်မနးမာႏိုငးငဵဆနးစပါ့အသငး့ခ္ဳပး
၏
သငး့ဖဲျ႔မြတးတမး့
နိဒါနး့
၁။

်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏိင
ု းငဵေတားသညး လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ကို အဓိကလုပးကိုငးေသာ ႏိင
ု းငဵ်ဖစးၿပီ့

လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့တျငး ဆနးစပါ့စိုကးပ္ိဳ့ ထုတးလုပႀး ကိတးခဲျေရာငး့ခ္သညးံ
ဆနးစပါ့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ သညး တိုငး့်ပညးလူဦ့ေရ၏ အမ္ာ့စုႏင
ြ းံ ဆကးႏယ
ျ းပတးသကးေနပါသညး။
ဆနးစပါ့စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့တျငး လုပးငနး့အလိုကး ပုဂၢလိက အသငး့အဖဲျ႔မ္ာ့ ဖဲျ႔စညး့ထာ့ရိြရာ အဆိုပါ
အသငး့အဖဲျ႔မ္ာ့၏ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို စဥးဆကးမ်ပတးဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေစရနးႏင
ြ းံ ဦ့ေဆာငးလမး့ညႊနးမႈ်ပဳႏိင
ု းရနး၊
ဆနးစပါ့ဆိုငးရာ အသငး့အဖဲျ႔မ္ာ့ အခ္ငး့ခ္ငး့ အခ္ိတးအဆကးမိစျာ်ဖငးံ ဆနးစပါ့က႑ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ကို
ေဖားေဆာငးႏင
ို းရနးႏင
ြ းံ ပုဂၢလိကလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့၊ အသငး့အဖဲျ႔မ္ာ့ စညး့လဵု့ညီညျတးစျာ်ဖငးံ ညႇႏ
ိ ႈင
ိ း့တိုငးပငး်ခငး့၊
အမ္ာ့စုဆႏၵႏင
ြ းံ အညီဆဵု့်ဖတး်ခငး့၊ အနညး့စု၏ ဆႏၵကို ေလ့စာ့်ခငး့၊ လျတးလပး်ခငး့၊ တရာ့မြ္တ်ခငး့၊
သာတူညီမြ္ရိြ်ခငး့ စေသာ ဒီမိုကေရစီက္ငးံစဥးမ္ာ့ကို လိုကးနာက္ငးံသဵု့ႏိင
ု းရနးအတျကး ်မနးမာႏိင
ု းငဵ၏
ဆနးစပါ့က႑တျငး ပါဝငးေသာ အသငး့အဖဲျ႔မ္ာ့၊ စိုကးပ္ိဳ့သူလယးသမာ့မ္ာ့၊ ဆနးစကးပိုငးရြငးမ္ာ့၊
ဆနးကုနးသညးမ္ာ့၊ ကုမၸဏီအဖဲျ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ဆနးစပါ့လုပးငနး့လုပးကိုငးသူအာ့လဵု့ကို
ဦ့ေဆာငးလမး့ညႊနးမႈ်ပဳႏိင
ု းရနး ်မနးမာႏိင
ု းငဵ ဆနးစပါ့အသငး့ခု္ပး (Myanmar Rice Federation) ကို
ဖဲျ႔စညး့တညးေထာငးပါသညး။

ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့
၂။

်မနးမာႏိင
ု းငဵ ဆနးစပါ့အသငး့ခ္ဳပး၏ ရညးရျယခ
း ္ကးမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး(၁)

နိုငးငဵေတား၏ စီ့ပျာ့ေရ့ဦ့တညးခ္ကးမ္ာ့ကို ဆနးစပါ့လုပးငနး့က႑ ပိုမိုဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးေအာငး
ေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖငးံ အေထာကးအကူ်ပဳရနး။

(၂)

အသငး့ခ္ဳပးသညး ဆနးစပါ့ဆိုငးရာအသငး့မ္ာ့ကို ဦ့ေဆာငး်ပဳ၍ ်မနးမာႏိင
ု းငဵ၏
ဆနးစပါ့လုပးငနး့

(၃)

က႑စဥးဆကးမ်ပတး ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ကို ႀကဳိ့ပမး့ေဆာငးရျကးရနး။

အသငး့ခ္ဳပးသညး ဆနးစပါ့ဆိုငးရာ အသငး့မ္ာ့ အၾကာ့တျငး ညီညျတးမႈ၊ စညး့လဵု့မႈ၊ စာနာ
နာ့လညးမႈ၊တိုငးပငးညိႇႏႈင
ိ း့မႈ ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ အေလံအထေကာငး့မ္ာ့ကို စုေပါငး့

ဦ့ေဆာငးမႈ စနစး်ဖငးံ ေဖားေဆာငးရနး။
(၄)

ဆနးစပါ့ဆိုငးရာအသငး့အဖဲျ႔မ္ာ့၏ လုပးငနး့ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို ေအာငး်မငးအထ ေ်မာကးရနး
အတျကး ပဵံပို့ကူညီေပ့ရနး။

(၅)

အသငး့ခ္ဳပးသညး ်မနးမာႏိင
ု းငဵ၏ ဆနးစပါ့က႑ဖဵျ႔ၿဖိဳ့ေရ့ကို လျတးလပးစျာ တီထျငးႀကဵဆမႈ၊
တရာ့မြ္တမႈ၊သာတူညီမြ္မႈ တိုံကို အေ်ခခဵ၍ ဒီမိုကေရစီနညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ ေဖားေဆာငးရနး။

(၆)

အသငး့ခ္ဳပးသညး ႏိုငးငဵေတားဖဲျ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒႏြငးံအညီတညးရိြေသာ
လႊတးေတားအသီ့သီ့ႏြငးံ ေရ့ရာေကားမတီမ္ာ့၊ ႏိုငးငဵေရ့ပါတီအဖဲျ႔အစညး့မ္ာ့၊ လူပုဂၢဳလ
ိ းမ္ာ့၊
သတငး့မီဒီယာအဖဲျ႔အစညး့မ္ာ့၊

်ပညးတျငး့်ပညးပအဖဲ႔ျ အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ

ဆနးစပါ့က႑ဖဵျ႔ၿဖိဳ့ေရ့အတျကး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရနး။
(၇)

အသငး့ခ္ဳပးသညးႏင
ို းငဵေတားႏင
ြ းံဆနးစပါ့လုပးငနး့လုပးကိုငးသူမ္ာ့အၾကာ့ေပါငး့ကူ့သဖျယး
ေဆာငးရျကးရနး။

(၈)

အသငး့ခ္ဳပးသညး ဆနးစပါ့က႑ႏြငးံ သကးဆိုငးေသာ သုေတသနႏြငးံ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၊
ပညာေပ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၊ သတငး့အခ္ကးအလကးႏင
ြ းံ နညး့ပညာစုေဆာငး့ ်ဖနး႓ေဝေရ့
လုပးငနး့မ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးရနး။

(၉)

အသငး့ခ္ဳပးသညး ဆနးစပါ့ဆိုငးရာ မူဝါဒမ္ာ့၊ ဥပေဒ၊ နညး့ဥပေဒမ္ာ့၊ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငးံ
ပတးသကး၍ သကးဆိုငးရာအဖဲျ႔အစညး့မ္ာ့သို႓ သဵု့သပးအႀကဵ်ပဳတငး်ပရနး။

(၁ဝ)

အသငး့ခ္ဳပးသညး အသငး့ဝငးမ္ာ့၊ အသငး့မ္ာ့အၾကာ့ အ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့ကို
ညိႇႏႈင
ိ း့ေ်ဖရြငး့ေပ့ရနး။

တညးေနရာ
၃။

အသငး့ခ္ဳပး၏ မြတးပဵုတငးတညးေနရာမြာ ရနးကုနးၿမိဳ႔တျငး ်ဖစးသညး။

အသငး့ခ္ဳပး၏လုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့
၄။

ရညးရျယးခ္ကးတျငးေဖား်ပပါရိြေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ေအာငး်မငးေစရနးႏင
ြ းံ ဆနးစပါ့ဆိုငးရာအသငး့မ္ာ့ ၏

သငး့ဖဲ႔ျ မြတးတမး့၊ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့တျငးပါဝငးေသာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ေအာငး်မငးေစရနးဦ့ေဆာငး ေဆာငးရျကးရနး
်ဖစးပါသညး။

အသငး့ခ္ဳပး၏ ေငျေၾက့ႏြငးံပစၥညး့သဵု့စဲျ်ခငး့
၅။

အသငး့ခ္ဳပး၏ေငျေၾက့ႏြငးံ ပိုငးဆိုငးသညးံပစၥညး့မ္ာ့ကို ဤအသငး့ခု္ပး သငး့ဖဲျ႔မြတးတမး့တျငး

ေဖား်ပပါရိြေသာ အသငး့ခ္ဳပး၏ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ ထေ်မာကးေအာငး်မငးေစရနးအတျကး အသဵု့်ပဳရမညး။

သငး့ဖဲျ႔စညး့မ္ဥး့၊ သငး့ဖဲျ႔မြတးတမး့ ်ပငးဆငးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့
၆။

သငး့ဖဲမ
ျ႓ ြတးတမး့ႏြငးံ သငး့ဖဲျ႔စညး့မ္ဥး့တျငး ်ပငးဆငး်ခငး့ (သိမ
ု႓ ဟုတ)း ်ဖညးံစျကး်ခငး့ (သိမ
ု႓ ဟုတ)း

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့တို႓ကိုဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲျ႔၏ဆဵု့်ဖတးခ္ကးႏင
ြ းံ အေထျေထျ ညီလာခဵ၏ အတညး်ပဳခ္ကးမ္ာ့
ရယူေဆာငးရျကးရနး်ဖစးသညး။

အသငး့ခ္ဳပး ဖ္ကးသိမး့်ခငး့နြငးံ စာရငး့ရြငး့လငး့်ခငး့
၇။

အသငး့ခ္ဳပးကို ဖ္ကးသိမး့ေသာေန႔၌ အသငး့သာ့်ဖစးသႏ
ူ င
ြ းံ ထိုေန႓မတိုငးမီတစးႏစ
ြ းအတျငး့ အသငး့သာ့

အ်ဖစးမြ ရပးစဲခဲံေသာ မညးသူမဆို မိမိအသငး့သာ့်ဖစးစဥးက အသငး့ကတငးရိြေသာေၾကျ့ၿမီႏြငးံ အသငး့ခ္ဳပးကို
ဖ္ကးသိမး့ရာ၌ ကုနးက္ေသာစရိတးေၾက့ေငျအတျကး ေဝပဵုက္အသီ့သီ့ေပ့ေလ္ားရနး တာဝနးရိြသညး။ ယငး့သို႓
အသငး့သာ့ အခ္ငး့ခ္ငး့ ေပ့ေလ္ားရနး တာဝနးကို ေဝပဵုခ္ရာ၌ အသငး့သာ့တစးဦ့၏ သာမညတာဝနးမြာ
မိမိေပ့ေဆာငး ရေသာ နြစးစဥးေၾက့ ထကးမပိုေစရ။
အသငး့ခ္ဳပးကို ဖ္ကးသိမး့၍ ေပ့ေလ္ားရနးရိြေသာ ေၾကျ့်မီတာဝနးအာ့လဵု့ကို ရြငး့လငး့ၿပီ့ေနာကး
အသငး့ခ္ဳပး ပိုငး ပစၥညး့တစးစဵုတစးရာ က္နးရိြေသ့လြ္ငး ယငး့သိက
ု႓ ္နးရိြေသာပစၥညး့ကို အသငး့သာ့မ္ာ့အာ့
ခဲျေဝ၊ ေဝငြ၊ ေပ့ကမး့ လဲႊေ်ပာငး့်ခငး့မ်ပဳဘဲ အသငး့ခု္ပးကို ဖ္ကးသိမး့သညးံအခါ်ဖစးေစ၊ မဖ္ကးသိမး့မီ်ဖစးေစ၊
အသငး့ခ္ဳပးႏင
ြ းံ ရညးရျယးခ္ကး ခ္ငး့တူညီေသာ အ်ခာ့အသငး့အဖဲျ႔အာ့ လဲႊေ်ပာငး့လြဴဒါနး့ရမညး။

