ကျန့််းမာရ ်းမှ ်းနှင့် ပြည့်သူ့ကျန့််းမာရ ်း ကကီ်းကကြ့်ရကာင့်စီဥြရေ
(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့်၊ ပြည့်ထ

ောင့်စုလွှတ့်ထတော့် ဥြထေအမှတ့် ၁၁။)

၁၃၈၂ ခုနှစ့်၊ ေုတ ိယဝါဆို လပြည ့်ထ

ော့် ၃ ရ

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့်၊ ဩဂုတ့်လ
ပြည့်ထ

ောင့်စုလွှတ့်ထတော့်သည့် ဤဥြထေ

၆ ရ

ို ပြဋ္ဌောန့််းလို

့်

့်)

့်သည့်။

အခန့််း(၁)
အမည့်နှင့် အဓိြပာယ့်ရ ာ့်ပြချက့်
၁။

ဤဥြထေ

ို

န့််းမောထရ်းမှ ်းနှင့် ပြည့်သ ူ့

န့််းမောထရ်းက

ီ်းက

ြ့်ထ

ောင့်စီဥြထေဟု ထခေါ်တွင့်

ထစရမည့်။
၂။

ဤဥြထေတွ င့် ြါရှိထ သော ထအော

ထရော

ထ
့် စရမည့်(

)

ော်းရြ့် မ ော်းသည့် ထ ော့် ပြြါအတို င့််း အဓိြ ပ ော ယ့် သ

ရကာင့်စီ ဆိုသည့်မှော ဤဥြထေအရ ွွဲ့စည့််းသည့်
က

(ခ)

့်ြ ါစ

ီ်းက

ြ့်ထ

ောင့်စီ

န့််းမောထရ်းမှ ်းနှင့် ပြည့်သူ့

ောင့်စီတွငြ
့် ါဝင့်သ တစ့်ဦ်းဦ်း

( ဂ ) ပြည့်သူ့ကျန့််းမာရ ်း ရစာင့်ရ ှာက့်မှု ဆိုသည့်မှော
ိြိုတင့်

ော

ွယ့်ပခင့််း၊

သု ထတသနပြြိုပခင့် ်းနှ င့်
ထစောင့်ထရှော
(ဃ)

န့််းမောထရ်း

ို ဆိုသည့်။

ရကာင့်စီဝင့် ဆိုသည့်မှော ထ
ထရောဂါက

့်

ို ဆိုသည့်။

န့််းမောထရ်းအဆင့်အတန့််းပမြှင့်တင့်ပခင့််း၊

ုသမှုထြ်းပခင့််း၊

န့််းမောထရ်း ပြန့်လည့်

ထ

န့််း မောထရ်းြညောထြ်းပခင့် ်း အြါအဝင့် ြဏောမ

့်မှု လုြ့်ငန့််းအော်းလု်းနှင့် သ

အစိ်း အ ွဲ့ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထ

့်ဆိုင့်ထသော ထဆောင့်ရွ

့်ခ

့်

ောင့်ပခင့််း၊
န့််း မောထရ်း

ိုဆိုသည့်။

ှာင်စိုသမမတ ပမန်မှာနိုင်ငံထတှာ် ပြည်ထ

ှာင်စိုအစိုိုးရ

အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(င)

ဝန့်ကကီ်းဌာန ဆိုသည့်မှော ပြည့်ထ

ောင့်စုအစို်းရ

န့််းမောထရ်းနှင့် အော်း

စော်းဝန့်က

ီ်းဌောန

ဆိုသည့်။
( စ ) ဦ်းစီ်းဌာန ဆိုသည့်မှော
ဦ်းစီ်းဌောန
(ဆ)

န့််းမောထရ်းနှင့် အော်း

စော်းဝန့်က

ီ်းဌောန၊ ပြည့်သူ့

န့််းမောထရ်း

ို ဆိုသည့်။

ကျန့််းမာရ ်းမှ ်းအသင့််း ဆိုသည့်မှော ပမန့်မောနိုင့်င
စည့််းမ ဉ့််းနှင့်အညီ ွွဲ့စည့််း

ော်းထသော ပမန့်မောနိုငင
့်

( ဇ ) ကျန့််းမာရ ်းမှ ်း ဆိုသည့်မှော ဝန့်က

ီ်းဌောန

ထအောင့်လ

့်မှတ့်ရရှိသ သိမ
ုို့ ဟုတ့် အထပခခ

(အထပခခ

န့််းမောထရ်း) ဘွွဲ့ရရှိသ
့်မှတ့်ရရှိသည့်

န့််းမောထရ်းမှ ်းအသင့််း

အသိအမှတ့်ပြြို
န့််းမောထရ်းတ

ော်းသည့်
ကသိုလ့်မှ

ို ဆိုသည့်။
န့််းမောထရ်းမှ ်း
န့််းမောထရ်းသိြပ

ို ဆိုသည့်။

( ဈ ) မှတ့်ြ တင့်ကျန့််းမာရ ်းမှ ်း ဆိုသည့်မှော ထ
မှတ့်ြုတင့်လ

န့််း မောထရ်းမှ ်းအသင့််း ွ ွဲ့ စည့််းြ ု

န့််းမောထရ်းမှ ်း

ောင့်စီ

ဤဥြထေအရ

ို ဆိုသည့်။

ုတ ့်ထြ်းထသော

ို

2
(ည)

(ဋ)

ပြည့်သ ူ့ကျန့််းမာရ ်းကကီ်းကကြ့် ဆိုသည့်မှော ဝန့်က
ပြည့် သ ူ့

န့် ်း မောထရ်းက

ီ ်း က

ထအောင့်လ

့်မှတ့်ရရှိသ

ို ဆိုသည့်။

(ဍ)

အသိအမှတ့်ပြြို

ြ့် (၁) သိ ု ို့ မ ဟု တ ့် ပြည့် သ ူ့

န့် ်း မောထရ်းက

မှတ ့်ြ တင့်ပြည့် သ ူ့ ကျန့် ်းမာရ ်းကကီ်း ကကြ့် ဆိ ု သ ည့်မ ှော ထ
ုတ့်ထြ်းထသော မှတ့်ြုတင့်လ

(ဌ)

ီ်းဌောန

့်မှတ့်ရရှိသည့် ပြည့်သူ့

ောင့် စီ

န့််းမောထရ်းက

ီ်းက

ြ့်

ဤဥြထေအရ မှတ့်ြုတင့်သည့်

သိမ
ုို့ ဟုတ့် ပြည့်သူ့

ို

ီ်းက

မှတ့်ြတင့်အ ာ ှိဆိုသည့်မှော

ြ့်

ုတ့်ထြ်းထသော လ

မှတ့်ြုတင့်ပခင့််းဆိုင့်ရော စ
ိ စရြ့်မ ော်းထဆောင့်ရွ
မှတ့်ြုတင့်

့်မှတ့်

န့််းမောထရ်းမှ ်း သိုို့မဟုတ့် ပြည့်သူ့

န့််းမောထရ်းမှ ်း

့်နိုင့်ရန့် ထ

ောင့်စီ

ီ ်း က

ြ့် (၂)

