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(၁၃)
၃၃
(၁၄)

၃၉

(၁၅)

၄၀

(၁၆)

၄၂

(၁၇)

၄၄

(

)

ရ ှေ့ရေများရောင်စီ နှေင့် ရ ှေ့ရေလိုေ်သူများဆိင
ု ် ာဥပရေ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတထ
် တာ် ဥြထေအမှတ၊်
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊

လ

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊

လ

(မူကကမ်း)

။)

ရက်
ရက်)

ပြည်ထောင်စုလွှတထ
် တာ်သည် ဤဥြထေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခေ်း (၁)
အမည်နှေင့် အဓိပ္ပာယ်ရော်ပပချေ်
၁။

ဤဥြထေကို ရ ှေ့ရေများရောင်စီ နှေင့် ရ ှေ့ရေလိုေ်သူများဆိုင် ာဥပရေ ဟု ထခါ်တွင်ထစရမည်။

၂။

ဤဥြထေတွင်ြါရှိထသာ ထအာက်ြါစကားရြ်များသည် ထော်ပြြါအတိုင်း အဓိြ္ပာယ်သက်ထရာက်

ထစရမည် (က) သေ်ဆိုင် ာ ရ ှေ့ရေများရောင်စီ ဆိုသည်မှာ ပမန်မာနိုင်ငံထရှ့ထနများထကာင်စီနှင့် ထေသ
ဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီတု့ိကို ဆိသ
ု ည်။
(ခ)

ပမေ်မာနိုင်ငံရ ှေ့ရေများရောင်စီ ဆိသ
ု ည်မှာ ဤဥြထေအရ ေွဲ့စည်းသည့် ပမန်မာနိုင်ငံ
ထရှ့ထနများထကာင်စီကို ဆိသ
ု ည်။

(ဂ)

ရေသဆိုင် ာရ ှေ့ရေများရောင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ေွဲ့စည်းသည့် တိုင်းထေသကကီး
သို့မဟုတ် ပြည်နယ်နှင့် ထနပြည်ထတာ် ထရှ့ထနများထကာင်စီ အသီးသီးကို ဆိသ
ု ည်။

(ဃ) ရ ှေ့ရေလိုေ်သူ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ြုံတင်အမည်စာရင်း တင်သွင်း
ေားသည့် အေက်တန်းထရှ့ထနနှင့် တရားလွှတ်ထတာ်ထရှ့ထနတစ်ဦးဦးကိုဆိုသည်။ ယင်း
စကားရြ်တွင် အစိုးရထရှ့ထနအပေစ် ထဆာင်ရွက်သည့် ဥြထေအရာရှိလည်း ြါဝင်သည်။
(င)

အလုပ်သင်ရ ှေ့ရေ ဆိသ
ု ည်မှာ ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီ၏ ခွင့်ပြုချက်ပေင့်
ထရှ့ထနြညာကို သတ်မှတခ
် ျက်များနှင့်အညီ လက်ထတွ့သင်ယူထနသူကို ဆိသ
ု ည်။

(စ)

အလုပ်သင်ရ ှေ့ရေ လုပ်သေ် ဆိသ
ု ည်မှာ ထရှ့ထနြညာကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ
လက်ထတွ့သင်ယူထနသည့် ကာလကို ဆိသ
ု ည်။
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(ဆ) အထေ်တေ်းရ ှေ့ရေ ဆိသ
ု ည်မှာ ဤဥြထေအရ ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီက
အေက်တန်းထရှ့ထနမှတ်ြုံတင်စာရင်း၌ အမည်စာရင်းတင်သွင်းပြီး အေက်တန်းထရှ့ထန
အပေစ် အမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုရန် အသိအမှတပ် ြုေားပခင်းခံရသူကို ဆိသ
ု ည်။
(ဇ)

တ ားလွှတရ
် တာ်ရ ှေ့ရေ ဆိသ
ု ည်မှာ ဤဥြထေအရ ပမန်မာနိုင်ငံထရှ့ထနများထကာင်စီ က
တရားလွှတ်ထတာ်ထရှ့ထနမှတ်ြုံတင်စာရင်း၌ အမည်စာရင်းတင်သွင်းပြီး တရားလွှတ်ထတာ်
ထရှ့ထနအပေစ် အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုရန် အသိအမှတ်ပြုေားပခင်းခံရသူကိုဆိုသည်။

(ဈ)

ရ ှေ့ရေပညာ ဆိသ
ု ည်မှာ ဥြထေြညာကို အထပခခံ၍ အမှုသည်များကို ဥြထေနှင့်အညီ
ရသင့်ရေိုက်သည့်အခွင့်အထရးများရရှိထစရန်နှင့် အကာအကွယ်ထြးရန် အကျိုးထဆာင်
ထြးထသာ မွန်ပမတ်သည့် အသက်ထမွးဝမ်းထကျာင်း ြညာရြ်ကို ဆိုသည်။

(ည) အမှုလိုေ်ပါရဆာင် ွေ်ပခင်း ဆိသ
ု ည်မှာ ထရှ့ထနတစ်ဦးဦးက သက်ဆုင
ိ ်ရာ အမှုလိုက်ြါ
ထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုနိုင်သည့် ရုံးတစ်ခုခုတင
ွ ် မှုခင်းတစ်ခုခုနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ထလျှောက်ေား
ပခင်း၊ ထလျှောက်လဲပခင်း၊ တင်ပြပခင်းနှင့် ထဆာင်ရွက်ပခင်းတိ့က
ု ို ဆိသ
ု ည်။
(ဋ)

အမှုလိုေ်ပါ ရဆာင် ွေ်ပခင်း ပပုနိုင်သည့် ရုံး ဆိသ
ု ည်မှာ နိုင်ငံထတာ်ေွဲ့စည်းြုံအထပခခံ
ဥြထေဆိုင်ရာခုံရုံးထသာ်လည်းထကာင်း၊ မှုခင်းတစ်ခုခုနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ထရှ့ထနလိုက်သူ တစ်ဦး
ဦးက အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုနိုင်သည့် သက်ဆုင
ိ ်ရာ တရားရုံး၊ ခုံရုံး၊ အခွန်ရုံး၊
အယူခံရုံး၊ ဌာနဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ထဆးမှုရုံးကိုထသာ်လည်းထကာင်း၊ ဤဥြထေအရ ထရှ့ထန
ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ထောက်ေျက်မှုပေင့် စုံစမ်းစစ်ထဆးသည့် လုြ်ငန်းထကာ်မတီ သို့မဟုတ်
ခုံရုံးကိုထသာ်လည်းထကာင်း၊ အပခား တည်ဆဥ
ဲ ြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ ထရှ့ထနလိုက်သူများ
အမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ခွင့်ပြုသည့် ရုံးတစ်ခုခုကို ထသာ်လည်းထကာင်း ဆိသ
ု ည်။

(ဌ)

ရ ှေ့ရေပွဲစား (Tout) ဆိသ
ု ည်မှာ ထအာက်ြါ ြုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးကို ဆိသ
ု ည် (၁)

ထရှ့ထနလိုက်သူေံမှ အေိုးအခရရှိထရးအတွက် ကမ်းလှမ်းအဆိုပြု၍ အမှုရရှိထစရန်
ဆွယ်ထြးသူ သို့မဟုတ် ေလံ၊

(၂)

ထရှ့ထနလိုက်သူေံမှပေစ်ထစ၊ အမှုကိစ္စတင
ွ ် အကျိုးသက်ဆုင
ိ ်သတ
ူ စ်ဦးဦး ေံမှ
ပေစ်ထစ အေိုးအခရရှိထရးအတွက် ကမ်းလှမ်း၍ အမှုရရှိထစရန် ဆွယ်ထြးမည်ဟု
အဆိုပြုသူ၊
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(၃)

အမှုကိစ္စရရှိထရးအတွက် ဆွယ်ရန် အလို့ငှာ အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်း ပြုနိုင်
သည့် ရုံးတွင်ပေစ်ထစ၊ ေိုရုံး၏ ြရဝဏ်တင
ွ ်ပေစ်ထစ၊ အများပြည်သူနှင့် သက်ဆုင
ိ ်
ရာထနရာတွင်ပေစ်ထစ မကကာခဏ ဝင်ေွက် သွားလာထနသူ။

(ဍ)

မှေတပ
် ုံတင်စာ င်း ဆိသ
ု ည်မှာ အေက်တန်းထရှ့ထနအပေစ် ဝင်ခွင့်မှတ်ြုံတင်စာရင်း
သို့မဟုတ် တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနအပေစ် ဝင်ခွင့် မှတြ
် ုံတင်စာရင်းကို ဆိသ
ု ည်။

(ဎ)

သေ်ရသခံမှေတ်ပုံတင်လေ်မှေတ် ဆိုသည်မှာ အေက်တန်းထရှ့ထန သက်ထသခံမှတ်ြုံတင်
လက်မှတ် သို့မဟုတ် တရားလွှတ်ထတာ်ထရှ့ထန သက်ထသခံမှတ်ြုံတင်လက်မှတ်ကိုဆိုသည်။
အခေ်း (၂)
ည် ွယ်ချေ်များ

၃။

ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပေစ်သည် (က) နိုင်ငံထတာ်တင
ွ ် တရားဥြထေစိုးမိုးထရးကို အထောက်အကူပြုထရးအတွက် အရည်အချင်း
ပြည့်ဝထသာ ထရှ့ထနများ တိးု ြွားလာထစရန်၊
(ခ)

ထရှ့ထနြညာနိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ တိးု တက်ထရးအတွက် ထဆာင်ရွက်ရန်၊

(ဂ)

ထရှ့ထနလိုက်သူများ ဥြထေြညာရြ်ဆုင
ိ ်ရာ အရည်အထသွး ပြည့်ဝပြီး ထရှ့ထနကျင့်ဝတ်
သိက္ခာ နှင့် ဂုဏ်သက
ိ ္ခာ ပမင့်မားထရးအတွက် ေိန်းသိမ်းပမှင့်တင်နိုင်ထစရန်၊

(ဃ) အမှုသည်များကို ဥြထေနှင့်အညီ ရသင့်ရေိုက်သည့် အခွင့်အထရးများ ရရှိထစထရးနှင့်
အကာအကွယ်ထြးထရးတို့အတွက် မွန်ပမတ်သည့် ထရှ့ထနြညာပေင့် အကျိုးထဆာင်ထြးနိုင်ရန်၊
(င)

ထရှ့ထနလိုက်သူများ ရေိုက်ခွင့်ရှိသည့် အခွင့်အထရးများကို အပြည့်အဝရရှိထစရန် နှင့်
အကာအကွယ်ထြးရန်။
အခေ်း (၃)
ပမေ်မာနိုင်ငံ ရ ှေ့ရေများရောင်စီ ေွဲ့စည်းပခင်း

၄။

ပြည်ထောင်စု ထရှ့ထနချုြ်သည် ပြည်ထောင်စုအစိးု ရအေွဲ့၏ သထောတူညီချက်ပေင့် (က) ထအာက်ြါ ြုဂ္ဂိုလ်များြါဝင်ထသာ ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီကို သတ်မှတ်ချက်
များနှင့် အညီ ေွဲ့စည်းရမည် -
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(၁)

ပြည်ထောင်စု ထရှ့ထနချုြ်

ဥက္ကဋ္ဌ

(၂)

တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနများက ထရွးချယ်တင်ထပမှာက်သည့်
တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနများ အနက်မှတစ်ဦး

ေုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ

(၃) ညွှနက် ကားထရးမှူးချုြ် တစ်ဦး
ပြည်ထောင်စု တရားလွှတထ
် တာ်ချုြ်
(၄)

အေွဲ့ဝင်

တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနများက ထရွးချယ်တင်ထပမှာက်သည့်
တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနများ အနက်မှ၁၂ဦး

(၅)

အေွဲ့ဝင်များ

တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနများက ထရွးချယ်တင်ထပမှာက်သည့်
တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနများ အနက်မှတစ်ဦး

(၆)

အတွင်းထရးမှူး

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်တစ်ဦး
ပြည်ထောင်စုထရှ့ထနချုြ်ရံးု

(ခ)

တွေ
ဲ က်အတွင်းထရးမှူး

ြုေ်မခွဲ(က)အရ ေွဲ့စည်းထသာ ပမန်မာနိုင်ငံထရှ့ထနများထကာင်စီကို လိုအြ်ြါက ပြင်ဆင်
ေွဲ့စည်းနိုင်သည်။

၅။

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီ၏ အေွဲ့ဝင်အပေစ် ြုေ်မ ၄၊ ြုေ်မခွဲ (က)၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၂) (၄)(၅)

အရ ထရွးချယ်တင်ထပမှာက်ပခင်း ခံရမည့်သူသည် ထအာက်ြါအရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံရမည် (က) ပမန်မာနိုင်ငံသားပေစ်ရမည်။
(ခ)

ထရှ့ထနကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ထောက်ေျက်မှုအတွက် တစ်စုံတစ်ရာ အထရးယူခံရသူ၊ အပြစ်
ထြးခံရသူ မပေစ်ထစရ။

(ဂ)

အစိုးရဌာန၊ အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုတင
ွ ် တာဝန်ေမ်းထဆာင်စဉ် ဌာနဆိင
ု ်ရာက ရာေူးမှ
ေုတြ
် စ်ပခင်း သို့မဟုတ် အပြစ်ထြးခံရပခင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ထောက်ေျက်မှု၊
အလွဲသုံးစားမှု

သို့မဟုတ်

အဂတိလိုက်စားမှုပေင့်

တရားရုံး၏

ခံရပခင်း မရှိထစရ။
(ဃ) လူမွဲအပေစ် တရားရုံးက ထကကညာပခင်းခံေားရသူ မပေစ်ထစရ။

ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်
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၆။

(င)

တရားလွှတ်ထတာ်ထရှ့ထနအပေစ် ထြးထဆာင်ရမည့်အခွန်အခများ ထြးထဆာင်ပြီးပေစ်ရမည်။

(စ)

တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနအပေစ် ထရှ့ထနလုြ်သက် အနည်းဆုးံ ၁၀ နှစရ
် ှိသူပေစ်ရမည်။

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီသည် ကိုယ်ြိုင်အမည်၊ ကိုယ်ြိုင်တံဆိြ်ပေင့် ြဋိညာဉ်ချုြ်ဆို

