ြပည်ေောင်စုြြန်ြာနိုင်ငဳေော်အစိုဵရ
ေြွဵြြူေရဵနှင်ဴ ေရလုပ်ငန်ဵဝန်ကြီဵဌာန
(ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာေြာင်စီ နည်ဵဥပေေြျာဵ)
အြိန့်ေ ြာ်ြငာစာအြှေ်၊ ၆၁/ ၉၇
ရန်ြုန်မြို့၊ ၁၃၅၉ ခုနှစ်၊ နေ်ေော်လြပည်ဴေြျာ် ၄ ရြ်
(၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၁၈ ရြ်)
ြပည်ေောင်စုြမန်မာနိုင်ငဳေော်အစိုဵရ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ေရလုပ်ငန်ဵဝန်ကြီဵဌာနသည် ေိရစ္ဆာန် ေဆဵပညာ
ေြာင်စီဥပေေ ပုေ်မ ၃၂၊ ပုေ်မခွဲ (ြ)အရ အပ်နှင်ဵောဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴြို ြျင်ဴသုဳဵ၍ အစိုဵရအဖွဲ့၏
သေဘာေူညီချြ်ြဖင်ဴ ေအာြ်ပါနည်ဵဥပေေမျာဵြို ေုေြ် ပန်လုြ
ိ ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အြည်နှငဴ်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချြ်
၁။

ဤနည်ဵဥပေေမျာဵြို ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာေြာင်စီ နည်ဵဥပေေြျာဵ ဟုေခါ်ေွင်ေစရမည်။

၂။

ဤနည်ဵဥပေေမျာဵေွင် ပါရှိေသာ စြာဵရပ်မျာဵသည် ေိရစ္ဆာန်ေဆဵ ပညာေြာင်စီဥပေေေွင်
ပါရှိ

သည်အ
ဴ ေိင
ု ်ဵ

အဓိပ္ပာယ်သြ်ေရာြ်ေစရမည်။

ေိ့ြု ပင်

ေအာြ်ပါစြာဵရပ်မျာဵသည်

ေဖာ်ြပပါအေိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သြ်ေရာြ်ေစရမည်(ြ) ဥပေေ ဆိုသည်မှာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာေြာင်စီ ဥပေေြိုဆိုသည်။
(ခ)

ြှေ်ပုဳေင်ြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ဥပေေအရ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြုဆရာဝန်မှေ်ပုဳေင် စာရင်ဵေွင်
အမည် စာရင်ဵေရဵသွင်ဵြခင်ဵြို ဆိုသည်။

(ဂ)

ေြာင်စီဝင် ဆိုသည်မှာ ဥပေေပုေ်မ ၄အရ ောဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵ၊ ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမာြ်
ြခင်ဵ ခဳရသည်ဴ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြု ဆရာဝန်ြို ဆိုသည်။

(ဃ) ြှေ်ပုဳေင်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ ဥပေေပုေ်မ ၂၇၊ ပုေ်မခွဲ (ြ)အရ ခန့်အပ်ောဵသည်ဴ
ေိရစ္ဆာန် ေဆဵြုဆရာဝန်ြို ဆိုသည်။
(င)

ြဲဆန္ဒရှင် ဆိုသည်မှာ ဥပေေ၊ နည်ဵဥပေေမျာဵ၊ လုပ်ေဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵအရ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြု
ဆရာဝန်အြဖစ်

မှေ်ပုဳေင်ခွင်ဴရရှိပပီဵ

ေြာင်စီဝင်ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ပွဲအေွြ်

မဲဆန္ဒေပဵပိုင်ခွင်ဴ ရှိသူြိုဆိုသည်။
(စ)

ြှေ်ပုဳေင်ောဵသူ

ဆိုသည်မှာ

ဥပေေ၊

နည်ဵဥပေေမျာဵ၊

လုပ်ေဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵအရ

မှေ်ပုဳေင်ခွင်ဴရ ရှိောဵေသာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြု ဆရာဝန်ြိုဆိုသည်။
(ဆ)

ခွင်ဴြပုလြ်ြှေ်ရရှိသူ ဆိုသည်မှာ ဥပေေ၊ နည်ဵဥပေေမျာဵ၊ လုပ်ေဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵအရ
ေိရစ္ဆာန် ေဆဵပညာဆိုင်ရာ အေေ်ပညာ ေစ်ရပ်ရပ်ြို အသုဳဵချလုပ်ြိုင်ခွင်ဴ ရရှိသူြို
ဆိုသည်။

(ဇ)

ဝန်ကြီဵ ဆိုသည်မှာ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ေရလုပ်ငန်ဵဝန်ကြီဵဌာန ဝန်ကြီဵြိုဆိုသည်။

(ဈ)

ဝန်ကြီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ေရလုပ်ငန်ဵဝန်ကြီဵဌာနြို ဆိုသည်။

(ည)

ဦဵစီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ြုသေရဵဦဵစီဵဌာနြို ဆိုသည်။

(ဋ)

ပုဳစဳ ဆိုသည်မှာ ဤနည်ဵဥပေေမျာဵေွင် ပူဵေွဲပါရှိသည်ဴ ပုဳစဳြို ဆိုသည်။
အခန်ဵ (၂)
ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာေြာင်စီဝင် ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြြြှောြ်ြခင်ဵ

၃။

(ြ) ပေမအကြိမ် ေြာင်စီဝင်ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ကြီဵကြပ်ေဆာင်
ရွေြ်ရန် ဝန်ကြီဵဌာနသည် ေအာြ်ပါအေိုင်ဵ ေြာင်စီဝင်ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ေရဵ
အဖွဲ့ြို ဖွဲ့စည်ဵ၍ောဝန် ေပဵအပ်ရမည်-

(ခ)

(၁)

ဥြ္ကဋ္ဌ

၁-ဦဵ

(၂)

အဖွဲ့ဝင်

၁-ဦဵ

(၃)

အေွင်ဵေရဵမှူဵ

၁-ဦဵ

ပေမအကြိမ်

ေြာင်စီဝင်ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ြခင်ဵမှအပ

ေနာင်ြပုလုပ်ေသာ

ေြာင်စီဝင်ေရွေဵ ေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ြခင်ဵမျာဵေွင် လြ်ရှိေြာင်စီြ ောဝန်ေပဵအပ်
ေသာ ေြာင်စီဝင် ၁-ဦဵြ ဥြ္ကဋ္ဌ အြဖစ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ အြခာဵေြာင်စီဝင် ၁-ဦဵြ
အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ မှေ်ပုဳေင်အရာရှိ ြ အေွင်ဵေရဵမှူဵ အြဖစ်လည်ဵေြာင်ဵ
ပါဝင်သည်ဴ ေြာင်စီဝင်ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ေရဵအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵ ောဝန်ေမ်ဵေဆာင်
ရမည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေေခွဲ

(ခ)အရ

ေြာင်စီဝင်ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ေရဵ

အဖွဲ့ဖွဲ့စည်ဵရာေွင်

ေရွေဵေြာြ်ေင် ေြမြှောြ်ခဳရသည်ဴ ေြာင်စီဝင် ၁-ဦဵပါဝင်ရမည်။
၄။

ေြာင်စီဝင်ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ြခင်ဵအေွြ်

ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ြခင်ဵ

ြပုလုပ်မည်ဴ

ေန့ရြ် ေွင် ဥပေေပုေ်မ ၁၇၊ ပုေ်မခွဲ (ခ)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (၂)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (၃)နှငဴ် ဥပေေပုေ်မ ၁၈
ေို့အရ စီမဳခန့်ခွဲ ေရဵဆိုင်ရာ ြပစ်ေဏ်ေစ်ရပ်ရပ် ချမှေ်ြခင်ဵမခဳရေသာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြုဆရာဝန်
အာဵလုဵဳ မဲဆန္ဒေပဵပိုင် ခွင်ဴရှိသည်။
၅။

ေြာင်စီဝင်ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ေရဵအဖွဲ့သည်-

(ြ) ြပည်ေောင်စုြမန်မာနိုင်ငဳအေွင်ဵ

ေနေိင
ု ်ေသာ

မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ၏

အမည်စာရင်ဵြို

ေရွေဵေြာြ် ေင်ေြမြှောြ်ြခင်ဵ မြပုမီအနည်ဵဆုဳဵ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ကြိုေင်၍ ပုဳစဳ (၁)
ြဖင်ဴြပုစုရမည်။
(ခ)

ေြာင်စီဝင်ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ပွဲ

ြျင်ဵပမည်ဴ

အေကြာင်ဵြို

ေရွေဵေြာြ်

ေင်ေြမြှောြ်ြခင်ဵ မြပုမီ အနည်ဵဆုဳဵ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ ကြိုေင်၍ မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ သိရှိရန်
ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
(ဂ)

ေြာင်စီဝင်အြဖစ်

ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ြခင်ဵခဳရန်

ဆန္ဒရှိေသာ

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြု

ဆရာဝန်မျာဵြ အမည်စာရင်ဵေင်သွင်ဵနိုင်ေရဵအေွြ် အမည်စာရင်ဵေင်သွင်ဵလွှာပုဳစဳ
(၂)ေုေေ
် ပဵမည်ေ
ဴ နရာ၊ ေန့ရြ်၊ အချိန်နှငဴ် ြပန်လည် ေင်သွင်ဵရမည်ဴ ေနရာ၊ ေန့ရြ်၊
အချိန်ေိြ
ု့ ိုသေ်မှေ်ေကြညာရမည်။
၆။

ေြာင်စီဝင်အြဖစ်ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ြခင်ဵခဳရန် ဆန္ဒရှိေသာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြု ဆရာဝန်သည်
ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵနှငဴ် ညီညွေ်ပါြ အမည်စာရင်ဵေင်သွင်ဵလွှာပုဳစဳ (၂) ေွင် ေရဵသွင်ဵ၍
ေြာင်စီ

ဝင်ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ေရဵအဖွဲ့သို့

သေ်မှေ်ောဵေသာ

ေနရာ၊

ေန့ရြ်၊

အချိန်ေွင် ြိုယ်ေိုင်လြ် မှေ်ေရဵေိဵု ပပီဵ အဆိုြပုေင်သွင်ဵရမည်(ြ) နိုင်ငဳသာဵြဖစ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ြခင်ဵ ြပုလုပ်မည်ဴေန့ရြ်ေွင် ဥပေေပုေ်မ ၁၁-ပါသေ်မှေ်ောဵ
သည်ဴ ဘွဲ့ ေစ်ခုခုြို အနည်ဵဆုဳဵ လွန်ခဲဴေသာ ၁၅ နှစ်ြ ရရှိခဲဴသူြဖစ်ြခင်ဵ၊

(ဂ)

ဥပေေပုေ်မ ၁၇၊ ပုေ်မခွဲ (ခ)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (၂)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (၃)နှငဴ် ဥပေေပုေ်မ ၁၈ေို့အရ
စီမဳခန့်ခွဲ ေရဵဆိုင်ရာြပစ်ေဏ် ေစ်ရပ်ရပ် ချမှေ်ြခင်ဵမခဳရသူြဖစ်ြခင်ဵ။

