ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငံထတော်

ကယောားပြည်နယ်လွှတ်ထတော်

ထတောင်သူလယ်သမ္ောားမ္ ောား၏စုကြ
် ားထရားဆုင်ရော
ထ ားထငွေနှင်စုထငွေဥြထေ

( ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ကယောားပြည်နယ်လွှတ်ထတော်ဥြထေအမ္ှတ် ၂၀။ )
၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ဇွေန်လ ၁၂ ရက်

ထတောင်သူလယ်သမ္ောားမ္ ောား၏စုက်ြ ားထရားဆုင်ရောထ ားထငွေနင
ှ စ
် ုထငွေဥြထေ

ထတောင်သူလယ်သမ္ောားမ္ ောား၏စုက်ြ ားထရားဆုင်ရောထ ားထငွေနင
ှ စ
် ုထငွေဥြထေ

မ္ောတကော

( ၂၀၂၀ ပြညန
် ှစ်၊ ကယောားပြည်နယ်လွှတ်ထတော်ဥြထေအမ္ှတ် ၂၀။ )

စဉ်

အထ ကောင်ားအရော

စောမ္ က်နှာှ

၁။

အခန်း (၁)

အမ္ည်နှငအ
် ဓြပောယ်ဖွေင်ဆု က်

၁

၂။

အခန်း (၂)

ရည်ရွယ် က်

၇

၃။

အခန်း (၃)

ထကော်မ္တီဖွဲ့ွေ စည်ားပ င်ား

၉

၄။

အခန်း (၄)

စီမ္ံ န် ွေပ င်ားနှင်ကကီား ကြ်ကြ
ွေ ်ကပ င်ား

၁၅

၅။

အခန်း (၅)

ထတောင်သူလယ်သမ္ောားမ္ ောား၏

၁၉

၁၃၈၂ ုနှစ်၊ နယုန်လပြည်ထက ော် ၇ ရက်
( ၂၀၂၀ ပြညန
် ှစ်၊ ဇွေန်လ ၁၂ ရက် )

ကယ ်းပြညနယလွှတတတ သည ၂၀၀၈ ခုနှစ၊ ဖွဲ့စည်းြံုအတပခခံ
ဥြတေြုေမ ၁၈၈ အရ ပြညနယမှဥြတေပြြုပြဋ္ဌ န်းခငရှှိသည ဇယ ်း ၂၊
အြှိုေ ၃၊ အြှိုေခ (ဃ)တင တဖ ပြချကနှငအညီ ဤဥြတေကှို ပြဋ္ဌ န်း
လှိုကသည။

အ ွေင်အထရားနှင်တောဝန်မ္ ောား
၆။

အခန်း (၆)

ထ ားထငွေ၊ စုထငွေနှင်စြ်လ ဉ်ား၍

၂၄

အ န်ား (၁)

အပငင်ားြွေောားပ င်ားနှင်ထပဖရှင်ားပ င်ား
၇။

အခန်း (၇)

ပြည်နယ်စုက်ြ ားထရားရန်ြံုထငွေ

အမ္ည်နှငအ
် ဓြပောယ်ဖွေင်ဆု က်
၂၆

၈။

အခန်း (၈)

အောမ္ ံပ င်ားနှင်တောဝန် ပံ င်ား

၃၀

၉။

အခန်း (၉)

စီမ္ံ န် ွေထရားနည်ားလမ္်ားအရ အထရားယူပ င်ား

၃၁

၁၀။ အခန်း (၁၀) ပြစ်မ္ှု၊ ပြစ်ေဏ်

၃၃

၁၁။ အခန်း (၁၁) စောရင်ားစစ်ထဆားပ င်ား

၃၃

၁၂။ အခန်း (၁၂) အထ

၃၄

ွေ

ဤဥြတေကှို ထတောင်သူလယ်သမ္ောားမ္ ောား၏ စုက်ြ ားထရားဆုင်ရော

ထ ားထငွေနှင်စုထငွေဥြထေဟု တခေါ်တငတစရမည။

သုမ္ဟုတ် ဘဏ္ဍောထရား

ွေထ

၁။

၂။

ဤဥြတေတငြါရှှိတသ တအ ကြါစက ်းရြမျ ်းသည တဖ ပြြါ

အတှိုင်း အဓှိြပ ယသကတရ ကတစရမည(က)

ပြည်နယ်အစုားရအဖွေွဲ့
အစှို်းရအဖွဲ့ကုှိ ဆှိုသည။

ဆှိုသညမှ

ကယ ်းပြညနယ

၂
(ခ)

၃

ပြည်နယ်ထကော်မ္တီ ဆှိုသညမှ ဤဥြတေအရ ဖွဲ့စည်း
တသ

ကယ ်းပြညနယစှိုကြျှိြု်းတရ်းဆှိုငရ

(၂)

တချ်းတငနှင

တက င်း၊

စုတငတက မတီကှို ဆှိုသည။
(ဂ)

ထကော်မ္တီ ဆှိုသညမှ

ဆှိုသညမှ

ဤဥြတေအရ

တငတပမ က၍

ဖွဲ့စည်းတသ

တကျ်းရ အုြစု

စှိုကြျှိြု်းတရ်းဆှိုငရ

ရြကက

ထတောင်သူလယ်သမ္ောား ဆှိုသညမှ

အပဖစ လုြငန်းလုြကှိုငချှိန တစတလ ကလံု်း

တရ်းချယ
သှိမ
ုို့ ဟုတ

ကှိုယတှိုငကကီ်းကကြလုြကှိုငသူ၊
(၃)

ထုတလုြရန သှိမ
ုို့ ဟုတ စီ်းြ ်းပဖစတမ်းပမြူတရ်း
လုြငန်းကှို လုြကှိုငရနအလှိင
ုို့ ှ
မတညစှိုကထုတ၍

သှိမ
ုို့ ဟုတ

တမ်းပမြူတရ်း

လုြငန်း သှိမ
ုို့ ဟုတ ယင်းလုြငန်းနှစရြလံု်းကှို
မှိမှိ၏

တစတလ ကလံု်း

အပခ ်း

အသကတမ်းဝမ်းတကျ င်းအပဖစ

မှိမှိ

ကှိုယတှိုငလုြကှိင
ု သူ သှိမ
ုို့ ဟုတ မှိမှိကှိုယတှိုင
အစဉတစှိုက လုြကှိုငခသူ၊

အရင်းအနှီ်း

လုြငန်း

လုြကှိုငချှိန

ကှိုယတှိုင

လုြကှိုငသူ

သှိမ
ုို့ ဟုတ ကကီ်းကကြစီမံလြ
ု ကှိုငသူ၊

အသံု်း ပြြု၍တသ လည်းတက င်း၊

စှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်း

အပခ ်း

သီ်းနှံ၊ ဥယျ ဉခခံသီ်းနှ၊ံ နှစရှညသီ်းနှံမျ ်းစှိုကြျှိြု်း

တအ ကတဖ ပြြါ

တပမကှိုအသံု်းပြြု၍တသ လည်းတက င်း၊
နည်းကှို

တပမကှိုအသံု်းပြြု၍တသ လည်းတက င်း၊

နည်းကှိုအသံု်းပြြု၍တသ လည်းတက င်း၊ ရ သီ

တချ်းတငနှငစုတင

တစရြရြနှငကှိုကညီသူကှို ဆှိုသည(၁)

အသံ်းု ပြြု၍တသ

စလံု်းကှို မှိမှိ၏အဓှိက အသကတမ်းဝမ်းတကျ င်း

စှိုကြျှိြု်းတရ်းဆှိုငရ

လုြငန်းအဖွဲ့ကုှိ ဆှိုသည။
(င)

အပခ ်းနည်းကှို

တမ်းပမြူတရ်းလုြငန်း သှိမ
ုို့ ဟုတ လုြငန်းနှစရြ

ပြညနယတက မတီအြါအဝင

တချ်းတငနှငစုတငတက မတီအဆငဆငကှို ဆှိုသည။
လုြ်ငန်ားအဖွေွဲ့

တပမကှိုအသံု်းပြြု၍တသ လည်း

လည်းတက င်း၊ စှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်း သှိမ
ုို့ ဟုတ

ဤဥြတေအရ ဖွဲ့စည်းထ ်းတသ

(ဃ)

ဆှိုငရ နှစတင

(၄)

တပမကှိုအသံု်းပြြု၍တသ လည်းတက င်း၊
နည်းကှို

အပခ ်း

အသံု်း ပြြု၍တသ လည်းတက င်း၊

စှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်း၊

တမ်းပမြူတရ်းလုြငန်းမျ ်း

တင ြါဝငတဆ ငရကတနသူ၊

၄
(၅)

၅

စှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်း၊

တမ်းပမြူတရ်းလုြငန်းမျ ်း

နှင

ဆကနယလျကရှတ
ှိ သ

ယင်းတှိန
ုို့ ှင

နှိုငငံတတ ကပဖစတစ၊

သမဝါယမ ကပဖစတစ၊ ြုဂလ
ဂ ှိက ကပဖစတစ၊ ယင်းတှိုို့
အချင်းချင်းဖကစြ၍ပဖစတစ လုြကှိုငတသ တအ ကြါ

တသ လည်းတက င်း၊ အပခ ်းနည်းကှိုအသံု်းပြြု၍

လုြငန်းမျ ်းြါဝငသည-

သ ်းတြါကမျ ်းကုယ
ှိ တှိုငထုတလုြတရ င်းချသူ။
သွေငား် အောားစု

ဆှိုသညမှ

စှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်းနှင

တမ်းပမြူတရ်းလုြငန်းမျ ်း စတငပြငဆငသညအချှိနမှစ၍
တစျ်းကကသှိုို့ တငြှိုို့တရ င်းချသညအချှိနအထှိ ကုနကျ
စရှိတမျ ်း၊

(ဆ)

စုက်ြ ားထရားလုြ်ငန်ား ဆှိုသညမှ

ထုတလုြမှုလုြငန်းအလှိင
ုို့ ှ တပမကှိုအသံု်းပြြု၍
တသ လည်းတက င်း၊ ြျှိြု်းြင၊ မျှိြု်းတစ၊ မျှိြု်းနှင