ြိုင်ခွင့်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်ခံထဆာင်ရွက်ြိုင်ခွင့်၊ ထရွှေ့ထပြာင်းနိုင်သည့်ြစ္စည်းများနှင့် မထရွှေ့ မထပြာင်း
နိုင်သည့် ြစ္စည်းများရယူြိုင်ဆင
ို ်ခွင့်၊ ထဆာင်ရွက်ပြီး လုြ်ငန်းများနှင့် ထဆာင်ရွက်ဆလ
ဲ ုြ်ငန်းများ
ဆက်ခံြိုင်ခွင့်၊ ရရန်ြိုင်ခွင့်နှင့် ထြးရန်တာဝန်များ ဆက်ခံြိုင်ခွင့်၊ မိမိအမည်ပေင့် တရားစွဲဆုန
ိ ိုင်ခွင့်နှင့်
တရားစွဲဆုိ ခံနိုင်ခွင့်တို့ ရှိသည်။
၇။

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီဝင်များအနက် ရာေူးအထလျာက် ခန့်အြ်တာဝန်ထြးပခင်းခံရ

သူများမှအြ ကျန်ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီဝင်များ၏ ရာေူးသက်တမ်းသည် စတင်ေွဲ့စည်း
တာဝန်ထြးသည့်ထန့မှ တစ်ကကိမ်လျှေင် (၃/၄/၅) နှစ် ပေစ်သည်။
၈။

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီဝင်များအနက် ရာေူးအထလျာက် ခန့်အြ်တာဝန်ထြးပခင်း ခံရ

သူများမှအြ ကျန် ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီဝင်များသည် (က) ရာေူးသက်တမ်း တစ်ဆက်တည်း နှစက် ကိမ်အေိ တာဝန်ေမ်းထဆာင်နိုင်ခွင့် ရှိသည်။
(ခ)

ဤဥြထေအရ

ထြးအြ်ထသာတာဝန်နင
ှ ့်

လုြ်ြိုင်ခွင့်များ

ကျင့်သုံးထဆာင်ရွက်ပခင်း

အတွက် နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းမဟုတြ
် ါက ပြည်ထောင်စု ထရှ့ထနချုြ်၏ သထောတူညီချက်ပေင့်
သတ်မှတေ
် ားထသာ စရိတ်နှင့် ချီးပမှင့်ထငွများကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၉။

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီသည် (က) ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီဝင်တစ်ဦးဦးအား ေဏ္ဍာထရးမှူးအပေစ် တာဝန်ထြးအြ်
ရမည်။
(ခ)

ပမန်မာနိုင်ငံထရှ့ထနများထကာင်စီဝင် တစ်ဦးဦးအား စာရင်းစစ်အပေစ် တာဝန်ထြးအြ်
ရမည်။

(ဂ)

လိုအြ်ြါက ပမန်မာနိုင်ငံထရှ့ထနများထကာင်စီဝင်များအနက်မှ သင့်ထလျာ်သူတု့ိကို တွဲ
ေက်ေဏ္ဍာထရးမှူးနှင့် တွေ
ဲ က်စာရင်းစစ်အပေစ် တာဝန်ထြးအြ်နိုင်သည်။
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၁၀။

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီဝင်အပေစ် ြုေ်မ ၄၊ ြုေ်မခွဲ (က)၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၂)(၄)(၅) အရ

ထရွးချယ်တင်ထပမှာက်ခံရသည့်သူတစ်ဦးဦးသည် ထအာက်ြါအချက်တစ်ရြ်ရြ်နှင့် ပငိစွန်းြါက ရာေူး
တာဝန်မှ ရြ်စထ
ဲ စရမည် (က) ြုေ်မ ၅ ြါအရည်အချင်း တစ်ရြ်ရြ် ြျက်ယွင်းပခင်း၊
(ခ)

ရာေူးတာဝန်မှ နုတ်ေွက်ပခင်း၊

(ဂ)

ကွယ်လွန်ပခင်း သို့မဟုတ် စိတ်ထြါ့သွြ်ပခင်း၊

(ဃ) အထကကာင်းတစ်စုံတစ်ရာထကကာင့် လုြ်ငန်းတာဝန် ဆက်လက် မေမ်းထဆာင်နိုင်ပခင်း၊
(င)

ထရှ့ထနကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ထောက်ေျက်မှုပေင့် တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနများ မှတြ
် ုံတင်
စာရင်းမှ ကာလ သတ်မှတ၍
် ယာယီရြ်ဆုင
ိ ်းပခင်း သို့မဟုတ် ြယ်ေျက်ပခင်း၊

(စ)

ခိုင်လုံထသာ

အထကကာင်းမရှိေဲ

ပမန်မာနိုင်ငံ

ထရှ့ထနများထကာင်စီအစည်းအထဝးကို

တစ်ဆက်တည်း ၃ ကကိမ် တက်ထရာက်ရန် ြျက်ကွက်ပခင်း၊
(ဆ) ပမန်မာနိုင်ငံထရှ့ထနများထကာင်စီ၏ လုြ်ငန်းတာ၀န်များကို ေိခိုက်ထစနိုင်သည့် စီးြွား
ထရးလုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်တင
ွ ် ြါဝင်လုြ်ကုိင်ပခင်း။
၁၁။

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီဝင် တစ်ဦးဦး၏ ရာေူးထနရာလစ်လြ်သည့်အခါ လစ်လြ်

သည့် ရာေူးထနရာအတွက် ြုေ်မ ၄ ြါ ရာေူးထနရာအတိုင်း အစားေိုးခန့်ေားပခင်း သို့မဟုတ်
ထရွးချယ်တင်ထပမှာက်ပခင်းပေင့် ပေည့်စွက်၍ ေွဲ့စည်းရမည်။ ေိုသို့ အစားေိုး ပေည့်စွက်ပခင်းခံရသူ၏
ရာေူး သက်တမ်းသည် စတင် အစားေိုး ခန့်ေားသည့်ထန့ရက်မှ (၃/၄/၅) နှစပ် ေစ်သည်။ (သို့မဟုတ်
လစ်လြ် သွားသည့် ရာေူးထနရာ၏ ကျန်ရှိသည့် သက်တမ်းကုန်ဆံးု သည် အေိသာ ပေစ်သည်။)
အခေ်း (၄)
ပမေ်မာနိုင်ငံ ရ ှေ့ရေများရောင်စီ၏ တာဝေ်နှေင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၁၂။

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီ၏တာဝန်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပေစ်သည် (က) တရားလွှတ်ထတာ်ထရှ့ထနအပေစ် ဝင်ခွင့်ထလျှောက်ေားမှုများကိုစိစစ်၍ ခွင့်ပြုပခင်း သို့မဟုတ်
ခွင့်ပြုရန် ပငင်းြယ်ပခင်း၊
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(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ ခွင့်ပြုြါက တရားလွှတထ
် တာ် ထရှ့ထနအပေစ် သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်
လက်မှတ် ေုတထ
် ြးပခင်း၊

(ဂ)

တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနများ၏ မှတြ
် ုံတင်စာရင်းနှင့် မှတတ
် မ်းများကို ပြုစုပခင်းနှင့်
ေိန်းသိမ်းပခင်း၊

(ဃ) မိမိ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များကို ြိုမိုေိထရာက်စွာ အထကာင်အေည်ထော် ထဆာင်ရွက်
နိုင်ရန် မိမိထကာင်စီဝင် အနည်းဆုးံ ၃ ဦးမှ အများဆုးံ ၅ ဦးအေိ ြါဝင်သည့် ထအာက်ြါ
လုြ်ငန်း ထကာ်မတီများ (နှင့် ခုံရုံး) ကို ေွဲ့စည်းပြီး တာဝန်ထြးပခင်း (၁)

တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနများ

ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်

စည်းကမ်းေိန်းသိမ်းထရး

(လုြ်ငန်းထကာ်မတီ/ ခုံရုံး)၊
(၂)

တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနများအား စီမံခန့်ခွဲထရး လုြ်ငန်းထကာ်မတီ၊

(၃)

ပြည်ထောင်စုဥြထေဆိုင်ရာ အထောက်အကူထြးထရး ညှိနှိုင်းမှု လုြ်ငန်းထကာ်မတီ၊

(၄)

ပမန်မာနိုင်ငံထရှ့ထနများထကာင်စီ ရန်ြုံထငွေိန်းသိမ်းထရးနှင့် စီမံခန့်ခွဲထရး လုြ်ငန်း
ထကာ်မတီ၊

(၅)
(င)

လိုအြ်ထသာ အပခားလုြ်ငန်းထကာ်မတီများ။

ထရှ့ထနြညာနိုင်ငံတကာအဆင့်မီတိုးတက်ထရး၊ ထရှ့ထနများ အရည်အထသွး ပြည့်ဝထရး
နှင့် မွန်ပမတ်ထသာထရှ့ထနြညာပေင့် အသက်ထမွးဝမ်းထကျာင်း ပြုနိုင်ထရးတိ့အ
ု တွက် ပြည်
တွင်းပြည်ြ အေွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ြူးထြါင်း ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(စ)

ထရှ့ထနြညာစဉ်ဆက်မပြတ် ေွံ့ပေိုးတိးု တက်ထရးအတွက် သင်တန်းများ၊ အလုြ်ရုံထဆွး
ထနွး ြွဲများနှင့် ညီလာခံများ ကကီးမှူးကျင်းြပခင်းနှင့် ထရှ့ထနြညာရြ်များ ေလှယ်ပခင်း၊

(ဆ) ထရှ့ထနလိုက်သူများ ထစာင့်ေိန်းလိုက်နာရမည့် ထရှ့ထနကျင့်ဝတ် သိက္ခာများကို သတ်
မှတပ် ခင်း၊ ယင်းတိ့က
ု ို ထစာင့်ေိန်းလိုက်နာကကထစရန် အသိြညာပေန့်ထဝပခင်း၊
(ဇ)

ထရှ့ထန ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်မညီထသာ တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနများအား သတ်မှတခ
် ျက်
များ နှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ထဆးပြီး စီမံခန့်ခွဲထရးအရ အထရးယူပခင်း၊
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(ဈ)

ထရှ့ထန ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်အညီ တရားမျှေတမှုအတွက် အမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်း
ပြုသည့် တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနများ၏ အခွင့်အထရးများနှင့် ကင်းလွတခ
် ျက်များကို
အကာအကွယ် ထြးပခင်း၊

(ည) တည်ဆဥ
ဲ ြထေများကိုသုံးသြ်ပြီး နိုင်ငံထတာ်နှင့် နိုင်ငံသားများ အကျိုးပေစ်ေွန်းထရး
အတွက် ပြင်ဆင်ပခင်း၊ ရုြ်သိမ်းပခင်းနှင့် အသစ်ထရးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းပခင်းတို့ ပြုနိုင်ရန်
သက်ဆုင
ိ ်ရာ ဝန်ကကီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းသို့ အကကံပြုပခင်း၊
(ဋ)

ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများ ထကာင်စီဝင်များ ထရွးချယ်တင်ထပမှာက်ပခင်း၊ ယင်းထကာင်စီ
များ၏ တာဝန်နင
ှ ့် လုြ်ြိုင်ခွင့်များ ကျင့်သုံးထဆာင်ရွက်ပခင်းတို့ ပြုရာတွင် ပေစ်နုင
ိ ်သမျှေ
တထပြးညီ ပေစ်ထစထရးအတွက် ညှိနှိုင်း ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်ထြးပခင်းနှင့် ထယေုယျ
ကကီးကကြ်ပခင်း၊

(ဌ)

အထကကာင်းတစ်စုံတစ်ရာထကကာင့် ထေသဆိင
ု ်ရာထရှ့ထနများထကာင်စီ တစ်ခုခက
ု ို ထရွးချယ်
တင်ထပမှာက်ြွဲ ကျင်းြနိုင်ပခင်း မရှိသည့်အခါ သင့်ထလျာ်ထသာ ြုဂ္ဂိုလ်များပေင့် အေူး
ထကာ်မရှင် ေွဲ့စည်းပြီး အဆိုြါထေသဆိုင်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီဝင်ထရွးချယ် တင်ထပမှာက်
ြွဲကို ကျင်းြထစပခင်း၊

(ဍ)

ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီများက ထတာင်းခံလာသည့် ဥြထေထရးရာနှင့် ထရှ့ထန
ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ေိန်းသိမ်းထရးတို့အတွက် အကကံဉာဏ်ထြးပခင်း၊

(ဎ)

သက်ဆုင
ိ ်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတထ
် သာ အေွဲ့အစည်း
များ၊ လူမှုထရးအေွဲ့အစည်းများနှင့် အများပြည်သူတု့ိ ဥြထေထရးရာ သိထကာင်းစရာ
များကို အသိ ြညာထြးပခင်း၊

(ဏ) ပြည်သူများအား ဥြထေထရးရာ အထောက်အကူထြးထရးအတွက် ပြည်ထောင်စု ဥြထေ
ဆိင
ု ်ရာ အထောက်အကူ ထြးထရးအေွဲ့နှင့် ညှိနင
ှို ်းထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(တ) သက်ဆိုင်ရာ ြညာထရးဥြထေနှင့် အညီြုဂ္ဂလိကတို့မှ ေွင့်လှစ်သည့် ဥြထေြညာ သင်ကကား
ထသာ တက္ကသိုလ်၊ ေီဂရီထကာလိြ်နှင့်သိြ္ပတ
ံ ို့မှ သင်ကကားထသာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများအား
စိစစ်ပြီး အကကံပြုပခင်းနှင့် ယင်းတိ့မ
ု ှ ချီးပမှင့်သည့် ေွဲ့ေီဂရီနှင့် ေီြလိုမာများကို အသိ
အမှတပ် ြုပခင်း၊
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(ေ) မသန်စမ
ွ ်းထသာ၊ နွမ်းြါးထသာ သို့မဟုတ် မကျန်းမာထသာ တရားလွှတထ
် တာ် ထရှ့ထန
များအား ပမန်မာနိုင်ငံထရှ့ထနများထကာင်စီ ရန်ြုံထငွမှ သင့်ထလျာ်ထသာ ထောက်ြံ့ထငွများ
ချီးပမှင့်ပခင်း၊
(ေ)

ဝါရင့် တရားလွှတ်ထတာ်ထရှ့ထနများက အလုြ်သင်ထရှ့ထနများအား ဥြထေြညာ သင်တန်း
များကို ထြးရန်နင
ှ ့် စဉ်ဆက်မပြတ် ထလ့လာသင်ယူနိုင်ရန် စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဓ)

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီ ရန်ြုံထငွသို့ တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနများက ထြးသွင်း
ရမည့် ဝင်ထကကးနှင့် နှစစ
် ဉ်ထကကးများကို သတ်မှတပ် ခင်းနှင့် ထကာက်ခံပခင်း၊

(န)

ဥြထေြညာရြ်ဆုင
ိ ်ရာ ြညာထြးစာအုြ်၊ စာစဉ်၊ ဂျာနယ်နင
ှ ့် စာထစာင်များ ပြုစုထရးနှင့်
ြုံနှိြ် ပေန့်ချိထရးတို့ကို စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ြ)

