မြန်ြာနိုင်ငဳေဆဵေောင်စီဥပေဒ
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်ဥပေဒအြှတ် ၂၆။)
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တန်ခူဵလမပည်ဴေေျော် ၆ ရေ်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၉ ရေ်)
[ မပင်ဆင် : 03.04.2020 ]
ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်ဵလိက
ု ်သည်။
အခန်ဵ(၁)
အြည်နှငဴ်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်မပချေေ်
၁။

ဤဥပေဒကို မြန်ြာနိုင်ငဳေဆဵေောင်စီဥပေဒ ဟု ေေါ်တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေောက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါေတိုင်ဵ ေဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်
ေစရမည်(က) ေဆဵပညာ

ဆိုသည်မှာ

ေရာဂါစစ်ေဆဵ

ကျန်ဵမာမှုေဆငဴ်ြမှငဴ်တင်ြေင်ဵ၊

ရှာေဖွြေင်ဵ၊

ကျန်ဵမာမှုြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ြေင်ဵ၊
ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ေရာဂါကကိုတင်ကာကွယ်ြေင်ဵ၊

ေရာဂါကုသြေင်ဵ၊

ေဝဒနာသက်သာေစြေင်ဵ၊

သုေတသနြပုြေင်ဵ၊

ေလဴကျငဴ်သင်ကကာဵြေင်ဵနှငဴ်

ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵတို့

ေပါေဝင်

ေေနာက်တိုင်ဵ

ေဆဵပညာြဖငဴ် ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုလုပ်ငန်ဵောဵလုဵဳ နှငဴ်စပ်ဆိုင်ေသာ ပညာရပ်ကို
ဆိုသည်။
(ေ)

ေောင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒေရ ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳေဆဵေကာင်စီကို ဆိုသည်။

(ဂ)

နာယေအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ေကာင်စီ၏ နာယကေဖွဲ့ကိုဆိုသည်။

(ဃ) အလုပ်အြှုေဆာင်အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ေကာင်စီ၏ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(င)

ေောင်စီဝင် ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငဳေဆဵေကာင်စီဝင်တစ်ဦဵဦဵကို ဆိုသည်။

(စ)

ြှတ်ပုဳတင်လေ်ြှတ် ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငဳေဆဵေကာင်စီက ဤဥပေဒေရ ထုတ်ေပဵ
ေသာ ဆရာဝန် မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။

(ဆ)

ြှတ်ပုဳတင်ဆရာဝန် ဆိုသည်မှာ ဆရာဝန်မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵတွင် ေမည်တင်သွင်ဵြေင်ဵ
ေဳရပပီဵ ဆရာဝန်မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် ထုတေ
် ပဵြေင်ဵေဳရသူကို ဆိုသည်။

(ဇ)

ေဆဵေုသခွင်ဴလိုင်စင် ဆိုသည်မှာေကာင်စီက ဤဥပေဒေရထုတ်ေပဵေသာ ေေထွေထွ
ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်၊

ေထူဵေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်၊

သီဵြောဵသတ်မှတ်ေထွထ

ွေထေး

ကုသေွငဴ်လိုင်စင်၊ ကန့်သတ် ေထူဵေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်နှငဴ် ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်
လိင
ု ်စင်တိက
ု့ ို ဆိုသည်။

(ဈ)

အေထွေထွေဆဵေုသခွင်ဴလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ(၁)

ေကာင်စီက

ေသိေမှတ်ြပုထာဵေသာ

ြပည်တွင်ဵေဆဵတက္ကသိုလ်တစ်ေုေုမှ

ေေြေေဳေဆဵပညာဘွဲ့ရရှိပပီဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေလုပ်သင်ကာလပပီဵဆုဳဵသည်ဴ
နိုင်ငဳသာဵမှတ်ပုဳတင်

ဆရာဝန်ောဵသတ်မှတ်ေျက်

မျာဵနှငဴ်ေညီ

ေကာင်စီက

ထုတေ
် ပဵေသာ ေဆဵကုသေွင်ဴ လိင
ု ်စင်ကိုဆိုသည်။
(၂)

ေကာင်စီ၏

ေသိေမှတ်ြပုြေင်ဵေဳရသည်ဴ

ြပည်ပနိုင်ငဳေဆဵတက္ကသိုလ်တစ်ေုေုမှ

ြဖစ်ေစ၊ ေဆဵေကာလိပ်တစ်ေုေုမှြဖစ်ေစ ေေြေေဳေဆဵပညာဘွဲ့ရရှိပပီဵ သတ်မှတ်
ထာဵေသာ ေလုပ်သင်ကာလပပီဵဆုဳဵသည်ဴ နိုင်ငဳသာဵဆရာဝန်ောဵ ေဆဵကုသေွင်ဴ
လိင
ု ်စင်စာေမဵပွဲ ေောင်ြမင်ပပီဵေနာက် ေကာင်စီက ထုတေ
် ပဵေသာ ေဆဵကုသေွင်ဴ
လိင
ု ်စင်ကို ဆိုသည်။
(ည)

အထူဵေဆဵေုသခွင်ဴလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ေကာင်စီကေသိေမှတ်ြပုထာဵေသာ ြပည်တွင်ဵ
ေဆဵတက္ကသိုလ်တစ်ေုေုမှေပ်နှင်ဵထာဵေသာ

သို့မဟုတ်

ြပည်ပနိုင်ငဳ၏

သက်ဆိုင်ရာ

ေဆဵေကာင်စီက ေသိေမှတ်ြပုေသာ ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီ၊ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာရရှိပပီဵ ေေထွေထွ
ေထူဵေဆဵကုသမှုကိုြဖစ်ေစ၊ ေထူဵြပု ေထူဵကုေဆဵကုသမှုကိုြဖစ်ေစ ေရည်ေေျင်ဵြပည်ဴ
မီ၍ ေေတွ့ေကကုဳနှငဴ် ကျွမ်ဵကျင်မှုရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ြေင်ဵေဳရေသာ မှတ်ပုဳတင်ဆရာဝန်
ောဵ ေကာင်စီကထုတေ
် ပဵသည်ဴ ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ကို ဆိုသည်။
(ဋ)

သီဵမခာဵသတ်ြှတ်အေထွေထွေဆဵေုသခွငဴ်လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ေကာင်စီ၏ ေသိေမှတ်
ြပုြေင်ဵေဳရသည်ဴ

ြပည်ပနိုင်ငဳ၏

သက်ဆိုင်ရာေဆဵေကာင်စီက

ေသိေမှတ်ြပုေသာ

ေေြေေဳေဆဵပညာဘွဲ့ရရှိသည်ဴ နိုင်ငဳြောဵသာဵဆရာဝန်ောဵ ေကာင်စီက သတ်မှတ်ေျက်
မျာဵနှငဴ်ေညီ စိစစ်ပပီဵ ထုတေ
် ပဵေသာ ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ကို ဆိုသည်။
(ဌ)

သီဵမခာဵ သတ်ြှတ်အထူဵေဆဵေုသခွငဴ်လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ေကာင်စီ၏ေသိေမှတ်ြပုြေင်ဵ
ေဳရသည်ဴ ြပည်ပနိုင်ငဳ၏ သက်ဆိုင်ရာ ေဆဵေကာင်စီက ေသိေမှတ်ြပုေသာ ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီ
သို့မဟုတ်

ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာရရှိပပီဵ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ေရည်ေေျင်ဵြပည်မ
ဴ ီသည်ဴ

နိုင်ငဳြောဵသာဵဆရာဝန်ောဵ ေကာင်စီက သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ စိစစ်ပပီဵ ထုတေ
် ပဵ
ေသာ ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ကိုဆိုသည်။
(ဍ)

ေဆဵဘေ်ဆိုင်ရာ ေျွြ်ဵေျေင်လုင
ိ ်စင် ဆိုသည်မှာ ေေြေေဳေဆဵပညာဘွဲ့ မရရှိေသာ်လည်ဵ
ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်ဘွဲ့၊

ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီ၊

ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ

တစ်ေုေုရရှိပပီဵ

ြပည်ပနိုင်ငဳ၏ သက်ဆိုင်ရာ ေဆဵေကာင်စီ သို့မဟုတ် ေကာင်စီကဲဴသို့ ေလာဵတူကိစ္စရပ်
မျာဵေဆာင်ရွက်ရန်

ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ

ေဖွဲ့ေစည်ဵကြဖစ်ေစ၊

ေကာင်စီကြဖစ်ေစ

သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်ေလိက
ု ် ကုသမှုတစ်ေုေုကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်ဟု ေသိေမှတ်ြပု

