မြန်ြာနိုင်ငံသာွ ွားနှင့််ခတ
ံ ွင်ွားဆင
ို ်ရာဆဆွားဆ
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထ

ာင်စီဥပဆေ

ောင်စုလွှတ်ထတော်ဥြထေအမှတ် ၂၇ ။)

၁၃၈၀ ပြည့််နှစ်၊ ထတော်သလင််းလဆန််း ၈ ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘောလ ၁၇ ရက်)
ပြည်ထ

ောင်စုလွှတ်ထတော်သည် ဤဥြထေကု ပြဋ္ဌောန််းလုက်သည်။
အခန်ွား (၁)
အြည်နှင့်် အဓပပာယ်ဆ ာ်မပချ

်

၁။

ဤဥြထေကု ပမန်မောနုငင
် ံသွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရောထဆ်းထကောင်စီ ဥြထေဟု ထခေါ်တွင်ထစရမည်။

၂။

ဤဥြထေတွင်ြါရှထသော

ထအောက်ြါစကော်းရြ်မ ော်းသည်

ထ ော်ပြြါအတုင််း

အဓြပောယ်သက်ထရောက်
ထစရမည် (က)

သွာွားနှင့်ခ
် ံတွင်ွားဆိုင်ရာဆဆွားပညာ

ဆုသည်မှော

သွော်း၊

သွော်း ံု်း၊

သွော်းပမစ်ဝန််းက င်၊

ထမ်းရု်းနှင့်် ခံတွင််းထရောဂါမ ော်းကု ထရောဂါစစ်ထဆ်းရှောထ ွပခင််း၊ ထဆ်းဝါ်းပ င့်် ကုသပခင််း၊
ခွွဲစတ်ကုသပခင််း၊

နည််းလမ််းအမ ်းမ ်းပ င့််

သွော်းအလှပြ ပြင်ပခင််း၊

ပြည်သူမ ော်း၏

သွော်းစုက်ကုသပခင််း၊

သွော်းညကုသပခင််း၊

သွော်းနှင့််ခံတွင််းထရောဂါကက တင်ကောကွယ်ပခင််း၊

သွော်းက န််းမောထရ်းပမင့််တင်ပခင််း၊

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော

သုထတသနပြ ပခင််းမ ော်းအြါအဝင်

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော

က န််းမောထရ်းထစောင့််ထရှောက်မှုလုြ်ငန််းမ ော်းနှင့််သက်ဆုင်ထသော ြညောရြ်ကု ဆုသည်။
(ခ)

ဆ

ာင်စီ ဆုသည်မှော ဤဥြထေအရ

ွွဲွဲ့စည််းသည့်် ပမန်မောနုငင
် ံသွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရော

ထဆ်းထကောင်စီကု ဆုသည်။
(ဂ)

နာယ

အ ွွဲ့ ဆုသည်မှော ထကောင်စီ၏ နောယကအ ွွဲွဲ့ကု ဆုသည်။

(ဃ)

အလိုပ်အြှုဆဆာင်အ ွွဲ့ ဆုသည်မှော ထကောင်စီ၏ အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့ကု ဆုသည်။

(င)

ဆ

ာင်စီဝင်

ဆုသည်မှော

ပမန်မောနုငင
် ံသွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရောထဆ်းထကောင်စီဝင်တစ်ဦ်းဦ်းကု ဆုသည်။
(စ)

ြှတ်ပံိုတင်လ

်ြှတ်

ဆုသည်မှော

ထကောင်စီက

ဤဥြထေအရ

ုတ်ထြ်းထသော

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရောဆရောဝန် မှတ်ြံုတင်လက်မှတ်ကု ဆုသည်။
(ဆ)

သွာွားနှင့််ခံတွငွား် ဆိုင်ရာ ဆရာဝန် ဆုသည်မှော ထကောင်စီက ဤဥြထေအရ သွော်းနှင့််
ခံတွင််းဆုင်ရောဆရောဝန် မှတ်ြံုတင်လက်မှတ်

ုတ်ထြ်းပခင််းခံရသူကု ဆုသည်။

2
(ဇ)

ဆဆွား
အထ

ိုသခွင့်လ
် ိုငစ
် င်
ွထ

ဆုသည်မှော

ထကောင်စီက

ွ ထဆ်းကုသခွင့််လုင်စင်၊ အ

ဤဥြထေအရ

ုတ်ထြ်းထသော

ူ်းထဆ်းကုသခွင့်လ
် ုငစ
် င်နှင့်် ကန့််သတ်ထဆ်း

ကုသခွင့်လ
် ုငစ
် င် တက
ု့် ု ဆုသည်။
( ဈ ) အဆ

ွဆ

ွဆဆွား

ိုသခွင့််လင
ို စ
် င် ဆုသည်မှော ထကောင်စီက အသအမှတ်ပြ

ပြည်တွင်း် ပြည်ြ

သွော်းဘက်ဆုင်ရောထဆ်းတကကသုလ်

ော်းထသော
သု့်မဟုတ်

ထဆ်းထကောလြ်တစ်ခုခုမှ သွော်းဘက်ဆုင်ရော ထဆ်းြညောဘွွဲွဲ့ရရှပြီ်း သတ်မှတ်

ော်းသည့််

အလုြ်သင်ကောလပြီ်းဆံု်းထသော ပမန်မောနုင်ငသ
ံ ော်း သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုငရ
် ောဆရောဝန်အော်း
ထကောင်စီက

သတ်မှတ်ခ က်မ ော်း

နှင့််အညီ

စစစ်

ုတ်ထြ်းသည့််

ထဆ်းကုသခွင့််လုငစ
် င်ကု ဆုသည်။
(ည)

အ

ွားဆဆွား

ိုသခွင့််လင
ို ်စင် ဆုသည်မှော ထကောင်စီက အသအမှတ်ပြ

ေီဂရီ၊ ဘွွဲွဲ့လွန်ေီြလမ
ု ောရရှပြီ်း သတ်မှတ်
ခံတွင််းဆုင်ရောဆရောဝန်အော်း
စစစ်
( ဋ)

ော်းသည့်် အရည်အခ င််းပြည့််မီထသော သွော်းနှင့််

ထကောင်စီက

သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင့််အညီ

ုတ်ထြ်းသည့်် ထဆ်းကုသခွင့််လင
ု စ
် င်ကု ဆုသည်။

န့််သတ်ဆဆွား

ိုသခွင့််လင
ို စ
် င် ဆုသည်မှော ထကောင်စီ၏ အသအမှတ်ပြ ပခင််းခံရသည့််

ပြည်ြနုငင
် ံ၏

သက်ဆုင်ရောသွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရောထဆ်းထကောင်စီက

အသအမှတ်ပြ ထသော

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော

နုင်ငံပခော်းသော်းဆရောဝန်အော်း
(ဌ)

ော်းထသော ဘွွဲွဲ့လွန်

ထကောင်စီက

ော်းထသော

သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင့််အညီ

စစစ်ပြီ်း

ုတ်ထြ်းသည့်် ထဆ်းကုသခွင့််လင
ု ်စင်ကု ဆုသည်။

သွာွားဘ

်ဆိုင်ရာဆဆွားတ

ကသိုလ်

ထဆ်းြညောဘွွဲွဲ့ရရှ

ဆုသည်မှော

သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရော

ထဆ်းြညောဘွွဲွဲ့မ ော်း ခ ်းီ ပမင့််သည့်် တကကသုလ်ကု ဆုသည်။
(ဍ)

အသအြှတ်မပြုလ
သွာွားဘ

်ဆိုင်ရာသနာမပြု၊

သွာွားတို
အဆ

ာ

်ြှတ် ဆိုသည်ြှာ ဆ
ပညာ

်အ

ာင်စီ

သတ်ြှတ်ချ

သွာွားနှင့်ခ
် ံတွင်ွားဆိုင်ရာ
ျွြ်ွား

မပြုသမ စ်ဆ

ျင်သ
ာင်ွား

သို့်ြဟိုတ်
အသအြှတ်မပြု

်ြျာွားနှင့််အညီ စစစ်ပပီွား

ျန်ွားြာဆရွားဆစာင့််ဆရှာ
သွာွားဘ
ိုတ်ဆပွားသည့််လ

်သ၊

်ဆိုင်ရာ
်ြှတ်

ို

ဆိုသည်။
(ဎ)

သွာွားဘ

်ဆိုင်ရာသနာမပြု ဆုသည်မှော ထကောင်စီက ဤဥြထေအရ သွော်းဘက်ဆုင်ရော

သူနောပြ အပ စ် အသအမှတ်ပြ လက်မှတ်
(ဏ) သွာွားနှင့််ခံတွငွား် ဆိုင်ရာ

ုတ်ထြ်းပခင််းခံရသူကု ဆုသည်။

ျန်ွားြာဆရွားဆစာင့််ဆရှာ

်သ (Oral Hygienist) ဆုသည်မှော

ထကောင်စီက ဤဥြထေအရ သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုငရ
် ော က န််းမောထရ်းထစောင့််ထရှောက်သူအပ စ်
အသအမှတ်ပြ လက်မှတ်

ုတ်ထြ်းပခင််းခံရသူကု ဆုသည်။

3
(တ)

သွာွားဘ

်ဆိုင်ရာဆဆွားဆ

ာလပ် ဆုသည်မှော သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုငရ
် ော ထဆ်းြညောဘွွဲွဲ့မ ော်း

ခ ်းီ ပမင့််နုငသ
် ည့်် ထကောလြ်ကု ဆုသည်။
(

)

သွာွားတိုပညာ

ျွြ်ွား ျင်သ

ဆုသည်မှော

ထကောင်စီက

သွော်းတုြညောကျွမ််းက င်သူ အပ စ် အသအမှတ်ပြ လက်မှတ်

ဤဥြထေအရ
ုတ်ထြ်းပခင််းခံရသူကု

ဆုသည်။
( ေ ) သွာွားဘ

်ဆို င်ရာ အဆ

သွော်းဘက်ဆုင်ရော

ာ

်အ

အထ

မပြုသ ဆု သ ည် မှော ထကောင်စီက ဤဥြထေအရ

ောက်အကူပြ သူအပ စ်

အသအမှတ်ပြ လက်မှတ်

ုတ်ထြ်းပခင််း ခံရသူကု ဆုသည်။
အခန်ွား(၂)
ရည်ရွယ်ချ
၃။

်

ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ခ က်မ ော်းမှော ထအောက်ြါအတုင််း ပ စ်သည် (က)

