နိုင်ငဳေော်ငငိမ်ဝပ်ပိပပာဵမှုေည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့
ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာေကာင်စီဥပေေ
(နိုင်ငဳေော်ငငိမ်ဝပ်ပိပပာဵမှုေည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့ဥပေေအမှေ် ၉/ ၉၅)
၁၃၅၇ခုနှစ်၊ သီေင်ဵကျွေ်လပပညဴ်ေကျော် ၁၁ ရက်
(၁၉၉၅ခုနှစ်၊ ေအာက်ေိုဘာလ ၁၉ ရက်)
[ ပပင်ဆင် : ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ ]
နိုင်ငဳေော်ငငိမ်ဝပ်ပိြပာဵမှုေည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့သည်ေအာက်ပါဥပေေကိုြပဋ္ဌာန်ဵလိက
ု ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အမည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပပချေက်
၁။

ဤဥပေေကို ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာေကာင်စီဥပေေ ဟုေေါ်ေွင်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေေေွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအေိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်
ေစရမည်(က) ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုသည်မှာ
ေွဲစိေ်ြေင်ဵ၊

ေရာဂါရှာေဖွြေင်ဵနှငဴ်

ေိရစ္ဆာန်မျာဵကို

ေရာဂါကာကွယ်ြေင်ဵ၊

ေိရစ္ဆာန်ထက
ွ ်ပစ္စညဵ် မျာဵကို

ကုသြေင်ဵ၊

စစ်ေဆဵြေင်ဵဆိုင်ရာ

အေေ်ပညာမျာဵပါဝင်ေသာ ေဆဵပညာကိုဆိုသည်၊
(ေ)

ေကာင်စီဆိုသည်မှာ ဤဥပေေအရဖွဲ့စည်ဵသညဴ် ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာေကာင်စီကိုဆိုသည်၊

(ဂ)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာ၀န် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေေအရ မှေ်ပုဳေင်ထာဵသညဴ် ေိရစ္ဆာန်
ေဆဵပညာဘွဲ့ ရရှိသူကိုဆိုသည်၊

(ဃ) မှေ်ပုဳေင်လက်မှေ်ဆိုသည်မှာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်အြဖစ် မှေ်ပုဳေင်ေွငဴ်ရရှိသူအာဵ
ေကာင်စီကထုေေ
် ပဵသညဴ် လက်မှေ်ကိုဆိုသည်၊
(င)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ အေောက်အကူပပု အေေ်ပညာ ဆိုသည်မှာ ေိရစ္ဆာန်
ေဆဵပညာနှငဴ် ဆက်နွယ်သညဴ် ေိရစ္ဆာန်အစာဵအစာ၊ ေဆဵဝါဵနှငဴ်ေမွဵြမူေရဵဆိုင်ရာေို့
အေွက် အေထာက်အကူြပု သညဴ် အေေ်ပညာကို ဆိုသည်၊

(စ)

ခွငဴ်ပပုလက်မှေ် ဆိုသည်မှာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ အေထာက်အကူြပု အေေ်
ပညာေစ်ရပ်ရပ်ကို အသုဳဵေျလုပ်ကိုင်ေွငဴ်ရရှိသူအာဵ ေကာင်စီကထုေ်ေပဵသညဴ် လက်မှေ်
ကိုဆိုသည်။
<ြပင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >

အခန်ဵ(၂)
ရည်ရွယ်ချေက်မျောဵ
၃။

ဤဥပေေ၏ရည်ရွယ်ေျက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအေိုင်ဵြဖစ်သည်(က) ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်မျာဵ၊ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ အေထာက်အကူြပုအေေ်
ပညာ

ေစ်ရပ်ရပ်ကို

အသုဳဵေျလုပ်ကိုင်သူမျာဵ

စုစည်ဵ၍

ေိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်

ဖွဳ့ငဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက် နိုင်ရန်၊
(ေ)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်မျာဵနှငဴ် ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ အေထာက်အကူြပုအေေ်
ပညာေစ်ရပ်ရပ်ကို အသုဳဵေျလုပ်ကိုင်သူေအ
ို့ ာဵ ယင်ဵေို့နှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကျငဴ်ဝေ်နှငဴ်
စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိက
ု ်နာေစာငဴ်ထိန်ဵေစ ရန်၊