ဖဲျ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒႏြငးံ တညးဆဲဥပေဒမ္ာ့ကိုလိုကးနာ်ခငး့
၈။

အသငး့ခ္ဳပးသညး ႏိုငးငဵေတား၏ ဖဲျ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒႏြငးံ တညးဆဲဥပေဒမ္ာ့၊ အမိနး႓ေၾကား်ငာစာမ္ာ့

ကို လိုကးနာေဆာငးရျကးမညး။

စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့
၉။

အမ္ိဳ့သာ့စီမဵကိနး့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးမႈ ဝနးႀကီ့ဌာန၏ ၂ဝ၁၁ ခုနြစး၊

(

) ရကးစဲျပါ လိုငးစငးအမြတး (

လ၊

)တျငး ေဖား်ပထာ့ေသာ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးမညး။

အသငး့ခ္ဳပးတညးေထာငးသူမ္ာ့၏လကးမြတးမ္ာ့
၁ဝ။

်မနးမာႏိင
ု းငဵကုမၸဏီမ္ာ့အကးဥပေဒႏြငးံအညီ ်မနးမာႏိုငးငဵဆနးစပါ့အသငး့ခ္ဳပးကို တညးေထာငးဖဲျ႔စညး့ရနး

အတျကး စတငးတညးေထာငးသူမ္ာ့သညး အသငး့ခ္ဳပးဖဲျ႔စညး့တညးေထာငးေရ့အတျကး
ေအာကးတျငးလကးမြတးေရ့ထို့ ပါသညး။

်မနးမာနိုငးငဵဆနးစပါ့အသငး့ခ္ဳပး
၏
သငး့ဖဲ႔ျ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့

အခနး့ (၁)
အမညး၊ တညးေနရာ၊ သကးတမး့ကာလႏြငးံ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့

်မနးမာႏိင
ု းငဵဆနးစပါ့အသငး့ခ္ဳပး
၏
သငး့ဖဲ႔ျ စညး့မ္ဥး့
(ပထမမူၾကမး့)
အသငး့ခ္ဳပး၏ အမညး
၁။

အသငး့ခ္ဳပး၏ အမညးကို ်မနးမာနိုငးငဵဆနးစပါ့အသငး့ခ္ဳပး(Myanmar Rice Federation) ဟုေခၚတျငး

ေစမညး။စညး့မ္ဥး့မ္ာ့၌ 'အသငး့ခ္ဳပး' ဟု ေဖား်ပထာ့သညး။

တညးေနရာ
၂။

အသငး့ခ္ဳပး၏ မြတးပဵုတငးတညးေနရာမြာ ရနးကုနးၿမိဳ႔တျငး ်ဖစးသညး။

သကးတမး့ကာလ
၃။

်မနးမာႏိင
ု းငဵဆနးစပါ့အသငး့ခ္ဳပး၏ အမႈေဆာငး သကးတမး့ကာလမြာ အေထျေထျညီလာခဵ၏

ဆဵု့်ဖတးခ္ကး်ဖငးံ ဖ္ကးသိမး့်ခငး့မ်ပဳသညးံ အခိ္နးအထိ်ဖစးသညး။ အေထျေထျညီလာခဵႏင
ြ းံ
ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲျ႔၏ သကးတမး့ ကာလကို (၄) ႏြစး သတးမြတးသညး။ သကးတမး့မကုနးဆဵု့မီ
တညးရိြေသာ အေထျေထျညီလာခဵႏင
ြ းံ ဗဟိုအလုပး အမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ တိ႔ု သညး သကးတမး့မကုနးဆဵု့မီ (၄၅) ရကး
အတျငး့ႀကိဳတငး၍ ်ဖစးေစ၊ သကးတမး့ ကုနးဆဵု့ၿပီ့ (၄၅) ရကး ထကးေနာကးမက္ေစဘဲ်ဖစးေစ
ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအသစးမ္ာ့ ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မာကးႏင
ို းေရ့အတျကး ေရျ့ေကာကးပဲျ
ေကားမရြငးကို ဖဲျ႔စညး့်ပီ့ ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မာကး်ခငး့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ႏြငးံ အေထျေထျညီလာခဵ
ေခၚယူက္ငး့ပ်ခငး့ကို ေဆာငးရျကးရမညး။
ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့
၄။

်မနးမာႏိင
ု းငဵဆနးစပါ့အသငး့ခ္ဳပး၏ သငး့ဖဲ႔ျ မြတးတမး့အပိုဒ(း ၃)တျငး ေဖား်ပထာ့ေသာ

ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို ထေ်မာကးေအာငး်မငးေစရနး ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးရမညး။

အခနး့ (၂)
အသငး့ဝငးေရ့ရာကိစၥရပးမ္ာ့

အခနး့ (၂)
အသငး့ဝငးေရ့ရာကိစၥရပးမ္ာ့
အသငး့ဝငးဦ့ေရ
၁။

အသငး့ခ္ဳပးတျငးအသငး့ဝငးဦ့ေရ ကနး႓သတးခ္ကးမရိြေစရ။ စနစးတက္ ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မာကးထာ့ေသာ

ဆနးစပါ့လုပးငနး့ဆိုငးရာအသငး့မ္ာ့သညး အေရအတျကး ကနး႓သတးခ္ကးမရိြေစဘဲ ဖဲ႔ျ စညး့ႏိင
ု ၿး ပီ့
အသငး့ခ္ဳပးတျငး အသငး့ဝငး်ဖစးနိုငးသညး။ သိ႔ု ရာတျငး လုပးငနး့တူ၊ အမ္ိဳ့အစာ့ တူေသာအသငး့သညး
နိုငးငဵေတားအဆငးံတျငး တစးသငး့သာဖဲ႔ျ စညး့ႏိင
ု ၿး ပီ့၊ အသငး့ခ္ဳပးအဖဲျ႔ဝငးအ်ဖစး မူလတညးရိြေသာ
အသငး့ကိုသာအသိအမြတး်ပဳရမညး။

အသငး့ဝငး်ခငး့၊ အသငး့ဝငးအမ္ိဳ့အစာ့၊ အရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကးႏြငးံ အက္ိဳ့ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့
၂။

အသငး့ခ္ဳပးတျငး ဒကဒ အဆငးံ အသငး့ဝငးႏင
ြ းံ ဒခဒ အဆငးံ အသငး့ဝငးဟူ၍ သတးမြတးထာ့ရိြသညး။

အသငး့ခ္ဳပးတျငး အသငး့ဝငးေၾက့၊ ႏြစးစဥးေၾက့မ္ာ့ေပ့သျငး့ၿပီ့၊
ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ မြလကးခဵအတညး်ပုေသာ အသငး့ဝငးမ္ာ့သညး ဒကဒ အဆငးံ အသငး့ဝငး်ဖစးသညး။
ဆနးစပါ့ဆိုငးရာအသငး့မ္ာ့မြ အသငး့ဝငးမ္ာ့သညး အသငး့ခ္ဳပးတျငး ဒခဒ အဆငးံ အသငး့ဝငးမ္ာ့်ဖစးသညး။
အသငး့ခ္ဳပး၏အဖဲ႔ျ အစညး့မ္ာ့၊ ေကားမတီမ္ာ့တျငး ဒကဒ အဆငးံ အသငး့ဝငးမ္ာ့သညး မဲေပ့ချငးံ၊
ေရျ့ခ္ယးခဵပိုငးချငႏ
းံ င
ြ းံ ပါဝငးေဆာငးရျကးချငးံရိြ်ပီ့၊ ဒခဒ အဆငးံ အသငး့ဝငးမ္ာ့သညး
ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ ၏ ဆဵု့်ဖတးသတးမြတးေပ့မႈ်ဖငးံ လိုအပးပါက မဲေပ့ချငးံ၊ ေရျ့ခ္ယးခဵပိုငးချငႏ
းံ င
ြ းံ
ပါဝငးေဆာငးရျကးချငးံရိြသညး။

အသငး့ဝငးအ်ဖစးအသိအမြတပဳ်ခငး
း်
့ႏြငးံ ်ငငး့ပယး်ခငး့
၃။

အသငး့ခ္ဳပးတျငးအသငး့ဝငးလိုသူသညး အသငး့ခ္ဳပးက်ပဌာနး့ထာ့ေသာ အဆို်ပဳလႊာပဵုစဵေပၚတျငး

ဝနးခဵလကးမြတးေရ့ထို့၍ ေလြ္ာကးထာ့ရမညး။ အသငး့ဝငးအ်ဖစး လကးခဵသငး/ံ မသငးံကို အသငး့သာ့ေရ့ရာ
ေကားမတီႏင
ြ းံ စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီတ႓မ
ို ြဆဵု့်ဖတး်ပီ့၊ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ က အတညး်ပဳရနး်ဖစးသညး။
အသငး့ခ္ဳပးသညး သတးမြတးထာ့ေသာစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီ်ခငး့မရိြေသာ
အသငး့ဝငးေလြ္ာကးလႊာ မ္ာ့ကို ်ငငး့ပယးႏင
ို းသညး။

်ငငး့ပယးခဵရေသာ အသငး့ဝငးအဆို်ပဳလႊာ
၄။

အသငး့ခ္ဳပးသ႓ဝ
ို ငးရနးအဆို်ပဳထာ့သူသညး အသငး့ခ္ဳပးသ႓ဝ
ို ငးချငးံမရရိြဘဲ်ငငး့ပယးခဵရပါက

အသငး့ဝငးချငးံ ရရနးအတျကး အသငး့ခ္ဳပးတျငး ဒကဒ အဆငးံ အသငး့ဝငးထာ့သူ (၅) ဦ့၏ ေထာကးခဵခ္ကး်ဖငးံ
်ပနးလညးေလြ္ာကးထာ့ ႏိင
ု းချငးံရိြသညး။

အသငး့ဝငးအ်ဖစးမြႏႈတးထျကး်ခငး့၊ ရပးစဲ်ခငး့၊ အယူခဵ်ခငး့
၅။

အသငး့ခ္ဳပးတျငးအသငး့ဝငးထာ့သူသညး မိမိ၏လျတးလပးေသာဆႏၵသေဘာထာ့ႏြငးံအညီ

အသငး့ဝငးအ်ဖစးမြ ႏႈတးထျကႏ
း င
ို းသညး။ အသငး့သာ့တစးဦ့ဦ့သညး ေနာကးဆကးတဲျ ( ) ပါ
အခ္ကးမ္ာ့အနကးမြ တစးခုခုအာ့ ေဖာကးဖ္ကးလ္ငး်ဖစးေစ၊ အ်ခာ့အေၾကာငး့တစးခုခုေၾကာငးံ
ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲျ႔မြ အသငး့သာ့အ်ဖစး ဆကးလကးထာ့ရိြေန်ခငး့ကို မလိုလာ့အပးဟု
ယူဆလြ္ငး်ဖစးေစ ယငး့အသငး့သာ့အာ့ အသငး့ခ္ဳပး၏ အသငး့ဝငးအ်ဖစးမြ ရပးစဲရနး
ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ မြ ဆဵု့်ဖတးႏင
ို းသညး။ ထိုဆဵု့်ဖတးခ္ကးကို အေထျေထျ ညီလာခဵတျငး အတညး်ပဳခ္ကး
ရယူရမညး။ အေရ့ယူခဵရေသာ အသငး့သာ့သညး အယူခဵချငးံရိြေစရမညး။

