရာ
ေကာင်စီ သို့မဟုတ် ေကာင်စီကဲဴသို့ ေလာဵတူကိစ္စရပ်မျာဵေဆာင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်ဵထာဵ
ေသာေဖွဲ့ေစည်ဵက ေသိေမှတ်ြပုထာဵေသာ ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီနှငဴ် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာရရှိပပီဵ
ေရည်ေေျင်ဵြပည်မ
ဴ ီ၍

ကျွမ်ဵကျင်မှုရှိသည်ဟု

ေကာင်စီက

သတ်မှတ်ြေင်ဵေဳရေသာ

မှတ်ပုဳတင်တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာောဵ ဤဥပေဒေရ ထုတေ
် ပဵသည်ဴ ေဆဵကုသေွင်ဴ လိင
ု ်စင်
ကိုဆိုသည်။
(ဌ)

ေန့်သတ်ေဆဵေုသခွင်ဴလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလူမျိုဵတို့၏ ရိုဵရာေစဉ်ေလာ
ေတိင
ု ်ဵ ကုသသည်စ
ဴ နစ်မျာဵကို ေကာင်စီကစာေတွ့၊ လက်ေတွ့စိစစ်၍ ေရာဂါေမျိုဵ
ေစာဵ၊ ကုသေွင်ဴြပုသည်ေ
ဴ ဒသ တို့ောဵ ကန့်သတ်၍ဤဥပေဒေရ ထုတေ
် ပဵထာဵေသာ
ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ကို ဆိုသည်။

(ဍ)

ယာယီေန့်သတ်ေဆဵေုသခွင်ဴလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ြပည်ပနိုင်ငဳတစ်ေုေု၏ သက်ဆိုင်ရာ
တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆိုင်ရာေကာင်စီ

သို့မဟုတ်

ေကာင်စီကဲဴသို့

ေလာဵတူကိစ္စရပ်မျာဵ

ေဆာင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ေဖွဲ့ေစည်ဵက ထုတေ
် ပဵထာဵေသာ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵ
ပညာဘွဲ့ရရှိသည်ဴ နိုင်ငဳတကာ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာ ောဵ ဤဥပေဒေရသတ်မှတ်ေျက်
မျာဵနှငဴ်ေညီ စိစစ်ထတ
ု ်ေပဵထာဵေသာ ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ကို ဆိုသည်။
(ဎ)

အစိုဵရအဖွဲ့

ဆိုသည်မှာ

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်

ြပည်ေထာင်စုေစိုဵရ

ေဖွဲ့ကိုဆိုသည်။
(ဏ) ဝန်ကေီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုေစိုဵရ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ောဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနကို
ဆိုသည်။
(တ) ဦဵစီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ောဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာဦဵစီဵ
ဌာနကို ဆိုသည်။

အခန်ဵ (၂)
ရည်ရွယ်ချေေ်
၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ေျက်မျာဵမှာ ေောက်ပါေတိုင်ဵြဖစ်သည်(က) ေရည်ေေသွဵြပည်ဝ
ဴ ၍

ထိေရာက်မှုနှငဴ်

လုခဳ ေုဳမှုရှိေသာ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာြဖင်ဴ

ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵနိုင်ရန်၊
(ေ)

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာမျာဵောဵ မိမိတို့၏ ကျင်ဴဝတ်သက
ိ ္ခာနှငဴ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိက
ု ်နာ
ေစေရဵ ကကီဵကကပ်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵနိုင်ရန်၊

(ဂ)

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာ

ေေတ်မီဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေစရန်

ေဆင်ဴေတန်ဵ

ြမင်ဴမာဵစွာ

စဉ်ဆက်မြပတ် ေလဴကျင်ဴသင်ကကာဵေရဵ၊ ေသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵြပုေရဵ၊ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵ
ပညာ သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵတို့နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ဆိုင်ရာေစိုဵရ
ဌာန၊ ေစိုဵရေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵ၊ ြပည်တွင်ဵြပည်ပ ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်
နိုင်ရန်၊
(ဃ) တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာမျာဵ၏

ေဆဵပညာေရည်ေေသွဵနှငဴ်

ဂုဏ်သိက္ခာကို

ထိန်ဵသိမ်ဵ

ြမှင်ဴတင်နိုင်ရန်၊
(င)

ြပည်သူမျာဵေတွက် ေရည်ေေသွဵြပည်ဝ
ဴ ပပီဵ ေစွမ်ဵထက်ြမက်၍ ေဘဵဥပဒ်ကင်ဵေသာ
တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵမျာဵ

ထွက်ေပါ်လာေရဵေတွက်

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵထုတ်လုပ်ေရဵနှငဴ်

ေရည်ေေသွဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵကိစ္စရပ်မျာဵကို တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ဥပေဒနှငဴ်ေညီေကကဳြပု
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်၊
(စ)

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ေယူေဆသေဘာတရာဵမျာဵ၊ ကုထဳဵု နည်ဵစနစ်
မျာဵ၊ ေဆဵဝါဵမျာဵနှငဴ်ဆိုင်ေသာ ေသိဉာဏ်ပစ္စညဵ် ဆိုင်ရာ မူပိုင်ေွင်ဴကိစ္စရပ်မျာဵကို တည်ဆဲ
ဥပေဒမျာဵနှငဴ်ေညီ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲနိုင်ေစရန်၊

(ဆ)

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာ၏ သမာဵစဉ်ကုထဳဵု နည်ဵစနစ်မျာဵနှငဴ် ေစွမ်ဵထက် တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ
မျာဵကို တိမ်ြမုပ်ေပျာက်ကွယ်မှု မရှိေစရန်၊ ပိုမိုတိုဵတက်ြပန့်ပွာဵေစရန်နှငဴ် ကာကွယ်
ထိန်ဵသိမ်ဵရန်၊

(ဇ)

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာ

ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵနှငဴ်

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရှင်မျာဵ

စည်ဵလုဳဵ

ညီညွတ်ေရဵတို့ေတွက် ပညာရပ်ဆိုင်ရာေသင်ဵေဖွဲ့မျာဵ ဖွဲ့စည်ဵရာတွင် ေပါင်ဵစပ်ညိန
ှ ှိုင်ဵ
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်။
အခန်ဵ (၃)
မြန်ြာနိုင်ငဳတိုင်ဵရင်ဵေဆဵေောင်စီ ဖွဲ့စည်ဵမခင်ဵ
၄။

ေကာင်စီသည် ဥပေဒနှငဴ်ေညီ လွတလ
် ပ်စွာရပ်တည်ေဆာင်ရွက်ေသာ ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖစ်သည်။

၅။

ေကာင်စီသည် ကိုယ်ပိုင်ေမည်၊ ကိုယ်ပိုင်တဳဆိပ်နှငဴ် စဉ်ဆက်မြပတ် ဆက်ေဳေဆာင်ရွက်နိုင်ေွင်ဴရှိ၍
တရာဵစွဲဆိုနိုင်ေသာ၊ တရာဵစွဲဆိုြေင်ဵကိုေဳနိုင်ေသာ ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖစ်သည်။

၆။

ေစိုဵရေဖွဲ့သည်

ဝန်ကကီဵဌာန

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ၊

ယင်ဵြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵက

တာဝန်ေပဵေပ်သည်ဴ ဝန်ကကီဵဌာနမှ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵေျုပ် တစ်ဦဵ၊ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာဦဵစီဵ
ဌာနတွင် ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵေျုပ် ေဆင်ဴေောက်မနိမ်ဴေသာ ရာထူဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်
ေဲဴဖူဵသည်ဴ ေပငိမ်ဵစာဵပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ နှငဴ် ဝါရင်ဴတင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဆရာ ေလဵဦဵ စုစုေပါင်ဵ ေုနှစ်ဦဵ
ပါဝင်သည်ဴ နာယက ေဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵရမည်။
၇။

