မမန့မာနိုင့ငဳဘူမိသိပ္ပဳေောင့စီဥပေဒ
(၂၀၂၀ မပညဴ့နှစ့၊ မပည့ေထာင့စုလွှတ့ေတာ့ ဥပေဒအမှတ့ ၄။)
၁၃၈၁ ခုနှစ့၊ တန့ခူဵလဆန့ဵ ၇ ရေ့

LI
S)

(၂၀၂၀ မပညဴ့နှစ့၊ မတ့လ ၃၀ ရေ့)

(M

မပည့ေထာင့စုလွှတ့ေတာ့သည့ ဤဥပေဒေို မပဋ္ဌာန့ဵလိုေ့သည့။

အမည့နှငဴ့ အဓိပ္ပာယ့ေဖာ့မပချေ့

em

အခန့ဵ (၁)

st

၁။ ဤဥပေဒေို မမန့မာနိုငင
့ ဘ
ဳ ူမိသိပ္ပဳေောင့စီဥပေဒဟု ေခါ်တွင့ေစရမည့။

Sy

၂။ ဤဥပေဒတွင့ပါရှိေသာ ေအာေ့ပါစောဵရပ့မျာဵသည့ ေဖာ့မပပါအတိုငဵ့ အဓိပ္ပာယ့ သေ့ေရာေ့ေစ

n

ရမည့-

at
io

(ေ) ဘူမိသိပ္ပဳပညာ ဆိုသည့မှာ ေမ္ဘာဂြိုဟ့နှငဴ့ စကေဝဠာမဖစ့ေပါ်လာပုဳ၊ ဖွဲ့စည့ဵထာဵပုဳ၊ အချ ိန့နှင့ဴအမျှ
လှုပ့ရှာဵေမပာင့ဵလဲမဖစ့ေပါ်ေနပုဳ၊ သေ့ရှိမျာဵ ရှင့သန့ပျဳ့နှဳခဲဴပုဳ၊

rm

ေမမမျေ့နှာအသွင့အမပင့အမျိုဵမျိုဵမဖစ့တည့ လာပုဳအစရှိသညဴ့ ေမ္ဘာဂြိုဟ့နှငဴ့ သေ့ဆိုင့သည့မျာဵေို

In
fo

ေလဴလာေသာပညာရပ့မဖစ့ဂပီဵ ၎င့ဵေလဴလာေတွ့ ရှိချေ့မျာဵေို အေမခခဳ၍ ပိုမိုသိရှိနာဵလည့ရန့
ဆေ့လေ့ေလဴလာမခင့ဵမဖငဴ့ရရှိလာေသာ အသိပညာမျာဵ ေို အသုဳဵမပုော လူေ
့ လာေ

w

ေောင့ဵေျ ိုဵအတွေ့ အသိဿာဏ့နှင့ဴယှဉ့၍ အသုဳဵချရေသာ သိပ္ပဳပညာရပ့ေို ဆိုလုိသည့။

La

(ခ) အသုဳဵချဘူမိသိပ္ပဳအထူဵမပုပညာရပ့ ဆိုသည့မှာ ဘူမိသိပပ
္ပဳ ညာရပ့ေို အေမခခဳဂပီဵ အမခာဵသေ့ဆိုင့

ar

ေသာ သိပပ
္ပဳ ညာရပ့မျာဵနှင့ေ
ဴ ပါင့ဵစပ့၍ လူသာဵတို့အေျိုဵအတွေ့ သတ္တုနှင့ဴ

nm

တွင့ဵထွေ့သယဳဇာတမျာဵ၊ စေ့မှုေုန့ကေမ့ဵမျာဵ၊ ေရနဳ၊ သဘာဝဓာတ့ေငွ့နှငဴ့

ya

ဘူမိအပူစွမ့ဵအင့ရှာေဖွတူဵေဖာ့ထုတ့လုပ့မခင့ဵနှင့ဴ သုေတသနမပုမခင့ဵ၊ စီဵပွာဵမဖစ့ေမမေအာေ့ေရ

M

ရှာေဖွေဖာ့ထုတ့အသုဳဵချမခင့ဵနှငဴ့ ထိန့ဵသိမ့ဵစီမဳခန့့ခွဲမခင့ဵ၊ သဘာဝပတ့ဝန့ဵေျင့နှင့ဴ
သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ ဘူမိဆိုင့ရာေလဴလာစစ့ေဆဵ အကေဳေပဵမခင့ဵ၊ အေဆာေ့အအုဳ၊
လမ့ဵတဳတာဵနှငဴ့ ဆည့ေမမာင့ဵတာတမဳမျာဵ တည့ေဆာေ့ေရဵတွင့ အင့ြျင့နီယာ ဘူမိေဗဒပညာနှင့ဴ
ဘူမိနည့ဵပညာဆိုင့ရာ ဆန့ဵစစ့စမ့ဵသပ့တိုင့ဵတာမခင့ဵ စသညဴ့လုပ့ငန့ဵမျာဵတွင့ အသုဳဵမပုေသာ
လေ့ေတွ့အသုဳဵချဘူမိသိပ္ပဳပညာရပ့မျာဵေို ဆိုသည့။ ယင့ဵစောဵရပ့တွင့ အင့ြျင့နီယာ
ပညာရပ့ဆိုင့ရာလုပ့ငန့ဵမျာဵ ပါဝင့မခင့ဵမရှေ
ိ စရ။

(ြ) ဝန့ကေီဵဌာန ဆိုသည့မှာ မပည့ေထာင့စုအစိုဵရ ပညာေရဵဝန့ကေီဵဌာနေို ဆိုသည့။

(ဃ) သေ့ဆိုင့ရာဝန့ကေီဵဌာန ဆိုသည့မှာ ဘူမိသိပ္ပဳဆင
ို ့ရာ လုပ့ငန့ဵတာဝန့မျာဵထမ့ဵေဆာင့ရန့
ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့မျာဵအာဵ ခန့့အပ့တာဝန့ေပဵသညဴ့ မပည့ေထာင့စုအစိုဵရဝန့ကေီဵဌာနမျာဵေို
ဆိုသည့။
(င) ေောင့စီဆိုသည့မှာ ဤဥပေဒအရဖွဲ့စည့ဵသညဴ့ မမန့မာနိုင့ငဘ
ဳ ူမိသိပ္ပဳေောင့စီေို ဆိုသည့။
(စ) ေောင့စီဝင့ ဆိုသည့မှာ မမန့မာနိုငင
့ ဘ
ဳ ူမိသိပ္ပဳေောင့စီဝင့တစ့ဦဵဦဵေို ဆိုသည့။
(ဆ) အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့ ဆိုသည့မှာ ေောင့စီ၏ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့ေို ဆိုသည့။

LI
S)

(ဇ) မှတ့ပုဳတင့ဘူမိသိပပ
္ပဳ ညာရှင့ ဆိုသည့မှာ ဤဥပေဒအရ ေောင့စီေ ထုတ့ေပဵသညဴ့ မှတ့ပုဳတင့
လေ့မှတ့ရရှိသူေို ဆိုသည့။

(M

(ဈ) မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ ဆိုသည့မှာ ဤဥပေဒအရ ေောင့စီေ ထုတ့ေပဵသညဴ့ မှတ့ပုဳတင့အလုပ့သင့
ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့လေ့မှတ့၊ မှတ့ပတ
ုဳ င့ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့လေ့မှတ့၊ မှတ့ပုဳတင့ေျွမ့ဵေျင့ ဘူမိသိပ္ပဳ

em

ပညာရှင့လေ့မှတ့၊ နိုငင
့ ဳမခာဵသာဵမှတ့ပုဳတင့ ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှငလ
့ ေ့မှတ့၊ နိုငင
့ မဳ ခာဵသာဵမှတ့ပုဳတင့

Sy

အခန့ဵ (၂)

st

ေျွမ့ဵေျင့ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့လေ့မှတ့တို့ေို ဆိုသည့။

n

ရည့ရွယ့ချေ့

at
io

၃။ ဤဥပေဒ၏ရည့ရွယ့ချေ့မျာဵမှာ ေအာေ့ပါအတိုငဵ့ မဖစ့သည့(ေ) ဘူမိသိပ္ပဳပညာနှငဴ့ အသုဳဵချဘူမိသိပ္ပဳအထူဵမပုပညာရပ့မျာဵ စဉ့ဆေ့မမပတ့ေခတ့မီ ဖွဳ့ဂဖိုဵတိုဵတေ့

rm

လာေစရန့၊

In
fo

(ခ) ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှငမ
့ ျာဵ၏ ေျငဴ့ဝတ့နှငဴ့ အရည့အေသွဵတို့ေို ထိန့ဵသိမ့ဵကေပ့မတ့မမှင့တ
ဴ င့ရန့၊
(ြ) နိုင့ငေ
ဳ တာ့၏ ဓာတ့သတ္တုေဏ္ဍ၊ စွမ့ဵအင့ေဏ္ဍ၊ ေဆာေ့လုပ့ေရဵေဏ္ဍနှင့ဴ ေရအရင့ဵအမမစ့ရှာေဖွ

w

ေရဵေဏ္ဍ၊ သဘာဝပတ့ဝန့ဵေျင့နှင့ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ့ောေွယ့ထိန့ဵသိမ့ဵေရဵေဏ္ဍ