ဥြထေြညာ ပြန့်ြွားထရးအတွက် ပြည်တင
ွ ်းပြည်ြ ဥြထေြညာရြ်ဆင
ို ်ရာ စာအုြ်
စာတမ်းများနှင့် စာထစာင်များ စုထဆာင်းပြီး စာကကည့်တိုက် တည်ထောင်ေွင့်လှစ်ပခင်း
နှင့် ဥြထေြညာရြ်ဆိုင်ရာ စာကကည့်တိုက်ကို ထရှ့ထနလိုက်သူများ အသုံးပြုသည့် အထလ့
အကျင့် များ တိးု ြွားထစရန် စည်းရုံးထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ေ)

နိုင်ငံပခားရှိ ဥြထေြညာရြ်ဆင
ို ်ရာ တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ချီးပမှင့်ထသာ ဥြထေေွဲ့၊ ေီဂရီ
တစ်ခုခုကို နှစန
် ုင
ိ ်ငံ သထောတူညီချက်အရ သတ်မှတခ
် ျက် များနှင့်အညီ အပြန် အလှန်
အသိအမှတ်ပြုပခင်း၊ မှတ်ြုံတင်စာရင်းထရးသွင်းပခင်းနှင့် မှတ်ြုံတင်လက်မှတ်ေုတ်ထြးပခင်း၊

(ဗ)

နိုင်ငံတကာ ဥြထေြညာရြ်ဆုင
ိ ်ရာ အေွဲ့အစည်းများ၊ ထရှ့ထနအသင်းများ၊ ဥြထေ
ဆိင
ု ်ရာ အထောက်အကူထြးထရး အေွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်ြူးထြါင်း ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ေ) ဤဥြထေအရ ထြးအြ်ထသာ အပခားတာဝန်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးထဆာင်ရွက်ပခင်း။
အခေ်း (၅)
ရေသဆိင
ု ် ာ ရ ှေ့ရေများရောင်စီ ေွဲ့စည်းပခင်း
၁၃။

ပမန်မာနိုင်ငံထရှ့ထနများထကာင်စီသည် သက်ဆုင
ိ ်ရာ တိင
ု ်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိးု ရ

အေွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းပြီး ထအာက်ြါ ြုဂ္ဂိုလ်များ ြါဝင်သည့် တိင
ု ်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ထရှ့ထန
များ ထကာင်စီကို ေွဲ့စည်းရမည် -
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(က) တိင
ု ်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဥြထေချုြ်
(ခ)

ဥက္ကဋ္ဌ

တိင
ု ်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် တရားလွှတထ
် တာ်
တရားသူကကီးတစ်ဦး

(ဂ)

အေွဲ့ဝင်

သက်ဆုင
ိ ်ရာ တိင
ု ်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်
အတွင်းရှိ ထရှ့ထနလိုက်သူများက ထရွးချယ်တင်ထပမှာက်သည့်
တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထန အနည်းဆုးံ ၃ ဦးမှ အများဆုးံ ၉ ဦး

အေွဲ့ဝင်များ

(ဃ) ြုေ်မခွဲ(ဂ) အရထရွးချယ်တင်ထပမှာက်ခံရသည့်
တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနတစ်ဦး
(င)
၁၄။

တိင
ု ်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဥြထေအရာရှိ

အတွင်းထရးမှူး
တွေ
ဲ က်အတွင်းထရးမှူး

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီသည် ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး ထအာက်ြါြုဂ္ဂိုလ်

များ ြါဝင်သည့် ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ ထရှ့ထနများ ထကာင်စီကို ေွဲ့စည်းရမည် (က) ပြည်ထောင်စုထရှ့ထနချုြ်က တာဝန်ထြးသည့်
ညွှနက် ကားထရးမှူးချုြ် တစ်ဦး
(ခ)

ပြည်ထောင်စု တရားသူကကီးချုြ်က
တာဝန်ထြးသည့် ညွှနက် ကားထရးမှူးချုြ် တစ်ဦး

(ဂ)

ဥက္ကဋ္ဌ

အေွဲ့ဝင်

ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီနယ်ထပမအတွင်းရှိ
ထရှ့ထနလိုက်သူများက ထရွးချယ်တင်ထပမှာက်သည့်
တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထန အနည်းဆုးံ ၂ ဦးမှ အများဆုးံ ၅ ဦး

အေွဲ့ဝင်များ

(ဃ) ြုေ်မခွဲ (ဂ) အရထရွးချယ်တင်ထပမှာက်သည့်
တရားလွှတထ
် တာ် ထရှ့ထနတစ်ဦး
(င)
၁၅။

ပြည်ထောင်စုထရှ့ထနချုြ်က တာဝန်ထြးသည့် ဥြထေအရာရှိ

အတွင်းထရးမှူး
တွေ
ဲ က်အတွင်းထရးမှူး

ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီ၏ အေွဲ့ဝင်အပေစ် ြုေ်မ ၁၄၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) အရ ထရွးချယ်တင်

ထပမှာက်ပခင်း ခံရမည့်သူသည် ထအာက်ြါ အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံရမည် -
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(က) ြုေ်မ ၅၊ ြုေ်မခွဲ (က) မှ (င) အေိ ြါရှိထသာ အချက်များ၊
(ခ)
၁၆။

တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနအပေစ် ထရှ့ထနလုြ်သက် အနည်းဆုးံ ၅ နှစရ
် ှိသူပေစ်ရမည်။

ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီသည် ကိုယ်ြိုင်အမည်၊ ကိုယ်ြိုင်တဆ
ံ ိြ်ပေင့် ြဋိညာဉ်ချုြ်

ဆိုြိုင်ခွင့်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်ခံထဆာင်ရွက်ြိုင်ခွင့်၊ ထရွှေ့ထပြာင်းနိုင်သည့် ြစ္စည်းများနှင့် မထရွှေ့မထပြာင်း
နိုင်သည့်ြစ္စည်းများ ရယူြိုင်ဆင
ို ်ခွင့်၊ ထဆာင်ရွက်ပြီး လုြ်ငန်းများနှင့် ထဆာင်ရွက်ဆဲ လုြ်ငန်းများ
ဆက်ခံြိုင်ခွင့်၊ ရရန်ြိုင်ခွင့်နှင့် ထြးရန်တာဝန်များ ဆက်ခံြိုင်ခွင့်၊ မိမိအမည်ပေင့် တရားစွဲဆုန
ိ ိုင် ခွင့်နှင့်
တရားစွဲဆုိ ခံနိုင်ခွင့်တို့ ရှိသည်။
၁၇။

ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီဝင်များအနက် ရာေူးအထလျာက် ခန့်အြ်တာဝန်ထြးပခင်း

ခံရသူ များမှအြ ကျန်ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီဝင်များ၏ ရာေူးသက်တမ်းသည် စတင်ေွဲ့
စည်း တာဝန် ထြးသည့်ထန့မှ တစ်ကကိမ်လျှေင် (၃/၄/၅) နှစ် ပေစ်သည်။
၁၈။

ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီဝင်များအနက် ရာေူးအထလျာက် ခန့်အြ်တာဝန်ထြးပခင်း

ခံရသူ များမှအြ ကျန် ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီဝင်များသည် (က) ရာေူးသက်တမ်း တစ်ဆက်တည်း နှစက် ကိမ်အေိ တာဝန်ေမ်းထဆာင်နိုင်ခွင့် ရှိသည်။
(ခ)

ဤဥြထေအရ ထြးအြ်ထသာ တာဝန်နင
ှ ့် လုြ်ြိုင်ခွင့်များ ကျင့်သုံးထဆာင်ရွက်ပခင်း
အတွက် နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းမဟုတြ
် ါက ပြည်ထောင်စုထရှ့ထနချုြ်၏ သထောတူညီချက် ပေင့်
သတ်မှတေ
် ားထသာ စရိတ်နှင့် ချီးပမှင့်ထငွများကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

၁၉။

ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီဝင် တစ်ဦးဦးအား ရာေူးရြ်စပဲ ခင်း၊ လစ်လြ်သည့် ရာေူး

ထနရာတွင် အစားေိုး ခန့်အြ်ပခင်း သို့မဟုတ် ထရွးချယ်တင်ထပမှာက်ပခင်းနှင့် အစားေိုး တာဝန်ထြး
ပခင်း ခံရသူ၏ ရာေူးသက်တမ်းတိ့သ
ု ည် ြုေ်မ ၁၀ နှင့် ၁၁ ြါ အတိုင်းပေစ်သည်။
အခေ်း (၆)
ရေသဆိင
ု ် ာ ရ ှေ့ရေများရောင်စီ၏ တာဝေ်နှေင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၂၀။

ထေသဆိုင်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီ၏ တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်း ပေစ်သည် (က) အေက်တန်းထရှ့ထနအပေစ် ဝင်ခွင့်ထလျှောက်ေားမှုများကို စိစစ်၍ ခွင့်ပြုပခင်း သို့မဟုတ်
ခွင့်ပြုရန် ပငင်းြယ်ပခင်း၊
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(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရခွင့်ပြုြါက အေက်တန်းထရှ့ထနအပေစ် အသိအမှတပ် ြုလက်မှတေ
် ုတ်
ထြးပခင်း၊

(ဂ)

အေက်တန်းထရှ့ထနများ၏ မှတြ
် ုံတင်စာရင်းနှင့် မှတတ
် မ်းများကို ပြုစုပခင်းနှင့် ေိန်း
သိမ်းပခင်း၊

(ဃ) မိမိ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များကို ြိုမိုေိထရာက်စွာ အထကာင်အေည်ထော် ထဆာင်ရွက်
နိုင်ရန် မိမိထကာင်စီဝင် အနည်းဆုးံ ၃ ဦးမှ အများဆုးံ ၅ ဦးအေိ ြါဝင်သည့် ထအာက်ြါ
လုြ်ငန်း ထကာ်မတီများ(နှင့် ခုံရုံး)ကို ေွဲ့စည်းပြီး တာဝန်ထြးပခင်း (၁)

အေက်တန်းထရှ့ထနများ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့် စည်းကမ်းေိန်းသိမ်းထရး (လုြ်ငန်း
ထကာ်မတီ/ ခုံရုံး)၊

(၂)

အေက်တန်းထရှ့ထနများအား စီမံခန့်ခွဲထရး လုြ်ငန်းထကာ်မတီ၊

(၃)

ထေသဆိင
ု ်ရာ ဥြထေအထောက်အကူထြးထရး ညှိနှိုင်းမှု လုြ်ငန်းထကာ်မတီ၊

(၄)

ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီ ရန်ြုံထငွ ေိန်းသိမ်းထရးနှင့် စီမံခန့်ခွဲထရး
လုြ်ငန်း ထကာ်မတီ၊

(၅)
(င)

လိုအြ်ထသာ အပခားလုြ်ငန်းထကာ်မတီများ။

ထရှ့ထနြညာ အဆင့်မီ တိးု တက်ထရး၊ ထရှ့ထနများ အရည်အထသွး ပြည့်ဝထရးနှင့် မွန်ပမတ်
ထသာထရှ့ထနြညာပေင့်

အသက်ထမွးဝမ်းထကျာင်းပြုနိုင်ထရးတိ့အ
ု တွက်

ပြည်တင
ွ ်းမှ

ဥြထေဆိုင်ရာ အေွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ြူးထြါင်း ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(စ)

ထရှ့ထနြညာစဉ်ဆက်မပြတ် ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ထရးအတွက် သင်တန်းများ၊ အလုြ်ရုံထဆွးထနွး
ြွဲများနှင့် ညီလာခံများ ကကီးမှူးကျင်းြပခင်းနှင့် ထရှ့ထနြညာရြ်များ ေလှယ်ပခင်း၊

(ဆ) သတ်မှတေ
် ားသည့် ထရှ့ထနကျင့်ဝတ်သိက္ခာများနှင့်အညီ ထရှ့ထနလိုက်သူများ ထစာင့်
ေိန်း လိုက်နာကကထစရန် အသိြညာပေန့်ထဝပခင်း၊
(ဇ)

ထရှ့ထန ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်မညီထသာ အေက်တန်းထရှ့ထနများအား သတ်မှတခ
် ျက်များ
နှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ထဆးပြီး စီမံခန့်ခွဲထရးအရ အထရးယူပခင်း၊
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(ဈ)

ထရှ့ထန ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်အညီ တရားမျှေတမှုအတွက် အမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်း
ပြုသည့်

အေက်တန်းထရှ့ထနများ၏

အခွင့်အထရးများနှင့်

ကင်းလွတ်ချက်များကို

အကာ အကွယ် ထြးပခင်း၊
(ည) တည်ဆဥ
ဲ ြထေများကို သုံးသြ်ပြီး နိုင်ငံထတာ်နှင့် နိုင်ငံသားများ အကျိုးပေစ်ေွန်းထရး
အတွက် ပြင်ဆင်ပခင်း၊ ရုြ်သိမ်းပခင်းနှင့် အသစ်ထရးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းပခင်းတို့ ပြုနိုင်ရန် ပမန်မာ
နိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီသို့ အကကံပြုပခင်း၊
(ဋ)

ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနလိုက်သူများက ထတာင်းခံလာသည့် ဥြထေထရးရာနှင့် ထရှ့ထနကျင့်
ဝတ်သိက္ခာ ေိန်းသိမ်းထရးတို့အတွက် အကကံဉာဏ်ထြးပခင်း၊

(ဌ)

ထေသဆိင
ု ်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတထ
် သာ အေွဲ့အစည်း
များ၊ လူမှုထရးအေွဲ့အစည်းများနှင့် အများပြည်သူတု့ိ ဥြထေထရးရာ သိထကာင်းစရာများ
ကို အသိြညာထြးပခင်း၊

(ဍ)

ပြည်သူများအား ဥြထေထရးရာ အထောက်အကူထြးထရးအတွက် သက်ဆုင
ိ ်ရာ တိင
ု ်း
ထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဥြထေဆိုင်ရာ အထောက်အကူထြးထရးအေွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်း
ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဎ)

ဝါရင့်တရားလွှတ်ထတာ်ထရှ့ထနများက အလုြ်သင်ထရှ့ထနများအား ဥြထေြညာ သင်တန်း
များကို ထြးရန်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ထလ့လာသင်ယူနိုင်ရန် စီစဉ်ထဆာင်ရွက် ပခင်း၊