၇။

ေြာင်စီဝင်ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ေရဵအဖွဲ့သည်(ြ) အမည်စာရင်ဵေင်သွင်ဵလွှာ ပုဳစဳ (၂) ြဖင်ဴ အဆိုြပုေင်သွင်ဵောဵေသာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြု
ဆရာဝန်

မျာဵအာဵ

ေြာင်စီဝင်အြဖစ်

ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ခဳပိုင်ခွင်ဴ

ရှိမရှိ

စိစစ်ပပီဵလြ်ခဳေကြာင်ဵ သို့မဟုေ် ြငင်ဵပယ်ေကြာင်ဵ အဆုဳဵအြဖေ်ေပဵရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေေခွဲ

(ြ)အရ

ဆုဳဵြဖေ်ချြ်နှငဴ်အညီ

သြ်ဆိုင်ရာ

ပုဂ္ဂိုလ်ေဳ

စာြဖင်ဴ

အေကြာင်ဵကြာဵရ မည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေေခွဲ (ြ)အရ ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ခဳပိုင်ခွင်ဴရှိသူမျာဵ၏ အမည်စာရင်ဵြို
မဲဆန္ဒြပုလွှာ ပုဳစဳ (၃)ေွင် အြ္ခရာအစဉ်အလိြ
ု ် ြပုစုရမည်။

၈။

ေြာင်စီဝင်ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ေရဵအဖွဲ့သည် မဲဆန္ဒြပုလွှာ ပုဳစဳ (၃)ေွင်ေဖာ်ြပောဵေသာ
ေြာင် စီဝင်ေလာင်ဵမျာဵ၏ ဦဵေရမှာ(ြ) ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ရမည်ဴ ေြာင်စီဝင်ဦဵေရနှငဴ် ေူညီလျှင် မဲဆန္ဒရှင်မျာဵ၏ ဆန္ဒမဲြို
ရယူရန်မလိုဘဲ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြု ဆရာဝန်မှေ်ပုဳေင် အမှေ်စဉ်အေိုင်ဵ ေြာင်စီဝင်

အြဖစ် ေရွေဵချယ်ေကြာင်ဵြို ေကြညာရမည်။ ေိ့သ
ု ို့ ေရွေဵချယ်သည်ဴ ေြာင်စီဝင်မျာဵ၏
အမည်စာရင်ဵြို ဝန်ကြီဵဌာနသို့ ေင်ြပရမည်။
(ခ)

ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ရမည်ဴ ေြာင်စီဝင်ဦဵေရေြ် ေလျာဴနည်ဵေနလျှင် အမည်စာရင်ဵ
ေင်သွင်ဵ ပပီဵသမျှ ေြာင်စီဝင်ေလာင်ဵြို ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြုဆရာဝန် မှေ်ပုဳေင်အမှေ်စဉ်
အေိင
ု ်ဵ ေြာင်စီဝင် အြဖစ် ေရွေဵချယ်ေကြာင်ဵ ေကြညာပပီဵ ေပ်မဳလုအ
ိ ပ်ေသာ ေြာင်စီ
ဝင်ဦဵေရြို

ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်

ေုေေ
် ပဵြခင်ဵမှအစြပု၍

နိုင်ရန်

ဤနည်ဵဥပေေမျာဵပါ

အမည်စာရင်ဵ ေင်သွင်ဵလွှာပုဳစဳ
ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်

နှငဴ်အညီ

(၂)

ဆြ်လြ်

ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
(ဂ)

ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ရမည်ဴ

ေြာင်စီဝင်ဦဵေရေြ်

ပိုေနလျှင်

မဲဆန္ဒရှင်မျာဵေဳ

မဲဆန္ဒြပုလွှာ ပုဳစဳ (၃) ြို အချိန်မီေပဵပို့ရမည်။
၉။

မဲဆန္ဒရှင်မျာဵသည်(ြ) မဲဆန္ဒြပုလွှာ ပုဳစဳ (၃) ေွင် သေ်မှေ်ချြ်နှငဴ်အညီ မိမိေောြ်ခဳ ဆန္ဒြပုလိေ
ု သာ
သို့မဟုေ်

ြန့်ြွြ်ဆန္ဒြပုလိုေသာ

ေြာင်စီဝင်ေလာင်ဵ၏

အမည်နှငဴ်

ယှဉ်ေွဲ၍

ဆန္ဒြပုအမှေ်အသာဵမျာဵ ြပုရမည်။
(ခ)

မိမိဆန္ဒြပု အမှေ်အသာဵေပဵောဵေသာ မဲဆန္ဒြပုလွှာပုဳစဳ (၃) ေွင် ြိုယ်ေိုင်လြ်မှေ်
ေရဵေိဵု ရ မည်။

(ဂ)

လြ်မှေ်ေရဵေိဵု ပပီဵေသာ မဲဆန္ဒြပုလွှာပုဳစဳ (၃) ြို စာအိေ်ြဖင်ဴေည်လ
ဴ ျြ် လူြိုယ်ေိုင်
ြဖစ်ေစ၊

စာေိုြ်မှ

မှေ်ပုဳေင်ြပုလုပ်၍ြဖစ်ေစ

သေ်မှေ်ောဵေသာ

အချိန်အေွင်ဵ

ေြာင်စီဝင် ေရွေဵေြာြ် ေင်ေြမြှောြ်ေရဵ အဖွဲ့သို့ေပဵပို့ရမည်။
၁၀။

ေြာင်စီဝင်ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ေရဵအဖွဲ့သည်(ြ) မဲဆန္ဒရှင်မျာဵြ သေ်မှေ်ချြ်နှငဴ်အညီ ေပဵပို့ေသာ မဲဆန္ဒြပုလွှာပုဳစဳ (၃) မျာဵြိုသာ
လြ်ခဳပပီဵ

လြ်မှေ်ေရဵေိဵု ောဵရမည်။

သေ်မှေ်ချြ်နှငဴ်မညီေသာ

မဲဆန္ဒြပုလွှာ

ပုဳစဳ(၃)မျာဵြို “ပယ်ဖျြ်သည်” ဆိုသည်ဴ စြာဵရပ်ြဖင်ဴ အမှေ်အသာဵြပုလြ်မှေ်
ေရဵေိဵု ောဵရမည်။
(ခ)

လြ်ခဳရရှိသည်ဴ မဲဆန္ဒြပုလွှာ ပုဳစဳ (၃) ေွင်ေဖာ်ြပောဵေသာ ေြာင်စီဝင်ေလာင်ဵမျာဵ၏
ေောြ်ခဳဆန္ဒမဲမျာဵ ေရေွြ်ပပီဵသည်အ
ဴ ခါ ဆန္ဒမဲအေရအေွြ်အလိုြ် ေောြ်ခဳဆန္ဒမဲ
စာရင်ဵ ပုဳစဳ(၄) ြို ြပုစု ရမည်။

(ဂ)

ဆန္ဒမဲေူညီေနလျှင် ေြာင်စီဝင်ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ေရဵအဖွဲ့ ဥြ္ကဋ္ဌြ ြဖည်စ
ဴ ွြ်မဲ
ေစ်မဲေပဵ၍ အနိုင်ေပဵဆုဳဵြဖေ်နိုင်သည်။

(ဃ) ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ခဳရသည်ဴ

ေြာင်စီဝင်မျာဵ၏

အေွြ် အလိုြ်ြပုစု၍ ချြ်ချင်ဵေကြညာရမည်။

အမည်စာရင်ဵြို

ဆန္ဒမဲအေရ

(င)

နည်ဵဥပေေခွဲ

(ဃ)အရ

ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ခဳရသည်ေ
ဴ ြာင်စီဝင်မျာဵ၏

အမည်

စာရင်ဵြို ဝန်ကြီဵဌာန သို့ေင်ြပရမည်။
၁၁။

ေြာင်စီဝင် ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေပါ်ေပါြ်ေသာ ြပဿနာမျာဵြို
ေြာင်စီ ဝင် ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ေရဵအဖွဲ့ြ ဆုဳဵြဖေ်ရမည်။ ယင်ဵဆုဳဵြဖေ်ချြ်သည်
အပပီဵအြပေ် ြဖစ်ေစ ရမည်။

၁၂။

(ြ) ေြာင်စီဝင် ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ေရဵအဖွဲ့သည် ေြာင်စီဝင်ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်
ြခင်ဵ ပပီဵဆုဳဵေသာအခါ မဲဆန္ဒြပုလွှာမျာဵ၊ ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ြခင်ဵနှငဴ် သြ်ဆိုင်သည်ဴ
စာရွေြ်စာေမ်ဵမျာဵြို

အဖွဲ့ဝင်အာဵလုဵဳ

လြ်မှေ်ေရဵေိဵု

ချိပ်ေဳဆိပ်

ခေ်နှိပ်၍

ေြာင်စီအေွင်ဵေရဵမှူဵေဳ အပ်နှဳ ရမည်။
(ခ)

ေြာင်စီအေွင်ဵေရဵမှူဵသည် နည်ဵဥပေေခွဲ (ြ) အရ အပ်နှဳောဵေသာ မဲဆန္ဒြပုလွှာမျာဵ
နှငဴ်

မလိအ
ု ပ်ေသာအြခာဵစာရွေြ်စာေမ်ဵမျာဵြို

၆-လ

သိမ်ဵဆည်ဵောဵပပီဵေနာြ်

ဖျြ်ဆီဵပစ်နိုင်သည်။
အခန်ဵ(၃)
ေြာင်စီဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ
၁၃။

ဝန်ကြီဵသည်(ြ) ေြာင်စီဝင် ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ြခင်ဵ မြပုလုပ်မီ ဥပေေပုေ်မ ၄၊ ပုေ်မခွဲ (ြ)အရ
ေိရစ္ဆာန် ေဆဵြုဆရာဝန် ၁-ဦဵအာဵ ဥြ္ကဋ္ဌအြဖစ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ ပုေ်မခွဲ (ခ)အရ
ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြုဆရာဝန် ၆-ဦဵ အာဵအဖွဲ့ဝင်မျာဵ အြဖစ်လည်ဵေြာင်ဵ ောဝန်ေပဵအပ်
ရမည်။
(ခ)

ဥပေေပုေ်မ ၂၇၊ ပုေ်မခွဲ (ြ)အရ ဦဵစီဵဌာနမှ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြုဆရာဝန် ၁-ဦဵအာဵ
မှေ်ပုဳေင်အရာ ရှိအြဖစ် ောဝန်ေပဵအပ်ရမည်။

(ဂ)

ေြာင်စီဝင်

ေရွေဵေြာြ်ေင်ေြမြှောြ်ြခင်ဵ

ြပုလုပ်ပပီဵသည်အ
ဴ ခါ

ဥပေေပုေ်မ

၄အရ

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵ ပညာေြာင်စီြို ဖွဲ့စည်ဵရမည်။
၁၄။

အစိုဵရဝန်ေမ်ဵမဟုေ်ေသာ ေြာင်စီဝင်သည် ဝန်ကြီဵဌာနြ သေ်မှေ်သည်ဴ ချီဵြမြှေင်ဴေငွြို ခဳစာဵ
ခွင်ဴရှိသည်။