La

စသည့မျာဵ တွင့ ေခတ့မီဘူမိသိပ္ပဳ ပညာမျာဵေို ထိေရာေ့မှန့ေန့စွာ စနစ့တေျ

ar

အသုဳဵချလာေစမခင့ဵမဖငဴ့ နိုငင
့ ဳသာဵ တို့၏ လူမှုစီဵပွာဵဘဝ ပိုမိုတိုဵတေ့ေောင့ဵမွန့လာေစရန့၊

nm

(ဃ) ေဒသဆိုင့ရာနှင့ဴ အမပည့မပည့ဆိုငရ
့ ာ အစိုဵရနှင့ဴ အစိုဵရမဟုတ့ေသာ လုပ့ငန့ဵအဖွဲ့အစည့ဵမျာဵနှငဴ့

ya

ချ ိတ့ဆေ့၍ ဘူမိသိပ္ပဳပညာဆိုင့ရာေိစ္စရပ့မျာဵ ဖွဳ့ဂဖိုဵတိုဵတေ့ေစေရဵအတွေ့

M

ပူဵေပါင့ဵေဆာင့ရွေ့ရန့၊

(င) နိုငင
့ တ
ဳ ောအဆငဴ့မီ မှတ့ပုတ
ဳ င့ ဘူမိသိပပ
္ပဳ ညာရှင့မျာဵ ေပါ်ထွန့ဵလာေစရန့နှငဴ့ ဘူမိသိပပ
္ပဳ ညာ
အလုပ့အေိုင့ အခွင့ဴအလမ့ဵမျာဵ ပိုမိုမဖစ့ထွန့ဵလာေစရန့၊
(စ) နိုင့ငတ
ဳ ောရှိ ဘူမိသိပ္ပဳပညာ အဖွဲ့အစည့ဵမျာဵနှငဴ့ ညှိနှိုင့ဵ၍ ပညာရှင့မျာဵအာဵ အမပန့အလှန့
အသိအမှတ့မပုမှု ရယူနိုင့ရန့၊
(ဆ) ဘူမိသိပ္ပဳပညာမျာဵ ဖွဳ့ဂဖိုဵတိုဵတေ့ေစေရဵအတွေ့ သုေတသနနှင့ဴ ဖွဳ့ဂဖိုဵတိုဵတေ့ေရဵဆိုငရ
့ ာ
လုပ့ငန့ဵမျာဵေို ေထာေ့ပဳဴေူညီရန့။
အခန့ဵ (၃)

မမန့မာနိုင့ငဳ ဘူမိသိပ္ပဳေောင့စီ ဖွဲ့စည့ဵမခင့ဵ
၄။ ဝန့ကေီဵဌာနသည့ ဝန့ကေီဵဌာနအပါအဝင့ သေ့ဆိုင့ရာ ဝန့ကေီဵဌာန၊ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည့ဵ
နှငအ
ဴ့ စိုဵရမဟုတ့ေသာအဖွဲ့အစည့ဵမျာဵမှ ပုြ္ဂိုလ့မျာဵပါဝင့သညဴ့ ခုနစ့ဦဵထေ့မပိုေသာ ေောင့စီ၏
နာယေအဖွဲ့ေို မပည့ေထာင့စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချေ့မဖငဴ့ ဖွဲ့စည့ဵရမည့။
၅။ နာယေအဖွဲ့သည့(ေ) ေောင့စီေို သတ့မှတ့ချေ့မျာဵနှငဴ့အညီ အဖွဲ့ဝင့ ၅၅ ဦဵမဖငဴ့ ေအာေ့ပါအတိုင့ဵ ဖွဲ့စည့ဵ

သြ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီဵဌာနမျာဵမှ

သငဴ်ေလျာ်သညဴ်

ြျွမ်ဵြျင်

သိပ္ပဳပညာရှင်မျာဵ၊
ေြာလိပ်နှငဴ်

သိပ္ပဳမျာဵမှ

အဆငဴ်ထြ်မနိမဴ်ေသာ တာဝန်ရှိသူမျာဵ၊

ပါေမာြ္ခ ၁၅ ဦဵ

ဘူမိသိပ္ပဳပညာအသင်ဵအဖွဲ့မျာဵနှငဴ်

st

ပပည်တွင်ဵရှိအစိဵု ရမဟုတ်ေသာ

(၃ )

ဘူမိသိပ္ပဳပညာ

em

ပပည်တွင်ဵတြ္ကသိုလ်၊

(၂ )

ဘူမိ ၁၅ ဦဵ

(M

ဝန်ကြီဵဌာနနှငဴ်

(၁)

LI
S)

ေပဵရမည့-

လုပ်ငန်ဵ ၂၅ ဦဵ

Sy

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵြ အဆိုပပုေသာ နိုင်ငဳသာဵ ြျွမ်ဵြျင်ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင်မျာဵ။

(ခ) ပုဒမ
့ ခွဲ (ေ) အရ ဖွဲ့စည့ဵေသာ ေောင့စီေို လိအ
ု ပ့ပါေ မပင့ဆင့ဖွဲ့စည့ဵနိုင့သည့။

at
io

n

၆။ နာယေအဖွဲ့သည့ ေောင့စီ၏ ဥေ္ကဋံဌ၊ ဒုတိယ ဥေ္ကဋ္ဌတစ့ဦဵနှငဴ့ တွဲဖေ့အတွင့ဵေရဵမှူဵတစ့ဦဵ တို့ေုိ
ပုဒ့မ ၁၁ ပါ အရည့အချင့ဵမျာဵနှငဴ့အညီ ေောင့စီဝင့မျာဵထဲမှ ေရွဵချယ့ခန့့အပ့ တာဝန့ေပဵရမည့။

rm

ေောင့စီဝင့မျာဵသည့ ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌတစ့ဦဵ၊ အတွငဵ့ ေရဵမှူဵ၊ တွဲဖေ့အတွငဵ့ ေရဵမှူဵတစ့ဦဵ၊ ဘဏ္ဍာ

In
fo

ေရဵမှူဵနှင့ဴ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့ဝင့ ရှစ့ဦဵတို့ေို သတ့မှတ့ချေ့မျာဵနှင့အ
ဴ ညီ မိမတ
ိ ို့ထဲမှ လျှို့ဝှေ့
ဆန္ဒမဲမဖငဴ့ ေရွဵေောေ့တင့ေမမှာေ့ရမည့။

w

၇။ ေောင့စီနှငဴ့ ေောင့စီဝင့မျာဵ၏ သေ့တမ့ဵသည့ ေအာေ့ပါအတိုငဵ့ မဖစ့သည့-

La

(ေ) ေောင့စီ၏ သေ့တမ့ဵသည့ စတင့ဖွဲ့စည့ဵသညဴ့ေန့မှစ၍ ငါဵနှစ့ မဖစ့သည့။

ar

(ခ) ေောင့စီဝင့မျာဵ၏ သေ့တမ့ဵသည့ ေောင့စီ၏ သေ့တမ့ဵနှငဴ့အညီ မဖစ့သည့။

nm

(ြ) ေောင့စီဥေ္ကဋ္ဌသည့ ေောင့စီသေ့တမ့ဵတစ့ဆေ့တည့ဵ နှစ့ကေိမ့ထမ့ဵေဆာင့မခင့ဵ မမပုရ။
(ဃ) ေောင့စီဝင့တစ့ဦဵသည့ ေောင့စီသေ့တမ့ဵတစ့ဆေ့တည့ဵ နှစ့ကေိမ့သာ

ya

ေဆာင့ရွေ့ခွငဴ့ရှိသည့။

M

(င) ေောင့စီဝင့တစ့ဦဵ၏ ေနရာလစ့လပ့သညဴ့အခါ သတ့မှတ့ထာဵသညဴ့နည့ဵလမ့ဵနှငဴ့အညီ
ေောင့စီဝင့ အသစ့ေို မဖညဴ့စွေ့ခန့့ထာဵရမည့။ ထိုသို့ မဖညဴ့စွေ့ခန့့ထာဵမခင့ဵခဳရသညဴ့ေောင့စီဝင့၏
တာဝန့ယူ ရသညဴ့ောလေို သေ့တမ့ဵတစ့ခုအမဖစ့ သတ့မှတ့မခင့ဵမမပုရ။
(စ) ေောင့စီသည့ သေ့တမ့ဵေုန့ဆုဳဵသညဴ့အခါ ေောင့စီအသစ့ဖွဲ့စည့ဵဂပီဵသညဴ့အချ ိန့ထိ မိမတ
ိ ို့၏
လုပ့ငန့ဵတာဝန့မျာဵေို ထမ့ဵေဆာင့ရမည့။
အခန့ဵ (၄)
အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့နှငဴ့ လုပ့ငန့ဵေော့မတီမျာဵ ဖွဲ့စည့ဵတာဝန့ေပဵမခင့ဵ

၈။ ေောင့စီသည့ လုပ့ငန့ဵတာဝန့မျာဵေို ထမ့ဵေဆာင့ရန့ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့ေို ေအာေ့ပါအတိုင့ဵ
ဖွဲ့စည့ဵရမည့(ြ)

ေြာင်စီ၏ ဥြ္ကဋ္ဌ

(ခ)

ေြာင်စီ၏ ဒုတိယဥြ္ကဋ္ဌ

(ဂ )

ေြာင်စီ၏ အတွင်ဵေရဵမှူဵ

(ဃ )

ေြာင်စီ၏ တွဲဖြ်အတွင်ဵေရဵမှူဵ

(င )

ေြာင်စီ၏ ဘဏ္ဍာေရဵမှူဵ

(စ)

ေြာင်စီ၏ အလုပ်အမှုေဆာင် ရှစ်ဦဵ

ဥြ္ကဋ္ဌ
ဒုတိယဥြ္ကဋ္ဌမျာဵ
အတွင်ဵေရဵမှူဵ
တွဲဖြ်အတွင်ဵေရဵမှူဵမျာဵ

LI
S)

ဘဏ္ဍာေရဵမှူဵ
အဖွဲ့ဝင်

(M

၉။ ေောင့စီ၏ သေ့တမ့ဵအတွင့ဵ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့ဝင့ လစ့လပ့ပါေ အနီဵေပ့ဆုဳဵ ေျင့ဵပသညဴ့

em

ေောင့စီအစည့ဵအေဝဵတွင့ အစာဵထိုဵေရွဵချယ့ရမည့။
၁၀။ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့သည့-