(က) နာယကေဖွဲ့သည် ေကာင်စီကို ၄၅ ဦဵထက်မပိုေသာ ေောက်ေဖာ်ြပပါ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵြဖင်ဴ
ဖွဲ့စည်ဵရ မည်(၁)

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵေျုပ် တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာဦဵစီဵဌာန၊

(၂)

ပါေမာက္ခေျုပ် တိုင်ဵရင်ဵေဆဵတက္ကသိုလ်၊

(၃)

ဦဵစီဵဌာနမှ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵေဆင်ဴ ေောက်မနိမ်ဴေသာ ပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ဦဵ၊

(၄)

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵတက္ကသိုလ်မှ ပါေမာက္ခ သို့မဟုတ် ဌာနမှူဵေဆင်ဴေောက်မနိမ်ဴေသာ
ပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ဦဵ၊

(၅)

ြမန်မာနိုင်ငဳ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာေသင်ဵ (ဗဟို) မှေဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦဵ၊

(၆)

ြမန်မာနိုင်ငဳ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵထုတလ
် ုပ်သူမျာဵနှငဴ်

ေဆဵပစ္စညဵ် လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ

ေသင်ဵမှ ကိုယ်စာဵလှယ် နှစ်ဦဵ၊
(၇)

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ်

ြပည်နယ်ေသီဵသီဵရှိ

မှတ်ပုဳတင်

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာမျာဵက သက်ဆိုင်ရာြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ်
ြပည်နယ်ေလိက
ု ် ေရွဵေျယ်တင်ေြမှာက် ေသာ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာ တစ်ဦဵစီ၊
(၈)

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ်

ြပည်နယ်ေသီဵသီဵရှိ

မှတ်ပုဳတင်

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာ ဦဵေရကို ေေြေေဳ၍ မှတ်ပုဳတင်ရ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာမျာဵက
ေရွဵေျယ်တင်ေြမှာက်ေသာ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာမျာဵ၊
(၉)

မှတ်ပုဳတင်တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာ သက်တမ်ဵ ေနည်ဵဆုဳဵ ေုနှစ်နှစ်ရှိသူ၊ ေသက် ၃၅
နှစ်ေောက်ရှိသူ နှစ်ဦဵ။

(ေ)

နာယကေဖွဲ့သည်

ပုဒ်မေွဲ

(က)

ေရ

ဖွဲ့စည်ဵေသာေကာင်စီကို

လိေ
ု ပ်ပါက

ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။
၈။

နာယကေဖွဲ့သည် ေကာင်စီဝင်မျာဵထဲမှ ဥက္ကဋ္ဌ တစ်ဦဵနှငဴ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နှစ်ဦဵ၊ ေကာင်စီဝင်
ရှစ်ဦဵ၊ ေတွင်ဵေရဵမှူဵ တစ်ဦဵ၊ တွဲဖက်ေတွင်ဵေရဵမှူဵ တစ်ဦဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵမှူဵ တစ်ဦဵ၊ စာရင်ဵစစ်
တစ်ဦဵတို့ကို ေကာင်စီဝင်မျာဵ၏ ဆန္ဒမဲြဖင်ဴ ေရွဵေျယ်တင်ေြမှာက်၍ တာဝန်ေပဵေပ်ရမည်။

၉။

(က) ေကာင်စီ၏သက်တမ်ဵသည် စတင်ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴေန့မှစ၍ ငါဵနှစ် ြဖစ်သည်။

(ေ)

ေကာင်စီဝင်မျာဵ၏ သက်တမ်ဵသည် ေကာင်စီသက်တမ်ဵနှငဴ်ေညီ ြဖစ်သည်။

(ဂ)

ေကာင်စီဝင်တစ်ဦဵသည်

ေကာင်စီဝင်သက်တမ်ဵ

တစ်ဆက်တည်ဵ

နှစ်ကကိမ်ထိသာ

လစ်လပ်သည်ဴ

ေနရာေလိုက်

ေကာင်စီဝင်ေြဖစ် ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(ဃ) ေကာင်စီဝင်တစ်ဦဵဦဵ၏

ေနရာလစ်လပ်သည်ေ
ဴ ေါ

သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵကို ေစာဵထိုဵေန့်ထာဵြေင်ဵ သို့မဟုတ် ရက်ေပါင်ဵ ၉၀ ေတွင်ဵ
ေရွဵေျယ်တင်ေြမှာက်ြေင်ဵြဖင်ဴ
ြေင်ဵေဳရေသာ

ြဖည်စ
ဴ ွက်ေန့်ထာဵရမည်။

ေကာင်စီဝင်၏

သက်တမ်ဵသည်

ထိသ
ု ို့

ကျန်ရှိသည်ဴ

ြဖည်စ
ဴ ွက်ေန့်ထာဵ
ေကာင်စီသက်တမ်ဵ

ကုန်ဆုဳဵေျိန် ေထိသာ ြဖစ်ရမည်။
(င)

ေကာင်စီသည်

သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသည်ဴေေါ

ေကာင်စီေသစ်

ဖွဲ့စည်ဵပပီဵသည်ေထိ

လုပ်ငန်ဵတာဝန် မျာဵကို ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။
၁၀။

နာယကေဖွဲ့သည် ေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရန် ပုဒ်မ ၈ ေရေရွဵေျယ်
တင်ေြမှာက်ထာဵသူမျာဵကို ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့ေြဖစ် တစ်ပါတည်ဵ တာဝန်ေပဵေပ်ရမည်။

၁၁။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ေတွင်ဵေရဵမှူဵနှငဴ် ေဖွဲ့ဝင်တသ
ို့ ည် ေောက်ပါေရည်ေေျင်ဵ
မျာဵြဖင်ဴ ြပည်ဴစုဳရမည်(က) ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌသည် ေေျိန်ြပည်ဴ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်နိုင်သည်ဴ တိုင်ရင်ဵ
ေဆဵဆရာ ြဖစ်ရမည်။
(ေ)

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့၏

တာဝန်နှငဴ်ဝတ္တရာဵမျာဵကို

ေေျိန်ြပည်ထ
ဴ မ်ဵေဆာင်နိုင်သူ

ြဖစ်ရမည်။
(ဂ)

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့၏လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် စိတ်ဝင်စာဵမှုရှိပပီဵ ဦဵေဆာင်မှု၊ စီမဳေန့်ေွဲမှု၊
ကကပ်မတ်မှုမျာဵေပဵနိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။

၁၂။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့၏ သက်တမ်ဵနှငဴ်ေဖွဲ့ဝင်မျာဵ လစ်လပ်သည်ေ
ဴ ေါ ေစာဵထိဵု ေန့်ထာဵသူ
ေဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏သက်တမ်ဵသည် ေကာင်စီ၏ သက်တမ်ဵနှငဴ်ေညီ ြဖစ်သည်။

၁၃။

ေကာင်စီဖွဲ့စည်ဵြေင်ဵ၊

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့

ဖွဲ့စည်ဵြေင်ဵ၊

ေစည်ဵေေဝဵကျင်ဵပြေင်ဵနှငဴ်

ေငွေကကဵကိစ္စရပ်မျာဵကို ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ ေဆာင်ရွက်ရ
မည်။
အခန်ဵ (၄)
ေောင်စီ၏တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွင်ဴြျောဵ
၁၄။

ေကာင်စီ၏တာဝန်မျာဵမှာ ေောက်ပါေတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(က) တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာမျာဵ လိက
ု ်နာေစာင်ဴစည်ဵရမည်ဴ ကျင်ဴဝတ်သက
ိ ္ခာမျာဵ သတ်မှတ်ြေင်ဵ၊

(ေ)

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာမျာဵ၏ ကျင်ဴဝတ်သက
ိ ္ခာမျာဵကို လိက
ု ်နာေစရန် ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲြေင်ဵ၊
လိက
ု ်နာေစာင်ဴထိန်ဵရန်

ပျက်ကွက်မှုမျာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ

တင်ြပေျက်မျာဵကို

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြေင်ဵနှငဴ် လိေ
ု ပ်သလို ေေရဵယူေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(ဂ)