(ဂ)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာသင်ကကာဵေရဵနှငဴ် ေေေ်မီေိုဵေက်ေရဵေို့အေွက် အေထာက်အကူြပု
နိုင်ရန်၊

(ဃ) ေိရစ္ဆာန်ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ကုသေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖွဳ့ငဖိုဵေိုဵေက်ေရဵအေွက် အကကဳြပုနိုင်ရန်၊
(င)

ေိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ငဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵ
မျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်။
<ြပင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >
အခန်ဵ(၃)
ေကာင်စီဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ

၄။

ေမွဵြမူေရဵ၊ ေရလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေကျဵလက်ေေသဖွဳ့ငဖိုဵေရဵ၀န်ကကီဵဌာန ဝန်ကကီဵသည် အစိုဵရအဖွဲ့၏
သေဘာေူညီေျက်ြဖငဴ်

ေအာက်ပါ

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵပါဝင်ေသာ

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာေကာင်စီကို

ဖွဲ့စည်ဵရမည်-

(က)

(ေ)

(ဂ)

ေမွဵြမူေရဵ၊ ေရလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေကျဵလက်ေေသဖွဳ့ငဖိုဵေရဵ၀န်ကကီဵဌာန
ဝန်ကကီဵက ောဝန်ေပဵအပ်သညဴ် ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန် ၁ ဦဵ
ေမွဵြမူေရဵ၊ ေရလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေကျဵလက်ေေသဖွဳ့ငဖိုဵေရဵ၀န်ကကီဵဌာန
ဝန်ကကီဵက ောဝန်ေပဵအပ်သညဴ် ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန် ၆ ဦဵ
ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်မျာဵက မိမိေို့အနက်မှ ေရွဵေကာက်
ေင်ေြမြှောက် သူ ၇ ဦဵ

(ဃ) ဤဥပေေအရ ေန့်အပ်ောဝန်ေပဵသညဴ် မှေ်ပုဳေင်အရာရှိ

ဥက္ကဋ္ဌ

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ
အေွင်ဵေရဵမှူဵ

၅။

ေကာင်စီသည် ေကာင်စီဝင်ေစ်ဦဵဦဵအာဵ ဘဏ္ဍာေရဵမှူဵအြဖစ် ောဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။ ယင်ဵသို့
ောဝန်ေပဵအပ်ြေင်ဵမရှိလျှင် ေကာင်စီအေွင်ဵေရဵမှူဵသည် ဘဏ္ဍာေရဵမှူဵအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရ
မည်။

၆။

ေကာင်စီသည် စဉ်ဆက်မြပေ် ဆက်ေဳေဆာင်ရွက်ပိုင်ေွငဴ်၊ ကိုယ်ပိုင်ေဳဆိပ်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ပိုင်ေွငဴ်၊
ေရာဵစွဲဆိုနိုင်ေွငဴ်နှငဴ် ေရာဵစွဲဆိုေဳနိုင်ေွငဴ်ရှိသည်။

၇။

(က) ေကာင်စီ၏သက်ေမ်ဵသည် စေင်ဖွဲ့စည်ဵသညဴ် ေန့မှစ၍ ေစ်ကကိမ်လျှင် ၄ နှစ်ြဖစ်သည်၊
(ေ)

ေကာင်စီဝင်မျာဵ၏ သက်ေမ်ဵသည် ေကာင်စီ၏သက်ေမ်ဵနှငဴ် အညီြဖစ်သည်၊

(ဂ)

ေကာင်စီဝင်ေစ်ဦဵသည်

ေကာင်စီဝင်သက်ေမ်ဵေစ်ဆက်ေည်ဵ

နှစ်ကကိမ်အထိသာ

ေကာင်စီဝင်အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေွငဴ်ရှိသည်၊
(ဃ) ေကာင်စီဝင်ေစ်ဦဵဦဵ၏ ေနရာလစ်လပ်သညဴအ
် ေါ ေမွဵြမူေရဵ၊ ေရလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေကျဵလက်
ေေသဖွဳ့ငဖိုဵေရဵ၀န်ကကီဵဌာနဝန်ကကီဵက