အရည်အထသွ်းမီ၍

ထရောက်ထသော

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် က န််းမောထရ်းထစောင့််ထရှောက်မှုကု

အမ ော်းပြည်သူတု့် ခံစော်းခွင့်ရ
် ရှထစရန်၊
(ခ)

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ဆရောဝန်မ ော်း၏ က န််းမောထရ်းထစောင့််ထရှောက်မှု အရည်အထသွ်းနှင့််
အဆင့််အတန််းကု

(ဂ)

န််းသမ််းပမင့််တင်ရန်၊

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ထဆ်းြညောကု ထခတ်နှင့််အညီ နုင်ငံတကောအဆင့််မီ ထလ့်လော
သင်ကကော်းနုင်သည့်် အခွင့််အလမ််းမ ော်း ရရှထစရန်၊

(ဃ)

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ထဆ်းြညောတု်းတက်မှုကု သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ဆရောဝန်မ ော်း
စဉ်ဆက်မပြတ် ထလ့်လောဆည််းြူ်းနုင်ထစရန်၊

(င)

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ဆရောဝန်မ ော်း၏ဂုဏ်သကခော

(စ)

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော

န််းသမ််းပမင့််တင်နုင်ရန်၊

ဆရောဝန်၏က င့််ဝတ်သကခောမ ော်းနှင့််အညီ

လုက်နောထစောင့််

န််းထရ်းအတွက် ကကီ်းကကြ်ကွြက
် ွဲနုင်ရန်၊
(ဆ)

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ဆရောဝန်၊ သွော်းဘက်ဆုင်ရော သူနောပြ ၊ သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော
က န််းမောထရ်းထစောင့််ထရှောက်သူ၊ သွော်းတုြညောကျွမ််းက င်သူ၊ သွော်းဘက်ဆုင်ရော အထ
အကူပြ သူမ ော်း၏လုြ်ြုင်ခွင့််မ ော်းကု

ောက်

န််းထက ောင််းရန်နှင့်် အက ်းစီ်းြွော်းကု ကောကွယ်

ထစောင့််ထရှောက်ရန်၊
(ဇ)

ထလ ော်ကန်ထကောင််းမွန်ထသော
ပ စ်

သွော်းနှင့််ခံတွင််းဆုငရ
် ော

ထဆ်းကုသမှု

ွန််း ထစထရ်းအတွက် ြံ့်ြု်းကကြ်မတ်မှုထြ်းရန်။
အခန်ွား (၃)
မြန်ြာနိုင်ငံ သွာွားနှင့််ခံတွငွား် ဆိုင်ရာဆဆွားဆ

ာင်စီ ွွဲ့စည်ွားမခင်ွား

ြတ်ဝန််းက င်

4
၄။

(က)

ပြည်ထ

ောင်စုအစု်းရအ ွွဲွဲ့သည် က န််းမောထရ်းနှင့်် အော်းကစော်းဝန်ကကီ်းဌောန၊ ပြည်ထ

ဝန်ကကီ်းနှင့််

င်ထြေါ်ထက ော်ကကော်းသည့််

ဂုဏ်သတင််းရှထသော

ောင်စု

ဝါရင့််အပငမ််းစော်း

သွော်းနှင့််ခံတွင််း ဆုင်ရော ဆရောဝန်နှစ်ဦ်းြါဝင်ထသော နောယက အ ွွဲွဲ့ကု ွွဲွဲ့စည််းရမည်။
(ခ)

နောယကအ ွွဲွဲ့သည် ထအောက်ြါအတုင်း် ထကောင်စီကု ထကောင်စီဝင် ၃၅ ဦ်းပ င့််

ွွဲွဲ့စည််း

ရမည်(၁)

က န််းမောထရ်းနှင့််

အော်းကစော်းဝန်ကကီ်းဌောနမှ

သွော်းဘက်ဆုင်ရော

၇ ဦ်း

ထဆ်းတကကသုလ် ြါထမောကခခ ြ် နှစ်ဦ်း၊ သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော
ြါထမောကခ နှ စ် ဦ်းနှ င့်် သွော်းနှ င့်် ခံ တွ င််း ဆု င် ရော ဆရောဝန် တ စ် ဦ်း၊
ပမန်မောနုငင
် ံ

သွော်းနှင့််ခံတွင််းဆရောဝန်အသင််းမှ

တစ်ဦ်း၊
ထဆ်းဝန်
(၂)

ကုယ်စော်းလှယ်

ကောကွယ်ထရ်းဦ်းစီ်းခ ြ်ရံု်း

(ကကည််း)၊

မ််းညွှန်ကကော်းထရ်းမှ ်း ရံ်းု မှ ကုယ်စော်းလှယ် တစ်ဦ်း၊

ထဆ်းကုသခွင့််လုင်စင်ရ သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ဆရောဝန်မ ော်းက

၂ ဦ်း

ဆနဒမွဲထြ်းပြီ်း ထရွ်းခ ယ်သည့်် အသက် ၃၅ နှစ်ထအောက် သွော်းနှင့််
ခံတွင််းဆုင်ရော ဆရောဝန် နှစ်ဦ်း၊
(၃)

ထဆ်းကုသခွင့််လုင်စင်ရ သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ဆရောဝန်မ ော်းက

၁၁ ဦ်း

ဆနဒမွဲထြ်းပြီ်း ထရွ်းခ ယ်သည့်် သွော်းဘက်ဆုင်ရောထဆ်းတကကသုလ်မှ
အပငမ််းစော်း ြါထမောကခခ ြ် နှစ်ဦ်း၊ သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုငရ
် ော အပငမ််းစော်း
ြါထမောကခ နှစ်ဦ်း၊ ထကောင်စီဝင် ခုနစ်ဦ်း၊
(၄)

ပြည်ထ

ောင်စုနယ်ထပမ၊ သက်ဆုင်ရောတုင်း် ထေသကကီ်း သု့်မဟုတ်

ပြည်နယ်အသီ်းသီ်းရှ

၁၅ ဦ်း

ထဆ်းကုသခွင့််လင
ု ်စင်ရ

သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရော

ဆရောဝန်မ ော်းက

ဆနဒမွဲထြ်းပြီ်း

ထရွ်းခ ယ်တ င်ထပမောက်ခံ ရ ထသော ပြည်ထ

ောင်စုနယ်ထပမ အြါအဝင်

တုင်း် ထေသကကီ်း

ပြည်နယ်တစ်ခုစီအတွက်

သု့်မဟုတ်

သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရောဆရောဝန် တစ်ဦ်းစီ။
(ဂ)

နောယကအ ွွဲွဲ့သည် အ ွွဲွဲ့ဝင် ငါ်းဦ်းြါဝင်ထသော ပမန်မောနုင်ငံ သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော
ထဆ်းထကောင်စီဝင်မ ော်း ထရွ်းခ ယ်တင်ထပမောက်ြွွဲထကော်မရှင်ကု ွွဲွဲ့စည််းရမည်။

(ဃ)

ထကောင်စီသည်

ကုယ်ြင
ု ်အမည်၊

ဆက်ခံထဆောင်ရွက်
ဥြထေနှင့််အညီ

ြုင်ခွင့််၊
လွတ်လြ်စွော

ကုယ်ြင
ု တ
် ံဆြ်ပ င့််
တရော်းစွွဲဆုြုင်ခွင့််၊
ရြ်တည်

စဉ်ဆက်မပြတ်

တရော်းစွွဲဆု ခံနု င်ခွ င့်် ရှပြီ်း
ထဆောင်ရွက်ဆံု်းပ တ်နုင်ထသော

အ ွွဲွဲ့အစည််းပ စ်သည်။
(င)

အလု ြ် အ မှု ထဆောင် အ ွွဲွဲ့

ွွဲွဲ့ စည််း ရောတွ င် ဥကက ဋ္ဌ တစ် ဦ်း၊ ေု တ ယ ဥကက ဋ္ဌ တစ် ဦ်း၊

အတွင်း် ထရ်းမှ ်း တစ်ဦ်း၊ တွွဲ က်အတွင်း် ထရ်းမှ ်း တစ်ဦ်း၊ ဘဏ္ဍောထရ်းမှ ်း တစ်ဦ်းနှင့််
စောရင််းစစ် တစ်ဦ်း၊ အလုြ်အမှုထဆောင် အ ွွဲွဲ့ဝင် ခုနစ်ဦ်း စုစုထြါင််း ၁၃ ဦ်း ြါဝင်ထသော
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အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့ကု ထရွ်းခ ယ်

ော်းပြီ်းပ စ်ထသော ထကောင်စီဝင် ၃၅ ဦ်း၏ လ ွဲ့ဝှက်

ဆနဒမွဲပ င့်် ထရွ်းခ ယ်တင်ထပမောက်ရမည်။
( စ ) ထကောင်စီ ဥကကဋ္ဌသည် ထရွ်းခ ယ်တင်ထပမောက်

ော်းသည့်် အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့၏ ဥကကဋ္ဌ

ပ စ်သည်။
၅။

အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့

ဥကကဋ္ဌ၊

ေုတယဥကကဋ္ဌနှင့််

အတွင်း် ထရ်းမှ ်းတသ
ု့် ည်

ထအောက်ြါ

အရည်အခ င််း မ ော်းနှင့်် ပြည့််စံုရမည်(

၆။

)

ထကောင်စီ၏ တောဝန်ဝတတရော်းမ ော်းကု အခ န်ပြည့််

မ််းထဆောင်နုင်သူပ စ်ပခင််း၊

(ခ)

ထကောင်စီ၏လုြ်ငန််းမ ော်းကု ဦ်းထဆောင်မှု၊ စီမံခန့််ခွွဲမှု၊ ကကြ်မတ်မှုထြ်းနုင်သူပ စ်ပခင််း၊

(ဂ)

သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရော ထဆ်းထလောကတွင် လူအမ ော်း ယံုကကည်ထလ်းစော်းမှုခံရသူပ စ်ပခင််း။

(

(၁) ထကောင်စီ၏ သက်တမ််းသည် စတင် ွွဲွဲ့စည််းသည့််ထန့်မစ
ှ ၍ ငါ်းနှစ် ပ စ်သည်။

)

(၂ ) ထကောင်စီဥကကဋ္ဌသည် သက်တမ််းနှစ်ကကမ်

က်ြု၍

မ််းထဆောင်ပခင််းမပြ ရ။

(၃) ထကောင်စီဥကကဋ္ဌအပ စ် ကကော်းပ တ်တောဝန်ယူရသည်က
့် ောလကု သက်တမ််းတစ်ခုဟု
မသတ်မှတ်ရ။
(၄ ) ဆ