ြပည်တွင်ဵြပည်ပ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာဘွဲ့နှငဴ်

လက်မှတ်မျာဵကို

ေသိေမှတ်ြပုြေင်ဵ၊

ေသိေမှတ် ြပုရန် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ၊
(ဃ) နိုင်ငဳေတာ်နှငဴ် ပုဂ္ဂလက
ိ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵရုဳ၊ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵေန်ဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴ
ေရှာက်မှု ေဆင်ဴေတန်ဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵြမှင်ဴတင်နိုင်ရန်နှငဴ် တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရပ်ဆိုင်ရာ
စဳေျိန်စဳညွှန်ဵ

လုပ်ထဳဵု

လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်ေညီ

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်

ဦဵစီဵဌာနနှငဴ်

ဝန်ကကီဵဌာနသို့ ေကကဳြပုြေင်ဵ၊
(င)

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာ သင်ကကာဵမှု ေဆင်ဴေတန်ဵြမင်ဴမာဵေစေရဵနှငဴ် ေရည်ေေသွဵြပည်ဝ
ဴ
ေသာ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရှင်မျာဵ ေပါ်ေပါက်ေစေရဵတို့ေတွက် တိုဵတက်ေြပာင်ဵလဲေန
ေသာ နိုင်ငဳတကာ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရပ်မျာဵနှငဴ် မိမိတန
ို့ ိုင်ငဳ၏ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရပ်
မျာဵကို ေလဴလာသုဳဵသပ်၍ ပညာသင်ကကာဵေရဵနှငဴ်ပတ်သက်ပပီဵ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵရင်ဵ
ေဆဵတက္ကသိုလ်နှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆွဵေနွဵြေင်ဵ၊ ေကကဳြပုြေင်ဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(စ)

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုေရည်ေေသွဵနှငဴ် ေဆင်ဴေတန်ဵ
ကို ထိန်ဵသိမ်ဵြမှင်ဴတင်နိုင်ရန် ေလဴလာဆန်ဵစစ်ြေင်ဵ၊ ေစိုဵရဌာန၊ ေစိုဵရေဖွဲ့ေစည်ဵ၊
ြပည်တွင်ဵြပည်ပမှ သက်ဆိုင်ရာေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
ဦဵစီဵဌာနနှငဴ် ဝန်ကကီဵဌာနသို့ ေကကဳြပုြေင်ဵ၊

(ဆ)

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵမျာဵ၊

ေဆဵဖက်ဝင်ေပင်မျာဵ၊

ေဆဵပစ္စညဵ် မျာဵ၏

စဳေျိန်စဳညွှန်ဵမျာဵ၊

ေေလဵေျိန်မျာဵ၊ ကန့်သတ်ေျက်မျာဵကို သတ်မှတ်ြေင်ဵ၊ ေတည်ြပုြေင်ဵတို့နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍
ဝန်ကကီဵဌာနမှတစ်ဆင်ဴ ေြောဵသက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ ေနြပည်ေတာ်
ေကာင်စီနှငဴ် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ် ေစိုဵရေဖွဲ့မျာဵသို့ ေကကဳြပုြေင်ဵ။
၁၅။

ေကာင်စီ၏ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴမျာဵမှာ ေောက်ပါေတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(က) ေကာင်စီ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေေကာင်ေထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ေောက်
ေဖာ်ြပပါ

ေကာ်မတီမျာဵကို

ပါဝင်ေစလျက်

ေကာင်စီဝင်မျာဵနှငဴ်

ဖွဲ့စည်ဵြေင်ဵနှငဴ်

ေြောဵသင်ဴေလျာ်ေသာ

ယင်ဵေကာ်မတီေသီဵသီဵ၏

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို

သတ်မှတ်ြေင်ဵ(၁)

ကျင်ဴဝတ်သက
ိ ္ခာနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ၊

(၂)

မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်နှငဴ် ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင် စိစစ်ေရဵေကာ်မတီ၊

(၃)

ဘဏ္ဍာေရဵေကာ်မတီ၊

(၄)

ဥပေဒေရဵရာေကာ်မတီ၊

(၅)
(ေ)

ေြောဵလိေ
ု ပ်ေသာ ေကာ်မတီမျာဵ။

နိုင်ငဳေတာ်နှငဴ် ြပည်သူလထ
ူ ုေတွက် ေကျိုဵြဖစ်ထန
ွ ်ဵေစမည်ဴကိစ္စရပ်မျာဵကို နိုင်ငဳတကာ၊
ေဒသဆိုင်ရာနှငဴ်

ြပည်တွင်ဵြပည်ပရှိ

ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵ၊

ပညာရှင်မျာဵနှငဴ်

ဆက်သွယ်

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(ဂ)

မှတ်ပုဳတင်ေကကဵ၊

လိင
ု ်စင်ေကကဵ၊

လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေကကဵ၊

ရက်လန
ွ ်ေကကဵ၊

စာေမဵပွဲေကကဵနှငဴ် ေြောဵေသာ ေေထွေထွဝန်ေဆာင်စရိတ်မျာဵကို သတ်မှတ်ြေင်ဵနှငဴ်
ေကာက်ေဳြေင်ဵ၊
(ဃ) နိုင်ငဳတကာ၏ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရပ်မျာဵကို ေသုဳဵြပုြေင်ဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ စိစစ်ြေင်ဵ၊
သုဳဵသပ်ြေင်ဵ၊

ဆုဳဵြဖတ်ြေင်ဵ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာဦဵစီဵဌာနနှငဴ်

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်

ောဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနသို့ ေကကဳြပုြေင်ဵ၊
(င)

ြပည်သူလထ
ူ ုကျန်ဵမာေရဵေတွက်

တိမ်ြမုပ်ေနေသာ

တိုင်ဵရင်ဵသာဵတို့၏

ရိုဵရာေဆဵ

ပညာရပ်မျာဵကို ေဖာ်ထတ
ု ်ေသုဳဵြပုေစြေင်ဵ သို့မဟုတ် ေသုဳဵြပုရန် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ၊
(စ)

ဤဥပေဒပါ ရည်ရွယ်ေျက်မျာဵကို ထိေရာက်စွာ ေေကာင်ေထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်
ေရဵေတွက် မိမိ၏ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ေွင်ဴမျာဵကို ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သို့ လွှေ
ဲ ပ်ြေင်ဵ။
အခန်ဵ (၅)
အလုပ်အြှုေဆာင်အဖွဲ့၏ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွင်ဴြျောဵ

၁၆။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့၏ တာဝန်မျာဵမှာ ေောက်ပါေတိင
ု ်ဵ ြဖစ်သည်(က) တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာမျာဵ ကျင်ဝ
ဴ တ်သိက္ခာလိက
ု ်နာရန် ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲြေင်ဵနှငဴ် လိက
ု ်နာ
ေစာင်ဴထိန်ဵရန် ပျက်ကွက်မှုမျာဵကို စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြေင်ဵနှငဴ် ေေရဵယူေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(ေ)

ေကာင်စီက ေသိေမှတ်ြပုထာဵေသာ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေဆဵပညာဘွဲ့မျာဵ၊
ဒီပလိုမာ နှငဴ် လက်မှတ်မျာဵကို ေေါောဵေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်ေကကညာြေင်ဵ၊

(ဂ)

မှတ်ပုဳတင်ရ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာနှငဴ် ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာစာရင်ဵ
ောဵ ြပုစုထာဵရှိြေင်ဵနှငဴ် ေေါောဵေလျာ်စွာ ထုတြ် ပန်ေကကညာြေင်ဵ၊

(ဃ) နိုင်ငဳေတာ်၏ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုလိုေပ်ေျက်နှငဴ်ေညီ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရှင်မျာဵ
စဉ်ဆက်မြပတ် သင်ကကာဵမှုရရှိေစေရဵေတွက် ဝန်ကကီဵဌာန၊ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵတက္ကသိုလ်၊
တိုင်ဵရင်ဵေဆဵ ပညာဆိုင်ရာ ေသင်ဵေဖွဲ့မျာဵ၊ ပညာရှင်ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(င)