ထာဵေသာ ပုဂ္ဂိုလ်ောဵ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်ဵကျင်မှု ေေြေေေနေရ လိေ
ု ပ်သည်ဟု
ေကာင်စီက သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီစိစစ်ပပီ ထုတေ
် ပဵေသာ လိင
ု ်စင်ကို ဆိုသည်။
<ြပင်ဆင် 03.04.2020>
အခန်ဵ(၂)
ရည်ရွယ်ချေေ်ြျောဵ
၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ေျက်မျာဵမှာ ေောက်ပါေတိုင်ဵြဖစ်သည်(က) ေရည်ေေသွဵြပည်ဝ
ဴ ၍ ထိေရာက်မှုနှငဴ် လုခဳ ေုဳမှုရှိေသာ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုကို
နိုင်ငဳေတွင်ဵ မှီတင်ဵေနထိင
ု ်ကကသူောဵလုဵဳ ေဳစာဵေွင်ဴရရှိေစရန်၊
(ေ)

ဆရာဝန်မျာဵ၏ ေဆဵပညာဗဟုသုတ၊

ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု

ေရည်ေေသွဵနှငဴ်

ေဆင်ဴ ေတန်ဵကို ေစဉ်တစိုက်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြမှင်ဴတင်ရန်၊
(ဂ)

ေဆဵပညာကို ေေတ်နှငဴ်ေညီ ေလဴလာသင်ကကာဵနိုင်ေစရန်၊

(ဃ) ေဆဵပညာတိုဵတက်မှုကို စဉ်ဆက်မြပတ် ေလဴလာဆည်ဵပူဵနိုင်ေစရန်၊
(င)

ဆရာဝန်မျာဵ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်ဵသိမ်ဵြမှင်ဴတင်နိုင်ေစရန်၊

(စ)

ဆရာဝန်

ကျင်ဴဝတ်သက
ိ ္ခာနှငဴ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵ

လိက
ု ်နာေစာင်ဴထိန်ဵေရဵကို

ကကပ်မတ်

ထိန်ဵသိမ်ဵေပဵရန်၊
(ဆ)

ေကာင်ဵမွန်ေသာ ေဆဵကုသမှုပတ်ဝန်ဵကျင် ြဖစ်ထန
ွ ်ဵေစရန်။
အခန်ဵ(၃)
မြန်ြာနိုင်ငဳေဆဵေောင်စီ ဖွဲ့စည်ဵမခင်ဵ

၄။

ေကာင်စီသည် ဥပေဒနှငဴ်ေညီ လွတလ
် ပ်စွာ ရပ်တည်ေဆာင်ရွက်ေသာ ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖစ်သည်။

၅။

ြပည်ေထာင်စုေစိုဵရေဖွဲ့သည် ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ောဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵနှငဴ်
ထင်ေပါ်ေကျာ်ကကာဵ သည်ဴ ဂုဏ်သတင်ဵရှိေသာ ဝါရင်ဴေပငိမ်ဵစာဵေဆဵပညာရှင်နှစ်ဦဵ ပါဝင်သည်ဴ
နာယကေဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵရ မည်။
<ြပင်ဆင် 03.04.2020>

၆။

(က) နာယကေဖွဲ့သည် ေကာင်စီကို ၇၅ ဦဵထက်မပိုေသာ ေောက်ေဖာ်ြပပါ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵြဖငဴ်
ဖွဲ့စည်ဵရမည်(၁)

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵေျုပ်၊ ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊

(၂)

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵေျုပ်၊ ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန၊

(၃)

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵေျုပ်၊ ကျန်ဵမာေရဵ လူ့စွမ်ဵောဵေရင်ဵေြမစ်ဦဵစီဵဌာန၊

(၄)

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵေျုပ်၊ ေဆဵသုေတသနဦဵစီဵဌာန၊

(၅)

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵေျုပ်၊ ေစာဵေေသာက်နှငဴ် ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန၊

(၆)

ေဆင်ဴြမင်ဴေရာရှိကကီဵတစ်ဦဵ၊

ေဆဵဝန်ထမ်ဵညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵရုဳဵ၊

ကာကွယ်ေရဵ

ဦဵစီဵေျုပ်ရုဳဵ (ကကည်ဵ)၊
(၇)

တစ်ဆယ်ဦဵထက်မပိုေသာ ေဆဵတက္ကသိုလ်ပါေမာက္ခေျုပ်မျာဵ၊

(၈)

ြမန်မာနိုင်ငဳေဆဵပညာရှင်ေဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှငဴ်ေဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦဵ၊

(၉)

ြမန်မာနိုင်ငဳဆရာဝန်ေသင်ဵ ဥက္ကဋ္ဌနှငဴ် ေဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦဵ၊

(၁၀) ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ်

ြပည်နယ်ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်

ကုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှူဵမျာဵ၊
(၁၁) ေဆဵတက္ကသိုလ်မျာဵမှ ဥပေဒေရဵရာေဆဵပညာဌာန ဝါရင်ဴပါေမာက္ခဌာနမှူဵတစ်ဦဵ၊
(၁၂) ေကာင်စီ၏လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် စိတ်ပါဝင်စာဵ၍ ေမျာဵြပည်သူ၏ ယုဳကကည်ေလဵစာဵမှု
ကို ရရှိေသာ ေပငိမ်ဵစာဵဆရာဝန်ကကီဵ ၁၅ ဦဵ၊
(၁၃) ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊

တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ်

ြပည်နယ်ေသီဵသီဵရှိ

မှတ်ပုဳတင်

ဆရာဝန်မျာဵက ေရွဵေျယ်တင်ေြမှာက်ေသာ နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမဟုတ်သည်ဴ မှတ်ပုဳတင်
ဆရာဝန်တစ်ဦဵစီ၊
(၁၄) ေမျာဵြပည်သူက ယုဳကကည်ေလဵစာဵေသာ ဆရာဝန်မဟုတ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦဵ။
(ေ)

နာယကေဖွဲ့သည် လိေ
ု ပ်ပါက ေကာင်စီကို ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

(ဂ)

နာယကေဖွဲ့သည် ေကာင်စီကကျင်ဵပြပုလုပ်ေသာ ေစည်ဵေေဝဵမျာဵတွင် တက်ေရာက်
ြေင်ဵ၊ ပါဝင်ေဆွဵေနွဵြေင်ဵနှငဴ် ေကကဳြပုေျက်မျာဵေပဵြေင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 03.04.2020>

၇။

နာယကေဖွဲ့သည် ေကာင်စီဝင်မျာဵေနက်မှ ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦဵ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦဵ၊ ေတွင်ဵေရဵမှူဵ
တစ်ဦဵ၊

တွဲဖက်ေတွင်ဵေရဵမှူဵတစ်ဦဵနှငဴ်

ဘဏ္ဍာေရဵမှူဵတစ်ဦဵတို့ကို

ေရွဵေျယ်ထာဵပပီဵေသာ

ေကာင်စီဝင်မျာဵ၏ ဆန္ဒမဲြဖင်ဴ ေရွဵေျယ်တင်ေြမှာက်ေစရမည်။
၈။

(က) နာယကေဖွဲ့သည် ေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရန် ေောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်
မျာဵပါဝင်ေသာ ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵရမည်-

(၁)

ေကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ

ဥက္ကဋ္ဌ

(၂)

ေကာင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

(၃)

ေကာင်စီဝင် (၁၆) ဦဵ

ေဖွဲ့ဝင်မျာဵ

(၄)

ေကာင်စီေတွင်ဵေရဵမှူဵ

ေတွင်ဵေရဵမှူဵ

(၅)

ေကာင်စီတွဲဖက်ေတွင်ဵေရဵမှူဵ

တွဲဖက်ေတွင်ဵေရဵမှူဵ

(၆)

ေကာင်စီဘဏ္ဍာေရဵမှူဵ

ဘဏ္ဍာေရဵမှူဵ

(ေ)

ပုဒ်မေွဲ (က)၊ ပုဒ်မေွဲငယ် (၃)ပါ ေဖွဲ့ဝင်မျာဵထဲမှ ၁၃ ဦဵကို ေကာင်စီဝင်မျာဵ၏ ဆန္ဒမဲြဖငဴ်
ေရွဵေျယ်တင်ေြမှာက်ပပီဵ

ကျန်ေဖွဲ့ဝင်သုဳဵဦဵကို

ေကာင်စီဥက္ကဋ္ဌက

တိုက်ရိုက်ေရွဵေျယ်

ရမည်။
<ြပင်ဆင် 03.04.2020>
၉။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ေတွင်ဵေရဵမှူဵနှငဴ် တွဲဖက်ေတွင်ဵေရဵမှူဵတို့သည်
ေောက်ပါေရည်ေေျင်ဵမျာဵနှငဴ် ြပညဴစ
် ုဳရမည်။
(က) ေကာင်စီ၏ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵကို ေေျိန်ြပည်ထ
ဴ မ်ဵေဆာင်နိုင်သူ ြဖစ်ြေင်ဵ၊
(ေ)