၁၅။

ေြာင်စီအေွင်ဵေရဵမှူဵသည်

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာေြာင်စီဝင်မျာဵ၏

အမည်စာရင်ဵြို

ပုဳစဳ

(၅)ြဖင်ဴ မှေ်ေမ်ဵေင်ောဵရမည်။
၁၆။

ေြာင်စီသည်(ြ) ဥပေေပါ လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵြို ေဆာင်ရွေြ်နိုင်ရန်အလိ့င
ု ှာ နည်ဵဥပေေ ၂၀၊ နည်ဵဥပေေခွဲ
(ြ) အရ ဖွဲ့စည်ဵောဵေသာ အလုပ်အမှုေဆာင် ေြာ်မေီအာဵ ောဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။

(ခ)

သြ်ေမ်ဵြုန်ဆုဳဵသည်ဴအခါ

မိမိ၏

လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵြို

အသစ်ဖွဲ့စည်ဵပပီဵသည်ဴ

ေြာင်စီအာဵ စနစ်ေြျ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵရမည်။
အခန်ဵ(၄)
ေြာင်စီအစည်ဵအေဝဵြျင်ဵပြခင်ဵ
၁၇။

(ြ) ေြာင်စီ၏ ပုဳမှန်အစည်ဵအေဝဵြို ေစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်ြျင်ဵပရမည်။ လိအ
ု ပ်ပါြ
အေူဵ အစည်ဵအေဝဵြျင်ဵပနိုင်သည်။
(ခ)

ေြာင်စီအေွင်ဵေရဵမှူဵသည်

အစည်ဵအေဝဵြျင်ဵပမည်ဴ

အစီအစဉ်ြို

ေြာင်စီဝင်

အသီဵသီဵေဳ ကြိုေင်အေကြာင်ဵကြာဵ ရမည်။
(ဂ)

ေြာင်စီဝင်ေစ်ဦဵသည် အစည်ဵေဝဵအစီအစဉ်၌ မပါရှိေသာ ြိစ္စေစ်ရပ်ရပ်ြို ေင်သွင်ဵ
လိလ
ု ျှင် အြျိုဵအေကြာင်ဵေဖာ်ြပချြ် နှငဴ်ေြွ ေိြ
ု ိစ္စြို အစည်ဵအေဝဵ မြျင်ဵပမီ
အနည်ဵဆုဳဵ ၇-ရြ် ကြိုေင်၍ ေြာင်စီအေွင်ဵေရဵမှူဵေဳ ေပဵပို့ရမည်။

၁၈။

ေြာင်စီအေွင်ဵေရဵမှူဵသည်(ြ) အစည်ဵအေဝဵ အစီအစဉ်ြို ေြာင်စီဥြ္ကဋ္ဌ၏ သေဘာေူညီချြ်ြဖင်ဴ ေရဵဆွဲရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေေ ၁၇၊ နည်ဵဥပေေခွဲ (ဂ)အရ ေြာင်စီဝင်ေစ်ဦဵဦဵြ ေင်သွင်ဵေသာ ြိစ္စရှိ
လျှင် ေြာင်စီဥြ္ကဋ္ဌ၏ သေဘာေူညီချြ်ြဖင်ဴ ေည်ဴသွင်ဵပပီဵ အစည်ဵအေဝဵအစီအစဉ်ြို
ြပန်လည်ေရဵဆွဲ ရမည်။

(ဂ)

အစည်ဵအေဝဵ မြျင်ဵပမီ အစည်ဵအေဝဵအစီအစဉ်သစ်ြို ေြာင်စီဝင်မျာဵေဳ အချိန်မီ
ကြိုေင်ေပဵရမည်။

၁၉။

(ြ) ေြာင်စီဝင်ဦဵေရ ေြ်ဝြ်ေြျာ် ေြ်ေရာြ်လျှင် အစည်ဵအေဝဵ အေေြမာြ်သည်။
(ခ)

ေြာင်စီဥြ္ကဋ္ဌသည် အစည်ဵအေဝဵေွင် သဘာပေိအြဖစ် ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။ အစည်ဵ
အေဝဵသို့ ေြာင်စီဥြ္ကဋ္ဌမေြ်ေရာြ်နိုင်သည်အ
ဴ ခါ အစည်ဵအေဝဵ ေြ်ေရာြ်သည်ဴ
ေြာင်စီဝင်အမျာဵစုြ ောဝန်ေပဵအပ်ေသာ ေြာင်စီဝင် ေစ်ဦဵသည်သဘာပေိအြဖစ်
ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။

(ဂ)

ေြာင်စီအေွင်ဵေရဵမှူဵသည် အစည်ဵအေဝဵေွင် အခမ်ဵအနာဵမှူဵ အြဖစ်ေဆာင်ရွေြ်
ရမည်။

(ဃ) အစည်ဵေဝဵေွင် ြိစ္စေစ်ရပ်ရပ်ြို ဆုဳဵြဖေ်ရန် ရှိပါြ ေြဗာင်မဲစနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ လျှို့ဝှြ်
မဲ စနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ အမျာဵသေဘာေူညီချြ်ြဖင်ဴ ဆုဳဵြဖေ်ရမည်။
(င)

ေြာင်စီအေွင်ဵေရဵမှူဵသည်

အစည်ဵအေဝဵေြ်ေရာြ်သူမျာဵ၊

ခွင်ဴပန်သူမျာဵ၊

ပျြ်ြွြ်သူမျာဵ နှငဴ် အစည်ဵအေဝဵ၌ ေဆွဵေနွဵချြ်မျာဵ၊ ဆုဳဵြဖေ်ချြ်မျာဵြို မှေ်ေမ်ဵ
ေင်ောဵရမည်။

(စ)

ေြာင်စီအေွင်ဵေရဵမှူဵသည် အစည်ဵအေဝဵမှေ်ေမ်ဵြို ေြာင်စီဝင်မျာဵအာဵ ြဖန့်ေဝပပီဵ
မိေ္တူြို ဦဵစီဵဌာနနှငဴ် ဝန်ကြီဵဌာနသို့ ေပဵပို့ရမည်။
အခန်ဵ (၅)
ေြာ်ြေီြျာဵ၊ အဖွဲ့ြျာဵဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ

၂၀။

(ြ) ေြာင်စီသည် မိမိ၏လုပ်ငန်ဵမျာဵြို ေဆာင်ရွေြ်နိုင်ရန်ဥပေေ ပုေ်မ ၁၀၊ ပုေ်မခွဲ(ဍ)ပါ
လုပ်ပိုင်ခွင်ဴအရ အလုပ်အမှုေဆာင် ေြာ်မေီြို ေအာြ်ပါအေိင
ု ်ဵ ဖွဲ့စည်ဵရမည်-

(ခ)

(၁)

ေြာင်စီဥြ္ကဋ္ဌ

ဥြ္ကဋ္ဌ

(၂)

ေြာင်စီဝင် ၃-ဦဵ

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ

(၃)

မှေ်ပုဳေင်အရာရှိ

အေွင်ဵေရဵမှူဵ

နည်ဵဥပေေခွဲ (ြ)အရ ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴ အလုပ်အမှုေဆာင်ေြာ်မေီ အဖွဲ့ဝင် ၃-ဦဵေွင်
ေရွေဵေြာြ် ေင်ေြမြှောြ်ခဳရသည်ဴ ေြာင်စီဝင်အနည်ဵဆုဳဵ ၁-ဦဵပါဝင်ရမည်။

(ဂ)

အလုပ်အမှုေဆာင်ေြာ်မေီ၏

သြ်ေမ်ဵသည်

ေြာင်စီ၏

သြ်ေမ်ဵနှငဴ်အညီ

ြဖစ်သည်။
၂၁။

(ြ) အလုပ်အမှုေဆာင်

ေြာ်မေီ၏

အစည်ဵအေဝဵြို

အနည်ဵဆုဳဵေစ်လေစ်ကြိမ်

ြျင်ဵပရမည်။ လိအ
ု ပ်ပါြ အေူဵအစည်ဵအေဝဵြို ြျင်ဵပနိုင်သည်။
(ခ)

ေြာ်မေီဝင်ဦဵေရ ေြ်ဝြ်ေြျာ် ေြ်ေရာြ်လျှင် အစည်ဵအေဝဵအေေြမာြ်သည်။

(ဂ)

ေြာ်မေီဥြ္ကဋ္ဌသည် အစည်ဵအေဝဵေွင် သဘာပေိအြဖစ် ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။ ဥြ္ကဋ္ဌ
မေြ်

ေရာြ်နိုင်သည်အ
ဴ ခါ

အစည်ဵအေဝဵေြ်ေရာြ်သည်ဴ

ေြာ်မေီဝင်မျာဵြ

ောဝန်ေပဵအပ်ေသာ ေြာ်မေီဝင် ၁-ဦဵသည် သဘာပေိအြဖစ် ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
(ဃ) အစည်ဵအေဝဵေြ်ေရာြ်ေသာ ေြာ်မေီဝင် ေြ်ဝြ်ေြျာ်ြ သေဘာေူညီမှသာ
ဆုဳဵြဖေ် ချြ် ချမှေ်ရမည်။
(င)

ဆန္ဒမဲေူညီေနလျှင်

အစည်ဵအေဝဵ

သဘာပေိြ

မိမိနှစ်သြ်ရာြို

ြဖည်စ
ဴ ွြ်မဲ

ေစ်မဲေပဵ၍ ဆုဳဵြဖေ်ချြ် ချမှေ်နိုင်သည်။
(စ)

အစည်ဵအေဝဵ မှေ်ေမ်ဵြို ေနာြ်ေစ်ကြိမ် ြျင်ဵပေသာ အစည်ဵအေဝဵေွင် ေင်ြပ၍
အေည်ြပု ချြ်ရယူရမည်။

(ဆ)

မိမိ၏ေဆာင်ရွေြ်ချြ် အစီရင်ခဳစာြို ေြာင်စီအစည်ဵအေဝဵသို့ ေင်ြပ၍ အေည်ြပု
ချြ်ရယူရမည်။

၂၂။

အလုပ်အမှုေဆာင်ေြာ်မေီ၏ လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵမှာ ေအာြ်ပါအေိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(ြ) မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် သို့မဟုေ် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ် ေလျှာြ်ောဵလာသည်ဴ ြိစ္စမျာဵြို
ကြိုေင်စိစစ် ၍ ေြာင်စီသိုေ
့ င်ြပြခင်ဵ၊
(ခ)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြုဆရာဝန်မျာဵ လိြ
ု ်နာရမည်ြ
ဴ ျင်ဴဝေ်မျာဵြို သေ်မှေ်၍ ေြာင်စီသို့
ေင်ြပြခင်ဵ၊

(ဂ)

ြျင်ဴဝေ်ေဖာြ်ဖျြ်ေသာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြု ဆရာဝန်အာဵ အေရဵယူနိုင်ရန်ေြာင်စီသို့
ေင်ြပ ြခင်ဵ၊

(ဃ) ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ အေေ်ပညာေစ်ရပ်ရပ်ြို အသုဳဵချလုပ်ြိုင်ခွင်ဴ ရရှိသူမျာဵ
လိြ
ု ်နာ ရမည်ဴ စည်ဵြမ်ဵမျာဵြို သေ်မှေ်၍ ေြာင်စီသို့ ေင်ြပြခင်ဵ၊
(င)
၂၃။