ာင်စီသည် သက်တမ််းကုန်ဆံု်းသည့််အခါ ဆ

အချန် အ

ြြတို့်၏လိုပ်ငန်ွားတာဝန်ြျာွား

ို

ာင်စီအသစ်

ွွဲ့စည်ွားပပီွားသည့််

ြ်ွားဆဆာင်ရြည်။

( ခ ) ထကောင်စီဝင်မ ော်း၏ အရည်အခ င််းမှော ထအောက်ြါအတုင်း် ပ စ်သည်(၁) သွော်းနှင့််ခံတွင်ွားဆိုင်ရာ ထဆ်းကုသခွင့််လင
ု ်စင်ရပြီ
ှ ်း က န််းမောထရ်းနှင့်် ပြည့််စံုသူ၊
(၂ ) ြုေ်မ ၄၊ ြုေ်မခွွဲ (ခ)၊ ြုေ်မခွွဲငယ် (၂) ြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မှအြပ စ်သည့်် သွော်းနှင့််ခံတွင််း
ဆုင်ရော ထဆ်းကုသခွင့််လုငစ
် င် သက်တမ််းအနည််းဆံု်း ၁၅ နှစ်ရှသူ၊
(၃) သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ထဆ်းြညောပ င့်် အသက်ထမွ်းဝမ််းထက ောင််းပြ သူ။
အခန်ွား(၄)
ဆ
၇။

ာင်စီ၏ တာဝန်နှင့်် လိုပ်ပိုငခ
် ွင့််ြျာွား

ထကောင်စီ၏ တောဝန်မ ော်းမှော ထအောက်ြါအတုင်း် ပ စ်သည် (

)

ပြည်တွင််းပြည်ြရှ

သွော်းဘက်ဆုင်ရော

သွော်းဘက်ဆုင်ရောထဆ်းထကောလြ်
ထဆ်းြညောအတွက်
အြ်နှင်း် သည့််

ွွဲွဲ့စည််း

ထဆ်းတကကသုလ်နှင့််

တစ်ခုခုကပ စ်ထစ၊
ော်းသည့််

သွော်းနှင့််ခံတွင််းဆုငရ
် ော

အပခော်း

သွော်းနှင့််ခံတွင််းဆုင်ရော

အ ွွဲွဲ့အစည််းတစ်ခုခုကပ စ်ထစ

ထဆ်းြညောဘွွဲွဲ့မ ော်းကု

အသအမှတ်ပြ ပခင််း

သမ
ု့် ဟုတ် အသအမှတ်ပြ ရန် ပငင််းြယ်ပခင််း၊
(ခ)

ထကောင်စီက အသအမှတ်ပြ ထသော သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ထဆ်းြညောဘွွဲွဲ့ မ ော်းကု အခါ
အော်းထလ ော်စွော

ုတ်ပြန်ထကကညောပခင််း၊
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(ဂ)

သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရော ဆရောဝန်မ ော်း လက
ု ်နောထစောင့််

န််းရမည့်် က င့််ဝတ်သကခောမ ော်းကု

သတ်မှတ်ပခင််းနှင့်် ကကီ်းကကြ်ကွြက
် ွဲပခင််း၊
(ဃ)

မှတ်ြံုတင်

ော်းထသော

သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင်း် ဆုငရ
် ော

ထဆ်းကုသခွင့်လ
် ုငစ
် င်ရ

သွော်းနှင့််ခံတွင််းဆုင်ရော

အခါအော်းထလ ော်စွော ပြ စု
(င)

ဆရောဝန်စောရင််းနှင့််
ဆရောဝန်စောရင််းမ ော်းကု

ုတ်ပြန်ပခင််း၊

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ဆရောဝန်မ ော်း၏ သွော်းနှင့််ခံတွင်း် က န််းမောထရ်းထစောင့််ထရှောက်မှု
အရည်အထသွ်းနှင့်် အဆင့််အတန််းကု

န််းသမ််းပမင့််တင်နုင်ရန် ထလ့်လောဆန််းစစ်ပခင််း၊

လအ
ု ြ်သလု ထဆောင်ရွက်ပခင််း၊ အစု်းရဌောန၊ ပြည်တွင််း၊ ပြည်ြ အ ွွဲွဲ့အစည််းမ ော်းနှင့််
ဆက်သွယ် ြူ်းထြါင််းထဆောင်ရွက်ပခင််း၊
(စ)

နုင်ငံထတော်နှင့်် ြုဂဂလကထဆ်းရံုမ ော်း၊ ထဆ်းခန််းမ ော်းနှင့်် သွော်းတုလြ
ု ်ငန််းမ ော်း အြါအဝင်
အပခော်းနှီ်းနွှယ်ထသော
န််းသမ််း

သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််း

ပမင့််တင်ထရ်းအတွက်

ြူ်းထြါင််းထဆောင်ရွက်ပခင််းနှင့််

က န််းမောထရ်းထစောင့််ထရှောက်မှုအဆင့််အတန််း

လုအြ်ထသော

စံခ န်စံညန
ွှ ််း

က န််းမောထရ်းနှင့််

သတ်မှတ်ပခင််း၊

အော်းကစော်းဝန်ကကီ်းဌောနသု့်

အကကံပြ ပခင််းနှင့်် အသထြ်းတင်ပြပခင််း၊
(ဆ)

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော

ထဆ်းြညောသင်ကကော်းမှု

အရည်အထသွ်းပြည့််ဝထသော

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရောဆရောဝန်မ ော်း

ထြေါ်ထြါက်ထစထရ်းတအ
ု့် တွက်

တု်းတက်ထပြောင််းလွဲထနထသော

ထဆ်းြညောသင်ကကော်းထရ်းစနစ်မ ော်းကု
သင်ကကော်းထရ်းဌောနမ ော်းနှင့််

အဆင့််အတန််း ပမင့််မော်းထစထရ်းနှင့််

ထလ့်လောသံု်းသြ်၍

ညနှုင််းထဆွ်းထနွ်းပခင််း၊

သွော်းနှင့််ခံတွင််းဆုင်ရော
သက်ဆုငရ
် ောတကကသုလ်

ညွှန်ကကော်းပခင််း၊

က န််းမောထရ်းနှင့််

အော်းကစော်းဝန်ကကီ်းဌောနသု့် အကကံပြ တင်ပြပခင််း၊
(ဇ)

အသအမှတ်ပြ လက်မှတ်

ုတ်ထြ်းနုင်ရန် လအ
ု ြ်ထသောသင်တန််းမ ော်း

ွင့််လှစ်ပခင််းနှင့််

အသအမှတ်ပြ လက်မှတ်

ုတ်ထြ်းရန် သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင့််အညီ စစစ်ပခင််း၊

( ဈ ) သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ဆရောဝန်နှင့်် ထဆ်းကုသခွင့််လုင်စင်ရ သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော
ဆရောဝန်၏ က င့််ဝတ်သကခောမ ော်းနှင့်အ
် ညီ လက
ု ်နောထစောင့််

န််းရန် ြ က်ကွက်မှုမ ော်းကု

စံုစမ််းပခင််း၊ စစ်ထဆ်းပခင််းနှင့်် အထရ်းယူထဆောင်ရက
ွ ်ပခင််း၊
(ည)

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ဆရောဝန်နှင့်် ထဆ်းကုသခွင့််လုင်စင်ရ သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော
ဆရောဝန်မ ော်း၊ သွော်းဘက်ဆုင်ရောသူနောပြ မ ော်း၊ သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော က န််းမောထရ်း
ထစောင့််ထရှောက်သူမ ော်း၊
အထ

သွော်းတုြညော

ောက်အကူ

ကျွမ််းက င်သူမ ော်း၊

ပြ သူမ ော်းအော်း

သွော်းဘက်ဆုငရ
် ော

တည်ဆွဲဥြထေမ ော်းနှင့််အညီ

ကောကွယ်ထစောင့််ထရှောက်ပခင််း။
၈။

ထကောင်စီ၏ လုြ်ြုင်ခွင့််မ ော်းမှော ထအောက်ြါအတုင်း် ပ စ်သည် (က)

ထအောက်ထ ော်ပြြါ

ထကော်မတီမ ော်းကု

လုြ်ငန််း တောဝန်မ ော်းကု သတ်မှတ်ပခင််း-

ွွဲွဲ့စည််းပခင််းနှင့််

ယင််းထကော်မတီအသီ်းသီ်း၏
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(၁) ပြည်တွင််း၊ ပြည်ြ ဘွွဲွဲ့လက်မှတ် စစစ်ထရ်းထကော်မတီ၊
(၂) မှတ်ြံုတင်လက်မှတ်နှင့်် ထဆ်းကုသခွင့််လုငစ
် င် စစစ်ထရ်းထကော်မတီ၊
(၃) က င့််ဝတ်နှင့်် စည််းကမ််း

န််းသမ််းထရ်းထကော်မတီ၊

(၄) စံခ န်စံညန
ွှ ််း သတ်မှတ်ထရ်းထကော်မတီ၊
(၅) သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ထဆ်းြညောအရည်အခ င််း စစစ်ထရ်းထကော်မတီ၊
(၆) အသအမှတ်ပြ လက်မှတ်ဆုငရ
် ော သင်တန််းနှင့််အရည်အခ င််း စစစ်ထရ်းထကော်မတီ၊
(၇) အပခော်းလုအြ်ထသော ထကော်မတီမ ော်း။
(ခ)

မှတ်ြံုတင်လက်မှတ်

ပငင််းြယ်ပခင််း၊

ုတ်ထြ်းပခင််း၊

ြယ် က်ပခင််း၊

ကောလအကန့််အသတ်ပ င့်် ရုြ်သမ််းပခင််း၊
(ဂ)

ထဆ်းကုသခွင့််လုငစ
် င်

ုတ်ထြ်းပခင််း၊ ပငင််းြယ်ပခင််း၊ ြယ် က်ပခင််းနှင့်် ကောလအကန့််

အသတ်ပ င့်် ရုြ်သမ််းပခင််း၊ စစစ်၍ ပြန်လည်
(ဃ)

ထဆ်းကုသခွင့်လ
် ုငစ
် င်

တ
ု ်ထြ်းပခင််း၊

သက်တမ််းသတ်မှတ်ပခင််း၊

သက်တမ််းတု်းပမင့််ထြ်းပခင််း၊

သက်တမ််း တု်းပမင့််ထြ်းရန် ပငင််းြယ်ပခင််း၊
(င)