ဝငးေၾက့ႏြငႏ
းံ စ
ြ းစဥးေၾက့
၆။

ဝငးေၾက့ႏြငႏ
းံ စ
ြ းစဥးေၾက့မ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး။

စဥး

အသငး့ဝငးအမ္ိဳ့အစာ့

၁။

ဒကဒ အဆငးံ အသငး့ဝငး (လူပုဂၢဳလ
ိ )း

၂။

ဒကဒ အဆငးံ အသငး့ဝငး (ကုမၸဏ/ီ အဖဲျ႔အစညး့) ၃ဝဝ,ဝဝဝိ/-

၃။

ဒခဒ အဆငးံ အသငး့ဝငး (လူပုဂၢိဳလး)

-

-

၄။

ဒခဒ အဆငးံ အသငး့ဝငး (ကုမၸဏ/ီ အဖဲ႔ျ အစညး့)

-

-

ဝငးေၾက့ (က္ပး)
၁ဝ,ဝဝဝိ/-

ႏြစးစဥးေၾက့(က္ပး)
၅,ဝဝဝိ/၅ဝ,ဝဝဝိ/-

ရာသကးပနးအသငး့ဝငးအ်ဖစးအသိအမြတး်ပဳ်ခငး့
၇။

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ ၏ ဆဵု့်ဖတးအတညး်ပဳခ္ကးႏင
ြ းံအညီ အသငး့ဝငးတစးဦ့ဦ့အာ့ ရာသကးပနး

အသငး့ဝငးအ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳႏိင
ု းသညး။

ဂုဏးထူ့ေဆာငးအသငး့ဝငးအ်ဖစးအသိအမြတး်ပဳ်ခငး့
၈။

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ ၏ဆဵု့်ဖတးအတညး်ပဳခ္ကးႏင
ြ းံအညီ အသငး့ဝငးမ္ာ့အနကးမြ်ဖစးေစ၊

အသငး့ဝငး
မဟုတးသူတစးဦ့ကို်ဖစးေစ ဂုဏးထူ့ေဆာငးအသငး့ဝငး်ဖစးထိုကးေသာ အရညးအခ္ငး့မ္ာ့ႏြငးံ်ပညးံစဵုသညးဟု
ယူဆပါက
ဂုဏးထူ့ေဆာငးအသငး့ဝငးအ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳႏိင
ု းသညး။

အခနး့ (၃)
အသငး့ခ္ဳပး၏ အမြတးတဵဆိပႏ
း င
ြ းံ ရဵု့လုပးငနး့ဖဲ႔ျ စညး့ပဵု

အခနး့ (၃)
အသငး့ခ္ဳပး၏ အမြတးတဵဆိပႏ
း င
ြ းံ ရဵု့လုပးငနး့ဖဲ႔ျ စညး့ပဵု
အသငး့ခ္ဳပး၏အမြတးတဵဆိပး
၁။

အသငး့ခ္ဳပး၏အမြတးတဵဆိပးမြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး။ အသငး့ခ္ဳပး၏အမြတးတဵဆိပးကို

အသငး့ခ္ဳပး၏ချငးံ်ပဳခ္ကးမရရိြဘဲ သဵု့စဲျချငးံမ်ပဳေစရ။

အသငး့ခ္ဳပး၏ရဵု့လုပးငနး့ဖဲ႔စညး
ျ
့ပဵု
၂။

အသငး့ခ္ဳပး၏ရဵု့လုပးငနး့ဖဲ႔ျ စညး့ပဵုမြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး။
(က)

နာယကအဖဲ႔ျ

-

နာယကအဖဲ႔ျ ကို ေအာကးေဖား်ပပါ ပုဂိၢဳလးမ္ာ့အပါအဝငး အ်ခာ့သငးံ

ေလ္ားေသာ ပုဂိၢဳလးမ္ာ့်ဖငးံဖ႔ဲျ စညး့မညး။
(၁) လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငးံဆညးေ်မာငး့ဝနးႀကီ့ဌာန ဝနးႀကီ့
(၂) ဘ႑ာေရ့ႏြငးံအချနးဝနးႀကီ့ဌာန ဝနးႀကီ့
(၃) စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံကူ့သနး့ေရာငး့ဝယးေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန ဝနးႀကီ့
(၄) ဥကၠ႒၊ ်ပညးေထာငးစု်မနးမာႏိင
ု းငဵကုနးသညးမ္ာ့ႏြငးံ စကးမႈလကးမႈ
လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အသငး့ခ္ဳပး
(ခ)

အၾကဵေပ့အဖဲ႔ျ -

အသငး့ခ္ဳပးအတျကးအၾကဵေပ့ပုဂိၢဳလးမ္ာ့်ဖငးံ အၾကဵေပ့အဖဲ႔ျ

ဖျ႔ဲ စညး့ထာ့ ရိြမညး။ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံကူ့သနး့ေရာငး့ဝယးေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန၊ လယးယာ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငးံ
ဆညးေ်မာငး့ဝနးႀကီ့ဌာန အစရိြေသာ ႏိင
ု းငဵေတားအစို့ရ လကးေအာကးရိြ
ဝနးႀကီ့ဌာန/အဖဲျ႔အစညး့မ္ာ့၏ ဦ့ေဆာငး ညႊနၾး ကာ့ ေရ့မြဴ့မ္ာ့၊ ညႊနၾး ကာ့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပးမ္ာ့ႏြငးံ
ဌာနအႀကီ့အကဲ၊ အရာရိႀြ ကီ့မ္ာ့သညး သကးဆိုငးရာ ဝနးႀကီ့ဌာနမ္ာ့၏ သေဘာ တူညီခ္ကး်ဖငးံ
အသငး့ခ္ဳပး၏အႀကဵေပ့ပုဂၢိဳလးမ္ာ့ အ်ဖစး တာဝနးယူ ေဆာငးရျကႏ
း င
ို းသညး။ ထိ႓်ု ပငး
အသငး့၏အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ အလိ႓င
ု ြာ အႀကဵေကာငး့၊ ဥာဏးေကာငး့ မ္ာ့ေပ့ႏိင
ု းသညးံ (၅)ဦ့ထကး မပိုေသာ

ပညာရြငးမ္ာ့ကို ဗဟိုအလုပး အမႈေဆာငးအဖဲ႓၏
ျ သေဘာတူညီ ခ္ကး်ဖငးံ အႀကဵေပ့ပုဂၢိဳလးမ္ာ့အ်ဖစး
တာဝနးယူေဆာငးရျကႏ
း င
ို းသညး။
(ဂ)

အလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ -

အသငး့ခ္ဳပး၏ အလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ ကို ဆနးစပါ့စိုကးပ္ိဳ့

ထုတးလုပးသူမ္ာ့၊ ဆနးစကးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ႏြငးံ ဆနးစပါ့ ကုနးသညးမ္ာ့မြ အေရအတျကး တူညီစျာ
အဆို်ပဳေသာ ကိုယးစာ့လြယး (၆ဝ)ဦ့အပါအဝငး တိုငး့ႏြငးံ ်ပညးနယးမ္ာ့မြ အဆို်ပဳလာေသာ ကိုယးစာ့
လြယးမ္ာ့၊ အထူ့်ပဳ ကုမၸဏီမ္ာ့မြ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ ဆနးစပါ့ လုပးငနး့ႏြငးံ ဆကးစပး
သညးံအ်ခာ့ေသာကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ စုစုေပါငး့ ( ၁၂ဝ ) ဦ့ထကး မပိုေသာ အေရအတျကး ်ဖငးံ
ေရျ့ခ္ယး ဖဲ႔ျ စညး့သျာ့မညး။
(ဃ)

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ -

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ ကို အလုပးအမႈေဆာငးမ္ာ့မြ

အေရျ့ခ္ယးခဵ အေရအတျကး အနညး့ဆဵု့ (၃၅)ဦ့ထကးမနညး့၊ (၅ဝ)ဦ့ထကးမမ္ာ့ေသာ
အေရအတျကး်ဖငးံဖ႔ဲျ စညး့မညး။ ထိုံ်ပငးအ်ငိမး့စာ့ ႏိင
ု းငဵဝနးထမး့ပညာ ရြငးမ္ာ့၊
အ်ငိမး့စာ့ဌာနဆိုငးရာအ်ကီ့အကဲမ္ာ့၊ ႏိင
ု းငဵဝနးထမး့ မဟုတးသူ ပညာရြငးမ္ာ့ထဲမြ
ေရျ့ခ္ယးတာဝနးေပ့အပးသညးံ ပုဂၢိဳလး (၅)ဦ့ကိုလညး့ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ တျငး
ထညးံသျငး့ဖဲ႔ျ စညး့ နိုငးသညး။
(င) စီမဵခနး႓ခဲျေရ့အဖဲ႔ျ

- စီမဵခနး႓ခဲျေရ့အဖဲ႔ျ ကိုဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးမ္ာ့မြ ေအာကးပါအတိုငး့

ေရျ့ေကာကးတငးေ်မႇာကးဖ႔ဲျ စညး့မညး။
(၁) ဥကၠ႒ (၁) ဦ့
(၂) ဒုတိယဥကၠ႒ (၄) ဦ့
(၃) ဂုဏးထူ့ေဆာငးဒုတိယဥကၠ႒ (၃) ဦ့
(၄) အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ (၁) ဦ့
(၅) တဲျဖကးအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ (၃) ဦ့
(၆) ဘ႑ာေရ့မြဴ့ (၁) ဦ့
(၇) တဲျဖကးဘ႑ေရ့မြဴ့ (၁) ဦ့
(၈) စာရငး့စစး (၁) ဦ့
(၉) တဲျဖကးစာရငး့စစး (၁) ဦ့

အခနး့ (၄)
အသငး့ခ္ဳပး၏ ဖဲ႔ျ စညး့ပဵု

အခနး့ (၄)
အသငး့ခ္ဳပး၏ ဖဲ႔ျ စညး့ပဵု

အသငး့ခ္ဳပႏ
း င
ြ းံ အသငး့မ္ာ့
၁။

အသငး့ခ္ဳပးသညး ဆနးစပါ့ဆိုငးရာ အသငး့မ္ာ့ကို ဦ့ေဆာငးသူ်ဖစးသညး။ ဆနးစပါ့ဆိုငးရာ

အသငး့မ္ာ့သညး ဆနးစပါ့စိုကးပ္ိဳ့၊ ထုတးလုပး၊ ႀကိတးခဲျေရာငး့ခ္သညးံ လုပးငနး့မ္ာ့တျငး အသငး့ခ္ဳပး၏
ေပါငး့စပးညႇႏ
ိ ႈင
ိ း့ေပ့မႈမ္ာ့ အတိုငး့ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ ေအာငး်မငးေစရနး ေဆာငးရျကးရမညး။အသငး့ခ္ဳပႏ
း င
ြ းံ
အသငး့မ္ာ့သညး ဆနးစပါ့က႑ တစးရပးလဵု့ ဖဵ႔ျ ်ဖို့တို့တကးေရ့အတျကး ေဆာငးရျကးရာတျငး စညး့လဵု့ညီညျတးမႈ
၊ အ်ပနးအလြနးရိုငး့ပငး့ကူညီမႈ ၊ တိုငးပငးညႇန
ိ ိႈငး့မႈ ၊ စုေပါငး့ေဆျ့ေႏျ့အေ်ဖရြာမႈ ၊ တရာ့မြ္တမႈ စေသာ
ဒီမိုကေရစီ က္ငးံစဥးမ္ာ့်ဖငးံ ေဆာငးရျကးရမညး။