ေြာင်စီြ အခါအာဵေလျာ်စွာ ေပဵအပ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵြို ေဆာင်ရွေြ်ြခင်ဵ။

ေြာင်စီသည်(ြ) ဥပေေပုေ်မ ၁၆၊ ပုေ်မခွဲ (ခ)အရ ေြာင်စီဝင် ၅-ဦဵြဖင်ဴ စည်ဵြမ်ဵေိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
ေြာ်မေီြို ဖွဲ့စည်ဵရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေေခွဲ (ြ) အရ ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴအခါ ဥြ္ကဋ္ဌနှငဴ်အေွင်ဵေရဵမှူဵေို့ြို သေ်မှေ်
ေပဵရမည်။

(ဂ)
၂၄။

လိအ
ု ပ်ပါြ စည်ဵြမ်ဵေိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေြာ်မေီြို ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

စည်ဵြမ်ဵေိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေြာ်မေီသည်(ြ) စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵဆိုင်ရာ အေရဵယူသည်ဴ ြိစ္စမျာဵြို အချိန်မီပပီဵစီဵရန် ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
(ခ)

မိမိ၏ ေဆာင်ရွေြ်ချြ် အစီရင်ခဳစာြို ေြာင်စီသို့ ေင်ြပရမည်။

(ဂ)

ေြာင်စီြ အခါအာဵေလျာ်စွာ ေပဵအပ်သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵြိုလည်ဵ ေဆာင်ရွေြ်
ရမည်။

၂၅။

(ြ) ေြာင်စီသည် ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ အေေ်ပညာမျာဵ ေခေ်မီေိုဵေြ်ြမင်ဴမာဵ
ေစရန် နှငဴ် သုေေသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ြိုင်ေဆာင်ရွေြ်ရန် အလို့ငှာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာ
နှငဴ် သုေေသနြပုေရဵ အဖွဲ့ြို ေအာြ်ပါအေိင
ု ်ဵ ဖွဲ့စည်ဵရမည်-

(၁)

ေြာင်စီဝင် ၁-ဦဵ

အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင်

(၂)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြုဆရာဝန် ၂-ဦဵ

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ

(ခ)

လိအ
ု ပ်ပါြ နည်ဵဥပေေခွဲ (ြ) အရ ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴ အဖွဲ့ြို ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

(ဂ)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာနှငဴ် သုေေသနြပုေရဵအဖွဲ့၏ သြ်ေမ်ဵသည် ေြာင်စီ၏ သြ်ေမ်ဵ
နှငဴ် အညီ ြဖစ်သည်။

၂၆။

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာနှငဴ်

သုေေသနြပုေရဵအဖွဲ့၏

လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵမှာ

ေအာြ်ပါအေိုင်ဵ

ြဖစ်သည်(ြ) ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာ

ေခေ်မီေိုဵေြ်ေရဵအေွြ်

ေဆာင်ရွေြ်နိုင်ရန်

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵ

ပညာနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ြိစ္စမျာဵြို သုေေသနြပုြခင်ဵ၊
(ခ)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေေသဆိုင်ရာ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရမဟုေ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ဆြ်သွယ်ေဆာင်ရွေြ်ြခင်ဵ၊
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွေြ် ြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵမျာဵြို စီမဳချြ်ေရဵဆွဲပပီဵ ေြာင်စီသို့ ေင်ြပြခင်ဵ၊

(ဂ)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာသင်ကြာဵေရဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

လိအ
ု ပ်သည်အ
ဴ ကြဳြပုချြ်မျာဵြို

ေြာင်စီသို့ ေင်ြပြခင်ဵ၊
(ဃ) ြပည်ေွင်ဵမှ

အပ်နှင်ဵေသာ

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဘွဲ့နှငဴ်

ေီပလိုမာမျာဵြို

နိုင်ငဳြခာဵ

ေိုင်ဵြပည်မျာဵြ အသိအမှေ်ြပုေရဵအေွြ် ေြာင်စီသို့ ေင်ြပြခင်ဵ၊
(င)

နိုင်ငဳြခာဵေိုင်ဵြပည်မျာဵြ အပ်နှင်ဵေသာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဘွဲ့နှငဴ် ေီပလိုမာမျာဵြို
အသိအမှေ် ြပုေရဵဆိုင်ရာ ြိစ္စရပ်မျာဵြို ေြာင်စီသို့ စိစစ်ေင်ြပြခင်ဵ၊

(စ)
၂၇။

ေြာင်စီြ အခါအာဵေလျာ်စွာေပဵအပ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵြို ေဆာင်ရွေြ်ြခင်ဵ။

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာနှငဴ်

သုေေသနြပုေရဵအဖွဲ့သည်

မိမိ၏ေဆာင်ရွေြ်ချြ်

အစီရင်ခဳစာြို

ေြာင်စီသို့ေင်ြပ၍ အေည်ြပုချြ် ရယူရမည်။
၂၈။

(ြ) ေြာင်စီသည် ေိရစ္ဆာန်ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ြုသေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေခေ်မီဖွဳ့ပဖိုဵေိုဵေြ်ေရဵ
အေွြ် ေဆာင်ရွေြ်နိုင်ရန် အလို့ငှာ ေိရစ္ဆာန်ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ြုသေရဵလုပ်ငန်ဵ ဖွဳ့ပဖိုဵ
ေိုဵေြ်ေရဵ အဖွဲ့ြို ေအာြ်ပါအေိင
ု ်ဵ ဖွဲ့စည်ဵရမည်-

(၁)

ေြာင်စီဝင် ၁-ဦဵ

အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင်

(၂)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြုဆရာဝန် ၂-ဦဵ

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ

(ခ)

လိအ
ု ပ်ပါြ နည်ဵဥပေေခွဲ (ြ)အရ ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴအဖွဲ့ြို ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

(ဂ)

ေိရစ္ဆာန် ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ြုသေရဵလုပ်ငန်ဵ ဖွဳ့ပဖိုဵေိုဵေြ်ေရဵအဖွဲ့၏ သြ်ေမ်ဵသည်
ေြာင်စီ သြ်ေမ်ဵနှငဴ်အညီြဖစ်သည်။

၂၉။

ေိရစ္ဆာန်ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်

ြုသေရဵလုပ်ငန်ဵဖွဳ့ပဖိုဵေိုဵေြ်ေရဵအဖွဲ့၏

လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵမှာ

ေအာြ်ပါအေိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(ြ) ေိရစ္ဆာန်ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ြုသေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵြို ေိုဵေြ်ေဆာင်ရွေြ်နိုင်ရန် ေြာင်စီသို့
အကြဳြပုေင်ြပြခင်ဵ၊

(ခ)

ေိရစ္ဆာန်ြျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵြို

ေဆာင်ရွေြ်ရာေွင်

လိအ
ု ပ်ေသာ

အေောြ် အြူြပု ပစ္စညဵ် ြိရိယာမျာဵ ရရှိရန် နည်ဵလမ်ဵမျာဵြို ေြာင်စီသို့ ေင်ြပြခင်ဵ၊
(ဂ)
၃၀။

ေြာင်စီြ အခါအာဵေလျာ်စွာ ေပဵအပ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵြို ေဆာင်ရွေြ်ြခင်ဵ။

ေိရစ္ဆာန်ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ြုသေရဵလုပ်ငန်ဵဖွဳ့ပဖိုဵေိုဵေြ်ေရဵအဖွဲ့သည် မိမိ၏ ေဆာင်ရွေြ်ချြ်
အစီရင်ခဳစာြို ေြာင်စီသို့ ေင်ြပ၍ အေည်ြပုချြ် ရယူရမည်။

၃၁။

ေြာင်စီသည်(ြ) ြပည်နယ်၊ ေိုင်ဵ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြို ေအာြ်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ
ြဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵရမည်-

(ခ)
၃၂။

(၁) ြပည်နယ်၊ေိုင်ဵဦဵစီဵဌာန အကြီဵအြဲ

ဥြ္ကဋ္ဌ

(၂) ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြု ဆရာဝန် ၂-ဦဵမှ ၄-ဦဵအေိ

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ

(၃) ဥြ္ကဋ္ဌြ ောဝန်ေပဵအပ်သူ

အေွင်ဵေရဵမှူဵ

ယင်ဵအဖွဲ့၏ ောဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵြို သေ်မှေ်ေပဵရမည်။

ြပည်နယ်၊

ေိုင်ဵ

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ

ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့၏

လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵမှာ

ေအာြ်ပါအေိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(ြ) သြ်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ်၊ ေိုင်ဵအေွင်ဵရှိ အစိုဵရဝန်ေမ်ဵမဟုေ်ေသာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြု
ဆရာဝန်

သို့မဟုေ်

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ရရှိသူမျာဵ၏

ေိရစ္ဆာန်

ေဆဵပညာဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵမျာဵအေပါ် ကြီဵကြပ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြု ဆရာဝန်မျာဵ သို့မဟုေ် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ် ရရှိသူမျာဵြ ေစာင်ဴေိန်ဵရမည်ဴ
ြျင်ဴဝေ်မျာဵ၊ လိြ
ု ်နာရမည်ဴ စည်ဵြမ်ဵမျာဵြို လိြ
ု ်နာြခင်ဵ ရှိ-မရှိ ကြီဵကြပ်ြခင်ဵ၊

(ဂ)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

လိုအပ်သည်ဴ

အကြဳြပုချြ်မျာဵြို

ေြာင်စီသို့

ေင်ြပြခင်ဵ၊
(ဃ) ေြာင်စီ၊ အလုပ်အမှုေဆာင်ေြာ်မေီြ ေပဵအပ်သည်ဴ အြခာဵောဝန်မျာဵ ေဆာင်ရွေြ်
ြခင်ဵ။
အခန်ဵ (၆)
ြှေ်ပုဳေင်ြခင်ဵ
၃၃။

ဥပေေပုေ်မ ၁၁အရ သေ်မှေ်ောဵသည်ဴ အရည်အချင်ဵမျာဵနှငဴ် ညီညွေ်သူသည် ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြု
ဆရာဝန်အြဖစ် မှေ်ပုဳေင်ခွင်ဴရရှိရန် ေလျှာြ်လာွှ ပုဳစဳ (၆) ေွင် အချြ်အလြ်မျာဵြို

ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ြန်စွာ ေဖာ်ြပပပီဵ လိအ
ု ပ်သည်ဴ အေောြ်အောဵ စာရွေြ်စာေမ်ဵမျာဵ ပူဵေွဲ၍
ေြာင်စီသို့ေလျှာြ်ောဵရမည်။
၃၄။

ေြာင်စီသည်(ြ) ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြုဆရာဝန်အြဖစ် မှေ်ပုဳေင်ေပဵရန် ေလျှာြ်လာွှ ပုဳစဳ (၆)ပါ အချြ်
အလြ်မျာဵ

ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ြန်စွာေဖာ်ြပောဵြခင်ဵ

ရှ-ိ မရှိ၊

ပူဵေွဲေင်ြပရမည်ဴ

အေောြ်အောဵ စာရွေြ်စာေမ်ဵမျာဵ ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ြန်ြခင်ဵရှိ-မရှိ စိစစ်ရမည်။
(ခ)

မှေ်ပုဳေင်ေပဵရန်

ေလျှာြ်လာွှ ပါ

အေောြ်အောဵမျာဵြို

အချြ်အလြ်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

သြ်ဆိုင်ရာ

အစိုဵရဌာန

သို့မဟုေ်

လိုအပ်သည်ဴ
အဖွဲ့အစည်ဵမှ

ေောင်ဵခဳနိုင်သည်။
(ဂ)

သြ်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန သို့မဟုေ် အဖွဲ့အစည်ဵမှ လိအ
ု ပ်ေသာ အေောြ်အောဵမျာဵ
ရယူေင်ြပ ရန် ေလျှာြ်ောဵသူအာဵ ညွှန်ကြာဵနိုင်သည်။

(ဃ) မှေ်ပုဳေင်ေပဵရန် ခွင်ဴြပုေကြာင်ဵ သို့မဟုေ် ြငင်ပယ်ေကြာင်ဵ အဆုဳဵအြဖေ် ေပဵရမည်။
၃၅။

မှေ်ပုဳေင်အရာရှိသည်(ြ) နည်ဵဥပေေ

၃၄၊

နည်ဵဥပေေခွဲ(ဃ)

အရ

ေြာင်စီ၏

ဆုဳဵြဖေ်ချြ်နှငဴ်အညီ

သြ်ဆိုင်ရာေလျှာြ် ောဵသူေဳ စာြဖင်ဴအေကြာင်ဵကြာဵရမည်။
(ခ)

မှေ်ပုဳေင်ေပဵရန်ခွင်ဴြပုချြ်ရရှိသူေမ
ဳ ှ

မှေ်ပုဳေင်ေကြဵ

လြ်ခဳရရှိလျှင်

ေိရစ္ဆာန်

ေဆဵြုဆရာဝန် မှေ်ပုဳေင်စာရင်ဵ ပုဳစဳ (၇)ေွင် အမှေ်စဉ်ေရှ့၌ “ေ ဆ မ”ဟု ေဖာ်ြပပပီဵ
မှေ်ပုဳေင်ရမည်။
(ဂ)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြု

ဆရာဝန်

မှေ်ပုဳေင်စာရင်ဵ

ပုဳစဳ

(၇)ေွင်

စာမျြ်နှာအသီဵသီဵ၌

မှန်ြန်ေကြာင်ဵ လြ်မှေ်ေရဵေိဵု ရမည်။
(ဃ) ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြု ဆရာဝန် မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် ပုဳစဳ (၈)ြို ေြာင်စီဥြ္ကဋ္ဌနှငဴ် မိမိေို့ြ
လြ်မှေ်ေရဵေိဵု ပပီဵ သြ်ဆိုင်ရာ ေလျှာြ်ောဵသူအာဵ ေုေေ
် ပဵရမည်။
၃၆။

ေြာင်စီသည်

သြ်ဆိုင်ရာ

ေလျှာြ်ောဵသူအာဵ

ေအာြ်ပါအချြ်ေစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်

ပငိစွန်ဵ

ေကြာင်ဵေေွ့ရှိလျှင် မှေ်ပုဳေင်ေပဵြခင်ဵြို ြာလအြန့်အသေ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ အပမဲေမ်ဵြဖစ်ေစ
ြငင်ဵပယ် နိုင်သည်(ြ) မမှန်မြန် အချြ်အလြ်မျာဵ ေဖာ်ြပေလျှာြ်ောဵြခင်ဵ၊
(ခ)

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ သေ်မှေ်ောဵေသာ ြျင်ဴဝေ်မျာဵြို
မေစာင်ဴ ေိန်ဵေကြာင်ဵ သို့မဟုေ် စည်ဵြမ်ဵချြ် ေစ်ရပ်ရပ်ြို ေဖာြ်ဖျြ်ေကြာင်ဵ
ခိုင်လဳသ
ု ည်ဴ အေောြ် အောဵ ေေွ့ရှိြခင်ဵ၊

(ဂ)

ြိုယ်အဂေါ ချွေ်ယွင်ဵြခင်ဵေကြာင်ဴြဖစ်ေစ၊ အြခာဵေရာဂါေဝေနာစွဲြပ်ြခင်ဵ ေကြာင်ဴြဖစ်ေစ
ေိရစ္ဆာန် ေဆဵပညာြို မှန်ြန်စွာ အသုဳဵချနိုင်မှု အေြခအေနမရှိြခင်ဵ၊

(ဃ) မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ သုဳဵစွဲသူြဖစ်ြခင်ဵ၊
(င)

အြျင်ဴစာရိေ္တ ပျြ်ြပာဵရာေရာြ်သည်ဟု ဤြိစ္စအလိ့င
ု ှာ ေြာင်စီြ သေ်မှေ်
ေကြညာသည်ဴ ြပစ်မှုေစ်ရပ်ရပ်ြဖင်ဴ ေရာဵရုဳဵ၏ ြပစ်မှုေင်ရှာဵ စီရင်ခဳရြခင်ဵ။

၃၇။

(ြ) ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြုဆရာဝန်အြဖစ်

မှေ်ပုဳေင်ေပဵြခင်ဵြို

ြာလအြန့်အသေ်ြဖင်ဴ

ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ခဳရသူသည် ယင်ဵြာလြုန်ဆုဳဵသည်ဴအခါ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြုဆရာဝန်အြဖစ်
မှေ်ပုဳေင်ခွင်ဴ ရရှိရန် ေြာင်စီသို့ ြပန်လည်ေလျှာြ်ောဵနိုင်သည်။
(ခ)

ေြာင်စီသည် နည်ဵဥပေေခွဲ (ြ) အရ ေလျှာြ်ောဵချြ်ြို စိစစ်ပပီဵ သေ်မှေ်ချြ်
နှငဴ်ညီညွေ်ပါြ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြု ဆရာဝန်အြဖစ် မှေ်ပုဳေင်ခွင်ဴ ြပုရမည်။

၃၈။

မှေ်ပုဳေင်ောဵသူသည် မိမိ၏အမည်နှငဴ် ယှဉ်ေွဲလျြ် “ေေါြ်ော” သို့မဟုေ် “ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြု
ဆရာဝန်” ဟု ေရဵသာဵေဖာ်ြပနိုင်သည်။

၃၉။

မှေ်ပုဳေင်ောဵသူသည် ေြာင်စီြ ေုေြ် ပန်ေသာ အမိန့်၊ ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵြို လိြ
ု ်နာ
ရမည်။

၄၀။

မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် သြ်ေမ်ဵသည် စေင်ေေ
ု ်ေပဵသည်ေ
ဴ န့မှစ၍ ၃-နှစ် ြဖစ်သည်။

၄၁။

မှေ်ပုဳေင်ောဵသူသည်(ြ) မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴေပဵရန်၊ သြ်ေမ်ဵမြုန်ဆုဳဵမီ ရြ်ေပါင်ဵ ၆၀
ကြိုေင်၍

ေလျှာြ်လာွှ ပုဳစဳ

(၉)

ေွင်

ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ြန်စွာ

ေဖာ်ြပပပီဵ

ေြာင်စီသို့

ေြာင်စီြခွင်ဴြပုလျှင်

မှေ်ပုဳေင်

ေလျှာြ်ောဵရမည်။
(ခ)

မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ်

သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴေပဵရန်

လြ်မှေ် သြ် ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴခြို ေပဵသွင်ဵရမည်။
(ဂ)

မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် သြ်ေမ်ဵြုန်ဆုဳဵပပီဵမှ သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴေပဵရန် ေလျှာြ်ောဵ
လျှင် ေဏ်ေကြဵြိုလည်ဵ သေ်မှေ်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵနှငဴ်အညီ ေပဵသွင်ဵရမည်။

၄၂။

မှေ်ပုဳေင်အရာရှိသည် မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴခ လြ်ခဳရရှိလျှင် မှေ်ပုဳေင်
လြ်မှေ် ပုဳစဳ (၈)ေွင် လြ်မှေ်ေရဵေိဵု ပပီဵ သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴေပဵရမည်။

၄၃။

ေြာင်စီသည်

မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ်

သြ်ေမ်ဵ

ေိုဵြမြှေင်ဴေပဵရန်

ေလျှာြ်ောဵချြ်ြို

စိစစ်ရာေွင် နည်ဵဥပေေ ၃၆ပါြပဋ္ဌာန်ဵချြ် ေစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်ပငိစွန်ဵေကြာင်ဵ ေေွ့ရှိလျှင် မှေ်ပုဳေင်
လြ်မှေ် သြ်ေမ်ဵ ေိုဵြမြှေင်ဴေပဵြခင်ဵြို ြာလအြန့်အသေ်ြဖင်ဴ ြဖစ်ေစ၊ အပမဲေမ်ဵြဖစ်ေစ
ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။
၄၄။

(ြ) မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴေပဵြခင်ဵြို ြာလအြန့်အသေ်ြဖင်ဴ ြငင်ဵပယ်
ြခင်ဵခဳရသူသည်

ယင်ဵြာလြုန်ဆုဳဵသည်ဴအခါ

မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ်

ေိုဵြမြှေင်ဴေပဵရန် ေြာင်စီသို့ ြပန်လည်ေလျှာြ်ောဵနိုင်သည်။

သြ်ေမ်ဵ

(ခ)

ေြာင်စီသည် နည်ဵဥပေေခွဲ (ြ) အရ ေလျှာြ်ောဵချြ်ြို စိစစ်ပပီဵသေ်မှေ်ချြ်နှငဴ်
ညီညွေ် ပါြ မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ်သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴေပဵရန် ခွင်ဴြပုရမည်။

၄၅။

မှေ်ပုဳေင်ေကြဵ၊ မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ်သြ်ေမ်ဵ ေိုဵြမြှေင်ဴခနှငဴ်ေဏ်ေကြဵေို့သည် ေြာင်စီြ
သေ်မှေ်သည်ဴအေိုင်ဵ ြဖစ်သည်။

၄၆။

(ြ) မှေ်ပုဳေင်ောဵသူသည် မှေ်ပုဳေင်ပပီဵေနာြ်မှ ရရှိေသာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ ဘွဲ့၊
ေီဂရီ၊ ေီပလိုမာ၊ ေအာင်လြ်မှေ်၊ အသိအမှေ်ြပုလွှာမျာဵြို မှေ်ပုဳေင်စာရင်ဵေွင်
ြဖည်သ
ဴ ွင်ဵေပဵရန်

သြ်ဆိုင်ရာ

အေောြ်အောဵ

စာရွေြ်စာေမ်ဵမျာဵနှငဴ်အေူ

ေြာင်စီသို့ ေလျှာြ်ောဵရမည်။
(ခ)