အသအမှတ်ပြ လက်မှတ်

ုတ်ထြ်းပခင််း၊ ပငင််းြယ်ပခင််း၊ ြယ် က်ပခင််း၊

(စ)

နုင်ငံထတော်နှင့်် သွော်းနှင့်် ခံတွင်း် ဆုင်ရော ထဆ်းြညောထလောကအတွက် အက ်းပြ မည့််
ကစစရြ်မ ော်းကု က န််းမောထရ်းနှင့်် အော်းကစော်းဝန်ကကီ်းဌောန၊ နုင်ငံတကောနှင့်် ထေသဆုငရ
် ော
သမ
ု့် ဟုတ်

ပြည်တွင််းပြည်ြရှ

အစု်းရဌောန၊

အ ွွဲွဲ့အစည််းမ ော်း၊

ြညောရှငမ
် ော်းနှင့််ဆက်သွယ် ြူ်းထြါင််းထဆောင်ရက
ွ ်ပခင််း၊
(ဆ)

မှတ်ြံုတင်ထကက်း၊

ထဆ်းကုသခွင့််လုငစ
် င်ထကက်း၊

သက်တမ််းတု်းပမင့််ထကက်း၊
အပခော်းထသောအထ
(ဇ)

ွထ

ထဆ်းကုသခွင့််လင
ု စ
် င်

ရက်လွန်ထကက်း၊

စောထမ်းြွွဲ ထကက်းနှင့််

ွ ဝန်ထဆောင်စရတ်မ ော်းကု သတ်မှတ်ပခင််းနှင့်် ထကောက်ခံပခင််း၊

ထကောင်စီသည် မမ၏ တောဝန်နှင့်် လုြ်ြုငခ
် ွင့််မ ော်းကု အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့သု့် လွှအ
ွဲ ြ်
နုင်ပခင််း၊

(ဈ)

က န််းမောထရ်းနှင့််

အော်းကစော်းဝန်ကကီ်းဌောနက

အခါအော်းထလ ော်စွော

အြ်နှင််းထသော

လုြ်ြုငခ
် ွင့်် မ ော်းကု က င့််သံု်းထဆောင်ရက
ွ ်ပခင််း။
အခန်ွား(၅)
ဆ

ာင်စီဝင်အမ စ်ြှ နိုတ်

ွ

မ် ခင်ွား၊ ရပ်စမခင်ွားနှင့်် လစ်လပ်ရာ
အစာွား

၉။

ွားို ခန့််

ွား ဆနရာြျာွားတွင်

ာွားမခင်ွား

ထအောက် ြါအထကကောင််း အရောတစ် ရြ် ရြ် ထြေါ်ထြါက် သ ည့်် အခါ ထကောင်စီ သ ည် ထကောင်စီ ဝင်

တစ်ဦ်းဦ်းအော်း ထကောင်စီဝင်အပ စ်မှ ရြ်စွဲရမည် (က)

ကွယ်လွန်ပခင််း၊
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(ခ)

မမဆနဒအရ နုတ်

ွက်ပခင််း၊

(ဂ)

ထကောင်စီသု့်

ခွင့််ြန်ပခင််းမရှဘွဲ

ထကောင်စီအစည််းအထဝ်းသတ
ု့် က်ထရောက်ရန်

တစ်ဆက်တည််း သံု်းကကမ် ြ က်ကွက်ပခင််း သု့်မဟုတ် တစ်ဆက်တည််းမဟုတ်ဘွဲ
ငါ်းကကမ် ြ က်ကွက်ပခင််း၊
(ဃ)

ထကောင်စီသု့် ခွင့််ြန်ပခင််းမရှဘွဲ ပြည်ြသု့် ထပခောက်လနှင့်အ
်

က်

ွကခ
် ွောပခင််း၊

(င)

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရောဆရောဝန် မှတ်ြံုတင်စောရင််းမှ ြယ် က်ခံရပခင််း၊

(စ)

ထဆ်းကုသခွင့်လ
် ုငစ
် င် ြယ် က်ခံရပခင််း သု့်မဟုတ် ကောလအကန့််အသတ်ပ င့်် ရုြ်သမ််း
ခံရပခင််း၊

(ဆ)

ထကောင်စီက သတ်မှတ်ထသော အက င့််စောရတတြ က်ပြော်းမှုဆုင်ရော ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်နှင့််
စြ်လ ဉ််း၍ ထ

၁၀။

ောင်ေဏ် ခ မှတ်ခံရပခင််း၊

(ဇ)

ကုယ်က င့််တရော်းြ က်ပြော်းသည်ဟု ထကောင်စီက စစ်ထဆ်းထတွွဲ့ရှပခင််း၊

(ဈ )

ထကောင်စီကထြ်းအြ်ထသော တောဝန်မ ော်းကု

(

လစ်လပ်သည့််

)

တို

်ရို

အစော်း
(ခ)

ဆနရာသည်

နောယကအ ွွဲွဲ့က

ထနရောသည်

ထရွ်းခ ယ်တင်ထပမောက်ခံရထသော

ယင််းတက
ု့် ု

ထရွ်းခ ယ်ခွဲ့်သည့််

နည််းလမ််းအတုင််း

ု်းထရွ်းခ ယ် တင်ထပမောက်ရမည်။

ြုေမ
် ခွွဲ (က) သမ
ု့် ဟုတ် (ခ) အရ အစော်း
ထရွ်းခ ယ်တင်ထပမောက်ပခင််းခံရထသော

ထကောင်စီဝင်အပ စ်မှ နုတ်

ု်းတောဝန် ထြ်းအြ်ပခင််း သု့်မဟုတ် အစော်း

ထကောင်စီဝင်၏

က န်ရှသည့်် သက်တမ််းကုန်ဆံု်းသည်အ
၁၁။

အ ွွဲ့

်းု တောဝန်ထြ်းရမည်။

ထကောင်စီဝင်တစ်ဦ်းဦ်းပ စ်ြါက
(ဂ)

နာယ

်ဆရွွားချယ်ဆပွားသည့််ဆနရာမ စ်လျှင်

လစ်လြ်သည့််
အစော်း

မ််းထဆောင်ရန် ြ က်ကွက်ပခင််း။

သက်တမ််းသည်

ု်း

ထကောင်စီ၏

ပ စ်သည်။

ွက်လုထသော ထကောင်စီဝင်တ စ်ဦ်းဦ်းသည် မမ၏နုတ်

ွက်စောကု

ထကောင်စီသု့် တင်ပြရမည်။
အခန်ွား(၆)
အစည်ွားအဆဝွား
၁၂။

ျင်ွားပမခင်ွား

ထကောင်စီ၏ ြံုမှန်အစည််းအထဝ်းကု ထလ်းလလ င် တစ်ကကမ်က င််းြရမည်။ လအ
ု ြ်ြါက အ

ူ်း

အစည််းအထဝ်း ထခေါ်ယူက င််းြနုင်သည်။
၁၃။

(က)

အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့
လအ
ု ြ်ြါက အ

အစည််းအထဝ်းကု

နှစ်လလ င်

ူ်းအစည််းအထဝ်း က င််းြနုငသ
် ည်။

တစ်ကကမ်က င််းြရမည်။

9
(ခ)

အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့၏ထဆောင်ရွက်ခ က်မ ော်းကု ထကောင်စီ၏ အနီ်းကြ်ဆံု်း ြံုမှန်
အစည််းအထဝ်းတွင် တင်ပြ၍ အတည်ပြ ခ က်ရယူရမည်။

၁၄။

ထကောင်စီအစည််းအထဝ်း သမ
ု့် ဟုတ် အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့ အစည််းအထဝ်းမ ော်းက င််းြရောတွင်

တက်ထရောက်ခွင့််ရှသူဦ်းထရ၏
၁၅။

က်ဝက်ထက ော် တက်ထရောက်မှသော အစည််းအထဝ်း အ

ထပမောက်သည်။

ထကောင်စီနှင့်် အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့တု့်သည် မမတ၏
ု့် ထဆောင်ရက
ွ ်ခ က်မ ော်းကု သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််း

ဆုင်ရော ဆရောဝန်မ ော်းနှင့််နှီ်းနွှယ်အ ွွဲွဲ့အစည််းမ ော်းပ စ်ထသော ပမန်မောနုင်ငံသွော်းနှင့််ခံတွင််း ဆရောဝန်အသင််း၊
ပမန်မောနုင်ငံထဆ်းထကောင်စီ၊

ပမန်မောနုငင
် တ
ံ ုင််းရင််းထဆ်းထကောင်စီ၊

ပမန်မောနုင်ငံသူနောပြ နှင့််သော်း ွော်းထကောင်စီ၊

ပမန်မောနုငင
် ဆ
ံ ရောဝန်အသင််းသု့်

အခါအော်းထလ ော်စွော

အသထြ်းအထကကောင််းကကော်းနုင်သည်။
အခန်ွား(၇)
ရံိုွားအ ွွဲ့ ွွဲ့စည်ွားမခင်ွားနှင့်် တာဝန်ဆပွားမခင်ွား
၁၆။

ထကောင်စီသည်

ထကောင်စီနင
ှ ့််

အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့တု့်၏

ရံု်းလုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းကု

ထဆောင်ရက
ွ ် နုင်ရန်(က)

ရံ်းု အ ွွဲွဲ့မှ ်းတစ်ဦ်း၊
ခန့််

(ခ)

ေုတယရံ်းု အ ွွဲွဲ့မှ ်းတစ်ဦ်းနှင့််

မှတ်ြံုတင်အရောရှ

တစ်ဦ်းတက
ု့် ု

ော်းပြီ်း တောဝန်မ ော်း သတ်မှတ်ထြ်းရမည်။

လအ
ု ြ်ထသောဝန်

မ််းမ ော်းကု ခန့််

ော်းပြီ်း တောဝန်မ ော်း သတ်မှတ်ထြ်းရမည်။

အခန်ွား(၈)
ဘဏ္ဍာဆရွား
၁၇။

ထကောင်စီသည်

ထကောင်စီ၊

အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့နှင့််

ရံ်းု အ ွွဲွဲ့တ၏
ု့်

ကုန်က စရတ်မ ော်းကု

က ခံရမည်။
၁၈။

ဆ

ာင်စီသည် ြြ၏ရန်ပံိုဆငွြှ နိုင်ငံ့်ဝန်

ြ်ွား ြဟိုတ်ဆသာ ဆ

ာင်စီဝင်ြျာွားအတွ

် စရတ်နှင့််

ချီွားမြြှင့််ဆငွြျာွား သတ်ြှတ်ခွင့််မပြုနိုငသ
် ည်။
၁၉။

ထကောင်စီသည် ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းကု အထကောင်အ

ထအောက်ြါရထငွမ ော်းပ င့်် ရန်ြံုထငွ တစ်ရြ်
(

)