ောဝန်ေပဵအပ်သညဴေ
် ကာင်စီဝင်ေနရာြဖစ်လျှင်

အစာဵထိဵု ောဝန် ေပဵအပ်ရမည်။ ေရွဵေကာက်ေင် ေြမြှောက်ထာဵသညဴ် ေကာင်စီဝင်ေနရာ
ြဖစ်လျှင် အစာဵထိုဵေရွဵေကာက်ေင်ေြမြှောက်ရမည်၊
(င)

ပုေ်မေွဲ(ဃ)အရ

အစာဵထိုဵောဝန်ေပဵအပ်ြေင်ဵ

သို့မဟုေ်

ေရွဵေကာက်ေင်ေြမြှောက်

ြေင်ဵေဳရေသာေကာင်စီဝင်၏ သက်ေမ်ဵသည် လက်ရှိေကာင်စီသက်ေမ်ဵ ကုန်ဆုဳဵေျိန်
အထိသာြဖစ်ေစရမည်၊
(စ)

ေကာင်စီသည်

သက်ေမ်ဵကုန်ဆုဳဵသညဴအ
် ေါ

ေကာင်စီအသစ်ဖွဲ့စည်ဵငပီဵသည်အထိ

လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵကိုထမ်ဵေဆာင်ရမည်။
<ြပင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >
၈။

ေကာင်စီ၏ေရွဵေကာက်ေင်ေြမြှောက်ြေင်ဵဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵ၊ အစည်ဵအေဝဵကျင်ဵပြေင်ဵဆိုင်ရာ
ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ် ေငွေကကဵဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵကို သေ်မှေ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၉။

ေအာက်ပါ အေကကာင်ဵေစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါက်သညဴအ
် ေါ ေကာင်စီဝင်ေစ်ဦဵသည် ေကာင်စီဝင်
အြဖစ်မှ ရပ်စဲငပီဵြဖစ်ေစရမည်(က) နုေ်ထွက်ြေင်ဵ၊
(ေ)

မှေ်ပုဳေင်စာရင်ဵမှ ပယ်ဖျက်ေဳရြေင်ဵ သို့မဟုေ် ကာလအကန့်အသေ်ြဖငဴ် ရုပ်သိမ်ဵေဳထာဵ
ရြေင်ဵ၊

(ဂ)

ေကာင်စီထေ
ဳ ွငဴ်ပန်ြေင်ဵမရှိဘဲ ေကာင်စီအစည်ဵအေဝဵေက်ေရာက်ရန် ေစ်ဆက်ေည်ဵ ၃
ကကိမ် ပျက်ကွက်ြေင်ဵ၊

(ဃ) ေကာင်စီ၏ ေွငဴ်ြပုေျက်မရရှိဘဲ ေစ်ဆက်ေည်ဵ ၆ လထက်ေကျာ်လန
ွ ်၍ ြပည်ပသို့
ထွက်ေွာသွာဵ ြေင်ဵ၊
(င)

စိေ်ေပါဴသွပ်ြေင်ဵ၊ ေသဆုဳဵြေင်ဵ၊

(စ)

ကျငဴ်ဝေ်သက
ိ ္ခာ ပျက်ကွက်သည်ဟုေကာင်စီက စစ်ေဆဵေေွ့ရှိြေင်ဵ၊

(ဆ)

ေကာင်စီက ေပဵအပ်ေသာော၀န်မျာဵကို ထမ်ဵေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ြေင်ဵ။
<ြပင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >
အခန်ဵ(၄)
ေကာင်စီ၏ ောဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျောဵ

၁၀။

ေကာင်စီ၏ ောဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ေွငဴ်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအေိုင်ဵြဖစ်သည်(က) ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်အြဖစ် မှေ်ပုဳေင်ေွငဴ်ေလျှာက်ထာဵမှုမျာဵကို စိစစ်၍ မှေ်ပုဳေင်
လက်မှေ် ထုေေ
် ပဵြေင်ဵ၊
(ေ)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ အေထာက်အကူြပုအေေ်ပညာေစ်ရပ်ရပ်ကို အသုဳဵေျလုပ်
ကိုင်ေွငဴရ
် ရှိရန် ေလျှာက်ထာဵမှု မျာဵကို စိစစ်၍ ေွငဴ်ြပုလက်မှေ် ထုေေ
် ပဵြေင်ဵ၊

(ဂ)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်မျာဵ လိက
ု ်နာရမညဴက
် ျငဴ်ဝေ်မျာဵကို သေ်မှေ်ြေင်ဵ၊

(ဃ) ကျငဴ်ဝေ်ေဖာက်ဖျက်ေသာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်ကို အေရဵယူြေင်ဵ၊
(င)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ အေထာက်အကူြပုအေေ်ပညာေစ်ရပ်ရပ်ကို အသုဳဵေျလုပ်
ကိုင်ေွငဴ်ရရှိသူမျာဵ လိက
ု ်နာရမညဴ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို သေ်မှေ်ြေင်ဵ၊

(စ)

စည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်ေသာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ အေထာက်အကူြပုအေေ်ပညာ
ေစ်ရပ်ရပ်ကို အသုဳဵေျလုပ်ကိုင်ေွငဴ်ရရှိသူကို အေရဵယူြေင်ဵ၊

(ဆ)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာသင်ကကာဵေရဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵသို့ လိအ
ု ပ်
သညဴ် အကကဳြပုေျက်မျာဵ ေင်ြပြေင်ဵ၊

(ဇ)

နိုင်ငဳေော်ကအပ်နှင်ဵေသာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဘွဲ့နှငဴ်ဘွဲ့လွန်မျာဵ၊ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာ
ဆိုင်ရာ အေထာက်အကူြပု အေေ်ပညာအေွက် ေပဵအပ်ေသာဘွဲ့နှငဴ် ဘွဲ့လွန်မျာဵကို
နိုင်ငဳြောဵေိုင်ဵြပည်မျာဵက အသိအမှေ်ြပုေရဵအေွက် ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(ဈ)

နိုင်ငဳြောဵေိုင်ဵြပည်မျာဵက အပ်နှင်ဵေသာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဘွဲ့နှငဴ် ေီပလိုမာမျာဵကို
အသိအမှေ် ြပုြေင်ဵ၊ ထိသ
ု ို့အသိအမှေ်ြပုေရဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ဆိုင်ရာေက္ကသိုလ်ေင
ွ ်
သင်ကကာဵပို့ေျသညဴ် ပညာရပ်မျာဵကို အကဲြဖေ်နိုင်ရန် လိအ
ု ပ်သညဴ် အေျက်အလက်မျာဵကို
ေောင်ဵယူ စိစစ်ြေင်ဵ၊

(ည)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာ ေေေ်မီေိုဵေက်ေရဵကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊
အစိုဵရမဟုေ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ြေင်ဵ၊ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊

(ဋ)

ေိရစ္ဆာန်ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်

ကုသေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

နိုင်ငဳေော်၏လိအ
ု ပ်ေျက်နှငဴ်အညီ

ေိုဵေက် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသို့ လိအ
ု ပ်သညဴ်
အကကဳြပုေျက်မျာဵ ေင်ြပြေင်ဵ၊
(ဌ)

ေိရစ္ဆာန် ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ငဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရာေွင် ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကု
ဆရာဝန်

မျာဵအေွက်

လိအ
ု ပ်မညဴေ
် ိရစ္ဆာန်ေဆဵဝါဵမျာဵ၊

ကိရိယာေန်ဆာပလာမျာဵ၊

စာအုပ်စာေမ်ဵ မျာဵကို ြပည်ပမှဝယ်ယူရရှိနိုင်ေရဵအေွက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန၊
အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ညြှေန
ိ ှိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(ဍ)