ေြာင်စီသည် နည်ဵဥပေေခွဲ(ြ)အရ ေလျှာြ်ောဵချြ်ြို စိစစ်၍ အသိအမှေ်ြပုရန်နှငဴ်
မှေ်ပုဳေင်စာရင်ဵေွင် ြဖည်သ
ဴ ွင်ဵေပဵရန် သင်ဴမသင်ဴ ဆုဳဵြဖေ်ပပီဵ ေလျှာြ်ောဵသူေဳ
စာြဖင်ဴအေကြာင်ဵ ကြာဵရမည်။

၄၇။

မှေ်ပုဳေင်အရာရှိသည် နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီလအေွင်ဵ ယခင်နှစ် ေီဇင်ဘာလ ၃၁ရြ်ေန့အေိ
မှေ်ပုဳေင်ခွင်ဴြပုပပီဵေသာ

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြု

ဆရာဝန်မျာဵ၏

စာရင်ဵနှငဴ်

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်

ေုေေ
် ပဵသူမျာဵ ၏ စာရင်ဵြို ြပုစုောဵရှိရမည်။
အခန်ဵ (၇)
ခွင်ဴြပုလြ်ြှေ်ေလျှောြ်ောဵြခင်ဵ၊ ေုေေ
် ပဵြခင်ဵ၊ သြ်ေြ်ဵေိုဵြြြှေင်ဴြခင်ဵ
၄၈။

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ အေေ်ပညာ ေစ်ရပ်ရပ်ြို အသုဳဵချလုပ်ြိုင်လုသ
ိ ူသည် ေအာြ်ပါ
အရည်အချင်ဵမျာဵနှငဴ် ညီညွေ်ရမည်(ြ) နိုင်ငဳသာဵြဖစ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

ဥပေေပုေ်မ ၁၁ ပါ သေ်မှေ်ောဵသည်ဴ ဘွဲ့ေစ်ခုခုမရရှိေသာ်လည်ဵ ြပည်ေွင်ဵြပည်ပမှ
ေပဵအပ်ပပီဵ ေြာင်စီြ အသိအမှေ်ြပုောဵသည်ဴ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ ေီပလိုမာ
သို့မဟုေ် ေအာင်လြ်မှေ် ရရှိသူြဖစ်ြခင်ဵ။

၄၉။

နည်ဵဥပေေ ၄၈အရ သေ်မှေ်ောဵသည်ဴ အရည်အချင်ဵမျာဵနှငဴ်ညီညွေ်သူသည် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်
ရရှိရန်

ေလျှာြ်လာွှ ပုဳစဳ

(၁၀)ေွင်

အချြ်အလြ်မျာဵြို

ြပည်ဴစုဳမှန်ြန်စွာ

ေဖာ်ြပပပီဵ

လိအ
ု ပ်သည်ဴ အေောြ်အောဵ စာရွေြ်စာေမ်ဵမျာဵ ပူဵေွဲ၍ ေြာင်စီသို့ ေလျှာြ်ောဵရမည်။
၅၀။

ေြာင်စီသည်(ြ) ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ေေ
ု ်ေပဵရန် ေလျှာြ်လာွှ ပုဳစဳ (၁၀)ပါ အချြ်အလြ်မျာဵ မှန်ြန်စွာ
ေဖာ်ြပ ောဵြခင်ဵရှိမရှိ၊ ပူဵေွဲေင်ြပရမည်ဴ အေောြ်အောဵ စာရွေြ်စာေမ်ဵမျာဵ ြပည်စ
ဴ ုဳ
မှန်ြန်ြခင်ဵရှိ-မရှိ စိစစ်ရမည်။

(ခ)

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ေုေ်ေပဵရန်

ေလျှာြ်လာွှ ပါ

အချြ်အလြ်မျာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

လိအ
ု ပ်သည်ဴ အေောြ်အောဵမျာဵြို သြ်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန သို့မဟုေ် အဖွဲ့အစည်ဵမှ
ေောင်ဵခဳနိုင်သည်။
(ဂ)

သြ်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန သို့မဟုေ် အဖွဲ့အစည်ဵမှ လိအ
ု ပ်သည်အ
ဴ ေောြ်အောဵမျာဵ
ရယူေင်ြပ ရန် ေလျှာြ်ောဵသူအာဵ ညွှန်ကြာဵနိုင်သည်။

(ဃ) ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ေပဵရန်

ခွင်ဴြပုေကြာင်ဵ

သို့မဟုေ်

ြငင်ဵပယ်ေကြာင်ဵအဆုဳဵအြဖေ်

ေပဵရမည်။
၅၁။

မှေ်ပုဳေင်အရာရှိသည်(ြ) နည်ဵဥပေေ ၅၀၊ နည်ဵဥပေေခွဲ (ဃ)အရ ေြာင်စီ၏ ဆုဳဵြဖေ်ချြ်နှငဴ်အညီ သြ်ဆိုင်ရာ
ေလျှာြ် ောဵသူေဳ စာြဖင်ဴအေကြာင်ဵကြာဵရမည်။
(ခ)

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ် ေုေေ
် ပဵရန် ခွင်ဴြပုချြ် ရရှိသူေမ
ဳ ှ ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ခ လြ်ခဳရရှိလျှင်
ခွင်ဴြပု လြ်မှေ် မှေ်ေမ်ဵပုဳစဳ (၁၁)ေွင် စာရင်ဵေရဵသွင်ဵရမည်။

(ဂ)

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်

မှေ်ေမ်ဵပုဳစဳ (၁၁)

ေွင်

စာမျြ်နှာအသီဵသီဵ၌

မှန်ြန်ေကြာင်ဵ

လြ်မှေ်ေရဵေိဵု ောဵရမည်။
(ဃ) ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ပုဳစဳ (၁၂)ြို မိမိြ လြ်မှေ် ေရဵေိဵု ၍ သြ်ဆိုင်ရာ ေလျှာြ်ောဵသူ
အာဵ ေုေေ
် ပဵရမည်။
၅၂။

ေြာင်စီသည် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ် ရရှိသူအာဵ နည်ဵဥပေေ ၃၆ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ် ေစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် ပငိစွန်ဵ
ေကြာင်ဵ

ေေွ့ရှိလျှင်

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ေုေ်ေပဵြခင်ဵြို

ြာလအြန့်အသေ်ြဖင်ဴ

ြဖစ်ေစ၊

အပမဲေမ်ဵ ြဖစ်ေစ ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။
၅၃။

(ြ) ခွင်ဴြပုလြ်မှေ် ေုေေ
် ပဵြခင်ဵြို ြာလအြန့်အသေ်ြဖင်ဴ ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵခဳရသူသည်
ယင်ဵြာလြုန်ဆုဳဵသည်ဴအခါ

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ေုေ်ေပဵရန်

ေြာင်စီသို့

ြပန်လည်

ေလျှာြ်ောဵနိုင်သည်။
(ခ)

ေြာင်စီသည် နည်ဵဥပေေခွဲ (ြ) အရ ေလျှာြ်ောဵချြ်ြို စိစစ်ပပီဵ သေ်မှေ်ချြ်မျာဵ
နှငဴ် ညီညွေ်ပါြ ခွင်ဴြပုလြ်မှေ် ေုေေ
် ပဵရမည်။

၅၄။

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်သြ်ေမ်ဵသည် စေင်ေေ
ု ်ေပဵသည်ဴ ေန့မှစ၍ ၃- နှစ် ြဖစ်သည်။

၅၅။

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ရရှိသူသည်(ြ) ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်
ကြိုေင်၍

သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴေပဵရန်

ေလျှာြ်လာွှ ပုဳစဳ

(၁၃)ေွင်

သြ်ေမ်ဵမြုန်ဆုဳဵမီ
ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ြန်စွာ

ရြ်ေပါင်ဵ

ေဖာ်ြပပပီဵ

၆၀

ေြာင်စီသို့

ေလျှာြ်ောဵရမည်။
(ခ)

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ် သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴေပဵရန် ေြာင်စီြ ခွင်ဴြပုလျှင် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်
သြ်ေမ်ဵ ေိုဵြမြှေင်ဴခြို ေပဵသွင်ဵရမည်။

(ဂ)

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ် သြ်ေမ်ဵြုန်ဆုဳဵပပီဵမှ သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴေပဵရန် ေလျှာြ်ောဵလျှင်
ေဏ်ေကြဵ ေပဵသွင်ဵရမည်။

၅၆။

မှေ်ပုဳေင်အရာရှိသည် ခွင်ြဴ ပုလြ်မှေ် သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴခ လြ်ခဳရရှိလျှင် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ် ပုဳစဳ
(၁၂) ေွင် လြ်မှေ်ေရဵေိုဵပပီဵ သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴေပဵရမည်။

၅၇။

ေြာင်စီသည် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ် သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴေပဵရန် ေလျှာြ်ောဵချြ်ြို စိစစ်ရာေွင်
နည်ဵဥပေေ ၃၆ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ် ေစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် ပငိစွန်ဵေကြာင်ဵေေွ့ရှိလျှင် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်
သြ်ေမ်ဵ

ေိုဵြမြှေင်ဴေပဵြခင်ဵြို

ြာလအြန့်အသေ်ြဖင်ဴ

ြဖစ်ေစ၊

အပမဲေမ်ဵ

ြဖစ်ေစ

ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။
၅၈။

(ြ) ခွင်ဴြပုလြ်မှေ် သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴေပဵြခင်ဵြို ြာလအြန့်အသေ်ြဖင်ဴ ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ
ခဳရသူသည် ယင်ဵြာလ ြုန်ဆုဳဵသည်ဴအခါ ခွင်ဴြပုလြ်မှေ် သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴေပဵရန်
ေြာင်စီသို့ ြပန်လည် ေလျှာြ်ောဵနိုင်သည်။
(ခ)

ေြာင်စီသည် နည်ဵဥပေေခွဲ (ြ) အရ ေလျှာြ်ောဵချြ်ြို စိစစ်ပပီဵ သေ်မှေ်ချြ်
မျာဵနှငဴ် ညီညွေ်ပါြ ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ြို သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴေပဵရမည်။

၅၉။

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ခ၊ ခွင်ဴြပုလြ်မှေ် သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴခနှငဴ် ေဏ်ေကြဵေို့သည် ေြာင်စီြ
သေ်မှေ်သည်ဴအေိုင်ဵ ြဖစ်သည်။

၆၀။

ေြာင်စီသည် မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် သို့မဟုေ် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ် ေုေေ
် ပဵြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍
ချမှေ် သည်အ
ဴ မိန့်အေပါ် ြပန်လည်သုဳဵသပ်ြပင်ဆင်နိုင်သည်။

၆၁။

(ြ) မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် သို့မဟုေ် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ရရှိသူသည် မိမိလြ်မှေ်ေပျာြ်ဆုဳဵ
သည်အ
ဴ ခါ မူရင်ဵခွဲလြ်မှေ်ရရှိရန် သြ်ဆိုင်ရာ ြမန်မာနိုင်ငဳရဲေပ်ဖွဲ့၏ ေောြ်ခဳချြ်နှငဴ်
ြပည်နယ်၊ ေိုင်ဵ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့၏ ေောြ်ခဳချြ်ေိြ
ု့ ို
ပူဵေွဲ၍ ေြာင်စီသို့ ေလျှာြ် ောဵနိုင်သည်။
(ခ)