ူထ

ည်ထ ော် ထဆောင်ရွက်နုင်ရန်

ောင်ရမည်-

မှတ်ြံုတ င်ထကက်း၊ လုင်စင်ထကက်း၊ လုင်စင်သက်တ မ််း တ်းု ပမင့််ထကက်း၊ ရက်လွန်ထကက်း၊
စောထမ်းြွွဲထကက်းနှင့််

အပခော်းထသော

အထ

ွထ

ွဝန်ထဆောင်

စရတ်မ ော်းမှ

ထကောက်ခံရရှထငွမ ော်း၊
(ခ)

ပြည်တွင််းပြည်ြရှ
ထ

ောက်ြံ့်ထငွမ ော်း၊

အ ွွဲွဲ့အစည််းမ ော်းနှင့််

အလှ ရှငမ
် ော်း

ံမှ

လှ ေါန််းထငွနှင့််

10
(ဂ)
၂၀။

ရန်ြုထ
ံ ငွမှ တရော်းဝင် တု်းြွော်းထငွမ ော်း။

ထကောင်စီသည် ပြည်တွင််းပြည်ြရှ အ ွွဲွဲ့အစည််းမ ော်းနှင့်် အလှ ရှငမ
် ော်း

ံမှ အလှ ထငွ၊ ြစစည််းနှင့််

အပခော်းအကူအညီမ ော်းကု လက်ခံနုင်သည့််အပြင် တည်ဆွဲဘဏ္ဍောထရ်းစည််းမ ဉ််းမ ော်းနှင့််အညီ စီမံခန့််ခွွဲ
ြုင်ခွငရ
့်် ှသည်။
၂၁။

ထကောင်စီသည် မမရန်ြံုထငွပ င့်် သီ်းပခော်းရြ်တည်နုင်ရန် ထဆောင်ရက
ွ ်ရမည်။ မမရန်ြံုထငွပ င့််

ရြ်တည်ရောတွင်
ပြည်ထ

ောင်စု

လံုထလောက်မှုမရှြါက

က န််းမောထရ်းနှင့််

အစု်းရအ ွွဲွဲ့၏ခွင့််ပြ ခ က်ပ င့််

ပြည်ထ

အော်းကစော်းဝန်ကကီ်းဌောနမှတစ်ဆင့််

ောင်စုဘဏ္ဍောရန်ြံုထငွမှ

က ခံသုံ်းစွွဲနုငရ
် န်

တင်ပြထတောင််းခံနုင်သည်။
၂၂။

ထကောင်စီသည် ဘဏ္ဍောထရ်းဆုင်ရော ထဆောင်ရွက်ခ က်မ ော်းကု တည်ဆွဲဘဏ္ဍောထရ်း စည််းမ ဉ််း၊

ညွှန်ကကော်းခ က် မ ော်းနှင့််အညီ လက
ု ်နောထဆောင်ရက
ွ ်ရမည်။
အခန်ွား(၉)
သွာွားနှင့််ခံတွငွား် ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ြှတ်ပံိုတင်လ
၂၃။

်ြှတ်

မှတ်ြံုတင်လက်မှတ် ရရှလထ
ု သော ထအောက်ြါဘွွဲွဲ့တစ်ခုခု သမ
ု့် ဟုတ် ြုေ်မ ၇၊ ြုေမ
် ခွွဲ (ခ) အရ

ထကောင်စီက အသအမှတ်ပြ ထသော သွော်းနှင့််ခံတွင််းဆုင်ရော ထဆ်းြညောဘွွဲွဲ့ရရှသည့်် နုငင
် ံသော်းတစ်ဦ်းသည်
သတ်မှတ်
ထလ ောက်

ော်းသည့််
ော်း

အလုြ်သင်ကောလပြီ်းဆံု်းြါက

နုင်သည်။

ထကောင်စီသည်

သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင့်အ
် ညီ
ဤထလ ောက်

ော်းခ က်ကု

ထကောင်စီသု့်
ရရှသည့််အခါ

အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့သု့် စစစ်ရန် လွှထ
ွဲ ပြောင််းထြ်းရမည် (က)

ပြည်တွင်း် သွော်းဘက်ဆုင်ရော ထဆ်းတကကသုလ်တစ်ခုခုက အြ်နှင််းသည့်် သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််း
ဆုင်ရော ထဆ်းြညောဘွွဲွဲ့၊

(ခ)

ပြည်ြသွော်းဘက်ဆုငရ
် ော ထဆ်းတကကသုလ် သု့်မဟုတ် သွော်းဘက်ဆုင်ရော ထဆ်းထကောလြ်
တစ်ခုခုကပ စ်ထစ၊ သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရော ထဆ်းြညောအတွက်

ွွဲွဲ့စည််း

ော်းသည့်် အ ွွဲွဲ့

အစည််းတစ်ခုခုကပ စ်ထစ အြ်နှင်း် ပြီ်း ထကောင်စီကလည််း စစစ်အသအမှတ်ပြ
သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ထဆ်းြညောဘွွဲွဲ့။
၂၄။

အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့သည် -

ော်းသည့််

11
(

)

ြုေ်မ ၂၃ အရ ထလ ောက်

ော်းသည့််ထလ ောက်လွှောကု သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင့်အ
် ညီ စစစ်ပြီ်း

မှတ်ြံုတင်ထကက်းနှင့်် အပခော်းသတ်မှတ်
လက်မှတ်
(ခ)

ော်းသည့််ထကက်းမ ော်း ထြ်းသွင််းထစ၍ မှတ်ြံုတင်

ုတ်ထြ်းပခင််း သမ
ု့် ဟုတ် ပငင််းြယ်ပခင််း ပြ နုင်သည်။

ြုေမ
် ခွွဲ (က) အရ ြှတ်ပံိုတင်လ

်ြှတ်

ိုတ်ဆပွားမခင်ွားခံရထသော သွော်းနှင့််ခံတွင််းဆုင်ရော

ဆရောဝန်၏အမည်နှင့်် သက်ဆုင်ရောအခ က်အလက်မ ော်းကု သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော
မှတ်ြံုတင်စောရင််းတွင် ထရ်းသွင်း် ရမည်။
၂၅။

ထကောင်စီသည် သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ဆရောဝန်တစ်ဦ်းဦ်းနှင့််ြတ်သက်၍ ထအောက်ြါအခ က်

တစ်ရြ်ရြ်ထြေါ်ထြါက်ထကကောင််း စစ်ထဆ်းထတွွဲ့ရြါက
ှ
မှတ်ြံုတင်လက်မှတ်ကု ြယ် က်ပခင််း သု့်မဟုတ်
ကောလအကန့််အသတ်ပ င့်် ရုြ်သမ််းပခင််း ပြ ရမည် (က)

သွာွားနှင့်ခ
် ံတွင်ွားဆိုင်ရာ ဆရောဝန်တစ်ဦ်း၏ က င့််ဝတ်သကခောနှင့်် သက်ဆုင်သည့််အပြင်
သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ဆရောဝန်အပ စ်လည််း ဆက်လက်
ထကောင်စီက သတ်မှတ်

မ််းထဆောင်ရန်မသင့််ဟု

ော်းသည့်် ပြစ်မှုတ စ်ရြ်ရြ်ပ င့်် တရော်းရံ်းု ၏ပြစ်မှု

င်ရောှ ်း

စီရင်ပခင််းကု ခံရပခင််း၊
(ခ)

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ဆရောဝန်တ စ်ဦ်း၏က င့််ဝတ်သကခော ြ က်ယွင်း် ၍ သွော်းနှင့််
ခံတွင််းဆုင်ရော ဆရောဝန်အပ စ် ဆက်လက်

(ဂ)

မ််းထဆောင်ရန် မသင့််ထလ ော်ပခင််း၊

သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရော ဆရောဝန်တစ်ဦ်း၏ကုသမှုဆုင်ရောတောဝန်ကု

မ််းထဆောင်ရောတွင်

အရမ််း သမ
ု့် ဟုတ် ထြါ ့်ထလ ော့်စွော ပြ လုြ်ပခင််း။
အခန်ွား(၁၀)
သွာွားဘ

်ဆိုင်ရာ သနာမပြု၊ သွာွားနှင့််ခံတွငွား် ဆိုငရ
် ာ

ျွြ်ွား
၂၆။

ျင်သ၊ သွာွားဘ

်ဆိုင်ရာ အဆ

ာ

်အ

ျန်ွားြာဆရွား ဆစာင့််ဆရှာ

်သ၊ သွာွားတိုပညာ

မပြုသြျာွား အသအြှတ်မပြုလ

်ြှတ်

အသအမှတ်ပြ လက်မှတ် ရရှလုထသော ထအောက်ြါ ဘွွဲွဲ့၊ ေီြလုမော သု့်မဟုတ် လက်မှတ်တစ်ခုခု

ရရှသည့်် နုင်ငံသော်းတစ်ဦ်းသည် သတ်မှတ်
ထလ ောက်

ော်းသည့်် သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင့််အညီ ထကောင်စီသု့်

ော်းနုငသ
် ည်။ ထကောင်စီသည် ဤထလ ောက်

ော်းခ က်ကု ရရှသည့််အခါ အလုြ်အမှုထဆောင်

အ ွွဲွဲ့သ့်ု စစစ်ရန်လထ
ွှွဲ ပြောင််းထြ်းရမည်(

)

ပြည်တွင််း သွော်းဘက်ဆုငရ
် ောထဆ်းတကကသုလ်တစ်ခုခုက အြ်နှင်း် သည့်် ဘွွဲွဲ့၊ ေီြလုမော
သမ
ု့် ဟုတ် သင်တန််းဆင််းလက်မှတ်၊

(ခ)

ပြည်ြ သွော်းဘက်ဆုင်ရောထဆ်းတကကသုလ် သု့်မဟုတ် သွော်းဘက်ဆုင်ရော ထဆ်းထကောလြ်
တစ်ခုခုကပ စ်ထစ၊ သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ထဆ်းြညောအတွက်

ွဲ့ွွဲ စည််း

ော်းသည့််

အ ွွဲွဲ့အစည််းတစ်ခုခုကပ စ်ထစ အြ်နှင်း် ပြီ်း ထကောင်စီကလည််းစစစ် အသအမှတ်
ပြ
(ဂ)