(ဏ) ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီ ရန်ြုံထငွသို့ အေက်တန်းထရှ့ထနများက ထြးသွင်းရန်
သတ်မှတေ
် ားသည့် ဝင်ထကကးနှင့် နှစစ
် ဉ်ထကကးများကို ထကာက်ခံပခင်းနှင့် မှန်ကန်စာွ
ထြးသွင်းထစရန် ကကီးကကြ်ပခင်း၊
(တ) ဥြထေြညာရြ်ဆုင
ိ ်ရာ ြညာထြးစာအုြ်၊ စာစဉ်၊ ဂျာနယ်နှင့် စာထစာင်များ ပြုစုထရးနှင့်
ြုံနှိြ် ပေန့်ချိထရးတို့ကို စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(ေ) ဥြထေြညာ ပြန့်ြွားထရးအတွက် ပြည်တင
ွ ်း ပြည်ြ ဥြထေြညာရြ်ဆင
ို ်ရာ စာအုြ်
စာတမ်းများနှင့် စာထစာင်များ စုထဆာင်းပြီး စာကကည့်တိုက် တည်ထောင်ေွင့်လှစ်ပခင်း
နှင့် ဥြထေြညာရြ်ဆိုင်ရာ စာကကည့်တိုက်ကို ထရှ့ထနလိုက်သူများ အသုံးပြုသည့် အထလ့
အကျင့်များ တိးု ြွားထစရန် စည်းရုံးထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
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(ေ)

ဤဥြထေအရ ထြးအြ်ထသာ အပခားတာဝန်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးထဆာင်ရွက်
ပခင်း။
အခေ်း (၇)
ရ ှေ့ရေအလုပ် သင်ကေားပခင်း

၂၁။

အလုြ်သင်ထရှ့ထနအပေစ် ထလျှောက်ေားရာတွင် ထအာက်ြါအရည်အချင်းများနှင့် လိုအြ်ချက်

များ ပြည့်စုံရမည် (က) ပမန်မာနိုင်ငံသား ပေစ်ရမည်။
(ခ)

နိုင်ငံထတာ်အတွင်းရှိ ဥြထေြညာရြ်ဆုင
ိ ်ရာ တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဥြထေ ဝိဇ္ဇာေွဲ့
(B.L.) ရရှိသူ၊ ဥြထေေွဲ့ [B.A.(law)LL.B သို့မဟုတ် LL.B] ရရှိသူ သို့မဟုတ် မှတြ
် ုံတင်
ထရှ့ထန သင်တန်း တက်ထရာက်ထအာင်ပမင်ပြီးသူ သို့မဟုတ် ြညာထရးဝန်ကကီးဌာနက
သတ်မှတသ
် ည့် ဥြထေြညာရြ်ဆင
ို ်ရာ စာထမးြွဲထအာင်ပမင်ပြီးသူ သို့မဟုတ် ထော်ပြြါ
ယင်းဥြထေဆိုင်ရာ

ေွဲ့များေက်အဆင့်မနိမ့်သည့်

နိုင်ငံတကာ

ဥြထေဆိုင်ရာေွ့ဲ

တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ ပေစ်ရမည်။
(ဂ)

အလုြ်သင်ကကားထြးသည့် တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနမှာ လုြ်သက် အနည်းဆုးံ ၅ နှစ်
ရှိရမည်ပေစ်သည်။ ေို့ပြင် ၎င်းသည် ထရှ့ထနကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ထောက်ေျက်မှုပေင့် ပမန်မာ
နိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီက တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထန မှတြ
် ုံတင်လက်မှတ်ကို ကာလ
သတ်မှတ၍
် ယာယီရြ်ဆုင
ိ ်းေားပခင်း သို့မဟုတ် ြယ်ေျက်ပခင်း ခံေားရသူ မပေစ်ထစရ။

(ဃ) နိုင်ငံပခား တရားရုံး တစ်ခုခုတင
ွ ် ထရှ့ထနလိုက်သူအပေစ် စာရင်းသွင်းေားသူ မပေစ်ထစရ။
(င)

အဂတိလိုက်စားမှုပေင့်ပေစ်ထစ၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ထောက်ေျက်မှုပေင့်ပေစ်ထစ ပြစ်မှုေင်ရှား
၍ ထောင်ေဏ် ကျခံပြီးသူ သို့မဟုတ် ထောင်ေဏ် ကျခံဆဲပေစ်သူ မပေစ်ထစရ။

(စ)

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုတင
ွ ် တာဝန်ေမ်းထဆာင်စဉ်ပြည်သူြိုင် သို့
မဟုတ် အများြိုင်ြစ္စည်းကို အလွဲသုံးစားမှု၊ အဂတိလိုက်စားမှု သို့မဟုတ် ကိုယ်ကျင့်
သိက္ခာထောက်ေျက်မှုပေင့် ရာေူးတာဝန်မှ ေုတ်ြယ်ပခင်း သို့မဟုတ် ေုတ်ြစ်ပခင်းခံရသူ
မပေစ်ထစရ။
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(ဆ) ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီက သတ်မှတသ
် ည့် အပခားအရည်အချင်းများ၊ လိုအြ်
ချက်များနှင့် ပြည့်စုံသူပေစ်ရမည်။
၂၂။

ြုေ်မ ၂၁ ြါ အရည်အချင်းများ၊ လိုအြ်ချက်များနှင့် ပြည့်စုံသပေင့် အလုြ်သင်ထရှ့ထနအပေစ်

ထဆာင်ရွက်လိသ
ု ူသည် (က) မိမိထရှ့ထနအလုြ်သင်ကကားမည့် နယ်ထပမရှိ ထေသဆိုင်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီသို့ သတ်မှတ်
ချက်များနှင့်အညီ ထလျှောက်ေားရမည်။
(ခ) ြုေ်မခွဲ (က) အရ ထလျှောက်ေားသည့် ထလျှောက်လွှာတွင် အလုြ်သင်ကကားထြးသည့်
တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနအား ေြ်ဆင့်လက်မှတ် ထရးေိုးထစပြီး ရုံးခွန်အက်ဥြထေအရ
သတ်မှတေ
် ားထသာ ရုံးခွန်တဆ
ံ ိြ်ထခါင်း ကြ်ရမည်။
၂၃။

ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီသည် (က) ြုေ်မ ၂၂ အရ ထလျှောက်ေားချက်ကို စိစစ်ပြီး အလုြ်သင်ထရှ့ထနအပေစ် သင်ကကားခွင့်
ပြုပခင်း၊ သင်ကကားရန် ဆိင
ု ်းငံ့ပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း ပြုနိုင်သည်။
(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ သင်ကကားရန် ခွင့်ပြုြါက ထရှ့ထနအလုြ် သင်ကကားခွင့်ပြုထကကာင်း
ထလျှောက်ေားသူေံ အထကကာင်းကကားရမည်။

၂၄။

အလုြ်သင်ထရှ့ထနသည် ြုေ်မ ၂၃ အရ ထရှ့ထနအလုြ် သင်ကကားခွင့်ပြုထကကာင်း အထကကာင်း

ကကားစာ ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ မည်သည့်ထန့ရက်မှစ၍ အလုြ်သင်ကကားထနပြီပေစ်ထကကာင်း အစီရင်
ခံစာကို အလုြ်သင်ကကားထြးသည့် တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနအား ေြ်ဆင့် လက်မှတ်ထရးေိုးထစပြီး
ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီသို့ ထြးြို့ရမည်။
၂၅။

အလုြ်သင်ထရှ့ထနသည် (က) သတ်မှတေ
် ားသည့် အမှုလိုက် ထန့စဉ်မှတ်တမ်း ြုံစံတွင် တက်ထရာက်ထလ့လာသည့်
တရားရုံး တရားသူကကီး၏ လက်မှတထ
် ရးေိုးထစရမည့်အပြင် သင်ကကားထြးသည့် တရား
လွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနကိုလည်း လက်မှတ်ထရးေိုးထစရမည်။
(ခ)

ထရှ့ထနအလုြ် သင်ကကားထနသည့် ကာလတွင် ထရှ့ထနအလုြ်သင်ကကားပခင်းကို ေိခက
ို ်
ထစသည့် အပခားစီးြွားထရး လုြ်ငန်း တစ်ခုခု လုြ်ကုင
ိ ်ပခင်း မပြုရ။
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၂၆။

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်း တစ်ခုခုတင
ွ ် ပြည်သူ့ဝန်ေမ်းအပေစ် တာဝန်ေမ်းထဆာင်ထန

သူသည် ြုေ်မ ၂၁ ြါ အရည်အချင်းများနှင့် လိုအြ်ချက်များ ပြည့်စုံြါက သက်ဆုင
ိ ်ရာ အစိုးရဌာန၊
အစိုးရအေွဲ့အစည်း၏ ခွင့်ပြုချက်ပေင့် ထရှ့ထနအလုြ် သင်ကကားခွင့်ပြုရန် မိမိထရှ့ထနအလုြ် သင်ကကား
မည့် နယ်ထပမရှိ ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီသို့ ြုေ်မ ၂၂ ြါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ
ထလျှောက်ေားပြီး ခွင့်ပြုချက် ရယူရမည်။
အခေ်း (၈)
အထေ်တေ်းရ ှေ့ရေအပေစ် ဝင်ခွင့်ရလျှောေ်ထားပခင်းနှေင့် အမှုလိုေ်ပါ ရဆာင် ွေ်ပခင်း
၂၇။ (၁) ြုေ်မ ၂၁ ြါ အရည်အချင်းများနှင့် လိုအြ်ချက်များ ပြည့်စုံထသာ အလုြ်သင်ထရှ့ထနသည် (က) ထရှ့ထနအလုြ် သင်ကကားမှု တစ်နှစ်ပြည့်ထပမာက်သည့်အခါ သင်ကကားထြးသည့် တရား
လွှတထ
် တာ် ထရှ့ထန၏ ထရှ့ထနအလုြ် သင်ကကားမှု ပြီးဆုးံ ထကကာင်း ထောက်ခံချက် နှင့်အတူ
အမှုလိုက် ထန့စဉ်မှတ်တမ်း ြူးတွ၍
ဲ
အေက်တန်းထရှ့ထနအပေစ် သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်
လက်မှတ် ေုတထ
် ြးရန် ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီသို့ ထလျှောက်ေားရမည်။
(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ ထလျှောက်ေားရာတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ တံဆိြ်ထခါင်း အက်ဥြထေအရ
သတ်မှတေ
် ားထသာ အခွန် တံဆြ
ိ ်ထခါင် ြူးတွ၍
ဲ တင်ပြရမည်။

(၂)

အစိုးရထရှ့ထနပေင့်ထဆာင်ရွက်ထနသည့်

ဥြထေအရာရှိအဆင့်၄များသည်

အေက်တန်း

ထရှ့ထန အပေစ်သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်လက်မှတ် မရရှိထသးြါက အေက်တန်းထရှ့ထန အပေစ်
သက်ထသခံမှတြ
် ုံတင်လက်မှတ် ေုတထ
် ြးရန် ပြည်ထောင်စုထရှ့ထနချုြ်ရံးု သို့မဟုတ် သက်
ဆိင
ု ်ရာဥြထေချုြ်ရံးု မှတစ်ဆင့် ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီသို့ ထလျှောက်ေားရမည်။
(၃) ဤဥြထေမပြဌာန်းမီက အေက်တန်းထရှ့ထန အပေစ်မှတြ
် ုံတင် စာရင်းမှြယ်ေျက်ပခင်းခံ
ေားရသူများသည် ဤဥြထေနှင့်အညီ အေက်တန်းထရှ့ထနအပေစ်မှတ်ြုံတင် သက်ထသခံ လက်
မှတ် ေုတ်ထြးရန် ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီ သို့ထလျှောက်ေားနိုင်သည်။
၂၈။

ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီသည် (က) ြုေ်မ ၂၆ နှင့် ၂၇ တိအ
ု့ ရ ထလျှောက်ေားချက်နှင့် တင်ပြချက်တို့ကို စိစစ်ပြီး အေက်တန်း
ထရှ့ထနအပေစ် ဝင်ခွင့်ပြုရန် ခွင့်ပြုပခင်း၊ ဆိင
ု ်းငံ့ပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း ပြုနိုင်
သည်။ ေိုသို့ခွင့်ပြုြါက အေက်တန်းထရှ့ထနများ မှတြ
် ုံတင်စာရင်းတွင် ထရးသွင်း ပြီး
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အေက်တန်းထရှ့ထနအပေစ် သက်ထသခံမှတြ
် ုံတင်လက်မှတက
် ို သတ်မှတေ
် ားထသာ
အခွန် တံဆြ
ိ ်ထခါင်းပေင့် ေုတထ
် ြးရမည်။
(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ ေုတထ
် ြးရာတွင် လက်ထတွ့ အမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်း ပြုမည့်
အေက်တန်းထရှ့ထနအား ပြက္ခေိန်နှစ် တစ်နှစ်အတွက် အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်း ပြု
ရန် မှတခ
် ျက်ပြုပြီး လက်ထတွ့ အမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်း မပြုသည့် ပြည်သူ့
ဝန်ေမ်းအား အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုရန် ခွင့်မပြုသည့်အပြင် ၎င်းတိ့၏
ု အေက်
တန်းထရှ့ထန သက်ထသခံမှတြ
် ုံတင် လက်မှတ်များကို အသစ်လဲလှယ်ပခင်းမှ ကင်းလွတ်
ခွင့် ပြုထကကာင်း မှတခ
် ျက်ထရးသားရမည်။

၂၉။

ြုေ်မ ၂၆ နှင့် ၂၈ တို့ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ပြည်သူ့ဝန်ေမ်းက အေက်တန်းထရှ့ထနအပေစ် ဝင်ခွင့်

ထလျှောက်ေားပခင်းနှင့် ၎င်းအား ဝင်ခွင့်ပြုသည့် သက်ထသခံ မှတ်ြုံတင်လက်မှတ် ေုတ်ထြးပခင်းဆိင
ု ်
ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် အစိုးရထရှ့ထန သို့မဟုတ် ဥြထေအရာရှိနှင့် သက်ဆုင
ိ ်ပခင်း မရှိထစရ။
၃၀။

အေက်တန်းထရှ့ထနအပေစ် သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်လက်မှတ် ရရှိသူသည် (က) သတ်မှတထ
် ြးသည့် ပြက္ခေိန်နှစ် တစ်နှစ်ပြည့်ပြီးထနာက် ဆက်လက်၍ အမှုလိုက်ြါ
ထဆာင်ရွက်ပခင်း ပြုလုြ်လိုသည့်အခါ ေိုတစ်နစ
ှ ် မကုန်ဆံးု မီ အနည်းဆုးံ ရက်ထြါင်း
၉၀ ကကိုတင်၍ အေက်တန်းထရှ့ထန သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်လက်မှတ် အသစ်လဲလှယ်
ေုတထ
် ြးရန် သက်ဆုင
ိ ်သည့်ထေသဆိုင်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီသို့ ထလျှောက်ေားရမည်။
(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ အေက်တန်းထရှ့ထန သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်လက်မှတ် အသစ်
လဲလှယ် ေုတ်ထြးရန် ထလျှောက်ေားရာတွင် အနည်းဆုးံ ရက်ထြါင်း ၉၀ ကကိုတင်၍
ထလျှောက်ေားပခင်း မပြုြါက သတ်မှတ်ေားသည့် ရက်လွန်ထကကး ထြးသွင်းရမည်။