ေကာင်စီ၏လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်စိတ်ဝင်စာဵမှုရှိပပီဵ

ဦဵေဆာင်မှု၊

စီမဳေန့်ေွဲမှု၊

ကကပ်မတ်မှု

ေပဵနိုင်သူ ြဖစ်ြေင်ဵ။
<ြပင်ဆင် 03.04.2020>
၁၀။

(က) ေကာင်စီ၏သက်တမ်ဵသည် စတင်ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴေန့မှစ၍ ေလဵနှစ် ြဖစ်သည်။
(ေ)

ေကာင်စီဝင်မျာဵ၏ သက်တမ်ဵသည် ေကာင်စီ၏သက်တမ်ဵနှငဴ်ေညီ ြဖစ်သည်။

(ဂ)

ေကာင်စီဝင်တစ်ဦဵသည်

ေကာင်စီဝင်သက်တမ်ဵတစ်ဆက်တည်ဵ

နှစ်ကကိမ်ေထိသာ

ေကာင်စီဝင် ေြဖစ် ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(ဃ) ေကာင်စီဝင်တစ်ဦဵဦဵ၏

ေနရာလစ်လပ်သည်ေ
ဴ ေါ

လစ်လပ်သည်ေ
ဴ နရာေလိုက်

သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵကို ေစာဵထိဵု ေန့်ထာဵြေင်ဵ သို့မဟုတ် ေရွဵေျယ်တင်ေြမှာက်ြေင်ဵ
ြဖင်ဴ ြဖည်စ
ဴ ွက်ရမည်။ ထိသ
ု ို့ ြဖည်စ
ဴ ွက်ြေင်ဵေဳရေသာ ေကာင်စီဝင်၏ သက်တမ်ဵသည်
ကျန်ရှိသည်ဴ ေကာင်စီသက်တမ်ဵ ကုန်ဆုဳဵေျိန် ေထိသာ ြဖစ်ရမည်။
(င)

ေကာင်စီသည်

သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသည်ေ
ဴ ေါ

ေကာင်စီေသစ်ဖွဲ့စည်ဵပပီဵသည်ေထိ

လုပ်ငန်ဵတာဝန် မျာဵကို ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။
၁၁။

ေကာင်စီဖွဲ့စည်ဵြေင်ဵ၊

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့

ဖွဲ့စည်ဵြေင်ဵ၊

ေစည်ဵေေဝဵကျင်ဵပြေင်ဵနှငဴ်

ေငွေကကဵ ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵကို သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ(၄)
ေောင်စီ၏တာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွင်ဴြျောဵ
၁၂။

ေကာင်စီ၏ တာဝန်မျာဵမှာ ေောက်ပါေတိုင်ဵြဖစ်သည်-

(က) ြပည်တွင်ဵြပည်ပရှိ ေဆဵတက္ကသိုလ်၊ ေဆဵေကာလိပ်တစ်ေုေုကြဖစ်ေစ၊ ေဆဵပညာေတွက်
ဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်ဴ ေြောဵေဖွဲ့ေစည်ဵတစ်ေုေုကြဖစ်ေစ ေပ်နှင်ဵသည်ဴ ေဆဵပညာဘွဲ့မျာဵ
ကို ေသိေမှတ်ြပုြေင်ဵ၊ ေသိေမှတ်ြပုရန် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ၊
(ေ)

ေကာင်စီက ေသိေမှတ်ြပုထာဵေသာ ေဆဵပညာဘွဲ့မျာဵကို ေေါောဵေလျာ်စွာထုတြ် ပန်
ေကကညာြေင်ဵ၊

(ဂ)

မှတ်ပုဳတင်ဆရာဝန်စာရင်ဵနှငဴ်

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရ

ဆရာဝန်စာရင်ဵမျာဵကို

ြပုစု

ထာဵရှိြေင်ဵနှငဴ် ေေါောဵေလျာ်စွာ ထုတြ် ပန်ြေင်ဵ၊
(ဃ) ဆရာဝန်မျာဵ၏

ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုေရည်ေေသွဵနှငဴ်

ေဆင်ဴေတန်ဵကို

ထိန်ဵသိမ်ဵြမှင်ဴတင်နိုင်ရန် ေလဴလာဆန်ဵစစ်ြေင်ဵ၊ လိေ
ု ပ်သလိေ
ု ဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊ ေစိုဵရဌာန
ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵ၊ ြပည်တွင်ဵြပည်ပမှ သက်ဆိုင်ရာေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ပူဵေပါင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(င)

နိုင်ငဳေတာ်နှငဴ်

ပုဂ္ဂလက
ိ ေဆဵရုဳမျာဵ၊

ေဆဵေန်ဵမျာဵ၏

ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု

ေဆင်ဴေတန်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြမှင်ဴတင်ရန်နှငဴ် လုခဳ ေုဳမှုရှိေစရန် လိေ
ု ပ်ေသာ
သတ်မှတ်ြေင်ဵ၊

ထုတြ် ပန်ြေင်ဵ၊

ဆန်ဵစစ်ြေင်ဵနှငဴ်

စဳေျိန်စဳညွှန်ဵ

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်ေညီ

ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(စ)

ေဆဵပညာသင်ကကာဵမှု

ေဆင်ဴေတန်ဵြမင်ဴမာဵေစေရဵနှငဴ်

ေရည်ေေသွဵြပည်ဝ
ဴ ေသာ

ေဆဵပညာရှင်မျာဵေပါ်ေပါက်ေစေရဵတို့ေတွက် တိုဵတက်ေြပာင်ဵလဲေနေသာ ေဆဵပညာ
သင်ကကာဵေရဵစနစ်မျာဵကို ေလဴလာသုဳဵသပ်၍ သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်မျာဵ သင်ကကာဵေရဵ
ဌာနမျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆွဵေနွဵြေင်ဵ၊ ေကကဳြပုြေင်ဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(ဆ)

နိုင်ငဳေတာ်၏ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု လိေ
ု ပ်ေျက်နှငဴ်ေညီ ဆရာဝန်မျာဵ ေဆဵပညာ
စဉ်ဆက်မြပတ် ေဆဵပညာသင်ကကာဵမှုရရှိေစေရဵေတွက် ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ောဵကစာဵ
ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေဆဵတက္ကသိုလ်မျာဵ၊ ေဆဵပညာဆိုင်ရာ ေသင်ဵေဖွဲ့မျာဵ၊ ပညာရှင်ေဖွဲ့
ေစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(ဇ)

ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု

ေဆင်ဴေတန်ဵြမင်ဴမာဵေစေရဵေတွက်

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်

ောဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနသို့ ေကကဳြပုြေင်ဵ၊
(ဈ)

ဆရာဝန်မျာဵ လိက
ု ်နာေစာင်ဴထိန်ဵရမည်ဴ ကျင်ဴဝတ်သက
ိ ္ခာမျာဵကို သတ်မှတ်ေကကညာြေင်ဵ၊

(ည)

ဆရာဝန်၏ ကျင်ဴဝတ်သက
ိ ္ခာမျာဵကိုလိုက်နာေစရန် ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲြေင်ဵနှငဴ် လိက
ု ်နာ
ေစာင်ဴထိန်ဵရန် ပျက်ကွက်မှုမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ တင်ြပေျက်မျာဵကို စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵ
ြေင်ဵနှငဴ် လိေ
ု ပ်သလို ေေရဵယူ ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(ဋ)

ေဆဵဝါဵနှငဴ် ေဆဵပစ္စညဵ် ကိရိယာထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊ ေဆဵရုဳ၊ ေဆဵေပဵေန်ဵ
မျာဵတွင်

ေဆဵနှငဴ်ေဆဵပစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵ

သုဳဵစွဲြေင်ဵ၊

သုေတသနြပုြေင်ဵတို့နှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ဆိုင်ရာ ေဖွဲ့ ေစည်ဵမျာဵောဵ ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆွဵေနွဵြေင်ဵ၊ ေကကဳြပုြေင်ဵနှငဴ်
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(ဌ)

ေကာင်စီ၏ ေစည်ဵေေဝဵမျာဵတွင် သက်ဆိုင်သည်ဴ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဝါရင်ဴပါေမာက္ခမျာဵ
ကို လိေ
ု ပ်ပါက ဖိတ်ကကာဵ၍ ေကကဳဉာဏ်ေတာင်ဵေဳြေင်ဵ။
<ြပင်ဆင် 03.04.2020>

၁၃။

ေကာင်စီ၏ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴမျာဵမှာ ေောက်ပါေတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(က) ေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေေကာင်ေထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် ေောက်ေဖာ်ြပ
ပါ ေကာ်မတီမျာဵကို ေကာင်စီဝင်မျာဵနှငဴ် ေြောဵသင်ဴေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵပါဝင်ေစလျက်
ဖွဲ့စည်ဵြေင်ဵနှငဴ် ယင်ဵေကာ်မတီေသီဵသီဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို သတ်မှတ်ြေင်ဵ(၁)

မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်နှငဴ် ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင် စိစစ်ေရဵေကာ်မတီ၊

(၂)

ေဆဵပညာဘွဲ့လက်မှတ်စိစစ်ေရဵနှငဴ် ေသိေမှတ်ြပုေရဵ ေကာ်မတီ၊

(၃)

ကျင်ဴဝတ်သက
ိ ္ခာနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီ၊

(၄)

ေဆဵပညာသင်ကကာဵေရဵနှငဴ် ေလဴကျင်ဴေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေရည်ေေသွဵနှငဴ် ေဆင်ဴေတန်ဵ
ြမင်ဴမာဵေရဵေတွက် စဳေျိန်စဳညွှန်ဵသတ်မှတ်ေရဵနှငဴ် ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီ၊

(၅)

ကုသေရဵဆိုင်ရာ

ေရည်ေေသွဵ၊

ေဆင်ဴေတန်ဵနှငဴ်

လုခဳ ေုဳမှုေတွက်

စဳေျိန်စဳညွှန်ဵ

သတ်မှတ်ေရဵနှငဴ် ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မတီ၊
(၆)

ေဆဵပညာသင်ကကာဵေရဵနှငဴ်

ကုသေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

စဳေျိန်စဳညွှန်ဵြပည်မ
ဴ ီေကကာင်ဵ

တရာဵဝင် ေသိေမှတ်ြပုေရဵ ေကာ်မတီ၊
(၇)

ေဆဵပညာ စဉ်ဆက်မြပတ် သင်ကကာဵေရဵေကာ်မတီ၊

(၈)

ဘဏ္ဍာေရဵေကာ်မတီ၊

(၉)

ဥပေဒေရဵရာေကာ်မတီ၊

(၁၀) ေြောဵလိေ
ု ပ်ေသာေကာ်မတီမျာဵ၊
(ေ)

မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် ထုတေ
် ပဵြေင်ဵ၊ ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵနှငဴ် ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ၊

(ဂ)

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင် ထုတေ
် ပဵြေင်ဵ၊ ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ၊ ပယ်ဖျက်ြေင်ဵနှငဴ်
ကာလေကန့် ေသတ်ြဖင်ဴ ရုပ်သိမ်ဵြေင်ဵ၊ စိစစ်၍ ြပန်လည်ထတ
ု ်ေပဵြေင်ဵ၊

(ဃ) ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်သက်တမ်ဵ

သတ်မှတ်ြေင်ဵ၊

သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵြေင်ဵနှငဴ်

သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ၊
(င)

နိုင်ငဳေတာ်နှငဴ်ေကာင်စီေတွက်

ေကျိုဵြဖစ်ထန
ွ ်ဵေစမည်ဴကိစ္စရပ်မျာဵကို

နိုင်ငဳတကာ၊

ေဒသဆိုင်ရာ နှငဴ် ြပည်တွင်ဵြပည်ပရှိေစိုဵရဌာန၊ ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵ၊ ပညာရှင်မျာဵနှငဴ်
ဆက်သွယ်ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက် ြေင်ဵ၊

(စ)

မှတ်ပုဳတင်ေကကဵ၊

လိင
ု ်စင်ေကကဵ၊

လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေကကဵနှငဴ်

ရက်လန
ွ ်ေကကဵ၊

စာေမဵပွဲေကကဵ နှငဴ် ေြောဵေသာ ေေထွေထွဝန်ေဆာင်စရိတ်မျာဵကို သတ်မှတ်ြေင်ဵနှငဴ်
ေကာက်ေဳြေင်ဵ။
၁၄။

ေကာင်စီသည် ဤဥပေဒပါ ရည်ရွယ်ေျက်မျာဵကိုထိေရာက်စွာ ေေကာင်ေထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်
နိုင်ေရဵေတွက် မိမိ၏တာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ေွင်ဴမျာဵကို ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သို့ လွှေ
ဲ ပ်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၅)
နာယေအဖွဲ့ဝင်၊ ေောင်စီဝင်နှငဴ် အလုပ်အြှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်တ၏
ို့ ရပိုင်ခွငဴ်ြျောဵ
<ြပင်ဆင် 03.04.2020>

၁၅။

နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမဟုတ်ေသာ နာယကေဖွဲ့ဝင်၊ ေကာင်စီဝင်နှငဴ် ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့ဝင်တိ၏
ု့
ရပိုင်ေွငဴ်မျာဵမှာ ေောက်ပါေတိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(က) ေကာင်စီက သတ်မှတ်သည်ဴ လစာစရိတ်၊ ေျီဵြမှင်ဴေငွနှငဴ် ေဳစာဵေွင်ဴမျာဵကို ရရှိေွင်ဴရှိြေင်ဵ၊
(ေ)

တာဝန်ေရ

ေရီဵသွာဵလာရပါက

ေမှန်တကယ်ကုန်ကျသည်ဴ

ေရီဵစရိတ်နှငဴ်

ေေါောဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သည်ဴ ေန့တွက်စရိတ်ကို ေဳစာဵေွင်ဴရှိြေင်ဵ၊
(ဂ)

ေကာင်စီနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ

ေစည်ဵေေဝဵမျာဵတက်ေရာက်ရပါက

ေေါောဵေလျာ်စွာ

သတ်မှတ် သည်ဴ ေျီဵြမှင်ဴေငွကို ေဳစာဵေွင်ဴရှိြေင်ဵ။
<ြပင်ဆင် 03.04.2020>
အခန်ဵ(၆)
ေောင်စီဝင်အမဖစ်ြှ ရပ်စဲမခင်ဵ
၁၆။

ေောက်ပါေေကကာင်ဵေရာတစ်ရပ်ရပ်

ေပါ်ေပါက်သည်ေ
ဴ ေါ

ေကာင်စီသည်

နာယကေဖွဲ့၏

ေတည်ြပုေျက်ြဖင်ဴ ေကာင်စီဝင်တစ်ဦဵဦဵောဵ ေကာင်စီဝင်ေြဖစ်မှ ရပ်စဲရမည်(က) မိမိဆန္ဒေရ နုတ်ထွက်ြေင်ဵ၊
(ေ)

ေကာင်စီသို့

ေွင်ဴပန်ြေင်ဵမရှိဘဲ

ေစည်ဵေေဝဵတက်ေရာက်ရန်

သုဳဵကကိမ်ဆက်တိုက်

ပျက်ကွက်ြေင်ဵ၊
(ဂ)

ေကာင်စီသို့ ေွင်ဴပန်ြေင်ဵမရှိဘဲ ြပည်ပသို့ ေြောက်လနှငဴ်ေထက် ထွက်ေွာြေင်ဵ၊

(ဃ) ဆရာဝန်မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵမှ ပယ်ဖျက်ေဳရြေင်ဵ၊
(င)

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင် ပယ်ဖျက်ေဳရြေင်ဵ သို့မဟုတ် ကာလေကန့်ေသတ်ြဖင်ဴ ရုပ်သမ
ိ ်ဵေဳ
ရြေင်ဵ၊

(စ)

ဆရာဝန်တစ်ဦဵ၏ ကျင်ဴဝတ်သက
ိ ္ခာ ပျက်ကွက်သည်ဟု ေကာင်စီက စစ်ေဆဵေတွ့ရှိြေင်ဵ၊

(ဆ)

ေကာင်စီကေပဵေပ်ေသာ တာဝန်မျာဵကို ထမ်ဵေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ြေင်ဵ။

အခန်ဵ(၇)
အစည်ဵအေဝဵေျေင်ဵပမခင်ဵ
၁၇။

ေစည်ဵေေဝဵမျာဵကို ေောက်ပါေတိင
ု ်ဵ ကျင်ဵပေဆာင်ရွက်ရမည်(က) ေကာင်စီ၏ ပုဳမှန်ေစည်ဵေေဝဵကို ေလဵလလျှင်တစ်ကကိမ် ကျင်ဵပြပုလုပ်ြေင်ဵနှင်ဴ လိေ
ု ပ်ပါ
က ေထူဵေစည်ဵေေဝဵကျင်ဵပြေင်ဵ၊
(ေ)

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့ေစည်ဵေေဝဵကို တစ်လလျှင် တစ်ကကိမ် ကျင်ဵပြပုလုပ်ြေင်ဵနှငဴ်
လိေ
ု ပ်ပါက ေထူဵေစည်ဵေေဝဵကျင်ဵပြေင်ဵ၊

(ဂ)