Sy

(ခ) ေောင့စီ၏ သေ့တမ့ဵနှငဴ့အညီမဖစ့သည့။

st

(ေ) ေောင့စီေို တာဝန့ခဳရမည့။

n

(ြ) မိမိ၏ေဆာင့ရွေ့ချေ့မျာဵေို ေောင့စီ၏ အနီဵေပ့ဆုဳဵေျင့ဵပသညဴ့ အစည့ဵအေဝဵသို့ တင့မပ၍

at
io

အတည့မပုချေ့ရယူရမည့။

rm

(ဃ) အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့၏ ပုဳမှန့နှင့ဴ အထူဵအစည့ဵအေဝဵမျာဵေို သတ့မှတ့ချေ့မျာဵနှငဴ့အညီ
ေခါ်ယူေျင့ဵပရမည့။

In
fo

၁၁။ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့၏ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌမျာဵ၊ အတွင့ဵေရဵမှူဵ၊ တွဲဖေ့အတွင့ဵေရဵမှူဵနှငဴ့
အလုပ့ အမှုေဆာင့အဖွဲ့ဝင့မျာဵသည့ ေအာေ့ပါအရည့အချင့ဵမျာဵနှငဴ့ မပညဴ့စုဳရမည့-

La

w

(ေ) နိုငင
့ ဳသာဵ မဖစ့ရမည့။

(ခ) ေောင့စီ၏လုပ့ငန့ဵတာဝန့မျာဵေို ေေျပွန့စွာထမ့ဵေဆာင့နိုငသ
့ ူမဖစ့ရမည့။

ar

(ြ) ေောင့စီ၏ လုပ့ငန့ဵတာဝန့မျာဵေို စိတ့ဝင့စာဵမှုရှိဂပီဵ ဦဵေဆာင့စီမဳခန့့ခွဲနိုင့သူ မဖစ့ရမည့။

nm

(ဃ) ဘူမိသိပ္ပဳပညာ လုပ့ငန့ဵမျာဵေို ေျွမ့ဵေျင့၍ လုပ့ငန့ဵအေတွ့အကေုဳရှိသူ မဖစ့ရမည့။

ya

(င) မပည့တွင့ဵမပည့ပရှိ အစိုဵရအသိအမှတ့မပုတေ္ကသိုလ့ေောလိပ့တစ့ခုခုေ အပ့နှင့ဵသညဴ့ ဘူမိသိပ္ပဳ

M

ပညာဘွဲ့ရရှိသူမဖစ့ရမည့။

၁၂။ ေောင့စီသည့ မိမ၏
ိ လုပ့ငန့ဵတာဝန့မျာဵေို ပိုမိုထိေရာေ့စွာေဆာင့ရွေ့နိုင့ရန့ ေအာေ့ပါ
လုပ့ငန့ဵေော့မတီမျာဵေို သတ့မှတ့ချေ့မျာဵနှင့အ
ဴ ညီဖွဲ့စည့ဵဂပီဵ လုပ့ငန့ဵတာဝန့မျာဵေို သတ့မှတ့ေပဵ
ရမည့(ေ) မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ စိစစ့ထုတ့ေပဵေရဵ လုပ့ငန့ဵေော့မတီ၊
(ခ) ေျငဴ့ဝတ့နှင့ဴ စည့ဵေမ့ဵထိန့ဵသိမ့ဵေရဵ လုပ့ငန့ဵေော့မတီ၊

(ြ) ဘူမိသိပ္ပဳပညာနှငဴ့ အသုဳဵချဘူမိသိပ္ပဳအထူဵမပုပညာရပ့မျာဵ စဉ့ဆေ့မမပတ့ ေခတ့မီဖွဳ့ဂဖိုဵတိုဵတေ့
ေရဵလုပ့ငန့ဵေော့မတီ၊
(ဃ) ဘူမိသိပ္ပဳပညာနှငဴ့ အသုဳဵချဘူမိသိပ္ပဳအထူဵမပုပညာရပ့ဆိုင့ရာ စဳချိန့စဳညန
ွှ ့ဵမျာဵ၊ လုပ့ငန့ဵအေမခခဳ
နှုန့ဵမျာဵ စိစစ့ေရဵလုပ့ငန့ဵေော့မတီ၊
(င) ေျငဴ့ထုဳဵမျာဵ မပုစုေရဵဆွဲမပဋ္ဌာန့ဵေရဵလုပ့ငန့ဵေော့မတီ၊
(စ) ဘူမိသိပ္ပဳပညာနှငဴ့ အသုဳဵချဘူမိသိပ္ပဳအထူဵမပုပညာရပ့ဆိုင့ရာလုပ့ငန့ဵမျာဵ အရည့အေသွဵစစ့ေဆဵ

LI
S)

အသိအမှတ့မပုေရဵလုပ့ငန့ဵေော့မတီ၊
(ဆ) ေခတ့မီဘူမိသိပ္ပဳပညာမျာဵနှငဴ့ အသုဳဵချဘူမိသိပ္ပဳအထူဵမပုပညာရပ့မျာဵ သင့ကောဵေရဵနှငဴ့

(M

သုေတသန မပုေရဵ လုပ့ငန့ဵေော့မတီ၊
(ဇ) အမခာဵလိအ
ု ပ့ေသာလုပ့ငန့ဵေော့မတီမျာဵ။

em

၁၃။ ေောင့စီသည့ လုပ့ငန့ဵေော့မတီမျာဵေို ေောင့စီဝင့မျာဵနှင့ဴ မပင့ပမှ သငဴ့ေလျာ့သညဴ့ ပုြ္ဂိုလ့

st

မျာဵမဖငဴ့ ဖွဲ့စည့ဵတာဝန့ေပဵနိုင့သည့။

n

အခန့ဵ (၅)

Sy

၁၄။ လုပ့ငန့ဵေော့မတီမျာဵသည့ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့မှတစ့ဆငဴ့ ေောင့စီေို တာဝန့ခဳရမည့။

at
io

ေောင့စီ၏တာဝန့၊ လုပ့ပိုင့ခွငဴ့နှငဴ့ ရပိုင့ခွငဴ့မျာဵ
၁၅။ ေောင့စီ၏တာဝန့မျာဵမှာ ေအာေ့ပါအတိုင့ဵမဖစ့သည့-

rm

(ေ) မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့အမျိုဵအစာဵအလိုေ့ လိအ
ု ပ့သညဴ့အရည့အချင့ဵမျာဵသတ့မှတ့မခင့ဵ၊

In
fo

သတ့မှတ့ သညဴ့ အရည့အချင့ဵမပညဴ့မီေရဵအတွေ့ သင့တန့ဵမျာဵဖွငဴ့လှစ့ပခ
ို့ ျမခင့ဵ၊ ေျွမ့ဵေျင့မှုနှင့ဴ
အရည့အချင့ဵ စစ့ေဆဵမခင့ဵမျာဵေို ကေီဵကေပ့ေဆာင့ရွေ့မခင့ဵ၊

w

(ခ) မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ အမျိုဵအစာဵအလိုေ့ လုပ့ေိုင့ခွငဴ့မပုသညဴ့ ဘူမိသိပ္ပဳပညာလုပ့ငန့ဵမျာဵ

La

သတ့မှတ့မခင့ဵ၊ လိေ
ု ့နာရမညဴ့တာဝန့နှင့ဴ စည့ဵေမ့ဵချေ့မျာဵ သတ့မှတ့မခင့ဵ၊

ar

(ြ) ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှငမ
့ ျာဵ လိေ
ု ့နာရမညဴ့ ေျငဴ့ဝတ့နှင့ဴ စည့ဵမျဉ့ဵစည့ဵေမ့ဵမျာဵေို သတ့မှတ့မခင့ဵ၊

nm

(ဃ) မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့မျာဵ ထုတ့ေပဵမခင့ဵ၊ မှတ့ပတ
ုဳ င့စာရင့ဵမပုစုထာဵရှိမခင့ဵနှငဴ့ အခါအာဵေလျာ့စွာ

ya

ထုတ့မပန့မခင့ဵ၊

M

(င) ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့မျာဵ၏ စွမ့ဵေဆာင့ရည့နှင့ဴ ေျငဴ့ဝတ့သိေ္ခာ မမငဴ့မာဵလာေရဵအတွေ့ စီမဳ
ေဆာင့ရွေ့မခင့ဵ၊

(စ) အရည့အေသွဵနှငဴ့ အဆငဴ့အတန့ဵ ထိန့ဵသိမ့ဵမမှငဴ့တင့နိုင့ရန့အလိ့ုငာှ ဘူမိသိပ္ပဳပညာ စဳချိန့စဳညွှန့ဵ၊
လုပ့ငန့ဵဆိုင့ရာ အေမခခဳစဳနှုန့ဵနှငေ
ဴ့ ျငဴ့ထုဳဵမျာဵေို ဝန့ကေီဵဌာနနှငဴ့
မပည့ေထာင့စုအစိုဵရအဖွဲ့၏အေူအညီ ရယူ ေရဵဆွဲသတ့မှတ့မခင့ဵ၊
(ဆ) မပည့ေထာင့စုအစိုဵရ၏ တာဝန့ေပဵချေ့အရ အစိုဵရနှငဴ့ အစိုဵရမဟုတ့ေသာ လုပ့ငန့ဵဌာန
အဖွဲ့အစည့ဵမျာဵေ ေဆာင့ရွေ့ေနေသာ ဘူမိသိပ္ပဳပညာလုပ့ငန့ဵမျာဵေို လိအ
ု ပ့သလို
စိစစ့ကေီဵကေပ့မခင့ဵ၊ လမ့ဵညွှန့မေ
ှု ပဵမခင့ဵ၊ အကေဳဿာဏ့ေပဵမခင့ဵနှငဴ့ ေူညီေဆာင့ရွေ့မခင့ဵ၊

