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အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်ာ ထေရဝါဒဗိုဒ ဓသာသနာပြြုတက္ကသ ိုလ်ဥြထဒ 

(၂၀၁၈ ခိုနစှ၊် ပြည်ထောငစ်ိုလွှတထ်တာ်ဥြထဒအမှတ ်၃၅။) 

၁၃၈၀ ပြည့််နစှ၊် နတထ်တာ်လဆန််း ၄ ရက္် 

(၂၀၁၈ ခိုနစှ၊် ဒဇီငဘ်ာလ ၁၁ ရက္်) 

ပြည်ထောငစ်ိုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထဒက္ ို ပြဋ္ဌာန််းလ ိုက္်သည်။ 

 

အခန််း (၁) 

အမည်နငှ့်် အဓ ြပာယထ် ာ်ပြချက္ ်

၁။ ဤဥြထဒက္ ို အပြည်ပြညဆ် ိုငရ်ာ ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြုတက္က သ ိုလ်ဥြထဒ ဟို ထ ေါ်တွငထ်စရမည်။ 

၂။ ဤဥြထဒတွငြ်ါရ  ထသာ ထအာက္်ြါစက္ာ်းရြ်မ ာ်းသည ်ထ ာပ်ြြါအတ ိုင််း အဓ ြပာယ်သက္်ထရာက္် ထစရမည်- 

(က္) တက္ကသ ိုလ ်ဆ ိုသည်မ ာ အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်ာ ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြုတက္က သ ိုလ်က္ ို ဆ ိုသည်။ 

( ) ထေရဝါဒ ဆ ိုသည်မ ာ ြေမသင်္ဂ ါယနာမ  ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာအေ  သင်္ဂါယနာထပ ာက္်တန ်တငေ်ာ်းထသာ ြါဠ ထတာ်၊ 

အဋ္ဌက္ော၊ ဋကီ္ာ အစရ  သည့်် ဗိုဒဓထဟာကက္ာ်းထတာ်မူ  ့်သည်မ ာ်းက္ ို ထပြာင််းလ မှုမရ  ဘ  သန် ့်ရ င််းစွာ တည်တ ့်ထစရန ်

ေ န််းသ မ််းော်းသည့်် ြ ဋက္တ်ထတာ်လာ ထ ာ်ပြ  က္်မ ာ်းက္ ို ဆ ိုသည်။ 

(င်္) ဩဝါဒါစရ ယအ   ွဲ့ ဆ ိုသည်မ ာ တက္ကသ ိုလ်၏ လိုြ်ငန််းမ ာ်းန င့််စြ်လ ဉ်း၍ ဩဝါဒ  ီ်းပမြှင့််န ိုငရ်န ်ဤဥြထဒအရ 

 ွ ွဲ့စည််းသည့်် အပြည်ပြညဆ် ိုငရ်ာ ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြုတက္က သ ိုလ် ဩဝါဒါစရ ယ အ ွ ွဲ့က္ ို ဆ ိုသည်။ 

(ဃ) အစ ို်းရအ   ွဲ့ ဆ ိုသည်မ ာ ပြည်ထောငစ်ိုသမမတပမနမ်ာန ိုငင် ထတာ် ပြည်ထောငစ်ိုအစ ို်းရအ ွ ွဲ့က္ ို ဆ ိုသည်။ 

(င) ဝန်ကက္ီ်းဌာန ဆ ိုသည်မ ာ သာသနာထရ်းန င့်် ယဉထက္ ်းမှုဝနက်က္ီ်းဌာနက္ ို ဆ ိုသည်။ 

(စ) ထက္ာငစ် ီဆ ိုသည်မ ာ ဤဥြထဒအရ  ွ ွဲ့စည််းသည့်် အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်ာ ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြု 

တက္ကသ ိုလ်ထက္ာငစ်ကီ္ ို ဆ ိုသည်။ 

(ဆ) ဝန်ေမ််း   ွဲ့စည််းြ ို ဆ ိုသညမ် ာ အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်ာ ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြုတက္က သ ိုလ်ဝနေ်မ််း  ွ ွဲ့စည််းြ ိုက္ ို 

ဆ ိုသည်။ 

 

အခန််း (၂) 

အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်ာ ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြုတက္ကသ ိုလ ်တည်ထောငပ်ခင််း 

၃။ အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်ာ ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြုတက္က သ ိုလ်ဥြထဒ (န ိုငင် ထတာ် ထအ်း  မ််းသာယာထရ်းန င့်် 

 ွ ွဲ့ ဖ  ြု်းထရ်းထက္ာငစ်ဦြထဒ အမ တ် ၁၀/၉၈)ပ င့်် တည်ထောင ် ့်သည့်် တက္ကသ ိုလ်က္ ို ဤဥြထဒအရ ဆက္်လက္ေ်ာ်းရ  ရမည။် 

၄။ တက္ကသ ိုလ်သည် ထအာငလ်က္်မ တ်၊ ဒြီလ ိုမာလက္်မ တ်၊ ဘွ ွဲ့၊ မဟာဘွ ွဲ့၊ ြါရင်္ူဘွ ွဲ့ န င့်် တက္ကသ ိုလ်ြညာ ဆ ိုငရ်ာ 

င်္ိုဏေ်ူ်းထဆာငြ်ါရင်္ူဘွ ွဲ့မ ာ်း   ီ်းပမြှင့်် ငွ့််ရ  သည်။ 
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၅။ တက္ကသ ိုလ်သည် က္ ိုယ်ြ ိုငအ်မည်၊ က္ ိုယြ် ိုငတ် ဆ ြ်ပ င့်် ထဆာငရွ်က္် ငွ့််၊ စဉဆက္်မပြတ် ထဆာငရွ်က္် ြ ိုင ်ငွ့််၊ 