ဤဥြထေအရ

မှတ့်ြတင့်လက့်မှတ့် ဆိုသည့်မှော ထ ောင့်စီ
န့််းမောထရ်းက

ော်းသည့်

ိုဆိုသည့်။
န့််းမောထရ်းမှ ်း

ို ဆိုသည့်။

န့််းမောထရ်း က

ီ်းက

ြ့်၏

ခန့်အ
ို့ ြ့်ထသော အငငိမ့််းစော်း

ို ဆိုသည့်။
အခန့််း(၂)
ည့် ွယ့်ချက့်

၃။

ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ခ
(

)

ိထရော

့်မ ော်းမှော ထအော

့်ထသော ပြည့်သ ူ့

ြ
့် ါအတိုင့််းပ စ့်သည့်-

န့််း မောထရ်းထစောင့် ထရှော

့်မှု

ို အမ ော်းပြည့်သ တိုို့ ခ စော်းခွင့်

ရရှိထစရန့်၊
(ခ)

မှတ့်ြုတင့်

န့််းမောထရ်းမှ ်းနှင့် မှတ့်ြုတင့်ပြည့်သူ့

န့််းမောထရ်းထစောင့်ထရှော
( ဂ ) ပြည့်သူ့
စဉ့်ဆ
(ဃ)
(င)

န့််းမောထရ်းက

့်မှုဆိုငရ
့် ောြညောရြ့်
ီ်းက

ြ့်မ ော်း

ီ်းက

ို

ြ့်မ ော်း၏ ပြည့်သူ့

ိန့််းသိမ့််းပမြှင့်တင့်ရန့်၊

ို မှတ့်ြုတင့်

န့််းမောထရ်းမှ ်းနှင့်

ထခတ့်နှင့်အညီ အဆင့်အတန့််းပမင့်မော်းစွော

့်မပြတ့် ထလလောဆည့််းြ်းနိုင့်ထစရန့်၊

မှတ့်ြုတင့်
ိုယ့်

့်မှု အရည့်အထသွ်း၊ အဆင့်အတန့််း

န့််းမောထရ်း ထစောင့်ထရှော

မှတ့်ြုတင့် ပြည့်သူ့

န့််းမောထရ်းက

န့််းမောထရ်းမှ ်းနှင့် မှတ့်ြုတင့်ပြည့်သူ့

င့်သိ

ခော

ို အစဉ့်လို

့်နာထစောင့်

သုထတသနလုြ့်ငန့််းမ ော်း ွွဲ့င ိြို်းတို်းတ

န့််းမောထရ်း က

ိန့််းထစထရ်းအတွ

ီ်းက
့် က

့်ထရ်းနှင ့်စြ့်လ ဉ့််း၍ သ

ြ့်မ ော်းအော်း မိမိတိုို့၏
ီ်းက

ြ့်

ိန့််းသိမ့််းရန့်၊

့်ဆိုင့်ရောအစို်းရဌောန၊

အစို်းရအ ွွဲ့အစည့််း၊ ပြည့်တွင့််းပြည့်ြအ ွွဲ့အစည့််းမ ော်းနှင့် ြ်းထြါင့််းထဆောင့်ရွ

့်နိုငရ
့် န့်။

အခန့််း(၃)
ရကာင့်စီ ွဲ့စည့််းပခင့််း
၄။

ဝန့်က
(

ီ်းဌောနသည့်)

ထ

ောင့်စီ

(၁)

ို အစို်းရအ ွွဲ့၏ သထဘောတညီခ

ညွှန့်က

့်ပ င့် ထအော

ော်းထရ်းမှ ်းခ ြိုြ့်

ပြည့်သူ့

ဥ

န့််းမောထရ်းဦ်းစီ်းဌောန

န့််းမောထရ်းနှင့် အော်း

့်ြါအတိုင်း့် ွွဲ့စည့််းရမည့်-

စော်းဝန့်က

ီ်းဌောန

ကဋ္ဌ

3
(၂)

န့််းမောထရ်းမှ ်းအသင့််းညီလောခ
ထြ်းအြ့်ထသော

(၃)

ပြည့်သူ့

(၄)

ထရွ်းခ ယ့်တောဝန့်

န့််းမောထရ်းမှ ်း

ေုတိယဥ

ကဋ္ဌ

ိုယ့်စော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း

န့််းမောထရ်းဦ်းစီ်းဌောနမှ

ိုယ့်စော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း

အ ွွဲ့ဝင့်

န့််းမောထရ်းလူ့စွမ်း့် အော်းအရင့််းအပမစ့် ဦ်းစီ်းဌောနမှ

အ ွွဲ့ဝင့်

ိုယ့်စော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း
(၅)
(၆)

အထပခခ

န့််းမောထရ်းတ

န့််းမောထရ်းမှ ်းအသင့််းညီလောခ
န့််းမောထရ်းမှ ်း

(၇)
(၈)

န့််းမောထရ်းက

(၁၁)

၅။

နိုင့်င ဝန့်

ခ ်းီ ပမြှင့်ထငွမ ော်း
၆။

ထ

ီ်းက

ိုယ့်စော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း

ြ့် (၂)

အ ွွဲ့ဝင့်

ိုယ့်စော်းလှယ့် တစ့်ဦ်း

ထရွ်းခယ့်တောဝန့်ထြ်းအြ့်ထသော

ဘဏ္ဍောထရ်းမှ ်း

ိုယ့်စော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း
ထရွ်းခ ယ့်တောဝန့်ထြ်းအြ့်ထသော အတွင့််းထရ်းမှ ်း

ိုယ့်စော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း

န့််းမောထရ်း က

ီ်းက

) အရ ွွဲ့စည့််းထသောထ

မ့််းမဟုတ့်ထသော ထ

အ ွွဲ့ဝင့်

ထရွ်းခ ယ့်တောဝန့်ထြ်းအြ့်ထသော

န့််းမောထရ်းမှ ်းအသင့််းညီလောခ
ပြည့်သူ့

ြုေမ
့် ခွ (

ြ့် (၁)

န့််းမောထရ်းမှ ်းအသင့််းညီလောခ
န့််းမောထရ်းမှ ်း

(ခ)

ီ်းက

န့််းမောထရ်းမှ ်းအသင့််းညီလောခ

(၁၀)

အ ွွဲ့ဝင့်

ထရွ်းခ ယ့်တောဝန့်ထြ်းအြ့်ထသော

န့််းမောထရ်းမှ ်းအသင့််းညီလောခ

န့််းမောထရ်းမှ ်း

အ ွွဲ့ဝင့်

ိုယ့်စော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း

န့််းမောထရ်းက

ပြည့်သူ့

ိုယ့်စော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း

ထရွ်းခ ယ့်တောဝန့်ထြ်းအြ့်ထသော

န့််းမောထရ်းမှ ်းအသင့််းညီလောခ
ပြည့်သူ့

(၉)