(စ)

(ဇ)

အသံ်းု ချြစစည်းကှိရှိယ မျ ်း၊

(၁)

လယယ သီ်းနှံနှင

နှစရှညသီ်းနှံစှိုကြျှိြု်းတရ်း

လုြငန်း၊
(၂)

ဥယျ ဉခခံစှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်း၊

(၃)

ဟင်းသီ်းဟင်းရက၊

သစသီ်းဝလံ၊

ြန်းမန

စှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်း၊

စှိုကထုတ

ရသည မှိသ ်းစုလုြအ ်းမျ ်းအ ်းလံု်းကှို ဆှိုသည။

(၄)

သစတတ စှိုကြျှိြု်းပြြုစုထန
ှိ ်းသှိမ်းတရ်းလုြငန်း၊

လယ်ယောကုန်

(၅)

ဆညတပမ င်း၊

ုတ်အရင်ားအနှီား ဆှိုသညမှ စှိုကြျှိြု်းတရ်း

လုြငန်းနှငတမ်းပမြူတရ်းလုြငန်းမျ ်း စတငပြငဆငသည
အချှိနမှစ၍ တစျ်းကကသှိုို့ တငြှိုို့တရ င်းချသညအချှိန
အထှိ

ရင်းနှီ်းပမြုြနှံထ ်းရသည

သင်းအ ်းစုမျ ်း

လုြငန်း၊
(၆)

သှိုတလှ ငပခင်း၊

ကနမျ ်း၊ တမ်းပမြူတရ်းခခံမျ ်း၊ လုြငန်းသံု်းြစစည်းကှိရှိယ
ဆှိုသည။

အသံ်းု ချြစစည်းကှိရှိယ မျ ်း

အဆှိုြါလုြငန်းမျ ်းအတက

လှိုအြတသ

သင်းအ ်းစုမျ ်း၊ စက၊ ြစစည်း၊ ကှိရှိယ မျ ်း

အြါအဝင လယယ တပမမျ ်း၊ ပြြုစုကနမျ ်း၊ ငါ်းတမ်း
မျ ်းနှင

တ တမံနင
ှ တပမယ ပြြုပြငတရ်း

ပဖနို့ပဖြူ်း

တရ င်းဝယပခင်း

လုြငန်းမျ ်း၊

အ ်းလံု်းကှို
(၇)

အဆှိုြါလုြငန်းမျ ်းနှင

ဆကစြတသ

ထုတလုြပခင်း၊

သှိုတလှ ငပခင်း၊

ပြြုပြငပခင်း၊

ပဖနို့ပဖြူ်းတရ င်းဝယပခင်းလုြငန်းမျ ်း။

၆
( စျ)

၇

ထ ားထငွေ ဆှိုသညမှ ဤဥြတေအရ တတ ငသူလယသမ ်း

(ဏ)

မျ ်း၏ စှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်းအတက သတမှတထ ်းသည

သည ပြညနယဝနကကီ်းကှို ဆှိုသည။

တချ်းတငကှို ဆှိုသည။
(ည)

(တ)

စုထငွေ ဆှိုသညမှ ဤဥြတေအရ တတ ငသူလယသမ ်း

သီားသန်အြ်ထငွေ

ဆှိုသညမှ

သကဆှိုငရ မမှိြုွဲ့နယ

အတင်း စှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်းမျ ်း ဖံွဲ့မဖှိြု်းတှို်းတကတစရန

(ထ)

ဦားစီားဌောန ဆှိုသညမှ စှိုကြျှိြု်းတရ်းဦ်းစီ်းဌ နကှို ဆှိုသည။

(ေ)

လုြ်ငန်ားဝန်

(ဓ)

အတုားရထငွေ ဆှိုသညမှ ထုတတချ်းတငအတြေါ် သတမှတ

ဆှိုသညမှ

သတမှတနှုန်းထ ်းနှငအညီ

အကျှိြု်းခံစ ်းခငပြြုတငကှို

ဆှိုသည။
(ဎ)

အပမ္တ်ထငွေ ဆှိုသညမှ
ထကြှိုတသ ဝငတင

ပြညနယ

လုြငန်းဝနထမ်းကှို

ဘဏ္ဍောထရားအဖွေွဲ့ ဆှိုသညမှ

ဤဥြတေအရ ဖွဲ့စည်း

အ န်ား (၂)
ရည်ရွယ် က်

စုတဆ င်းတငအတြေါ်တင

လည်းတက င်း၊ သီ်းသနို့အြတငအတြေါ်တငလည်းတက င်း၊

လှိုအြချကအရ

ထ ်းတသ ဘဏ္ဍ တရ်းအဖွဲ့ကုှိ ဆှိုသည။

ဆှိုသည။
အတုားထြားထငွေ

စှိုကြျှိြု်းတရ်းဆှိုငရ

ဆှိုသည။

နှုန်းထ ်းနှငအညီ ကျသငသည အတှို်းတက ကခံရတငကှို

(ဍ)

ဆှိုသညမှ

တက မတီမှ သီ်းသနို့ခနို့အြတသ

သကဆှိုငရ မမှိြုွဲ့နယတက မတီသှိုို့

အြနှံသည သီ်းသနို့အြတငကှို ဆှိုသည။
(ဌ)

မ္်ား

တချ်းတငနှငစုတငလုြငန်း

လူြုဂှိြုဂ လကပဖစတစ၊ အဖွဲ့အစည်းကပဖစတစ သတမှတ
နည်းလမ်းနှငအညီ

ဝန်ကကီားဌောန ဆှိုသညမှ စှိုကြျှိြု်းတရ်းနှငသကဆှိုငသည
ပြညနယဝနကကီ်းဌ နကှို ဆှိသ
ု ည။

မျ ်းက စုတဆ င်းတသ တငကှို ဆှိုသည။
(ဋ)

ပြည်နယ်ဝန်ကကီား ဆှိုသညမှ စှိုကြျှိြု်းတရ်းနှငသကဆှိုင

၃။

ဤဥြတေ၏ရညရယချကမျ ်းမှ တအ ကြါအတှိုင်းပဖစသည(က)

ပြည နယ အတ င်းရှှိ

တတ င သူ လ ယ သမ ်းမျ ်း၏

လူတနမှုဘဝ ြှိုမဖ
ှို ံွဲ့မဖှိြု်းတှို်းတကပမငမ ်းလ တစရန၊
အတှို်းတြ်းတငနှင အသံ်းု စရှိတ
သှိမ
ုို့ ဟုတ

အသ ်းတငကျနတင

ပဖစ၍ အကျှိြု်းခံစ ်းခငရှှိတသ တငတကက်းကှို ဆှိုသည။

(ခ)

နှစစဉ တတ ငသူလယသမ ်းမျ ်း၏စှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်း
ရှှိ သင်းအ ်းစုမျ ်းကှို အတထ ကအကူပြြုတစရန၊

၈
(ဂ)

၉

တတ ငသူလယသမ ်းတှိုင်း နှစစဉစှိုကြျှိြု်းတရ်းအတက

( စျ)

တချ်းတငနှငစုတငတင တန်းတူအခငအလမ်းရရှတ
ှိ စရန၊
(ဃ)

အရင်းအနှီ်းရရှတ
ှိ စရန၊

ပြညနယ၏စှိုကြျှိြု်းတရ်းအခန်းကဏ္ဍနှင သီ်းနှံကုနထုတ

(ည)

လုြမှုအ ်း ြှိုမဖ
ှို ံွဲ့မဖှိြု်းတှို်းတကပမငမ ်းလ တစရန၊
(င)

တတ ငသူလယသမ ်းမျ ်းအ ်း တငစုတဆ င်းတစပခင်းပဖင

တတ ငသူလယသမ ်းမျ ်းအချင်းချင်း

အမှီသဟပြြုနှိုငပခင်း၊ ရှိုင်းြင်းကူညီပခင်းပဖင ယင်းတှိ၏
ုို့
လူတနမှုဘဝပမငတငတတလ တစရန။

တတ ငသူလယသမ ်းမျ ်းမှ နှစစဉစှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်း
တင ကကံြုတတွဲ့လျကရှတ
ှိ သ အခကအခနှင ပြဿနာမျ ်း

အ န်ား (၃)

ကှို တလျ ြါ်းတစရန၊
(စ)

ပြည နယ အတ င်းရှှိ

ထကော်မ္တီဖွဲ့ွေ စည်ားပ င်ား
တတ င သူ လ ယ သမ ်းမျ ်း၏

စှို က ြျှိြု်း တရ်းလု ြ ငန်းအတ က တရရှ ည တည တံ တသ
ရနြံတ
ု ငထ ်းရှန
ှိ ှိုငရနနှငြငလင်းပမငသ မှုရှှိတစရန၊
(ဆ)

တတ င သူ လ ယ သမ ်းမျ ်းအတြေါ်

ြု ဂဂှိြု လ တစ ဦ်း

၄။

(က)

ပြည နယ အစှို်း ရအဖွဲ့သည

အဖွဲ့အစည်းတစခုမှပဖစတစ၊

တစခုထကြှို၍ပဖစတစ

(၁)

(၂)

အခငအလမ်းမျ ်းရရှှိလ တစရန၊

ဥကကဋ္ဌ

ပြညနယဝနကကီ်း၊

ေုတှိယဥကကဋ္ဌ

ဘဏ္ဍ တရ်းနှငသကဆှိုငသညဝနကကီ်းဌ န

အလသံု်းစ ်းမှုမျ ်းမှက ကယရန၊

လှိုအြချကပဖစတသ တငတကက်းအရင်းအပမစမျ ်းဆှိုငရ

ပြညနယဝနကကီ်း၊

စှိုကြျှိြု်းတရ်းနှငသကဆှိုငသညဝနကကီ်းဌ န

တငတကက်းဆှိုငရ လကဝါ်းကကီ်းအုြစှို်းမှု၊ တခါင်းြံုပဖတမှုနှင

တတ ငသူလယသမ ်းမျ ်း၏ စှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်းတင

ပြည နယ တက မတီ ကုှိ

တအ ကြါအတှိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည-

တစတယ ကမှပဖစတစ၊ တစဦ်းထကြှို၍ပဖစတစ သှိမ
ုို့ ဟုတ

(ဇ)