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ၊ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ ကျန်ဵမာေရဵဓာတ်စာ၊ ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ
ေေထာက်ေကူြပုေဆဵပစ္စညဵ် ကိရိယာထုတလ
် ုပ်ြဖန့်ြဖူဵ ေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊ ေဆဵပစ္စညဵ်

ကိရိယာမျာဵ သုဳဵစွဲြေင်ဵ၊ သုေတသနြပုြေင်ဵတို့နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ဆိုင်ရာေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵ
နှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆွဵေနွဵြေင်ဵ၊ ေကကဳြပု ြေင်ဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(စ)

ေကာင်စီေစည်ဵေေဝဵမျာဵတွင် လိေ
ု ပ်ပါက သက်ဆိုင်သည်ဴ ပညာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်
မျာဵကို ဖိတ်ကကာဵ၍ ေကကဳဉာဏ်ေတာင်ဵေဳြေင်ဵ။

၁၇။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴမျာဵမှာ ေောက်ပါေတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(က) မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် ထုတေ
် ပဵြေင်ဵ၊ ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ၊
(ေ)

ေဆဵကုသေွင်ဴ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵြေင်ဵ၊ ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ၊ ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ၊ ကာလ
ေကန့်ေသတ်ြဖင်ဴ ရုပ်သမ
ိ ်ဵြေင်ဵ သို့မဟုတ် စိစစ်၍ ြပန်လည်ထတ
ု ်ေပဵြေင်ဵ၊

(ဂ)

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင် သက်တမ်ဵသတ်မှတ်ြေင်ဵ၊ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵြေင်ဵ သို့မဟုတ်
သက်တမ်ဵ တိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ၊

(ဃ) ေဆဵပညာဘွဲ့လက်မှတ်မျာဵ စိစစ်ြေင်ဵနှငဴ် ေသိေမှတ်ြပုြေင်ဵ။
အခန်ဵ (၆)
ေောင်စီဝင်ြျောဵနှငဴ် အလုပ်အြှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်ြျောဵ၏ ရပိုင်ခွင်ဴြျောဵ
၁၈။

(က) ေကာင်စီဝင်မျာဵ၏ ရပိုင်ေွင်ဴမျာဵမှာ ေောက်ပါေတိုင်ဵြဖစ်သည်(၁)

ေကာင်စီက သတ်မှတ်သည်ဴ ေျီဵြမှင်ဴေငွနှငဴ် ေဳစာဵေွင်ဴမျာဵကို ေဳစာဵေွင်ဴရှိြေင်ဵ၊

(၂)

တာဝန်ေရ

ေရီဵသွာဵလာရပါက

ေမှန်တကယ်

ကုန်ကျသည်ေ
ဴ ရီဵစရိတ်နှငဴ်

ေေါောဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သည်ဴ ေန့တွက်စရိတ်ကို ေဳစာဵေွင်ဴရှိြေင်ဵ၊
(၃)

ေကာင်စီနှငဴ်

သက်ဆိုင်ေသာ

ေစည်ဵေေဝဵမျာဵ

တက်ေရာက်ရပါက

ေေါောဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ် သည်ဴ ေျီဵြမှင်ဴေငွကို ေဳစာဵေွင်ဴရှိြေင်ဵ။
(ေ)

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ ရပိုင်ေွင်ဴမျာဵမှာ ေောက်ပါေတိင
ု ်ဵ ြဖစ်သည်(၁)

ေကာင်စီက သတ်မှတ်သည်ဴ လစာေငွ သို့မဟုတ် ေျီဵြမှင်ဴေငွကို ေဳစာဵေွင်ဴရှိြေင်ဵ၊

(၂)

တာဝန်ေရ

ေရီဵသွာဵလာရပါက

ေမှန်တကယ်

ကုန်ကျသည်ဴ

ေရီဵစရိတ်ကို

ေဳစာဵေွင်ဴရှိြေင်ဵ။
အခန်ဵ (၇)
ေောင်စီဝင်အမဖစ်ြှ ရပ်စဲမခင်ဵ
၁၉။

ေောက်ပါေေကကာင်ဵေရာ

တစ်ရပ်ရပ်ေပါ်ေပါက်သည်ေ
ဴ ေါ

ေကာင်စီသည်

ေတည်ြပုေျက်ြဖင်ဴ ေကာင်စီဝင်တစ်ဦဵဦဵောဵ ေကာင်စီဝင်ေြဖစ်မှ ရပ်စဲရမည်(က) မိမိဆန္ဒေရ နုတ်ထွက်ြေင်ဵ၊

နာယကေဖွဲ့၏

(ေ)

ေကာင်စီသို့ ေွင်ဴပန်ကကာဵြေင်ဵမရှိဘဲ ေစည်ဵေေဝဵတက်ေရာက်ရန် သုဳဵကကိမ်ဆက်တိုက်
ပျက်ကွက် ြေင်ဵ၊

(ဂ)

ေကာင်စီသို့ ေွင်ဴပန်ကကာဵြေင်ဵမရှိဘဲ ြပည်ပသို့ ေြောက်လနှငဴ် ေထက် ထွက်ေွာြေင်ဵ၊

(ဃ) တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵမှ ပယ်ဖျက်ေဳရြေင်ဵ၊
(င)

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင် ပယ်ဖျက်ေဳရြေင်ဵ သို့မဟုတ် ကာလေကန့်ေသတ်ြဖင်ဴ ရုပ်သမ
ိ ်ဵ
ေဳရြေင်ဵ၊

(စ)

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာတစ်ဦဵ၏ ကျင်ဴဝတ်သက
ိ ္ခာပျက်ယွင်ဵသည်ဟု ေကာင်စီက စစ်ေဆဵ
ေတွ့ရှိြေင်ဵ၊

(ဆ)

ေကာင်စီက ေပဵေပ်ေသာ တာဝန်မျာဵကို ထမ်ဵေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ြေင်ဵ၊

(ဇ)

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်နိုင်ရန် လုေ
ဳ လာက်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် မြပည်ဴစုဳြေင်ဵ သို့မဟုတ်
ကွယ်လန
ွ ် ြေင်ဵ၊

(ဈ)

ေကာင်စီ၏ ေငွေကကဵဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵတွင် ေလွဲသုဳဵစာဵြပုြေင်ဵ။
အခန်ဵ (၈)
အစည်ဵအေဝဵေျေင်ဵပမခင်ဵ

၂၀။

ေစည်ဵေေဝဵကို ေောက်ပါေတိုင်ဵ ကျင်ဵပေဆာင်ရွက်ရမည်(က) ေကာင်စီ၏

ပုဳမှန်ေစည်ဵေေဝဵကို

သုဳဵလလျှင်

တစ်ကကိမ်

ကျင်ဵပြပုလုပ်ြေင်ဵနှငဴ်

လိေ
ု ပ်ပါက ေထူဵေစည်ဵေေဝဵ ကျင်ဵပြေင်ဵ၊
(ေ)

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့ ေစည်ဵေေဝဵကို တစ်လလျှင် တစ်ကကိမ် ကျင်ဵပြပုလုပ်ြေင်ဵနှငဴ်
လိေ
ု ပ်ပါက ေထူဵေစည်ဵေေဝဵကျင်ဵပြေင်ဵ၊

(ဂ)

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့၏

ေဆာင်ရွက်ေျက်မျာဵကို

ေကာင်စီ၏

ေနီဵကပ်ဆုဳဵ

ပုဳမှန်ေစည်ဵေေဝဵ တွင် တင်ြပ၍ ေဆုဳဵေြဖတ်ရယူြေင်ဵ။
၂၁။

ေကာင်စီ သို့မဟုတ် ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့၏ မည်သည်ေ
ဴ စည်ဵေေဝဵတွင်မဆို တက်ေရာက်ေွင်ဴ
ရှိသူ စုစုေပါင်ဵဦဵေရ၏ ထက်ဝက်ေကျာ် တက်ေရာက်မှသာ ေစည်ဵေေဝဵေထေြမာက်သည်။