ကသိုလ့်မှ

ြ့်
ောင့်စီ

ထရွ်းခ ယ့်တောဝန့်ထြ်းအြ့်ထသော
ိုယ့်စော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း
ို လိအ
ု ြ့်ြါ

ောင့်စီဝင့်မ ော်းသည့် ဝန့်က

တွ

့်

အတွင့််းထရ်းမှ ်း

ပြင့်ဆင့် ွွဲ့စည့််းနိုင့်သည့်။

ီ်းဌောန

သတ့်မှတ့်ထသော စရိတ့်နှင့်

ို ခစော်းခွငရှ
့် ိသည့်။

ောင့်စီ၏သ

မဟု တ ့် ထ သော ထ

့်တ မ့််းသည့် စတင့် ွ ွဲ့ စည့််း သည့် ထနို့မှစ၍ ငါ်းနှစ့်ပ စ့်သည့်။ နိုင့်င ဝန့်

ောင့်စ ီ ဝင့်တ စ့်ဦ်းသည့် ထ

ောင့် စီ သ

့်တ မ့််း တစ့် ဆ

့်တ ည့််း နှ စ့် က

ိ မ ့်

မ့််း
့် ြို ၍

မ့််းထဆောင့်ပခင့််း မရှိထစရ။
၇။
မ ော်း

ထ
ို

ောင့်စီသည့် သ ့်တမ့််း ုန့်ဆု်းထသော့်လည့််း ထ

ောင့်စီသစ့် ွွဲ့စည့််းငြီ်းသည့်အ ိ လုြ့်ငန့််းတောဝန့်

မ့််းထဆောင့်ရမည့်။
အခန့််း(၄)
ရကာင့်စီဝင့်မျာ်း၏ အ ည့်အချင့််း

၈။

ထ

ောင့်စီဝင့်မ ော်းသည့် ထအော

(

)

(ခ)
(ဂ)

့်ြါအရည့်အခ င့််းမ ော်းနှင့် ပြည့်စုသမ ော်းပ စ့်ရမည့်-

နိုငင
့် ထတော့်နှင့် ပြည့်သမ ော်းအထြေါ် သစစောထစောင့်သိသ၊
ပြည့်သူ့

န့််းမောထရ်း ထစောင့်ထရှော

န့််းမောထရ်းဝန့်

့်မှု ထ

ောင့််းမွန့်ထစထရ်းအတွ

မ့််းမ ော်း၏ သစစောအဓိဋ္ဌောန့်

ို ထလ်းစော်းလို

့် ထဆောင့်ရွ

့်နာသ၊

့်နိုငသ
့် ၊

4
(ဃ)

ထ

ောင့်စီ

ထြ်းအြ့်ထသောတောဝန့်

ို ထ

ြွန့်စွော

မ့််းထဆောင့်နိုင့်သ။

အခန့််း(၅)
ရကာင့်စီ၏ လြ့်ငန့််းတာဝန့်မျာ်း
၉။

ထ

ောင့်စီ၏ လုြ့်ငန့််းတောဝန့်မ ော်းမှော ထအော

(

)

ထ ောင့်စီ၏ ထငွထက ်းဆိုင့်ရော ိစစရြ့်မ ော်း ို တည့်ဆဘဏ္ဍောထရ်းဆိုင့်ရော စည့််းမ ဉ့််း စည့််း မ့််း၊
ညွှန့်က

(ခ)

ြ
့် ါအတိုင့််းပ စ့်သည့်-

ော်းခ

့်မ ော်းနှင့်အညီ ထဆောင့်ရွ

မှ တ ့် ြ ု တ င့်

့်ပခင့််း၊

န့် ်း မောထရ်းမှ ်းနှ င ့် မှ တ ့် ြ ု တ င့် ပ ြည့် သ ူ့

န့် ်း မောထရ်း က

န့််းမောထရ်းထစောင့်ထရှော မ
့် ှု အရည့်အထသွ်းနှင့် အဆင့်အတန့််း
ထလ လောဆန့််းစစ့်ပခင့််း၊ အထ

ောင့်အ

ည့်ထ ော့်ထဆောင့်ရွ

ို

ီ ်း က

ြ့် မ ော်း၏

န
ိ ့််းသိမ့််းပမြှင့်တင့်နိုင့်ရန့်

့်ပခင့််း၊ အစို်း ရဌောန၊ အစို်းရ

အ ွွဲ့အစည့််းမ ော်း၊ အစို်းရမဟုတ့်ထသော အ ွွဲ့အစည့််းမ ော်းနှင့် ြ်းထြါင့််းညြှိနိှုင့််း ထဆောင့်ရွ
(ဂ)

န့််းမောထရ်းထစောင့်ထရှော မ
့် ှု အဆင့်ပမင့်မော်းထစထရ်းအတွ
အညီ လို

(ဃ)

့်နာထဆောင့်ရွ

မှတ့်ြုတင့်
လို

(င)

့်နာထစောင့်

ိန့််းပခင့််း ရှိ မရှိ က

ီ်းက

ိန့််းရန့် ြ

့်

ပြစ့်မှုတစ့်ရြ့်ရြ့်ပ င့် တရော်းရု်း

ော်းခ

န့််းမောထရ်းက
ွ

့်ထက

( စ ) အငငိမ့််းစော်းမှတ့်ြုတင့်

(ဆ)