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့၏

ေဆာင်ရွက်ေျက်မျာဵကို

ေကာင်စီ၏ေနီဵကပ်ဆုဳဵ

ပုဳမှန်

ေစည်ဵေေဝဵတွင် တင်ြပ၍ ေတည်ြပုေျက်ရယူြေင်ဵ။
<ြပင်ဆင် 03.04.2020>
၁၈။

ေကာင်စီေစည်ဵေေဝဵ ကျင်ဵပရာတွင် ေကာင်စီဝင်ဦဵေရ၏ထက်ဝက်ေကျာ် တက်ေရာက်မှသာ
ေစည်ဵေေဝဵ ေထေြမာက်သည်။

၁၉။

ေကာင်စီနှငဴ် ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့တို့သည် မိမိတ၏
ို့ ေဆာင်ရွက်ေျက်မျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်
ောဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနသို့ ေေါောဵေလျာ်စွာ ေသိေပဵေေကကာင်ဵကကာဵနိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 03.04.2020>
အခန်ဵ(၈)
ရုဳဵအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵမခင်ဵနှငဴ် တာဝန်ေပဵမခင်ဵ

၂၀။

ေကာင်စီသည် ေကာင်စီနှငဴ် ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့တို့၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်နိုင်
ရန် ရုဳဵေဖွဲ့နှငဴ်ဌာနမျာဵကို ေောက်ပါေတိုင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵ၍ လိေ
ု ပ်ေသာ ဝန်ထမ်ဵမျာဵကို ေန့်ေပ်
တာဝန် ေပဵရမည်(က) ရုဳဵေဖွဲ့မှူဵတစ်ဦဵနှငဴ် ဒုတိယရုဳဵေဖွဲ့မှူဵတစ်ဦဵ၊
(ေ)

စီမဳေရဵရာဌာန၊

မှတ်ပုဳတင်ဌာန၊

ေငွစာရင်ဵဌာန၊

ေရည်ေေသွဵထိန်ဵသိမ်ဵြေင်ဵနှငဴ်

စစ်ေဆဵြေင်ဵဌာန၊ နိုင်ငဳြောဵဆက်သွယ်ေရဵဌာန၊ ကျငဴ်ဝတ်သိက္ခာနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵ
ေရဵဌာနတို့တင
ွ ် လက်ေထာက်ရုဳဵေဖွဲ့မှူဵ တစ်ဦဵစီ။
ပယ်ဖျက်
<ြပင်ဆင် 03.04.2020, 03.04.2020>
၂၁။

ေကာင်စီသည် ပုဒ်မ ၂၀ ပါ ရုဳဵေဖွဲ့နှငဴ်ဌာနမျာဵကို လိေ
ု ပ်ေျက်နှငဴ်ေညီ ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

အခန်ဵ (၉)
ဘဏ္ဍာေရဵ
၂၂။

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

ေြောဵေသာ

ေေထွေထွဝန်ေဆာင်စရိတ်မျာဵကို

သတ်မှတ်ြေင်ဵနှငဴ်

ေကာက်ေဳြေင်ဵတို့ ကို ြပုလုပ်နိုင်သည်။
၂၃။

ေကာင်စီသည်

ဤဥပေဒပါြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵကို

ေေကာင်ေထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်

ေောက်ပါ ရေငွမျာဵြဖင်ဴ ရန်ပုဳေငွတစ်ရပ်ထေ
ူ ထာင်ရမည်(က) မှတ်ပုဳတင်ေကကဵ၊

လိင
ု ်စင်ေကကဵ၊

လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေကကဵ၊

ရက်လန
ွ ်ေကကဵ၊

စာေမဵပွဲေကကဵ နှငဴ် ေြောဵစရိတ်မျာဵမှ ေကာက်ေဳရရှိေငွမျာဵ၊
(ေ)

ြပည်တွင်ဵြပည်ပရှိ ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵနှငဴ် ေလှူရှင်မျာဵထဳမှ လှူဒါန်ဵေငွနှငဴ် ေထာက်ပဳဴ
ေငွမျာဵ၊

(ဂ)
၂၄။

ရန်ပုဳေငွမှ တရာဵဝင် တိုဵပွာဵေငွမျာဵ။

ေကာင်စီသည် ြပည်တွင်ဵြပည်ပ ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵနှငဴ် ေလှူရှင်မျာဵက လှူဒါန်ဵေသာ ပစ္စညဵ် မျာဵ
နှငဴ် ေြောဵေကူေညီမျာဵကို လက်ေဳနိုင်သည်ေ
ဴ ြပင် တည်ဆဲစည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ်ေညီ
တရာဵဝင် စီမဳေန့်ေွဲပိုင်ေွင်ဴရှိသည်။

၂၅။

ေကာင်စီသည် ေကာင်စီေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့နှငဴ် ရုဳဵေဖွဲ့တို့၏ ကုန်ကျစရိတ်မျာဵကို ကျေဳရမည်။

၂၆။

ေကာင်စီသည်

ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ

ေဆာင်ရွက်ေျက်မျာဵကို

တည်ဆဲဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျဉ်ဵ၊

စည်ဵကမ်ဵ၊ ညွှန်ကကာဵေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၇။

ေကာင်စီသည်
ရပ်တည်ရာတွင်

မိမိရန်ပုဳေငွြဖင်ဴ

သီဵြောဵရပ်တည်နိုင်ရန်

လုေ
ဳ လာက်မှုမရှိပါက

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်

ေဆာင်ရွက်ရမည်။

မိမိရန်ပုဳေငွြဖင်ဴ

ောဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမှတစ်ဆင်ဴ

ြပည်ေထာင်စုေစိုဵရေဖွဲ့၏ ေွင်ဴြပု ေျက်ြဖင်ဴ ြပည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွမှ ကျေဳသုဳဵစွဲနိုင်ရန်
တင်ြပေတာင်ဵေဳနိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 03.04.2020>
အခန်ဵ(၁၀)
ဆရာဝန်ြှတ်ပုဳတင်မခင်ဵ
၂၈။

ဆရာဝန်မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ရရှိလိုေသာ နိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵဦဵသည် ေောက်ပါ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵ
နှငဴ်ေညီ ေကာင်စီသို့ ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်(က) ေကာင်စီက ေသိေမှတ်ြပုသည်ဴ ြပည်တွင်ဵ ေဆဵတက္ကသိုလ်တစ်ေုေုက ေပ်နှင်ဵသည်ဴ
ေေြေေဳ ေဆဵပညာဘွဲ့ ရရှိသူ၊

(ေ)

ေကာင်စီက

ေသိေမှတ်ြပုသည်ဴ

ြပည်ပေဆဵတက္ကသိုလ်တစ်ေုေုကြဖစ်ေစ၊

ေဆဵေကာလိပ်တစ်ေုေုက ြဖစ်ေစ ေပ်နှင်ဵသည်ဴ ေေြေေဳေဆဵပညာဘွဲ့ရရှိသူ၊
(ဂ)

ေကာင်စီက ေသိေမှတ်ြပုထာဵြေင်ဵမရှိသည်ဴ ြပည်ပေဆဵတက္ကသိုလ်တစ်ေုေုကြဖစ်ေစ၊
ေဆဵေကာလိပ်တစ်ေုေုကြဖစ်ေစ ေေြေေဳေဆဵပညာဘွဲ့ရရှိပပီဵ ေကာင်စီက ကျင်ဵပြပုလုပ်
ေသာ ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင် စာေမဵပွဲကို ေောင်ြမင်ပပီဵသူ။

၂၉။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၂၈ ေရ ေလျှာက်ထာဵသည်ဴ ေလျှာက်လာွှ ကို သတ်မှတ်
ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီစိစစ်ပပီဵ

မှတ်ပုဳတင်ေကကဵေပဵသွင်ဵေစ၍

ဆရာဝန်

မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ကို

ထုတေ
် ပဵြေင်ဵ သို့မဟုတ် ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵြပုနိုင်သည်။
၃၀။

(က) ေကာင်စီသည် မှတ်ပုဳတင်ဆရာဝန်တစ်ဦဵဦဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ေောက်ပါေေျက်တစ်ရပ်ရပ်
ေပါ်ေပါက်ေကကာင်ဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိရပါက မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵမှ ပယ်ဖျက်ရမည်(၁)

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ်

စိတ်ကိုေြပာင်ဵလဲေစေသာ

ေဆဵဝါဵသုဳဵစွဲေကကာင်ဵ

ေပါ်ေပါက်ြေင်ဵ၊
(၂)

ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ြဖငဴ် တရာဵရုဳဵ၏ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵကိုေဳရပပီဵ ယင်ဵြပစ်မှုသည်
ဆရာဝန်ေြဖစ် ဆက်လက်ထမ်ဵေဆာင်ရန်မသငဴ်ဟု ေကာင်စီက သတ်မှတ်ထာဵ
ေသာ ြပစ်မှုြဖစ်ြေင်ဵ၊

(၃)