အေထျေထျညီလာခဵ
၂။

အေထျေထျညီလာခဵသညး အသငး့ခ္ဳပးတျငးအချငးံအာဏာ အ်မငးံမာ့ဆဵု့ေသာအဖဲ႔ျ အစညး့်ဖစးသညး။

အေထျေထျညီလာခဵကို တစးႏြစးလြ္ငးအနညး့ဆဵု့ (၂) ႀကိမး ေခၚယူက္ငး့ပရမညး။ တစးႀကိမႏ
း င
ြ းံတစးႀကိမးအၾကာ့
ၾကာ့ကာလသညး (၆) လထကး မပိုေစရ။ အေထျေထျညီလာခဵကို ကိုယးစာ့လြယးဦ့ေရ (၃ဝဝ)
ဦ့ထကးမပိုေစေသာ အေရအတျကး်ဖငးံ ဖဲျ႔စညး့ရမညး။ အေထျေထျညီလာခဵ၏ သကးတမး့သညး (၄)
ႏြစး်ဖစးသညး။

အေထျေထျညီလာခဵကို ေအာကးပါအတိုငး့ဖဲ႔ျ စညး့ရမညး-

(က)

အသငး့ခ္ဳပးတျငးပါဝငးေသာ အသငး့မ္ာ့မြ ဥကၠဌ၊ ဒုတိယဥကၠဌမ္ာ့၊ အတျငး့ေရ့မြဴ့မ္ာ့

ပါဝငးေသာ တစးသငး့လြ္ငး အေရအတျကး (၂၅) ဦ့ထကး မပိုေစဘဲ
ေရျ့ခ္ယးေစလႊတးသညးံကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့

(ခ )

်ပညးနယးႏင
ြ းံတိုငး့ေဒသBကီ့တစးခုလ္ငး (၁ဝ) ဦ့ထကး မပိုေစဘဲ ေရျ့ခ္ယးေစလႊတးသညးံ

ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့
(ဂ )

ေန်ပညးေတားေကာငးစီနယးေ်မမြ (၁ဝ) ဦ့ထကး မပိုေစဘဲ

ေရျ့ခ္ယးေစလႊတးသညးံကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့

အေထျေထျညီလာခဵတျငး ပါဝငးေသာကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၏ အရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကးကို
ေနာကးဆကးတဲျ ( ) တျငး ေဖား်ပထာ့ပါသညး။ အသငး့ခ္ဳပးသညး ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့စနစးတက္
ေရျ့ခ္ယးႏင
ို းေရ့အတျကး ေရျ့ခ္ယး တငးေ်မႇာကးေရ့ေကားမရြငႏ
း င
ြ းံ ညိႇႏႈင
ိ း့်ပီ့ လိုအပးေသာစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့၊
လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကိုခ္မြတႏ
း င
ို းသညး။

နာယကအဖဲ႔ျ
၃။

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ က ်ပဌာနး့ေသာ နာယကအရညးအခ္ငး့မ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးံစဵုေသာ

ပုဂၢိဳလးမ္ာ့်ဖငးံ အသငး့ခ္ဳပး၏ နာယကအဖဲ႔ျ ကို ဖဲ႔ျ စညး့ရမညး။

အႀကဵေပ့အဖဲ႔ျ
၄။

အသငး့ခ္ဳပး၏ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ ေအာငး်မငးေစရနး အႀကဵ်ပဳႏိင
ု းေသာ ပုဂၢိဳလးမ္ာ့အာ့

ေရျ့ခ္ယးပါဝငးေစ၍ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး အဖဲ႔ျ ၏ သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ အႀကဵေပ့အဖဲ႔ျ ကို ဖဲ႔ျ စညး့ႏိင
ု းသညး။

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ
၅။

အေထျေထျညီလာခဵ၏ကိုယးစာ့၊ အေထျေထျညီလာခဵတစးႀကိမႏ
း င
ြ းံ တစးႀကိမးအၾကာ့တျငး အသငး့ခ္ဳပး၏

လုပးငနး့မ္ာ့ ေကာငး့စျာလညးပတးေဆာငးရျကႏ
း င
ို းေရ့အတျကး ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ ကို
အေထျေထျညီလာခဵ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့အနကးမြ (၉ဝ) ဦ့ထကးမပိုေသာ အေရအတျကး်ဖငးံ ေရျ့ခ္ယး၍
ဖဲ႔ျ စညး့တာဝနး ေပ့ရမညး။ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးမ္ာ့၏ အရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကးမြာ ေနာကးဆကးတ(ဲျ )
အတိုငး့်ဖစးသညး။

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ ကို ေအာကးပါအတိုငး့ဖဲ႔ျ စညး့ရမညး။

(က)

အသငး့ခ္ဳပးတျငးပါဝငးေသာ အသငး့တစးသငး့လြ္ငး ဥကၠဌ၊ ဒုတိယဥကၠဌ (၂) ဦ့ႏြငးံ

အတျငး့ေရ့မြဴ့ (၃) ဦ့ အပါအဝငး (၁ဝ) ဦ့ထကးမပိုေသာ အသငး့ကိုယးစာ့်ပဳ
ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးမ္ာ့
(ခ )

အေထျေထျညီလာခဵတျငး ပါဝငးေသာကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့အနကးမြ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး

်ဖစးလိုေၾကာငး့ ဆႏၵ်ပဳလာသူမ္ာ့အာ့ အေထျေထျညီလာခဵကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့မြ ဆႏၵမဲ်ဖငးံ
ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကးေသာ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးမ္ာ့
(ဂ )

အပိုဒး (၁) ႏြငးံ အပိုဒး (၂) တိ႓၏
ု အခ္ိဳ့အစာ့သညး အပိုဒး (၁) အတျကး ၅ဝ% ႏြငးံ အပိုဒး (၂)

အတျကး ၅ဝ% ်ဖစးသညး။

စီမဵခနးခ
႓ ဲျေရ့ေကားမတီ
၆။

်မနးမာႏိင
ု းငဵဆနးစပါ့အသငး့ခ္ဳပး၏ လုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့ကို အေထျေထျညီလာခဵႏင
ြ းံ

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး အဖဲျ႔တိ႓၏
ု ကိုယးစာ့ ေန႔စဥးေဆာငးရျကႏ
း င
ို းေရ့အတျကး စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီကို
ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး (၄ဝ) ဦ့ ထကးမပိုေသာ အေရအတျကး်ဖငးံ ေအာကးပါအတိုငး့ဖဲ႔ျ စညး့ရမညး။

(၁)

အသငး့မ္ာ့မြ ဥကၠဌ (၁) ဦ့၊ ဒုတိယဥကၠဌ (၁) ဦ့ႏြငးံ အတျငး့ေရ့မြဴ့ (၁) ဦ့သညး

စီမဵခနး႔ခဲျေရ့ေကားမတီတျငး အလိုအေလ္ာကး ေကားမတီဝငးမ္ာ့အ်ဖစးသတးမြတးရနး။

(၂)

က္နးေကားမတီဝငးေနရာမ္ာ့ကို ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးမ္ာ့အနကးမြ ေကားမတီဝငးအ်ဖစး

ေဆာငးရျကးလိုေၾကာငး့ ဆနၵ်ပဳလာသူမ္ာ့အာ့ အေထျေထျညီလာခဵမြ လြ္ိဳ႔ဝြကးဆႏၵမဲ်ဖငးံ
ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မႇာကးရနး။

(၃)

စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီဝငးမ္ာ့ အ်ပညးံအဝေရျ့ခ္ယး်ပီ့ပါက စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီကို

ဦ့ေဆာငးမညးံ ေအာကးပါတာဝနးမ္ာ့အတျကး စီမဵခနးံခဲျေရ့ေကားမတီဝငးမ္ာ့အနကးမြ
အေထျေထျညီလာခဵမြ လြ္ိဳ႔ဝြကးဆႏၵမဲ်ဖငးံ ေရျ့ခ္ယးရနး
(ကက)

ဥကၠဌ

(၁) ဦ့

(ခခ)

ဒုတိယဥကၠဌ

(၄) ဦ့ မြ

(ဂဂ)

အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့

(၁) ဦ့

(ဃဃ)

တဲျဖကးအတျငး့ေရ့မြဴ့

(၄) ဦ့ မြ

(၇) ဦ့ ထိ

(ငင)

ဘ႑ာေရ့မြဴ့

(၂) ဦ့ မြ

(၃) ဦ့ ထိ

(စစ)

စာရငး့စစး

(၂) ဦ့ မြ

(၃) ဦ့ ထိ

(ဆဆ)

က္နးပုဂၢိဳလးမ္ာ့အာ့လဵု့သညး ေကားမတီဝငးမ္ာ့အ်ဖစး တာဝနးယူရမညး။

(၇) ဦ့ ထိ

အ်မဲတမး့ႏြငးံ လုပးငနး့ေကားမတီမ္ာ့
၇။

အသငး့ခ္ဳပး၏ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ ေအာငး်မငးစျာ အေကာငးအထညးေဖားႏင
ို းရနးအတျကး

ေအာကးေဖား်ပပါ အ်မဲတမး့ေကားမတီမ္ာ့ကို အေထျေထျညီလာခဵကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ ၊
ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးမ္ာ့ အာ့ ပါဝငးေစလြ္ကး ဖဲျ႔စညး့တာဝနးေပ့ရမညး။

၈။

(က)

အသငး့သာ့ေရ့ရာေကားမတီ

(ခ )

သုေတသနႏြငးံ ဖဵ႔ျ ၿဖိဳ့ေရ့ေကားမတီ

(ဂ )

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ဆကးသျယးေရ့ေကားမတီ

(ဃ)

ေတာငးသူလယးသမာ့ေရ့ရာေကားမတီ

(င )

အ်ငငး့ပျာ့မႈ ်ဖနးေ်ဖေရ့ေကားမတီ

(စ )

ရဵပဵုေငျ ရြာေဖျေရ့ေကားမတီ

အသငး့ခ္ဳပးသညး လိုအပးပါက လုပးငနး့ေကားမတီမ္ာ့ကို ဖဲ႔ျ စညး့တာဝနးေပ့အပးႏင
ို းသညး။

အခနး့ (၅)
အရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့

အခနး့(၅)
အရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့

အေထျေထျညီလာခဵကိုယးစာ့လြယးအရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကး
၁။

ေအာကးပါအရညးအခ္ငး့မ္ာ့ႏြငးံ်ပညးံစဵုသူသညး အေထျေထျညီလာခဵကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစး ေရျ့ခ္ယး

တငးေ်မႇာကးခဵချငးံရိြသညး(က)

အသကး(၂၅)နြစး်ပညးံ်ပီ့သူ၊

(ခ )

နိုငးငဵသာ့မိဘႏြစးပါ့မြေမျ့ဖျာ့ေသာ ႏိင
ု းငဵသာ့်ဖစးသူ၊

(ဂ )

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့၊ ႀကိတးခဲျေရ့၊ ်ပညးတျငး့်ပညးပေရာငး့ဝယးေရ့စေသာ ဆနးစပါ့လုပးငနး့ တစးရပးရပး
တျငး အနညး့ဆဵု့(၂) ႏြစးလုပးကိုငးေဆာငးရျကးခဲံသူ၊

(ဃ)

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ က ်ပ႒ာနး့ေသာအ်ခာ့ သတးမြတးထာ့သညးံအရညးအခ္ငး့မ္ာ့ႏြငးံ
်ပညးံစဵုသူ၊

နာယကႀကီ့မ္ာ့၏အရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကး
၂။

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ သညး ေအာကးပါအရညးအခ္ငး့မ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးံစဵုေသာ

ဂုဏးသိကၡာႀကီ့မာ့ၿပီ့ထငးရြာ့
ေက္ားၾကာ့သူပုဂၢိဳလးမ္ာ့အာ့ အသငး့ခ္ဳပး၏နာယကမ္ာ့အ်ဖစး တငးေ်မႇာကးႏင
ို းသညး(က)