ီ်းက

ြ့်

ပြစ့်ေဏ့်ခ မှတ့်ခရထက

ော့်ပငောစော

ြ့်မ ော်း လို

့်နာ

့်မော်း ို သတ့်မှတ့်ပခင့််းနှင့်
န့််းမောထရ်းမှ ်း

ယင့််း၏ တောဝန့်တစ့်ရြ့်ရြ့်
င့်စောရိတတနှင့် သ

ို

့်ဆိုင့်ထသော

ောင့််းသိရှိရလျှင့် စစ့်ထဆ်းပခင့််းနှင့်

ို သတ့်မှတ့်ခ

န့််းမောထရ်းမှ ်းမ ော်းအန

အရောရှိအပ စ့် အမိန့်ို့ထက

ီ်းက

့်အရပ စ့်ထစ မှတ့်ြုတင့်

ောင့််း သိုို့မဟုတ့် အ

စီမခန့်ခ
ို့ ွမှုနည့််းလမ့််းအရ အထရ်းယပခင့််းတိုို့

ပခင့််းနှင့် သ

့်နှင့်

ြ့်ပခင့််း၊

့်အရပ စ့်ထစ၊ တိုင့်က

သိုို့မဟုတ့် မှတ့်ြုတင့်ပြည့်သူ့
့်နာထစောင့်

န့််းမောထရ်းက

င့်ဝတ့်သိ ခောနှင့် သ ့်ဆိုင့်ထသော စည့််း မ့််းခ

ိုယ့်တိုင့်ထတွွဲ့ရှိခ
လို

့် ဝန့်က ်းီ ဌောန၏လမ့််းညွှန့်ခ

့်ပခင့််း၊

န့််းမောထရ်းမှ ်းနှင့် မှတ့်ြုတင့်ပြည့်သူ့

ထစောင့် ိန့််းရမည့်

့်ပခင့််း၊

့်နှင့်အညီ ထဆောင့်ရွ

့်မှ သင့်ထလ ော့်သတစ့်ဦ်း

့်ပခင့််း၊

ို မှတ့်ြုတင့်

ုတ့်ပြန့်၍ ခန့်ို့အြ့်ပခင့််း၊ လုြ့်ငန့််းတောဝန့် သတ့်မှတ့်

့်တမ့််းသတ့်မှတ့်ပခင့််း၊

မှတ့်ြုတင့်လ ့်မှတ့် ထလျှော ့်

ော်းပခင့််းနှင့်စြ့်လ ဉ့််း၍ မှတ့်ြုတင့်လ ့်မတ
ှ ့်

ုတ့်ထြ်းပခင့််း

သိမ
ုို့ ဟုတ့် ပငင့််းြယ့်ပခင့််း၊
( ဇ ) မှတ့်ြုတင့်အရောရှိ

တင့်ပြလောသည့် မှတ့်ြုတင့်လ ့်မှတ့် သ ့်တမ့််းတို်းပခင့််း ို ခွင့်ပြြိုပခင့််း

သိမ
ုို့ ဟုတ့် ပငင့််းြယ့်ပခင့််း၊
( စ ) မှတ့်ြုတင့်လ
လောမှုမ ော်း
(ည)

့်မှတ့် ြ

့်စီ်းပခင့််း သိုို့မဟုတ့် ထြ ော

ိုစိစစ့်၍ မှတ့်ြုတင့်လ

ဝန့်က

ီ်းဌောန

ညွှန့်က

အ

ြိုိ ်းပြြိုလုြ့်ငန့််းတိုို့

့်မှတ့် မိတတ မှန့်

ော်းထသော ပြည့်သူ့
ို ထဆောင့်ရွ

့်ပခင့််း၊

့်ဆ ု်းပခင့််းအတွ

့် ထလျှော

့်

ော်း

ုတ့်ထြ်းပခင့််း၊

န့််းမောထရ်းထစောင့်ထရှော

့်မှုလုြ့်ငန့််းနှင့် ပြည့်သူ့

5
( ဋ ) ပြည့် တ ွ င့််း၊ ပြည့် ြ အစို်း ရမဟုတ ့် ထ သော အ ွ ွဲ့အစည့််း မ ော်းနှ င့် ပြည့် သ ူ့
ထစောင့်ထရှော

့်မှုလုြ့်ငန့််းမ ော်း

ြ်းထြါင့််းထဆောင့်ရွ
(ဌ)

ို ဝန့်က

့်သည့်

ီ်းဌောန၏ခွင့်ပြြိုခ

ိစစရြ့်မ ော်း

ပြည့်တွင့််း၊ ပြည့်ြ ြညောရှင့်မ ော်း၏ အ
သထဘောတညီခ

( ဍ ) မှတ့်ြုတင့်

့်ပ င့် ထဆောင့်ရွ

ို ဝန့်က

့်ပ င့် ြ်းထြါင့််းထဆောင့်ရွ

မှတ့်ြုတင့်လ

အညီလိုအြ့်ထသော

ိစစရြ့်မ ော်း

ို ဝန့်က

ီ်းဌောန၏

့်ပခင့််း၊

်းနှင့် မှတ့်ြုတင့်ခ၊ မှတ့်ြုတင့်လ

့်မှတ့် မိတတ မှန့်

့်ပခင့််းနှင့်

ီ်းဌောနသိုို့ အစီရင့်ခ တင့်ပြပခင့််း၊

န့််းမောထရ်းမှ ်း သိမ
ုို့ ဟုတ့် မှတ့်ြုတင့် ပြည့်သူ့

ထြ်းထဆောင့်ရမည့် နှစ့်စဉ့်ထက

န့််း မောထရ်း

တ
ု ့်ထြ်းခတိုို့

န့််းမောထရ်းက
့်မှတ့် သ

ီ်းက

ြ့်မ ော်း

့်တမ့််းတို်းပမြှင့်ခ၊

ို သတ့်မှတ့်ပခင့််း၊

( ဎ ) လိုအြ့်ထသော လုြ့်ငန့််းအ ွွဲ့မ ော်း ွွဲ့စည့််းပခင့််းနှင့် ယင့််းတိုို့၏တောဝန့်နှင့် လုြ့်ြိုင့်ခွင့်မ ော်း

ို

သတ့်မှတ့်ပခင့််း၊
(ဏ) ဝန့်က

ီ်းဌောန

အခါအော်းထလ ော့်စွော ထြ်းအြ့်ထသော တောဝန့်မ ော်း

ို

မ့််းထဆောင့်ပခင့််း။

အခန့််း(၆)
ရကာင့်စီဝင့်အပ စ့်မှ ြ့်စပခင့််း၊ နတ့်ထက့်ပခင့််းနှင့် ပ ည့်စက့်ခန့့််ထာ်းပခင့််း
၁၀။
ထ

ဝန့်က

ီ်းဌောနသည့် ထအော

့်ြါအထက

ောင့််းတစ့်ရြ့်ရြ့်ထြေါ်ထြါ

့်လောသည့် ထ

ောင့်စီဝင့် တစ့်ဦ်းဦ်း

ို

ောင့်စီဝင့်အပ စ့်မှ ရြ့်စရမည့် (

)

(ခ)

ွယ့်လွန့်ပခင့််း၊
သောသနာထဘောင့်သိုို့ အငမ

( ဂ ) မိမဆ
ိ နဒအရ နုတ့်

၁၁။

(ဃ)

အ

(င)

စိတ့်

ထ

ပ ည့်စွ
၁၂။

ောင့်စီဥ
့်ခန့်ို့

ဝန့်က

ွ

်းထပြောင့််းဝင့်ထရော

ပ့် ခင့််း၊

င့်စောရိတတနှင့်သ ့်ဆိုင့်ထသော ပြစ့်မှုတစ့်ရြ့်ရြ့်ပ င့် တရော်းရု်း
န့််းမောထရ်းခ ြိုိ ွဲ့ယွင့််းသဟု မှတ့်ခ
ကဋ္ဌသည့် ြုေ့်မ ၁၀ ြါ အထက