(ဇ) ဘူမိသိပ္ပဳပညာ စဉ့ဆေ့မမပတ့ ေခတ့မီဖွဳ့ဂဖိုဵတိုဵတေ့ေစေရဵအတွေ့ စာေတွ့လေ့ေတွ့သင့တန့ဵ
မျာဵ၊ အလုပ့ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ၊ သုေတသန စာတမ့ဵဖတ့ပမ
ွဲ ျာဵ၊ ညီလာခဳမျာဵေို အခါအာဵေလျာ့စွာ
ကေီဵမှူဵေျင့ဵပေပဵမခင့ဵ၊
(ဈ) သငဴ့ေလျာ့သညဴ့ နိုင့ငသ
ဳ ာဵ ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့မျာဵေို ေရွဵချယ့၍ နိုငင
့ ဳတောအစိုဵရနှငဴ့ အစိုဵရ
မဟုတ့ေသာ အဖွဲ့အစည့ဵမျာဵေ ေျင့ဵပမပုလုပ့ေသာ ဘူမိသိပ္ပဳပညာ သင့တန့ဵမျာဵ၊
အစည့ဵအေဝဵမျာဵ နှငဴ့ ညီလာခဳမျာဵသို့ ပါဝင့တေ့ေရာေ့နိုင့ရန့ စီမဳေဆာင့ရွေ့ေပဵမခင့ဵ၊

LI
S)

(ည) နိုငင
့ ဳတောအစိုဵရနှငဴ့ အစိုဵရမဟုတ့ေသာ အဖွဲ့အစည့ဵမျာဵေ ေောင့စီသို့ ေမ့ဵလှမဵ့ လာပါေ
သငဴ့ေလျာ့သညဴ့ နိုငင
့ ဳသာဵဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့မျာဵအာဵ နိုငင
့ ဳမခာဵပညာေတာ့သင့အမဖစ့

(M

ေရွဵချယ့ေစလွှတ့ မခင့ဵ၊ မပည့တွငဵ့ ပညာေတာ့သင့ဆုမျာဵ ေရွဵချယ့ေပဵအပ့မခင့ဵ၊

(ဋ) နိုငင
့ ဴဳဝန့ထမ့ဵမဟုတ့ေသာ နာယေအဖွဲ့ဝင့မျာဵ၊ ေောင့စီဝင့မျာဵ၊ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့ဝင့မျာဵ၊

em

ရုဳဵအဖွဲ့ဝင့မျာဵ၊ လုပ့ငန့ဵေော့မတီဝင့မျာဵနှင့ဴ ေောင့စီေ တာဝန့ေပဵအပ့သညဴ့

st

မပင့ပပုြ္ဂိုလ့မျာဵအာဵ ေောင့စီေအခါအာဵေလျာ့စွာ သတ့မှတ့သညဴ့ ချ ီဵမမှငဴ့ေငွ၊ စရိတ့နှငဴ့

Sy

အမခာဵခဳစာဵခွငဴ့မျာဵေို ဝန့ကေီဵဌာန ၏ သေဘာတူညီချေ့မဖငဴ့ ခဳစာဵခွငဴ့မပုမခင့ဵ၊

n

(ဌ) ေောင့စီသည့ မိမိ၏ လုပ့ငန့ဵေဆာင့ရွေ့ချေ့မျာဵနှင့ဴ ပတ့သေ့၍ ဝန့ကေီဵဌာနသို့ အခါအာဵေလျာ့

at
io

စွာ အစီရင့ခဳစာနှငဴ့ အကေဳမပုချေ့မျာဵေို တင့မပမခင့ဵ၊

(ဍ) ဝန့ကေီဵဌာနေ အခါအာဵေလျာ့စွာ ေပဵအပ့လာသညဴ့ လုပ့ငန့ဵတာဝန့မျာဵေို ထမ့ဵေဆာင့မခင့ဵ၊

rm

(ဎ) နိုငင
့ တ
ဳ ောရှိ ဘူမိသိပ္ပဳပညာ အဖွဲ့အစည့ဵမျာဵနှငဴ့ ချ ိတ့ဆေ့ညှိနှိုငဵ့ ၍ အဆငဴ့တူ မှတ့ပုဳတင့

In
fo

ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့မျာဵ အမပန့အလှန့အသိအမှတ့မပုနိုင့ရန့ စီစဉ့ေဆာင့ရွေ့မခင့ဵ။
၁၆။ ေောင့စီ၏ လုပ့ပိုင့ခွငဴ့မျာဵမှာ ေအာေ့ပါအတိုင့ဵမဖစ့သည့-

w

(ေ) ေောင့စီ၏လုပ့ငန့ဵတာဝန့မျာဵေို ထမ့ဵေဆာင့ရန့အတွေ့ သငဴ့ေလျာ့သညဴ့ မပင့ပပုြ္ဂိုလ့မျာဵေို

La

လိအ
ု ပ့ချေ့မျာဵနှငဴ့အညီ ခန့့အပ့တာဝန့ေပဵမခင့ဵ၊

ar

(ခ) လုပ့ငန့ဵေော့မတီမျာဵ၏ စစ့ေဆဵေတွ့ရှခ
ိ ျေ့မျာဵအေပါ်အေမခခဳဂပီဵ စိစစ့သဳဵု သပ့၍ စီမဳခန့့ခွဲေရဵ

nm

ဆိုင့ရာ နည့ဵလမ့ဵအရ အေရဵယူမခင့ဵ၊

ya

(ြ) လုပ့ငန့ဵေော့မတီမျာဵအာဵ လိအ
ု ပ့ေသာ ေူညီပဳဴပိုဵမှုမျာဵေပဵမခင့ဵ၊

M

(ဃ) မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့မျာဵ ထုတ့ေပဵမခင့ဵ၊ ထုတ့ေပဵရန့ မငင့ဵပယ့မခင့ဵ၊ ဆိုင့ဵငဳဴမခင့ဵ၊ ောလ
ေန့့သတ့ချေ့မဖငဴ့ ရုပ့သိမ့ဵမခင့ဵ၊ စိစစ့၍ မပန့လည့ထုတ့ေပဵမခင့ဵနှငဴ့ အဂပီဵအပိုငပ
့ ယ့ဖျေ့မခင့ဵ၊

(င) မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့မျာဵေို အဆငဴ့တိုဵမမှင့ဴမခင့ဵ၊ အဆငဴ့ေလျှာခ
ဴ ျမခင့ဵ၊ သေ့တမ့ဵသတ့မှတ့မခင့ဵ၊
သေ့တမ့ဵ တိုဵမမှင့ေ
ဴ ပဵမခင့ဵ၊ သေ့တမ့ဵတိုဵမမှင့ေ
ဴ ပဵရန့ မငင့ဵပယ့မခင့ဵ၊
(စ) မှတ့ပုဳတင့ေကေဵ၊ နှစ့စဉ့ေကေဵ၊ မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ သေ့တမ့ဵတိုဵမမှင့ေ
ဴ ကေဵ၊ ရေ့လန
ွ ့ေကေဵ၊
ဒဏ့ေကေဵ၊ စာေမဵပွဲေကေဵနှငဴ့ အေထွေထွဝန့ေဆာင့စရိတ့မျာဵေို သတ့မှတ့မခင့ဵနှငဴ့ ေောေ့ခဳမခင့ဵ၊

(ဆ) ဝန့ကေီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချေ့မဖငဴ့ နိုငင
့ ဳေတာ့အတွေ့ အေျိုဵမဖစ့ထွန့ဵေစမညဴ့ ဘူမိသိပ္ပဳပညာ
ေိစ္စရပ့မျာဵအတွေ့ နိုငင
့ တ
ဳ ောအစိုဵရ သို့မဟုတ့ အစိုဵရမဟုတ့ေသာ အဖွဲ့အစည့ဵမျာဵ၊
ပညာရှင့မျာဵ နှငဴ့ ဆေ့သွယ့ပူဵေပါင့ဵေဆာင့ရွေ့မခင့ဵ၊
(ဇ) ေောင့စီ၏ ရုဳဵအဖွဲ့ဝန့ထမ့ဵမျာဵေို ောလသတ့မှတ့ချေ့မဖငဴ့ ခန့့အပ့တာဝန့ေပဵမခင့ဵ သို့မဟုတ့
ထုတ့ပယ့မခင့ဵ၊
(ဈ) ေောင့စီ၏ ေိုယ့ပိုငအ
့ မည့၊ ေိုယ့ပိုငတ
့ ဳဆိပ့ေို ေောင့စီ၏ ခွငဴ့မပုချေ့မရှိဘဲ အသုဳဵမပုေသာ

LI
S)

ေောင့စီဝင့ေို နာယေအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချေ့မဖငဴ့ ေောင့စီဝင့ အမဖစ့မှ ရပ့စဲမခင့ဵ။
၁၇။ ေောင့စီသည့ ဤဥပေဒပါ ရည့ရွယ့ချေ့မျာဵေို ထိေရာေ့စွာ အေောင့အထည့ေဖာ့ ေဆာင့ရွေ့

(M

နိုငေ
့ ရဵအတွေ့ မိမ၏
ိ တာဝန့နှငဴ့ လုပ့ပိုငခ
့ ွငဴ့မျာဵေို အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့သို့ တာဝန့လွှဲအပ့ေပဵနိုင့
သည့။

em

၁၈။ ေောင့စီသည့ ေောင့စီနှငဴ့ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့တို့၏ ရုဳဵလုပ့ငန့ဵမျာဵေို ေဆာင့ရွေ့နိုင့ရန့

st

မှတ့ပုဳတင့အရာရှိချုပ့ ဦဵေဆာင့ေသာ ရုဳဵအဖွဲ့ေို ခန့့အပ့ဖ့ွဲ စည့ဵ တာဝန့ေပဵအပ့နိုင့သည့။