တရာ်းစွ ဆ ိုန ိုင ်ငွ့််န င့်် တရာ်းစွ ဆ ို  န ိုင ်ငွ့််ရ  ထစရမည်။ 

၆။ တက္ကသ ိုလ်သည် ပြည်တွင််း ပြည်ြတ ို ့်၌ ယင််း၏ ကက္ီ်းကက္ြ်မှုထအာက္်ရ   ဆက္်သယွ်ထြါင််းက္ူ်း ထဆာငရွ်က္်န ိုငထ်သာ 

ထေရဝါဒ ဗိုဒဓသာသနာပြြု ထက္ာလ ြ်၊ သငတ်န််းထက္ ာင််းန င့်် တရာ်းစ န််းမ ာ်းက္ ို လ ိုအြ်သလ ို 

 ွ ွဲ့စည််းတည်ထောငန် ိုငသ်ည်။ 

၇။ တက္ကသ ိုလ်သည် ပြည်တွင််းပြည်ြရ   ဗိုဒဓဘာသာဆ ိုငရ်ာ တက္ကသ ိုလ်မ ာ်း၊ ြညာထရ်းအ ွ ွဲ့အစည််းမ ာ်း၊ 

ဘာသာထရ်းအ ွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းန င့်် အပြနအ်လ န ်ြူ်းထြါင််းဆက္သ်ယွ်ထဆာငရွ်က္်န ိုငသ်ည်။ 

 

အခန််း (၃) 

ရည်မှန််းချက္်မျာ်း 

၈။ တက္ကသ ိုလ်၏ ရည်မ န််း  က္်မ ာ်းမ ာ ထအာက္်ြါအတ ိုင််းပ စသ်ည်- 

(က္) ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာထတာ် က္မဘာတစဝ်န််းလ ို်းတွင ်ပြန် ့်ြာွ်းထစရန၊် 

( ) သင်္ဂါယနာ ထပ ာက္်တနတ်င ်ထေရဝါဒြ ဋက္တ်စာထြမ ာ်းက္ ို မူရင််းအတ ိုင််း သငယ်ူ ငွ့််ရရ  ဖြီ်း 

လ ိုက္်နာက္ င့််သ ို်းန ိုငထ်စရန၊် 

(င်္) အက္ိုသ ိုလ်ပ စထ်စမည့်် ဒိုစရ ိုက္်မှုမ ာ်းက္ ို သ ရ  ထရ ာငက်က္ဉ၍ က္ိုသ ိုလ်ပ စထ်စမည့်် သိုစရ ိုက္်မှုမ ာ်းက္ ို 

သ ရ  ပ ည့််ဆည််းက္ င့််သ ို်းန ိုငထ်စရန၊် 

(ဃ) က္မဘာတစဝ်န််းလ ို်းတွင ်ပဗဟမစ ိုရ်တရာ်း ေွန််းက္ာ်း၍ ဖင မ််း  မ််းသာယာသည့်် လူ ့်ထဘာငထ်လာက္ကက္ီ်း ပ စလ်ာန ိုငထ်စရန၊် 

(င) ြရ ယတတ  ဆ ိုငရ်ာ ြ ဋက္တ်စာထြက္ျွမ််းက္ ငန်  ့်စြ်၍ ြဋ ြတတ  ဆ ိုငရ်ာ အက္ င့််သလီ ပြည့််စ ိုထသာ သာသနာပြြုြိုင်္္ ြုလ်မ ာ်း 

တ ို်းြွာ်းလာထစရန၊် 

(စ) ထေရဝါဒ ြ ဋက္တ်ထတာ်မ ာ်းက္ ို မူရင််းအတ ိုင််း ထလ့်လာသငယ်ူလ ိုသည့်် ပြည်တွင််း ပြည်ြမ  သငတ်န််းသာ်းမ ာ်းအာ်း 

ထလ့်က္ င့််သငက်က္ာ်းထြ်းန ိုငရ်န၊် 

(ဆ) ထေရဝါဒ ဗိုဒဓသာသနာ ပြန် ့်ြွာ်းထရ်းအတွက္် ပြည်တွင််းပြည်ြရ   ဗိုဒဓဘာသာဆ ိုငရ်ာ တက္ကသ ိုလ် မ ာ်း၊ တက္ကသ ိုလ်၏ 

ရည်မ န််း  က္်က္ ို အထောက္်အက္ူပြြုထစမည့်် အပ ာ်းတက္က သ ိုလ်မ ာ်းန င့်် အပြနအ်လ န ်ြူ်းထြါင််းထဆာငရွ်က္်န ိုငထ်စရန၊် 

(ဇ) ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာ ပြန် ့်ြာွ်းေွန််းက္ာ်းထရ်းအတွက္် န ိုငင် တက္ာသ ို ့် သာသနာပြြု ထစလွှတ်န ိုငရ်န။် 

 

အခန််း (၄) 

ဩဝါဒါစရ ယအ   ွဲ့    ွဲ့စည််းပခင််းနငှ့်် လိုြ်ငန််းတာဝန်မျာ်း 

၉။ အပြည်ပြညဆ် ိုငရ်ာ ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြုတက္က သ ိုလ် ဩဝါဒါစရ ယအ ွ ွဲ့က္ ို ထအာက္ြ်ါ ဆရာထတာ်ကက္ီ်းမ ာ်းပ င့်် 

 ွ ွဲ့စည််းသည်- 
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(က္) ဥက္က ဋ္ဌ န ိုငင်  ထတာ်သ ဃမဟာနာယက္အ ွ ွဲ့၊ ဥက္က ဋ္ဌ 

( ) အက္  ြု်းထတာ်ထဆာင ်န ိုငင်  ထတာ်သ ဃမဟာနာယက္အ ွ ွဲ့၊ ဒိုတ ယဥက္က ဋ္ဌ 

(င်္) ဒိုတ ယဥက္က ဋ္ဌ ထပ ာက္်ြါ်း န ိုငင်  ထတာ်သ ဃမဟာနာယက္အ ွ ွဲ့၊ အ ွ ွဲ့ဝင ်

(ဃ) 