အပြနအလှန

(၃)

ပြညနယအစှို်းရအဖွဲ့၊

အဖွဲ့ဝင

အတင်းတရ်းမှြူ်း သှိမ
ုို့ ဟုတ
ပြညနယအတထတထအုြချြုြတရ်းဦ်းစီ်းဌ နမှ
တ ဝနရှှိသူတစဦ်း

၁၀
(၄)

ပြညနယဦ်းစီ်းမှြူ်း၊

၁၁
အဖွဲ့ဝင

(၁၁)

ပြညနယလယယ တပမစီမံခနို့ခတရ်းနှင

တငတကက်းအဖွဲ့အစည်း

(၁၂)
အဖွဲ့ဝင

ကှိုယစ ်းလှယ (၂)ဦ်း
(၆)

အရြဖကလူမအ
ှု သင်းအဖွဲ့

(ခ)
အဖွဲ့ဝင

အမျှိြု်းသမီ်းကှိုယစ ်းလှယ (၂)ဦ်း

အဖွဲ့ဝင

(၈)

တစမမှိြုွဲ့နယလ င တစဦ်းကျစီ

အဖွဲ့ဝင

ပြညနယအစှို်းရအဖွဲ့သည(၁)

က

ဆနဒမတြ်း

တရ်းချယတငတပမ ကသည

အဖွဲ့တငြါဝငသူသည စုတငစုတဆ င်းရမည။
(၂)

ြုေမခ

(ခ)၊

ြုေမခငယ

(၁)အရ

ဖွဲ့စည်း

မြီ်းတပမ ကသညအခါတင ြုေမ ၄၊ ြုေမခ (က)၊

တတ ငသူလယသမ ်းကှိုယစ ်းလှယ (၇) ဦ်း၊

ြုေမခငယ (၈)ြါအရ ပြညနယတက မတီဝင
(၇)ဦ်းအတက

အဖွဲ့ဝင

တငတပမ ကတြ်းသညအတြေါ်

အဖွဲ့ဝင

ပြညနယတကျ်းလကတေသဖံွဲ့မဖှိြု်းတှို်းတကတရ်း

မမှိြုွဲ့နယအလှိုကလုြငန်းအဖွဲ့

မျ ်း၏ ကှိယ
ု စ ်းလှယတစဦ်းကျစီ တရ်းချယ

ပြညနယသမဝါယမဦ်းစီ်းဌ န

ဦ်းစီ်းဌ န

ရြကက သှိမ
ုို့ ဟုတ

စနစပဖငကျငသံု်း၍ ဖွဲ့စည်းရမည။ လုြငန်း

အသီ်းသီ်းမှတရ်းချယတငတပမ ကသည

ပြညနယဦ်းစီ်းမှြူ်း၊

ရြကက သှိမ
ုို့ ဟုတ တကျ်းရ အုြစုလုြငန်း
တကျ်းရ အုြစုမျ ်းရှှိ တတ ငသူလယသမ ်းမျ ်း

သကဆှိုငရ မမှိြုွဲ့နယရှှိလြ
ု ငန်းအဖွဲ့

(၁၀)

တဖကအတင်းတရ်းမှြူ်း

အဖွဲ့ကုှိ သကဆှိုငရ

(၇)

ပြညနယဦ်းစီ်းမှြူ်း၊

ပြညနယမနတနဂျ ၊

ပြညနယလယယ ဖံွဲ့မဖှိြု်းတရ်းဘဏ

ကှိုယစ ်းလှယ (၂)ဦ်း

(၉)

အတင်းတရ်းမှြူ်း

ပြညနယစှိုကြျှိြု်းတရ်းဦ်းစီ်းဌ န

စ ရင်းအင်းဦ်းစီ်းဌ န
(၅)

ပြညနယဦ်းစီ်းမှြူ်း၊

အတညပြြုတြ်း

ရမည။
(ဂ)

တက မတီ၏သကတမ်းသည
သကတမ်းနှငအညီ ပဖစသည။

ပြညနယအစှို်းရအဖွဲ့၏

၁၂
(ဃ)

၁၃

ပြည နယ အစှို်း ရအဖွဲ့သည

ပြည နယ တက မတီ ကုှိ

(င)

လှိုအြသလှို ပြငဆငဖွဲ့စည်းနှိုငသည။
၅။

နာ်းလညတစရန လှိုအြသလှိုစီမံတဆ ငရကရမည။

ပြညနယတက မတီသည(က)

(စ)

တ ဝနနှငလုြြှိုငခငမျ ်းကှို

(ဆ)

သတမှတ

လုြနည်းနှငအညီ

ဥြတေ၊

နည်းဥြတေ၊

တဆ ငရကတစရန

လုြထံု်း

စု တင နှ င ြတ သက ၍

အတှို်းနှုန်းမျ ်း

တတ င သူ လ ယ သမ ်းမျ ်း

သတမှတပခင်းနှင

တန်းတူ ညီ မ မှု ရှှိ တအ င

အတလ်းထ ်းတဆ ငရကရမည။

တက မတီမျ ်း၊ လုြငန်းအဖွဲ့မျ ်းနှငဘဏ္ဍ တရ်းအဖွဲ့ကုှိ
ပြဋ္ဌ န်းထ ်းသည

စှို က ြျှိြု်း တရ်းဆှို င ရ တချ်းတင ၊
သငတလျ တသ

တြ်းရမည။
(ခ)

တချ်းတင နှ င စု တင လု ြ ငန်းစဉ အ ်း

ပခင်းနှငအစီရငခံပခင်းမျ ်း ပြြုလုြရမည။

ဝနကကီ်းမျ ်းမှအြ ြုေမ ၄၊ ြုေမခ (က)ြါ ဌ နဆှိုငရ
မျ ်း၊ ကှိုယစ ်းလှယမျ ်းပဖငဦ်းတရကှို သငတတ သလှို

စှို က ြျှိြု်း တရ်းဆှို င ရ

မှတတမ်းတငပခင်း၊ တစ ငကကညပခင်း၊ ကကီ်းကကြကြက

ခရှိုငတက မတီမျ ်း၊ မမှိြုွဲ့နယတက မတီမျ ်းကှို ပြညနယ

ဖွဲ့စည်း၍

ဤဥြတေြါပြဋ္ဌ န်းချကမျ ်းကှို ပြညသူလထ
ူ ုမျ ်း သှိရှှိ

(ဇ)

တတ ငသူလယသမ ်းမျ ်းမှ စှိုကြျှိြု်းတရ်းဆှိုငရ တချ်းတင

ကကီ်းကကြ

နှငစုတငလုြငန်းအ ်း ရှင်းလင်းလယကူစ

ကြကပခင်း၊ လမ်းညွှနပခင်း၊ အဆံု်းအပဖတတြ်းပခင်းနှင

နှိုငတရ်းအတက စီစဉတဆ ငရကတြ်းရမည။

တ ဝနယူမှု၊ တ ဝနခံမှုရရ
ှှိ မည။
(ဂ)

တငစ ရင်းရှင်းတမ်းမျ ်းကှို ြံမ
ု ှနစစတဆ်းပခင်းပြြုရမည။

(ဃ)

စှိုကြျှိြု်းတရ်းနည်းြည ဆှိုငရ

သငတန်းမျ ်းတြ်းနှိုငရန

သကဆှိုငရ ဌ န၊ အဖွဲ့အစည်းမျ ်း၊ တတ ငသူလယသမ ်း
မျ ်းက တငပြတတ င်းခံလ သညအခါ အစှို်းရအဖွဲ့၏
သတဘ တူညီချကပဖင တငတကက်းအကူအညီတြ်းရနတ ဝန
ရှှိသည။

( ဈ)

လုြငန်းအဖွဲ့မျ ်း၏
သတမှတတြ်းရမည။

တ ဝနနှင

အသံ်းု ပြြု

လုြြှိုငခငမျ ်းကှို

၁၄
၆။

၁၅

ပြညနယတက မတီသည(က)

အ န်ား (၄)

ဤဥြတေြါ ရညရယချကမျ ်း ပြညမီတစတရ်းအတက
ပြညနယအစှို်းရအဖွဲ့၊ ပြညနယအဆငအဖွဲ့အစည်းမျ ်း၊
ဌ နဆှိုငရ မျ ်း၊

တငတရ်းတကက်းတရ်း

အဖွဲ့အစည်းမျ ်း၊

လူမှုအသင်းအဖွဲ့မျ ်း၊ လူြဂ
ု ဂှိြုလမျ ်းနှင လှိုအြသလှို
ြူ်းတြါင်းတဆ ငရကခငရှှိသည။
(ခ)

စီမ္ံ န် ွေပ င်ားနှင်ကကီား ကြ်ကြ
ွေ ်ကပ င်ား
၇။

နှငအညီ လုြငန်းအဖွဲ့မတ
ှ စဆင မမှိြုွဲ့နယတက မတီသှိုို့ တချ်းတငမျ ်း
တလ ကထ ်းနှိုငသည(က)

စှိုကြျှိြု်းတရ်းဆှိုငရ တချ်းတင၊ စုတငနှငစြလျဉ်း၍ လှိုအြ
တသ လုြငန်းစဉမျ ်းကှို

တဆ ငရကတသ

(ခ)

တတ ငသူလယသမ ်း

တဆ ငရကတနမြီ်း

စှိုကြျှိြု်းတရ်းဆှိုငရ လုြငန်းမျ ်း
လယယ ကုနထုတအရင်းအနှီ်းကှို

လှိုအြသညြုဂဂလှိကမျ ်းနှငအဖွဲ့အစည်းမျ ်း။

(၁)

အဖွဲ့မျ ်း၊ တက မတီခမျ ်းဖွဲ့စည်းပခင်း၊

(၂)