ော်းနိုင့်ရန့် ဝန့်က

သ

ြုေ့်မ ၁၂ အရ ပ ည့်စွ
ုန့်ဆု်းခ န
ိ ့်အ

ောင့် ထ

ပြစ့်ေဏ့်ခ မှတ့်ခရပခင့််း၊
မှတ့်ခ

့်ပြြိုပခင့််း။

ောင့်စီဝင့်ထနရော လစ့်လြ့်လျှင့်

ီ်းဌောနသိုို့ တင့်ပြရမည့်။

ီ်းဌောနသည့် ြုေ့်မ ၁၁ အရ တင့်ပြခ

့်တမ့််း

့်ထြ်းြိုင့်ခွင့်ရှိသ

ောင့််းတစ့်ရြ့်ရြ့်ထက

ိုယ့်စော်းလှယ့်အမည့်စောရင့််းထတောင့််းခ၍ ပ ည့်စွ
၁၃။

ပ့် ခင့််း၊

ခ
့် န့်ို့

့်

ိုလ

့်ခန့်ို့

ော်းပခင့််းခရထသော ထ

့်ခရရှိလျှင့် သ

့်ဆိုင့်ရောအ ွွဲ့အစည့််း

မှ

ော်းရမည့်။
ောင့်စဝ
ီ င့်၏သ ့်တမ့််းသည့်

န့်ရှိသည့် ထ

ောင့်စီ

ိမ့်ထခေါ်ယ

င့််းြ

ိသောပ စ့်သည့်။
အခန့််း(၇)
ရကာင့်စီအစည့််းအရဝ်းမျာ်းကျင့််းြပခင့််း

၁၄။

ထ

ောင့်စီဥ

(

)

ထ

ကဋ္ဌသည့်ောင့်စီ၏ ြုမှန့်အစည့််းအထဝ်းမ ော်း

ရမည့်။

ို အနည့််းဆု်း တစ့်နှစ့်လျှင့်တစ့်က

6
(ခ)

ထ

ောင့်စီဝင့်ဦ်းထရ

အ
၁၅။

ထ

့်ဝ

့်ထ

ော့်

အစည့််းအထဝ်းထခေါ်ယ

်းအစည့််းအထဝ်း သိုို့မဟုတ့် အထရ်းထြေါ်အစည့််းအထဝ်း

ောင့်စီ၏ ြုမှန့်အစည့််းအထဝ်းမ ော်းနှင့် အ

င့််းြထြ်းရန့် တင့်ပြလျှင့်
ို ထခေါ်ယ

်းအစည့််းအထဝ်း သိုို့မဟုတ့် အထရ်းထြေါ်အစည့််းအထဝ်း

တိတ
ုို့ ွင့် ထ ောင့်စီဥ ကဋ္ဌ သိမ
ုို့ ဟုတ့် ေုတိယဥ ကဋ္ဌ အြါအဝင့် ထ ောင့်စီဝင့်ဦ်းထရ
အစည့််းအထဝ်းအ
၁၆။

ထ

ထဆောင့်ရွ

ထပမော

င့််းြရမည့်။

့်ဝ ့်ထ

ော့်တ ့်ထရော ့်လျှင့်

့်သည့်။

ောင့်စီ၏ ြုမှန့်အစည့််းအထဝ်းမ ော်းနှင့် အ ်းအစည့််းအထဝ်း သိမ
ုို့ ဟုတ့် အထရ်းထြေါ်အစည့််းအထဝ်း၏
့်ခ

့် အစီရင့်ခစော

ုိ ဝန့်က

ီ်းဌောနသိုို့ တင့်ပြရမည့်။
အခန့််း(၈)
မှတ့်ြတင့်ပခင့််း

၁၇။

မှတ့်ြုတင့်လ

မှတ့်ြုတင့်အရောရှိ
၁၈။

့်မှတ့်ရယလိုသည့်
သတ့်မှတ့်ခ

န့််းမောထရ်းမှ ်း သိုို့မဟုတ့် ပြည့်သူ့

့်နှင့်အညီ ထလျှော

့်

မှတ့်ြုတင့်အရောရှိသည့် ြုေ့်မ ၁၇ အရ ထလျှော

န့််းမောထရ်းက

ီ်းက

ြ့်သည့်

ော်းနိုင့်သည့်။
့်

ော်းခ

့်

ို လ

့်ခရရှိလျှင့် သတ့်မှတ့်ခ

့်

မ ော်းနှင့် ညီညတ
ွ ့်ပခင့််း ရှိမရှိ စိစစ့်ငြီ်း(

)

(ခ)
၁၉။

ညီညတ
ွ ့်မှုရှိြါ

ထ

ညီညတ
ွ ့်မှုမရှိြါ

ောင့်စီသုို့ိ တင့်ပြရမည့်။
ပြန့်လည့်ပြင့်ဆင့်ထလျှော

ထ

ောင့်စီသည့် ြုေ့်မ ၁၈၊ ြုေမ
့် ခွ (

(

)

(ခ)

မှတ့်ြုတင့်လ

့်မှတ့်

့်

) အရ တင့်ပြခ

ော်းရန့် ညွှန့်က
့်

ော်းရမည့်။

ို စိစစ့်ငြီ်း-

ုတ့်ထြ်းပခင့််း သိမ
ုို့ ဟုတ့် ပငင့််းြယ့်ပခင့််း ပြြိုနိုငသ
့် ည့်။

မှတ ့်ြ ုတ င့်လ

့် မှ တ ့်

ုတ ့်ထ ြ်းရန့် ဆ ု ်း ပ တ့် ြါ

ထြ်းသွင့််းငြီ်းထက

ောင့််း အထ

ော

့်အ

သတ့် မှ တ ့်ထ သော မှ တ ့်ြ ုတ င့်ခ

ော်းပ င ့် တင့်ပြလောလျှင့် မှတ့်ြ ုတင့်လ

ို

့်မှတ့်

ုတ့်ထြ်းရမည့်။
(ဂ)

မှတ့်ြုတင့်လ
ထလျှော

၂၀။

့်

မှတ့်ြုတင့်လ

့် မှတ့်

ော်းသ
့်မှတ့်သ

ုတ့်ထြ်းရန့် ပငင့််းြယ့်ြါ

စောပ င့် အထက

ောင့််းက

ခိုင့်လုထသော အထက

ောင့််းပြခ

့်ပ င့်

ော်းရမည့်။

့်တမ့််းသည့် မှတ့်ြ ုတင့်လ

့်မှတ့်

ုတ့်ထြ်းသည့် ထနို့မှစ၍ သ ု်းနှစ့်

ပ စ့်သည့်။
၂၁။

မှတ့်ြုတင့်

န့််းမောထရ်းမှ ်း သိုို့မဟုတ့် မှတ့်ြုတင့်ပြည့်သူ့

န့််းမောထရ်းက

ီ်းက

ြ့်သည့် မှတ့်ြုတင့်

လ ့်မှတ့်သ ့်တမ့််းမ န
ု ့်ဆု်းမီ သု်းလက ိြိုတင့်၍ မှတ့်ြုတင့်လ ့်မှတ့်သ တ
့် မ့််းတိ်းု ထြ်းရန့် မှတ့်ြတ
ု င့်
အရောရှိ
၂၂။