န ိုငင်  ထတာ်ြရ ယတတ  သာသနာ့် တက္ကသ ိုလ်မ ာ်း အိုြ်  ြုြ်ထရ်းဗဟ ို အ ွ ွဲ့ဝငပ် စဖ်ြီ်း 

န ိုငင်  ထတာ်သ ဃမဟာနာယက္အ ွ ွဲ့ဝငလ်ည််း ပ စထ်သာ ဆရာထတာ်သ ို်းြါ်း၊ 
အ ွ ွဲ့ဝင ်

(င) ြါထမာက္ခ  ြုြ် န ိုငင်  ထတာ်ြရ ယတတ  သာသနာ့်တက္က သ ိုလ် (ရနက်္ိုန)်၊ အ ွ ွဲ့ဝင ်

(စ) ြါထမာက္ခ  ြုြ် န ိုငင်  ထတာ်ြရ ယတတ  သာသနာ့်တက္က သ ိုလ် (မနတထလ်း)၊ အ ွ ွဲ့ဝင ်

(ဆ) အဓ ြတ  သတီင်္ကူ္မဘာ့်ဗိုဒ ဓတက္က သ ိုလ် (စစက်္ ိုင််းဖမ ြုွဲ့)၊ အ ွ ွဲ့ဝင ်

(ဇ) မဟာဌာနမ ်းဆရာထတာ် ထလ်းြါ်း အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်ာ ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြုတက္က သ ိုလ်၊ အ ွ ွဲ့ဝင ်

(ဈ) ြါထမာက္ခ  ြုြ် အပြညပ်ြည်ဆ ိုငရ်ာ ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြုတက္က သ ိုလ်၊ အတွင််းထရ်းမ ်း 

(ည) ဒိုတ ယြါထမာက္ခ  ြုြ်ဆရာထတာ် အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်ာ ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြုတက္က သ ိုလ်။ တွ  က္်အတွင််းထရ်းမ ်း 

၁၀။ ဩဝါဒါစရ ယအ ွ ွဲ့၏ လိုြ်ငန််းတာဝနမ် ာ်းမ ာ ထအာက္်ြါအတ ိုင််းပ စသ်ည်- 

(က္) တက္ကသ ိုလ် ြညာထရ်းက္ ို ထေရဝါဒြ ဋက္တ်ထတာ်န င့််အညီ ပ စထ်စရန ်ကက္ြ်မတ်၍ ဩဝါဒ   ီ်းပမြှင့််ပ င််း၊ 

( ) တက္ကသ ိုလ်တွင ်ြညာသငက်က္ာ်းြ ို ့်  သမူ ာ်း အဆင့််ပမင့််မာ်းတ ို်းတက္်လာထစရန ်ဩဝါဒ  ီ်းပမြှင့််ပ င််း၊ 

(င်္) ထက္ာငစ်၏ီ လ ိုအြ်  က္်မ ာ်းက္ ို ဩဝါဒ  ီ်းပမြှင့််ပ င််း၊ 

(ဃ) ထက္ာငစ်အီထရ်းထြေါ် အစည််းအထဝ်းထ ေါ်ယူရန ်လ ိုအြ်ြါက္ ညွှနက်က္ာ်းပ င််း။ 

၁၁။ ဩဝါဒါစရ ယအ ွ ွဲ့၏ ဥက္က ဋ္ဌသည် တက္ကသ ိုလ်၏ အဓ ြတ ပ စဖ်ြီ်း ဒိုတ ယဥက္က ဋ္ဌသည် တက္ကသ ိုလ်၏ 

ဒိုတ ယအဓ ြတ ပ စသ်ည်။ 

၁၂။ ဩဝါဒါစရ ယအ ွ ွဲ့ အစည််းအထဝ်းက္ ို ထပ ာက္်လလျှငတ်စက်က္ မ် က္ င််းြပြြုလိုြ်ရမည်။ 

 

အခန််း (၅) 

ထက္ာငစ် ီ  ွဲ့စည််းပခင််းနငှ့်် လိုြ်ငန််းတာဝန်မျာ်း 

၁၃။ အစ ို်းရအ ွ ွဲ့သည် တက္ကသ ိုလ်၏ ရည်မ န််း  က္်မ ာ်းက္ ို အထက္ာငအ်ေည်ထ ာ်ထဆာငရွ်က္်န ိုငရ်န ်ထက္ာငစ်ကီ္ ို 

ထအာက္်ြါြိုင်္္ ြုလ်မ ာ်းပ င့််  ွ ွဲ့စည််းရမည်- 
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(က္) ြါထမာက္ခ  ြုြ် အပြညပ်ြည်ဆ ိုငရ်ာ ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြုတက္က သ ိုလ်၊ နာယက္ 

( ) 

ဒိုတ ယြါထမာက္ခ  ြုြ် (သငက်က္ာ်း)န င့်် မဟာဌာနမ ်းမ ာ်း 

အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်ာထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြုတက္က သ ိုလ်၊ 
နာယက္အ ွ ွဲ့ဝင ်

(င်္) ပြညထ်ောငစ်ိုဝနက်က္ီ်း သာသနာထရ်းန င့်် ယဉထက္ ်းမှုဝနက်က္ီ်းဌာန၊ ဥက္က ဋ္ဌ 

(ဃ) ဒိုတ ယဝနက်က္ီ်း သာသနာထရ်းန င့်် ယဉထက္ ်းမှုဝနက်က္ီ်းဌာန၊ ဒိုတ ယဥက္က ဋ္ဌ 

(င) အဖမ တမ််းအတွင််းဝန ်သာသနာထရ်းန င့်် ယဉထက္ ်းမှုဝနက်က္ီ်းဌာန၊ အ ွ ွဲ့ဝင ်

(စ) သာသနာထရ်းန င့်် ယဉထက္ ်းမှုဝနက်က္ီ်းဌာနက္ တာဝန ်ထြ်းအြ်ထသာ လူြိုင်္္ ြုလ် ြညာရ ငမ် ာ်း၊ အ ွ ွဲ့ဝင ်