ပြညနယအစှို်းရအဖွဲ့၏ခငပြြုချကပဖင ရံု်းဌ န

တချ်းတငတလ ကလွှ မျ ်းကှိုစှိစစ၍

မျ ်းဖငလှစပခင်းပြြုနှိုငသည။

တငပြရမည။

၈။

ပမနမ စီ်းြ ်းတရ်းဘဏတင တတ ငသူလယသမ ်းမျ ်း
၏စှိုကြျှိြု်းတရ်းဆှိုငရ

တချ်းတငနှငစုတင

ဖ င လှ စ ထ ်းရှှိ ရ မည အပြင

ဘဏစ ရင်း

လှို အ ြ ြါက

တက မတီအလှိုက ဖငလှစခငပြြုနှိုငသည။

တစဦ်းချင်းပဖစတစ

ပြညနယတက မတီမှ ထုတပြနသည လမ်းညွှနချကနှင
ကှိုကညီသညအပြင

အုြချြုြမှုဆှိုငရ

စီမံခနို့ခနှိုငတရ်းကှိစစအဝဝအတကလှိုအြြါက-

(ဃ)

အမှနတကယလုြကှိင
ု လျက

သှိမ
ုို့ ဟုတ အဖွဲ့လှိုကပဖစတစ၊

တဆ ငရက

နှိုငသည။
ဤဥြတေအရ

စှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်းကှို
ရှှိသည

တက မတီ၏အစည်းအတဝ်း

ဆံု်းပဖတချကပဖင အတက ငအထညတဖ

(ဂ)

တအ ကြါြုဂြုဂှိ လနှင အဖွဲ့အစည်းမျ ်းသည သတမှတနည်းလမ်း

မမှိြုွဲ့နယ

(က)

(ခ)

မမှိြုွဲ့နယတက မတီသည ြုေမ ၇ အရ လကခံရရှှိတသ
ခရှိုငတက မတီသှိုို့

မမှိြုွဲ့ န ယ တက မတီ ၏ ဆံု်း ပဖတ ြှို င ခ င ရှှိ သ ည
အြ တင မှ

ထု တ တချ်းလ င

သီ်း သနို့

ပြည နယ တက မတီ ၏

လမ်းညွှနချကနှငအညီ တချ်းတငမျ ်းကှို ထုတတချ်းပခင်း
သှိမ
ုို့ ဟုတ ပငင်းြယပခင်းမျ ်းပြြုနှိုငသည။

၁၆
၉။

ခရှိုငတက မတီသည

၁၇

မမှိြုွဲ့နယတက မတီက

တငပြလ သည

၁၁။

ထုတတချ်းမည တချ်းတငစ ရင်းလကခံရရှှိသညနှငတစမြှိြုငနက တချ်းတင

(က)

ကှိုတချ်းယူသည တတ ငသူလယသမ ်းမျ ်း၏ စှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်းမျ ်း
အချှိနမီလုြတဆ ငနှိုငတရ်းအတက

(ခ)

စှို က ြျှိြု်း တရ်းလု ြ ငန်း

ပြညနယစှိုကြျှိြု်းတရ်းရနြံုတငတင

(ဂ)

မလံုတလ ကြါက

ပြညနယအစှို်းရအဖွဲ့နှင

တချ်းတငလံုတလ ကရန

တဆ ငရကပခင်း

သှိမ
ုို့ ဟုတ မမှိြုွဲ့နယတက မတီမျ ်းကတြ်းသင်းထ ်းသည
သီ်းသနို့အြတငမျ ်းကှို အသံ်းု ပြြုလှိြ
ု ါလ င သကဆှိုငရ
မမှိြုွဲ့နယတက မတီနှငညန
ှိ ှိှုင်းတဆ ငရကပခင်းပြြုရမည။
(ဂ)

မမှိြုွဲ့နယတက မတီ၏သီ်းသနို့အြတငနှင လံုတလ ကလ င
သကဆှိုငရ မမှိြုွဲ့နယတက မတီက တတ ငသူလယသမ ်း
မျ ်း၏ စှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်း အချှိနမီ တချ်းတငမျ ်းကှို
ထုတတချ်းနှိုငရန ကကှိြုတင၍လမ်းညွှနချကမျ ်းထုတပြန
တြ်းရမည။

စှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်းအတကကှိုတသ

နည်းလမ်းမျ ်းချမှတတြ်းရမည။

အတက အချှိနမီတချ်းယူခငပြြုရမည။

ညှိနှိှုင်း၍

စှိုကြျှိြု်း

လုြငန်းအတကတသ လည်းတက င်း တချ်းတငရယူနှိုငရန

တတ င သူ လ ယ သမ ်းမျ ်း၏

ပြညနယဝနကကီ်းမှတစဆင

စဉဆကမပြတ

လည်းတက င်း၊ ရ သီအလှိက
ု လုြကှိုငသည စှိုကြျှိြု်းတရ်း

တချ်းတငြမ ဏအ ်း အချှိြု်းကျခတဝသတမှတ၍-

(ခ)

တတ ငသူလယသမ ်းက
လုြကှိုငသည

ပြညနယတက မတီသည ခရှိုငတက မတီက တငပြလ သည

(က)

စှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်းအတြေါ်မတ
ူ ည၍ တချ်းတငြမ ဏကှို
သတမှတတြ်းရမည။

ပြညနယတက မတီနှငဘဏ္ဍ တရ်း

အဖွဲ့ထံ တဆ လျငစ တငပြရမည။
၁၀။

ပြညနယတက မတီသည-

နှ စ ရှ ည စှို က ြျှိြု်း သီ်း နှံ

တချ်းတင သက တမ်းက လကှို

သတမှတတြ်းရမည။
၁၂။

ပြညနယအတင်းရှှိ

တတ ငသူလယသမ ်းသည

စှိက
ု ြျှိြု်းတရ်း

စုတငမျ ်းကှို မှိမအ
ှိ မမတမ်းတနထှိုငသည ရြကက သှိမ
ုို့ ဟုတ တကျ်းရ
အုြစုရှှိလြ
ု ငန်းအဖွဲ့ထံ စုတငစ ရင်းဖငလှစ၍ အြနှံနှိုငသည။
၁၃။

လုြငန်းအဖွဲ့သည ြုေမ ၁၂ အရ တတ ငသူလယသမ ်းမျ ်းက

အြနှလ
ံ
သညစုတငမျ ်းကှို

အြနှံသူအမညပဖင

သတမှတထ ်းသည

နည်းလမ်းနှငအညီ စုတငစ ရင်းမှတြံတ
ု ငပခင်းပြြုလုြ၍ လကခံရရှှိသည
စုတငမျ ်းကှို ထုတပြနထ ်းသည လုြထံု်းလုြနည်းနှငအညီ မမှိြုွဲ့နယ
တက မတီမှတစဆင ဘဏ္ဍ တရ်းအဖွဲ့ထံသှိုို့ လွှတပြ င်းအြနှံရမည။

၁၈
၁၄။

၁၉

ဘဏ္ဍ တရ်းအဖွဲ့သည ြုေမ ၁၃ အရ လွှတပြ င်းအြနှလ
ံ
သည

အ န်ား (၅)

စုတငမျ ်းကှို မမှိြုွဲ့နယအလှိက
ု စ ရင်းပြြုစုမြီ်း တငစ ရင်းကှို သကဆှိုငရ
မမှိြုွဲ့နယတက မတီ၊
စုတငမျ ်းကှို

ခရှိုငတက မတီနှင

ပြညနယတက မတီသှိတ
ုို့ ြ်းြှို၍
ို့

ပမနမ စီ်းြ ်းတရ်းဘဏရှှိ

တတ ငသူလယသမ ်းမျ ်း၏

စှိုကြျှိြု်းတရ်းဆှိုငရ

တချ်းတင၊ စုတငဘဏစ ရင်းတင လွှတပြ င်းအြနှံ

ရမည။
၁၅။

ထတောင်သူလယ်သမ္ောားမ္ ောား၏အ ွေင်အထရားနှင်တောဝန်မ္ ောား
၁၇။

စုတငနှငစုတငစ ရင်းအြါအဝင

(က)

(ခ)

မမှိြုွဲ့နယစုတငစ ရင်းနှင အြတင

မျ ်းကှို ဘဏ္ဍ တရ်းအဖွဲ့ထသ
ံ ှိုို့ ထုတပြနထ ်းသည လုြထံု်းလုြနည်းနှင

စုတငမျ ်းသညအ မခံမှုရပှှိ ခင်း၊

(ဃ)

နှစချြုြတငစ ရင်းရှင်းတမ်းမျ ်းကှို

(င)

တမ်းပမန်းြှိုငခငနှင

အြတငမျ ်းကှို

(စ)

စှိုကြျှိြု်းတရ်း

ဆှိုငရ တချ်းတငနှငစုတင တငစ ရင်းတင လွှတပြ င်းအြနှံရမည။

တင စု စ ရင်းအ ်း

သတ မှ တ နည်းလမ်းမျ ်းနှ င အညီ

လွှတပြ င်းြှိုငခငနှငကှိယ
ု စ ်းလှယပဖင ထုတယူြှိုငခင၊

အြတငမျ ်းကှို မမှိြုွဲ့နယအလှိက
ု စ ရင်းပြြုစုမြီ်း တငစ ရင်းကှို သကဆှိုငရ
တတ ငသူလယသမ ်းမျ ်း၏

တချ်းတင

သှိရှှိြှိုငခင၊

ဘဏ္ဍ တရ်းအဖွဲ့သည ြုေမ ၁၅ အရ လွှတပြ င်းအြနှလ
ံ
သည

ပမနမ စီ်းြ ်းတရ်းဘဏရှှိ

စှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်းလုြကှိင
ု တဆ ငရကရန

(ဂ)

အညီ လွှတပြ င်းအြနှရ
ံ မည။

ပြညနယတက မတီသှိတ
ုို့ ြ်းြှို၍
ို့

သတမှတသညနည်းလမ်းနှငအညီ

သတမှတသညနည်းလမ်းနှငအညီ တချ်းယူခငရှှိပခင်း၊

စ ရင်းကှို သကဆှိုငရ ခရှိင
ု တက မတီသှိုို့ အစီရငခံစ တြ်းြှိုို့မြီ်း အြတင

ခရှိုငတက မတီနှင

မှိမှိ၏စုတငအတြေါ်

အတှို်းတြ်းတငခံစ ်းခငနှင အကျှိြု်းအပမတခံစ ်းခင၊

သကဆှိုငရ မမှိြုွဲ့နယ၏

အဖွဲ့အစည်းကပဖစတစ လ တရ ကအြနှံသည သီ်းသနို့အြတငမျ ်းကှို

၁၆။

စုတဆ င်းတသ

ကှို ရရှှိတစရမည-

စှိုကြျှိြု်းတရ်းကဏ္ဍ ဖံွဲ့မဖှိြု်းတှို်းတကတစတရ်းအတက လူြဂ
ု ဂှိြုလကပဖစတစ၊
လုြထံု်းလုြနည်းနှငအညီလကခံ၍