Sy

လိအ
ု ပ့ပါေ တိုင့ဵေဒသကေီဵ သို့မဟုတ့ မပည့နယ့၊ မပည့ေထာင့စုနယ့ေမမတွင့ မှတ့ပုဳတင့အရာရှိ

n

ဦဵေဆာင့သညဴ့ ရုဳဵအဖွဲ့ခွဲမျာဵေို သငဴ့ေလျာ့သလို ခန့့အပ့ဖ့ွဲ စည့ဵတာဝန့ေပဵအပ့နိုင့သည့။

at
io

၁၉။ နိုငင
့ ဴဳဝန့ထမ့ဵမဟုတ့သညဴ့ နာယေအဖွဲ့ဝင့မျာဵ၊ ေောင့စီဝင့မျာဵ၊ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့ဝင့မျာဵ၊
ရုဳဵအဖွဲ့ဝင့မျာဵ၊ လုပ့ငန့ဵေော့မတီဝင့မျာဵနှင့ဴ ေောင့စီေ တာဝန့ေပဵအပ့သညဴ့ မပင့ပပုြ္ဂိုလ့မျာဵသည့

rm

ေောင့စီေ အခါအာဵေလျာ့စွာ သတ့မှတ့သညဴ့ချီဵမမှငဴ့ေငွ၊ စရိတ့နှငဴ့ အမခာဵခဳစာဵခွငဴ့မျာဵေို ခဳစာဵခွငဴ့

In
fo

ရှိသည့။

w

အခန့ဵ (၆)

ေောင့စီဝင့အမဖစ့မှရပ့စဲမခင့ဵ

La

၂၀။ ေအာေ့ပါအေကောင့ဵတစ့ရပ့ရပ့ ေပါ်ေပါေ့သညဴ့အခါ ေောင့စီသည့ နာယေအဖွဲ့၏

ar

သေဘာတူညီချေ့မဖငဴ့ ေောင့စီဝင့တစ့ဦဵဦဵအာဵ ေောင့စီဝင့အမဖစ့မှ ရပ့စဲနိုင့သည့-

nm

(ေ) မိမသ
ိ ေဘာဆန္ဒအေလျှာေ့ နုတ့ထေ
ွ ့ခွင့ဴေတာင့ဵခဳမခင့ဵ၊

ya

(ခ) ေောင့စီ အစည့ဵအေဝဵ သို့မဟုတ့ အလုပ့အမှုေဆာင့ အစည့ဵအေဝဵမျာဵ တေ့ေရာေ့ရန့

M

ခွငဴ့ပန့ကောဵမခင့ဵမရှိဘဲ တစ့ဆေ့တည့ဵ နှစ့ကေိမ့ပျေ့ေွေ့မခင့ဵ၊

(ြ) ေောင့စီေ ထုတ့ေပဵထာဵသညဴ့ မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့တစ့မျိုဵမျိုဵေို ောလအေန့့အသတ့နှင့ဴ
ရုပ့သိမ့ဵခဳရမခင့ဵ သို့မဟုတ့ အဂပီဵအပိုငပ
့ ယ့ဖျေ့ခဳရမခင့ဵ၊
(ဃ) ေောင့စီေ မပဋ္ဌာန့ဵထာဵသညဴ့ ေျငဴ့ဝတ့နှင့ဴ စည့ဵမျဉ့ဵစည့ဵေမ့ဵမျာဵေို ေဖာေ့ဖျေ့ေျူဵလွန့
မခင့ဵ၊

(င) အေျငဴ့စာရိတ္တဆိုင့ရာ မပစ့မှုတစ့ရပ့ရပ့မဖငဴ့ မပစ့ဒဏ့ချမှတ့ခဳရမခင့ဵ၊
(စ) ေျန့ဵမာေရဵေကောငဴ့ေသာ့လည့ဵေောင့ဵ၊ အမခာဵအေကောင့ဵတစ့ရပ့ရပ့ေကောငဴ့ေသာ့လည့ဵေောင့ဵ
ေောင့စီ၏ လုပ့ငန့ဵတာဝန့မျာဵေို ေဆာင့ရွေ့နိုငစ
့ ွမ့ဵမရှိမခင့ဵ၊

(ဆ) ေောင့စီေ ေပဵအပ့သညဴ့ လုပ့ငန့ဵတာဝန့မျာဵေို ေေျပွန့စွာထမ့ဵေဆာင့နိုငမ
့ ှုမရှိမခင့ဵ၊
(ဇ) ေွယ့လန
ွ ့မခင့ဵ။
အခန့ဵ (၇)
အစည့ဵအေဝဵမျာဵေျင့ဵပမခင့ဵ
၂၁။ ေောင့စီအစည့ဵအေဝဵမျာဵေို ေအာေ့ပါအတိုင့ဵေျင့ဵပရမည့(ေ) ေောင့စီ၏ ပုဳမှန့အစည့ဵအေဝဵေို ေမခာေ့လလျှင့ တစ့ကေိမ့ေျင့ဵပရမည့။ လိအ
ု ပ့ပါေ

LI
S)

နာယေအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချေ့မဖငဴ့ အထူဵအစည့ဵအေဝဵမျာဵ ေခါ်ယူေျင့ဵပနိုင့သည့။
(ခ) ေောင့စီအဖွဲ့ဝင့အာဵလုဳဵ၏ အနည့ဵဆုဳဵ ေလဵပုဳတစ့ပုဳေသာ ေောင့စီဝင့မျာဵေ စာမဖငဴ့ေရဵသာဵ

(M

ေတာင့ဵဆိုလျှင့ ေောင့စီသည့ အထူဵအစည့ဵအေဝဵ ေခါ်ယူေျင့ဵပရမည့။

(ြ) အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့၏ ပုဳမှန့အစည့ဵအေဝဵေို နှစ့လလျှင့ တစ့ကေိမ့ေျင့ဵပရမည့။ လိအ
ု ပ့ပါေ

em

အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့၏ အထူဵအစည့ဵအေဝဵေို ေခါ်ယူေျင့ဵပနိုင့သည့။

st

၂၂။ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့သည့ မိမ၏
ိ ေဆာင့ရွေ့ချေ့မျာဵေို အနီဵေပ့ဆုဳဵ ေျင့ဵပမပုလုပ့သညဴ့

Sy

ေောင့စီအစည့ဵအေဝဵသို့ တင့မပ၍ အတည့မပုချေ့ရယူရမည့။

n

၂၃။ ေောင့စီသည့ မိမိ၏ ေဆာင့ရွေ့ချေ့မျာဵေို ဝန့ကေီဵဌာနသို့ ေမခာေ့လလျှင့တစ့ကေိမ့ တင့မပရမည့။

at
io

အထူဵေိစ္စရပ့မျာဵရှိပါေ အခါအာဵေလျာ့စွာ တင့မပအစီရင့ခဳရမည့။
အခန့ဵ (၈)

rm

မှတ့ပုဳတင့အလုပ့သင့ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့လေ့မှတ့ ေလျှာေ့ထာဵမခင့ဵနှငဴ့ ထုတ့ေပဵမခင့ဵ

In
fo

၂၄။ မပည့တွင့ဵ၊ မပည့ပရှိ တေ္ကသိုလ့ ေောလိပ့တစ့ခုခုေ အပ့နှငဵ့ သညဴ့ ဘူမိသိပ္ပဳပညာ ဘွဲ့ရရှိထာဵသူ
နိုငင
့ ဳသာဵသည့ မှတ့ပုဳတင့အလုပ့သင့ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့ လေ့မှတ့ရယူလပ
ို ါေ သတ့မှတ့ချေ့မျာဵ

w

နှငအ
ဴ့ ညီ ေောင့စီသို့ ေလျှာေ့ထာဵရမည့။

La

၂၅။ ပုဒ့မ ၂၄ အရ ေလျှာေ့ထာဵချေ့ေို ေောင့စီ၏ေိုယ့စာဵ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့သည့

ar

သတ့မှတ့ချေ့မျာဵနှင့ဴ ညီညွတ့မခင့ဵ ရှိ မရှိ စိစစ့ဂပီဵ မှတ့ပုဳတင့အလုပ့သင့ ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့ လေ့မှတ့
အခန့ဵ (၉)

မှတ့ပုဳတင့ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့လေ့မှတ့ ေလျှာေ့ထာဵမခင့ဵနှငဴ့ ထုတ့ေပဵမခင့ဵ

M

ya

nm

ထုတ့ေပဵမခင့ဵ၊ ထုတ့ေပဵရန့ ဆိုင့ဵငဳဴမခင့ဵ သို့မဟုတ့ မငင့ဵပယ့မခင့ဵမပုနိုင့သည့။

၂၆။ မပည့တွငဵ့ ၊ မပည့ပရှိ တေ္ကသိုလ့ေောလိပ့တစ့ခုခုေ အပ့နှငဵ့ သညဴ့ ဘူမိသိပ္ပဳပညာ ဘွဲ့ရရှိထာဵသူ
နိုငင
့ ဳသာဵသည့ မှတ့ပုဳတင့ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှငလ
့ ေ့မှတ့ ရယူလုိပါေ သတ့မှတ့ချေ့မျာဵနှငဴ့အညီ
ေောင့စီသို့ ေလျှာေ့ထာဵရမည့။
၂၇။ ပုဒ့မ ၂၆ အရ ေလျှာေ့ထာဵချေ့ေို ေောင့စီ၏ေိုယ့စာဵ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့သည့
သတ့မှတ့ချေ့မျာဵနှင့ဴ ညီညွတ့မခင့ဵ ရှိ မရှိ စိစစ့ဂပီဵ
မှတ့ပုဳတင့ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့လေ့မှတ့ထတ
ု ့ေပဵမခင့ဵ၊ ထုတ့ေပဵရန့ ဆိုင့ဵငဳဴမခင့ဵ သို့မဟုတ့
မငင့ဵပယ့မခင့ဵ မပုနိင
ု သ
့ ည့။