ေြာင်စီသည် မူရင်ဵခွဲ လြ်မှေ်ေုေ်ေပဵရန် ေလျှာြ်ောဵချြ်ြို စိစစ်ပပီဵ မူရင်ဵခွဲ
လြ်မှေ် ေုေေ
် ပဵရန် ခွင်ဴြပုေကြာင်ဵ သို့မဟုေ် ြငင်ဵပယ်ေကြာင်ဵ အဆုဳဵအြဖေ်
ေပဵရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေေခွဲ(ခ)အရ မူရင်ဵခွဲ လြ်မှေ် ေုေေ
် ပဵရန် ခွင်ဴြပုေကြာင်ဵ ဆုဳဵြဖေ်လျှင်
မှေ်ပုဳေင်အရာရှိသည်

သြ်ဆိုင်ရာမှေ်ပုဳေင်ေကြဵ

သို့မဟုေ်

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ခ

ေပဵသွင်ဵရန် ေလျှာြ်ောဵသူေဳ စာြဖင်ဴအေကြာင်ဵကြာဵရမည်။
(ဃ) မှေ်ပုဳေင်အရာရှိသည် သြ်ဆိုင်ရာ မှေ်ပုဳေင်ေကြဵ သို့မဟုေ် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ခ
လြ်ခဳရရှလ
ိ ျှင်

မူရင်ဵခွဲေဳဆိပ်

ေလျှာြ်ောဵသူအာဵ ေုေ်ေပဵရမည်။
၆၂။

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ရရှိသူသည်-

ရိုြ်နှိပ်၍

သြ်ဆိုင်ရာ

မူရင်ဵခွဲလြ်မှေ်ြို

(ြ) ဥပေေ၊ ဤနည်ဵဥပေေမျာဵ၊ ဥပေေအရေုေြ် ပန်ေသာ လုပ်ေဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊ အမိန့်မျာဵ၊
ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵြို လိြ
ု ်နာရမည်။
(ခ)
၆၃။

ေြာင်စီြ သေ်မှေ်သည်ဴ စည်ဵြမ်ဵမျာဵြို လိြ
ု ်နာရမည်။

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ရရှိသူသည်(ြ) ေြာင်စီြ သေ်မှေ်ောဵသည်ဴ စည်ဵြမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ
အေေ် ပညာ ေစ်ရပ်ရပ်ြို အသုဳဵချလုပ်ြိုင်ခွင်ဴရှိသည်။
(ခ)

မိမိ၏ နစ်နာချြ်မျာဵြို ေြာင်စီသို့ ေင်ြပခွင်ဴရှိသည်။
အခန်ဵ (၈)
ြှေ်ပုဳေင်အရာရှိ၏ လုပ်ငန်ဵောဝန်ြျာဵ

၆၄။

မှေ်ပုဳေင်အရာရှိ၏ လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵမှာ ေအာြ်ပါအေိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(ြ) ေြာင်စီဝင်မျာဵ၏ အမည်စာရင်ဵြို ြပုစုမှေ်ေမ်ဵေင်ြခင်ဵ၊
(ခ)

ေြာင်စီသြ်ေမ်ဵမြုန်ဆုဳဵမီ

ေြာင်စီအသစ်ဖွဲ့စည်ဵ

နိုင်ေရဵအေွြ်

ကြိုေင်

ေဆာင်ရွေြ်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ၊
(ဂ)

အစည်ဵအေဝဵြျင်ဵပမည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵြို ေြာင်စီဝင်အသီဵသီဵေဳ ကြိုေင်အေကြာင်ဵ
ကြာဵြခင်ဵ၊

(ဃ) အစည်ဵအေဝဵ ေြ်ေရာြ်သူမျာဵ၊ ခွင်ဴပန်သူမျာဵ၊ ပျြ်ြွြ်သူမျာဵ၏ အမည် စာရင်ဵြို
မှေ်ေမ်ဵ ေင်ြခင်ဵ၊
(င)

အစည်ဵအေဝဵေွင် ေဆွဵေနွဵချြ်၊ ဆုဳဵြဖေ်ချြ်မျာဵြို မှေ်ေမ်ဵေင်ပပီဵ ဦဵစီဵဌာနနှငဴ်
ဝန်ကြီဵဌာနသို့ ေင်ြပြခင်ဵ၊

(စ)

မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် ေုေေ
် ပဵြခင်ဵ၊ သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေြာင်စီ၏
ဆုဳဵြဖေ်ချြ်နှငဴ်အညီ
ေရဵသွင်ဵြခင်ဵ၊

ေလျှာြ်ောဵသူေဳ

မှေ်ပုဳေင်

အေကြာင်ဵကြာဵြခင်ဵ၊

လြ်မှေ်ေုေ်ေပဵြခင်ဵ၊

မှေ်ပုဳေင်စာရင်ဵ
မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ်

သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴေပဵြခင်ဵ၊
(ဆ)

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်

ေုေေ
် ပဵြခင်ဵ၊

ဆုဳဵြဖေ်ချြ်နှငဴ်အညီ

သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴြခင်ဵနှငဴ်

ေလျှာြ်ောဵသူေဳ

စပ်လျဉ်ဵ၍

အေကြာင်ဵကြာဵြခင်ဵ၊

ေြာင်စီ၏

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်

မှေ်ေမ်ဵစာအုပ်ေွင် စာရင်ဵေရဵ သွင်ဵြခင်ဵ၊ ခွင်ဴြပုလြ်မှေ် ေုေေ
် ပဵြခင်ဵ၊ ခွင်ဴြပု
လြ်မှေ် သြ်ေမ်ဵေိုဵြမြှေင်ဴေပဵြခင်ဵ၊
(ဇ)

နှစ်စဉ်ဇန်နဝါရီလအေွင်ဵ

မှေ်ပုဳေင်ခွင်ဴြပုပပီဵေသာ

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြုဆရာဝန်မျာဵနှငဴ်

ခွင်ဴြပု လြ်မှေ် ေုေေ
် ပဵပပီဵသူမျာဵ၏ စာရင်ဵြိုြပုစုြခင်ဵ၊

(ဈ)

ြာလအြန့်အသေ်ြဖင်ဴ

ရုပ်သမ
ိ ်ဵောဵေသာ

မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ်

သို့မဟုေ်

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်မျာဵ ြို စနစ်ေြျေိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊
(ည)

ပယ်ဖျြ်ောဵေသာ မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် သို့မဟုေ် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ပါ အမည်စာရင်ဵြို
သြ်ဆိုင်ရာ စာရင်ဵစာအုပ်မှ ပယ်ဖျြ်ြခင်ဵ၊

(ဋ)

ေြာင်စီြေပဵအပ်သည်ဴ အြခာဵောဝန်မျာဵြို ေဆာင်ရွေြ်ြခင်ဵ။
အခန်ဵ (၉)
အေရဵယူြခင်ဵ

၆၅။

ေြာင်စီသည်(ြ) ဤနည်ဵဥပေေမျာဵပါ

ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်ေစ်ရပ်ရပ်ြို

ေဖာြ်ဖျြ်ေကြာင်ဵ

စွပ်စွဲခဳရေသာ

ခွင်ဴြပု လြ်မှေ်ရရှိသူအာဵ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵနိုင်ရန် ြပည်နယ်၊ ေိုင်ဵ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာ
ဆိုင်ရာ ကြီဵကြပ်ေရဵ အဖွဲ့ဝင် ၁-ဦဵေခါင်ဵေဆာင်ပါဝင်၍ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြုဆရာဝန် ၂ဦဵြဖင်ဴ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြို ဖွဲ့စည်ဵောဝန်ေပဵအပ်ရမည်။
(ခ)

ဥပေေနှငဴ်ဤနည်ဵဥပေေမျာဵအရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵ အဖွဲ့၏ ောဝန်နှငဴ်
လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ မျာဵ၊ အဖွဲ့သြ်ေမ်ဵေို့ြို သေ်မှေ်ေပဵရမည်။

(ဂ)

လိအ
ု ပ်ပါြ

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မျာဵြို

ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ၊

ေစ်ဖွဲ့ေြ်ပို ၍ ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ြပုလုပ်နိုင်သည်။
၆၆။

ဥပေေနှငဴ်ဤနည်ဵဥပေေမျာဵအရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵ အဖွဲ့သည်(ြ) အစိုဵရအဖွဲ့ြ အခါအာဵေလျာ်စွာေုေြ် ပန်ေသာ ဌာနဆိုင်ရာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵဆိုင်ရာ
လုပ်ေဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵြို လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွေြ်နိုင်သည်။
(ခ)

စစ်ေဆဵေေွ့ရှိချြ် အစီရင်ခဳစာြို သေဘာောဵ မှေ်ချြ်ေဖာ်ြပ၍ အဖွဲ့ဝင်အာဵလုဵဳ
လြ်မှေ်ေရဵ ေိဵု ပပီဵ စည်ဵြမ်ဵေိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေြာ်မေီသု့ိ ေင်ြပရမည်။

၆၇။

စည်ဵြမ်ဵေိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မေီသည်

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ြ

ေင်ြပလာေသာ

အစီရင်ခဳစာြို စိစစ်ပပီဵ(ြ) စွပ်စွဲချြ်အရ စွပ်စွဲခဳရသူအေပါ် အြပစ်မရှိေကြာင်ဵ ေေွ့ရှိရပါြ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵ
အမှုေွဲြို ပိေ်သိမ်ဵေကြာင်ဵ အမိန့်ချမှေ်ရမည်။
(ခ)

စွပ်စွဲချြ်အရ စွပ်စွဲခဳရသူအေပါ် အြပစ်ရှိေကြာင်ဵ ေေွ့ရှိရပါြ ေအာြ်ပါစီမဳခန့်ခွဲေရဵ
ဆိုင်ရာ ြပစ်ေဏ်ေစ်ရပ်ရပ်ြို ချမှေ်နိုင်သည်(၁)

သေိေပဵြခင်ဵ၊

(၂)

မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် သို့မဟုေ် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ြို ြာလအြန့်အသေ်ြဖင်ဴ
ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵ၊

(၃)
၆၈။

မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် သို့မဟုေ် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ြို ပယ်ဖျြ်ြခင်ဵ။

ေြာင်စီသည် အြျင်ဴစာရိေ္တ ပျြ်ြပာဵရာေရာြ်သည်ဴ ြပစ်မှုအမျိုဵအစာဵမျာဵြို အခါအာဵေလျာ်
စွာ အမိန့်ေုေြ် ပန်သေ်မှေ်နိုင်သည်။

၆၉။

စည်ဵြမ်ဵေိန်ဵသိမ်ဵေရဵ

ေြာ်မေီသည်

နည်ဵဥပေေ

၆၈

အရ

ေုေြ် ပန်ောဵေသာ

အြျင်ဴစာရိေ္တ ပျြ်ြပာဵရာေရာြ်သည်ဴ ြပစ်မှုြဖင်ဴ ေရာဵရုဳဵ၏ ြပစ်မှုေင်ရှာဵ စီရင်ြခင်ဵခဳရေသာ
ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ရရှိသူအာဵ ေအာြ်ပါစီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ ြပစ်ေဏ်ေစ်ရပ်ရပ်ြို ချမှေ်နိုင်သည်(ြ) ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ြို ြာလအြန့်အသေ်ြဖင်ဴ ရုပ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵ။
(ခ)
၇၀။