စှိုကြျှိြု်းတရ်းစုတငမျ ်းကှို

တတ ငသူလယသမ ်းသည တအ ကြါပြဋ္ဌ န်းချကြါ အခငအတရ်းမျ ်း

မမှိြုွဲ့နယတက မတီသည ြုေမ ၁၃၊ ြုေမ ၁၄ အရ လွှတပြ င်းအြနှံ

လ သည

ဤဥြတေအရ

တချ်းတငအ ်း စှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်းအတက လတလြစ
သံု်းစစီမံတဆ ငရကခင။

၁၈။

ဤဥြတေအရ စှိုကြျှိြု်းတရ်းစုတငအ ်း စုတဆ င်းသည တတ ငသူ

လယသမ ်းသည တအ ကြါသတမှတချကမျ ်းနှငပြညစံုရမည(က)

အသက ၁၈ နှစပြညမြီ်း ပမနမ နှိုငငံသ ်းပဖစသူ၊

၂၀
(ခ)

စှိတတြါသြသူမပဖစရ၊

(ဂ)

တက မတီမှချမှတထ ်းသည

၂၁
(ဃ)

ရှှိသူ သှိမ
ုို့ ဟုတ မတရွဲ့မတပြ င်းနှိုငတသ

ကယ ်းပြညနယအတင်းတနထှိုငမြီ်း အှိမတထ ငစုစ ရင်း
(င)

သည ဤဥြတေနှငဤဥြတေအရ ထုတပြနတကကည သည နည်းဥြတေ၊
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမျ ်းနှင

ညွှနကက ်းချကမျ ်းကှို

လှိုကနာရမည။
၂၀။

ြုေမ

တတ ငသူလယသမ ်းအှိမတထ ငစုအဖွဲ့လှိုကပဖစလ င(၁)

ယင်းအဖွဲ့တငြါဝငသည အှိမတထ ငစုမျ ်း၊

(၂)

အချင်းချင်းအပြနအလှန တ ဝနခံနှိုငတကက င်း
အ မခံချက။

၇

ြါ

တချ်းတငတလ ကထ ်းသူသည

တအ ကြါ

(စ)

သတမှတချကမျ ်းနှငအညီ ပြညစံုရမည-

တဆ ငရကရမည။

ြုေမ ၁၈ ြါ ပြဋ္ဌ န်းချကမျ ်းနှငကှိုကညီသူ၊

(ခ)

တက မတီမှ ချမှတထ ်းသည နည်းလမ်းမျ ်းနှငအညီ
တချ်းတငမျ ်းကှို ပြနဆြနှိုငသူ၊
ဤဥြတေအရ

တငစုတဆ င်းသူ

အှိမတထ ငစုကှိုယစ ်းလှယပဖစသူ၊

ြုဂဂလှိက သှိမ
ုို့ ဟုတ အဖွဲ့အစည်းပဖစလ င ပြညနယ
တက မတီမှထတ
ု ပြနထ ်းသည လမ်းညွှနချကနှငအညီ

(က)

(ဂ)

ြစစည်းနှင

ြှိုငဆှိုငမှုအတထ ကအထ ်းအ ်း အ မခံတငသင်းနှိုငသူ၊

ဤဥြတေအရ စုတငမျ ်းကှိုစတ
ု ဆ င်းသည တတ ငသူလယသမ ်း

လုြထံု်းလုြနည်း၊

တစစုတည်း

စြလျဉ်း၍ တရ ်းဝငြှိုငဆှိုငခငလကဝယရှမှိ ြီ်း ယင်း

လကဝယရှှိသူ။
၁၉။

အှိမတထ ငစု

ပဖစလ င အှိမတထ ငစုပြငြအနည်းဆံု်းအ မခံသူ (၃)ဦ်း

နည်းလမ်းမျ ်းနှငအညီ

စုတငမျ ်းကှိုစုတဆ င်းနှိုငသူ၊
(ဃ)

တတ ငသူလယသမ ်း

သှိမ
ုို့ ဟုတ

၎င်း၏

၂၁။

တချ်းတငသည အှိမတထ ငစုတစစုလ င တစဦ်းသ

တချ်းယူခင

ရှှိသည။
၂၂။

နှစရှညစှိုကြျှိြု်းသီ်းနှံအတက သတမှတက လအတင်း တချ်းယူ

သညတချ်းတငအတြေါ် အတှို်းတြ်းသင်းမြီ်း တစနှစတစကကှိမ သကတမ်း
တှို်းရမည။

၂၂
၂၃။

၂၃

တချ်းတငအ ်း တချ်းယူသည တတ ငသူလယသမ ်းသည(က)

စုတငစ ရင်းကကှိြုတငဖငလှစထ ်းပခင်းမရှလ
ှိ င

၂၅။
တချ်းယူ

သညတနို့တင သတမှတသညနည်းလမ်းနှငအညီ စုတင
စ ရင်းဖငလှစရမည။
(ခ)

သတမှတက လအတင်း အတှို်းတြ်းသင်းပခင်းနှငအရင်း

တချ်းတင အ ်း

စှို က ြျှိြု်း တရ်းဆှို င ရ

လု ြ ငန်းတ င သ

ဥြတေ၊ နည်းဥြတေ၊ အမှိ နို့နှငညွှန ကက ်းချကမျ ်းကှို
လှိုကနာရမည။

၂၄။

(က)

တချ်းတငရယူသတ
ူ ှိုင်းသည တချ်းယူသညတနို့မှစ၍ တစနှစအတင်း

သတမှတနည်းလမ်းနှငအညီ အရင်းနှငအတှို်း ပြနဆြရမည။
တငတချ်းယူသသ
ူ ည သတမှတက လအတင်း မတမ မှန်းနှိုငတသ

ပဖစရြ သှိမ
ုို့ ဟုတ မလနဆနနှိုငတသ ပဖစရြတကက င အမှနတကယ
စှိုကြျှိြု်းတရ်းလုြငန်းမျ ်း ြျကစီ်းခတကက င်းထငရှ ်းြါက သတမှတတသ
အတှို်းကှို တြ်းသင်းမြီ်းတကက င်းမှနကနလ င တငတချ်းငှ ်းသညသကတမ်း
ကှို

တှို်းပမငနှိုငသည။

စုတငစုတဆ င်းသည တတ ငသူလယသမ ်းတသဆံု်းလ င

ရမည။

ကျနရှမ
ှိ ှိသ ်းစုဝင သှိမ
ုို့ ဟုတ တရ ်းဝငအတမဆကခံခင

၂၈။

ရှှိသည

အကျှိြု်းအပမတအ ်း

ဆကလကခံစ ်းြှိုငခင

ရှှိသည။
တချ်းတငရယူသည

တတ ငသူလယသမ ်းတသဆံု်းလ င

ပြည်နယ်က

သှိမ
ုို့ ဟုတ တရ ်းဝငအတမဆကခံခငရှှိသူမှ ဆကလက

်မတီသည် စို

လိုြ်ငန်ျိုးမှရရှသည်အပမတ်ကငွေ

တချ်းတငနှငကျသငတသ အတှို်းကှို

ို

်ြ ျိုးကရျိုးဆိုင်ရ
ကအ

က ျိုးကငွေနှင်စိုကငွေ

ြ
် ါအတိုင်ျိုး

ကဆ င်ရွ

်

နိုင်သည်(

)

စိုကငွေစိုကဆ င်ျိုးသည် ကတ င်သူလယ်သမ ျိုး သမ
ိုို့ ဟိုတ်
သီျိုးသနို့်အြ်ကငွေအြ်နှှံသူတအ
ိုို့ ျိုး သတ်မှတန
် ှုန်ျိုးထ ျိုးနင
ှ ်

အြရန၊ ဆြရနကျနရှှိသညတငအ ်း ကျနရှှိမှိသ ်းစုဝင
တ ဝနခံရမည။

သှိရ
ုို့ တင

တစဆကတည်း သံု်းနှစသကတမ်းမတကျ လနတစဘ ပြနလညတြ်းဆြ

ရှှိသူမှ တညဆဥြတေနှငအညီ ယင်းစုတငနှငခံစ ်းခင

(ခ)

ြငလင်းပမငသ စ ထုတပြနတကကည တြ်းရမည။

၂၇။

အသံ်းု ပြြုရမည။
(ဃ)

ခံစ ်းခငရှှိသည တတ ငသူလယသမ ်းမျ ်း၏ အပမတတငြမ ဏအ ်း

၂၆။

ဆြပခင်းမျ ်းပြြုရမည။
(ဂ)

ပြညနယတက မတီသည တငအတှို်းနှုန်းနှင မှိမှိ၏စုတငအတြေါ်

အညီ အတိုျိုးကငွေ က
ွေွဲ ေပ င်ျိုး၊
(

)

က

်မတီ၊

တအ
ိုို့ တွေ

လိုြ်ငန်ျိုးအဖွေွဲွဲ့မ ျိုးနှင်
်

ျိုးီ ပမြှင်ကငွေနှင်ကထ

လိုြ်ငန်ျိုးေန်ထမ်ျိုး

ြ
် ကငွေ
ှံ အပဖစ်သှံိုျိုးစွေွဲပ င်ျိုး၊

၂၄
(ဂ)

ြိုဒ်မ ွေွဲ (

) နှင် ( )တြ
ိုို့ ါ

၂၅
စစရြ်မ ျိုးအတွေ

် သှံိုျိုးစွေွဲပြီျိုး

န်ကငွေြမ ဏအ ျိုး ပြည်နယ်စို ်ြ ျိုးကရျိုးလိုြ်ငန်ျိုးဆိုင်ရ
မတည်ကငွေသိုို့ ပြန်လည်အြ်နှှံပ င်ျိုး၊
(ဃ)