လိအ
ု ပ်ေသာေကာ်မေီမျာဵ၊ အဖွဲ့မျာဵကို ဖွဲ့စည်ဵ၍ ယင်ဵေို့၏ ောဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ေွငဴ်မျာဵ
ကို သေ်မှေ်ြေင်ဵ။
<ြပင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >
အခန်ဵ(၅)
ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်အပဖစ် မှေ်ပုဳေင်ပခင်ဵ

၁၁။

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်အြဖစ် မှေ်ပုဳေင်ေွငဴ်ရရှိလိုသူ နိုင်ငဳသာဵသည် ေအာက်ပါအရည်အေျင်ဵ
ေစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် ကိုက်ညပ
ီ ါက မှေ်ပုဳေင်ေပဵရန် ေကာင်စီသို့ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်(က) ေကာင်စီကအသိအမှေ်ြပုသညဴ် ြပည်ေွင်ဵေက္ကသိုလ်ေစ်ေုေုမှ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဘွဲ့
သို့မဟုေ် အလာဵေူဘွဲ့ ရရှိသူ၊
(ေ)

ေကာင်စီကအသိအမှေ်ြပုသညဴ်

ြပည်ပေက္ကသိုလ်ေစ်ေုေုမှ

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဘွဲ့

နှငဴ်အလာဵေူဘွဲ့ရရှိသူ။
<ြပင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >
၁၁-က။ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်အြဖစ် မှေ်ပုဳေင်ေွငဴ်ရရှိလိုသူ နိုင်ငဳြောဵသာဵသည် ေအာက်ပါအရည်
အေျင်ဵေစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် ကိုက်ညပ
ီ ါက မှေ်ပုဳေင်ေွငဴ်ြပုရန် ေကာင်စီသို့ေလျှာက်ထာဵရမည်(က) ေကာင်စီက အသိအမှေ်ြပုသညဴြ် ပည်ပေက္ကသိုလ်ေစ်ေုေုမှ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဘွဲ့နှငဴ်
အလာဵေူဘွဲ့ရရှိသူ၊
(ေ)

ေကာင်စီကအသိအမှေ်ြပုထာဵြေင်ဵ မရှိသညဴြ် ပည်ပေက္ကသိုလ်ေစ်ေုေုမှ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵ
ပညာဘွဲ့

နှငဴ်

အလာဵေူဘွဲ့ရရှိငပီဵ

ေကာင်စီကကျင်ဵပြပုလုပ်ေသာအရည်အေျင်ဵစစ်

စာေမဵပွဲကိေ
ု အာင်ြမင်သူ။
<ြပင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >
၁၂။

ေကာင်စီသည် ေလျှာက်ထာဵသူ၏ ေလျှာက်လာွှ ကို စိစစ်ငပီဵ သေ်မှေ်ေျက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညပ
ီ ါက
ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ(က) မှေ်ပုဳေင်ေွငဴ်ြပုရမည်၊

(ေ)

သေ်မှေ်ထာဵသညဴ် မှေ်ပုဳေင်ေကကဵကို ေပဵသွင်ဵေစရမည်၊

(ဂ)

မှေ်ပုဳေင်စာရင်ဵေွင် အမည်ေရဵသွင်ဵငပီဵ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန် မှေ်ပုဳေင်လက်မှေ်
ကို ထုေေ
် ပဵရမည်။

၁၃။

(က) ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန် မှေ်ပုဳေင်လက်မှေ် သက်ေမ်ဵကုန်ဆုဳဵသြဖငဴ် သက်ေမ်ဵ
ေိုဵြမြှေငဴ်လသ
ို ူသည် သေ်မှေ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေကာင်စီသို့ ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်၊
(ေ)

ေကာင်စီသည် ပုေ်မေွဲ (က)အရ မှေ်ပုဳေင်သက်ေမ်ဵေိုဵြမြှေငဴ်ေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵေျက်ကို
စိစစ်ငပီဵ သေ်မှေ်ေျက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညပ
ီ ါက သက်ေမ်ဵေိုဵြမြှေငဴ်ေပဵရမည်။
အခန်ဵ(၆)
ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်၏ ောဝန်နှငဴ်ရပိုင်ခွငဴ်မျောဵ