၃၁။

ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီသည် ြုေ်မ ၃၀ အရ ထလျှောက်ေားချက်ကို စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြု

ြါက ပမန်မာနိုင်ငံတံဆြ
ိ ်ထခါင်းအက်ဥြထေအရ သတ်မှတေ
် ားထသာ အခွနတ
် ံဆြ
ိ ်ထခါင်းပေင့် အေက်
တန်းထရှ့ထန သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်လက်မှတ် အသစ် လဲလှယ် ေုတထ
် ြးရမည်။
၃၂။

အေက်တန်းထရှ့ထနတစ်ဦးဦးသည် သက်တမ်းရှိ အေက်တန်းထရှ့ထန သက်ထသခံ မှတ်ြုံတင်

လက်မှတ်ရရှိမှသာ သက်ဆုင
ိ ်ရာအမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုနိုင်သည့်ရးုံ တွင် အမှုလက
ို ်ြါ ထဆာင်
ရွကပ် ခင်း ပြုနိုင်သည်။

18

၃၃။

အေက်တန်းထရှ့ထနတစ်ဦးဦးသည် မိမိအားအမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုရန် ခွင့်ပြုေား

သည့် တိင
ု ်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်မှအြ အပခားတိင
ု ်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်
အတွင်းသို့ထပြာင်းထရွှေ့ပြီး အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုရန် အထကကာင်းထြါ်ထြါက်ြါက အေက်တန်း
ထရှ့ထနမှတ်ြုံတင်စာရင်း လွှဲထပြာင်းထြးရန် မိမိအား မှတ်ြုံတင်စာရင်း ထရးသွင်းေားသည့် ထေသ
ဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထန များထကာင်စီသို့ တင်ပြရမည်။
၃၄။

ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီသည် ြုေ်မ ၃၃ အရ တင်ပြလာသည့်အခါ အေက်တန်း

ထရှ့ထန မှတြ
် ုံတင်စာရင်းမှ ေိုသူ၏ အမည်စာရင်းကို ြယ်ေျက်ပြီး ထပြာင်းထရွှေ့လိုသည့် တိင
ု ်းထေသ
ကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ရှိ အေက်တန်းထရှ့ထန မှတ်ြုံတင်စာရင်းတွင် သတ်မှတခ
် ျက်များနှင့်အညီ
ထရးသွင်းနိုင်ရန် ထပြာင်းထရွှေ့သည့် ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများ ထကာင်စီသို့ လွှဲထပြာင်းထြးရမည်။
၃၅။

ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီသည် ထအာက်ြါ အထကကာင်းတစ်ရြ်ရြ်ထြါ်ထြါက်ထသာ

အေက်တန်းထရှ့ထနအား အေက်တန်းထရှ့ထနများ မှတြ
် ုံတင်စာရင်းမှ ေယ်ရှားရမည် (က) ထရှ့ထနကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ထောက်ေျက်မှုထကကာင့် မှတြ
် ုံတင်စာရင်းမှ ြယ်ေျက်ခံရပခင်း၊
(ခ)

အကျိုးအပမတ်ရရှိထသာ ကုန်သွယ်မှုသု့ိမဟုတ် စီးြွားထရးလုြ်ငန်းတွင် ဝင်ထရာက် လုြ်
ကိုင်ပခင်းထကကာင့်ပေစ်ထစ၊ အပခားအထကကာင်း တစ်ရြ်ရြ်ထကကာင့်ပေစ်ထစ ြယ်ေျက်ထြးရန်
ကာယကံရှင်က တင်ပြပခင်း၊

(ဂ)

ထရှ့ထနအပေစ် ၃ နှစ် တစ်ဆက်တည်း အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်း မပြုပခင်း သို့မဟုတ်
သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်လက်မှတ် အသစ် လဲလှယ်ရန် ြျက်ကွက်ပခင်း၊

(ဃ) နိုင်ငံပခားတွင် ထရှ့ထနလိုက်သူအပေစ် စာရင်းသွင်းေားပြီး နိုင်ငံပခားတရားရုံးတစ်ခုခု
တွင် အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(င)

ကွယ်လွန်ပခင်း သို့မဟုတ် စိတ်ထြါ့သွြ်ပခင်း။
အခေ်း (၉)

တ ားလွှတရ
် တာ်ရ ှေ့ရေအပေစ် ဝင်ခွင့် ရလျှောေ်ထားပခင်းနှေင့် အမှုလိုေ်ပါ ရဆာင် ွေ်ပခင်း
၃၆။ (၁)အေက်တန်းထရှ့ထနသည် ထအာက်ြါ အရည်အချင်းများနှင့် လိုအြ်ချက်များ ပြည့်စုံြါက
တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနအပေစ် ဝင်ခွင့်ပြုရန် ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီသို့ တိက
ု ်ရိုက်ပေစ်ထစ၊
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အမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုသည့် အရြ်ရှိ ထေသဆိင
ု ်ရာထရှ့ထနများထကာင်စီမှ တစ်ဆင့် ပမန်မာ
နိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီသို့ ပေစ်ထစ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထလျှောက်ေားနိုင်သည် (က) ြုေ်မ ၂၁ ြါ အရည်အချင်းများနှင့် လိုအြ်ချက်များ ပြည့်စုံသူ ပေစ်ရမည်။
(ခ)

အေက်တန်းထရှ့ထန သက်ထသခံမှတ်ြုံတင်လက်မှတ်ကို (၃) နှစ်တစ်ဆက်တည်း အသစ်
လဲလှယ်ခဲ့သူ သို့မဟုတ် အေက်တန်းထရှ့ထန သက်ထသခံလက်မှတ်ရရှိပြီး နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်း
အထနပေင့်ပေစ်ထစ၊ တရားထရးသို့မဟုတ် ဥြထေထရးရာ တာဝန်ကို အနည်းဆုးံ ၅ နှစ်
ေမ်းရွကခ
် ဲ့ေူးသူ ပေစ်ရမည်။

(၂) ဤဥြထေမပြဌာန်းမီက တရားလွှတ်ထတာ်ထရှ့ထနအပေစ် မှတြ
် ုံတင် စာရင်းမှြယ်ေျက်ပခင်း
ခံေားရသူများသည် ဤဥြထေ နှင့် အညီ တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနအပေစ် မှတြ
် ုံတင် သက်ထသခံ
လက်မှတ် ေုတထ
် ြးရန် ပမန်မာနိုင်ငံထရှ့ထနများထကာင်စီ သို့ ထလျှောက်ေားနိုင်သည်။
၃၇။

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီသည် (က) ြုေ်မ ၃၆ အရ ထလျှောက်ေားချက်ကို စိစစ်ပြီး တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနအပေစ် ဝင်ခွင့်
ပြုရန် ခွင့်ပြုပခင်း၊ ဆိင
ု ်းငံ့ပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း ပြုနိုင်သည်။
(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ ခွင့်ပြုြါက ထလျှောက်ေားသူအား တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနများ
မှတြ
် ုံတင် စာရင်းတွင် အစီအစဉ်အလိုက် ထရးသွင်း၍ သတ်မှတေ
် ားထသာ ဝင်ထကကး
နှင့် နှစစ
် ဉ်ထကကး တိ့က
ု ို ထြးသွင်းထစပြီး တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနအပေစ် သက်ထသခံ
မှတြ
် ုံတင်လက်မှတ်ကို ေုတ်ထြးရမည်။

(ဂ)

တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနအပေစ် သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်လက်မှတက
် ို ေုတထ
် ြးပြီးသည့်
တရားလွှတ်ထတာ်ထရှ့ထနများစာရင်းကို ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်ထတာ်ချုြ်သို့ ထြးြို့ရမည်။

၃၈။

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီသည် ြုေ်မ ၃၅ ြါ အထကကာင်းတစ်ရြ်ရြ်ထြါ်ထြါက်ထသာ

တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနအား တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနများ မှတြ
် ုံတင်စာရင်းမှ ေယ်ရှားရမည်။
အခေ်း (၁၀)
အမှုလိုေ်ပါရဆာင် ွေ်ပခင်း
၃၉။

ထရှ့ထနလိုက်သူများသည် သက်ဆုင
ိ ်ရာ အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်း ပြုနိုင်သည့် ရုံးများတွင်

အမျိုးသား အမျိုးသမီး မခွဲပခားေဲ အမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်း ပြုနိုင်သည်။
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၄၀။

တရားလွှတ်ထတာ်ထရှ့ထနသည် သတ်မှတ်ေားသည့် နှစ်စဉ်ထကကးကို ထြးသွင်းပြီးြါက နိုင်ငံထတာ်

တစ်ဝန်းလုံးရှိ အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုနိုင်သည့် ရုံးများတွင် အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုနိုင်
သည်။
၄၁။

သက်တမ်းရှိ အေက်တန်းထရှ့ထန သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်လက်မှတ် ရှိသူသည်ခွင့်ပြုေား

သည့် ခရိုင်တရားရုံး၊ ပမို့နယ်တရားရုံး၊ အခွနရ
် ံးု ၊ အယူခံရံးု ၊ ဌာနဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ထဆးမှုရံးု တွင်
လည်းထကာင်း၊

ဤဥြထေအရ

ထရှ့ထနကျင့်ဝတ်သိက္ခာ

ထောက်ေျက်မှုပေင့်

စုံစမ်းစစ်ထဆးသည့်

ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီက ေွဲ့စည်းထသာ လုြ်ငန်းထကာ်မတီ (သို့မဟုတ် ခုံရုံး)တွင်လည်း
ထကာင်း၊ အပခားတည်ဆဥ
ဲ ြထေ တစ်ရြ်ရြ်အရ အေက်တန်းထရှ့ထနအား အမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်
ခွင့်ပြုသည့် ရုံး တစ်ခုခတ
ု ွင်လည်းထကာင်း အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်း ပြုနိုင်သည်။
၄၂။

ထရှ့ထနလိုက်သူ တစ်ဦးဦးမှာ ထအာက်ြါအထကကာင်းတစ်ရြ်ရြ် ထြါ်ထြါက်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ

မှတြ
် ုံတင်စာရင်းမှ ြယ်ေျက်ရမည် (က) ထရှ့ထနလိုက်သူ တစ်ဦးဦးက အထကကာင်း တစ်စုံတစ်ရာထကကာင့် ထရှ့ထနအပေစ် လိုက်ြါ
ထဆာင်ရွက်ပခင်း မပြုလိုသပေင့် ထရှ့ထန လိုက်ပခင်းမှ ကာလသတ်မှတ၍
် ထခတ္တ ရြ်ဆင
ို ်း
ေားရန် သို့မဟုတ် မှတြ
် ုံတင်စာရင်းမှ ြယ်ေျက်ထြးရန် ထတာင်းဆိပု ခင်း၊
(ခ)

နိုင်ငံပခားရှိ တရားရုံးတစ်ခုခုတင
ွ ် ထရှ့ထနအပေစ် စာရင်းသွင်း ေားပခင်း၊

(ဂ)

အကျိုးအပမတ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှု သို့မဟုတ် အပခား စီးြွားထရး လုြ်ငန်းတစ်ခုခုတင
ွ ်
ဝင်ထရာက်လုြ်ကိုင်ပခင်း သို့မဟုတ်

ေိုသို့ ဝင်ထရာက်လုြ်ကုင
ိ ်ထကကာင်း သက်ဆုင
ိ ်ရာ

ထရှ့ထနများထကာင်စီသို့ စာပေင့် အထကကာင်းကကားပခင်း၊
(ဃ) ြုေ်မ ၂၁ ြါ အရည်အချင်းတစ်ရြ်ရြ် ြျက်ယွင်းပခင်း။
၄၃။

နိုင်ငံပခားသား ထရှ့ထနလိုက်သူများသည် နိုင်ငံထတာ် အတွင်းရှိ အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်း ပြု

နိုင်သည့် ရုံးများတွင် အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်း မပြုနိုင်။
အခေ်း (၁၁)
အမှုလိုေ်ပါ ရဆာင် ွေ်ပခင်းပပု ာတွင် ဦးစားရပးပခင်း
၄၄။

ပြည်ထောင်စုထရှ့ထနချုြ်သည်

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတထ
် တာ်ချုြ်ရုံးတွင်

လည်းထကာင်း၊

တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥြထေချုြ်သည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်
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တရားလွှတထ
် တာ်တင
ွ ်လည်းထကာင်း အပခားထသာ တရားလွှတထ
် တာ် ထရှ့ထနများေက် ဦးစွာထလျှောက်
ေားခွင့်၊ ထလျှောက်လဲခွင်၊့ တင်ပြခွင့်နင
ှ ့် ထဆာင်ရွက်ခွငတ
့် ့ုိ ရှိသည်။
၄၅။

ပြည်ထောင်စုထရှ့ထနချုြ်နှင့် တိင
ု ်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥြထေချုြ်တု့ိမှအြ တရား

လွှတထ
် တာ် ထရှ့ထနများသည် သက်ဆုင
ိ ်ရာ အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်း ပြုနိုင်သည့် ရုံးများတွင်
အေက်တန်း ထရှ့ထနများေက် ဦးစွာထလျှောက်ေားခွင့်၊ ထလျှောက်လဲခွင်၊့ တင်ပြခွင့်နင
ှ ့် ထဆာင်ရွက်ခင
ွ ့်
တိ့ု ရှိသည်။
၄၆။

သက်ဆုင
ိ ်ရာ အမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်း ပြုနိုင်သည့်ရုံးများတွင် ဦးစွာထလျှောက်ေားခွင့်၊

ထလျှောက်လဲခွင့်၊ တင်ပြခွင့်နှင့် ထဆာင်ရွက်ခွငထ
့် ြးပခင်းတိ့ုနင
ှ ့် စြ်လျဉ်း၍ (က) တရားလွှတထ
် တာ် ထရှ့ထနများသည် မိမိတု့ိအနက် သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်အမှတ် ဝါစဉ်
အရဝါရင့်သည့် တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနကို ဦးစားထြးရမည်။
(ခ)

အေက်တန်းထရှ့ထနများသည် မိမိတု့ိအနက် သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်အမှတ် ဝါစဉ်အရ
ဝါရင့်သည့် အေက်တန်းထရှ့ထနကို ဦးစားထြးရမည်။

(ဂ)

အေက်တန်းထရှ့ထနများသည် မိမိတု့ိအချင်းချင်း သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်အမှတ် ဝါစဉ်
တူထနလျှေင် အသက်ကကီးသည့် အေက်တန်းထရှ့ထနကို ဦးစားထြးရမည်။
အခေ်း (၁၂)
ရ ှေ့ရေလိုေ်သူများ၏ တာဝေ်နှေင့် အခွင့်အရ းများ