က

်မတီနှင်

၃၂။

ြိုဒ်မ ၃၁ အရ ဆှံိုျိုးပဖတ်

သတ်မှတ်နည်ျိုးလမ်ျိုးနှငအ
် ညီ ကအ

လိုြ်ငန်ျိုးအဖွေွဲွဲ့အသီျိုးသီျိုးရှ

ကတ င်သူ
အ ျိုး

(

)

ွေွဲကေ

၁၅ ရ

(

ထ ားထငွေ၊ စုထငွေနှင်စြ်လ ဉ်ား၍ အပငင်ားြွေောားပ င်ားနှင်ထပဖရှင်ားပ င်ား

နစ်နာသူ

ိုယတ
် ိုင်ပဖစ်ကစ၊

ကြေါ်ကြါ

ိုယ်စ ျိုးလှယလ
် ွဲအြ်၍ပဖစ်ကစ သ

လိုြ်ငန်ျိုးအဖွေွဲွဲ့ထှံသစ
ိုို့ တင်၍ ကလ

ထ
်
ျိုးတိုငက်

ြ
် ါ
ဆ
် ိုင်ရ

ျိုးနိုငသ
် ည်။

၃၀။

သ

ဆ
် ိုင်ရ လိုြ်ငန်ျိုးအဖွေွဲွဲ့သည် ြိုဒ်မ ၂၉ ြါ ကလ

ထ
်
ျိုး

တိုင်က

ျိုးမှု

ို

ထ
်
ျိုး

တိုင်က

ျိုးမှုအ ျိုး မှတ်ြတ
ှံို င်စ ရင်ျိုးသွေငျိုး် ရမည်။

၃၁။

ြုေမ ၃၀ အရ တလ ကထ ်းတှိုငကက ်းမှုအ ်း မှတြံုတငစ ရင်း

လ

် ရ
ှံ ရှသည်နှင်တစ်ပြ င်န

်

ယင်ျိုးကလ

သင်းသညတနို့မှစ၍ တစဆယငါ်းရကအတင်း နှစဖကအပငင်းြ ်းသူမျ ်း
အ ်းတခေါ်ယူ၍ ကက ်းနာ်းပခင်း၊ စစတဆ်းပခင်းနှငအဆံု်းအပဖတတြ်းပခင်းမျ ်း
ပြြုရမည။

)

(ဂ)

ို

မက

် မှတ်သည်ကနို့ရ
ဆ
် ိုင်ရ

မ
် ှစ၍ ရ

ပမ ွဲ့နယ်က

ပမ ွဲ့နယ်က

မ
် တီသည် လိုြ်ငန်ျိုးအဖွေွဲွဲ့

ဆှံိုျိုးပဖတ်

်

ို

အတည်ပြ ပ င်ျိုး၊

သမ
ိုို့ ဟိုတ် ြယ်ဖ

ပ် င်ျိုးပြ နိုင်သည်။

ြိုဒ်မ

၃၂၊

ဆှံိုျိုးပဖတ်
၁၅

ရ

ြိုဒ်မ ွေွဲ

ဆှံိုျိုးပဖတ်

( )အရ
်

က
် ြါင်ျိုး
မ
် တီသိုို့

အ
် တွေငျိုး်

သ

မှတ်သည်
ပြင်ဆင်ပ င်ျိုး

ပမ ွဲ့နယ်က

ို မက

် မှတ်သည်ကနို့ရ

သတ်မှတ်
ရိုင်က

နြ်သသ
ူ ည်

မ
် ျိုးနှငအ
် ညီ အယူ န
ှံ ိုင်သည်။

မှတ်ကသ ဆှံိုျိုးပဖတ်

(ဃ)

်

အ
် တွေငျိုး် သ

သတ်မှတ်

အ န်ား (၆)

စိုကငွေနှင်စြ်လ ဉ်ျိုး၍အပငင်ျိုးြွေ ျိုးမှု

ြ
် ါအတိုင်ျိုး အဆငဆ
် ငအ
် ယူ ှံ ွေင်

လိုြ်ငန်ျိုးအဖွေွဲွဲ့၏ဆှံိုျိုးပဖတ်
ယင်ျိုးဆှံိုျိုးပဖတ်

ပ င်ျိုး။

က ျိုးကငွေ၊

နြ်မှုမရှသူသည်

ရှကစရမည်-

လယ်သမ ျိုးမ ျိုး၏လူမှုကရျိုးရန်ြှံိုကငွေသိုို့

၂၉။

မ
် ျိုးအ ျိုး က

်မတီ

နြ်သသ
ူ ည် ယင်ျိုး

မ
် ှစ၍

ဆ
် ိုင်ရ

ရ
ရိုင်က

က
် ြါင်ျိုး
မ
် တီသိုို့

မ
် ျိုးနှငအ
် ညီ အယူ န
ှံ ိုင်သည်။
မ
် တီသည် ပမ ွဲ့နယ်က
်

်မတီ

ို

အတည်ပြ ပ င်ျိုး၊

သမ
ိုို့ ဟိုတ် ြယ်ဖ

ပ် င်ျိုးပြ နိုင်သည်။

မှတ်သည်
ပြင်ဆင်ပ င်ျိုး

၂၆
(င)

၂၇

ြိုဒ်မ ၃၂၊ ြိုဒ်မ ွေွဲ (ဃ)အရ ရိုင်က
ဆှံိုျိုးပဖတ်

်

ို မက

မှတ်သည်ကနို့ရ
သ

်မတီ

မှတ်ကသ

(

နြ်သူသည် ယင်ျိုးဆှံိုျိုးပဖတ်

မ
် ှစ၍ ရ

ဆ
် ိုင်ရ ပြည်နယ်က

က
် ြါင်ျိုး ၁၅ ရ
မ
် တီသိုို့ သတ်မှတ်

်

ပြည်နယ်က

်မတီသည်

သည်ဆှံိုျိုးပဖတ်

်

ို

သမ
ိုို့ ဟိုတ် ြယ်ဖ
၃၃။

တချ်းတင၊

အ
် တွေငျိုး်

မ
် တီ

အတည်ပြ ပ င်ျိုး၊

မ
် ျိုး

(ဂ)

မှတ်

ပြင်ဆင်ပ င်ျိုး

ပ် င်ျိုးပြ နိုင်သည်။

တူညီချကပဖင

အပငင်းြ ်းမှုတစစံုတစရ

ပြညနယအစှို်းရအဖွဲ့သည-

စို

်ြ ျိုးကရျိုးအတွေ

်ြ ျိုးကရျိုးဆိုင်ရ

ကြျိုးရမည်။

သတဘ တူညီချက

ထုတတချ်းမည

ရယူ

တချ်းတငြမ ဏ

ပြညတထ ငစုအစှို်းရအဖွဲ့ထံ

တငတချ်း

ယူနှိုငသည။
ပြည်နယ်စို

်ြ ျိုးကရျိုး

၃၅။

ပြည်နယ်က

အတွေ

် တရ ျိုးေင် ွေင်ပြ ထ ျိုးကသ

သ
ို

တငြမ ဏအ ်း

ရန်ြှံိုကငွေမှ

အပမတ်ရကငွေအ ျိုး

ပြည်နယ်ဘဏ္ဍ ရန်ြှံိုကငွေသိုို့ ကြျိုးသွေငျိုး် ရမည်။

ပြည်နယ်စုက်ြ ားထရားရန်ြံုထငွေ သုမ္ဟုတ် ဘဏ္ဍောထရား

အရင်ျိုးအပမစ်မ ျိုး

ထုတတချ်းနှိုငမည

လံုတလ ကမှုမရှှိြါက ပြညနယလွှတတတ ၏သတဘ

(ဃ)

ပြည်နယ်စို

သမ
ိုို့ ဟိုတ်

ပြညနယစှိုကြျှိြု်းတရ်းဆှိုငရ ရနြံတ
ု ငအတက ပြညနယ

တဆ ငရကရမည။

အ န်ား (၇)

)

သီျိုးသနို့လ
်
ထ ျိုးပ င်ျိုး

ပြညနယလွှတတတ ၏

ပဖစတစရမည။

(

် ပြည်နယ်

ထိုတ်က ျိုးပ င်ျိုးမ ျိုးပြ ရမည်။

တြေါ်တြါကလ ြါက ပြညနယတက မတီ၏အဆံု်းအပဖတသည အမြီ်းအပြတ

၃၄။

်ြ ျိုးကရျိုးဆိုင်ရ ရန်ြက
ှံို ငွေအတွေ

ဘဏ္ဍ ရနြံုတငမှ
ရိုင်က

စုတငနှငြတသက၍

ပြည်နယ်စို

ဘဏ္ဍ ရန်ြှံိုကငွေမှ

နှင်အညီ အယူ န
ှံ ိုင်သည်။
(စ)

)

် လိုအြ်သည် ကငွေကက

ျိုး

ည
ူ ီရှ ကဖွေကြျိုးရမည်။ ပြည်နယ်
နဦျိုးမတည်ကငွေအ ျိုး

မတည်

်မတီသည် မတည်ကငွေ သမ
ိုို့ ဟိုတ် ရန်ြှံိုကငွေရရှရန်
ြိုဂဂလ

ဆ
် ိုင်ရ ဌ နဆိုင်ရ မ ျိုး၊ ြိုဂဂလ

ကငွေကက

မ ျိုးနှင်

ျိုးအဖွေွဲွဲ့အစည်ျိုးမ ျိုး၊
တ်ဆ

က
် ဆ င်ရွ

်

နိုင်သည။
၃၆။

ပြည်နယ်က

်မတီသည် ပြည်ြမှပဖစ်ကစ၊ ပြည်တွေင်ျိုးမှပဖစ်ကစ

ကငွေကက

ျိုးအဖွေွဲွဲ့အစည်ျိုးထမ
ှံ ှ မတည်ကငွေ သမ
ိုို့ ဟိုတ် က ျိုးကငွေ သမ
ိုို့ ဟိုတ်

ရင်ျိုးနှီျိုးပမြှ ြ်နက
ှှံ ငွေ သမ
ိုို့ ဟိုတ် ကထ

ြ
် ှံလှှူဒါန်ျိုးကငွေ

ို လ

် ရ
ှံ ယူြါ

တည်ဆွဲဥြကဒ၊ နည်ျိုးဥြကဒ၊ လိုြ်ထှံိုျိုးလြ
ို ်နည်ျိုးမ ျိုးနှင်အညီ ကဆ င်ရွ
ပြီျိုးမှသ လ င် ရယူရမည်။