၁၄။

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်သည်(က) ဤဥပေေအရ

ထုေြ် ပန်ေသာ

နည်ဵဥပေေမျာဵ၊

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊

အမိန့်မျာဵ၊

ညွှန်ကကာဵေျက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်၊
(ေ)
၁၅။

ေကာင်စီက သေ်မှေ်သညဴ် ကျငဴ်ဝေ်မျာဵကို ေစာငဴ်ထိန်ဵရမည်။

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်သည်(က) ေကာင်စီ၀င် အြဖစ်ော၀န်ေပဵအပ်ေဳနိုင်ေွငဴ်၊ ေရွဵေကာက်ေင်ေြမြှောက်ေဳပိုင်ေွငဴ်နှငဴ် ေကာင်စီ
ဝင်ေရွဵေျယ်ေင်ေြမြှောက်ရာေွင် ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ေွငဴ်ရှိသည်၊
(ေ)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာကို အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵအြဖစ် လုပ်ကိုင်ေွငဴ်ရှိသည်၊

(ဂ)

ေကာင်စီသို့ အကကဳြပုေွငဴ်ရှိသည်၊

(ဃ) မိမိ၏ နစ်နာေျက်မျာဵကို ေကာင်စီသို့ ေင်ြပေွငဴ်ရှိသည်။
<ြပင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >
အခန်ဵ(၇)
အေရဵယူပခင်ဵ
၁၆။

(က) ေကာင်စီသည် ပုေ်မ ၁၄ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်ေစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေကကာင်ဵ စွပ်စွဲေဳရေသာ
ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်အာဵ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵနိုင်ရန်အဖွဲ့ဝင် ၃ ဦဵ ပါဝင်ေသာ စုဳစမ်ဵ
စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ကို

ဖွဲ့စည်ဵ၍

ောဝန်ေပဵအပ်ရမည်။

ယင်ဵအဖွဲ့ေွင်

ေကာင်စီဝင်

အနည်ဵဆုဳဵ ၁ ဦဵ ပါဝင်ေစရမည်၊
(ေ)

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည် မိမိ၏ စစ်ေဆဵေေွ့ရှိေျက် အစီရင်ေဳစာကို ေကာင်စီက
ဤကိစ္စအလိ့င
ု ှာ ေကာင်စီဝင်၅ ဦဵ ြဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵသညဴ် စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မေီသု့ိ
ေင်ြပရမည်။

၁၇။

စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မေီသည် ပုေ်မ ၁၆ ပုေ်မေွဲ(ေ)အရ မိမိထဳေင်ြပေသာ အစီရင်ေဳစာ
ကို စိစစ်၍ စွပ်စွဲေဳရေသာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်ေွင်(က) စွပ်စွဲေျက်အရ အြပစ်မရှိေကကာင်ဵ ေေွ့ရှိရပါက အမှုေွဲကို ပိေ်သိမ်ဵေကကာင်ဵ အမိန့်ေျမှေ်
ရမည်၊
(ေ)

စွပ်စွဲေျက်အရ အြပစ်ရှိေကကာင်ဵ ေေွ့ရှိရပါက ေအာက်ပါစီမဳေန့်ေွဲေရဵဆိုင်ရာ ြပစ်ေဏ်
ေစ်ရပ်ရပ်ကို ေျမှေ်နိုင်သည်-

၁၈။

(၁)

သေိေပဵြေင်ဵ၊

(၂)

မှေ်ပုဳေင်လက်မှေ်ကို ကာလအကန့်အသေ်ြဖငဴ် ရုပ်သမ
ိ ်ဵြေင်ဵ၊

(၃)