၄၇။

ထရှ့ထနလိုက်သူများသည် (က) ဤဥြထေအရ ေုတပ် ြန်ထသာနည်းဥြထေများ၊ အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှနက် ကား
ချက်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများကို လိုက်နာရမည်။
(ခ)

သတ်မှတေ
် ားသည့် ထရှ့ထနကျင့်ဝတ်သိက္ခာများနှင့်အညီ ထရှ့ထနြညာပေင့် မွန်ပမတ်
ထသာ အသက်ထမွးဝမ်းထကျာင်းမှု ပြုရမည်။

(ဂ)

ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ထအာင်ပမင်စာွ အထကာင်အေည်ထော် ထဆာင်ရွက်နိုင်ထရး
အတွက် သက်ဆုင
ိ ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီသို့ အကကံပြုခွင့်ရှိသည်။
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(ဃ) ထရှ့ထနလုြ်ငန်းအပြင်အပခားစီးြွားထရး လုြ်ငန်းတစ်ခုခုတင
ွ ် ဝင်ထရာက်လုြ်ကုင
ိ ်ြါက
အမှုသည်၏ အကျိုးစီးြွားကို ေိခက
ို ်နိုင်သပေင့် ေိုသို့ ဝင်ထရာက်လုြ်ကုင
ိ ်ထကကာင်း
ထော်ပြပြီး မိမိအားအမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်းမှ ကာလသတ်မှတ်၍ ဆိင
ု ်းငံ့ခင
ွ ့်ပြုရန်
သို့မဟုတ် သက်ဆုင
ိ ်ရာ ထရှ့ထနလိုက်သူများ မှတြ
် ုံတင်စာရင်းမှ ြယ်ေျက်ထြးရန်
သက်ဆုင
ိ ်ရာထရှ့ထနများထကာင်စီ သို့ အထကကာင်းကကားရမည်။
(င)

ထရှ့ထနခနှင့် ထြးထချရမည့် ကာလကို အမှုသည်နှင့် နှစေ
် က်သထောတူ သတ်မှတ်နိုင်
သည်။ ေိုသို့ နှစေ
် က်သထောတူ သတ်မှတ်ေားထသာ ထရှ့ထနခကိုပေစ်ထစ၊ အမှုလိုက်ြါ
ထဆာင်ရွက် ပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ တရားစရိတ်အပေစ် သတ်မှတထ
် သာ ထရှ့ထနခကိုပေစ်ထစ
ရရှိထရးအတွက် တရားစွဲ၍ ထတာင်းဆိခ
ု ွင့်ရှိသည်။

၄၈။

တရားလွှတထ
် တာ် ထရှ့ထနများသည် (က) သတ်မှတေ
် ားထသာ တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထန နှစစ
် ဉ်ထကကးကို ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများ
ထကာင်စီသို့ တိက
ု ်ရိုက်ပေစ်ထစ၊ ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများ ထကာင်စီမှတစ်ဆင့်ပေစ်ထစ
မှန်ကန်စာွ ထြးသွင်းရမည်။
(ခ)

သတ်မှတေ
် ားထသာ တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထန နှစစ
် ဉ်ထကကးကို ထြးသွင်းပြီးမှသာ အမှု
လိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုနိုင်သည့် ရုံးတွင် အမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့် ရှိသည်။

(ဂ)

တရားလွှတထ
် တာ် ထရှ့ထနအပေစ် လက်ထတွ့အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်းမရှိထသာ်လည်း
သတ်မှတေ
် ားထသာ နှစစ
် ဉ်ထကကးကို မှန်ကန်စာွ ထြးသွင်းရမည်။ ေိုသို့ ထြးသွင်းပြီး
မှသာ မိမိအမည်နှင့် ယှဉ်တဲ၍
ွ တရားလွှတ်ထတာ်ထရှ့ထနဟု ထော်ပြြိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၄၉။

အေက်တန်းထရှ့ထနများသည် (က) တစ်နှစ်သက်တမ်းအတွက် သတ်မှတ်ေားထသာ အေက်တန်းထရှ့ထန အခထကကးထငွကို
ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများ ထကာင်စီသို့ မှန်ကန်စာွ ထြးသွင်းရမည်။
(ခ)

မိမိရရှိေားထသာ အေက်တန်းထရှ့ထန သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်း
ကုန်ဆံးု သည့်အခါ အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်း ပြုရန်ရှိြါက မှတြ
် ုံတင်သက်တမ်း
တိုးပမှင့်ထြးရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထေသဆိုင်ရာထရှ့ထနများထကာင်စီသို့ ထလျှောက်
ေားခွင့်ရှိသည်။
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(ဂ)

သက်တမ်းရှိထသာ အေက်တန်းထရှ့ထန သက်ထသခံ မှတ်ြုံတင်လက်မှတ် ကိုင်ထဆာင်
ေားရှိမှသာ သက်ဆုင
ိ ်ရာ အမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုနိုင်သည့် ရုံးတွင် အမှုလိုက်ြါ
ထဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့်နှင့် အေက်တန်းထရှ့ထနဟူထသာ အမည်ကို အသုံးပြုခွင့် ရှိသည်။
အခေ်း (၁၃)

ရ ှေ့ရေ ေျင့်ဝတ်သိေ္ခာ ရောေ်ေျေ်မှုများအား စုံစမ်းစစ်ရဆးပခင်းနှေင့် အရ းယူပခင်း
၅၀။

ထရှ့ထနလိုက်သူသည် ထအာက်ြါကိစ္စတစ်ရြ်ရြ်နှင့် ပငိစွန်းြါက ထရှ့ထနကျင့်ဝတ်သိက္ခာထောက်

ေျက်သူဟု မှတ်ယူပခင်းခံရမည် (က) ထရှ့ထနလိုက်သူက မိမိအား ငှားရမ်းေားထသာ အမှုသည်နှင့် ၎င်း၏အခွင့်ရ ကိုယ်စား
လှယ်၊ ၎င်းကလွှဲအြ်သည့် ထဆွမျိုးမိတထ
် ဆွ သို့မဟုတ် ဝန်ေမ်းတိ့မ
ု ှအြ အပခားသူ
တစ်ဦးဦးေံမှ အမှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ညွှနက် ကားချက် ရယူပခင်း၊
(ခ)

ထရှ့ထနလုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်ရာတွင် လိမ်လည်လှည့်ေျား၍ပေစ်ထစ၊ အလျဉ်းမသင့်မထလျာ်
ထအာင်ပေစ်ထစ ထဆာင်ရွက်ပခင်းပေင့် အပြစ်ရှိသူပေစ်ပခင်း၊

(ဂ)

မိမိအတွက်ပေစ်ထစ၊ အပခားထရှ့ထနလိုက်သူ တစ်ဦးဦးအတွက်ပေစ်ထစ ထရှ့ထနလုြ်ငန်း
တစ်ခုခု ရရှိထရးအတွက်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ရရပြီးထသာ ထရှ့ထနလုြ်ငန်း တစ်ခုခု
အတွက်ထသာ် လည်းထကာင်း အမှုဆယ
ွ ်ထြးသူအား မိမိရရှိေားထသာ ထရှ့ထနခေဲမှ
အေိုးအခ တစ်စုံတစ်ရာ ကိုပေစ်ထစ၊ လာေ်လာေ တစ်စုံတစ်ရာကိုပေစ်ထစ ထြးရန် ကမ်း
လှမ်းပခင်း၊ ထြးကမ်းပခင်း သို့မဟုတ် ထြးြါမည်ဟု ကတိထြး သထောတူေားပခင်း၊

(ဃ) ထရှ့ထနလုြ်ငန်း တစ်ခုခု ရရှိထရးအတွက် ြုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးအား အခထကကးထငွ ထြး၍
ပေစ်ထစ၊ ထြးရန်သထောတူ၍ သို့မဟုတ် ကတိပြု၍ပေစ်ထစ ေိုသူမှတစ်ဆင့် ထသာ်လည်း
ထကာင်း၊ ေိုသူက ကကားဝင်ထဆာင်ရွက်၍ထသာ်လည်းထကာင်း ထရှ့ထနလုြ်ငန်း တစ်ခုခု
ရရှိရန် တိက
ု ်ရိုက်ပေစ်ထစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ပေစ်ထစ ထဆာင်ရွက်ပခင်း သို့မဟုတ် ေိုသို့ ထဆာင်
ရွကရ
် န် အားေုတပ် ခင်း၊
(င)

အမှုြွဲစားဟု ထကကညာပခင်းခံေားရသူ ေံမှတစ်ဆင့် ထရှ့ထနလုြ်ငန်း တစ်ခုလက်ခံပခင်း၊

(စ)

ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ြျက်ပြားထသာ ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ပေင့် ပြစ်မှုေင်ရှား၍ ထောင်ေဏ်
ချမှတခ
် ံရပခင်း၊
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(ဆ) မိမိလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ထသာ အမှုတင
ွ ် ထလလံတင်ထရာင်းချသည့် ြစ္စည်းကို တိက
ု ်ရိုက်
ပေစ်ထစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ပေစ်ထစ ထလလံ ဆွဝ
ဲ ယ်ပခင်း၊
(ဇ)

မဟုတမ
် မှန် လုြ်ကကံသည့် တိင
ု ်စာ၊ ြစ်စာများကို အမှုသည်အားထရးသားထြးပခင်း သို့
မဟုတ် ကိုယ်တုင
ိ ် လက်မှတ် ထရးေိုးထြးပခင်း၊

(ဈ)

တရားရုံးအထြါ် မထေမဲ့ပမင် ပြုလုြ်မှုပေင့် ပြစ်မှုေင်ရှား စီရင်ပခင်း ခံရပခင်း၊

(ည) မူးယစ်ထဆးဝါး၊ စိတ်ကိုထပြာင်းလဲထစထသာ ထဆးဝါး သို့မဟုတ် အရက်ထသစာ ထသာက်
စား မူးယစ်လျက် တရားခွင်သို့ တက်ထရာက်ပခင်း၊
(ဋ)

မိမိ၏ ထရှ့ထန ြညာအသက်ထမွးဝမ်းထကျာင်း လုြ်ငန်းကို ထကကာ်ပငာပခင်း၊

(ဌ)

မိမိအား အမှုသည်ကိုယ်စား လိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ရန် လွှဲအြ်ပခင်း မရှိထသာ အမှုတင
ွ ်
လိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်း သို့မဟုတ် ထဆာင်ရွက်ရန် အားေုတပ် ခင်း၊

(ဍ)

တစ်ေက်ထရှ့ထနအား အမှုတင
ွ ် လိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်း မပြုနိုင်ထအာင်ရည်ရွယ်ပြီး
ယင်းထရှ့ထနအား မလိုအြ်ေဲ သက်ထသအပေစ် ထခါ်ယူစစ်ထဆးပခင်း၊

(ဎ)

အမှုသည်တစ်ေက်နှင့် မှုခင်းကိစ္စတုင
ိ ်ြင် ထဆွးထနွးပြီးထနာက် ဆန့်ကျင်ေက် အမှုသည်
ေက်မှ မိမိကုယ
ိ ်တင
ို ်လိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်း သို့မဟုတ် မိမိနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး အပခား
ထရှ့ထနတစ်ဦးကို တစ်ေက်လှည့်၍ လိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ထစပခင်း၊

(ဏ) ထရှ့ထနခကို အမှုသည်နှင့် နှစေ
် က်သထောတူ သတ်မှတပ် ခင်းမဟုတ်ေဲ အမှု အနိုင်
ရရှိြါက ထရှ့ထနခမည်မျှေထြးရမည် သို့မဟုတ် အချင်းပေစ် ြစ္စည်း၏ တန်ေိုး မည်ထရွ့
မည်မျှေထြးရမည်ဟု ကတိေားပြီး အမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(တ) ထရှ့ထနခေဲမှာ ရာခိင
ု ်နှုနး် မည်ထရွ့မည်မျှေ ထြးမည်ဟူထသာ သထောတူညီချက်ပေင့် အမှု
ြွဲစားေားရှိကာ အမှုရရှိထရးထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(ေ) အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား လူြုံအလယ်တွင် အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းပေစ်ထစရန် သက်
ထသခံ အက်ဥြထေအရ တားပမစ်ြိတ်ြင်ေားထသာ ထမးခွန်းမျိုး ထမးပမန်းပခင်း၊
(ေ)

သက်ထသအား တန်စိုးလက်ထဆာင်ထြးပြီး မုသား သက်ထသခံရန် ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဓ)

သက်ထသအစစ် ထနရာတွင် သက်ထသ အတု အထယာင်ကို ေည့်သွင်းစစ်ထဆးပခင်း၊
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(န)

ထရှ့ထနလိုက်သူအပေစ်မှ ရြ်ဆင
ို ်းရန် သို့မဟုတ် ေုတြ
် ယ်ရန် အထရးယူေိုက်သည့်
အပခားလုံထလာက်ထသာ အထကကာင်း တစ်ရြ်ရြ် ကျူးလွန် ထောက်ေျက်ပခင်း။

၅၁။

အမှုသည်ကပေစ်ထစ၊ ထရှ့ထနလိုက်ြါထဆာင်ရွက်သည့် အမှုနှင့်သက်ဆုင
ိ ်သက
ူ ပေစ်ထစ ထရှ့ထန

ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ထောက်ေျက်ထကကာင်း စွြ်စွဲပခင်း ခံရသည့် တရားလွှတထ
် တာ် ထရှ့ထနအား အထရးယူ
ထြးရန် ပမန်မာနိုင်ငံထရှ့ထနများ ထကာင်စီသို့လည်းထကာင်း၊ အေက်တန်းထရှ့ထနအား သက်ဆုင
ိ ်သည့်
ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများ ထကာင်စီသို့လည်းထကာင်း သက်ထသအထောက်အေား ခိုင်လုံစွာပေင့် တိင
ု ်
တန်း နိုင်သည်။
၅၂။

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများ ထကာင်စီသည် (က) ထရှ့ထနကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ထောက်ေျက်ထကကာင်း စွြ်စွဲပခင်းခံရသည့် တရားလွှတ်ထတာ် ထရှ့ထန
အား အထရးယူထြးရန် တိင
ု ်တန်းချက်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ အကျဉ်းနည်းပေင့် ြယ်ချပခင်း မပြု
ြါက စုံစမ်းစစ်ထဆးရန် သတ်မှတခ
် ျက်များနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ထဆးပြီး အထရးယူရန်
တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနများ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့် စည်းကမ်းေိန်းသိမ်းထရး (လုြ်ငန်း
ထကာ်မတီ သို့မဟုတ်ခံရ
ု ုံး) ကို တာဝန်ထြးရမည်။
(ခ)