၂၂။

ေကာင်စီနှငဴ် ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့တို့သည် မိမိတို့၏ ေဆာင်ရွက်ေျက်မျာဵကို ြမန်မာနိုင်ငဳ
တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာေသင်ဵနှငဴ် နှီဵနွှယ်ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵသို့ ထုတြ် ပန်နိုင်သည်ေ
ဴ ြပင် ဦဵစီဵဌာနနှငဴ်
ဝန်ကကီဵဌာနသို့ ေသိေပဵတင်ြပနိုင်သည်။

အခန်ဵ (၉)
ရုဳဵအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵမခင်ဵနှငဴ် တာဝန်ေပဵမခင်ဵ
၂၃။

ေကာင်စီသည် ေကာင်စီနှငဴ် ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့တို့၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်နိုင်
ရန် ရုဳဵေဖွဲ့နှငဴ် ဌာနမျာဵကို ေောက်ပါေတိင
ု ်ဵ ဖွဲ့စည်ဵ၍ လိေ
ု ပ်ေသာ ဝန်ထမ်ဵမျာဵကို ေန့်ေပ်
တာဝန်ေပဵရမည်(က) ရုဳဵေဖွဲ့မှူဵ တစ်ဦဵ၊
(ေ)

စီမဳေရဵရာနှငဴ် ေငွစာရင်ဵဌာန၊ မှတ်ပုဳတင်နှငဴ် လိင
ု ်စင်ေရဵရာဌာန၊ နိုင်ငဳတကာနှငဴ် ြပည်သူ့
ဆက်ဆဳေရဵဌာနတို့တွင် ဌာနမှူဵ တစ်ဦဵစီနှငဴ် စာေရဵဝန်ထမ်ဵ နှစ်ဦဵစီ၊

(ဂ)

ေရည်ေေသွဵ ထိန်ဵသိမ်ဵစစ်ေဆဵြေင်ဵဌာန၊ ကျင်ဴဝတ်သက
ိ ္ခာနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
ဌာန တို့တွင် တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာေဖွဲ့ေွဲမှူဵ တစ်ဦဵစီနှငဴ် စာေရဵဝန်ထမ်ဵ နှစ်ဦဵစီ။

၂၄။

ေကာင်စီသည် ပုဒ်မ ၂၃ ပါ ရုဳဵေဖွဲ့နှငဴ် ဌာနမျာဵကို လိေ
ု ပ်ေျက်နှငဴ်ေညီ ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။
အခန်ဵ (၁၀)
ဘဏ္ဍာေရဵ

၂၅။

ေကာင်စီသည် မှတ်ပုဳတင်ေကကဵ၊ လိင
ု ်စင်ေကကဵ၊ လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေကကဵ၊ ရက်လန
ွ ်ေကကဵ၊
စာေမဵပွဲေကကဵနှငဴ်

ေြောဵေသာ

ေေထွေထွဝန်ေဆာင်စရိတ်မျာဵကို

သတ်မှတ်ြေင်ဵနှငဴ်

ေကာက်ေဳြေင်ဵ တို့ကို ြပုလုပ်နိုင်သည်။
၂၆။

ေကာင်စီသည်

ဤဥပေဒပါ

ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵကို

ေေကာင်ေထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်

ေောက်ပါ ရေငွမျာဵြဖင်ဴ ရန်ပုဳေငွတစ်ရပ်ထေ
ူ ထာင်ရမည်(က) မှတ်ပုဳတင်ေကကဵ၊

လိင
ု ်စင်ေကကဵ၊

လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေကကဵ၊

ရက်လန
ွ ်ေကကဵ၊

စာေမဵပွဲေကကဵ နှငဴ် ေြောဵစရိတ်မျာဵမှ ေကာက်ေဳရရှိေငွမျာဵ၊
(ေ)

ြပည်တွင်ဵြပည်ပရှိ ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵနှငဴ် ေလှူရှင်မျာဵထဳမှ လှူဒါန်ဵေငွနှငဴ် ေထာက်ပဳဴ
ေငွမျာဵ၊

(ဂ)

ရန်ပုဳေငွမှ တရာဵဝင်တိုဵပွာဵေငွမျာဵ၊

(ဃ) ေြောဵရေငွမျာဵ။
၂၇။

ေကာင်စီသည် ြပည်တွင်ဵြပည်ပရှိ ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵနှငဴ် ေလှူရှင်မျာဵက လှူဒါန်ဵေသာ ပစ္စညဵ် မျာဵ
နှငဴ် ေြောဵေကူေညီမျာဵကို လက်ေဳနိုင်သည်ေ
ဴ ြပင် တည်ဆဲဥပေဒ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵ
နှငဴ်ေညီ တရာဵဝင် စီမဳေန့်ေွဲပိုင်ေွင်ဴရှိသည်။

၂၈။

ေကာင်စီသည် ေကာင်စီေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့နှငဴ် ရုဳဵေဖွဲ့တို့၏ လစာနှငဴ် စရိတ်တက
ို့ ို ကျေဳ၍
ရုဳဵေေဆာက်ေဦကိုလည်ဵ တာဝန်ယူရမည်။

၂၉။

ေကာင်စီသည်

ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ

ေဆာင်ရွက်ေျက်မျာဵကို

တည်ဆဲဘဏ္ဍာေရဵ

စည်ဵမျဉ်ဵ၊

စည်ဵကမ်ဵ၊ ညွှန်ကကာဵေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၀။

ေကာင်စီသည်

မိမိရန်ပုဳေငွြဖင်ဴ

သီဵြောဵရပ်တည်နိုင်ရန်

ေဆာင်ရွက်ရမည်။

မိမိရန်ပုဳေငွြဖင်ဴ

ရပ်တည်ရာတွင် လုေ
ဳ လာက်မှုမရှိပါက ဝန်ကကီဵဌာနမှတစ်ဆင်ဴ ေစိုဵရေဖွဲ့၏ ေွင်ဴြပုေျက်ြဖင်ဴ
ြပည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာ ရန်ပုဳေငွမှ ကျေဳသုဳဵစွဲနိုင်ရန် တင်ြပေတာင်ဵေဳနိုင်သည်။
အခန်ဵ (၁၁)
မြန်ြာနိုင်ငဳတိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာ ြှတ်ပုဳတင်မခင်ဵ
၃၁။

မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရရှိလိုေသာ နိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵဦဵသည် ေောက်ပါသတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ
ေကာင်စီသို့ ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်(က) ေကာင်စီက ေသိေမှတ်ြပုသည်ဴ ြပည်တွင်ဵ ြပည်ပတက္ကသိုလ်တစ်ေုေုက ေပ်နှင်ဵသည်ဴ
တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရပ်ဆိုင်ရာ

ဘွဲ့

သို့မဟုတ်

ဒီပလိုမာ၊

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵသိပ္ပဳမှ

ေပ်နှင်ဵသည်ဴ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာ ဒီပလိုမာ လက်မှတ်ရရှိသူ၊
(ေ)

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာ
သုဳဵဘာသာ

တစ်နှစ်သင်တန်ဵ

ေောင်လက်မှတ်ရရှိသူ

ေောင်လက်မှတ်ရရှိသူ၊
သို့မဟုတ်

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာေလဵဘာသာ

ေောင်လက်မှတ်ရရှိသူ။
၃၂။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၃၁ ေရ ေလျှာက်ထာဵသည်ဴ ေလျှာက်လာွှ ကို သတ်မှတ်ေျက်
မျာဵ နှငဴ်ေညီ စိစစ်ပပီဵ ညီညွတ်မှုရှိပါက မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ကို ထုတေ
် ပဵနိုင်သည်။

၃၃။

မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရရှိသူသည် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ သက်တမ်ဵေလိုက် စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵ
နှငဴ်ေညီ မှတ်ပုဳတင်သက်တမ်ဵတိုဵရမည်။