မှေ်ပုဳေင်လက်မှေ်ကို ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ။

စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မေီသည် အကျငဴ်စာရိေ္တ ပျက်ြပာဵရာေရာက်သည်ဟု ေကာင်စီက
သေ်မှေ်သညဴ် ြပစ်မှုြဖငဴ် ေရာဵရုဳဵ၏ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရေသာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်
အာဵ ေအာက်ပါစီမဳေန့်ေွဲေရဵဆိုင်ရာ ြပစ်ေဏ်ေစ်ရပ်ရပ်ကို ေျမှေ်နိုင်သည်(က) မှေ်ပုဳေင်လက်မှေ်ကို ကာလအကန့်အသေ်ြဖငဴ် ရုပ်သမ
ိ ်ဵြေင်ဵ၊
(ေ)

၁၉။

မှေ်ပုဳေင်လက်မှေ်ကို ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ။

(က) မှေ်ပုဳေင်လက်မှေ်ကို ကာလအကန့်အသေ်ြဖငဴ် ရုပ်သိမ်ဵြေင်ဵေဳရသူသည် ယင်ဵကာလ
ကုန်ဆုဳဵသညဴ်အေါ မှေ်ပုဳေင်လက်မှေ်ကို ြပန်လည်ရရှိလိုလျှင် ေကာင်စီသို့ ေလျှာက်
ထာဵနိုင်သည်၊
(ေ)

ေကာင်စီသည် ေလျှာက်ထာဵေျက်ကို စိစစ်ငပီဵ သေ်မှေ်ေျက်မျာဵနှငဴ်ကိုက်ညပ
ီ ါက မှေ်ပုဳ
ေင်လက်မှေ်ကို ြပန်လည် ထုေေ
် ပဵရမည်။
အခန်ဵ(၈)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ အေောက်အကူပပုအေေ်ပညာေစ်ရပ်ရပ်ကို အသုဳဵချေလုပ်ကိုင်ပခင်ဵ
<ြပင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >
၂၀။

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ အေထာက်အကူြပုအေေ်ပညာေစ်ရပ်ရပ်ကို အသုဳဵေျလုပ်ကိုင်ေွငဴ်
ရရှိရန် ေွငဴ်ြပုလက်မှေ် ေလျှာက်ထာဵြေင်ဵ၊ ယင်ဵေို့၏ ောဝန်နှငဴ်ရပိုင်ေွငဴ်မျာဵ၊ ယင်ဵေို့အာဵ
အေရဵယူြေင်ဵေို့နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵသည် နည်ဵဥပေေမျာဵြဖငဴ် သေ်မှေ်သညဴ်
အေိင
ု ်ဵ ြဖစ်ေစရမည်။
<ြပင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >

အခန်ဵ(၉)
အယူခဳပခင်ဵ
၂၁။

စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မေီက ပုေ်မ ၁၇ သို့မဟုေ် ပုေ်မ ၁၈ အရ ေျမှေ်ေသာ အမိန့်
သို့မဟုေ် ဆုဳဵြဖေ်ေျက်ကို မေကျနပ်သူသည် ယင်ဵအမိန့် သို့မဟုေ် ဆုဳဵြဖေ်ေျက် ေျမှေ်ေသာ
ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အေွင်ဵေကာင်စီသို့ အယူေဳနိုင်သည်။

၂၂။

ေကာင်စီ၏ ဆုဳဵြဖေ်ေျက်သည် အငပီဵအြပေ်ြဖစ်ေစရမည်။
အခန်ဵ(၁၀)
ောဵပမစ်ချေက်နှငဴ် ပပစ်ေဏ်မျောဵ

၂၃။

မည်သူမျှ ေကာင်စီက ထုေေ
် ပဵသညဴ် မှေ်ပုဳေင်လက်မှေ်မရရှိဘဲ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန်
အြဖစ် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵမြပုရ။

၂၄။

မည်သူမျှ

ေကာင်စီက

ထုေေ
် ပဵသညဴ်

ေွငဴ်ြပုလက်မှေ်မရရှိဘဲ

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ

အေထာက်အကူြပုအေေ်ပညာေစ်ရပ်ရပ်ကို အသုဳဵေျလုပ်ကိုင်ြေင်ဵမြပုရ။
<ြပင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >
၂၅။