သတ့်မှတ့်ခ

့်မ ော်းနှငအညီ
့်
ထလျှော

့်

ော်းနိုင့်သည့်။

မှတ့်ြုတင့်အရောရှိသည့် ြုေ့်မ ၂၁ အရ ထလျှော
(

)

မိမထ
ိ တွွဲ့ရှိခ

့်မ ော်း

ို သထဘော

့်

ော်းမှတ့်ခ

ော်းခ

့်

ို စိစစ့်ငြီ်း -

့်နှင့်အတ ထ

ောင့်စီသိုို့ တင့်ပြရမည့်။

7
(ခ)

ထ

ောင့်စီ

သ

့်တမ့််းတို်းပမြှင့်ထြ်းရန့် ခွင့်ပြြိုလျှင့်ထသော့်လည့််းထ

ထြ်းရန့်ပငင့််းြယ့်ထက
ထဆောင့်ရွ
(ဂ) ထ

ောင့််း ဆု်းပ တ့်လျှင့်ထသော့်လည့််းထ

ောင့််း၊ သ

့်တမ့််းတို်းပမြှင့်

ောင့််း ယင့််းဆု်းပ တ့်ခ

့်နှင့်အညီ

့်ရမည့်။

ောင့်စီ၏ ဆု်းပ တ့်ခ

(၁) မှတ့်ြုတင့်လ

့်အရ-

့်မှတ့် သ

့်တမ့််းတို်းပမြှငထြ်းရန့်
့်
ခွင့်ပြြိုလျှင့် မှတ့်ြုတင့်လ

့်မှတ့်

သ ့်တမ့််းတို်းပမြှင့်ခ ထြ်းသွင့််းထစငြီ်း မှတ့်ြုတင့်လ ့်မှတ့်သ ့်တမ့််း တို်းပမြှင့်ထြ်းရမည့်။
(၂) မှတ ့်ြ ုတ င့်လ
အထက

့် မှ တ ့် သ

ောင့််းပြခ

့်တ မ့် ်း တိ ု်း ပမြှ င့် ထြ်းရန့် ပငင့််း ြယ့် ြါ

့်ပ င့် ထလျှော

့်

ော်းသ

စောပ င့် အထက

ောင့််းက

ခိ ု င့် လ ုထ သော
ော်းရမည့်။

အခန့််း(၉)
မှတ့်ြတင့်လက့်မှတ့် ြျက့်စီ်းပခင့််းနှင့် ရြျာက့်ဆ်းပခင့််း
၂၃။
လ

မှတ့်ြုတင့်
့်မှတ့် ြ

သတ့်မှတ့်ခ
၂၄။

န့််းမောထရ်းမှ ်း သိမ
ုို့ ဟုတ့် မှတ့်ြုတင့် ပြည့်သူ့

့်စီ်းလျှင့်ပ စ့်ထစ၊ ထြ ော

န့််းမောထရ်းက

့်ဆု်းလျှင့်ပ စ့်ထစ မှတ့်ြုတင့်လ

့်မ ော်းနှင့်အညီ မှတ့်ြုတင့်အရောရှိ

ထလျှော

့်

ီ်းက

ြ့်သည့် မှတ့်ြုတင့်

့်မှတ့် မိတတ မှန့်

ုတ့်ထြ်းရန့်

ော်းနိုင့်သည့်။

မှတ့်ြုတင့်အရောရှိသည့်(

)

ြုေ့်မ ၂၃ အရ ထလျှော ့်
နှငအ
့် တ ထ

(ခ)

ထ

ောင့်စီ

ော်းခ

့်

ို စိစစ့်ငြီ်း မိမိထတွွဲ့ရှိခ

့်မ ော်း

ို သထဘော

ော်းမှတ့်ခ

့်

ောင့်စီသိုို့ တင့်ပြရမည့်။
မှတ့်ြုတင့်လ

သအော်း မှတ့်ြုတင့်လ

့်မှတ့် မိတတ မှန့်

့်မှတ့်မိတတ မှန့်

( ဂ ) ြုေ့်မခွ (ခ) အရ မှတ့်ြုတင့်လ
ထ ော့်ပြထရ်းသွင်း့်

ုတ့်ထြ်းရန့် ဆု်းပ တ့်ြါ

ထလျှော

့်

ော်း

ုတ့်ထြ်းရမည့်။

့်မှတ့်မိတတ မှန့်

ုတ့်ထြ်းထက

ောင့််း မှတ့်ြုတင့်စောရင့််းတွင့်

ော်းရမည့်။
အခန့််း(၁၀)
လြ့်ငန့််းအ ွဲ့မျာ်း ွဲ့စည့််းပခင့််း

၂၅။

ထ
(

ောင့်စီသည့်) မိမိလုြ့်ငန့််းတောဝန့်မ ော်း

ို ထ

ြွန့်စွောထဆောင့်ရွ

့်နင
ို ့်ထရ်းအတွ

့် ထ

ောင့်စဝ
ီ င့်အနည့််းဆု်း

တစ့်ဦ်းနှင့် သင့်ထလ ော့်သမ ော်းြါဝင့်ထသော ထအော ့်ြါလုြ့်ငန့််းအ ွွဲ့မ ော်း ို အမိန့်ထ
ို့ က

ော့်ပငောစော

ုတ့်ပြန့်၍ ွွဲ့စည့််းတောဝန့်ထြ်းအြ့်နိုင့်သည့်(၁) ဘဏ္ဍောထရ်း က

ီ်းက

ြ့်မှုအ ွွဲ့၊

(၂) ရန့်ြထ
ု ငွရှောထ ွထရ်း လုြ့်ငန့််းအ ွွဲ့၊
(၃) ပြည့်သူ့

န့််းမောထရ်း ထစောင့်ထရှော

့်မှု လုြ့်ငန့််းမ ော်း ညြှိနိှုင်း့် က

လုြ့်ငန့််းအ ွွဲ့၊
(၄) ထလ

င့်ြညောထြ်းထရ်း လုြ့်ငန့််းအ ွွဲ့၊

(၅) ပြန့်က

ော်းထရ်းနှင့် ဆ

့်သွယ့်ထရ်းလုြ့်ငန့််းအ ွဲ့ွ ။

ီ်းက

ြ့်

ွြ့်

ထရ်း

8
(ခ)

ြုေ့်မခွ (

) အရ ွွဲ့စည့််းထသော လုြ့်ငန့််းအ ွွဲ့မ ော်း

ိုလိုအြ့်ြါ

ပြင့်ဆင့် ွွဲ့စည့််းပခင့််း

သိမ
ုို့ ဟုတ့် အပခော်းလုြ့်ငန့််းအ ွွဲ့မ ော်း တို်းခ ွဲ့ ွွဲ့စည့််းပခင့််း ပြြိုနိုငသ
့် ည့်။
( ဂ ) နိုင့်ငဝန့်