အသကး(၄၅)ႏြစး်ပညးၿံ ပီ့သူ၊

(ခ )

နိုငးငဵသာ့မိဘႏြစးပါ့မြ ေမျ့ဖျာ့ေသာႏိင
ု းငဵသာ့်ဖစးသူ၊

(ဂ )

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့၊ ႀကိတးခဲျေရ့၊ ်ပညးတျငး့်ပညးပေရာငး့ဝယးေရ့စေသာ ဆနးစပါ့လုပးငနး့

တစးရပးရပးတျငး အနညး့ဆဵု့(၁ဝ) ႏြစးလုပးကိုငးေဆာငးရျကးခဲံသူ (သိ႓မ
ု ဟုတ)း ႏိင
ု းငဵေတားအစို့ရ
ဌာနတစးခုခုတျငး ညႊနၾး ကာ့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး/ဦ့ေဆာငးညႊနး်ကာ့ေရ့မြဴ့အဆငးံထကးမနိမးံေသာ

ရာထူ့တာဝနးမြ အၿငိမး့စာ့ယူထာ့သူ (သိ႓မ
ု ဟုတ)း ဆနးစပါ့ဆိုငးရာ အသငး့အဖဲ႔ျ တစးခုတျငး
ဥကၠ႒/အတျငး့ေရ့မြဴ့ရာထူ့တာဝနးကို အနညး့ဆဵု့ (၅) ႏြစးတာဝနးထမး့ေဆာငးခဲံသူ၊
(ဃ)

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ က်ပ႒ာနး့ေသာအ်ခာ့သတးမြတးထာ့သညးံ အရညးအခ္ငး့မ္ာ့

ႏြငးံ်ပညးံစဵုသူ၊

အႀကဵေပ့ပုဂၢိဳလးမ္ာ့၏အရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့
၃။

အသငး့ခ္ဳပး၏ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့၊ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၊ ေအာငး်မငးစျာအေကာငးအထညးေဖားႏင
ို းရနး

အတျကးအၾကဵဥာဏးေကာငး့မ္ာ့ေပ့ႏိင
ု းရနး အလိ႓င
ု ြာ ေအာကးပါအရညးအခ္ငး့ႏြငးံ ်ပညးံစဵုသူမ္ာ့အာ့ အႀကဵေပ့
ပုဂၢိဳလးမ္ာ့အ်ဖစး ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ ၏ ေရျ့ခ္ယးမႈ်ဖငးံခနး႓အပးတာဝနးေပ့ႏိင
ု းသညး(က)

်ပညးတျငး့်ပညးပအေတျ႔အႀကဵဳၾကျယဝ
း သူ၊ ဆနးစပါ့ဆိုငးရာလုပးငနး့မ္ာ့ ႏြငးံသကးဆိုငးေသာ

ပညာရပးမ္ာ့ကိုကျ္မး့က္ငးတတးေ်မာကးသူ၊
(ခ )

ႏိင
ု းငဵေတားအစို့ရဌာနမ္ာ့တျငး အနညး့ဆဵု့ညႊနၾး ကာ့ေရ့မြဴ့အဆငးံ်ဖငးံ တာဝနးထမး့ေဆာငးခဲံ်ပီ့

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ မြ ေရျ့ခ္ယးတာဝနးေပ့သူ၊
(ဂ )

်ပညးပႏိင
ု းငဵသာ့်ဖစးပါက ်မနးမာႏိင
ု းငဵေတားအက္ဳိ့စီ့ပျာ့ကို ်မနးမာနိုငးငဵသာ့တစးဦ့ကဲံသ႔ို

သစၥာရိြစျာ်ဖငးံ ေဖားေဆာငးအက္ိဳ့်ပဳႏိင
ု းသူဟူ၍ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ က ယဵၾု ကညးသူ၊

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ဝငး
ျ ၏ အရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့
၄။

ေအာကးပါအရညးအခ္ငး့မ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးံစဵုသူသညး ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ ဝငးအ်ဖစး ေရျ့ခ္ယးတငး

ေ်မႇာကးခဵပိုငးချငးံရိြသညး(က)

အသကး၂၅ႏြစး်ပညးံ်ပီ့သူ၊

(ခ )

ႏိင
ု းငဵသာ့မိဘႏြစးပါ့မြေမျ့ဖျာ့ေသာႏိင
ု းငဵသာ့်ဖစးသူ၊

(ဂ )

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့၊ ႀကိတးခဲျေရ့၊ ်ပညးတျငး့်ပညးပကုနးသျယးေရ့စေသာ ဆနးစပါ့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့

တစးရပးရပးတျငးအနညး့ဆဵု့ (၄) ႏြစးလုပးကိုငးေဆာငးရျကးခဲံသူ (သိ႓မ
ု ဟုတ)း ဆနးစပါ့ဆိုငးရာအသငး့
အဖဲျ႔တစးခုတျငး ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအ်ဖစး အနညး့ဆဵု့ (၂) ႏြစး တာဝနးထမး့ေဆာငးခဲံဖူ့သူ၊

(ဃ)

သကးဆိုငးရာ ကုမၸဏ/ီ လုပးငနး့အဖဲ႔ျ အစညး့မ္ာ့တျငး လုပးငနး့ရြငး (သိ႓မ
ု ဟုတ)း ဒါရိုကးတာ

အဖဲျ႔ဝငး ်ဖစးရမညး။
(င )

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ က ်ပ႒ာနး့ေသာ အ်ခာ့သတးမြတးထာ့သညးံ

အရညးအခ္ငး့မ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးံစဵုသူ၊

စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီအဖဲ႔ဝငး
ျ ၏ အရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့
၅။

ေအာကးပါအရညးအခ္ငး့ႏြငးံ ်ပညးံစဵုသူမ္ာ့သညး စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီအဖဲ႔ျ ဝငးအ်ဖစး

ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မႇာကး ခဵပိုငးချငးံရိြသညး(က)

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ ဝငး အရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီသူ၊

(ခ )

ဥာဏးပညာ၊အရညးအခ္ငး့ႏြငးံ ်ပညးံစဵု်ပီ့ ်ပညးတျငး့်ပညးပအေတျ႔အႀကဵဳၾကျယးဝသူ၊

(ဂ )

်ပညးတျငး့စိုကးပ္ိဳ့ထုတးလုပးမႏ
ႈ င
ြ းံ ေစ့္ကျကးအေ်ခအေနမ္ာ့တျငး အေတျ႔အၾကဵဳရိၿြ ပီ့ ကျ္မး့က္ငး

ႏဵစ
ြ ပးသူ၊
(ဃ)

ႏိင
ု းငဵတကာစိုကးပ္ိဳ့ထုတးလုပးမႏ
ႈ င
ြ းံ ေစ့္ကျကးအေ်ခအေနမ္ာ့တျငး အေတျ႔အႀကဵဳရိြ်ပီ့

ကျ္မး့က္ငးႏစ
ဵြ ပးသူ၊
(င )

ႏိင
ု းငဵတကာႏြငးံ ဆကးသျယးေ်ပာဆိုေဆာငးရျကႏ
း င
ို း်ပီ့ စနစးတက္ ရဵု့ဖဲ႔ျ စညး့မႈရိြသူ၊

(စ )

တာဝနးေပ့အပးပါက စိတးဝငးစာ့စျာ်ဖငးံ တာဝနးထမး့ေဆာငးနိုငးသူ၊

(ဆ)

အမ္ာ့ယဵၾု ကညးေလ့စာ့မႈ ခဵရသူ၊

(ဇ )

အသငး့၏ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ ေအာငး်မငးေအာငး ဦ့ေဆာငးေပ့ႏိင
ု းသူ၊

အခနး့ (၆)
ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မႇာကး်ခငး့

အခနး့(၆)
ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မႇာကး်ခငး့

ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မႇာကးေရ့ေကားမရြငးဖ႔စညး
ဲျ
့်ခငး့
၁။

အသငး့ခ္ဳပးဥကၠ႒သညး စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီ၏ သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ

ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မႇာကးေရ့ေကားမရြငးတစးရပးကို ဖဲ႔ျ စညး့ရမညး။ ယငး့သိ႓ဖ
ု ဲျ႔စညး့ရာတျငး
ေကားမရြငးဥကၠ႒အပါအဝငး အဖျဲ႔ဝငးအနညး့ဆဵု့ (၅) ဦ့ ကို
ေရျ့ခ္ယးခဵရနး အမညးစာရငး့တငးသျငး့မႈ မ်ပဳသူမ္ာ့်ဖငးံ ဖဲ႔ျ စညး့ရမညး။ ေကားမရြငးဥကၠ႒ႏြငးံ အဖဲျ႔ဝငးမ္ာ့သညး
သိကၡာသမာဓိႏင
ြ းံ ်ပညးံစၿဵု ပီ့အေတျ႔အႀကဵဳ ရငးံက္ကးသူ၊ အသငး့ခ္ဳပးႏင
ြ းံ ဆနးစပါ့လုပးငနး့အေပၚ သစၥာရိြသူ်ဖစးရ
မညး။

ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မႇာကးေရ့ေကားမရြငး၏လုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့
၂။

ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မႇာကး်ခငး့ ေကားမရြငးသညး ေအာကးပါလုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးရမညး။
(က)

ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မႇာကးေရ့ေကားမရြငးသညး ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မႇာကး်ခငး့ ဆိုငးရာကိစၥအဝဝတိ႓က
ု ို

စနစးတက္်ပီ့ေ်မာကးရနး ႀကိဳတငးစီစဥးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပး်ခငး့၊
(ခ )

ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မႇာကးပဲျ အမညးတငးသျငး့လႊာပဵုစႏ
ဵ င
ြ းံ အမညးစာရငး့မ္ာ့ကို စီစစး်ခငး့၊

(ဂ )

မဲေပ့နညး့စနစးမ္ာ့ကို ရြငး့လငးတငး်ပ်ခငး့၊ (လိြ္ဳ႔ဝြက/း လကးေထာငး/ အဆိုတငး-ေထာကးခ)ဵ

(ဃ)

ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မႇာကး်ခငး့ခဵရသူမ္ာ့၏ အမညးစာရငး့မ္ာ့ကို ေၾကညာ်ခငး့။

(င )

(ဥကၠ႒/ ဒုတိယဥကၠ႒/ အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့/ တဲျဖကးအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့/

ဘ႑ာေရ့မြဴ့/ စာရငး့စစး) စသညးံ တာဝနးမ္ာ့ ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မႇာကး်ခငး့ႏြငးံ အမညးစာရငး့မ္ာ့ကို
ေၾကညာ်ခငး့၊

အခနး့ (၇)
တာဝနး ႏြငးံ လုပးပိုငးချငးံမ္ာ့

အခနး့(၇)
တာဝနးႏင
ြ းံလုပးပိုငးချငးံမ္ာ့

အသငး့ခ္ဳပး၏တာဝနးႏြငးံ လုပးပိုငးချငးံမ္ာ့
၁။

အသငး့ခ္ဳပး၏ တာဝနးႏင
ြ းံ လုပးပိုငးချငးံမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး(က)

အသငး့ခ္ဳပးသညး ဆနးစပါ့ဆိုငးရာအသငး့မ္ာ့ကို ဦ့ေဆာငးမႈ်ပဳရမညး။

(ခ )

အသငး့ခ္ဳပးသညး ်မနးမာႏိင
ု းငဵ၏ဆနးစပါ့လုပးငနး့က႑ စဥးဆကးမ်ပတး

ဖဵ႔ျ ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့အတျကး အဓိကတာဝနးရိြသညး။
(ဂ )