ဆရာဝန်တစ်ဦဵ၏

ကျငဴ်ဝတ်သက
ိ ္ခာပျက်ယွင်ဵသည်ဟု

ေကာင်စီက

စစ်ေဆဵ

ပယ်ဖျက်ြေင်ဵေဳရေသာ

ဆရာဝန်

ေတွ့ရှိြေင်ဵ။
(ေ)

ပုဒ်မေွဲ

(က)

ေရ

ဆရာဝန်မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵမှ

တစ်ဦဵဦဵသည် ေပါ်ေပါက်ေဲဴေသာ ေေြေေေနမျာဵမှ ြပန်လည်ြပုြပင်ပပီဵ ြဖစ်သည်ဟု
ေဳယူပါက ဆရာဝန်မှတ်ပုဳတင် လက်မှတ်ရရှိရန် ေကာင်စီသို့ ြပန်လည် ေလျှာက်ထာဵ
နိုင်သည်။
(ဂ)

ေကာင်စီသည်

ပုဒ်မေွဲ

(ေ)

ေရ

ြပန်လည်ေလျှာက်ထာဵြေင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ စိစစ်၊ စစ်ေဆဵ၊ သုဳဵသပ်ပပီဵ ဆရာဝန်မှတ်ပုဳတင် လက်မှတ်ကို
ြပန်လည်ထတ
ု ်ေပဵြေင်ဵ သို့မဟုတ် ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 03.04.2020>
အခန်ဵ (၁၁)
ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီ အသိအြှတ်မပုမခင်ဵ
၃၁။

ြပည်တွင်ဵြပည်ပ ေဆဵတက္ကသိုလ်တစ်ေုေုက ေပ်နှင်ဵသည်ဴ ဘွဲ့လွန်ေဆဵပညာဘွဲ့ရရှိသူသည်
ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီ ေသိေမှတ်ြပုနိုင်ရန် ေကာင်စီသို့ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ ေလျှာက်ထာဵနိုင်
သည်။

၃၂။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၃၁ ေရ ေလျှာက်ထာဵသူမျာဵကို သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ
စိစစ်ပပီဵမှတ်ပုဳတင်ေကကဵေပဵသွင်ဵေစ၍

ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီရရှိေကကာင်ဵ

မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်ကို

ထုတေ
် ပဵြေင်ဵ သို့မဟုတ် ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵြပုနိုင်သည်။
အခန်ဵ (၁၂)
ေဆဵေုသခွင်ဴလိုင်စင်
၃၃။

(က) နိုင်ငဳသာဵမှတ်ပုဳတင်ဆရာဝန်သည်
ေရှာက်မှုလုပ်ငန်ဵကို

ေေနာက်တိုင်ဵေဆဵပညာြဖငဴ်

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လုပ
ိ ါက

ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်

ေေထွေထွေဆဵကုသေွင်ဴရရှိရန်

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ ေကာင်စီသို့ ေလျှာက်ထာဵရမည်။
(ေ)

ေကာင်စီသည် ပုဒ်မေွဲ (က) ေရ ေလျှာက်ထာဵေျက်ကို ရရှိသည်ေ
ဴ ေါ ေလုပ်ေမှုေဆာင်
ေဖွဲ့သို့ စိစစ်ရန် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵရမည်။
<ြပင်ဆင် 03.04.2020>

၃၄။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၃၃၊ ပုဒ်မေွဲ (က) ေရ ေလျှာက်ထာဵသည်ေ
ဴ လျှာက်လာွှ
ကိုစိစစ်ပပီဵ

လိင
ု ်စင်ေကကဵနှငဴ်

ေြောဵသတ်မှတ်ထာဵေသာ

ေေေကကဵေငွမျာဵေပဵသွင်ဵေစ၍

လိေ
ု ပ်ပါက ေရည်ေေျင်ဵ စစ်ေဆဵြေင်ဵြပုလုပ်ပပီဵ ေရည်ေေျင်ဵြပည်မ
ဴ ီလျှင် ေေထွေထွေဆဵ
ကုသေွင်ဴလိုင်စင်ကို

ထုတေ
် ပဵရမည်။

ေရည်ေေျင်ဵမြပည်မ
ဴ ီပါက

လိင
ု ်စင်ကို

ထုတေ
် ပဵရန်

ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။
၃၅။

ေေြေေဳေဆဵပညာဘွဲ့နှငဴ်

ေလာဵတူေဆဵပညာဘွဲ့ရ

သတ်မှတ်ေေထွေထွေဆဵကုသေွငဴ်လိုင်စင်ရရှိရန်

နိုင်ငဳြောဵသာဵဆရာဝန်သည်

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ

သီဵြောဵ

ေကာင်စီသို့

ေလျှာက်ထာဵရမည်။
<ြပင်ဆင် 03.04.2020>
၃၆။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည်

ပုဒ်မ

၃၅

ေရ

ေလျှာက်ထာဵသည်ဴ

ေလျှာက်လာွှ ကို

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ စိစစ်ပပီဵ လိင
ု ်စင်ေကကဵနှငဴ် ေြောဵသတ်မှတ်ထာဵေသာ ေေေကကဵ
ေငွမျာဵ ေပဵသွင်ဵေစ၍ ကုသေွင်ဴရှိေသာေနရာ၊ ေဒသနှငဴ် ေေျိန်ကာလမျာဵကို ကန့်သတ်လျက်
ကန့်သတ်ေေထွေထွေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ကို ထုတေ
် ပဵြေင်ဵ သို့မဟုတ် ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်
ြေင်ဵြပုနိုင်သည်။
၃၇။

ေေထွေထွေဆဵကုသေွင်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိထာဵသည်ဴ မှတ်ပုဳတင်ဆရာဝန်သည် ေထူဵေဆဵကုသေွင်ဴ
ေတွက် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေရည်ေေျင်ဵနှငဴ်ြပည်ဴစုဳပါက ေထူဵေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရရှိရန်
သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ ေကာင်စီသို့ ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်။

၃၈။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည်

ပုဒ်မ

၃၇

ေရ

ေလျှာက်ထာဵသည်ဴ

ေလျှာက်လာွှ ကိုစိစစ်ပပီဵ

လိင
ု ်စင်ေကကဵနှငဴ် ေြောဵသတ်မှတ်ထာဵေသာ ေေေကကဵေငွမျာဵေပဵသွင်ဵေစ၍ ေထူဵေဆဵကုသ
ေွင်ဴလိုင်စင်ကို ထုတေ
် ပဵြေင်ဵ သို့မဟုတ် ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
၃၉။

နိုင်ငဳြောဵသာဵေထူဵကုဆရာဝန်သည်

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

ေေနာက်တိုင်ဵေဆဵပညာြဖငဴ်

ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုလုပ်ငန်ဵကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်လုပ
ိ ါက သီဵြောဵ သတ်မှတ်ေထူဵ
ေဆဵကုသေွငဴ်လိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီေကာင်စီသို့ ေလျှာက်ထာဵရမည်။
<ြပင်ဆင် 03.04.2020>
၄၀။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၃၉ ေရ ေလျှာက်ထာဵသည်ဴ ေလျှာက်လာွှ ကို စိစစ်ပပီဵ
လိင
ု ်စင်ေကကဵနှငဴ် ေြောဵသတ်မှတ်ထာဵေသာ ေေေကကဵေငွမျာဵေပဵသွင်ဵေစ၍ ကုသေွင်ဴရှိေသာ
ေဆဵပညာဘာသာရပ်ေမျိုဵေစာဵ၊

ကုသေွင်ဴရှိေသာေနရာ၊

ေဒသနှငဴ်

ေေျိန်ကာလမျာဵကို

ကန့်သတ်လျက် သီဵြောဵ သတ်မှတ်ေထူဵေဆဵကုသေွငဴ်လိုင်စင်ကို ထုတေ
် ပဵြေင်ဵ သို့မဟုတ်
ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် 03.04.2020>
၄၁။

ေေြေေဳေဆဵပညာဘွဲ့

မရရှိေသာ်လည်ဵ

သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်ေလိက
ု ်

ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ

ကုသမှုေဆာင်ရွက်လုသ
ိ ူသည်

ကျွမ်ဵကျင်ဘွဲ့တစ်ေုေုရရှိပပီဵ
ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ

ကျွမ်ဵကျင်

လိင
ု ်စင်ကို သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ ေကာင်စီသို့ ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်။
၄၂။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၄၁ ေရ ေလျှာက်ထာဵသည်ဴ ေလျှာက်လာွှ ကို စိစစ်ပပီဵ
လိေ
ု ပ်ပါက