(ဆ) ညွှနက်က္ာ်းထရ်းမ ်း  ြုြ် သာသနာထရ်းဦ်းစ်ီးဌာန၊ အ ွ ွဲ့ဝင ်

(ဇ) ညွှနက်က္ာ်းထရ်းမ ်း  ြုြ် သာသနာထတာ်ေနွ််းက္ာ်းပြန် ့်ြာွ်းထရ်း ဦ်းစ်ီးဌာန၊ အ ွ ွဲ့ဝင ်

(ဈ) ဒိုတ ယအဖမ တမ််းအတွင််းဝန ်သာသနာထရ်းန င့်် ယဉထက္ ်းမှုဝနက်က္ီ်းဌာန၊ အ ွ ွဲ့ဝင ်

(ည) ဒိုတ ယြါထမာက္ခ  ြုြ်(စမီ ) အပြညပ်ြည်ဆ ိုငရ်ာ ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြုတက္က သ ိုလ်။ အတွင််းထရ်းမ ်း 

၁၄။ န ိုငင် ့်ဝနေ်မ််းမဟိုတ်ထသာ ထက္ာငစ်ဝီငသ်ည် ထက္ာငစ်ကီ္ သတ်မ တ်သည့််   ီ်းပမြှင့််ထငကွ္ ို   စာ်း ွင့််ရ   သည်။ 

၁၅။ ဩဝါဒါစရ ယအ ွ ွဲ့ အစည််းအထဝ်း က္ င််းြဖြီ်းသည့််ထနာက္်တွင ်ထက္ာငစ်အီစည််းအထဝ်းက္ ို ဆက္်လက္် က္ င််းြရမည။် 

လ ိုအြ်ြါက္ အထရ်းထြေါ်အစည််းအထဝ်း ထ ေါ်ယူက္ င််းြန ိုငသ်ည်။ 

၁၆။ ထက္ာငစ်၏ီ တာဝနန် င့်် လိုြ်ြ ိုင ်ငွ့််မ ာ်းမ ာ ထအာက္်ြါအတ ိုင််းပ စသ်ည်- 

(က္) ဩဝါဒါစရ ယအ ွ ွဲ့ေ မ  ဩဝါဒ  ယူပ င််း၊ 

( ) ဩဝါဒါစရ ယအ ွ ွဲ့အစည််းအထဝ်းမ ာ်း က္ င််းြန ိုငရ်န ်စစီဉထဆာငရွ်က္်ပ င််း၊ 

(င်္) တက္ကသ ိုလ် ြညာထရ်းဆ ိုငရ်ာမဝူါဒ   မ တ်ပ င််း၊ 

(ဃ) တက္ကသ ိုလ်က္ ို ထ တ်မီ ွ ွဲ့ ဖ  ြု်းတ ို်းတက္်ထစရန ်ထဆာငရွ်က္်ပ င််း၊ 

(င) တက္ကသ ိုလ်ြညာထရ်းန င့်် သက္်ဆ ိုငသ်ည့်် သိုထတသနလိုြ်ငန််းမ ာ်းန င့်် သငက်က္ာ်းထရ်းလိုြ်ငန််းမ ာ်း ထဆာငရွ်က္်ရန ်

သတ်မ တ်ထြ်းပ င််း၊ 

(စ) တက္ကသ ိုလ်အိုြ်  ြုြ်ထရ်းန င့်် သက္်ဆ ိုငသ်ည့်် စမီ  န် ့် ွ ထရ်းဆ ိုငရ်ာလိုြ်ငန််းမ ာ်း ထဆာငရွ်က္်ရန ်သတ်မ တ်ထြ်းပ င််း၊ 

(ဆ) တက္ကသ ိုလ်က္ အြ်န င််းမည့်် ထအာငလ်က္်မ တ်၊ ဒြီလ ိုမာလက္်မ တ်၊ ဘွ ွဲ့၊ မဟာဘွ ွဲ့၊ ြါရင်္ူဘွ ွဲ့ န င့်် 

တက္ကသ ိုလ်ြညာရြ်ဆ ိုငရ်ာ င်္ိုဏေ်ူ်းထဆာငြ်ါရင်္ူဘွ ွဲ့မ ာ်း သတ်မ တ်ပ င််း၊ ယင််းတ ို ့်အတွက္် သငတ်န််း အမ  ြု်းအစာ်းန င့်် 

သငတ်န််းက္ာလမ ာ်း သတ်မ တ်ပ င််း၊ 
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(ဇ) တက္ကသ ိုလ်တွင ်လက္်  သငက်က္ာ်းမည့်် သငတ်န််းသာ်းဦ်းထရ သတ်မ တ်ပ င််း၊ 

(ဈ) တက္ကသ ိုလ်ဝင ်ငွ့််အရည်အ  င််းသတ်မ တ်ပ င််း၊ 

(ည) တက္ကသ ိုလ်တွင ်တာဝနေ်မ််းထဆာငမ်ည့်် ဆရာမ ာ်း၏ အရည်အ  င််း သတ်မ တ်ပ င််း၊ 

(ဋ) တက္ကသ ိုလ် စာထမ်းြွ မ ာ်းန င့််စြ်လ ဉ်း၍ ညွှနက်က္ာ်းပ င််း၊ 

(ဌ) တက္ကသ ိုလ်၏ ြညာသငဆ်ို၊ ြညာရြ်ဆ ိုငရ်ာ ေူ်း ျွနဆ်ိုမ ာ်းက္ ို သတ်မ တ်ပ င််း၊ 

(ဍ) တက္ကသ ိုလ်၏ စမီ  န် ့် ွ ထရ်းလိုြ်ငန််းက္ ို ကက္ီ်းကက္ြ်က္ွြ်က္ ပ င််း၊ 

(ဎ) တက္ကသ ိုလ်၏ ကက္ီ်းကက္ြ်မှုထအာက္်ရ   ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြုထက္ာလ ြ်၊ သငတ်န််းထက္ ာင််းန င့်် တရာ်းစ န််းမ ာ်းက္ ို 