ော်းသည့်် ဘွွဲွဲ့၊ ေီြလုမော သမ
ု့် ဟုတ် သင်တန််းဆင််းလက်မှတ်၊

ထကောင်စီက ွင့််လှစ်သည့်် အသအမှတ်ပြ လက်မှတ်ဆုငရ
် ော သင်တန််းဆင််းလက်မှတ်။

12
၂၇။

အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့သည် (က)

ြုေ်မ ၂၆ အရ ထလ ောက်

ော်းသည့်် ထလ ောက်လွှောကု သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင့််အညီ စစစ်ပြီ်း

မှတ်ြံုတင်ထကက်းနှင့််

အပခော်းသတ်မှတ်

အသအမှတ်ပြ လက်မှတ်
(ခ)

ော်းသည့််ထကက်းမ ော်း

ုတ်ထြ်းပခင််း သု့်မဟုတ် ပငင််းြယ်ပခင််း ပြ နုငသ
် ည်။

ြုေမ
် ခွွဲ (က) အရ အသအမှတ်ပြ လက်မှတ်
သူနောပြ ၊

ထြ်းသွင်း် ထစ၍

သွော်းနှင့််ခံတွင််းဆုင်ရော

ကျွမ််းက င်သူ၊

ုတ်ထြ်းပခင််းခံရထသော သွော်းဘက်ဆုင်ရော

က န််းမောထရ်းထစောင့််ထရှောက်သူ၊

သွော်းဘက်ဆုင်ရော

အမည်နှင့််သက်ဆုငထ
် သော

အထ

အခ က်အလက်

မ ော်းကု

သွော်းတုြညော

ောက်အကူပြ သူမ ော်း၏
မှတ်ြံုတင်စောရင််းတွင်

ပ ည့််သွင််းရမည်။
၂၈။

ထကောင်စီသည်

ထစောင့််ထရှောက်သူ၊

သွော်းဘက်ဆုင်ရော

သူနောပြ ၊

သွော်းတုြညောကျွမ််းက င်သူ၊

တစ်ဦ်းဦ်းနှင့်ြ
် တ်သက်၍ ထအောက်ြါ

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော

သွော်းဘက်ဆုငရ
် ော

အထ

က န််းမောထရ်း
ောက်အကူပြ သူ

အခ က်တစ်ရြ်ရြ် ထြေါ်ထြါက်ထကကောင််း စစ်ထဆ်းထတွွဲ့ရြါက
ှ

အသအမှတ်ပြ လက်မှတ်ကု ြယ် က်ရမည်(

)

သက်ဆုင်ရောက င့််ဝတ်သကခော ထ ောက် က်သည့််အပြင် သွော်းဘက်ဆုင်ရော သူနောပြ ၊
သွော်းနှင့််ခံတွင််းဆုင်ရော

က န််းမောထရ်းထစောင့််ထရှောက်သူ၊

သွော်းဘက် ဆုင်ရော အထ
မသင့််ဟု
ပြစ်မှု
(ခ)

သွော်းတုြညောကျွမ််းက င်သူ၊

ောက်အကူပြ သူအပ စ် ဆက်လက်တောဝန်

ထကောင်စီက

သတ်မှတ်

ော်းထသော

မ််းထဆောင်ရန်

ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ပ င့််

င်ရောှ ်းစီရင်ခံရပခင််း၊

သွော်းဘက်ဆုင်ရော သူနောပြ ၊ သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော က န််းမောထရ်းထစောင့််ထရှောက်သူ၊
သွော်းတုြညော
အထ

ကျွမ််းက င်သူ၊

သွော်းဘက်ဆုငရ
် ော

ောက်အကူပြ သူတစ်ဦ်း၏က င့််ဝတ် သကခော ြ က်ယွင်း် ၍ လုြ်ငန််းမ ော်းဆက်လက်

မ််းထဆောင်ရန် မသင့််ထလ ော်ပခင််း၊
(ဂ)

သွော်းဘက်ဆုင်ရော သူနောပြ ၊ သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော က န််းမောထရ်းထစောင့််ထရှောက်သူ၊
သွော်းတု ြ ညော ကျွမ််း က င် သူ ၊ သွော်းဘက် ဆု င် ရော အထ

ောက် အ ကူ ပြ သူ တ စ် ဦ်း၏

ကုသမှုဆုငရ
် ောတောဝန်ကု

သမ
ု့် ဟုတ်

မ််းထဆောင်ရောတွင်

အရမ််း

ထြါ ့်ထလ ော့်စွော

ပြ လုြ်ပခင််း။
အခန်ွား(၁၁)
သွာွားနှင့််ခံတွငွား် ဆိုင်ရာ ဆဆွား
၂၉။

(က)

ိုသခွင့််လိုင်စင်

သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရော ဆရောဝန်တစ်ဦ်းဦ်းသည် သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရော ထဆ်းြညောပ င့််
ထဆ်းကုသသည့််လုြ်ငန််းကု

လုြ်ကုငထ
် ဆောင်ရွက်လုြါက
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အထ

ွထ

ွထဆ်းကုသခွင့််လင
ု စ
် င် ရရှရန် သတ် မှတ်ခ က်မ ော်းနှင့််အညီ ထကောင်စီသု့်

ထလ ောက်

ော်းရမည်။

ထကောင်စီသည်

ထလ ောက်

ော်းခ က်ကု

ရရှသည့််အခါ

အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့သု့်စစစ်ရန် လွှထ
ွဲ ပြောင််းထြ်းရမည်။
(ခ)

အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့သည် ြုေမ
် ခွွဲ (က) အရ ထလ ောက်
စစစ်ပြီ်း

လင
ု စ
် င်ထကက်းနှင့််

လုအြ်ြါက
အထ

ွထ

အပခော်းသတ်မှတ်

အရည်အခ င််း

ော်းထသောထကက်းမ ော်း

စစ်ထဆ်းပခင််းပြ လုြ်ပြီ်း

ွထဆ်းကုသခွင့််လုင်စင်

ော်းသည့်် ထလ ောက်လောွှ ကု
ထြ်းသွင်း် ထစ၍

အရည်အခ င််းပြည့််မီြါက

ုတ်ထြ်းရမည်။ အရည်အခ င််းပြည့််မီပခင််းမရှလ င်

ုတ်ထြ်းရန် ပငင််းြယ်နုငသ
် ည်။
၃၀။

(က)

အထ

ွထ

ွထဆ်းကုသခွင့််လုင်စင်

ရရှ

ော်းပြီ်း သတ်မှတ်သည့််

အရည်အခ င််းနှင့််

ပြည့််စံုထသော သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ဆရောဝန်တ စ်ဦ်းဦ်းသည် အ

ူ်းထဆ်းကုသခွင့််

လုင်စင်ရရှရန် သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင့််အညီ ထကောင်စီသု့် ထလ ောက်
ထကောင်စီသည် ထလ ောက်

ော်းနုင်သည်။

ော်းခ က်ကုရရှသည့််အခါ အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့သု့် စစစ်ရန်

လွှထ
ွဲ ပြောင််းထြ်းရမည်။
(ခ)

အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့သည် ြုေမ
် ခွွဲ (က) အရ ထလ ောက်

ော်းသည့်် ထလ ောက်လွှောကု

စစစ်ပြီ်း လုင်စင်ထကက်းထြ်းသွင်း် ထစ၍ လုအြ်သည့်် အရည်အခ င််းပြည့််မီြါက အ
ထဆ်းကုသခွင့်လ
် ုငစ
် င်

ုတ်ထြ်းရမည်။

ူ်း

အရည်အခ င််းပြည့််မပီ ခင််းမရှလ င်

ုတ်ထြ်းရန် ပငင််းြယ်နုငသ
် ည်။
၃၁။

(က)

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော

ဘွွဲ့ွဲ ရရှ

ော်းထသော

နုင်ငံပခော်းသော်းဆရောဝန်တ စ်ဦ်းဦ်းသည်

ပမန်မောနုင်ငံတွင် သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ထဆ်းြညောပ င့်် ထဆ်းကုသသည့်် လုြ်ငန််းကု
လုြ်ကုငထ
် ဆောင်ရက
ွ ်လုြါက

ကန့််သတ်ထဆ်းကုသခွင့််လင
ု ်စင်

သတ်မှတ်ခ က်မ ော်း နှင့််အညီ
ထလ ောက်

ော်းခ က်ကု

ထကောင်စီသု့်

ရရှသည့််အခါ

ထလ ောက်

ရရှရန်

ော်းရမည်။

ထကောင်စီသည်

အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့သု့်

စစစ်ရန်

လွှထ
ွဲ ပြောင််းထြ်းရမည်။
(ခ)

အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့သည် ြုေမ
် ခွွဲ (က) အရ ထလ ောက်
စစစ်ပြီ်း

လုင်စင်ထကက်းနှင့််

ကုသခွင့််ရှထသော
ကုသခွင့််

အပခော်းသတ်မှတ်

သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရော

ရှထသော

ထနရောထေသနှင့််

ကန့််သတ်ထဆ်းကုသခွင့်် လင
ု စ
် င်
၃၂။
မမ၏

အထ

ွထ

ော်းထသောထကက်းမ ော်း

ထဆ်းြညောနှင့််

ထြ်းသွင်း် ထစ၍

ဘောသောရြ်

အခ န်ကောလမ ော်းကု

အမ ်းအစော်း၊

ကန့််သတ်လ က်

ုတ်ထြ်းပခင််း သမ
ု့် ဟုတ် ပငင််းြယ်ပခင််း ပြ နုင်သည်။

ွထဆ်းကုသခွင့််လင
ု စ
် င် ရရှသူ သမ
ု့် ဟုတ် အ

ထဆ်းကုသခွင့််လင
ု စ
် င်ကု

ော်းသည့်် ထလ ောက်လွှောကု

သက်တမ််းတု်းပမင့််လုြါက

ူ်းထဆ်းကုသခွင့််လုင်စင် ရရှသူသည်
သက်ဆုင်ရောထဆ်းကုသခွင့််လင
ု ်စင်

သက်တမ််း မကုန်ဆံု်းမီ အနည််းဆံု်းရက်ထြါင််း ၆၀ ကက တင်၍ ထကောင်စီသု့် ထလ ောက်

ော်းရမည်။
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ထကောင်စီသည်

ထလ ောက်

ော်းခ က်ကု

ရရှသည့််အခါ

အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့သု့်

စစစ်ရန်

လွှထ
ွဲ ပြောင််းထြ်းရမည်။
၃၃။

အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့သည် ြုေ်မ ၃၂ အရ ထဆ်းကုသခွင့်လ
် ုငစ
် င် သက်တမ််းတု်းပမင့််ထြ်းရန်