မ့််းမဟုတ့်သည့် လုြ့်ငန့််းအ ွွဲ့ဝင့်မ ော်း၏ စရိတ့်နှင့်ခ ်းီ ပမြှင့်ထငွမ ော်း

ို သတ့်မှတ့်

နိုငသ
့် ည့်။
(ဃ)

ြုေမ
့် ခွ (ဂ) အရ သတ့်မှတ့်ထသော စရိတ့်နှင့် ခ ်းီ ပမြှငထငွ
့် မ ော်း

ို ထ

ောင့်စီ၏ ရန့်ြထ
ု ငွမှ

ခရမည့်။
(င)

လုြ့်ငန့််းအ ွွဲ့ဝင့်အပ စ့်မှ ရြ့်စပခင့််း၊ နုတ့်
ခန့်ို့

ော်းပခင့််းတိုို့

ို သတ့်မှတ့်ခ

ွ

့်ပခင့််း သိုို့မဟုတ့် လစ့်လြ့်ထနရော ပ ည့်စွ

့်နှင့်အညီ ထဆောင့်ရွ

့်

့်ရမည့်။

အခန့််း(၁၁)
ဘဏ္ဍာ န့်ြရင လက့်ခပခင့််းနှင့် သ်းစပခင့််း
၂၆။

ထ

ောင့်စီသည့် ပြည့်တ ွင့််းရှိအစို်း ရ မဟုတ ့်ထသော အ ွ ွဲ့ အစည့််း မ ော်းနှင့် အလှ ရှင့်မ ော်း

အလှ ထငွမ ော်း၊ ြစစည့််းမ ော်းနှင့် အပခော်းအ
၂၇။
အ

ထ

အညီမ ော်း

ို လ

မှ

့်ခရယနိုင့်သည့်။

ောင့်စီသည့် ပြည့်ြရှိ အ ွွဲ့အစည့််းမ ော်းနှင့် အလှ ရှင့်မ ော်း မှ အလှ ထငွမ ော်း၊ ြစစည့််းမ ော်းနှင့်အပခော်း

အညီမ ော်း

ို ဝန့်က

၂၈။

ထ

ညွှန့်က

ော်းခ

၂၉။

ထ

ောင့်စီသည့်-

(

)

ီ်းဌောန၏ ခွင့်ပြြိုခ

့်ပ င့် လ

ောင့်စီသည့် မိမိ၏ရထငွနှင့် သု်းထငွမ ော်း
့်မ ော်းနှင့်အညီ လ

ို တည့်ဆဘဏ္ဍောထရ်းဆိုငရ
့် ော စည့််းမ ဉ့််းစည့််း

့်ခပခင့််း၊ သု်းစွပခင့််းနှင့် စောရင့််း

မိမိ၏ ရထငွ၊ သု်းထငွမ ော်း

ို ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ့်

ဥြထေအရ အသိအမှတ့်ပြြို
( ခ)

့်ခရယနိုင့်သည့်။

စောရင့််းစစ့်အစီရင့်ခစော

ိန့််းသိမ့််း

မ့််း၊

ော်းရှိပခင့််းမ ော်း ပြြိုလုြ့်ရမည့်။

ုန့်ဆု်းသည့်အခါ ပမန့်မောနိုင့်ငစောရင့််းထ

ောင့်စီ

ော်းသည့် ပြင့်ြစောရင့််းစစ့် ငှော်းရမ့််း၍ စစ့်ထဆ်းရမည့်။

ုိ ဝန့်က

ီ်းဌောနသိုို့ ထဆောလ င့်စွော တင့်ပြရမည့်။
အခန့််း(၁၂)

မှတ့်ြတင့်ကျန့််းမာရ ်းမှ ်းနှင့် မှတ့်ြတင့်ပြည့်သူ့ကျန့််းမာရ ်းကကီ်းကကြ့်၏ တာဝန့်နှင့်
အခင့်အရ ်းမျာ်း
၃၀။

(

)

မှတ့်ြုတင့်

န့််းမောထရ်းမှ ်း သိမ
ုို့ ဟုတ့် မှတ့်ြုတင့်ပြည့်သူ့

(၁) ဤဥြထေနှင့် ဤဥြထေအရ
စည့််း
လို

ုတ့်ပြန့်

န့််းမောထရ်းက

ီ်းက

ြ့်သည့်-

ော်းထသော နည့််းဥြထေမ ော်း၊ စည့််းမ ဉ့််းနှင့်

မ့််းမ ော်း၊ အမိနထ
့်ို့ က ော့်ပငောစော၊ အမိန၊့်ို့ ညွှန့်က ော်းခ

့်နှင့် လုြ့် ု်းလုြန
့် ည့််းမ ော်း

့်နာရမည့်။

(၂) ထ

ောင့်စီ

သတ့်မှတ့်ထသော နှစ့်စဉ့်ထက

(၃) ထ

ောင့်စီ

သတ့်မှတ့်သည့် မှတ့်ြုတင့်

န့််းမောထရ်းမှ ်း သိမ
ုို့ ဟုတ့် မှတ့်ြတ
ု င့်

န့််းမောထရ်းက

င့် ဝတ့်သိ

ပြည့်သ ူ့

ိန့််းရမည့်။

ီ်း က

ြ့်ဆိုင့်ရော

်း

ို ထြ်းထဆောင့်ရမည့်။
ခောမ ော်း

ို လို

့်နာထစောင့်

ို
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(၄) ပြည့်သူ့
ထလ

န့််းမောထရ်း ထစောင့်ထရှော

့်မှုလုြ့်ငန့််းမ ော်းထဆောင့်ရွ

င့်ခသည့် ြညောရြ့်နှင့်အညီ ပြည့်သလ

ု

ို

့်ရောတွင့် မိမိတိုို့သင့်ယ

န့််းမောထရ်းထစောင့်ထရှော

့်မှု

ထြ်းရမည့်။
(ခ)

မှတ့်ြုတင့်
(၁) ထ

န့််းမောထရ်းမှ ်း သိမ
ုို့ ဟုတ့် မှတ့်ြုတင့်ပြည့်သူ့

ောင့်စီ၏လုြ့်ငန့််းမ ော်း တို်းတ

န့််းမောထရ်း က

့်ထအောင့်ပမင့်ထစထရ်းအတွ

့် ထ

ီ်းက

ြ့်သည့်-

ောင့်စီသိုို့ အက

ပြြို

တင့်ပြနိုင့်သည့်။
(၂) မိမ၏
ိ နစ့်နာခ

့်မ ော်း

(၃) ထ

ဉောဏ့် ရယခွင့်ရှိသည့်။

ောင့်စီ၏အက

ို ထ

ောင့်စီသိုို့ တင့်ပြခွင့်ရှိသည့်။

(၄) ထ ောင့်စီဝင့်အပ စ့် ထရွ်းခ ယ့်တင့်ထပမြှော ့်မှုတွင့် ဆနဒမထြ်းြိုင့်ခွင့်နှင့် ထ ောင့်စီဝင့်အပ စ့်
ထရွ်းခ ယ့်တင့်ထပမြှော