(က) ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဘွဲ့ရရှိသူသည် ပုေ်မ ၂၃ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်
ေကကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ စီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို ေငွေဏ် ကျပ်သုဳဵသိန်ဵ ေျမှေ်ရမည်၊
(ေ)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဘွဲ့ ရရှိသူမှအပ မည်သူမဆို ပုေ်မ ၂၃ ပါြပဋ္ဌာန်ဵေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်
ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ

ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင်

ထိသ
ု ူကို

ေထာင်ေဏ်ေစ်နှစ်

အထိြဖစ်ေစ၊ ေငွေဏ်ကျပ်သုဳဵသိန်ဵ အထိြဖစ်ေစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လဳဵု ြဖစ်ေစ ေျမှေ်ရမည်။
<ြပင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >
၂၆။

မည်သူမဆို ပုေ်မ ၂၄ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ စီရင်ြေင်ဵ
ေဳရလျှင်

ထိသ
ု ူကို

ေထာင်ေဏ်ေစ်နှစ်

အထိြဖစ်ေစ၊

ေငွေဏ်ကျပ်သုဳဵသိန်ဵ

အထိြဖစ်ေစ၊

ေဏ်နှစ်ရပ် လုဵဳ ြဖစ်ေစ ေျမှေ်ရမည်။
<ြပင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >
အခန်ဵ(၁၁)
အေေွေေွ
၂၇။

ေမွဵြမူေရဵ၊ ေရလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေကျဵလက်ေေသဖွဳ့ငဖိုဵေရဵ၀န်ကကီဵဌာနသည်(က) ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ကုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵကုဆရာဝန် ေစ်ဦဵဦဵအာဵ ဤဥပေေ
အလို့ငှာ မှေ်ပုဳေင်အရာရှိအြဖစ် ေန့်အပ်ောဝန်ေပဵရမည်၊
(ေ)

မှေ်ပုဳေင်အရာရှိ၏ ောဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ေွငဴ်မျာဵကို သေ်မှေ်ေပဵရမည်။

<ြပင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >
၂၈။

ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ကုသေရဵဦဵစီဵဌာနသည်(က) ေကာင်စီ၏ ကုန်ကျစရိေ်မျာဵကို ကျေဳရမည်၊
(ေ)

၂၉။

ေကာင်စီ၏ ရုဳဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ောဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။

ဤဥပေေပါ ြပစ်မှုမျာဵကို ြပည်သူ့ရဲေပ်ဖွဲ့က အေရဵယူပိုင်ေွငဴ်ရှိေသာ ြပစ်မှုအြဖစ် သေ်မှေ်
သည်။

၃၀။

ဤဥပေေအရ

ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူကို

ေရာဵစွဲဆိုရာေွင်

ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန၏

ြပည်နယ် သို့မဟုေ် ေိုင်ဵအဆငဴ်အရာရှိ၏ ကကိုေင်ေွငဴ်ြပုေျက်ကို ရယူရမည်။
၃၁။

ရိုဵရာအေလဴအထမျာဵအရ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵြဖငဴ် ေိရစ္ဆာန်ကို ကုသြေင်ဵသည် ဤဥပေေအရ ြပစ်မှု
မေြမာက်ေစရ။

၃၂။

ဤဥပေေပါြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာေွင်(က) ေမွဵြမူေရဵ၊ ေရလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ေကျဵလက်ေေသဖွဳ့ငဖိုဵေရဵ၀န်ကကီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေေမျာဵ၊
စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏

သေဘာေူညီေျက်ြဖငဴ်

ထုေြ် ပန်နိုင်သည်။
(ေ)

ေမွဵြမူေရဵ၊

ေရလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

ေကျဵလက်ေေသဖွဳ့ငဖိုဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊

ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်

ကုသေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ် ေကာင်စီေသ
ို့ ည် အမိန့်ေကကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကကာဵေျက်နှငဴ်
လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို ထုေြ် ပန်နိုင်သည်။
<ြပင်ဆင် ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ >
(ပုဳ)သန်ဵေရွှေ
ဗိုလ်ေျုပ်မှူဵကကီဵ
ဥက္ကဋ္ဌ
နိုင်ငဳေော်ငငိမ်ဝပ်ပိြပာဵမှုေည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့