ကက္ီ်းကက္ြ်က္ွြ်က္ ပ င််း၊ 

(ဏ) လ ိုအြ်ထသာ က္ျွမ််းက္ ငမ်ှုအက္ူအညီ၊ အပ ာ်းအက္ူအညမီ ာ်းန င့်် အကက္ ဉာဏမ် ာ်းက္ ို အစ ို်းရဌာန မ ာ်း၊ 

အ ွ ွဲ့အစည််းမ ာ်း၊ ပြည်တွင််းပြည်ြ အ ွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းန င့်် ြိုင်္္ ြုလ်မ ာ်းေ မ  ရယူပ င််း၊ 

(တ) တက္ကသ ိုလ်ရ   အ ွ ွဲ့အစည််းမ ာ်း၏ ထဆာငရွ်က္်  က္်မ ာ်းက္ ို စ စစသ် ို်းသြ်ပ င််း၊ 

(ေ) သငက်က္ာ်းထရ်းန င့်် သိုထတသနပြြုထရ်း လိုြ်ငန််းမ ာ်းအတွက္် လမ််းညွှန ် က္်မ ာ်း   မ တ်ပ င််း၊ 

(ဒ) တက္ကသ ိုလ်အတွက္် စာကက္ည့််တ ိုက္်၊ ပြတ ိုက္်မ ာ်းက္ ို တညထ်ောငပ် င််း၊ 

(ဓ) သတင််းအ  က္်အလက္်မ ာ်း ပ န် ့်   ပ င််းန င့်် လက္်  ေ န််းသ မ််းပ င််းတ ို ့်အတွက္် လ ိုအြ်သည့်် နည််းြညာမ ာ်း ရရ  ထစရန ်

စစီဉထဆာငရွ်က္်ပ င််း၊ 

(န) တက္ကသ ိုလ်၏ ရည်မ န််း  က္်က္ ို အထောက္်အက္ူပြြုထစမည့်် အပ ာ်းတက္က သ ိုလ်မ ာ်း၊ ြညာထရ်း အ ွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းန င့်် 

ဆက္်သယွ်ထဆာငရွ်က္်ပ င််း၊ 

(ြ) တက္ကသ ိုလ်ြ ိုင ်ရနြ် ိုထငမွ ာ်း၊ အထဆာက္်အဦန င့်် ြစစည််းမ ာ်းက္ ို သတ်မ တ်  က္်န င့််အညီ ေ န််းသ မ််း ပ င််းန င့်် 

စမီ  န် ့် ွ ပ င််း၊ 

( ) တက္ကသ ိုလ်သ ို ့် လ ဒါန််းထသာ ထငထွကက္်း၊ ြစစည််းန င့်် အပ ာ်းအက္ူအညီမ ာ်းက္ ို လက္်  ပ င််း၊ သတ်မ တ်  က္်န င့််အညီ 

ေ န််းသ မ််းပ င််းန င့်် စမီ  န် ့် ွ ပ င််း၊ 

(ဗ) ဤဥြထဒအရ ရဟန််းထတာ်မ ာ်းန င့််န ိုငင် ့်ဝနေ်မ််းမဟိုတ်ထသာ လူြိုင်္္ ြုလ်ြညာရ ငမ် ာ်းက္ ို  န် ့်အြ်ရာတွင ်တက္ကသ ိုလ် 

ြညာထရ်းအ ွ ွဲ့ န င့်် တက္ကသ ိုလ်စမီ  န် ့် ွ ထရ်းအ ွ ွဲ့တ ို ့်က္ အဆ ိုပြြုထရွ်း  ယ်သကူ္ ို ထက္ာငစ်အီစည််းအထဝ်းတွင ်တငပ်ြ၍ 

အတည်ပြြု  က္်ပ င့််  န် ့်အြ်ပ င််း၊ 

(ဘ) တက္ကသ ိုလ်ြညာထရ်းအ ွ ွဲ့ န င့်် တက္ကသ ိုလ် စမီ  န် ့် ွ ထရ်းအ ွ ွဲ့တ ို ့်၏ လိုြ်ငန််းတာဝနမ် ာ်းက္ ို သတ်မ တ ်ထြ်းပ င််း။ 

 

အခန််း (၆) 

ြါထမာက္ခချြုြ်နငှ့်် ဒိုတ ယြါထမာက္ခချြုြ် 

၁၇။ တက္ကသ ိုလ်ြါထမာက္ခ  ြုြ်န င့်် ဒိုတ ယြါထမာက္ခ  ြုြ် (သငက်က္ာ်း)တ ို ့်က္ ို  န် ့်အြ်ရာတွင ်ဩဝါဒါစရ ယ အ ွ ွဲ့၏ 

အတည်ပြြု  က္်ရယူ၍ အစ ို်းရအ ွ ွဲ့၏ သထဘာတူညီ  က္်ပ င့်် ဝနက်က္ီ်းဌာနက္  န် ့်အြ်ရမည်။ 
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၁၈။ တက္ကသ ိုလ်ြါထမာက္ခ  ြုြ်န င့်် ဒိုတ ယြါထမာက္ခ  ြုြ် (သငက်က္ာ်း)တ ို ့်၏ င်္ိုဏအ်င်္ဂ ါအရည်အ  င််း သတ်မ တ်  က္်မ ာ်းမ ာ 

ထအာက္်ြါအတ ိုင််း ပ စသ်ည်- 

(က္) သက္်ထတာ် ၅၀ န စ၊် သ က္ခာထတာ် ၃၀ ဝါပြည့််ဖြီ်း ပ စရ်မည်။ 

( ) ြါရင်္ူဘွ ွဲ့ ရရ  ဖြီ်းပ စရ်မည်။ 

(င်္) အင်္ဂလ ြ်ဘာသာ က္ျွမ််းက္ ငရ်မည်။ 

(ဃ) ထအာက္်ထ ာ်ပြြါ ြရ ယတတ  စာထမ်းြွ မ ာ်းအနက္် အနည််းဆ ို်းသ ို်း ို ထအာငပ်မငရ်မည်- 