အခန့ဵ (၁၀)
မှတ့ပုဳတင့ေျွမ့ဵေျင့ ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့လေ့မှတ့ေလျှာေ့ထာဵမခင့ဵနှငဴ့ ထုတ့ေပဵမခင့ဵ
၂၈။ မပည့တွင့ဵ၊ မပည့ပရှိ တေ္ကသိုလ့ေောလိပ့တစ့ခုခုေ အပ့နှငဵ့ သညဴ့ ဘူမိသိပ္ပဳပညာ ဘွဲ့ရရှိထာဵသူ
နိုငင
့ ဳသာဵသည့ မှတ့ပုဳတင့ေျွမ့ဵေျင့ ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့လေ့မှတ့ ရယူလပ
ို ါေ သတ့မှတ့ချေ့
မျာဵနှငဴ့အညီ ေောင့စီသို့ ေလျှာေ့ထာဵရမည့။
၂၉။ ပုဒ့မ ၂၈ အရ ေလျှာေ့ထာဵချေ့ေို ေောင့စီ၏ေိုယ့စာဵ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့သည့ သတ့မှတ့
ထုတ့ေပဵမခင့ဵ၊ ထုတ့ေပဵရန့ ဆိုင့ဵငဳဴမခင့ဵ သို့မဟုတ့ မငင့ဵပယ့မခင့ဵ မပုနိုင့သည့။

(M

အခန့ဵ (၁၁)

LI
S)

ချေ့မျာဵနှငဴ့ညီညတ
ွ ့မခင့ဵ ရှိ မရှိ စိစစ့ဂပီဵ မှတ့ပုဳတင့ေျွမ့ဵေျင့ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့လေ့မှတ့

နိုင့ငဳမခာဵသာဵမှတ့ပုဳတင့ ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့လေ့မှတ့နှငဴ့ နိုင့ငဳမခာဵသာဵ မှတ့ပုဳတင့ေျွမ့ဵေျင့ ဘူမိသိပ္ပဳ

em

ပညာရှင့လေ့မှတ့မျာဵ ေလျှာေ့ထာဵမခင့ဵနှငဴ့ ထုတ့ေပဵမခင့ဵ

st

၃၀။ မမန့မာနိုငင
့ တ
ဳ ွင့ တရာဵဝင့ေနထိင
ု ့ အလုပ့လုပ့ေင
ို ခ
့ ွင့ဴရှိေသာ နိုင့ငမဳ ခာဵသာဵ ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့သည့

Sy

နိုငင
့ ေ
ဳ တာ့အတွငဵ့ ပုြ္ဂလိေေဏ္ဍဆိုင့ရာ ဘူမိသိပ္ပဳလုပ့ငန့ဵတစ့ရပ့တွင့ တာဝန့ခဳပညာရှင့အမဖစ့

n

လုပ့ေိုင့လပ
ို ါေ နိုငင
့ ဳမခာဵသာဵမှတ့ပုဳတင့ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှငလ
့ ေ့မှတ့ေိုမဖစ့ေစ၊

at
io

နိုငင
့ မဳ ခာဵသာဵမှတ့ပုဳတင့ ေျွမ့ဵေျင့ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့ လေ့မှတ့ေိုမဖစ့ေစ ရယူရန့
သတ့မှတ့ချေ့မျာဵနှင့အ
ဴ ညီ ေောင့စီသို့ ေလျှာေ့ထာဵရမည့။

rm

၃၁။ ပုဒ့မ ၃၀ အရ ေလျှာေ့ထာဵချေ့ေို ေောင့စီ၏ေိုယ့စာဵ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့ေ သတ့မှတ့ချေ့

In
fo

မျာဵနှငဴ့ ညီညတ
ွ ့မခင့ဵ ရှိ မရှိ စိစစ့ဂပီဵ ညီညတ
ွ ့ပါေ ေောင့စီသည့ ေလျှာေ့ထာဵသူ နိုင့ငမဳ ခာဵသာဵ၏
အရည့အချင့ဵနှင့ဴ ေိုေ့ညီသညဴ့ နိုင့ငမဳ ခာဵသာဵ မှတ့ပုဳတင့ ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့ လေ့မှတ့ေိုမဖစ့ေစ၊

w

နိုငင
့ မဳ ခာဵသာဵမှတ့ပုဳတင့ ေျွမ့ဵေျင့ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့လေ့မှတ့ေိုမဖစ့ေစ ေလျှာေ့ထာဵသူ

La

နိုငင
့ မဳ ခာဵသာဵ ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့အာဵ ထုတ့ေပဵရမည့။

ar

၃၂။ ေောင့စီသည့ သတ့မှတ့ချေ့မျာဵနှငဴ့ ညီညွတ့မခင့ဵမရှိသညဴ့ ေလျှာေ့ထာဵချေ့အေပါ် နိုငင
့ ဳမခာဵသာဵ

nm

မှတ့ပုဳတင့ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့လေ့မှတ့ေိုမဖစ့ေစ၊ နိုငင
့ မဳ ခာဵသာဵမှတ့ပုဳတင့ေျွမ့ဵေျင့ ဘူမိသိပပ
္ပဳ ညာရှင့

M

ya

လေ့မှတ့ေိုမဖစ့ေစ ထုတ့ေပဵရန့ဆိုငဵ့ ငဳဴမခင့ဵ သို့မဟုတ့ မငင့ဵပယ့မခင့ဵမပုနိုင့သည့။
အခန့ဵ (၁၂)
မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ရရှိသူ၏ တာဝန့နှငဴ့ ရပိုင့ခွငဴ့မျာဵ

၃၃။ မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ရရှိသူသည့(ေ) ဤဥပေဒအရ သတ့မှတ့ေသာ စည့ဵမျဉ့ဵစည့ဵေမ့ဵမျာဵေို လိေ
ု ့နာရမည့။
(ခ) ေောင့စီေ ထုတ့မပန့သညဴ့ ေျငဴ့ဝတ့နှငဴ့ စည့ဵမျဉ့ဵစည့ဵေမ့ဵမျာဵေို လိေ
ု ့နာေစာငဴ့ထိန့ဵရမည့။
(ြ) မှတ့ပုဳတင့ေကေဵ၊ နှစ့စဉ့ေကေဵ၊ မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ သေ့တမ့ဵတိုဵမမှင့ေ
ဴ ကေဵနှငဴ့ ရေ့လွန့ေကေဵ၊
ဒဏ့ေကေဵ၊ စာေမဵပွဲေကေဵနှငဴ့ အေထွေထွဝန့ေဆာင့ခမျာဵေို ေပဵေဆာင့ရမည့။

(ဃ) မိမိရရှိသညဴ့ မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့တွင့ ခွငဴ့မပုထာဵသညဴ့ ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့ဆိုင့ရာ လုပ့ငန့ဵရပ့မျာဵ
ေို တရာဵဝင့အခေကေဵေငွရယူ၍ ေဆာင့ရွေ့ပိုငခ
့ ွင့ရ
ဴ ှိသည့။
(င) မိမရ
ိ ရှိသညဴ့ မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့တွင့ မိမိအမည့နှငဴ့ ယှဉ့တွဲအသုဳဵမပုနိုင့ေသာ အေခါ်အေဝါ်မျာဵေို
သတ့မှတ့ချေ့မျာဵနှင့အ
ဴ ညီ သုဳဵစွဲခွငဴ့ရှိသည့။
(စ) စီမဳခန့့ခွဲေရဵဆိုငရ
့ ာ နည့ဵလမ့ဵအရ ချမှတ့သညဴ့အမိန့ သို့မဟုတ့ ဆုဳဵမဖတ့ချေ့တစ့ရပ့ရပ့ေို
ေေျနပ့မှု မရှိပါေ ေောင့စီသို့ အယူခဳဝင့ပင
ို ့ခွငဴ့ရှိသည့။

LI
S)

(ဆ) မိမ၏
ိ နစ့နာချေ့မျာဵေို ေောင့စီသို့ တင့မပခွငဴ့၊ တိုင့ကောဵခွငဴ့ရှိသည့။ ထိ့မု ပင့ ေောင့စီသို့
အကေဳဿာဏ့ေပဵခွငဴ့နှင့ဴ ေောင့စီထဳမှအကေဳဿာဏ့ ရယူပိုင့ခွင့ဴရှိသည့။

အခန့ဵ (၁၃)

em

သေ့တမ့ဵေုန့ဆုဳဵဂပီဵေနာေ့ ရေ့ေပါင့ဵ ၃၀ အတွင့ဵ ေဆာင့ရွေ့နိုင့သည့။

(M

၃၄။ မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ သေ့တမ့ဵတိုဵမမှင့မဴ ခင့ဵေို သတ့တမ့ဵမေုန့ဆုဳဵမီ ရေ့ေပါင့ဵ ၆၀ နှငဴ့

st

စီမဳခန့့ခွဲေရဵဆိုင့ရာ နည့ဵလမ့ဵအရ အေရဵယူမခင့ဵ

Sy

၃၅။ မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ရရှိသူ မည့သူမဆို ပုဒ့မ ၃၃၊ ပုဒမ
့ ခွဲ (ေ)၊ (ခ) နှငဴ့ (ြ) တို့ပါ

n

တာဝန့တစ့ရပ့ရပ့ေို မဖစ့ေစ၊ မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ပါ စည့ဵမျဉ့ဵစည့ဵေမ့ဵမျာဵေိုမဖစ့ေစ

at
io

ေဖာေ့ဖျေ့ေျူဵလွန့ေကောင့ဵ စစ့ေဆဵေတွ့ရှပ
ိ ါေ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့သည့ ထိသ
ု ူအာဵ
ေအာေ့ပါစီမဳခန့့ခွဲေရဵဆိုင့ရာ အမိန့ တစ့ရပ့ရပ့ေို ချမှတ့နိုင့သည့-

rm

(ေ) သတိေပဵမခင့ဵ၊

In
fo

(ခ) သငဴ့ေလျာ့ေသာ ဒဏ့ေကေဵေငွေပဵေဆာင့ေစမခင့ဵ၊
(ြ) မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့အဆငဴ့ေလျှာဴချမခင့ဵ၊

w

(ဃ) မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ေို ောလအေန့့အသတ့မဖငဴ့ ရုပ့သိမ့ဵမခင့ဵ၊