တရားလွှတထ
် တာ် ထရှ့ထနအားအထရးယူထြးရန် တိင
ု ်တန်းချက်အထြါ် စုံစမ်း စစ်ထဆး
ပခင်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍ လိုအြ်ြါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ထဆးပြီး ထတွ့ရှိ
ချက်နှင့် သထောေားကိုတင်ပြထစရန် သက်ဆိုင်သည့်ထေသဆိုင်ရာ ထရှ့ထနများ ထကာင်စီ
ကို တာဝန်ထြးနိုင်သည်။

၅၃။

(က) ထေသဆိင
ု ်ရာထရှ့ထနများ ထကာင်စီသည် ထရှ့ထန ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ထောက်ေျက်ထကကာင်း
စွြ်စွဲပခင်းခံရသည့် အေက်တန်းထရှ့ထနအား အထရးယူထြးရန် တိုင်တန်းချက်နှင့် စြ်
လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ထဆးရန် လိုအြ်ြါက သတ်မှတခ
် ျက်များနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ထဆး ပြီး
ထတွ့ရှိချက်နှင့် သထောေားကိုတင်ပြထစရန် အေက်တန်းထရှ့ထနများ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ
နှင့် စည်းကမ်းေိန်းသိမ်းထရး (လုြ်ငန်းထကာ်မတီ သို့မဟုတ် ခုံရုံး) ကို

တာဝန်ထြး

ရမည်။
(ခ)

အေက်တန်းထရှ့ထနများ

ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်

စည်းကမ်းေိန်းသိမ်းထရး

(လုြ်ငန်း

ထကာ်မတီ သို့မဟုတ် ခုံရုံး) သည် ထရှ့ထနကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ထောက်ေျက်ထကကာင်း စွြ်စွဲ
ပခင်းခံရသည့် အေက်တန်းထရှ့ထနအား အထရးယူထြးရန် တိင
ု ်တန်းချက်နှင့် စြ်လျဉ်း
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၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ထဆးပြီး ထတွ့ရှိချက်နှင့် သထောေားကိုထေသ
ဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများ ထကာင်စီသို့ တင်ပြရမည်။
၅၄။

တရားလွှတ်ထတာ်ထရှ့ထနများ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့် စည်းကမ်းေိန်းသိမ်းထရး (လုြ်ငန်း ထကာ်မတီ

သို့မဟုတ် ခုံရုံး) သည် ထရှ့ထနကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ထောက်ေျက်ထကကာင်း စွြ်စွဲပခင်းခံရသည့် တရား
လွှတထ
် တာ် ထရှ့ထနအားအထရးယူထြးရန် တိင
ု ်တန်းချက်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ
စုံစမ်းစစ်ထဆး၍ စွြ်စွဲခံရသူအား ခုခထ
ံ ချြခွင့်ထြးပြီး စွြ်စွဲခရ
ံ သူမှာ ထရှ့ထန ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ထောက်
ေျက်ထကကာင်း သက်ထသအထောက်အေား ခိုင်လုံစွာထတွ့ရှိြါက စွြ်စွဲခရ
ံ သည့် တရားလွှတထ
် တာ်
ထရှ့ထနအား ထအာက်ြါ စီမံခန့်ခွဲထရး အမိန့်တစ်ရြ်ပေစ်ထစ၊ တစ်ရြ်ေက်ြို၍ ပေစ်ထစချမှတ်နိုင်သည် (က) သတိထြးပြီး ဝန်ချထတာင်းြန်ထစပခင်း၊
(ခ)

ပြစ်တင်ရှုံ့ချပခင်း၊

(ဂ)

အမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ခွင့်ကို ကာလသတ်မှတ၍
် ယာယီ ရြ်ဆင
ို ်းပခင်း၊

(ဃ) တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထန မှတ်ြုံတင် စာရင်းမှ ြယ်ေျက်ပခင်း။
၅၅။

ထေသဆိင
ု ်ရာထရှ့ထနများ ထကာင်စီသည် ထရှ့ထနကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ထောက်ေျက်ထကကာင်း စွြ်စွဲ

ပခင်းခံရသည့် အေက်တန်းထရှ့ထနအား အထရးယူထြးရန်

တိင
ု ်တန်းချက်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်

ချက်များနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ထဆး၍ စွြ်စွဲခံရသူအား ခုခံထချြခွင့်ထြးပြီး စွြ်စွဲခံရသူမှာ ထရှ့ထန ကျင့်ဝတ်
သိက္ခာထောက်ေျက်ထကကာင်း သက်ထသအထောက်အေား ခိုင်လုံစွာထတွ့ရှိြါကစွြ်စွဲခရ
ံ သည့် အေက်
တန်းထရှ့ထနအား ထအာက်ြါစီမံခန့်ခွဲထရး အမိန့်တစ်ရြ်ပေစ်ထစ၊ တစ်ရြ်ေက်ြို၍ပေစ်ထစ ချမှတ်နိုင်သည် (က) သတိထြးပြီး ဝန်ချထတာင်းြန်ထစပခင်း၊
(ခ)

ပြစ်တင်ရှုံ့ချပခင်း၊

(ဂ)

အမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ခွင့်ကို ကာလသတ်မှတ၍
် ယာယီ ရြ်ဆင
ို ်းပခင်း၊

(ဃ) အေက်တန်းထရှ့ထန မှတြ
် ုံတင် စာရင်းမှ ြယ်ေျက်ပခင်း။
၅၆။

တရားလွှတ်ထတာ်ထရှ့ထနများ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့် စည်းကမ်း ေိန်းသိမ်းထရး (လုြ်ငန်းထကာ်မတီ

သို့မဟုတ် ခုံရုံး) နှင့် ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီ တိ့သ
ု ည် ြုေ်မ ၅၄ သို့မဟုတ် ၅၅ အရ အမိန့်
ချမှတ်ရာတွင် သတ်မှတခ
် ျက်များနှင့်အညီ တရားစရိတ်နှင့် သက်ထသစရိတ် တိ့က
ု ို ေည့်သွင်း ချမှတ်
နိုင်သည်။
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၅၇။

တရားလွှတ်ထတာ်ထရှ့ထနများ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့် စည်းကမ်း ေိန်းသိမ်းထရး (လုြ်ငန်းထကာ်မတီ

သို့မဟုတ် ခုံရုံး) နှင့် ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီ တိ့သ
ု ည် ြုေ်မ ၅၄ သို့မဟုတ် ၅၅ အရ ချမှတ်
ထသာ စီမံခန့်ခွဲထရးဆိင
ု ်ရာ အမိန့်တစ်ရြ်ရြ်ကို မိမိ၏ သထောအထလျာက်ပေစ်ထစ၊ အကျိုးသက်ဆုင
ိ ်
သူတစ်ဦးဦး၏ တင်ပြချက်အရပေစ်ထစ ေိုအမိန့်ချမှတသ
် ည့် ထန့မှ ရက်ထြါင်း ၆၀ အတွင်း ပြန်လည်
သုံးသြ်ပြီး သင့်ထလျာ်သည့် အမိန့် တစ်ရြ်ရြ်ကို ချမှတန
် ုင
ိ ်သည်။
၅၈။

ထရှ့ထနလိုက်သူတစ်ဦးဦးသည် အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်းကို ရြ်ဆိုင်းပခင်း၊ ရြ်စဲပခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ

မှတြ
် ုံတင်စာရင်းမှ ြယ်ေျက်ပခင်း သို့မဟုတ် သက်ထသခံမှတ်ြုံတင်လက်မှတက
် ို ရုြ်သိမ်းပခင်း
ပြုထကကာင်း အမိန့်ချမှတပ် ခင်းခံရြါက ေိုသို့ ချမှတသ
် ည့် အမိန့်ကို လက်ခံရရှိသည့်ထန့မှ ၁၅ ရက်
အတွင်း သက်ဆုင
ိ ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီသို့ မိမိတို့အား ေုတထ
် ြးေားထသာ သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်
လက်မှတ်ကို ပြန်လည် အြ်နှံရမည်။
၅၉။

ထရှ့ထန ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ထောက်ေျက်ထကကာင်း စွြ်စွဲပခင်း ခံရသည့် ထရှ့ထနလိုက်သူအား အထရး

ယူထြးရန် တိင
ု ်တန်းချက်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ စွြ်စွဲခရ
ံ သူနှင့် သက်ထသများအား ဆင့်ထခါ်ပခင်း၊ စစ်ထမးပခင်း၊
သက်ထသခံချက်များ ရယူပခင်း၊ သက်ထသခံ အထောက်အေား စာတမ်း အမှတအ
် သားများ တင်ပြ
ထစပခင်း၊ ေုထချခွင့်ထြးပခင်းနှင့် ထလျှောက်လဲပခင်းတို့နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် နည်း
ဥြထေများနှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများတွင် သီးပခား ပြဋ္ဌာန်းေားပခင်း မရှိလျှေင် ရာဇဝတ်ကျင့်ေုံးဥြထေ၊
တရားမကျင့်ေုံး ဥြထေနှင့် သက်ထသခံအက်ဥြထေတို့ကို ဆီထလျာ်သလို ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
အခေ်း (၁၄)
အယူခံပခင်း
၆၀။

တရားလွှတ်ထတာ်ထရှ့ထနများ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့် စည်းကမ်းေိန်းသိမ်းထရး (လုြ်ငန်း ထကာ်မတီ

သို့မဟုတ် ခုံရုံး) က ပေစ်ထစ၊ ထေသဆိင
ု ်ရာထရှ့ထနများထကာင်စီကပေစ်ထစ ချမှတ်ထသာ ထအာက်ြါ
အမိန့်တစ်ရြ်ရြ်ကို ထကျနြ်မှုမရှိသူသည် ေိုသို့ချမှတ်ထသာအမိန့်ကို လက်ခံရရှိသည့်ထန့မှ ရက်ထြါင်း
၃၀ အတွင်း ပမန်မာနိုင်ငံထရှ့ထနများ ထကာင်စီသို့ အယူခံ နိုင်သည် (က) အလုြ်သင်ထရှ့ထနအပေစ် ထရှ့ထနြညာ သင်ကကားခွင့်ပြုရန် ထလျှောက်ေားချက် ကို ြုေ်မ
၂၃ အရ ဆိင
ု ်းငံ့ပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း ပြုသည့် အမိန့်၊
(ခ) အေက်တန်းထရှ့ထနအပေစ်ဝင်ခွင့် ထလျှောက်ေားပခင်း သို့မဟုတ် တရားလွှတ်ထတာ် ထရှ့ထန
အပေစ် ဝင်ခွင့် ထလျှောက်ေားပခင်းကို သက်ဆုင
ိ ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီက ြုေ်မ ၂၃၊
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ြုေ်မခွဲ (က) သို့မဟုတ် ြုေ်မ ၃၇၊ ြုေ်မခွဲ (က) အရ ဆိင
ု ်းငံ့ပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း
ပြုသည့် အမိန့်၊
(ဂ) ြုေ်မ ၃၅ သို့မဟုတ် ြုေ်မ ၃၈ အရ သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ြုံတင်စာရင်းမှ ေယ်ရှားသည့် အမိန့်၊
(ဃ) ြုေ်မ ၄၂ အရ သက်ဆုင
ိ ်ရာ မှတ်ြုံတင် စာရင်းမှ ြယ်ရှားသည့် အမိန့်၊
(င) ြုေ်မ ၅၄ သို့မဟုတ် ၅၅ အရ ချမှတ် သည့် စီမံခန့်ခွဲထရးဆိင
ု ်ရာ အမိန့်။
၆၁။

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီသည် ြုေ်မ ၆၀ အရ အယူခံမှုကို သတ်မှတခ
် ျက်များနှင့် အညီ

ကကားနာပြီး ချမှတေ
် ားထသာ အမိန့်တစ်ရြ်ရြ်ကို အတည်ပြုပခင်း၊ ပြင်ဆင်ပခင်း၊ ြယ်ေျက်ပခင်း
သို့မဟုတ် ပြန်လည်စုံစမ်းစစ်ထဆးထစပြီး သင့်ထလျာ်သည့် အမိန့်တစ်ရြ်ရြ် ချမှတ်ထစပခင်း ပြုနိုင်သည်။
အခေ်း (၁၅)
ပပစ်မှုနှေင့် ပပစ်ေဏ်များ
၆၂။

မည်သူမဆို သက်ဆုင
ိ ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီက ေုတထ
် ြးထသာ သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်

လက်မှတ်မရှိေဲ ထရှ့ထနလိုက်သူအပေစ် သက်ဆိုင်ရာအမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုနိုင်သည့်ရုံး တစ်ခုခု
တွင် အမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား စီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူကို အနည်းဆုးံ
ကျြ် ၁၀ သိန်း မှ အများဆုးံ ကျြ် သိန်း ၅၀ အေိ ေဏ်ထငွ ချမှတရ
် မည်။ ေိုေဏ်ထငွ ထြးထဆာင်ရန်
ြျက်ကွက်ြါက ေိုသူကို အနည်းဆုးံ ၁ လမှ အများဆုးံ ၆ လ အေိ ထောင်ေဏ် ချမှတရ
် မည်။
၆၃။

ထရှ့ထနလိုက်သူ မည်သူမဆို သက်ဆုင
ိ ်ရာ မှတြ
် ုံတင်စာရင်းမှ ရြ်ဆုင
ိ ်းေားပခင်း သို့မဟုတ်

ြယ်ေျက်ပခင်းပြုေားသည့် ကာလအတွင်း ပေစ်ထစ၊ ထရှ့ထနအပေစ် အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်းမှ
ရြ်ဆင
ို ်းေားပခင်း သို့မဟုတ် ရြ်စဲပခင်း ပြုေားသည့် ကာလအတွင်း ပေစ်ထစ၊ သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်
လက်မှတ်ကို ြယ်ေျက်ပခင်း ပြုေားသည့် ကာလအတွင်း ပေစ်ထစ ထရှ့ထနလိုက်သူအပေစ် သက်ဆုင
ိ ်
ရာအမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုနိုင်သည့် ရုံးတစ်ခုခုတင
ွ ် အမှုလိုက်ြါ ထဆာင်ရွက်ပခင်းပြု ထကကာင်း
ပြစ်မှုေင်ရှား စီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူကို အနည်းဆုးံ ကျြ် ၇ သိန်း မှ အများဆုးံ ကျြ် သိန်း ၄၀
အေိ ေဏ်ထငွချမှတရ
် မည်။ ေိုေဏ်ထငွထြးထဆာင်ရန် ြျက်ကွက်ြါက ေိုသူကို အနည်းဆုးံ ရက်
သတ္တ ၃ ြတ် မှ အများဆုးံ ၄ လ အေိ ထောင်ေဏ် ချမှတရ
် မည်။
၆၄။