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ြို ပယ်ဖျြ်ြခင်ဵ။

(ြ) ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ြို

ြာလအြန့်အသေ်ြဖင်ဴ

ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵခဳရသူသည်

ယင်ဵြာလ

ြုန်ဆုဳဵသည်အ
ဴ ခါ ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ရရှိရန် ေြာင်စီသို့ ြပန်လည်ေလျှာြ်ောဵနိုင်သည်။
(ခ)

ေြာင်စီသည် နည်ဵဥပေေခွဲ(ြ)အရ ေလျှာြ်ောဵချြ်ြို စိစစ်ပပီဵ သေ်မှေ်ချြ်မျာဵ
နှငဴ် ညီညွေ်ပါြ ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ြို ေုေ်ေပဵရမည်။

၇၁။

စည်ဵြမ်ဵေိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မေီသည် မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် သို့မဟုေ် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ြို
ြာလအြန့်အသေ်ြဖင်ဴ ရုပ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ ပယ်ဖျြ်ြခင်ဵေသာ်လည်ေြာင်ဵ
အမိန့်ချမှေ် သည်အ
ဴ ခါ ေအာြ်ပါပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵေဳ စာြဖင်ဴ အေကြာင်ဵကြာဵရမည်(ြ) ြပစ်ေဏ်ချမှေ်ြခင်ဵခဳရေသာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြုဆရာဝန် သို့မဟုေ် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ရရှိသူ၊
(ခ)

သြ်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ ေိုင်ဵ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵပညာဆိုင်ရာ ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့၊

(ဂ)

သြ်ဆိုင်ရာ ြပစ်ေဏ် ချမှေ်ြခင်ဵခဳရသူ၏ လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ောဝန်ရှိသူ၊

(ဃ) ေြာင်စီ။
၇၂။

စည်ဵြမ်ဵေိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေြာ်မေီသည် ဥပေေပုေ်မ ၁၇၊ ပုေ်မခွဲ (ခ)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (၁)အရ
ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြုဆရာဝန်အာဵြဖစ်ေစ၊ နည်ဵဥပေေ ၆၇၊ နည်ဵဥပေေခွဲ (ခ)၊ နည်ဵဥပေေခွဲငယ်
(၁)အရ

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်

ရရှိသူအာဵြဖစ်ေစ

စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ

သေိေပဵြခင်ဵြပစ်ေဏ်

ချမှေ်သည်အ
ဴ ခါ ေအာြ်ပါအေိင
ု ်ဵေဆာင်ရွေြ်ရမည်(ြ) ြပစ်ေဏ်ချမှေ်ခဳရေသာ ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြုဆရာဝန် သို့မဟုေ် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ် ရရှိသူေဳ
အေကြာင်ဵကြာဵြခင်ဵ၊
(ခ)

ြပစ်ေဏ်ချမှေ်ြခင်ဵခဳရေသာ
ရရှိသူ၏

ေိရစ္ဆာန်ေဆဵြုဆရာဝန်

ြိုယ်ေရဵမှေ်ေမ်ဵေွင်

သို့မဟုေ်

မှေ်ေမ်ဵေင်သွင်ဵရန်

ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်

မှေ်ပုဳေင်အရာရှိေဳ

အေကြာင်ဵကြာဵြခင်ဵ၊
(ဂ)

သြ်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ ေိုင်ဵ ေိရစ္ဆာန် ေဆဵပညာဆိုင်ရာ ကြီဵကြပ်ေရဵအဖွဲ့ြ စည်ဵြမ်ဵ
ေိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မေီ၏
အေကြာင်ဵကြာဵြခင်ဵ။

ဆုဳဵြဖေ်ချြ်နှငဴ်အညီ

မှေ်ေမ်ဵေင်

ေဆာင်ရွေြ်ရန်

၇၃။

မှေ်ပုဳေင်အရာရှိသည်(ြ) စည်ဵြမ်ဵေိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မေီြ

ြာလအြန့်အသေ်ြဖင်ဴ

ရုပ်သမ
ိ ်ဵောဵေသာ

မှေ်ပုဳေင် လြ်မှေ် သို့မဟုေ် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်အာဵ ြပန်လည်အပ်နှဳရန် သြ်ဆိုင်ရာ
ောဝန်ရှိသူြို အေကြာင်ဵ ကြာဵရမည်။
(ခ)

ြပန်လည်အပ်နှဳေသာ မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် သို့မဟုေ် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ြို စနစ်ေြျ
ေိန်ဵသိမ်ဵ ောဵရမည်။

(ဂ)

မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် သို့မဟုေ် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ပယ်ဖျြ်ြခင်ဵ ခဳရသူ၏အမည်စာရင်ဵြို
သြ်ဆိုင် ရာ မှေ်ပုဳေင်စာရင်ဵမှအပပီဵ ပယ်ဖျြ်ရမည်။

၇၄။

ေြာင်စီသည် ေအာြ်ပါအေြခအေန ေစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါြ်ပါြ မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် သို့မဟုေ်
ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ြို ပယ်ဖျြ်ေကြာင်ဵ အမိန့်ချမှေ်ရမည်(ြ) မှေ်ပုဳေင်ောဵသူ သိမ
ု့ ဟုေ် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ်ရရှိသူ ေသဆုဳဵြခင်ဵ၊
(ခ)

မှေ်ပုဳေင်ောဵသူ သို့မဟုေ် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ် ရရှိသူြ ပယ်ဖျြ်ခွင်ဴေောင်ဵခဳြခင်ဵ။
အခန်ဵ (၁၀)
အယူခဳြခင်ဵ

၇၅။

ဥပေေနှငဴ် ဤနည်ဵဥပေေမျာဵအရ စည်ဵြမ်ဵေိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေြာ်မေီြ ချမှေ်ေသာ အမိန့်
သို့မဟုေ်

ဆုဳဵြဖေ်ချြ်ြို

မေြျနပ်သူသည်

မိမိြိုယ်ေိုင်ြဖစ်ေစ၊

ေရာဵဝင်ြိုယ်စာဵ

လှယ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ ယင်ဵအမိန့် သို့မဟုေ် ဆုဳဵြဖေ်ချြ် ချမှေ်သည်ေ
ဴ န့မှ ရြ်ေပါင်ဵ ၆၀ အေွင်ဵ
ေြာင်စီသို့ အယူခဳဝင် နိုင်သည်။
၇၆။

ေြာင်စီသည်(ြ) စည်ဵြမ်ဵေိန်ဵသိမ်ဵေရဵေြာ်မေီ၏ အမိန့် သို့မဟုေ် ဆုဳဵြဖေ်ချြ်ြို အေည်ြပုြခင်ဵ၊
ပယ် ဖျြ်ြခင်ဵ သို့မဟုေ် ြပင်ဆင်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
(ခ)

လိအ
ု ပ်ပါြ ြပန်လည်စစ်ေဆဵရန် ညွှန်ကြာဵနိုင်သည်။

၇၇။

ေြာင်စီ၏ ဆုဳဵြဖေ်ချြ်သည် အပပီဵအြပေ် ြဖစ်ေစရမည်။

၇၈။

အယူခဳေွင် စည်ဵြမ်ဵေိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေြာ်မေီ၏ အမိန့် သို့မဟုေ် ဆုဳဵြဖေ်ချြ်ြို ပယ်ဖျြ်
သြဖင်ဴ မှေ်ပုဳေင်လြ်မှေ် သို့မဟုေ် ခွင်ဴြပုလြ်မှေ် ြပန်လည်ရရှိလိုသူသည် ေြာင်စီသို့
ေလျှာြ် ောဵနိုင်သည်။

အခန်ဵ(၁၁)
ေငွေ ြဵဆိုင်ရာြိစ္စြျာဵ
၇၉။

ေြာင်စီနှငဴ်ဥပေေ၊ ဤနည်ဵဥပေေမျာဵအရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ ေြာ်မေီမျာဵ၊ အဖွဲ့မျာဵသည် ရေငွ
သုဳဵေငွ ဆိုင်ရာေငွစာရင်ဵမျာဵ ောဵရှိြခင်ဵေို့ြို ေည်ဆဲဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျဉ်ဵ၊ ညွှန်ကြာဵချြ်
မျာဵနှငဴ်အညီ လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွေြ်ရမည်။

၈၀။

ေြာင်စီသည်(ြ) ဦဵစီဵဌာနြ ခွဲေဝသေ်မှေ်ေပဵေသာ ရန်ပုဳေငွြိုဘဏ်ေွင် သီဵြခာဵေငွစာရင်ဵ ဖွင်ဴလှစ်
ရမည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနြ

ြျခဳသည်ဴ

ြုန်ြျစရိေ်မျာဵြို

ဦဵစီဵဌာန၏

သေ်မှေ်ချြ်နှငဴ်အညီ

ေဆာင်ရွေြ် ရမည်။
၈၁။

ေြာင်စီသည် ဥပေေ၊ ဤနည်ဵဥပေေမျာဵအရ ဖွဲ့စည်ဵေသာေြာ်မေီမျာဵ၊ အဖွဲ့မျာဵ၏ ရေငွ
သုဳဵေငွဆိုင်ရာ ေငွစာရင်ဵမျာဵနှငဴ် ပစ္စညဵ် စာရင်ဵေို့ြို အခါအာဵေလျာ်စွာ စစ်ေဆဵနိုင်သည်။
လိအ
ု ပ်ပါြ သြ်ဆိုင်ရာ စာရင်ဵရုဳဵ၏ အြူအညီြို ေောင်ဵခဳနိုင်သည်။

၈၂။

ဥပေေနှငဴ် ဤနည်ဵဥပေေမျာဵအရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ ေြာ်မေီမျာဵ၊ အဖွဲ့မျာဵ၏ အစိုဵရဝန်ေမ်ဵ
မဟုေ်ေသာ အဖွဲ့ဝင်သည် ေြာင်စီအစည်ဵအေဝဵေြ်ေရာြ်ြခင်ဵ သို့မဟုေ် ေြာင်စီြ
ေပဵအပ်သည်ဴ ောဝန်မျာဵေဆာင်ရွေြ်ြခင်ဵေို့အေွြ် ေြာင်စီြ သေ်မှေ်သည်ဴ ချီဵြမြှေင်ဴေငွြို
ခဳစာဵခွင်ဴရှိသည်။
အခန်ဵ (၁၂)
အေေွေေွ

၈၃။

ဦဵစီဵဌာနသည် ေြာင်စီရုဳဵ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵြို ေဆာင်ရွေြ်ရန်လုအ
ိ ပ်သည်ဴ
သီဵြခာဵ သေ်မှေ် ခွဲေဝေပဵရမည်။
(ပုဳ)
ဗိုလ်မှူဵချုပ်ေမာင်ေမာင်သိမ်ဵ
ဝန်ကြီဵ
ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ေရလုပ်ငန်ဵဝန်ကြီဵဌာန

ဝန်ေမ်ဵမျာဵြို