အသငး့ခ္ဳပးသညး လိုအပးပါက်ပညးတျငး့်ပညးပေနရာအသီ့သီ့၌ရဵု့ခဲျမ္ာ့ဖျငးံလြစး်ပီ့

အသငး့ခ္ဳပး၏ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ေအာငး်မငးေစရနး ေဆာငးရျကးရမညး။
(ဃ)

အသငး့ခ္ဳပးသညး ဆနးစပါ့လုပးငနး့ဖျ႔ဵ ၿဖိဳ့ေရ့ကို အေထာကးအကူ်ပဳမညးံ

သုေတသနလုပးငနး့မ္ာ့ကိုေဆာငးရျကး်ခငး့၊ ပဵံပို့ကူညီ်ခငး့မ္ာ့်ပဳလုပးရမညး။
(င )

အသငး့ခ္ဳပးသညးဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ မြ ်ပ႒ာနး့ေသာစညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့၊

ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ညႊနၾး ကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကိုခိုငးလဵုေသာ အေၾကာငး့တစးစဵုတရာမရိြဘဲ
လိုကးနာေဆာငးရျကးရနး ပ္ကးကျကးေသာအသငး့ဝငးမ္ာ့ကိုသတိေပ့်ခငး့၊ ဒဏးတပး်ခငး့၊
အသငး့ခ္ဳပးအသငး့ဝငး အ်ဖစးမြရပးစဲ်ခငး့၊ အမညးပ္ကးစာရငး့ေရ့သျငး့ရနး
ႏိင
ု းငဵေတားသ႓တ
ို ငး်ပ်ခငး့စေသာ အေရ့ယူမႈကို်ပဳလုပႏ
း င
ို းသညး။ အသငး့ဝငးတစးဦ့ဦ့အာ့
အမညးပ္ကးစာရငး့ေရ့သျငး့ရနး ႏိင
ု းငဵေတားသိုံ တငး်ပ်ခငး့ကို ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ ၏
ဆဵု့်ဖတးခ္ကး်ဖငးံ အထူ့အေရ့ေပၚ အေထျေထျညီလာခဵ ေခၚယူက္ငး့ပ၍ အတညး်ပဳခ္ကးရယူ
ေဆာငးရျကးရမညး။

အသငး့မ္ာ့၏ တာဝနးႏင
ြ းံလုပးပိုငးချငးံမ္ာ့
၂။

အသငး့ခ္ဳပးတျငး အသငး့ဝငးအ်ဖစးပါဝငးေသာ ဆနးစပါ့ဆိုငးရာ အသငး့မ္ာ့၏ တာဝနးႏင
ြ းံ

လုပးပိုငးချငးံမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါသညး(က)

အသငး့ခ္ဳပးတျငး အသငး့ဝငးအ်ဖစးပါဝငးေသာ ဆနးစပါ့ဆိုငးရာအသငး့မ္ာ့သညး သကးဆိုငးရာ

ဆနးစပါ့လုပးငနး့က႑ဖဵ႔ျ ၿဖိဳ့ေရ့ကို ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးရမညး။
(ခ )

အသငး့ခ္ဳပး၏တာဝနးေပ့မႈ်ဖငးံ်ဖစးေစ၊ သကးဆိုငးရာအသငး့၏ သငး့ဖဲ႔ျ မြတးတမး့၊

စညး့မ္ဥး့မ္ာ့တျငး ေဖား်ပပါရိြေသာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ေအာငး်မငးအထေ်မာကးေစရနး ်ဖစးေစ
ေဆာငးရျကးေသာ လုပးငနး့မ္ာ့သညး အသငး့ခ္ဳပး၏သငး့ဖဲ႔ျ မြတးတမး့၊ စညး့မ္ဥး့တျငးေဖား်ပပါရိြေသာ
်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ
(ဂ)

ကိုကးညီမႈရိြရမညး။

အသငး့ခ္ဳပးတျငး အသငး့ဝငးထာ့ေသာ ဆနးစပါ့ဆိုငးရာအသငး့မ္ာ့သညး

၄ငး့တိ႓၏
ု သငး့ဖဲ႔ျ မြတးတမး့၊ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကို်ပငးဆငးရာတျငး်ဖစးေစ၊ ်ဖညးံစျကးရာတျငး်ဖစးေစ
အသငး့ခ္ဳပး၏ ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံသာ ေဆာငးရျကးရနးတာဝနးရိြသညး။
(ဃ)

အသငး့ခ္ဳပးသညး အသငး့မ္ာ့၏ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့၊ ႀကိတးခဲျေရ့၊ ်ပဳ်ပငးသိုေလြာငးေရ့၊

်ပညးတျငး့်ပညးပ တငးပ႓ေ
ို ရာငး့ခ္ေရ့တိ႓က
ု ို ဖဵ႓ၿျ ဖိဳ့တို့တကးေစရနး ကူညီေဆာငးရျကးမညး။
(င )

အသငး့အခ္ငး့ခ္ငး့ စညး့လဵု့ညီညျတးေရ့၊ ခ္စးၾကညးေလ့စာ့ေရ့ႏြငးံ ရိုငး့ပငးကူညီေရ့တိ႓ ု

တို့တကး ်ဖစးထျနး့ေစရနး ကူညီေဆာငးရျကးမညး။
(စ )

တို့တကးဖ႔ဵျ ၿဖိဳ့မႈ နညး့ပါ့ေနသညးံ ေဒသမ္ာ့ရိြ ဆနးစပါ့စိုကးပ္ဳိ့လုပးကိုငးေနသူမ္ာ့အတျကး

တို့တကးဖ႔ဵျ ၿဖိဳ့ေရ့ကို ကူညီေဆာငးရျကးမညး။

အသငး့ခ္ဳပႏ
း င
ြ းံဆနးစပါ့လုပးငနး့ဆိုငးရာအသငး့မ္ာ့၏စုေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့
၃။

ဆနးစပါ့လုပးငနး့သညးစိုကးပ္ိဳ့ေရ့၊ ႀကိတးခဲျေရ့၊ ်ပဳ်ပငးေရ့၊ သိုေလြာငးေရ့၊ ေရာငး့ဝယးေရ့စေသာ

အစိတးအပိုငး့ႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံဖ႔ဲျ စညး့ပါဝငးလ္ကးရိြရာ၊ တို့တကးဖ႔ဵျ ၿဖိဳ့လာေစရနးအတျကး အသငး့ခ္ဳပး၏ဦ့ေဆာငးမႈ၊
ဆနးစပါ့ လုပးငနး့ဆိုငးရာ အသငး့မ္ာ့၏စုေပါငး့ပါဝငးမႈတ႓်ို ဖငးံ ညိႇႏင
ိြု း့တိုငးပငးေဆာငးရျကးသျာ့ရမညး။

အေထျေထျညီလာခဵကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၏တာဝနး
ႏြငးံ လုပးပိုငးချငးံမ္ာ့
၄။

အေထျေထျညီလာခဵကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့သညး(က)

အသငး့ခ္ဳပးအေပၚတျငး သစၥာေစာငးံသိရိုေသရမညး။

(ခ )

အသငး့ခ္ဳပး၏သငး့ဖဲ႔ျ မြတးတမး့၊ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့တျငးေဖား်ပပါ ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို

တိက္စျာလိုကးနာရမညး။
(ဂ )

်မနးမာနိုငးငဵ၏ဆနးစပါ့လုပးငနး့႑တစးရပးလဵု့ ဖဵ႔ျ ၿဖိဳ့ေရ့အတျကး ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးရမညး။

(ဃ)

ဆနးစပါ့လုပးငနး့ဖဵ႔ျ ၿဖိဳ့ေရ့ကို အေထာကးအကူ်ဖစးေစႏိင
ု းေသာ အ်ပဳသေဘာေဆာငးသညးံ

ေဆျ့ေႏျ့မႈ၊ အႀကဵ်ပဳမႈ၊ ေဝဖနးဆနး့စစးမႈ၊ အဆို်ပဳမႈတ႓က
ို ို အေထျေထျညီလာခဵ အစညး့အေဝ့မ္ာ့
တျငး ်ပဳလုပႏ
း င
ို းသညး။
(င )

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ ႏြငးံ စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီတ႓မ
ို ြ ဆဵု့်ဖတးေဆာငးရျကး်ပီ့ေသာ

ကိစၥရပးမ္ာ့၊ေဆာငးရျကးရနးရိြေသာကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငးံ ေဆာငးရျကးေနဆဲကိစၥမ္ာ့ႏြငးံပတးသတး၍အေထျေထျ
ညီလာခဵမြ တိက္ရြငး့လငး့စျာ သိရိြနိုငးေရ့အတျကး စဵုစမး့ေမ့်မနး့မႈမ္ာ့ကို အေထျေထျညီလာခဵ
အစညး့အေဝ့မ္ာ့တျငး ်ပဳလုပႏ
း င
ို းသညး။

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးမ္ာ့၏တာဝနးႏြငးံ လုပးပိုငးချငးံမ္ာ့
၅။

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့သညး
(က)

အသငး့ခ္ဳပးအေပၚတျငး သစၥာေစာငးံသိရိုေသရမညး။

(ခ )

အသငး့ခ္ဳပး၏သငး့ဖဲျ႔မြတးတမး့၊ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့တျငးေဖား်ပ ်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို တိက္စျာလိုကးနာ

ရမညး။
(ဂ )

်မနးမာႏိင
ု းငဵ၏ဆနးစပါ့လုပးငနး့က႑တစးရပးလဵု့ ဖဵ႔ျ ၿဖိဳ့ေရ့အတျကး ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးရမညး။

(ဃ)

အစညး့အေဝ့မ္ာ့တျငး အခိ္နးေပ့တကးေရာကးရမညး။

(င )

သကးဆိုငးရာ ကုမၸဏ/ီ လုပးငနး့အဖဲ႔ျ အစညး့မ္ာ့တျငး လုပးငနး့ရြငး (သိ႓မ
ု ဟုတ)း ဒါရိုကးတာ

အဖဲျ႔ဝငး ်ဖစးရမညး။
(စ )

အသငး့ခ္ဳပးမြ ေပ့အပးေသာ တာဝနးမ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးရမညး။

စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီဝငးမ္ာ့၏တာဝနးႏင
ြ းံ လုပးပိုငးချငးံမ္ာ့
၆။

စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီဝငးမ္ာ့သညး
(က)

အသငး့ခ္ဳပးအေပၚတျငး သစၥာေစာငးံသိရိုေသရမညး။

(ခ )

အသငး့ခ္ဳပး၏သငး့ဖဲ႔ျ မြတးတမး့၊ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့တျငးေဖား်ပပါ ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို တိက္စျာ

လိုကးနာရမညး။
(ဂ )

်မနးမာႏိင
ု းငဵ၏ဆနးစပါ့လုပးငနး့က႑တစးရပးလဵု့ ဖဵ႔ျ ၿဖိဳ့ေရ့အတျကး ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရက
ျ းရမညး။

(ဃ)

အလုပးအမႈေဆာငး/ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး အရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီရ
မညး။

(င )

နိုငးငဵတကာႏြငးံ ဆကးသျယးေဆာငးရျကးနိုငး်ပီ့ စနစးတက္ ရဵု့ဖဲ႔ျ စညး့မႈ ရိြသူ်ဖစးရမညး။

(စ )

စိုကးပ္ိဳ့ထုတးလုပးသညးမြ ်ပညးပတငးပ႓ေ
ို ရာငး့ခ္သညးအထိ ဆနးစပါ့လုပးငနး့က႑

တို့တကးေရ့ အတျကး ရငး့နီြ့်မႇဳပးႏဵြေဆာငးရျကးလုပးကိုငးသူ်ဖစးရမညး။
(ဆ)

အစညး့အေဝ့မ္ာ့တျငး အခိ္နးေပ့တကးေရာကးရမညး။

(ဇ )