ထရှ့ထန ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ထောက်ေျက်သည့်အတွက် စီမံခန့်ခွဲထရးအရ တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထန

သို့မဟုတ် အေက်တန်းထရှ့ထန သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်လက်မှတ် ြယ်ေျက်ပခင်းခံရသူ မည်သူမဆို
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သတ်မှတေ
် ားသည့် ကာလအတွင်း သက်ဆုင
ိ ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီသို့ ပြန်လည်အြ်နှံရန် ြျက်
ကွက်ထကကာင်း ပြစ်မှု ေင်ရှားစီရင်ပခင်း ခံရလျှေင် ေိုသူကို အနည်းဆုးံ ကျြ် ၅ သိန်းမှ အများဆုးံ ကျြ်
၂၅ သိန်း အေိ ေဏ်ထငွ ချမှတရ
် မည်။ ေိုေဏ်ထငွ ထြးထဆာင်ရန် ြျက်ကွက်ြါက ေိုသူကို အနည်း
ဆုးံ ရက်သတ္တ ၂ ြတ်မှ အများဆုးံ ၃ လ အေိ ထောင်ေဏ် ချမှတ်ရမည်။
၆၅။

အမှုြွဲစားအပေစ် ထကကညာပခင်း ခံေားရသူ မည်သူမဆို အမှုြွဲစားအပေစ် ပြုလုြ်ထကကာင်း ပြစ်မှု

ေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူကို ၃ လေက် မြိုထသာ ထောင်ေဏ် ပေစ်ထစ၊ အနည်းဆုးံ ကျြ် ၁
သိန်းမှ အများဆုးံ ကျြ် ၅ သိန်း အေိ ေဏ်ထငွ ပေစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပေစ်ထစ ချမှတ်ရမည်။
အခေ်း (၁၆)
ေ်ပုံရငွ ထူရထာင်ပခင်း၊ ထိေ်းသိမ်းပခင်းနှေင့် သုံးစွဲပခင်း
၆၆။

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီသည် ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ေိထရာက် ထအာင်ပမင်

စွာထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ထအာက်ြါရထငွပေင့် ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီ ရန်ြုံထငွတစ်ရြ်ကို ေူ
ထောင်ေားရှိရမည် (က) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ပေင့် နိုင်ငံထတာ်ေဏ္ဍာထငွမှ ထောက်ြံ့ထငွများ၊
(ခ)

တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနအပေစ် ဝင်ထကကး၊ နှစ်စဉ်ထကကး၊ ရက်လွန်ထကကးနှင့် အပခား အခ
ထကကးထငွများ၊

(ဂ)

အပြည်ပြည်ဆုင
ိ ်ရာနှင့် ထေသဆိင
ု ်ရာ အေွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်တင
ွ ်းပြည်ြ အစိုးရ
မဟုတထ
် သာ အေွဲ့အစည်းများ၏ ထောက်ြံ့ထငွများ၊

(ဃ) ပြည်တင
ွ ်း ပြည်ြ ထစတနာရှင်များ၏ လှူေါန်းထငွများ၊
(င)
၆၇။

ရန်ြုံထငွမှ ရရှိသည့် တရားဝင် တိးု ြွားထငွများ။

ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီ အသီးသီးသည် မိမိတို့၏ တာဝန်နင
ှ ့် လုြ်ြိုင်ခွင့်များကို ေိ

ထရာက်ထအာင်ပမင်စွာ ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ထအာက်ြါရထငွပေင့် ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီ ရန်ြုံ
ထငွ တစ်ရြ်စီကို ေူထောင်ေားရှိရမည် (က) တိင
ု ်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့ သို့မဟုတ် ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ၏
အတည်ပြုချက်ပေင့် နိုင်ငံထတာ်ေဏ္ဍာထငွမှ ထောက်ြံ့ထငွများ၊
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(ခ)

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီ ရန်ြုံထငွမှ ခွဲထဝထြးထငွများ၊

(ဂ)

အေက်တန်းထရှ့ထနအပေစ် ဝင်ထကကး၊ နှစစ
် ဉ် သက်ထသခံလက်မှတ် လဲလှယ်ထကကး၊
ရက်လွန် ထကကးနှင့် အပခား အခထကကးထငွများ၊

(ဃ) ပြည်တင
ွ ်းပြည်ြ အစိုးရ မဟုတ်ထသာ အေွဲ့အစည်းများ၏ ထောက်ြံ့ထငွများ၊

၆၈။

(င)

ပြည်တင
ွ ်း ပြည်ြ ထစတနာရှင်များ၏ လှူေါန်းထငွများ၊

(စ)

ရန်ြုံထငွမှ ရရှိသည့် တရားဝင် တိးု ြွားထငွများ။

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီနှင့် ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီတ့ိသ
ု ည် မိမိရန်ြုံထငွပေင့်

ရြ်တည်နိုင်ထရးအတွက် ရန်ြုံထငွ တိးု ြွားထစရန် ကကိုးြမ်းအားေုတရ
် မည်။
၆၉။

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီ ရန်ြုံထငွ ေိန်းသိမ်းထရးနှင့် စီမံခန့်ခွဲထရး လုြ်ငန်း ထကာ်မတီ

သည် ပမန်မာနိုင်ငံထရှ့ထနများထကာင်စီ ရန်ြုံထငွ စီမံခန့်ခွဲမှု ေဏ္ဍာထရးစည်းမျဉ်းများကို ပြည်ထောင်စု
စာရင်းစစ်ချုြ်ရံးု နှင့် ညှိနှိုင်းထရးဆွပဲ ြီး ေိုစည်းမျဉ်းများနှင့် အညီ ရန်ြုံထငွကို ေိန်းသိမ်းပခင်း၊ စီမံ
ခန့်ခွဲပခင်း၊ သုံးစွဲပခင်း၊ စာရင်းစစ်ထဆးပခင်းနှင့် စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာတင်ပြပခင်းတို့ ထဆာင်ရွက်ရမည်။
၇၀။ ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီ ရန်ြုံထငွ ေိန်းသိမ်းထရးနှင့် စီမံခန့်ခွဲထရး လုြ်ငန်းထကာ်မတီ
အသီးသီးသည် မိမိတု့ိ၏ ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီ ရန်ြုံထငွ စီမံခန့်ခွဲမှု ေဏ္ဍာထရးစည်းမျဉ်း
များကို တိင
ု ်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုြ်ရံးု နှင့် ညှိနှိုင်းထရးဆွပဲ ြီး ေိုစည်းမျဉ်းများ
နှင့် အညီ ရန်ြုံထငွကုိ ေိန်းသိမ်းပခင်း၊ စီမံခန့်ခွဲပခင်း၊ သုံးစွဲပခင်း၊ စာရင်းစစ်ထဆးပခင်းနှင့် စာရင်းစစ်
အစီရင်ခံစာ တင်ပြပခင်းတိ့ု ထဆာင်ရွက်ရမည်။
အခေ်း (၁၇)
အရထွရထွ
၇၁။

အမှုလိုက်ြါထဆာင်ရွက်ပခင်း ပြုနိုင်သည့် ရုံးတစ်ခုခုသည် မိမိရံးု တွင် စစ်ထဆးစီရင်လျက် ရှိ

ထသာ အမှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အမှုြွဲစားအပေစ် ထဆာင်ရွက်လျက်ရှိထကကာင်း ထကျာ်ထဇာသတင်း ရှသ
ိ ူအား
အမှုြွဲစားအပေစ် မည်သည့်အတွက် ထကကညာပခင်းမပြုသင့်ထကကာင်း ေုထချထပေရှင်းခွင့်ထြးရမည်။ ေိုသူ
အား အမှုြွဲစားအပေစ် ထဆာင်ရွက်ထလ့ရှိထကကာင်း ယုံကကည်ထလာက်ထသာ အထောက်အေား ထတွ့ရှိ
ြါက အမှုြွဲစားအပေစ် ေုတ်ပြန်ထကကညာပြီးအမှုြွဲစားစာရင်းတွင် ေည့်သွင်းနိုင်သည်။ ေိုသို့ ေည့်သွင်း
ထကကညာသည့် အမှုြွဲစား စာရင်းကို သက်ဆုင
ိ ်ရာထရှ့ထနများ ထကာင်စီသို့ ထြးြို့ရမည်။
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၇၂။

ပမန်မာနိုင်ငံထရှ့ထနများထကာင်စီသည်

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတထ
် တာ်ချုြ်

နှင့်

ညှိနှိုင်းပြီး

ထအာက်ထော်ပြြါ အခထကကးထငွများကို ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေများပေင့် သတ်မှတ်
ေားရမည်(က) ဤဥြထေအရ ထရှ့ထနအလုြ်သင်ကကားပခင်း၊ အေက်တန်းထရှ့ထနအပေစ် ဝင်ခွင့်ထလျှောက်
ေားပခင်း၊ တရားလွှတ်ထတာ်ထရှ့ထနအပေစ် ဝင်ခွင့်ထလျှောက်ေားပခင်းတို့နှင့် စြ်လျဉ်းသည့်
အခထကကးထငွများ၊
(ခ)

အေက်တန်းထရှ့ထန သက်ထသခံ လက်မှတ်အသစ်လဲလှယ်ခနှင့် ထနာက်ကျထကကးများ၊

(ဂ)

တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထန နှစစ
် ဉ်ထကကးနှင့် ထနာက်ကျထကကးများ၊

(ဃ) သက်ထသစရိတ်များ၊

၇၃။

(င)

အမှုနိုင်သူအား ထြးရမည့် တရား စရိတမ
် ျား၊

(စ)

မိတူ္တ ကူးခစသည့် အပခား အခထကကးထငွများ။

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီသည် မိမိ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ရုံးလုြ်ငန်း

များကို ေိထရာက်စွာ ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ရုံးအေွဲ့ကို ေွဲ့စည်းပြီး လိုအြ်ထသာ အရာေမ်းနှင့် အမှုေမ်း
များကို ခန့်အြ်တာဝန်ထြးနိုင်သည်။
၇၄။

ထရှ့ထနလိုက်သူ တစ်ဦးဦးသည် မိမိအား ေုတထ
် ြးေားထသာ သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်လက်မှတ်

ြျက်စီးပခင်း သို့မဟုတ် ထြျာက်ဆံးု ပခင်းပေစ်ြါက သက်ထသခံ မှတြ
် ုံတင်လက်မှတ် မူရင်းခွဲမိတ္တူ
ေုတထ
် ြးရန် သတ်မှတ်ေားထသာ အခထကကးထငွ ထြးသွင်းပြီး သက်ဆုင
ိ ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီသို့
ထလျှောက်ေား ရယူနိုင်သည်။
၇၅။

ဤဥြထေအရ ထြးအြ်ထသာ တာဝန်နင
ှ ့် လုြ်ြိုင်ခွင့်များကို သထောရိုးပေင့် ထဆာင်ရွက်ထသာ

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီကိုပေစ်ထစ၊ ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထနများထကာင်စီကိုပေစ်ထစ၊ ေိုထကာင်စီ
ဝင်တစ်ဦးဦးကိုပေစ်ထစ၊ လုြ်ငန်းထကာ်မတီ သို့မဟုတ် ခုံရုံးအေွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးကိုပေစ်ထစ တရားမ
ထကကာင်းပေင့် ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ပြစ်မှုထကကာင်းပေင့် ထသာ်လည်းထကာင်း တရားစွဲဆုပိ ခင်း မပြုရ။
၇၆။

ဤဥြထေ အခန်း (၁၃) ြါ အယူခံမှုများတွင် သတ်မှတေ
် ားသည့် စည်းကမ်းသတ်ကာလများ

သည် ကာလစည်းကမ်းသတ် အက်ဥြထေ ြုေ်မ ၅ နှင့် ၁၂ တိ့ြ
ု ါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် သက်ဆုင
ိ ်ထစ
ရမည်။
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၇၇။ ပမန်မာနိုင်ငံထရှ့ထနများထကာင်စီသည် ထအာက်ြါ ကိစ္စများကို ဤဥြထေနှင့်အညီ အထကာင်
အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်နိုင်ထရးအတွက် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတထ
် တာ်ချုြ်နှင့် ညှိနှိုင်း၍ လွှဲထပြာင်း
ထဆာင်ရွက်ရမည် (က) ဤဥြထေအရထရှ့ထနအလုြ်သင်ကကားပခင်း၊ အေက်တန်းထရှ့ထနအပေစ် ဝင်ခွင့်ထလျှောက်
ေားပခင်းနှင့် တရားလွှတထ
် တာ်ထရှ့ထနအပေစ် ဝင်ခွင့် ထလျှောက်ေားပခင်း ကိစ္စ၊
(ခ)

သက်ဆင
ို ်ရာမှတြ
် ုံတင်စာရင်းတွင် ထရးသွင်းပခင်း၊ ရြ်ဆင
ို ်းပခင်းနှင့် ြယ်ေျက်ပခင်းကိစ္စ၊

(ဂ)

ထရှ့ထနကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ထောက်ေျက်မှု အတွက် တိင
ု ်တန်းမှုများအား စုံစမ်းစစ်ထဆးပခင်း
နှင့် အထရးယူပခင်းကိစ္စ။

၇၈။ ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အထကာင်အေည်ထော် ထဆာင်ရွက်ရာတွင် (က) ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီနှင့် ပြည်ထောင်စုထရှ့ထနချုြ်ရံးု သည် ပြည်ထောင်စု
အစိုးရအေွဲ့၏ သထောတူညီချက်ပေင့် လိုအြ်ထသာ နည်းဥြထေများကို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ခ)

ပမန်မာနိုင်ငံ ထရှ့ထနများထကာင်စီ၊ ပြည်ထောင်စုထရှ့ထနချုြ်နင
ှ ့် ထေသဆိင
ု ်ရာ ထရှ့ထန
များထကာင်စီတို့သည် လိုအြ်ထသာ အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုြ်ေုံး
လုြ်နည်းများကို ေုတပ် ြန်နုင
ိ ်သည်။

၇၉။ ထအာက်ြါ အက်ဥြထေများကို ဤဥြထေပေင့် ရုြ်သိမ်းလိုက်သည် (က) The Bar Council Act (India Act No. 38/1926)၊
(ခ)

The Legal Practitioners Act (India Act No. 18/1879)။

(ဂ)

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ပမန်မာနိုင်ငံထရှ့ထနများထကာင်စီဥြထေကို ေုတိယအကကိမ် ပြင်ဆင်သည့်
ဥြထေ

__________________________________________
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ေွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ ကျွန်ုြ်လက်မှတ်ထရးေိုးသည်။
ြု/ံ နိုင်ငံထတာ် သမ္မတ
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်
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)

(ဂ)

ဂ

(ဃ)
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)

(၁၂)