La

(င) မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ေို အဂပီဵအပိုင့ ပယ့ဖျေ့မခင့ဵ။

ar

အခန့ဵ (၁၄)

nm

အယူခဳဝင့မခင့ဵ

ya

၃၆။ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့ေ ပုဒ့မ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၉၊ ၃၁ နှငဴ့ ၃၂ တို့အရ ချမှတ့သညဴ့ ဆုဳဵမဖတ့ချေ့ေို

M

လည့ဵေောင့ဵ၊ ပုဒ့မ ၃၅ အရ ချမှတ့သညဴ့ အမိန့ေိုလည့ဵေောင့ဵ ေေျနပ့မမ
ှု ရှိသူသည့ ယင့ဵဆုဳဵမဖတ့
ချေ့ သို့မဟုတ့ အမိန့ချမှတ့သညဴ့ေန့မှ ရေ့ေပါင့ဵ ၆၀ အတွငဵ့ ေောင့စီသို့ အယူခဳဝင့နိုင့ သည့။

၃၇။ ပုဒ့မ ၃၆ အရ အယူခဳေလျှာေ့ထာဵလာလျှင့ ေောင့စီသည့ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့၏ စီမဳခန့့ခွဲေရဵ
ဆိုင့ရာနည့ဵလမ့ဵအရ ချမှတ့သညဴ့ ဆုဳဵမဖတ့ချေ့ သို့မဟုတ့ အမိန့ေို မပင့ဆင့မခင့ဵ၊ ပယ့ဖျေ့မခင့ဵ
သို့မဟုတ့ အတည့မပုမခင့ဵမပုနိုင့သည့။
၃၈။ ပုဒ့မ ၃၇ အရ ချမှတ့ေသာ ေောင့စီ၏ ဆုဳဵမဖတ့ချေ့သည့ အဂပီဵအမပတ့ အတည့မဖစ့သည့။
အခန့ဵ (၁၅)
ရန့ပေ
ုဳ ငွထူေထာင့မခင့ဵနှငဴ့ သုဳဵစွဲမခင့ဵ

၃၉။ ေောင့စီသည့ ဤဥပေဒပါ မပဋ္ဌာန့ဵချေ့မျာဵေို အေောင့အထည့ေဖာ့ေဆာင့ရွေ့နိုင့ရန့ ေအာေ့ပါ
ရေငွမျာဵမဖငဴ့ ရန့ပုဳေငွတစ့ရပ့ထူေထာင့နိုငသ
့ ည့(ေ) မှတ့ပတ
ုဳ င့ေကေဵ၊ နှစ့စဉ့ေကေဵ၊ မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ သေ့တမ့ဵတိုဵမမှင့ေ
ဴ ကေဵနှငဴ့ ရေ့လွန့ေကေဵ၊
ဒဏ့ေကေဵ၊ စာေမဵပွဲေကေဵနှငဴ့ အေထွေထွဝန့ေဆာင့မှုမျာဵမှ ေောေ့ခဳရရှိေငွမျာဵ၊
(ခ) မပည့တွငဵ့ ၊ မပည့ပရှိ အစိုဵရနှငဴ့ အစိုဵရမဟုတ့ေသာ အဖွဲ့အစည့ဵမျာဵနှင့ဴ ပုြ္ဂလိေ ေစတနာရှင့
မျာဵေ ေောင့စီသို့ လှူဒါန့ဵေငွနှငဴ့ ေထာေ့ပဳဴေငွမျာဵ၊

LI
S)

(ြ) ရန့ပုဳေငွမှ တရာဵဝင့တိုဵပွာဵေငွမျာဵ။
၄၀။ ေောင့စီသည့ ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင့ရာ ေဆာင့ရွေ့ချေ့မျာဵေို တည့ဆဲဘဏ္ဍာေရဵစည့ဵမျဉ့ဵ၊ စည့ဵေမ့ဵ၊

(M

ညွှန့ကောဵချေ့မျာဵနှငဴ့အညီ စနစ့တေျေဆာင့ရွေ့ရမည့။

၄၁။ ေောင့စီသည့ ေောင့စီ၏ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့၊ ရုဳဵအဖွဲ့နှငဴ့ လုပ့ငန့ဵေော့မတီတို့၏ ေုန့ေျ

em

စရိတ့မျာဵေို ေျခဳရမည့။

st

၄၂။ ေောင့စီသည့ မိမပ
ိ ိုငရ
့ န့ပုဳေငွမဖငဴ့ သီဵမခာဵရပ့တည့နိုငရ
့ န့ ေဆာင့ရွေ့ရမည့။ မိမပ
ိ ိုင့ရန့ပုဳေငွမဖငဴ့

n

မပည့ေထာင့စု အစိုဵရအဖွဲ့သို့ တင့မပေတာင့ဵခဳနိုင့သည့။

Sy

လုေ
ဳ လာေ့မှုမရှိပါေ မပည့ေထာင့စုဘဏ္ဍာရန့ပုဳေငွမှ ေျခဳသဳဵု စွဲနိုငရ
့ န့ ဝန့ကေီဵဌာနမှတစ့ဆငဴ့

at
io

အခန့ဵ (၁၆)

တာဵမမစ့ချေ့မျာဵ

rm

၄၃။ မည့သူမျှ ဤဥပေဒအရေောင့စီေ ထုတ့ေပဵသညဴ့ မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့တစ့မျိုဵမျိုဵေို ရယူထာဵ

In
fo

မခင့ဵမရှဘ
ိ ဲ မည့သညဴ့ဘူမိသိပ္ပဳပညာဆိုင့ရာလုပ့ငန့ဵေိစ္စရပ့ေိုမျှ တာဝန့ခဳအမဖစ့ လုပ့ေိုင့ေဆာင့ရွေ့
မခင့ဵမမပုရ။ အဆိပ
ု ါေိစ္စရပ့သည့ အစိုဵရဌာနမျာဵ၏ လုပ့ငန့ဵဆိုငရ
့ ာေိစ္စရပ့မျာဵနှငဴ့ မသေ့ဆိုငေ
့ စရ။

w

၄၄။ မည့သညဴ့ပုြ္ဂိုလ့ သို့မဟုတ့ ေုမ္ပဏီမျှ ဘူမိသိပ္ပဳပညာဆိုငရ
့ ာလုပ့ငန့ဵေိစ္စမျာဵ ေဆာင့ရွေ့ရာတွင့

La

မှတ့ပုဳတင့ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့ မဟုတ့သူေို မိမတ
ိ ို့၏ လုပ့ငန့ဵမျာဵတွင့ ဘူမိသိပ္ပဳပညာဆိုင့ရာတာဝန့ခဳ

ar

အမဖစ့ ခန့့အပ့တာဝန့ေပဵမခင့ဵမမပုရ။

nm

၄၅။ မည့သညဴ့မတ
ှ ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ရရှိသူမျှ-

ya

(ေ) မိမရ
ိ ရှိသညဴ့ မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့တွင့ ခွငဴ့မပုထာဵသညဴ့ ဘူမိသိပ္ပဳပညာလုပ့ငန့ဵေိစ္စရပ့မျာဵထေ့

M

ပိုမိုေေျာ့လွန့လုပ့ေဆာင့မခင့ဵမမပုရ။

(ခ) မိမိအာဵ ထုတ့ေပဵသညဴ့ မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ေို အမခာဵသူတစ့ဦဵဦဵအာဵ လွှေ
ဲ မပာင့ဵေပဵမခင့ဵ
သို့မဟုတ့ အသုဳဵမပုခွငဴ့ေပဵမခင့ဵမမပုရ။
(ြ) သေ့တမ့ဵေုန့ဆုဳဵေနေသာ မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့မဖငဴ့ မည့သညဴ့ဘူမိသိပ္ပဳပညာလုပ့ငန့ဵ ေိစ္စရပ့မျာဵ
ေိုမျှ ေဆာင့ရွေ့မခင့ဵမမပုရ။
(ဃ) မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ပါ သတ့မှတ့ထာဵေသာ စည့ဵေမ့ဵမျာဵေို ေဖာေ့ဖျေ့မခင့ဵမမပုရ။

၄၆။ မည့သညဴ့မတ
ှ ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ရရှိသူမျှ မိမိရရှိသညဴ့ အဆငဴ့အတန့ဵနှင့ဴ ညီညွတ့သေ့ဆိုငမ
့ ှုမရှိ ေသာ
အေခါ်အေဝါ်စောဵရပ့မျာဵေို မိမိ၏အမည့နှငဴ့ ယှဉ့တွဲ၍ သုဳဵနှုန့ဵမခင့ဵမမပုရ။

၄၇။ မည့သညဴ့မတ
ှ ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ရရှိသူမျှ ေောင့စီေ စီမဳခန့့ခွဲေရဵဆိုင့ရာ နည့ဵလမ့ဵအရ ောလ
အေန့့အသတ့မဖငဴ့ ရုပ့သိမ့ဵမခင့ဵ၊ အဂပီဵအပိုငပ
့ ယ့ဖျေ့မခင့ဵခဳရသညဴ့ မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ေို ရုပ့သိမ့ဵ၊
ပယ့ဖျေ့ေကောင့ဵ ဆုဳဵမဖတ့ချေ့ ချမှတ့သညဴ့ ေန့မှရေ့ေပါင့ဵ ၃၀ အတွင့ဵ ေောင့စီသို့
မပန့လည့အပ့နှဳရန့ ပျေ့ေွေ့မခင့ဵမရှိေစရ။
အခန့ဵ (၁၇)
မပစ့ဒဏ့မျာဵ

LI
S)