်

၂၈
၃၇။

မမှိြုွဲ့နယတက မတီသည

၂၉

တေသတင်းတငအြသူ

သှိမ
ုို့ ဟုတ

၄၀။

ပြညနယတက မတီသည တငတကက်းမျ ်းကှို စနစတကျ လညြတ

အတသ်းစ ်းရင်းနှီ်းပမြုြနှံသူမျ ်းထံမှ ပြညနယတက မတီ၏လမ်းညွှနချက

နှိုငတရ်းအတက ပြညနယအစှို်းရအဖွဲ့၏သတဘ တူညခ
ီ ျကပဖင စှိုကြျှိြု်းတရ်း

နှငအညီ မမှိြုွဲ့နယအတက တငလကခံပခင်းနှငစီမခ
ံ နို့ခပခင်းမျ ်းပြြုနှိုငသည။

တချ်းတင၊

၃၈။

(က)

သက ဆှို င ရ တက မတီ သ ည

တင တကက်းလ တရ က

ရင်းနှီ်းပမြုြနှံသူ သှိမ
ုို့ ဟုတ တငအြနှံသူမျ ်းကှို သတမှတ
နည်းလမ်းနှငအညီ စှိစစ၍လကခံရမည။
(ခ)

လု ြ ငန်းအဖွဲ့သည

လ တရ ကစုတဆ င်းသည

စုတငမျ ်းကှို

သတမှတ

နည်းလမ်းနှငအညီ လကခံပခင်း၊ လွှတပြ င်းအြနှပံ ခင်း

(က)

ဤဥြတေနှ င အညီ ရ ရှှိ လ သည

တင တကက်းမျ ်းအ ်း

ဘဏ္ဍ တရ်းအဖွဲ့သည(က)

တငတကက်းမျ ်းအ ်း စနစတကျထှိန်းသှိမ်းပခင်း၊

(ခ)

နှစစဉတချ်းတင၊ စုတင၊ သီ်းသနို့အြတငနှငတငတကက်းဆှိုငရ
စ ရင်းပြြုစုထ ်းရှပှိ ခင်း၊

(ဂ)

ပြညနယတက မတီသည

(ဃ)
ဤဥြတေအရ

ရမည။

ရံု်းဖငရကသ လ င စုတငမျ ်းလကခံပခင်းနှင တချ်းတင
ထုတတြ်းပခင်း၊

တငတကက်း

စီ်းဆင်းမှုကှို တတနှိုငသမ ဘဏစနစပဖင စီမံတဆ ငရက

နှစစဉစီမံကန
ှိ ်းတရ်းဆပခင်းနှင

ပခင်း၊

နှငစုတငအမညပဖင တငစ ရင်းဖငလှစ၍ ပမနမ စီ်းြ ်းတရ်း

(ခ)

ပြညနယတက မတီ၏

ရသံု်းမှန်းတပခစ ရင်းအ ်း တရ်းဆရ တင ြါဝငတဆ ငရက

တတ ငသူလယသမ ်းမျ ်း၏ စှိုကြျှိြု်းတရ်းဆှိုငရ တချ်းတင
ဘဏတင အြနှရ
ံ မည။

သငတလျ သညလူဦ်းတရ

လုြ်ငန်ားတောဝန်

မျ ်းပြြုရမည။
၃၉။

ဘဏ္ဍ တရ်းအဖွဲ့ကုှိ

သတမှတ၍ ဘဏ္ဍ တရ်းဆှိုငရ ကျွမ်းကျငသူမျ ်းပဖင ဖွဲ့စည်းရမည။

၄၁။

တတ င သူ လ ယ သမ ်းမျ ်းမှ

စုတငဆှိုငရ

(င)

လကခံရရှှိသည တငတကက်းမျ ်းကှို သတမှတနည်းလမ်း
နှငအညီ ပမနမ စီ်းြ ်းတရ်းဘဏတင အြနှရ
ံ မည၊

၃၀
(စ)

၃၁

လစဉတငစ ရင်းရှင်းတမ်းမျ ်း
တငစ ရင်းမျ ်းကှိုအတပခခံ၍

ပြြုလုြပခင်း၊
နှစချြုြဝငတငနှင

လစဉ

(၂)

အသံ်းု

တ ဝနခံရမည။

တရ်းဆပခင်းနှင

(ခ)

အစီရငခံပခင်း။
၄၂။

ဘဏ္ဍ တရ်းအဖွဲ့သည

ြုဂဂလှိက သှိမ
ုို့ ဟုတ အဖွဲ့အစည်းပဖစလ ငယင်းတချ်းယူမှု
ကှို အ မခံရယူထ ်းသညနည်းလမ်းအတှိုင်း တဆ ငရက

ပြညနယတက မတီ၏

ခငပြြုချကြါမှ

ရမည။

သ လ င တငထုတပခင်းမျ ်းပြြုရမည။
၄၃။

ဘဏ္ဍ တရ်းအဖွဲ့သည

အ န်ား (၉)

ပြညနယတက မတီအ ်း

ဘဏ္ဍ တရ်း

ဆှိုငရ ကှိစစနှငြတသက၍ အကကံပြြုနှိုငသည။

ပြညနယအစှို်းရအဖွဲ့သည ဤဥြတေအရ ရရှလ
ှိ
သည

ပြည နယ ၏စှို က ြျှိြု်း တရ်းဆှို င ရ
လု ြ ငန်းစဉ တစ ခု လံု်း အ ်း

တချ်းတငနှ င

(က)

စု တင

တက မတီ အ ဆင ဆင မှ

တချ်းတငတချ်းယူသည တတ ငသူလယသမ ်းသည(၁)

တစဦ်းချင်းပဖစလ င ၎င်းတချ်းယူမှုကှို အ မခံ
တြ်းသူ (၃)ဦ်းမှ ယင်းတချ်းတငအတြေါ် တ ဝနခံ
ရမည။

(ခ)

တငစုသူ၏ခငပြြုချကမရရှှိဘ ၎င်းစုတင၏အကျှိြု်းအပမတ
တသ လည်းတက င်း၊

တ ဝနယူ၊ တ ဝနခံရမည။
၄၅။

ဤဥြတေအရ ပြညနယတက မတီက သတမှတသည
က လအတင်းမဟုတဘ တချ်းတငရယူပခင်းမပြြုရ၊

တငတကက်းမျ ်းအတြေါ် တ ဝနခံတြ်းရမည။
(ခ)

မညသူမ (က)

အောမ္ ံပ င်ားနှင်တောဝန် ပံ င်ား
(က)

စီမ္ံ န် ွေထရားနည်ားလမ္်ားအရ အထရားယူပ င်ား
၄၆။

အ န်ား (၈)

၄၄။

ယင်းအဖွဲ့တငြါဝငသည

အှိမတထ ငစုဝငမျ ်းကအချင်းချင်းအပြနအလှန

စရှိတစ ရင်းတရ်းဆပခင်း၊ ဘဏ္ဍ နှစကုနဆံု်းသညတနို့ရှှိ
ဘဏ္ဍ တရ်းအတပခအတနပြရှင်းတမ်း

အဖွဲ့လှိုကပဖစလ င

တချ်းတင ကှို တသ လည်းတက င်း

ထုတယူပခင်းမပြြုရ၊
(ဂ)

ဤဥြတေအရ ရရှှိသညတချ်းတငအ ်း စှိုကြျှိြု်းတရ်းဆှိုငရ
လုြငန်းမှအြ အသံု်းမပြြုရ၊

(ဃ)

ဤဥြတေအရ ရရှှိသညတချ်းတငအ ်း ဥြတေနှငမလတကင်း
တသ လုြငန်းမျ ်းတင အသံ်းု မပြြုရ၊

၃၂
(င)

၃၃

ဤဥြတေနှငအညီထတ
ု ပြနသည နည်းဥြတေ၊ အမှိနနှ
ို့ င

အ န်ား (၁၀)

ညွှနကက ်းချကမျ ်းကှို တဖ ကဖျကပခင်းမပြြုရ၊
(စ)

တတ ငသူလယသမ ်း၏ တချ်းတငနှငစုတငဆှိုငရ အခင
အတရ်းကှို မြှိတြငရ၊

(ဆ)

တချ်းတငနှငအတှို်းတငမျ ်းကှို

၄၈။

မညသူမဆှို စီမံခနို့ခတရ်းနည်းလမ်းအရ အတရ်းယူတဆ ငရက

ပခင်းအ ်း လှိုကနာရနြျကကကတကက င်း ပြစမှုထငရှ ်းစီရငပခင်းခံရလ င
သတမှတက လအတင်း

ပြနလညတြ်းဆြရန ြျကကကပခင်းမပြြုရ။
၄၇။

ပြစ်မ္ှု၊ ပြစ်ေဏ်

ထှိုသူအ ်း တပခ ကလထကမြှိုတသ တထ ငေဏပဖစတစ၊ ကျြသံု်းသှိန်း
ထကမြှိုတသ တငေဏပဖစတစ၊ ေဏနှစရြလံု်းပဖစတစ ကျခံတစရမည။

တက မတီသည ြုေမ ၄၆ ြါ တ ်းပမစချကတစရြကှိပု ဖစတစ၊

အ န်ား (၁၁)

တစရြထကြှို၍ပဖစတစ တဖ ကဖျကကျြူ်းလနသူ မညသူမဆှို တအ ကြါ
စီမံခနို့ခတရ်းနည်းလမ်းအရ အတရ်းယူနှိုငသည(က)

ပြင်းထနစ သတှိတြ်းပခင်း၊

(ခ)