ေရည်ေေျင်ဵစစ်ေဆဵရန်၊

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ေရည်ေေျင်ဵြပည်ဴမီလျှင်

ေေေကကဵေငွမျာဵေပဵသွင်ဵေစလျက်

လိင
ု ်စင်ေကကဵနှငဴ်

ကုသေွင်ဴရှိသည်ဴ

ေြောဵ

ပညာရပ်ဆိုင်ရာ

နယ်ပယ်သတ်မှတ်၍ ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်ဵကျင်လုင
ိ ်စင်ကို ထုတေ
် ပဵနိုင်သည်။ ေရည်ေေျင်ဵ
မြပည်မ
ဴ ီပါက လိင
ု ်စင်ကို ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်ရမည်။
၄၃။

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင် ရရှိသူသည် လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵပပီဵေနာက် မိမိ၏ ေဆဵကုသည်ဴ
လုပ်ငန်ဵကို ဆက်လက်လပ
ု ်ကိုင်လုပ
ိ ါက သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် လိင
ု ်စင်သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ
သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ ေကာင်စီသို့ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ ေလျှာက်ထာဵဆဲကာလေတွင်ဵ
ယင်ဵ၏ ေဆဵကုသမှု လုပ်ငန်ဵမျာဵသည် တရာဵဝင်ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵဟု မှတ်ယူရမည်။

၄၄။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၄၃ ေရ ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန်
ေလျှာက်ထာဵသည်ဴေလျှာက်လာွှ ကို

သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ

စိစစ်ပပီဵ

သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴ

ေပဵြေင်ဵ သို့မဟုတ် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
၄၅။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည်

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရ

ေောက်ပါေေျက်တစ်ရပ်ရပ်ေပါ်ေပါက်ေကကာင်ဵ

ဆရာဝန်တစ်ဦဵဦဵနှငဴ်

စစ်ေဆဵေတွ့ရှိပါက

ပတ်သက်၍

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ကို

ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ သို့မဟုတ် ကာလေကန့်ေသတ်ြဖင်ဴ ရုပ်သမ
ိ ်ဵြေင်ဵြပုနိုင်သည်-

(က) ဆရာဝန်မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵမှ ပယ်ဖျက်ေဳရြေင်ဵ၊
(ေ)

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ကိုယ်ေဂေါကျန်ဵမာကကဳဴေိုင်မှုမရှိြေင်ဵေကကာင်ဴ ဆရာဝန်တစ်ဦဵ၏
လုပ်ငန်ဵ တာဝန်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်ဵမရှိြေင်ဵ၊

(ဂ)

ဆရာဝန်တစ်ဦဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ေပါဴေလျာဴစွာ ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(ဃ) ဆရာဝန်တစ်ဦဵ၏ လိက
ု ်နာရမည်ဴ ကျင်ဴဝတ်သက
ိ ္ခာနှငဴ်ေညီ လိက
ု ်နာေစာင်ဴထိန်ဵမှုမရှိြေင်ဵ၊
(င)

ဆရာဝန်တစ်ဦဵ၏ ေရည်ေေသွဵနှငဴ်ေညီ လုပ်ေဆာင်နိုင်စွမ်ဵမရှိြေင်ဵ၊

(စ)

ေကာင်စီက သတ်မှတ်ေသာကာလေတွင်ဵ လုေ
ဳ လာက်ေသာ ေေကကာင်ဵြပေျက်မရှိဘဲ
ေဆဵကုသေွင်ဴ လိင
ု ်စင် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴရန် ပျက်ကွက်ြေင်ဵ၊

(ဆ)

ေကာင်စီက ေသိေမှတ်မြပုေသာ ဘွဲ့၊ ဒီဂရီ၊ ေဆင်ဴ၊ ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်မျာဵကို
မိမိ၏ ေမည်နှငဴ်ယှဉ်တွဲ၍ ေဖာ်ြပြေင်ဵ။
အခန်ဵ (၁၃)

ြှတ်ပုဳတင်ဆရာဝန်နှငဴ် ေဆဵေုသခွင်ဴလိုင်စင်ရဆရာဝန်၏ တာဝန်နှငဴ်ရပိုင်ခွင်ဴြျောဵ
၄၆။

မှတ်ပုဳတင်ဆရာဝန်နှငဴ် ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရ ဆရာဝန်မျာဵသည်(က) ဤဥပေဒေရ ထုတြ် ပန်ေသာ ေမိန့်ေကကာ်ြငာစာ၊ ေမိန့်၊ ညွှန်ကကာဵေျက်နှငဴ် လုပ်ထဳဵု
လုပ်နည်ဵမျာဵ ကို လိက
ု ်နာရမည်။
(ေ)

ေကာင်စီက သတ်မှတ်သည်ဴ ဆရာဝန်၏ ကျင်ဴဝတ်သက
ိ ္ခာမျာဵကို လိက
ု ်နာေစာင်ဴထိန်ဵ
ရမည်။

(ဂ)

ေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ တိုဵတက်ေောင်ြမင်ေစေရဵေတွက် ေကာင်စီသို့ ေကကဳြပု
ေွင်ဴရှိသည်။

(ဃ) မိမိ၏နစ်နာေျက်မျာဵကို

ေကာင်စီသို့

တင်ြပေွင်ဴရှိသည်ေ
ဴ ြပင်

ေကာင်စီ၏ေကကဳဉာဏ်

ကိုလည်ဵ ရယူနိုင်ေွင်ဴရှိသည်။
၄၇။

(က) မှတ်ပုဳတင်ဆရာဝန်သည်

ေကာင်စီဝင်

ေရွဵေျယ်တင်ေြမှာက်ရာတွင်

ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ေွင်ဴ

ရှိသည်။
(ေ)

နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမဟုတ်သည်ဴ

မှတ်ပုဳတင်ဆရာဝန်သည်

ေကာင်စီကသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

ေရည်ေေျင်ဵ ြပည်မ
ဴ ီလျှင် ေကာင်စီဝင်ေြဖစ် ေရွဵေျယ်တင်ေြမှာက်ေဳပိုင်ေွင်ဴရှိသည်။
၄၈။

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရ ဆရာဝန်သည်(က) မိမိရရှိထာဵေသာ ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင် ေမျိုဵေစာဵေရ ေဆဵကုသြေင်ဵကို သတ်မှတ်
ေျက်မျာဵနှငဴ် ေညီ ေဆာင်ရွက်ေွင်ဴ ရှိသည်။
(ေ)

မိမိရရှိထာဵေသာ ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴရန် သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ေညီ
ေကာင်စီသို့ ေလျှာက်ထာဵေွင်ဴ ရှိသည်။

အခန်ဵ (၁၄)
စီြဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵလြ်ဵအရ အေရဵယူမခင်ဵ
၄၉။

ေကာင်စီသည်

မိမိကိုယ်တိုင်သရ
ိ ှိ၍ြဖစ်ေစ၊

မှတ်ပုဳတင်ဆရာဝန်

သို့မဟုတ်

သတင်ဵေပဵတိုင်ကကာဵသူက

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရသူတစ်ဦဵဦဵောဵ

တိုင်ကကာဵ၍ြဖစ်ေစ
စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရန်

ေေကကာင်ဵေပါ်ေပါက်လျှင် ေကာင်စီဝင်တစ်ဦဵဦဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာပညာရှင် ေနည်ဵဆုဳဵနှစ်ဦဵ
ပါဝင်ေသာ စုဳစမ်ဵစစ် ေဆဵေရဵေဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵတာဝန်ေပဵေပ်ရမည်။
၅၀။

ပုဒ်မ ၄၉ ေရ ဖွဲ့စည်ဵတာဝန်ေပဵေပ်ြေင်ဵေဳရေသာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵေဖွဲ့သည် သတ်မှတ်ေျက်
မျာဵနှငဴ်ေညီ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵပပီဵ သုဳဵသပ်ေျက်၊ ေကကဳြပုေျက်တန
ို့ ှငဴ်ေတူ ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သို့
တင်ြပရမည်။

၅၁။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့သည် စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵေဖွဲ့၏ တင်ြပေျက်ကို စိစစ်ပပီဵ ေတွ့ရှိေျက်မျာဵ
ေရ ေကာင်စီ၏သေဘာတူညီေျက်ြဖင်ဴ ေောက်ပါေေရဵယူေဆာင်ရွက်မှု တစ်ေုေုကိုြပုလုပ်နိုင်
သည်(က) သတိေပဵြေင်ဵ၊
(ေ)

ေဆဵကုသေွင်ဴ လိင
ု ်စင်ကို ကာလေကန့်ေသတ်ြဖင်ဴ ရုပ်သမ
ိ ်ဵြေင်ဵ၊

(ဂ)

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ၊

(ဃ) မှတ်ပုဳတင် ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ။
အခန်ဵ (၁၅)
အယူခဳမခင်ဵ
၅၂။

ေလုပ်ေမှုေဆာင်ေဖွဲ့က ပုဒ်မ ၂၉၊ ပုဒ်မ ၃၂၊ ပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မ ၄၀၊ ပုဒ်မ၄၂၊
ပုဒ်မ