ထလ ောက်

ော်းသည့်် ထလ ောက်လွှောကု သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင့်အ
် ညီ စစစ်ပြီ်း သက်တမ််းတု်းပမင့််ထြ်းပခင််း

သမ
ု့် ဟုတ် သက်တမ််းတု်းပမင့််ထြ်းရန် ပငင််းြယ်ပခင််း ပြ နုင်သည်။
၃၄။

ထကောင်စီသည်

ြတ်သက်၍

ထဆ်းကုသခွင့််လင
ု စ
် င်ရ

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော

ထအောက်ြါအခ က်တစ်ရြ်ရြ်

ထဆ်းကုသခွင့််လုငစ
် င်ကု

ြယ် က်ပခင််း

ဆရောဝန်တစ်ဦ်းဦ်းနှင့််

ထြေါ်ထြါက်ထကကောင််း

သမ
ု့် ဟုတ်

စစ်ထဆ်းထတွွဲ့ရှြါက

ကောလအကန့််အသတ်ပ င့််

ရုြ်သမ််းပခင််း

ပြ နုင်သည်(က)

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရောဆရောဝန် မှတ်ြံုတင်စောရင််းမှ ြယ် က်ခံရပခင််း ၊

(ခ)

ဥြထေအရသတ်မှတ်

ော်းထသော ထဆ်းအ ွွဲွဲ့၏စစ်ထဆ်းခ က်အရ ထဆ်းကုသမှုလုြ်ငန််း

တောဝန်ကု ဆက်လက်
(ဂ)

မ််းထဆောင်နုငစ
် ွမ််းမရှပခင််း၊

သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရော ဆရောဝန်တစ်ဦ်း၏ ကုသမှုဆုင်ရော တောဝန်ဝတတရော်းမ ော်းကု အရမ််း
သမ
ု့် ဟုတ် ထြါ ့်ထလ ော့်စွော ပြ လုြ်ပခင််း၊

(ဃ)

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ဆရောဝန်တစ်ဦ်း၏ က င့််ဝတ်သကခော ြ က်ပြော်းပခင််း၊

(င)

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ဆရောဝန်တစ်ဦ်း၏ အရည်အခ င််းနှင့်အ
် ညီ ထဆောင်ရက
ွ ်နုင်စွမ််း
မရှပခင််း၊

(စ)

ထကောင်စီက သတ်မှတ်

ော်းထသော ကောလအတွင််း လံထ
ု လောက်ထသော အထကကောင််းပြခ က်

မရှဘွဲ ထဆ်းကုသခွင့််လင
ု ်စင် သက်တမ််းတု်းပမင့််ရန် ြ က်ကွကပ် ခင််း။
အခန်ွား(၁၂)
သွာွားနှင့််ခံတွငွား် ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နှင့််ဆဆွား

ိုသခွင့််လိုင်စင်ရ သွာွားနှင့်ခ
် ံတွငွား် ဆိုင်ရာဆရာဝန်၏

တာဝန်နှင့်ရ
် ပိုင်ခွင့်ြ
် ျာွား
၃၅။

သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရော ဆရောဝန်နှင့်် ထဆ်းကုသခွင့််လုင်စင်ရ သွော်းနှင့််ခံတွင််းဆုင်ရော ဆရောဝန်

တသ
ု့် ည် (က)

ဤဥြထေနှင့််
စည််းကမ််းမ ော်း၊
လုြ်

(ခ)
(ဂ)

ဤဥြထေအရ

ုတ်ပြန်ထသော

အမန်ထ
့် ကကော်ပငောစော၊

နည််းဥြထေမ ော်း၊
အမန့််၊

စည််းမ ဉ််းနှင့််

ညွှန်ကကော်းခ က်မ ော်းနှင့််

ု်းံ လုြ်နည််းမ ော်းကု လက
ု ်နော ရမည်။

ထကောင်စီက

သတ်မှတ်သည့််

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုငရ
် ော

က င့််ဝတ်သကခောမ ော်းကု လက
ု ်နောထစောင့််

န််းရမည်။

မှတ်ြံုတင်လက်မှတ်ရရှပြီ်းထနောက်

ခ ်းီ ပမင့််ခံရထသော

ထဆ်းြညောဘွွဲွဲ့၊

ေီြလုမောစသည့််

ြ်ဆင့််

ဆရောဝန်၏

သွော်းနှင့််ခံတွင််းဆုင်ရော
သွော်းနှင့််ခံတွင််းဆုင်ရော
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ထဆ်းြညောအရည်အခ င််းကု သွော်းနှင့်် ခံတွင််းဆုငရ
် ောဆရောဝန် မှတ်ြံုတင်စောရင််းတွင်
ပ ည့််စွက်ထြ်းရန် သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင့််အညီ ထကောင်စီသု့် တင်ပြခွင့််ရသည်
ှ
။
(ဃ)

ထကောင်စီ၏ လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်း တ်းု တက်ထအောင်ပမင်ထစထရ်းအတွက် ထကောင်စီသု့်
အကကံပြ ခွင့််ရှသည်။

(င)

မမ၏ နစ်နောခ က်မ ော်းကု ထကောင်စီသု့် တင်ပြခွင့််ရှသည့််အပြင် ထကောင်စီ၏ အကကံဉောဏ်
ကုလည််း ရယူခွင့်ရ
် ှသည်။

၃၆။

ထဆ်းကုသခွင့်လ
် ုငစ
် င်ရ

သွော်းနှင့််ခံတွင််းဆုင်ရောဆရောဝန်သည်

မမရရှထသော

ထဆ်းကုသခွင့်လ
် ုငစ
် င် အမ ်းအစော်းအရ သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််း ထဆ်းကုသပခင််းကု သတ်မှတ်ခ က်မ ော်းနှင့််အညီ
ထဆောင်ရက
ွ ်ခွင့်ရ
် ှသည်။
၃၇။

ထဆ်းကုသခွင့််လုင်စင်ရ သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရောဆရောဝန်သည် အမ ော်းဆနဒမွဲပ င့်် ထရွ်းခ ယ်

တင်ထပမောက်ရမည့်် ထကောင်စီဝင် ၁၃ ဦ်းအတွက်လည််းထကောင််း၊ သက်ဆုငရ
် ော ပြည်ထ

ောင်စုနယ်ထပမ၊

တင
ု ်း် ထေသကကီ်း သမ
ု့် ဟုတ် ပြည်နယ်ကုယ်စော်းပြ ထကောင်စီဝင်တစ်ဦ်းစီ ထရွ်းခ ယ်တင်ထပမောက်ရောတွင်
လည််းထကောင််း မမနှင့််သက်ဆုင်ရောထေသမ ော်းကု ကုယ်စော်းပြ ၍ ထရွ်းခ ယ်တင်ထပမောက်ရောတွင်(က)

ဆနဒမွဲထြ်းြင
ု ခ
် ွင့်ရ
် ှသည်။

(ခ)

သတ်မှတ်

ော်းသည့်် အရည်အခ င််းပြည့််မီလ င် ထကောင်စီဝင်အပ စ် ပ စ်ထစ၊ အလုြ်

အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့ဝင်အပ စ်ပ စ်ထစ ထရွ်းခ ယ်တင်ထပမောက်ခံြုငခ
် ွင့််ရှသည်။
အခန်ွား (၁၃)
အယခံမခင်ွား
၃၈။

(

)

အလုြ်အမှုထဆောင်အ ွွဲွဲ့၏ ဆံု်းပ တ်ခ က်တ စ်ရြ်ရြ်ကု မထက နြ်ြါက ယင််းအမန့််
သမ
ု့် ဟုတ် ဆံု်းပ တ်ခ က် ခ မှတ်ထသောထန့်မှ ရက်ထြါင််း ၆၀ အတွင််း ထကောင်စီသု့် အယူခံ
ဝင်နုငသ
် ည်။

(ခ)

ထကောင်စီသည်

ြုေ်မခွွဲ

(က)

အရ

တင်သွင််းထသော

အယူခံမှုကု

စစစ်ပြီ်း

အလုြ်အမှုထဆောင် အ ွွဲွဲ့၏ အမန့်် သု့်မဟုတ် ဆံု်းပ တ်ခ က်ကု အတည်ပြ ပခင််း၊
ပြင်ဆင်ပခင််း သု့်မဟုတ် ြယ် က်ပခင််း ပြ နုင်သည်။
(ဂ)

ြုေမ
် ခွွဲ (ခ) အရ ခ မှတ်ထသော ထကောင်စီ၏ ဆံု်းပ တ်ခ က်သည် အပြီ်းအပြတ် ပ စ်သည်။
အခန်ွား(၁၄)
တာွားမြစ်ချ

်
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၃၉။

မည်သူမ ထဆ်းကုသခွင့််လင
ု စ
် င်မရှဘွဲ သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရော ထဆ်းြညောပ င့်် ထဆ်းကုသပခင််း

မပြ ရ။
၄၀။

မည်သည့်် ထဆ်းကုသခွင့််လင
ု စ
် င်ရ သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရောဆရောဝန်မ ထဆ်းကုသသည့်် လုြ်ငန််း

ထဆောင်ရွက်ရောတွင်

သက်ဆုင်ရော

ထဆ်းကုသသည့််

လုြ်ငန််းအလုက်

သက်ဆုင်ရော ဌောန၊ အ ွွဲွဲ့အစည််း သမ
ု့် ဟုတ် ထကောင်စီက
အသအမှတ်ပြ
အထ

ောက်အ

လက်မှတ်၊

ကျွမ််းက င်မှုရထကကောင်
ှ
်း

ုတ်ထြ်းသည့်် လင
ု စ
် င်၊ မှတ်ြံုတင်လက်မှတ်၊

ခွင့််ပြ ခ က်၊

သင်တန််းဆင််းလက်မှတ်

သမ
ု့် ဟုတ်

ော်းရရှသူမှအြ အပခော်းသူကု တောဝန်ထြ်းထဆောင်ရွက်ထစပခင််း မပြ ရ။

ခခွင််းခ က်။

ြုေ်မ

၂၆၊

ြုေမ
် ခွွဲ

(က)

နှင့််

(

သင်တန််းဆင််းလက်မှတ်

ခ

)