(၁) သာသနဓဇဓမမာစရ ယ သ ို ့်မဟိုတ် သာသနတက္ကသလီ မဟာဓမမာစရ ယ၊ 

(၂) သာသနဓဇသ ရီြဝရဓမမာစရ ယ သ ို ့်မဟိုတ ်ြါဠ ြါရင်္ူ၊ 

(၃) ြရ ယတတ  သာသနဟ တဓမမာစရ ယ၊ သက္ သဟီ၊ 

(၄) ထစတီယင်္ဂဏ ြရ ယတတ  ဓမမာစရ ယင်္ဏဝါစက္။ 

(င) ရဟန််းရ ငလ်ူတ ို ့် ထလ်းစာ်းေ ိုက္်ထသာ က္ မ််းစာအိုြ်က္ ို ထရ်းသာ်းပြြုစို ူ်းထသာ ဆရာထတာ်ပ စရ်မည်။ 

(စ) ထအာက္်ထ ာ်ပြြါ င်္ိုဏအ်င်္ဂါအရည်အ  င််းမ ာ်းန င့်် ပြည့််စ ိုရမည်- 

(၁) ရိုြ်ဆင််းအင်္ဂ ါပြည့််စ ိုပ င််း “ဥြဓ သမပတတ  င်္ိုဏ”်၊ 

(၂) တည်ဖင မ်ရင့််က္ က္်ပ င််း “ေ ရင်္ိုဏ”်၊ 

(၃) ထလာက္ီထလာက္ိုတတ ရာ ဗဟိုသိုတကက္ယ်ဝပ င််း “ဗာဟိုသစစင်္ိုဏ”်၊ 

(၄) က္ န််းမာကက္ ့်  ိုငပ် င််း “အာထရာင်္ င်္ိုဏ”်၊ 

(၅) ဇွ ၊ လ ို ့်လ၊ ဝီရ ယန င့်် ပြည့််စ ိုပ င််း “အာရဒဓဝီရ ယင်္ိုဏ”်၊ 

(၆) ေကက္၊ န ို်းကက္ာ်း၊ သနာ်း၊ သည််း  ၊ ထဝ န၊် ထောက္်ရှုပ င််းမ ာ်းန င့်် ပြည့််စ ိုပ င််း “နာယက္င်္ိုဏ”်၊ 

(၇) နည််းြရ ယာယ ်က္ျွမ််းက္ ငမ်ှုင်္ိုဏ ်“ဥြါယထက္ာသလလ င်္ိုဏ”်၊ 

(၈) မ မ မ ာ်းမ န််းသ လျှင ်အထလ ာ့်ထြ်းပ င််း “ထသာဝစဿတာင်္ိုဏ”်။ 

(ဆ) ပြည်ထောငစ်ိုသမမတပမနမ်ာန ိုငင် ထတာ်အတွင််း တ ိုင််းရင််းသာ်းမ ဘန စြ်ါ်းမ   ွာ်းပမငသ်ပူ စရ်မည့်် အပြင ်

ရဟန််းရ ငလ်ူအမ ာ်း၏ ရ ိုထသထလ်းစာ်းမှုက္ ို   ယူေ ိုက္်ထသာ ဆရာထတာ်ပ စရ်မည်။ 

(ဇ) တက္ကသ ိုလ်၏ စမီ  န် ့် ွ ထရ်း၊ သငက်က္ာ်းထရ်းအစရ  သည့်် လိုြ်ငန််းအရြ်ရြ်က္ ို ဦ်းစာ်းထြ်းထဆာငရွ်က္် န ိုငထ်သာ 

ဆရာထတာ်ပ စရ်မည်။ 

၁၉။ (က္) တက္ကသ ိုလ်ြါထမာက္ခ  ြုြ်သည် ထအာငလ်က္်မ တ်၊ ဒြီလ ိုမာလက္်မ တ်၊ ဘွ ွဲ့၊ မဟာဘွ ွဲ့၊ ြါရင်္ူဘွ ွဲ့ န င့်် 

တက္ကသ ိုလ်ြညာရြ်ဆ ိုငရ်ာ င်္ိုဏေ်ူ်းထဆာငြ်ါရင်္ူဘွ ွဲ့မ ာ်းက္ ို   ီ်းပမြှင့််အြ်န င််းရမည်။ 

( ) ြိုဒမ် ွ (က္)အရ လက္်မ တ်န င့်် ဘွ ွဲ့မ ာ်း   ီ်းပမြှင့််အြ်န င််း   နတ်ွင ်ြါထမာက္ခ  ြုြ် မတက္်ထရာက္်န ိုငသ်ည့်် အ ါ 

ြါထမာက္ခ  ြုြ်က္ ိုယ်စာ်း ဒိုတ ယြါထမာက္ခ  ြုြ် ဆရာထတာ်က္ လက္်မ တ်န င့််ဘွ ွဲ့မ ာ်းက္ ို   ီ်းပမြှင့်် အြ်န င််းန ိုငသ်ည်။ 

၂၀။ ထက္ာငစ်သီည် တက္ကသ ိုလ်ြါထမာက္ခ  ြုြ်န င့်် ဒိုတ ယြါထမာက္ခ  ြုြ် (သငက်က္ာ်း)တ ို ့်၏ တာဝနန် င့်် လိုြ်ြ ိုင ်ငွ့််မ ာ်းက္ ို 

သတ်မ တ်ထြ်းရမည်။ 
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၂၁။ တက္ကသ ိုလ်ဒိုတ ယြါထမာက္ခ  ြုြ် (စမီ )က္ ို န ိုငင် ့်ဝနေ်မ််းဥြထဒ၊ န ိုငင် ့်ဝနေ်မ််းနည််းဥြထဒမ ာ်းန င့်် အည ီ န် ့်အြ်ရမည်။ 