အသငး့၏ လုပးငနး့တာဝနး်ဖငးံ ်ပညးတျငး့၊်ပညးပ ခရီ့စဥးမ္ာ့သျာ့လာႏိင
ု းရမညး။

(ဈ)

ႏိင
ု းငဵေတားမြ ေပ့အပးေသာ တာဝနးမ္ာ့ကို ေအာငး်မငးေအာငး သကးဆိုငးရာ

အဖဲျ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ညႇိႏႈင
ိ း့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရမညး။

အခနး့ (၈)
အေထျေထျညီလာခဵနြငးံ အစညး့အေဝ့မ္ာ့က္ငး့ပ်ခငး့

အခနး့(၈)
အေထျေထျညီလာခဵႏြငးံအစညး့အေဝ့မ္ာ့က္ငး့ပ်ခငး့

အေထျေထျညီလာခဵက္ငး့ပ်ခငး့
၁။

အေထျေထျညီလာခဵ၏ပထမဦ့ဆဵု့ေသာအစညး့အေဝ့ကို အသငး့ခ္ဳပးစတငးဖ႔ဲျ စညး့ေသာေန႓မြ (၁၅)

ရကးအတျငး့က္ငး့ပရမညး။ အေထျေထျညီလာခဵပဵုမြနးအစညး့အေဝ့မ္ာ့ကို (၆) လလြ္ငးတစးႀကိမး အသငး့ခု္ပး
ဥကၠ႒က ေခၚယူက္ငး့ပရမညး။ ပဵုမြနးအစညး့အေဝ့တစးႀကိမႏ
း ြငးံ တစးႀကိမးအၾကာ့ အရြညၾး ကာဆဵု့ ကာလသညး
(၆) လထကးမပိုေစရ။ အလ္ငးအ်မနးေဆာငးရျကးရမညးံ ကိစၥရပးမ္ာ့ရိြလာပါက အထူ့အစညး့အေဝ့ သိ႓မ
ု ဟုတး
အေရ့ေပၚအစညး့အေဝ့ကို အသငး့ခ္ဳပးဥကၠ႒မြ ေခၚယူက္ငး့ပ၍ ေဆျ့ေႏျ့ဆဵု့်ဖတးႏင
ို းသညး။
အေထျေထျညီလာခဵအစညး့အေဝ့ေခၚယူက္ငး့ပေပ့ရနးအေထျေထျညီလာခဵကိုယးစာ့လြယးစုစုေပါငး့ဦ့
ေရအနကး အနညး့ဆဵု့သဵု့ပဵုတစးပဵုကေတာငး့ဆိုလြ္ငးေသားလညး့ေကာငး့၊ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ ဝငး
စုစုေပါငး့ဦ့ေရအနကးအနညး့ဆဵု့တစးဝကးကေဆာငး့ဆိုလြ္ငးေသားလညး့ေကာငး့ အသငး့ခ္ဳပး ဥကၠ႒သညး
အထူ့အစညး့အေဝ့ကို (၁၄)ရကးအတျငး့ အ်မနးဆဵု့ေခၚယူက္ငး့ပရမညး။
အေထျေထျညီလာခဵအစညး့အေဝ့ေခၚယူက္ငး့ပရာတျငး အစညး့အေဝ့သိ႓ ု တကးေရာကးချငးံရိြသညးံ
ကိုယးစာ့လြယး စုစုေပါငး့ဦ့ေရ၏ ထကးဝကးေက္ားဦ့ေရ တကးေရာကးလြ္ငးယငး့အစညး့အေဝ့
အထေ်မာကးသညး။ အကယး၍ အထမေ်မာကးပါက အစညး့အေဝ့ကို ေရႊ႔ဆိုငး့က္ငး့ပရမညး။
ေရႊ႔ဆိုငး့က္ငး့ပေသာ အစညး့အေဝ့တျငး ကိုယးစာ့လြယးစုစုေပါငး့ ဦ့ေရ၏အနညး့ဆဵု့
သဵု့ပဵုတစးပဵုတကးေရာကးလြ္ငး အစညး့အေဝ့အထေ်မာကးသညး။

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအစညး့အေဝ့က္ငး့ပ်ခငး့
၂။

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ ၏ ပထမဦ့ဆဵု့ေသာအစညး့အေဝ့ကို အသငး့ခ္ဳပး စတငးဖ႓စ
ဲျ ညး့ေသာ

ေန႓မြ (၁၅)ရကး အတျငး့က္ငး့ပရမညး။ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးပဵုမြနးအစညး့အေဝ့မ္ာ့ကို (၂)လလြ္ငး
တစးႀကိမးအသငး့ခ္ဳပး ဥကၠ႒ကေခၚယူက္ငး့ပရမညး။ ပဵုမြနးအစညး့အေဝ့တစးႀကိမႏ
း င
ြ းံ တစးႀကိမးအၾကာ့
အနညး့ဆဵု့ အရြညၾး ကာဆဵု့ ကာလသညး (၂)လထကးမပိုေစရ။
အလ္ငးအ်မနးေဆာငးရျကးရမညးံကိစၥရပးမ္ာ့ရိြလာပါက အထူ့အစညး့အေဝ့ သိ႓မ
ု ဟုတး
အေရ့ေပၚအစညး့အေဝ့ကို အသငး့ခ္ဳပးဥကၠ႒မြ ေခၚယူက္ငး့ပ၍ ေဆျ့ေႏျ့ဆဵု့်ဖတးႏင
ို းသညး။

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး အစညး့အေဝ့ေခၚယူေပ့ရနး ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးစုစုေပါငး့ဦ့ေရအနကး
အနညး့ဆဵု့သဵု့ပဵုတစးပဵုက ေတာငး့ဆိုလြ္ငးေသားလညး့ေကာငး့၊ စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီအဖဲ႔ျ ဝငးစုစုေပါငး့ဦ့ေရ
အနကးအနညး့ဆဵု့တစးဝကးကေတာငး့ဆိုလြ္ငးေသားလညး့ေကာငး့ အသငး့ခ္ဳပးဥကၠ႒သညးအထူ့အစညး့အေဝ့
ကို (၇) ရကးအတျငး့ အ်မနးဆဵု့ေခၚယူက္ငး့ပရမညး။

စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီအစညး့အေဝ့က္ငး့ပ်ခငး့
၃။

စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီ၏ ပထမဦ့ဆဵု့ေသာအစညး့အေဝ့ကို အသငး့ခ္ဳပး စတငးဖ႔ဲျ စညး့ ေသာေန႓မြ

(၁၅) ရကး အတျငး့က္ငး့ပရမညး။ စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီအစညး့အေဝ့မ္ာ့ကို (၁) လလြ္ငး တစးႀကိမး
အသငး့ခ္ဳပး ဥကၠ႒က ေခၚယူက္ငး့ပရမညး။ ပဵုမြနးအစညး့အေဝ့တစးႀကိမႏ
း င
ြ းံ တစးႀကိမးအၾကာ့ အရြညၾး ကာဆဵု့
ကာလသညး (၁) လ ထကးမပိုေစရ။ အလ္ငးအ်မနးေဆာငးရျကးရမညးံကိစၥရပးမ္ာ့ရိြလာပါက
အထူ့အစညး့အေဝ့ သိ႓မ
ု ဟုတး အေရ့ေပၚ အစညး့အေဝ့ကို အသငး့ခ္ဳပးဥကၠ႒မြ ေခၚယူက္ငး့ပ၍
ေဆျ့ေႏျ့ဆဵု့်ဖတးႏင
ို းသညး။
စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီအစညး့အေဝ့ေခၚယူေပ့ရနး စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီအဖဲ႔ျ ဝငး စုစုေပါငး့ဦ့ေရ၏
ထကးဝကးေက္ားက ေတာငး့ဆိုလြ္ငး အသငး့ခ္ဳပးဥကၠ႒သညးအထူ့အစညး့အေဝ့ ကိ(ု ၇)ရကးအတျငး့ အ်မနးဆဵု့
ေခၚယူက္ငး့ပရမညး။

အေရ့ေပၚအစညး့အေဝ့က္ငး့ပ်ခငး့
၄။

ႏိင
ု းငဵေတားအစို့ရ၊ အဖဲျ႔အစညး့မ္ာ့က အစညး့အေဝ့ေခၚယူ က္ငး့ပရနး

ညႊနၾး ကာ့ခဲံလြ္ငးေသားလညး့ေကာငး့၊ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီအဖဲ႔ျ က
ဆဵု့်ဖတးခဲံလြ္ငးေသားလညး့ေကာငး့ အေရ့ေပၚအစညး့အေဝ့ေခၚယူ က္ငး့ပရမညး။

အစညး့အေဝ့ဖိတၾး ကာ့်ခငး့ႏြငးံ မြတးတမး့တငး်ခငး့
၅။

အထူ့အစညး့အေဝ့မ္ာ့ႏြငးံ အေရ့ေပၚအစညး့အေဝ့မ္ာ့မြလဲျ၍ က္နးပဵုမြနးက္ငး့ပေသာ အစညး့အေဝ့

မ္ာ့အတျကးဖိတၾး ကာ့ရာတျငး ဖိတၾး ကာ့လႊာကိုအနညး့ဆဵု့(၃) ရကးႀကိဳတငးဖိတၾး ကာ့ရမညး။ အစညး့အေဝ့ဖိတး
ၾကာ့်ခငး့ႏြငးံ မြတးတမး့တငး်ခငး့မ္ာ့ကို အတျငး့ေရ့မြဴ့အဖဲ႔ျ ၏ ႀကီ့ၾကပးကျပးကဲမႈ်ဖငးံ ရဵု့အဖဲ႔ျ မြတာဝနးယူေဆာငး

ရျကးရမညး။ အသငး့ခ္ဳပးအသငး့ဝငးမ္ာ့ႏြငးံ အမ္ာ့်ပညးသူမ္ာ့သိရႏ
ိြ င
ို းရနး ထုတး်ပနးသငးံေသာဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့၊
မြတးတမး့မ္ာ့ကို စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီ၏ ချငးံ်ပဳသေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ ထုတး်ပနး်ခငး့်ပဳရမညး။

အထူ့ဧညးံသညးေတားမ္ာ့ဖိတၾကာ့်ခငး
း
့
၆။

အသငး့ခ္ဳပး၏အစညး့အေဝ့မ္ာ့တျငး ေလံလာႏိင
ု းရနးအတျကး်ဖစးေစ၊ ဝငးေရာကးအႀကဵ်ပဳ

ေဆျ့ေႏျ့ႏိင
ု းရနးအတျကး်ဖစးေစ စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီ၏ ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံ အထူ့ဧညးံသညးေတားမ္ာ့ကို
ဖိတၾး ကာ့တကးေရာကးေစႏိင
ု းသညး။

အခနး့ (၉)
အသငး့ခ္ဳပး၏ ဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာကိစၥရပးမ္ာ့

အခနး့ (၉)
အသငး့ခ္ဳပး၏ ဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာကိစၥရပးမ္ာ့

ရဵပဵုေငျစီမဵခနး႓ခဲျေဆာငးရျကး်ခငး့
၁။

အသငး့ခ္ဳပးသညး ်ပညးတျငး့သဵု့ေငျ/ ႏိင
ု းငဵ်ခာ့သဵု့ေငျတ႓က
ို ို ဘဏးစာရငး့ဖျငးံလြစးထာ့ရိြ်ပီ့ အသငး့၏

ဝငးေငျ/ အသဵု့စရိတးကို ႏြစးစဥးေရ့ဆဲျေဆာငးရျကးသျာ့ရမညး။ ပုဂၢလိက ထညးံဝငးေငျတ႓်ို ဖငးံ ရဵပဵုေငျ
တစးရပးထူေထာငးထာ့ ရိြရမညး။