၃၄။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည်
ေေျက်တစ်ရပ်ရပ်

မှတ်ပုဳတင်တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာတစ်ဦဵနှငဴ်ပတ်သက်၍

ေပါ်ေပါက်ေကကာင်ဵ

စစ်ေဆဵေတွ့ရှိပါက

မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵမှ

ေောက်ပါ
ပယ်ဖျက်

နိုင်သည်(က) ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ြဖင်ဴ တရာဵရုဳဵ၏ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရပပီဵ ယင်ဵြပစ်မှုသည် တိုင်ဵရင်ဵ
ေဆဵဆရာေြဖစ် ဆက်လက်ထမ်ဵေဆာင်နိုင်ရန်မသင်ဴဟု ေကာင်စီက ေေါောဵေလျာ်စွာ
သတ်မှတ်ထာဵေသာ ြပစ်မှုြဖစ်ြေင်ဵ၊
(ေ)

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာတစ်ဦဵ၏ ကျင်ဴဝတ်သိက္ခာ ပျက်ယွင်ဵသည်ဟု ေကာင်စီက စစ်ေဆဵ
ေတွ့ရှိြေင်ဵ၊

(ဂ)

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ

ကျန်ဵမာမှုမရှိြေင်ဵေကကာင်ဴ

တာဝန်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်ဵမရှိြေင်ဵ၊

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာတစ်ဦဵ၏

လုပ်ငန်ဵ

(ဃ) ကွယ်လန
ွ ်ေကကာင်ဵ

ေိုင်လဳသ
ု ည်ဴ

ေေထာက်ေထာဵြဖင်ဴ

တင်ြပြေင်ဵ

သို့မဟုတ်

စိစစ်ေတွ့ရှိြေင်ဵ။
အခန်ဵ (၁၂)
ဘွဲ့လွန်၊ ဒီဂရီ အသိအြှတ်မပုမခင်ဵ
၃၅။

ြပည်တွင်ဵြပည်ပ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵတက္ကသိုလ်တစ်ေုေုက

ေပ်နှင်ဵသည်ဴ

ဘွဲ့လွန်တိုင်ဵရင်ဵေဆဵ

ပညာဘွဲ့ရရှိသူသည် ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီ ေသိေမှတ်ြပုနိုင်ရန် ေကာင်စီသို့ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ
ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်။
၃၆။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၃၅ ေရ ေလျှာက်ထာဵသူမျာဵကို သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ
စိစစ်၍

ေရည်ေေျင်ဵြပည်ဴမီြေင်ဵမရှိပါက

မှတ်ပုဳတင်ေကကဵ

ေပဵသွင်ဵေစပပီဵ

ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။

ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီရရှိေကကာင်ဵ

ေရည်ေေျင်ဵြပည်ဴမီပါက
မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်တွင်

ေရဵသွင်ဵရမည်။
အခန်ဵ (၁၃)
ေဆဵေုသခွင်ဴလိုင်စင်
၃၇။

မှတ်ပုဳတင်တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာသည်

ေဆဵကုသသည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵကို

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်

ေေထွေထွေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ကို ေကာင်စီသို့ ေလျှာက်ထာဵရမည်။
၃၈။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၃၇ ေရ ေလျှာက်ထာဵလာေသာ ေလျှာက်လာွှ ကိုစိစစ်၍
သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်မှုမရှိပါက ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ညီညွတ်မှု
ရှိပါက

လိင
ု ်စင်ေကကဵနှငဴ်

ေြောဵ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ေေေကကဵေငွမျာဵ

ေပဵသွင်ဵေစပပီဵ

ေေထွေထွေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ကို ထုတေ
် ပဵရမည်။
၃၉။

နိုင်ငဳြောဵသာဵ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာသည် ယာယီကန့်သတ်ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်
ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ ေကာင်စီသို့ ေလျှာက်ထာဵရမည်။

၄၀။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၃၉ ေရ ေလျှာက်ထာဵလာသူောဵ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ
ေရည်ေေျင်ဵ စစ်ေဆဵပပီဵ ေရည်ေေျင်ဵြပည်ဴမီြေင်ဵမရှိပါက ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။ ေရည်ေေျင်ဵ
ြပည်မ
ဴ ီပါကလိင
ု ်စင်ေကကဵ

နှငဴ်

ေြောဵသတ်မှတ်ထာဵေသာ

ေေေကကဵေငွမျာဵေပဵသွင်ဵေစပပီဵ

ယာယီကန့်သတ် ေဆဵကုသေွင်ဴ လိင
ု ်စင်ကို ထုတေ
် ပဵရမည်။
၄၁။

မှတ်ပုဳတင်တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာသည် ေထူဵေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ေတွက် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ
ေရည်ေေျင်ဵနှငဴ်ြပည်ဴစုဳပါက

ေထူဵေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရရှိရန်

ေကာင်စီသို့ ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်။

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ

၄၂။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၄၁ ေရ ေလျှာက်ထာဵသည်ဴ ေလျှာက်လာွှ ကို စိစစ်ပပီဵ
သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်

ညီညွတ်မှုမရှိပါက

ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်

ညီညွတ်မှုရှိပါက လိင
ု ်စင်ေကကဵနှငဴ် ေြောဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေေေကကဵေငွမျာဵ ေပဵသွင်ဵေစပပီဵ
ေထူဵေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ကို ထုတေ
် ပဵရမည်။
၄၃။

တိုင်ဵရင်ဵသာဵလူမျိုဵတို့၏ ရိုဵရာေစဉ်ေလာေတိင
ု ်ဵ ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရရှိလိုသူ တိုင်ဵရင်ဵ
ေဆဵဆရာသည် ကန့်သတ်ေဆဵကုသေွင်ဴလင
ို ်စင် ရရှိရန်သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ ေကာင်စီသို့
ေလျှာက်ထာဵရမည်။

၄၄။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၄၃ ေရ ေလျှာက်ထာဵလာသူောဵ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ
ေရည်ေေျင်ဵ

စစ်ေဆဵြေင်ဵြပုလုပ်ပပီဵ

ေရည်ေေျင်ဵြပည်မ
ဴ ီပါက

ေရည်ေေျင်ဵြပည်ဴမီြေင်ဵမရှိပါက

လိင
ု ်စင်ေကကဵနှငဴ်

ေြောဵသတ်မှတ်ထာဵေသာ

ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။
ေေေကကဵေငွမျာဵ

ေပဵသွင်ဵေစပပီဵ ေရာဂါေမျိုဵေစာဵ၊ ကုသေွင်ဴြပုသည်ေ
ဴ ဒသနှငဴ် ကုသေွင်ဴကာလတိ့ုောဵ ကန့်သတ်
လျက် ကန့်သတ်ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ကို ထုတေ
် ပဵရမည်။
၄၅။

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရရှိသူသည် လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵ ကုန်ဆုဳဵပပီဵေနာက် မိမိ၏ ေဆဵကုသသည်ဴ
လုပ်ငန်ဵကို ဆက်လက်လပ
ု ်ကိုင်လုပ
ိ ါက သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ
သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ ေကာင်စီသို့ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ ေလျှာက်ထာဵဆဲကာလေတွင်ဵ
ယင်ဵ၏ ေဆဵကုသမှုလပ
ု ်ငန်ဵမျာဵသည် တရာဵဝင်ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵဟု မှတ်ယူရမည်။

၄၆။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၄၅ ေရ ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန်
ေလျှာက်ထာဵသည်ဴ

ေလျှာက်လာွှ ကို

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ

စိစစ်ပပီဵ

သက်တမ်ဵ

တိုဵြမှင်ဴေပဵြေင်ဵ သို့မဟုတ် သက်တမ်ဵ တိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
၄၇။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည်