၂၂။ တက္ကသ ိုလ် ဒိုတ ယြါထမာက္ခ  ြုြ် (စမီ )၏ အရည်အ  င််းသတ်မ တ်  က္်မ ာ်းမ ာ ထအာက္်ြါအတ ိုင််း ပ စသ်ည်- 

(က္) ထေရဝါဒဗိုဒဓဘာသာဝငပ် စဖ်ြီ်း အဘ ဓမမာ အထပ   ရ  ရမည်။ 

( ) အသက္် ၄၀ န စပ်ြည့််ဖြီ်းသ ူပ စရ်မည်။ 

(င်္) ထအာက္်ြါသတ်မ တ်  က္်တစရ်ြ်ရြ်န င့်် ပြည့််စ ိုရမည်- 

(၁) တက္ကသ ိုလ်တွင ်ြါထမာက္ခ ရာေူ်းပ င့်် လိုြ်သက္်အနည််းဆ ို်း ငါ်းန စပ်ြည့််ဖြီ်းသ၊ူ 

(၂) ဝနက်က္ီ်းဌာနတွင ်ညွှနက်က္ာ်းထရ်းမ ်းရာေူ်းပ င့်် လိုြ်သက္်အနည််းဆ ို်း ငါ်းန စ ်ပြည့််ဖြီ်းသ၊ူ 

(၃) အပ ာ်းတက္က သ ိုလ်တစ ်ို ိုတွင ်ြါထမာက္ခရာေူ်းပ င့်် အနည််းဆ ို်း ငါ်းန စ ်တာဝနေ်မ််းထဆာင ် ့်သ။ူ 

 

အခန််း (၇) 

ြညာထရ်းအ   ွဲ့ နငှ့်် စမီ ခန် ့်ခ  ထရ်းအ   ွဲ့    ွဲ့စည််းပခင််း 

၂၃။ တက္ကသ ိုလ်၏ ြညာသငက်က္ာ်းထရ်း လိုြ်ငန််းန င့်် စမီ  န် ့် ွ ထရ်းလိုြ်ငန််းတာဝနမ် ာ်းက္ ို ေ ထရာက္စ်ွာ ထဆာငရွ်က္်န ိုငရ်န ်

ထက္ာငစ်သီည် သတ်မ တ်  က္်န င့််အညီ ထအာက္်ြါအ ွ ွဲ့မ ာ်းက္ ို သင့််ထလ ာ်ထသာ ြိုင်္္ ြုလ်မ ာ်းပ င့််  ွ ွဲ့စည််းရမည်- 

(က္) တက္ကသ ိုလ် ြညာထရ်းအ ွ ွဲ့၊ 

( ) တက္ကသ ိုလ် စမီ  န် ့် ွ ထရ်းအ ွ ွဲ့။ 

၂၄။ တက္ကသ ိုလ်ြညာထရ်းအ ွ ွဲ့တွင ်ြါဝငထ်သာ န ိုငင် ့်ဝနေ်မ််းမဟိုတ်သည့််အ ွ ွဲ့ဝငသ်ည် ထက္ာငစ်ကီ္ သတ်မ တ်သည့်် 

  ီ်းပမြှင့််ထငကွ္ ို   စာ်း ငွ့််ရ  သည်။ 

၂၅။ တက္ကသ ိုလ်ြညာထရ်းအ ွ ွဲ့ န င့်် တက္ကသ ိုလ်စမီ  န် ့် ွ ထရ်းအ ွ ွဲ့တ ို ့်သည် အနည််းဆ ို်းန စလ်လျှင ်တစက်က္ မ် 

အစည််းအထဝ်းပြြုလိုြ်၍ သက္်ဆ ိုငရ်ာလိုြ်ငန််းတာဝနမ် ာ်းက္ ို ညြှ နှု င််းဆ ို်းပ တ်ဖြီ်း အန်ီးက္ြ်ဆ ို်း ထက္ာငစ် ီအစည််းအထဝ်းသ ို ့် 

တငပ်ြဖြီ်း အတည်ပြြု  က္်ရယူရမည်။ 

 

အခန််း (၈) 

တက္ကသ ိုလဝ်န်ေမ််း   ွဲ့စည််းြ ို 

၂၆။ ဝနက်က္ီ်းဌာနသည် တက္ကသ ိုလ်၏ ရည်မ န််း  က္်မ ာ်းန င့်် လိုြ်ငန််းတာဝနမ် ာ်းက္ ို အထက္ာင ်အေည်ထ ာ်ထဆာငရွ်က္်န ိုငရ်န ်

ဝနေ်မ််း ွ ွဲ့စည််းြ ို ထရ်းဆွ ော်းရ  ရမည်။ 

၂၇။ ဝနက်က္ီ်းဌာနသည် ဝနေ်မ််း ွ ွဲ့စည််းြ ိုတွငြ်ါရ  သည့်် ရာေူ်းမ ာ်းအလ ိုက္် လိုြ်ငန််းတာဝနမ် ာ်းက္ ို သတ်မ တ်ထြ်းရမည်။ 

၂၈။ ဝနေ်မ််း ွ ွဲ့စည််းြ ိုအရ  န် ့်အြ်ပ င််း  ရသည့််- 

(က္) ရဟန််းထတာ်မ ာ်းသည် ထက္ာငစ်ကီ္ သတ်မ တ်သည့်် လ ဒါန််းထောက္်ြ ့်မှုက္ ို လက္်   ငွ့််ရ  သည်။ 

( ) န ိုငင် ့်ဝနေ်မ််းမဟိုတ်သမူ ာ်းသည် ထက္ာငစ်ကီ္ သတ်မ တသ်ည့််   ီ်းပမြှင့််ထငကွ္ ို   စာ်း ငွ့််ရ  သည်။ 

 



အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်ာ ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြုတက္ကသ ိုလ်ဥြထဒ 

Page 8 of 8 

အခန််း (၉) 