၄၈။ မည့သူမဆို ပုဒ့မ ၄၃ ပါ တာဵမမစ့ချေ့ေို ေဖာေ့ဖျေ့ေျူဵလွန့ေကောင့ဵ မပစ့မှုထင့ရှာဵစီရင့မခင့ဵ
ခဳရလျှင့ ထိသ
ု ူေို ေျပ့သိန့ဵ ၅၀ ထေ့မပိုေသာ ေငွဒဏ့ချမှတ့ရမည့။
ခဳရလျှင့ ထိသ
ု ူေို ေျပ့သိန့ဵ ၁၀၀ ထေ့မပိုေသာ ေငွဒဏ့ချမှတ့ရမည့။

(M

၄၉။ မည့သူမဆို ပုဒ့မ ၄၄ ပါ တာဵမမစ့ချေ့ေို ေဖာေ့ဖျေ့ေျူဵလွန့ေကောင့ဵ မပစ့မှုထင့ရှာဵစီရင့မခင့ဵ

em

၅၀။ မည့သညဴ့ မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ရရှိသူမဆို ပုဒ့မ ၄၅ ပါ တာဵမမစ့ချေ့တစ့ရပ့ရပ့ေို ေဖာေ့ဖျေ့

st

ေျူဵလွန့ေကောင့ဵ မပစ့မှုထင့ရှာဵစီရင့မခင့ဵခဳရလျှင့ ထိုသူေို ပုဒ့မ ၃၅ ပါ

Sy

စီမဳခန့့ခွဲေရဵဆိုင့ရာနည့ဵလမ့ဵ တစ့ရပ့ရပ့မဖငဴ့ အေရဵယူေဆာင့ရွေ့ရမည့။ အဆိပ
ု ါ တာဵမမစ့ချေ့ေို

n

ထပ့မဳေဖာေ့ဖျေ့ေျူဵလွန့လျှင့ ထိသ
ု ူေို ေျပ့သိန့ဵ ၃၀ ထေ့မပိုေသာ ေငွဒဏ့ချမှတ့ရမည့။

at
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၅၁။ မည့သညဴ့မတ
ှ ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ရရှိသူမဆို ပုဒ့မ ၄၆ ပါ တာဵမမစ့ချေ့ေို ေဖာေ့ဖျေ့ေျူဵလွန့
ေကောင့ဵ မပစ့မှုထင့ရှာဵစီရင့မခင့ဵခဳရလျှင့ ထိသ
ု ူေို ေျပ့သိန့ဵ ၅၀ ထေ့မပိုေသာ ေငွဒဏ့ချမှတ့ရမည့။

rm

၅၂။ မည့သညဴ့မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့ရရှိသူမဆို ပုဒ့မ ၄၇ ပါ တာဵမမစ့ချေ့ေို ေဖာေ့ဖျေ့ေျူဵလွန့

In
fo

ေကောင့ဵ မပစ့မှုထင့ရှာဵစီရင့မခင့ဵခဳရလျှင့ ထိသ
ု ူေို ေျပ့သိန့ဵ ၂၀ ထေ့မပိုေသာ ေငွဒဏ့ချမှတ့ရမည့။
၅၃။ ဤဥပေဒပါ မပစ့မှုတစ့ရပ့ရပ့ေို ထပ့မဳေဖာေ့ဖျေ့ေျူဵလွန့ေကောင့ဵ မပစ့မှုထင့ရှာဵစီရင့မခင့ဵ ခဳရလျှင့

ar
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w

ထိုသူေို ယင့ဵမပစ့မှုအတွေ့ မပဋ္ဌာန့ဵထာဵေသာ အမမငဴ့ဆုဳဵမပစ့ဒဏ့ေို ချမှတ့ရမည့။
အခန့ဵ (၁၈)
အေထွေထွ

nm

၅၄။ မပည့တွငဵ့ ၊ မပည့ပအစိုဵရ အသိအမှတ့မပုတေ္ကသိုလ့၊ ေောလိပ့တစ့ခုခုေ အပ့နှငဵ့ သညဴ့ ဘူမိသိပ္ပဳ

ya

ပညာဘွဲ့ရရှိထာဵသူ သို့မဟုတ့ ဘွဲ့ရရှိဂပီဵအစိုဵရ သို့မဟုတ့ အစိုဵရမဟုတ့ေသာ လုပ့ငန့ဵအဖွဲ့အစည့ဵ

M

တစ့ရပ့ရပ့တွင့ ဝန့ထမ့ဵအမဖစ့လည့ဵေောင့ဵ၊ တစ့သဵီ ပုြ္ဂလအမဖစ့လည့ဵေောင့ဵ၊ ဘူမိသိပ္ပဳပညာရှင့
အမဖစ့ လုပ့ေိုင့ေဆာင့ရွေ့ခဲဴဖူဵသူ သို့မဟုတ့ လေ့ရှိလုပ့ေိုင့ေဆာင့ရွေ့ေနဆဲ နိုငင
့ ဳသာဵမျာဵ၊
မပည့တွငဵ့ တွင့ လုပ့ေိုင့ေနသူ နိုငင
့ မဳ ခာဵသာဵမျာဵေ မှတ့ပုဳတင့လေ့မှတ့တစ့မျိုဵမျိုဵေို ေလျှာေ့ထာဵ
လာပါေ ဤဥပေဒနှငဴ့အညီ စိစစ့ဂပီဵ ေလျှာေ့ထာဵသူ၏ အရည့အချင့ဵနှင့ဴေိုေ့ညီသညဴ့ မှတ့ပုဳတင့
လေ့မှတ့ေို ေောင့စီေ ထုတ့ေပဵနိုင့သည့။
၅၅။ ေောင့စီသည့(ေ) ေိုယ့ပိုင့အမည့၊ ေိုယ့ပိုင့တဳဆိပ့မဖငဴ့ စဉ့ဆေ့မမပတ့ဆေ့ခဳေဆာင့ရွေ့ပင
ို ့ခွင၊ဴ့
တရာဵစွဲဆိုပိုင့ခွင့၊ဴ တရာဵစွဲဆိုခဳနိုင့ခွင့ဴရှိသည့။

(ခ) ဥပေဒနှငဴ့အညီ လွတ့လပ့စွာရပ့တည့ေဆာင့ရွေ့ဆုဳဵမဖတ့နိုငေ
့ သာ အဖွဲ့အစည့ဵမဖစ့သည့။
၅၆။ ဤဥပေဒပါ မပစ့မှုတစ့ရပ့ရပ့မဖငဴ့ တရာဵစွဲဆိုရန့ အေကောင့ဵေပါ်ေပါေ့ပါေ ဝန့ကေီဵဌာန၏ ကေိုတင့
ခွငဴ့မပုချေ့ရယူရမည့။
၅၇။ နိုငင
့ ဴဝ
ဳ န့ထမ့ဵမဟုတ့သညဴ့ နာယေအဖွဲ့ဝင့မျာဵ၊ ေောင့စီဝင့မျာဵ၊ အလုပ့အမှုေဆာင့အဖွဲ့ဝင့မျာဵ၊
ရုဳဵအဖွဲ့ဝင့မျာဵ၊ လုပ့ငန့ဵေော့မတီဝင့မျာဵနှင့ဴ ေောင့စီေခန့့အပ့တာဝန့ေပဵသညဴ့
မပင့ပပုြ္ဂိုလ့မျာဵသည့ ဤဥပေဒအရ လုပ့ငန့ဵတာဝန့ထမ့ဵေဆာင့ေနချန
ိ ့တွင့
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မပည့သူ့ဝန့ထမ့ဵမဖစ့သည့ဟု မှတ့ယူရမည့။
၅၈။ ဤဥပေဒသည့ မမန့မာနိုင့ငအ
ဳ င့ြျင့နီယာေောင့စီဥပေဒပါ အင့ြျင့နီယာပညာရှင့မျာဵအတွေ့

(M

မပဋ္ဌာန့ဵထာဵေသာ လုပ့ပိုငခ
့ ွငဴ့နှင့ဴ တာဝန့မျာဵေို ထိခိုေ့မှုမရှိေစရ။

၅၉။ ဤဥပေဒပါ မပဋ္ဌာန့ဵချေ့မျာဵေို အေောင့အထည့ေဖာ့ေဆာင့ရွေ့ရာတွင့-

em

(ေ) ဝန့ကေီဵဌာနသည့ မပည့ေထာင့စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချေ့မဖငဴ့ လိုအပ့ေသာ နည့ဵဥပေဒ၊

st

စည့ဵမျဉ့ဵနှငဴ့ စည့ဵေမ့ဵမျာဵေို ထုတ့မပန့နိုင့သည့။

Sy

(ခ) ဝန့ကေီဵဌာနသည့ အမိန့ေကော့မငာစာ၊ အမိန့၊ ညွှန့ကောဵချေ့နှင့ဴ လုပ့ထဳဵု လုပ့နည့ဵမျာဵေို ထုတ့မပန့

n

နိုင့သည့။

at
io

(ြ) ေောင့စီသည့ ဝန့ကေီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချေ့မဖငဴ့ လိအ
ု ပ့ေသာ အမိန့ေကော့မငာစာ၊ အမိန့၊
ညွှန့ကောဵချေ့နှင့ဴ လုပ့ထဵုဳ လုပ့နည့ဵမျာဵေို ထုတ့မပန့နိုင့သည့။
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မပည့ေထာင့စုသမ္မတမမန့မာနိုင့ငေ
ဳ တာ့ ဖွဲ့စည့ဵပုဳအေမခခဳဥပေဒအရ ေျွန့ုပ့လေ့မှတ့ေရဵထိဵု သည့။
(ပုဳ) ဝင့ဵမမငဴ့
နိုငင
့ ေ
ဳ တာ့သမ္မတ
မပည့ေထာင့စုသမ္မတမမန့မာနိုင့ငေ
ဳ တာ့