ေငျေၾက့အရ/ အသဵု့ စာရငး့ရြငး့တမး့မ္ာ့ ထာ့ရိြ်ခငး့
၂။

(က)

အသငး့ခ္ဳပးႏြငးံ ဖဲျ႔စညး့ထာ့ေသာ အသငး့အဆငးံဆငးံသညး ရေငျ၊ သဵု့ေငျဆိုငးရာ

ေငျစာရငး့မ္ာ့ ထာ့ရိြ်ခငး့တိ႔ု ကို တညးဆဲအသငး့အဖဲ႔ျ မ္ာ့ဆိုငးရာ ဘ႑ာေရ့စညး့မ္ဥး့၊
ညႊနၾး ကာ့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အညီ လိုကးနာေဆာငးရျကးရမညး။
(ခ )

အသငး့ခ္ဳပးႏြငးံ ဖဲ႔ျ စညး့ထာ့ေသာ အသငး့အဆငးံဆငးံသညး ရဵပဵုေငျကို ဘဏးတျငး သီ့်ခာ့ေငျ

စာရငး့ ဖျငးံလြစးရမညး။
(ဂ )

အသငး့ခ္ဳပးႏြငးံ ဖဲ႔ျ စညး့ထာ့ေသာ အသငး့အဆငးံဆငးံမ္ာ့တျငး ပါဝငးေသာ အဖဲ႔ျ ဝငးမ္ာ့သညး

အစညး့အေဝ့မ္ာ့ တကးေရာကး်ခငး့၊ ေပ့အပးေသာ တာဝနးမ္ာ့ကို ေဆာငးရျကး်ခငး့တိ႓အ
ု တျကး
အသငး့ခ္ဳပးက သတးမြတးသညးံ ခီ့္်မႇငးံေငျကို ခဵစာ့ချငးံ ရိြသညး။

စာရငး့စစးေဆ့မႈေဆာငးရျကး်ခငး့
၃။

အသငး့ခ္ဳပးႏင
ြ းံ ဖဲ႔ျ စညး့ထာ့ေသာ အသငး့အဆငးံဆငးံသညး ရေငျ၊ သဵု့ေငျဆိုငးရာ

စာရငး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့ကို ဘ႑ာေရ့ႏြစး ကုနးဆဵု့တိုငး့ အစို့ရအသိအမြတး်ပဳ စာရငး့စစးအဖဲ႔ျ တစးခုခု်ဖငးံ
စစးေဆ့မႈ ခဵယူရမညး။ဘ႑ာေရ့ အစီရငးခဵစာအာ့ အေထျေထျညီလာခဵတျငး ရြငး့လငး့တငး်ပရမညး။

အခနး့ (၁ဝ)
သငး့ဖဲ႔ျ မြတးတမး့၊ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ ်ပငးဆငး်ခငး့၊ ်ဖညးံစျကး်ခငး့

အခနး့(၁ဝ)
သငး့ဖဲ႔ျ မြတးတမး့၊ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ ်ပငးဆငး်ခငး့၊ ်ဖညးံစျကး်ခငး့

အေထျေထျညီလာခဵတျငး ်ပငးဆငး်ခငး့၊ ်ဖညးံစျကး်ခငး့ႏြငးံ အတညး်ပဳ်ခငး့
၁။

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငး အဖျဲ႔ဝငးဦ့ေရ စုစုေပါငး့၏ ထကးဝကးေက္ားး အေရအတျကးမြ

သေဘာတူညီဆဵု့်ဖတး်ပီ့ သငး့ဖဲျ႔မြတးတမး့ႏြငးံ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့အနကးမြ ်ပငးဆငးလိုေသာ (သိ႓မ
ု ဟုတ)း
်ဖညးံစျကးလိုေသာ အေၾကာငး့အရာကို အေထျေထျညီလာခဵကိုယးစာ့လြယးဦ့ေရ စုစုေပါငး့၏ သဵု့ပဵုနြစးပဵုမြ
သေဘာတူညီပါက ်ပငးဆငး်ခငး့ သိ႓မ
ု ဟုတး ်ဖညးံစျကး်ခငး့ ကို ်ပဳလုပႏ
း င
ို းသညး။

ဗဟိအ
ု လုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔်ဖငး
ျ ံ ်ပငးဆငး်ခငး့၊ ်ဖညးံစျကး်ခငး့
၂။

အေရ့ေပၚ်ပငးဆငးရနး (သိ႓မ
ု ဟုတ)း ်ဖညးံစျကးရနး လိုအပးပါက အထေ်မာကးေသာ

ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအစညး့အေဝ့က အမ္ာ့၏ဆႏၵ်ဖငးံ ်ပငးဆငး်ခငး့ (သိ႓မ
ု ဟုတ)း ်ဖညးံစျကး်ခငး့ (သိ႓မ
ု ဟုတ)း
အတညး်ပဳ်ခငး့်ပဳလုပႏ
း င
ို းသညး။ ယငး့်ပငးဆငးခ္ကး (သိ႓မ
ု ဟုတ)း ်ဖညးံစျကးခ္ကးသညး အေထျေထျညီလာခဵ၏
အတညး်ပဳခ္ကးရရိြမြသာ အတညး်ဖစးေစရမညး။

အခနး့ (၁၁)
အသငး့ခ္ဳပး စာရငး့ရြငး့လငး့ ဖ္ကးသိမး့်ခငး့

အခနး့(၁၁)
အသငး့ခ္ဳပး စာရငး့ရြငး့လငး့ ဖ္ကးသိမး့်ခငး့

အသငး့ခ္ဳပး ဖ္ကးသိမး့်ခငး့
၁။

အသငး့ခ္ဳပး ဖ္ကးသိမး့်ခငး့ကို ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖဲ႔ျ စုစုေပါငး့အေရအတျကး၏ အနညး့ဆဵု့

သဵု့ပဵႏ
ု စ
ြ းပဵုမြ သေဘာတူဆဵု့်ဖတးၿပီ့ အေထျေထျညီလာခဵ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၏ အနညး့ဆဵု့ သဵု့ပဵႏ
ု စ
ြ းပဵု၏
သေဘာတူ ဆဵု့်ဖတးခ္ကး်ဖငးံသာ စနစးတက္စာရငး့ရြငး့လငး့ ေဆာငးရျကးရမညး။
စာရငး့ရြငး့လငး့်ခငး့
၂။

အသငး့ခု္ပး ဖ္ကးသိမး့သညးံအခါ်ဖစးေစ၊ မဖ္ကးသိမး့မီ်ဖစးေစ ေပ့ေလ္ားရနးရိြေသာ ေၾကျ့ၿမီအာ့လဵု့ကို

ရြငး့လငး့ၿပီ့ေနာကး အသငး့ပိုငးပစၥညး့တစးစဵုတစးရာ က္နးရိြေသ့လြ္ငး ယငး့သိ႓က
ု ္နးရိြေသာ ပစၥညး့မ္ာ့ကို
အသငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ခဲျေဝ၊ ေဝငြ၊ ေပ့ကမး့လဲႊေ်ပာငး့်ခငး့မ်ပဳဘဲ အသငး့ခ္ဳပးႏင
ြ းံ ရညးရျယးခ္ကး်ခငး့တူညီေသာ
အ်ခာ့အဖဲ႔ျ အစညး့အာ့ လဲႊေ်ပာငး့လြဴဒါနး့ရမညး။ထိုသ႓ ို ်ပဳလုပးရနး ပ္ကးကျကးခဲံလြ္ငး ထိက
ု ိစၥမ္ိဳ့၌ စီရငးချငးံ
အာဏာရိြေသာ တရာ့ရဵု့အမိန႓အ
း ရ လဲႊေ်ပာငး့လြဴဒါနး့ရမညး။

အခနး့ (၁၂)
အေထျေထျ

အခနး့(၁၂)
အေထျေထျ
အသငး့ခ္ဳပးရဵု့ခဲျမ္ာ့ဖျငးံလြစး်ခငး့
၁။

်မနးမာနိုငးငဵဆနးစပါ့အသငး့ခ္ဳပးသညး နိုငးငဵေတားအဆငးံအသငး့ခ္ဳပး ်ဖစးသညးံအေလ္ာကး ဗဟိုအလုပး

အမႈေဆာငး အဖဲ႔ျ သညး လိုအပးသညးဟု ထငး်မငးယူဆလြ္ငး တိုငး့ေဒသႀကီ့ႏြငးံ ်ပညးနယးမ္ာ့တျငး
အသငး့ခ္ဴပးရဵု့ခဲျ မ္ာ့ ဖျငးံလြစႏ
း င
ို းေရ့အတျကး စီစဥးေဆာငးရျကးချငးံရိြသညး။
အသငး့ခ္ဳပးဝနးထမး့မ္ာ့ ခနး႓ထာ့်ခငး့
၂။

အသငး့ခ္ဳပးတျငး ရဵု့လုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့ စီမဵခနး႓ခႏ
ဲျ င
ို းေရ့အတျကး ဝနးထမး့မ္ာ့ထာ့ရိၿြ ပီ့ အသငး့ခ္ဳပးရဵု့ခဲျ

မ္ာ့တျငးလညး့ လိုအပးလြ္ငး ဝနးထမး့မ္ာ့ထာ့ရိႏ
ြ င
ို းသညး။
အသငး့ခ္ဳပးပိုငး အေဆာကးအဦ့မ္ာ့ ေဆာကးလုပး်ခငး့၊ ငြာ့ရမး့်ခငး့
၃။

အသငး့ခ္ဳပးပိုငး အေဆာကးအဦကို ကိုယးပိုငးေဆာကးလုပး်ခငး့ႏြငးံ ငြာ့ရမး့်ခငး့တိ႓က
ု ို ဘ႑ာေရ့

အေ်ခအေန အေပၚ မူတညး၍ စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီ၏ ဆဵု့်ဖတးခ္ကး၊ ဗဟိုအလုပးအမႈေဆာငးအဖျ႔ဲ ၏
အတညး်ပဳခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ေဆာငးရျကးချငးံရိြသညး။
်ပညးတျငး့၊်ပညးပ အစညး့အေဝ့မ္ာ့၊ ေဆျ့ေႏျ့ပဲျမ္ာ့ တကးေရာကး်ခငး့
၄။

အသငး့ခ္ဳပးသညး ဆနးစပါ့က႑ဖဵ႔ျ ၿဖဳိ့တို့တကးေရ့အတျကး ်ပညးတျငး့၊်ပညးပတျငး က္ငး့ပေသာ

အစညး့အေဝ့မ္ာ့၊ ေဆျ့ေႏျ့ပဲျမ္ာ့ကို အသငး့ခ္ဳပးမြ တာဝနးေပ့အပးသူ အသငး့ဝငးကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့မြ
တကးေရာကး ရမညး။အစညး့အေဝ့မ္ာ့တကးေရာကး်ခငး့အတျကး လိုအပးပါက စီမဵခနး႓ခဲျေရ့ေကားမတီ၏
ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံ အသငး့ခ္ဳပးမြ စရိတးက္ခဵေပ့ရမညး။
ဆနးစပါ့လုပးငနး့ဖဵ႔ၿဖိ
ျ ဳ့ေရ့ သုေတသနႏြငးံ သငးတနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကး်ခငး့
၅။

အသငး့ခ္ဳပးသညး ဆနးစပါ့လုပးငနး့ဖဵ႔ျ ၿဖိဳ့ေရ့အတျကး သုေတသန်ပဳလုပး်ခငး့၊ သငးတနး့မ္ာ့ ဖျငးံလြစး

ပိ႓ခ
ု ္်ခငး့မ္ာ့ကို သငးံေလ္ားေသာ အခိ္နးကာလတျငး ေဆာငးရျကးလုပးပိုငးချငးံရိြသညး။