ခ
့် ြိုငခ
့် ွင့်ရှိသည့်။
အခန့််း(၁၃)

စီမခန့့််ခရ ်းနည့််းလမ့််းအ အရ ်းယပခင့််း
၃၁။

ထ

ောင့်စီသည့် မှတ့်ြုတင့်

တစ့်ဦ်းဦ်း

ြုေ့်မ ၃၀၊ ြုေ့်မခွ (

စစ့်ထဆ်းထတွွဲ့ရှိလျှင့်ပ စ့်ထစ၊ အ
ပြစ့်ေဏ့်ခ မှတ့်ပခင့််းခရထက

န့််းမောထရ်းမှ ်း သိမ
ုို့ ဟုတ့် မှတ့်ြုတင့် ပြည့်သူ့

) ြါ တောဝန့်တစ့်ရြ့်ရြ့်
င့်စောရိတတနှင့် သ

ို လို

့်နာထစောင့်

န့််းမောထရ်းက

ိန့််းရန့် ြ

့်

ွ

ီ်းက
့်ထက

ြ့်
ောင့််း

့်ဆိုင့်ထသော ပြစ့်မှုတစ့်ရြ့်ရြ့်ပ င့် တရော်းရု်းတစ့်ခုခု

ောင့််း သိရှိလျှင့်ပ စ့်ထစ ထအော

့်ြါစီမခန့်ို့ခွမှုဆိုင့်ရော နည့််းလမ့််းတစ့်ရြ့်ရြ့်ပ င့်

အထရ်းယနိုငသ
့် ည့်(

)

(ခ)

သတိထြ်းပခင့််း၊
မှတ့်ြုတင့်လ

့်မှတ့်

ို

ောလအ

( ဂ ) မှတ့်ြုတင့်လ

့်မှတ့်

ို ြယ့်

န့်ို့အသတ့်ပ င့် ရုြ့်သိမ့််းပခင့််း၊

့်ပခင့််း။
အခန့််း(၁၄)
အယခပခင့််း

၃၂။

ထ

ောင့်စီ

ြုေ့်မ ၃၁ အရ ခ မှတ့်သည့် အထရ်းယမှု

ြုေ့်မ ၂၂၊ ြုေ့်မခွ (ခ) တိအ
ုို့ ရ ခ မှတ့်သည့်ဆု်းပ တ့်ခ
ယင့််းဆု်းပ တ့်ခ
၃၃။

ဝန့်က

့်ခ မှတ့်သည်ထ
့် နို့မှ ရ

ီ်းဌောနသည့် ြုေ့်မ ၃၂ အရ အယခမှုနှင့်စြ့်လ ဉ့််း၍ ထ

ြုေ့်မ ၃၃ အရ ဝန့်က

ပ စ့်သည့်။

့် တစ့်ရြ့်ရြ့်

့်ထြါင့််း ၆၀ အတွင့််း ဝန့်က

အတည့်ပြြိုပခင့််း၊ ပြင့်ဆင့်ပခင့််း သိမ
ုို့ ဟုတ့် ြယ့်
၃၄။

ထ
ို သော့်လည့််းထ

ီ်းဌောန၏ ဆ ု်းပ တ့်ခ

ောင့််း၊ ြုေမ
့် ၁၉၊ ြုေ့်မခွ (ဂ) နှင့်

ိုထသော့်လည့််းထ ောင့််း မထ

နြ့်သသည့်

ီ်းဌောနသိအ
ုို့ ယခနိုင့်သည့်။
ောင့်စီ

ခ မှတ့်သည့် ဆု်းပ တ့်ခ

့်

့်ပခင့််း ပြြိုနိုငသ
့် ည့်။
့်သည့် စီမ ခန့်ို့ခွ ထရ်း နည့််းလမ့််းအရ အငြီ်းအပြတ့်

ို
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အခန့််း(၁၅)
အရထရထ
၃၅။

ဦ်းစီ်းဌောနသည့် ထ

၃၆။

နိုင့်င ဝန့်

မ့််းမဟုတ့်ထသော ထ

ဘဏ္ဍောရန့်ြုထငွမှ
၃၇။

ထ

ထဆောင့်ရွ
၃၈။

ောင့်စီ၏ရ်းု လုြ့်ငန့််းမ ော်း

ောင့်စီဝင့်မ ော်းအတွ

့်ရမည့်။

့် စရိတ့်နှင့်ခ ်းီ ပမြှင့်ထငွမ ော်း

ို ထ

ောင့်စီ၏

့်ြိုင့်ခွင ့်၊ စဉ့်ဆ

့်မပြတ့်

ခရမည့်။

ောင့်စီသည့်

ိုယ့်ြိုင့်အမည့်၊

ိုယ့်ြိုင့်တ ဆိြ့်ပ င ့် ထဆောင့်ရွ

့်ြိုင့်ခွင၊့် တရော်းစွဆိုနိုင့်ခွငန
့် ှင့် တရော်းစွဆိုခနိုင့်ခွင့် ရှိထစရမည့်။

ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန့််းခ
(

ို စီမထဆောင့်ရွ

)

ဝန့်က
ဝန့်က

ို အထ

ောင့်အ

ည့်ထ ော့်ထဆောင့်ရွ

ီ်းဌောနသည့် နည့််းဥြထေ၊ စည့််းမ ဉ့််းနှင့် စည့််း

တညီခ
(ခ)

့်မ ော်း

့်ပ င့်

့်ရောတွင့်-

မ့််းမ ော်း

ို အစို်းရအ ွွဲ့၏ သထဘော

ုတ့်ပြန့်နိုငသ
့် ည့်။

ီ်းဌောနသည့် အမိန့်ထ
ို့ က

ော့်ပငောစော၊ အမိန့်၊ို့ ညွှန့်က

ော်းခ

့်နှင့် လုြ့် ု်းလုြ့်နည့််းမ ော်း

ို

ုတ ့်ပ ြန့်နိ ုင ့် သ ည့် ။
( ဂ ) ဦ်းစီ်းဌောနနှင့်ထ
အမိန့်ို့၊ ညွှန့်က

ောင့်စီတိုို့သည့် ဝန့်က
ော်းခ

့်နှင့် လုြ့်

ီ်းဌောန၏သထဘောတညီခ

ု်းလုြ့်နည့််းမ ော်း

ို

့်ပ င့် အမိန့်ို့ထက

ော့်ပငောစော၊

ုတ့်ပြန့်နိုင့်သည့်။

ပြည့်ထ ောင့်စုသမမတပမန့်မောနိုင့်ငထတော့် ွွဲ့စည့််းြုအထပခခဥြထေအရ

ျွန့်ုြ့်လ ့်မှတ့်ထရ်း ို်းသည့်။

(ြ)ု ဝင့််းပမင့်
နိုငင
့် ထတော့်သမမတ
ပြည့်ထ

ောင့်စုသမမတပမန့်မောနိုင့်ငထတော့်