ဘဏ္ဍာထရ်း 

၂၉။ တက္ကသ ိုလ်၏ က္ိုနက်္ စရ တ်မ ာ်းက္ ို န ိုငင် ထတာ်၏ ဘဏ္ဍာထငမွ  က္   သ ို်းစွ ရမည်။ 

၃၀။ တက္ကသ ိုလ်သည် ပြည်တွင််း ပြည်ြအလ ရ ငမ် ာ်းေ မ  အလ ထငမွ ာ်း၊ ြစစည််းမ ာ်းန င့်် အပ ာ်း အက္ူအညီမ ာ်းက္ ို 

လက္်  န ိုငသ်ည်။ 

၃၁။ တက္ကသ ိုလ်သည် ရထငနွ င့်် သ ို်းထငမွ ာ်းက္ ို တည်ဆ ဘဏ္ဍာထရ်း စည််းမ ဉ်း၊ စည််းက္မ််း၊ ညွှနက်က္ာ်း  က္်မ ာ်းန င့််အညီ 

လက္်  ပ င််း၊ သ ို်းစွ ပ င််းန င့်် စာရင််းေ န််းသ မ််းော်းရ  ပ င််းမ ာ်း ပြြုလိုြ်ရမည်။ 

၃၂။ တက္ကသ ိုလ်သည် အလ ရနြ် ိုထင ွြထဒသာြငေ်ူထောငဖ်ြီ်း န ိုငင် ထတာ်က္ အ ါအာ်းထလ ာ်စွာ   မ တ်ော်းသည့်် 

ရနြ် ိုထငဆွ ိုငရ်ာ လိုြ်ေ ို်းလိုြ်နည််းမ ာ်းန င့််အညီ က္ စစရြ်တစ ်ိုစအီတွက္် လ ိုအြ်  က္် န င့််အည ီ ွ ထဝသ ို်းစွ န ိုငသ်ည်။ 

၃၃။ ပြည်ထောငစ်ိုစာရင််းစစ ် ြုြ်ရ ို ်းမ  တာဝနထ်ြ်းအြ်ထသာ စာရင််းစစအ် ွ ွဲ့ ပ င့်် တက္ကသ ိုလ်၏ ထငစွာရင််းမ ာ်းန င့်် 

ြစစည််းစာရင််းမ ာ်းက္ ို န စစ်ဉြ ိုမ န ်စစထ်ဆ်း  ရမည်။ လ ိုအြ်  က္်ရ  ြါက္ လ ိုအြ်  က္်န င့်် အညီ စစထ်ဆ်း  ရမည်။ 

 

အခန််း (၁၀) 

အထေ ထေ  

၃၄။ ဤဥြထဒပ င့်် ရိုြ်သ မ််းလ ိုက္်သည့်် အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်ာ ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြုတက္က သ ိုလ် ဥြထဒ 

(န ိုငင် ထတာ်ထအ်း  မ််းသာယာထရ်းန င့််  ွ ွဲ့ ဖ  ြု်းထရ်းထက္ာငစ်ဦြထဒအမ တ် ၁၀/၉၈)အရ ေိုတ်ပြနေ်ာ်းထသာ နည််းဥြထဒမ ာ်း၊ 

စည််းမ ဉ်းစည််းက္မ််း၊ အမ န် ့်ထကက္ာ်ပငာစာ၊ အမ န် ့်၊ ညွှနက်က္ာ်း  က္်န င့်် လိုြ်ေ ို်းလိုြ်နည််း မ ာ်းက္ ို 

ဤဥြထဒန င့််မဆန် ့်က္ ငသ်ထရွွဲ့ ဆက္်လက္်က္ င့််သ ို်းန ိုငသ်ည်။ 

၃၅။ ဤဥြထဒြါ ပြဋ္ဌာန််း  က္်မ ာ်းက္ ို အထက္ာငအ်ေည်ထ ာ်ထဆာငရွ်က္်ရာတွင-် 

(က္) ဝနက်က္ီ်းဌာနသည် နည််းဥြထဒ၊ စည််းမ ဉ်းန င့်် စည််းက္မ််းမ ာ်းက္ ို အစ ို်းရအ ွ ွဲ့၏ သထဘာ တူညီ  က္်ပ င့်် 

ေိုတ်ပြနန် ိုငသ်ည်။ 

( ) ဝနက်က္ီ်းဌာနသည် အမ န် ့်ထကက္ာ်ပငာစာ၊ အမ န် ့်၊ ညွှနက်က္ာ်း  က္်န င့်် လိုြ်ေ ို်းလိုြ်နည််းမ ာ်းက္ ို ေိုတ်ပြနန် ိုငသ်ည်။ 

(င်္) ထက္ာငစ်သီည် အမ န် ့်၊ ညွှနက်က္ာ်း  က္်န င့်် တက္ကသ ိုလ်ြဋ ညာဉက္ ို ေိုတ်ပြနန် ိုငသ်ည်။ 

၃၆။ အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်ာ ထေရဝါဒဗိုဒဓသာသနာပြြုတက္က သ ိုလ်ဥြထဒ (န ိုငင် ထတာ်ထအ်း  မ််းသာယာထရ်းန င့်် 

 ွ ွဲ့ ဖ  ြု်းထရ်းထက္ာငစ်ဦြထဒအမ တ် ၁၀/၉၈)က္ ို ဤဥြထဒပ င့်် ရိုြ်သ မ််းလ ိုက္်သည်။ 

ပြည်ထောငစ်ိုသမမတပမနမ်ာန ိုငင် ထတာ်  ွ ွဲ့စည််းြ ိုအထပ   ဥြထဒအရ က္ျွန်ိုြ်လက္်မ တ်ထရ်းေ ို်းသည်။ 

 

(ြ ို)ဝင််းပမင့်် 

န ိုငင် ထတာ်သမမတ 

ပြည်ထောငစ်ိုသမမတပမနမ်ာန ိုငင် ထတာ် 