တချ်းတငမျ ်းပြနလညဆြနှိုငတစရန

စောရင်ားစစ်ထဆားပ င်ား
၄၉။

နည်းလမ်းချမှတ

ပြညနယတက မတီသည(က)

တချ်းယူခငယ ယီရြဆှိုင်းပခင်း သှိမ
ုို့ ဟုတ တချ်းယူခင
ြှိတြငပခင်း၊

(ဃ)

(င)

(ခ)

ထိုသစ
ိုို့ စ်ကဆျိုးရ တွေင်

ပြည်နယ်က

်မတီမှ

တ ေန်

ကြျိုးအြ်ကသ စ ရင်ျိုးစစ်ပဖငပ် ဖစ်ကစ၊ ပမန်မ နိုင်ငစ
ှံ ရင်ျိုး
က

ပခင်း၊

စ ရင်ျိုးေန်ကဆ င်မှုကြျိုးသည်

င်စီတွေင် မှတ်ြတ
ှံို င်ထ ျိုးသည် အမ ျိုးပြည်သူသိုို့

ပဖစ်ကစ စ ရင်ျိုးမ ျိုး

တချ်းတငနှငစုတငအ ်း စ ရင်းရှင်းလင်း၍ တငစုသူစ ရင်းမှ

သတမှတသညေဏတကက်းတငတြ်းတဆ ငတစပခင်း။

တက မတီ

တစကကှိမစစတဆ်းရမည။

တက မတီဝငပဖစလ င တက မတီဝငအပဖစမှ ထုတြယ

ထုတြယပခင်း၊
(စ)

တချ်းတင နှ င စု တင

အဆငဆင၏စ ရင်းမျ ်းကှို တပခ ကလလ င အနည်းဆံု်း

တြ်းပခင်း၊
(ဂ)

စှို က ြျှိြု်း တရ်းဆှို င ရ

(ဂ)

လိုြ်ငန်ျိုးလြ
ို ်

င
ို ်သူပဖင်

ိုစစ်ကဆျိုးရမည်။

တက မတီအဆငဆငနှင လုြငန်းအဖွဲ့မျ ်းကှို စ ရင်း
စစတဆ်းရန လှိုအြသညအချှိနက လနှငနည်းလမ်းကှို
သတမှတတြ်းပခင်းပြြုရမည။

၃၄
၅၀။

၃၅

ပြည်နယ်အစိုျိုးရအဖွေွဲွဲ့သည် ပြည်နယ်က

နှင်အသှံိုျိုးစရတ်စ ရင်ျိုးနှင် ဘဏ္ဍ ကရျိုးနှစ်

်မတီ၏ နှစ် ြ်ေင်ကငွေ

န
ို ်ဆှံိုျိုးသည်ကနို့ရှ ဘဏ္ဍ ကရျိုး

၅၄။

ပြညနယတက မတီသည ဤဥြတေြါအတှိုင်း တက င်းမနစ

အတက ငအထညတဖ

တဆ ငရကနှိုငရန သကဆှိုငရ တက မတီမျ ်း၊

အကပ အကနပြရှငျိုး် တမ်ျိုးမ ျိုးအ ျိုး ပြည်နယ်စ ရင်ျိုးစစ် ြ်ထှံသိုို့ စ ရင်ျိုး

အဖွဲ့မျ ်းအတက ရံု်းအသံ်းု စရှိတသတမှတတြ်းပခင်း၊ လုြငန်းဝနထမ်း

စစ်ကဆျိုးမှု ှံယူနိုင်ရန် ကြျိုးြည
ိုို့ ြှနှုင်ျိုးအကက

မျ ်းခနို့အြပခင်း သှိမ
ုို့ ဟုတ ခနို့အြရနခငပြြုတြ်းပခင်းမျ ်းပြြုနှိုငသည။

၅၁။

င်ျိုးက

ျိုး ကဆ င်ရွ

ရ
် မည်။

ပြညနယတက မတီသည စှိက
ု ြျှိြု်းတရ်းဆှိုငရ တချ်းတင၊ စုတငနှင

စြလျဉ်း၍

စ ရင်းစစတဆ်းအတညပြြုချကမျ ်းကှို

သကဆှိုငရ ဌ န

သှိမ
ုို့ ဟုတ အဖွဲ့အစည်း သှိမ
ုို့ ဟုတ လူြုဂှိြုဂ လသှိုို့ ြငလင်းပမငသ စ ချပြ
ရှင်းလင်းတြ်းရမည။

၅၂။

၅၃။

တပမခနမတပြ

ကျနတငပဖစဘှိသကသှိုို့ အရတက ကခံရမည။
၅၆။

ပြညနယတက မတီသည တက မတီဝငမျ ်း၊ လုြငန်းအဖွဲ့မျ ်း

သငတန်းမျ ်းပြြုလုြတြ်းရမည။

အထ

၅၇။

ွေထ

ွေ

လယယ တပမလုြြှိုငခင

တက မတီအဖွဲ့ဝငမျ ်း၊ လုြငန်းအဖွဲ့ဝငမျ ်း၊ ဘဏ္ဍ တရ်းအဖွဲ့ဝင

မျ ်းနှင လုြငန်းဝနထမ်းမျ ်း၏ တငတကက်းစ ရင်းဇယ ်းမျ ်း မှ ်းယင်းမှု
အပငင်းြ ်းမှုနှငစြလျဉ်း၍

သည ကကံရယချကမရှှိတကက င်း စှိစစတတွဲ့ရှှိလ င တညဆဥြတေအရ
အတရ်းယူပခင်းမှ

ကင်းလတခငရှမ
ှိ ည။

ရ ဇဝတမကင်းတသ

အတရ်းယူတဆ ငရကပခင်းခံရမည။

လုြြှိုငခငလကမှတရှှိပခင်း၊ မရှှိပခင်းနှင မသကဆှိုင

၅၈။

တမ်းပမြူတရ်းလုြငန်းနှငမသကဆှိုငတစရ။

တက မတီဝင၊ လုြငန်းအဖွဲ့ဝင၊ ဘဏ္ဍ တရ်းအဖွဲ့ဝငနှင လုြငန်း

ဝနထမ်းမျ ်းသည သတမှတသညနည်းလမ်းမျ ်းနှငအညီ ချီ်းပမငတငနှင
တထ ကြံတငမျ ်းခံစ ်းခငရှသ
ှိ ည။

သှိတ
ုို့ သ

တငတကက်းဆံု်းရံှု်းမှုနှင

တဆ ငရကချကမျ ်းရှြ
ှိ ါက တညဆဥြတေအရ

စုတငစုတဆ င်းပခင်းနှင တချ်းတငရယူရ တင လယယ တပမ
တစရ၊

(ဂ)

တချ်းတငနှငအတှို်းတငမျ ်းကှို

အ န်ား (၁၂)

မသကဆှိုငတစရ၊
(ခ)

တက မတီသည

နှငလုြငန်းဝနထမ်းမျ ်းအတက အခါအ ်းတလျ စ စမ်းရညပမငတငတရ်း

ဤဥြတေသည(က)

၅၅။

တတ ငသူလယသမ ်း၊ သီ်းသနို့အြတငအြနှံသူ၊ ရင်းနှီ်းပမြုြနှံသူ

သှိမ
ုို့ ဟုတ အဖွဲ့အစည်းသည မှိမှိ၏စုတင သှိမ
ုို့ ဟုတ အရင်းတငနှင
အပမတတငမျ ်းကှို

အနည်းဆံု်းတစနှစလ ငတစကကှိမ

နည်းလမ်းနှငအညီ ပြနလညထုတယူနှိုငသည။

သတမှတသည

၃၆
၅၉။

၃၇

တက မတီမျ ်းနှင လုြငန်းအဖွဲ့သည အမျှိြု်းသ ်း၊ အမျှိြု်းသမီ်း

ခပခ ်းမှုကအ
ှို တကက င်းပြြု၍ စုတငလကခံပခင်း၊ တချ်းတငထုတတြ်းပခင်းနှင

ပြညတထ ငစုသမမတပမနမ နှိုငငံတတ

ဖွဲ့စည်းြံုအတပခခံဥြတေ

အရ ကျွနုြလကမှတတရ်းထှိ်းု သည။

လုြငန်းဝနထမ်းခနို့အြပခင်းမျ ်း မပြြုလြ
ု ရ။
၆၀။

ပြညနယတက မတီသည သီ်းနှံအလှိုက စှိုကြျှိြု်းတပမတစဧက

အတက ထုတတချ်းရနသငတလျ သည တချ်းတငြမ ဏကှို ဦ်းစီ်းဌ န၏
သတဘ ထ ်းကကှိြုတငရယူနင
ှို သည။
၆၁။

တက မတီနှငလုြငန်းအဖွဲ့အသီ်းသီ်းတင တတ ငသူလယသမ ်း

မျ ်း၏ လူမှုတရ်းရနြံုတငသီ်းသနို့ထ ်းရှှိရမည။
၆၂။

ဝနကကီ်းဌ နသည ဤဥြတေအရတဆ ငရကသည စှိုကြျှိြု်းတရ်း

ကှို ထှိန်းသှိမ်းပခင်း၊ မှတတမ်းတငပခင်းမျ ်းနှင တဆ ငရကချကမျ ်းကှို
ပြညနယတက မတီအသစသှိုို့ လွှတပြ င်းပခင်းမျ ်းပြြုရမည။
(က)

ဝနကကီ်းဌ နသည

ပြညနယအစှို်းရအဖွဲ့၏

သတဘ

တူညီချကပဖင နည်းဥြတေမျ ်းကှို ထုတပြနနှိုငသည။
(ခ)

ပြညနယတက မတီသည လုြထံု်းလုြနည်းမျ ်း၊ အမှိနို့
နှငညွှနကက ်းချကမျ ်းကှို ထုတပြနနှိုငသည။

ဝနကကီ်းချြုြ
ကယ ်းပြညနယအစှို်းရအဖွဲ့

လုြငန်းဆှိုငရ တချ်းတငနှငစုတငစ ရင်းမျ ်း၊ လုြငန်းစဉအဆငဆငမျ ်း

၆၃။

(ြံု) အယလတဖ င်းရှိှု