၄၄၊

ပုဒ်မ

၄၅

သို့မဟုတ်

ပုဒ်မ

၅၁

ေရြပုလုပ်သည်ဴ

ေဆာင်ရွက်မှုတစ်ေုေုကို

မေကျနပ်သူသည် ယင်ဵဆုဳဵြဖတ်ေျက် ေျမှတ်ေသာေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၉၀ ေတွင်ဵ ေကာင်စီသို့
ေယူေဳနိုင်သည်။
၅၃။

ပုဒ်မ ၅၂ ေရ ေယူေဳရာတွင် ေျမှတ်ေသာ ေကာင်စီ၏ဆုဳဵြဖတ်ေျက်သည် ေပပီဵေြပတ်ြဖစ်ေစရ
မည်။
အခန်ဵ (၁၆)
တာဵမြစ်ချေေ်နှငဴ်မပစ်ဒဏ်ြျောဵ

၅၄။

မည်သူမျှ ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်မရှိဘဲ ေဆဵကုသြေင်ဵ မြပုရ။

၅၅။

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရသူ

မည်သူမျှေေနာက်တိုင်ဵေဆဵပညာြဖငဴ်

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင်

သက်ဆိုင်ရာ

ေစာငဴ်ေရှာက်မှုလပ
ု ်ငန်ဵေလိုက်

ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု

ေေနာက်တိုင်ဵေဆဵပညာြဖငဴ်

ကျွမ်ဵကျင်မှုရှိေကကာင်ဵ

သက်ဆိုင်ရာဌာန၊

ကျန်ဵမာေရဵ
ေဖွဲ့ေစည်ဵက

ထုတေ
် ပဵသည်ဴ လိင
ု ်စင်၊ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်၊ ေွင်ဴြပုေျက်၊ သင်တန်ဵဆင်ဵလက်မှတ် သို့မဟုတ်
ေေထာက်ေထာဵရရှိသူမှ ေပ ေြောဵသူကို တာဝန်ေပဵေဆာင်ရွက်ေစြေင်ဵမြပုရ။
<ြပင်ဆင် 03.04.2020>
၅၆။

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရသူ မည်သူမျှ(က) ေကာင်စီက ထုတေ
် ပဵသည်ဴ လိင
ု ်စင်ပါ ေွင်ဴြပုသည်ေ
ဴ ဆဵကုသြေင်ဵ ေမျိုဵေစာဵမှေပ
ေြောဵေဆဵ ကုသြေင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵမြပုရ။
(ေ)

ေကာင်စီကထုတေ
် ပဵသည်ဴ

လိင
ု ်စင်ပါကန့်သတ်ေျက်မျာဵကို

ကျူဵလွန်ေဖာက်ဖျက်

ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ မြပုရ။
၅၇။

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရသူ မည်သူမျှေကာင်စီက ေသိေမှတ်မြပုေသာ ဘွဲ့၊ ဒီဂရီ၊ ေဆင်ဴ၊
ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်မျာဵကို မိမိ၏ေမည်နှငဴ်ယှဉ်တွဲ၍ ေဖာ်ြပြေင်ဵမြပုရ။

၅၈။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၄ ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵ
ေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို ေနည်ဵဆုဳဵ တစ်နှစ်မှ ေမျာဵဆုဳဵ ငါဵနှစ်ေထိ ေထာင်ဒဏ်ေျမှတ်ရမည်ြဴ ပင်
ေငွဒဏ် လည်ဵေျမှတ်နိုင်သည်။

၅၉။

မည်သည်ေ
ဴ ဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရ ဆရာဝန်မဆို ပုဒ်မ ၅၅ ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵ
လွန်ေကကာင်ဵြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို ကျပ်ငါဵသိန်ဵေောက်မေလျာဴေသာေငွဒဏ်
ေျမှတ် ရမည်။

၆၀။

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရရှိသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၆ ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်
ေကကာင်ဵြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို

သုဳဵနှစ်ေထိ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်

ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လဳဵု ြဖစ်ေစ ေျမှတ်ရမည်။
၆၁။

ေဆဵကုသေွင်ဴ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူ

မည်သူမဆို

ပုဒ်မ

၅၇

ပါ

တာဵြမစ်ေျက်ကို

ေဖာက်ဖျက်

ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို ေြောက်လေထိ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊
ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လဳဵု ြဖစ်ေစ ေျမှတ်ရမည်။
အခန်ဵ (၁၇)
အေထွေထွ
၆၂။

ေဆဵကုသေွင်ဴလိုင်စင်ရသူ

ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ေရဵထိဵု ြေင်ဵမရှိေသာ

ေဆဵလက်မှတ်နှငဴ်

ေဆဵဘက်ဆင
ို ်ရာ ေေထာက်ေထာဵမျာဵသည် တရာဵဝင်ြဖစ်သည်ဟု မမှတ်ယူရ။

၆၃။

ေဆဵကုသေွင်ဴ လိင
ု ်စင်ရသူတစ်ဦဵဦဵသည် လူနာေကျိုဵေတွက် ၎င်ဵ၏ သေဘာတူညီေျက်ြဖင်ဴ
ေဆဵပညာရပ်ဆိုင်ရာ ထိက
ု ်သင်ဴေသာ သတိြပုြေင်ဵြဖင်ဴ ဆုဳဵြဖတ်၍ ဆရာဝန်ကျင်ဴဝတ်နှငဴ်ေညီ
ေဆာင်ရွက်ေဲဴလျှင် ယင်ဵေဆာင်ရွက်ေျက်ကို ေပါဴေလျာဴစွာ ေဆာင်ရွက်သည်ဟု မမှတ်ယူရ။

၆၄။

ဤဥပေဒေရ

ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူကို

မှတ်ပုဳတင်ဆရာဝန်ြဖစ်ပါက

တရာဵစွဲဆိုြေင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

သက်ဆိုင်ရာေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵသည်

တရာဵစွဲဆိုေဳရသူသည်
ေကာင်စီသို့

ေသိေပဵ

ေေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
၆၅။

ြမန်မာနိုင်ငဳ ေဆဵေကာင်စီဥပေဒ (နိုင်ငဳေတာ်ေေဵေျမ်ဵသာယာေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵေကာင်စီ ဥပေဒ
ေမှတ် ၁/၂၀၀၀) ေရ ထုတြ် ပန်ေဲဴေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ ေမိန့်နှငဴ်ညွှန်ကကာဵေျက်မျာဵသည်
ဤဥပေဒနှငဴ် မဆန့်ကျင်သေရွ့ ဆက်လက်ကျင်ဴသုဳဵနိုင်သည်။

၆၆။

ေကာင်စီသည် ြမန်မာနိုင်ငဳေဆဵေကာင်စီဥပေဒ (နိုင်ငဳေတာ်ေေဵေျမ်ဵသာယာေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵ
ေကာင်စီဥပေဒေမှတ်

၁/၂၀၀၀)

ေရ

ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ

ေကာင်စီပိုင်ရန်ပုဳေငွမျာဵကို

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေရွှေ့ေြပာင်ဵနိုင်ေသာပစ္စညဵ် နှငဴ် မေရွှေ့ေြပာင်ဵနိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊
ေဆာင်ရွက်ဆဲလပ
ု ်ငန်ဵမျာဵကိုလည်ေကာင်ဵ၊ ေဆာင်ရွက်ပပီဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ရရန်
ပိုင်ေွင်ဴနှငဴ်ေပဵရန်တာဝန် မျာဵကို လည်ဵေကာင်ဵ ေသီဵသီဵ ဆက်ေဳရမည်။
၆၇။

ြမန်မာနိုင်ငဳေဆဵေကာင်စီဥပေဒ (နိုင်ငဳေတာ်ေေဵေျမ်ဵသာယာေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵေကာင်စီဥပေဒ
ေမှတ် ၁/၂၀၀၀) ေရ ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငဳ ေဆဵေကာင်စီသည် ဤဥပေဒ
ေရ ေကာင်စီမဖွဲ့စည်ဵမီ ယင်ဵ၏တာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ေွင်ဴမျာဵကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၆၈။

ေကာင်စီသည်

ေမိန့်ေကကာ်ြငာစာ၊

ေမိန့်၊

ညွှန်ကကာဵေျက်နှငဴ်

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို

ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။
၆၉။

ြမန်မာနိုင်ငဳေဆဵေကာင်စီဥပေဒ (နိုင်ငဳေတာ်ေေဵေျမ်ဵသာယာေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵေကာင်စီဥပေဒ
ေမှတ် ၁/၂၀၀၀) ကို ဤဥပေဒြဖင်ဴ ရုပ်သိမ်ဵလိက
ု ်သည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳေေြေေဳဥပေဒေရ ကျွန်ုပ် လက်မှတ်ေရဵထိဵု သည်။

(ပုဳ) သိန်ဵစိန်
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်