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာတစ်ဦဵဦဵတွင်

ေောက်ပါေေျက် တစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါက်ေကကာင်ဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိရပါက ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ကို
ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ သို့မဟုတ် ကာလေကန့်ေသတ်ြဖင်ဴ ရုပ်သမ
ိ ်ဵြေင်ဵ ြပုနိုင်သည်(က) တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵမှ ပယ်ဖျက်ေဳရြေင်ဵ၊
(ေ)

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာတစ်ဦဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေပါဴေလျာဴစွာ ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(ဂ)

လိင
ု ်စင်ပါေွင်ဴြပုသည်ဴ ေဆဵကုသြေင်ဵ ေမျိုဵေစာဵမှေပ ေြောဵေဆဵကုသြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ
ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(ဃ) လိင
ု ်စင်ပါ ကန့်သတ်ေျက်မျာဵကို ကျူဵလွန်ေဖာက်ဖျက်ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(င)

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာတစ်ဦဵ၏ လိက
ု ်နာရမည်က
ဴ ျင်ဴဝတ်သက
ိ ္ခာနှငဴ်ေညီ လိက
ု ်နာေစာင်ဴထိန်ဵ
မှု မရှိြေင်ဵ၊

(စ)

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ကာလေတွင်ဵ ေေကကာင်ဵြပေျက် ေိုင်လဳမ
ု ှုမရှိဘဲ ေဆဵကုသေွင်ဴ
လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴရန် ပျက်ကွက်ြေင်ဵ၊

(ဆ)

ေကာင်စီက ေသိေမှတ်ြပုထာဵြေင်ဵ မရှိေသဵသည်ဴ ေဆဵပညာဆိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ဒီဂရီ၊ ေဆင်ဴ၊
ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်မျာဵကို မိမိ၏ေမည်နှငဴ် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပြေင်ဵ။
အခန်ဵ (၁၄)

ြှတ်ပုဳတင်တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာနှငဴ် ေဆဵေုသခွင်ဴလိုင်စင်ရ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာ၏ တာဝန်နှငဴ်
ရပိုင်ခွင်ဴြျောဵ
၄၈။

မှတ်ပုဳတင်တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာနှငဴ် ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာမျာဵသည်(က) ဤဥပေဒေရ

ထုတြ် ပန်ထာဵေသာ

နည်ဵဥပေဒ၊

ေမိန့်ေကကာ်ြငာစာ၊

ေမိန့်၊

ကျင်ဴဝတ်သက
ိ ္ခာမျာဵကို

လိက
ု ်နာ

ညွှန်ကကာဵေျက်နှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။
(ေ)

ေကာင်စီကသတ်မှတ်သည်ဴ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာ၏

ေစာင်ဴထိန်ဵ ရမည်။
(ဂ)

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵေတွက် ေကာင်စီသို့ ေကကဳြပုေွင်ဴရှိသည်။

(ဃ) မိမိ၏ နစ်နာေျက်မျာဵကို ေကာင်စီသို့တင်ြပေွင်ဴရှိသည်ေ
ဴ ြပင် ေကာင်စီ၏ေကကဳဉာဏ်နှငဴ်
ေကူေညီကိုလည်ဵ ရယူနိုင်ေွင်ဴရှိသည်။
၄၉။

မှတ်ပုဳတင်တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာသည်(က) ေကာင်စီဝင် ေရွဵေျယ်တင်ေြမှာက်ရာတွင် ဆန္ဒမဲေပဵေွင်ဴရှိသည်။
(ေ)

ေကာင်စီဝင်ေြဖစ် ေရွဵေျယ်တင်ေြမှာက်ေဳေွင်ဴရှိသည်။

(ဂ)

မှတ်ပုဳတင်တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာတစ်ဦဵဦဵက

မှတ်ပုဳတင်ပပီဵေနာက်

ထပ်မဳရရှိေသာ

ေဆဵပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေရည်ေေျင်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို ေကာင်စီ၏ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵနှငဴ် မိမိ၏
မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်တွင်

ြဖည်သ
ဴ ွင်ဵေပဵရန်

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ

ေကာင်စီသို့

ေလျှာက်ထာဵေွင်ဴရှိသည်။
၅၀။

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာသည်(က) မိမိရရှိထာဵေသာ ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင် ေမျိုဵေစာဵေရ ေဆဵကုသြေင်ဵကို သတ်မှတ်
ေျက်မျာဵနှငဴ် ေညီ ေဆာင်ရွက်ေွင်ဴရှိသည်။
(ေ)

မိမိရရှိထာဵေသာ ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴရန် သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ
ေကာင်စီသို့ ေလျှာက်ထာဵေွင်ဴရှိသည်။

(ဂ)

စဉ်ဆက်မြပတ် ပညာသင်ကကာဵနိုင်ေရဵေတွက် ေကာင်စီသို့ တင်ြပေွင်ဴရှိသည်။

အခန်ဵ(၁၅)
စီြဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵလြ်ဵအရ အေရဵယူမခင်ဵ
၅၁။

ေကာင်စီသည်

မိမိကိုယ်တိုင်သရ
ိ ှိ၍ြဖစ်ေစ၊

မှတ်ပုဳတင်ရတိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာ

သို့မဟုတ်

သတင်ဵေပဵတိုင်ကကာဵသူက

တိုင်ကကာဵ၍ြဖစ်ေစ

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရသူတစ်ဦဵဦဵောဵ

စုဳစမ်ဵ

စစ်ေဆဵရန် ေေကကာင်ဵေပါ်ေပါက်လျှင် ေလုပ်ေမှုေဆာင် ေဖွဲ့ဝင် တစ်ဦဵ၊ ေကာင်စီဝင် နှစ်ဦဵနှငဴ်
သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင် နှစ်ဦဵပါဝင်ေသာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵေဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵတာဝန် ေပဵေပ်ရမည်။
၅၂။

ပုဒ်မ ၅၁ ေရ ဖွဲ့စည်ဵတာဝန်ေပဵေပ်ြေင်ဵေဳရေသာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵေဖွဲ့သည် သတ်မှတ်
ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵပပီဵ ေတွ့ရှိေျက်၊ သုဳဵသပ်ေျက်၊ ေကကဳြပုေျက်၊ သေဘာထာဵ
မှတ်ေျက်တိန
ု့ ှငဴ်ေတူ ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သို့ တင်ြပရမည်။

၅၃။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည် စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵေဖွဲ့၏ တင်ြပေျက်ကို စိစစ်ပပီဵ ေတွ့ရှိေျက်
မျာဵေရ ေောက်ပါေေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုတစ်ေုေုကို ြပုလုပ်နိုင်သည်(က) သတိေပဵြေင်ဵ၊
(ေ)

ေဆဵကုသေွင်ဴ

လိင
ု ်စင်ကို

ကာလေကန့်ေသတ်ြဖင်ဴ

ရုပ်သမ
ိ ်ဵြေင်ဵ

သို့မဟုတ်

ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ၊
(ဂ)

မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ကို

ကာလေကန့်ေသတ်ြဖင်ဴ

ရုပ်သမ
ိ ်ဵြေင်ဵ

သို့မဟုတ်

ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ။
အခန်ဵ (၁၆)
အယူခဳမခင်ဵ
၅၄။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့က ပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မ ၄၀၊ ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မ ၄၄၊ ပုဒ်မ ၄၆၊
ပုဒ်မ ၄၇ နှငဴ် ပုဒ်မ ၅၃ တို့ေရ ြပုလုပ်သည်ဴ ေဆာင်ရွက်မှုတစ်ေုေုကို မေကျနပ်သူသည်
ယင်ဵဆုဳဵြဖတ်ေျက် ေျမှတ်ေသာေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ ေတွင်ဵ ေကာင်စီသို့ ေယူေဳနိုင်သည်။

၅၅။

ေကာင်စီသည်

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့၏

ဆုဳဵြဖတ်ေျက်ကို

ြပင်ဆင်ြေင်ဵ၊

ေတည်ြပုြေင်ဵ

သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ြေင်ဵြပုနိုင်သည်။ ေကာင်စီ၏ ဆုဳဵြဖတ်ေျက်သည် ေပပီဵေြပတ်ြဖစ်ေစရမည်။
အခန်ဵ (၁၇)
တာဵမြစ်ချေေ်နှငဴ် မပစ်ဒဏ်ြျောဵ
၅၆။