ြါ

ဘွွဲွဲ့၊

ရရှသူမှအြ

ေီြလမ
ု ော

အပခော်းသူတစ်ဦ်းဦ်းကု

တောဝန်ထြ်းအြ်ထဆောင်ရွက်သည့််ကစစပ စ်ြါက
ဤဥြထေပြဋ္ဌောန််းသည့််ထန့်မှ
ွင့််လှစ်ြခ
ု့် ပြီ်း

သံု်းနှစ်အတွင်း်

သမ
ု့် ဟုတ်
ထကောင်စီက

လအ
ု ြ်ထသောသင်တန််း

အသအမှတ်ပြ လက်မှတ်

မ ော်းကု

ုတ်ထြ်းနုင်ပခင််းမရှထသ်းလ င်

ဤပြဋ္ဌောန််းခ က်နှင့်အ
် က ံ ်းဝင် သက်ဆုင်ပခင််းမရှထစရ။
၄၁။

မည်သည့်် သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရောဆရောဝန်မ မမရရှထသော ဘွွဲွဲ့၊ အဆင့််၊ ကျွမ််းက င်မှုဆုင်ရော

ြညောတု့်နှင့်် မထလ ော်ညီထသော အထခေါ်အထဝေါ်၊ စကော်းရြ်မ ော်းကု မမအမည်နှင့်် ယှဉ်တွွဲထ ော်ပြပခင််း မပြ ရ။
၄၂။

မည်သည့််

သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရောဆရောဝန်မ

ခံရထသော ေီြလုမော၊ ဘွွဲွဲ့စသည့််

မှတ်ြံုတ င်လက်မှတ်ရရှပြီ်းမှ

ခ ်းီ ပမင့််ပခင််း

ြ်ဆင့်် သွော်းနှင့််ခံတွင််းဆုင်ရော ထဆ်းြညောအရည်အခ င််းကု သွော်းနှင့််

ခံတွင်း် ဆုင်ရောဆရောဝန် မှတ်ြံုတင်စောရင််းတွင် ပ ည့််စွက်ပြီ်းထကကောင််း ထကောင်စီ၏ အတည်ပြ ခ က်
မရရှဘွဲ မမအမည်နှင့်် ယှဉ်တွွဲထ ော်ပြပခင််း မပြ ရ။
အခန်ွား(၁၅)
မပစ်ေဏ်ြျာွား
၄၃။

မည်သူမဆု

ပြစ်မှု

င်ရောှ ်းစီရင်ပခင််း ခံ ရလ င်

ြုေ်မ

၃၉

ြါ

ုသူကု ထ

တော်းပမစ်ခ က်ကု

ထ ောက် က်က ်းလွန်ထကကောင််း

ောင်ေဏ်အနည််းဆံု်း တစ်နှစ်မှ အမ ော်းဆံု်း သံု်းနှစ်အ

ခ မှတ်ရမည့််အပြင် ထငွေဏ်လည််း ခ မှတ်နုင်သည်။
၄၄။

မည်သည့််

တော်းပမစ်ခ က်ကု

ထဆ်းကုသခွင့်လ
် ုင်စင်ရ

သွော်းနှင့််ခံတွင််းဆုင်ရောဆရောဝန်မဆု

ထ ောက် က်က ်းလွန်ထကကောင််း

အနည််း ဆံု်းက ြ် ငါ်းသန််းမှ အမ ော်းဆံု်း က ြ် ၁၀ သန််း

ပြစ်မှု

ြုေ်မ

င်ရောှ ်းစီရင်ပခင််းခံရလ င်

ထငွေဏ်ခ မှတ်ရမည်။

၄၀

ြါ

သ
ု ူကု

17
၄၅။

မည်သည့်် သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင်း် ဆုင်ရောဆရောဝန်မဆု ြုေ်မ ၄၁ ြါ တော်းပမစ်ခ က်ကု ထ ောက် က်

က ်းလွန်ထကကောင််း ပြစ်မှု
၄၆။

င်ရောှ ်း စီရင်ပခင််းခံရလ င်

ုသူကု ထငွေဏ်က ြ်ငါ်းသန််း ခ မှတ်ရမည်။

မည်သည့်် သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရောဆရောဝန်မဆု ြုေ်မ ၄၂ ြါ တော်းပမစ်ခ က်ကု ထ ောက် က်

က ်းလွန်ထကကောင််း ပြစ်မှု

င်ရှော်းစီရင်ပခင််းခံရလ င်

သ
ု ူကု ထငွေဏ်က ြ်သံု်းသန််း ခ မှတ်ရမည်။

အခန်ွား(၁၆)
အဆ
၄၇။

ွ

ထဆ်းကုသခွင့်လ
် ုငစ
် င်ရ

ကုယ်တုင်လက်မှတ်ထရ်း
၄၈။

ွဆ

သွော်းနှင့််ခံတွင််းဆုင်ရောဆရောဝန်

်းု ပခင််းမရှထသော ထဆ်းလက်မှတ်သည် တရော်းဝင်ပ စ်သည်ဟု မမှတ်ယူရ။

ပမန်မောနုင်ငံ သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ထဆ်းထကောင်စီဥြထေ (နုငင
် ံထတော်ထအ်းခ မ််းသောယောထရ်းနှင့််

ွံွဲ့ပ ်းထရ်းထကောင်စီ ဥြထေအမှတ် ၁၅/၂၀၁၁) အရ
ထဆ်းကုသခွင့််လင
ု စ
် င်တု့်သည်
မှတ်ယူ

ရမည်။

ယင််းတ၏
ု့်

ုတ်ထြ်း

ော်းထသော မှတ်ြံုတ င်လက်မှတ်နှင့််

သက်တမ််းကုန်ဆံု်းသည့််ထန့်အ

သက်တမ််းကုန်ဆံု်းသည့််အခါ

အတည်ပ စ်သည်ဟု

သွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရော

ထဆ်းြညောပ င့််

ထဆ်းကုသပခင််းလုြ်ငန််းကု ထဆောင်ရက
ွ ်လြ
ု ါက ဤဥြထေနှင့်အ
် ညီ ဆက်လက်ထဆောင်ရက
ွ ်ရမည်။
၄၉။

ပမန်မောနုင်ငံသွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ထဆ်းထကောင်စီဥြထေ (နုင်ငံထတော်ထအ်းခ မ််းသောယောထရ်းနှင့််

ွံွဲ့ပ ်းထရ်းထကောင်စီ ဥြထေအမှတ် ၁၅/၂၀၁၁) အရ

ုတ်ပြန်ခ့်ွဲထသော နည််းဥြထေမ ော်း၊ အမန့််နှင့််

ညွှန်ကကော်းခ က်မ ော်းသည် ဤဥြထေနှင့်် မဆန့််က င်သထရွွဲ့ ဆက်လက်က င့််သံု်းနုင်သည်။
၅၀။

ထကောင်စီသည် ပမန်မောနုင်ငံသွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ထဆ်းထကောင်စီဥြထေ (နုင်ငံထတော်ထအ်းခ မ််း

သောယောထရ်းနှင့်် ွံွဲ့ပ ်းထရ်းထကောင်စီ
ထကောင်စီြုငရ
် န်ြံုထငွ

ဥြထေအမှတ်

၁၅/

၂၀၁၁)

မ ော်းကုလည််းထကောင််း၊

မထရွဲ့မထပြောင််းနုငထ
် သောြစစည််းမ ော်းကုလည််းထကောင််း၊
ထဆောင်ရက
ွ ်ပြီ်းလုြ်ငန််းမ ော်းကုလည််းထကောင််း၊

အရ

ွွဲွဲ့စည််း

ော်းထသော

ထရွဲ့ထပြောင််းနုငထ
် သောြစစည််းနှင့််

ထဆောင်ရွက်ဆွဲလုြ်ငန််းမ ော်းကုလည််းထကောင််း၊

ရြုင်ခွင့််နှင့််

ထြ်းရန်တောဝန်မ ော်းကုလည််းထကောင််း

အသီ်းသီ်းဆက်ခံရမည်။
၅၁။

ပမန်မောနုင်ငံ သွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုင်ရော ထဆ်းထကောင်စီဥြထေ (နုငင
် ံထတော်ထအ်းခ မ််းသောယောထရ်းနှင့််

ွံွဲ့ပ ်းထရ်းထကောင်စီ ဥြထေအမှတ် ၁၅/ ၂၀၁၁) အရ ွွဲွဲ့စည််း
ထဆ်းထကောင်စီသည်

ဤဥြထေအရ

ော်းထသော ပမန်မောနုင်ငံသွော်းနှင့််ခံတွင်း် ဆုငရ
် ော

ထကောင်စီမ ွွဲွဲ့စည််းမီ

ယင််း၏တောဝန်နှင့််လုြ်ြုင်ခွင့််မ ော်းကု

ဆက်လက်ထဆောင်ရက
ွ ်ရမည်။
၅၂။

ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းကု အထကောင်အ
(က)

ည်ထ ော် ထဆောင်ရက
ွ ်ရန်-

က န််းမောထရ်းနှင့်် အော်းကစော်းဝန်ကကီ်းဌောနသည် ပြည်ထ

ောင်စုအစု်းရအ ွွဲွဲ့၏ သထဘော

တူညီခ က်ပ င့်် နည််းဥြထေ၊ စည််းမ ဉ််းနှင့််စည််းကမ််းမ ော်းကု

ုတ်ပြန်နုငသ
် ည်။

18
(ခ)

ထကောင်စီသည် အမန့််ထကကော်ပငောစော၊ အမန်၊့် ညွှန်ကကော်းခ က်နှင့်် လုြ်

်းံု လုြ်နည််းမ ော်းကု

ုတ်ပြန်နုငသ
် ည်။
၅၃။

ပမန်မောနုင်ငံသွော်းနှင့်ခ
် ံတွင််းဆုင်ရောထဆ်းထကောင်စီဥြထေ

(နုငင
် ထ
ံ တော်ထအ်းခ မ််းသောယောထရ်းနှင့််

ွံွဲ့ပ ်းထရ်း ထကောင်စီ ဥြထေအမှတ် ၁၅/၂၀၁၁) ကု ဤဥြထေပ င့်် ရုြ်သမ််းလုက်သည်။
ပြည်ထ

ောင်စုသမမတပမန်မောနုင်ငထ
ံ တော် ွွဲွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေအရ

ကျွန်ုြလ
် က်မှတ်ထရ်း

်းု သည်။

(ြံ)ု ဝင််းပမင့််
နုင်ငံထတော်သမမတ
ပြည်ထ

ောင်စုသမမတပမန်မောနုငင
် ထ
ံ တော်