မည်သူမျှ ေကာင်စီက သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေဆဵကုသေွင်ဴ လိင
ု ်စင်မရှိဘဲ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာ
ေမည်ေဳ၍ ေဆဵကုသြေင်ဵ မြပုရ။

၅၇။

မည်သညဴန
် ိုင်ငဳြောဵသာဵမျှ ေကာင်စီက သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်မရှိဘဲ ြမန်မာဴ
တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာြဖစ်ေစ၊ နိုင်ငဳတကာတိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာြဖစ်ေစ ေသုဳဵြပု၍ ေဆဵကုသြေင်ဵ
မြပုရ။

၅၈။

မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၃၁ ေရ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် ရရှိရန် လိမ်လည်ေလျှာက်ထာဵြေင်ဵ မြပုရ။

၅၉။

မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၃၅ ေရ ဘွဲ့၊ ဒီဂရီ ေသိေမှတ်ြပုရန် လိမ်လည်ေလျှာက်ထာဵြေင်ဵ မြပုရ။

၆၀။

မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၃၇၊ ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒ်မ ၄၁ နှငဴ် ပုဒ်မ ၄၃ တို့ေရ ေဆဵကုသေွင်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိရန်
လိမ်လည်ေလျှာက်ထာဵြေင်ဵ မြပုရ။

၆၁။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၆ ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန် ေကကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ
စီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင်

ထိသ
ု ူကို

တစ်နှစ်ထေ
ိ ထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊

ေနည်ဵဆုဳဵ

ကျပ်

တစ်သိန်ဵမှ

ေမျာဵဆုဳဵ ကျပ် သုဳဵသိန်ဵေထိေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လဳဵု ြဖစ်ေစ ေျမှတ်ရမည်။
၆၂။

မည်သည်န
ဴ ိုင်ငဳြောဵသာဵမဆို ပုဒ်မ ၅၇ ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ
ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင်
ကျပ်ငါဵသိန်ဵမှ

ထိသ
ု ူကို

တစ်နှစ်ထိ

ေမျာဵဆုဳဵကျပ်တစ်ဆယ်သိန်ဵေထိ

ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊

ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊

ေနည်ဵဆုဳဵ

ဒဏ်နှစ်ရပ်လဳဵု ြဖစ်ေစ

ေျမှတ်ရမည်။
၆၃။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၈ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၅၉ ပါတာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ
ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင်
ေထာင်ဒဏ်

ထိသ
ု ူကို

နှစ်နှစ်ထြိ ဖစ်ေစ၊

ေနည်ဵဆုဳဵ

ေထာင်ဒဏ်ေြောက်လမှ

ေနည်ဵဆုဳဵကျပ်သုဳဵသိန်ဵမှ

ေမျာဵဆုဳဵ

ေမျာဵဆုဳဵ

ကျပ်ငါဵသိန်ဵေထိ

ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် နှစ်ရပ်လဳဵု ြဖစ်ေစ ေျမှတ်ရမည်။
၆၄။

မည်သူမဆို

ပုဒ်မ

၆၀

ပါတာဵြမစ်ေျက်ကို

ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ

ြပစ်မှုထင်ရှာဵ

စီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို ေနည်ဵဆုဳဵေထာင်ဒဏ် ေြောက်လမှ ေမျာဵဆုဳဵ ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ထိ
ြဖစ်ေစ၊ ေနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်သုဳဵသိန်ဵမှေမျာဵဆုဳဵ ကျပ်ငါဵသိန်ဵေထိ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် နှစ်ရပ်လဳဵု
ြဖစ်ေစ ေျမှတ်ရမည်။
အခန်ဵ (၁၈)
အေထွေထွ
၆၅။

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင် ေလျှာက်ထာဵလိသ
ု ူမျာဵသည် ေကာင်စီဖွဲ့စည်ဵပပီဵ တစ်နှစ်ြပညဴေ
် ြမာက်
သညဴေ
် န့မှစတင်၍ ဤဥပေဒ နှငဴ်ေညီ ေလျှာက်ထာဵရမည်။

၆၆။

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရရှိသူ

တစ်ဦဵဦဵသည်

လူနာေကျိုဵေတွက်

ေဆဵပညာရပ်ဆိုင်ရာ

ထိက
ု ်သင်ဴေသာ သတိြပုြေင်ဵြဖင်ဴ ဆုဳဵြဖတ်၍ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာကျင်ဴဝတ်နှငဴ်ေညီ ေဆာင်ရွက်
လျှင် ယင်ဵေဆာင်ရွက်ေျက်ကို ေပါဴေလျာဴစွာ ေဆာင်ရွက်သည်ဟု မမှတ်ယူရ။

၆၇။

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵေကာင်စီဥပေဒ (နိုင်ငဳေတာ်ေေဵေျမ်ဵသာယာေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵေကာင်စီ ဥပေဒ
ေမှတ် ၂/ ၂၀၀၀) ေရ ထုတြ် ပန်ေဲဴေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ ေမိန့်နှငဴ် ညွှန်ကကာဵေျက်မျာဵကို
ဤဥပေဒနှငဴ် မဆန့်ကျင်သေရွ့ ဆက်လက်ကျင်ဴသုဳဵနိုင်သည်။

၆၈။

ေကာင်စီသည်

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵေကာင်စီဥပေဒ

(နိုင်ငဳေတာ်ေေဵေျမ်ဵသာယာေရဵနှငဴ်

ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵ

ေကာင်စီဥပေဒ ေမှတ် ၂/ ၂၀၀၀) ေရ ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ေကာင်စီပိုင် ရန်ပုဳေငွမျာဵကို
လည်ဵေကာင်ဵ၊

ေရွှေ့ေြပာင်ဵနိုင်ေသာပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ်

မေရွှေ့မေြပာင်ဵနိုင်ေသာ

ပစ္စညဵ် မျာဵကို

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဆာင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်ဵမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဆာင်ရွက်ပပီဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို
လည်ဵေကာင်ဵ၊ ရပိုင်ေွင်ဴနှငဴ် ေပဵရန် တာဝန်မျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ ေသီဵသီဵဆက်ေဳရမည်။
၆၉။

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵေကာင်စီဥပေဒ

(နိုင်ငဳေတာ်ေေဵေျမ်ဵသာယာေရဵနှငဴ်

ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵေကာင်စီဥပေဒေမှတ် ၂/ ၂၀၀၀) ေရ ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵေကာင်စီသည်
ဤဥပေဒေရ ေကာင်စီမဖွဲ့စည်ဵမီ ယင်ဵ၏တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ေွင်ဴမျာဵကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်
ရမည်။
၇၀။

ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵကို ေေကာင်ေထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင်(က) ဝန်ကကီဵဌာနသည်နည်ဵဥပေဒ၊

စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို

ေစိုဵရေဖွဲ့၏သေဘာ

တူညီေျက်ြဖင်ဴ ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။
(ေ)

ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ်ေကာင်စီသည်

ေမိန့်ေကကာ်ြငာစာ၊

ေမိန့်၊

ညွှန်ကကာဵေျက်နှငဴ်လုပ်ထုဳဵ

(နိုင်ငဳေတာ်ေေဵေျမ်ဵသာယာေရဵနှငဴ်

ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵေကာင်စီဥပေဒ

လုပ်နည်ဵမျာဵကို ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။
၇၁။

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵေကာင်စီဥပေဒ

ေမှတ် ၂/ ၂၀၀၀) ကို ဤဥပေဒြဖင်ဴ ရုပ်သမ
ိ ်ဵလိက
ု ်သည်။
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳေေြေေဳဥပေဒေရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရဵထိဵု သည်။

(ပုဳ)ဝင်ဵြမငဴ်
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်

