
ျမန္မာႏုိင္ငံဗိသုကာေကာင္စီဥပေဒ 

အခန္း (၁) 

အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

 

၁။ ဤဥပေဒကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာေကာင္စီဥပေဒ ဟုေခၚတြင္ေစရမည္။ 

၂။ ဤဥပေဒတြင္ပါရိွေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစရမည္ - 

 (က) ဗိသုကာပညာ ဆုိသည္မွာ လူေနမႈဘ၀တိုးတက္ျမင့္မားမႈ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္မႈ၊ လုံၿခံဳမႈ၊ သက္ေတာင့္  

သက္သာရွိမႈႏွင့္  အသုံးျပဳရန္ လုိအပ္ခ်က္ျပည့္စံုမႈသာမက အျမင္တင့္တယ္မႈတုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္၍       

ပတ္၀န္းက်င္ေဂဟစနစ္ မပ်က္စီးေစေသာ ၿမိဳ႕ကြက္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲစီမံျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသုံးအေဆာက္အအုံ  

မ်ား၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ဒီဇိုင္းပံုစံထုတ္ဖန္တီးျခင္း၊ တီထြင္ၾကံဆျခင္း၊  

သုေတသနျပဳျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ပညာရပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္ လူမႈဘ၀ပတ္၀န္းက်င္တြင္  

တည္ေဆာက္ဖန္တီးေသာ ပညာရပ္ကုိ ဆိုသည္။ 

 (ခ) တာ၀န္ခံ၀န္ၾကီးဌာန ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒပါ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ  

အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဌာန တစ္ခုခုကုိဆုိသည္။ 

 (ဂ) ေကာင္စီ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာေကာင္စီကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဃ) ေကာင္စီ၀င္ ဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာေကာင္စီ၀င္တစ္ဦးဦးကုိ ဆုိသည္။ 

 (င) အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရဖြဲ႕စည္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာ အလုပ္အမႈေဆာင္  

အဖြဲ႕ကုိ ဆုိသည္။ 

 (စ) နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ေကာင္စီကအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဗိသုကာဒီပလုိမာ  

ရရိွသူကုိ ဆိုသည္။ 

 (ဆ) ဘြဲ႕ရနည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ေကာင္စီက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဗိသုကာ  

နည္းပညာဘြဲ႕ရရိွသူကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဇ) ဗိသုကာ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ေကာင္စီက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဗိသုကာပညာဘြဲ႕ရရိွသူကုိ  

ဆုိသည္။ 

 (စ်) ဗိသုကာပညာရွင္ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ေကာင္စီက ထုတ္ေပးထားေသာ အႀကီးတန္းဗိသုကာလုိင္စင္  

သုိ႔မဟုတ္ ဗိသုကာလုိင္စင္ရရိွသူကုိ ဆိုသည္။ 

 (ည) မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ေကာင္စီကထုတ္ေပးေသာ ကၽြမ္းက်င္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္  

ႏွင့္ ဗိသုကာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္တုိ႔ကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဋ) ကၽြမ္းက်င္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ဆုိသည္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ဗိသုကာပညာ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ  

ပညာဆုိင္ရာတကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ သိပၸံတစ္ခုခုက အပ္ႏွင္းေသာ ဗိသုကာနည္းပညာဘြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္  

ဗိသုကာဒီပလိုမာရရွိသူအား ဤဥပေဒအရ ေကာင္စီကထုတ္ေပးေသာ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ  

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ႏွင့္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္တို႔ကုိ ဆုိသည္။ 



 (ဌ) ဗိသုကာမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ေကာင္စီကထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္ဗိသုကာ  

လက္မွတ္၊ ဗိသုကာလုိင္စင္၊ အႀကီးတန္းဗိသုကာလုိင္စင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ဗိသုကာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္  

တုိ႔ကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဍ) မွတ္ပုံတင္ဗိသုကာလက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ ဗိသုကာပညာဆုိင္ရာဘြဲ႕ရရိွၿပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူ  

အားလည္းေကာင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ရရွိထားၿပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူအား  

လည္းေကာင္း ေကာင္စီကထုတ္ေပးေသာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဎ) ဗိသုကာလုိင္စင္ ဆုိသည္မွာ မွတ္ပံုတင္ဗိသုကာလက္မွတ္ရရွိၿပီး ဗိသုကာပညာရပ္အလိုက္ ေကာင္စီက 

က်င္းပေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္၍ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္ပီေသာ ဗိသုကာပညာရွင္အား  

ေကာင္စီက ထုတ္ေပးေသာ အသိအမွတ္ျပဳလုိင္စင္ကုိ ဆုိသည္။ 

 (ဏ) အႀကီးတန္းဗိသုကာလုိင္စင္ ဆုိသည္မွာ ဗိသုကာလိုင္စင္ရရွိၿပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ  

ဗိသုကာပညာရွင္အား ေကာင္စီထုတ္ေပးေသာ အသိအမွတ္ျပဳလုိင္စင္ကုိ ဆိုသည္။ 

 (တ) ႏုိင္ငံျခားသားဗိသုကာမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ  

ႏိုင္ငံျခားသားဗိသုကာပညာရွင္အား လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဗိသုကာပညာ အမ်ဳိးအစား၊ အဆင့္အတန္း၊  

လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳသည့္ေနရာေဒသႏွင့္ အခ်ိန္ကာလကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေကာင္စီကထုတ္ေပးေသာ အသိ  

အမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကိုဆုိသည္။ 
 

အခန္း (၂) 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

 (က) ဗိသုကာပညာဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဗိသုကာပညာရွင္၊ ဗိသုကာ၊  

ဘြဲ႕ရနည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ အရည္အေသြး  

တုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ရန္၊ 

 (ခ) ဗိသုကာပညာကုိ အက်ဳိးရွိထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လူေနမႈ  

ပတ္၀န္းက်င္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားလုံၿခံဳမႈရွိရန္၊ 

 (ဂ) ဗိသုကာပညာႏွင့္ နည္းပညာသင္ၾကားမႈ၊ သုေတသနျပဳမႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္  

ထားေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္မီေရး၊ နည္းစနစ္မွန္ကန္ေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္  

က်င့္၀တ္သိကၡာထိန္းသိမ္းေစာင့္စည္းေရတုိ႔အတြက္ လမ္းညႊန္ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းရန္၊ 

 (ဃ) ဗိသုကာဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေရး၊ နည္းပညာမ်ားသင္ၾကားေရး၊ လုပ္ငန္း  

ကၽြမ္းက်င္မႈ ေလ့က်င့္ေရး၊ အတတ္ပညာမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရး၊ ဗိသုကာပညာဆုိင္ရာ  

အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ျပန္႔ပြားေရးတုိ႔တြင္ ေဒသဆုိင္ရာအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  

ပညာရပ္ဆုိင္ရာ၊ သုေတသနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ စနစ္က်နေသာ  

ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္။ 



အခန္း (၃) 

ျမန္မာႏုိင္ငံဗိသုကာေကာင္စီဖြဲ႕စည္းျခင္း 
 

၄။ တာ၀န္ခံ၀န္ၾကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာေကာင္စီကုိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြဲ႕စည္းရမည္ - 

 (က) တာ၀န္ခံ၀န္ၾကီးဌာနမွသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဗိသုကာ     ၄ ဦး 

 (ခ) ဗိသုကာပညာသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ ဦးစီးဌာန၊ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္  ၅ ဥးီ  

  သိပၸံမ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဗိသုကာႏွင္ ယင္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ  

  အနည္းဆံုးတစ္ဦးစီ ပါ၀င္သည့္ ဗိသုကာ 

 (ဂ) ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဗိသုကာ  ၁ ဦး 

 (ဃ) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဗိသုကာ  ၁ ဦး 

 (င) မႏၱေလးၿမိ ႔ဳေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဗိသုကာ  ၁ ဦး 

 (စ) အစိုးရမဟုတ္ေသာ ဗိသုကာပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ေရြးေကာက္ခံ ၁၈ ဦး 

  ဗိသုကာပညာရွင္ 

 (ဆ) ၀ါရင့္ဗိသုကာပညာရွင္        ၃ ဦး 
 

၅။ ေကာင္စီ၀င္မ်ားသည္ ဥကၠ႒တစ္ဦး၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွစ္ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦး၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးႏွစ္ဦးႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးမွဴးတစ္ဦးတုိ႔ကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မိမိတုိ႔ေကာင္စီ၀င္မ်ားထဲမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရမည္။ 

၆။ ေကာင္စီ၀င္မ်ားသည္ ေကာင္စီ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္အလုိ႔ငွာ ေကာင္စီဥကၠ႒က 
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္စီဒုတိယဥကၠ႒မ်ားက ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 
ေကာင္စီအတြင္းေရးမွဴးက အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္စီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး 
မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္စီဘ႑ာေရးမွဴးက ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ က်န္ရွိေသာေကာင္စီ၀င္မ်ားအနက္ 
မွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ အဖြဲ႕၀င္ရွစ္ဦးက အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း စုစု 
ေပါင္း တစ္ဆယ့္ငါးဦး ပါ၀င္ေစလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္း 
ရမည္။ 

၇။ ေကာင္စီႏွင့္ ေကာင္စီ၀င္မ်ား၏ သက္တမ္းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္ရမည္ - 

 (က) ေကာင္စီ၏ သက္တမ္းသည္ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ ေလးႏွစ္ျဖစ္သည္။ 

 (ခ) ေကာင္စီ၀င္မ်ား၏ သက္တမ္းသည္ ေကာင္စီ၏သက္တမ္းႏွင့္အညီ ျဖစ္သည္။ 

 (ဂ) ေကာင္စီဥကၠ႒သည္ ေကာင္စီသက္တမ္းတစ္ႀကိမ္သာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ 

 (ဃ) ေကာင္စီ၀င္တစ္ဦးသည္ ေကာင္စီသက္တမ္းတစ္ဆက္တည္း ႏွစ္ႀကိမ္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 

 (င) ေကာင္စီ၀င္တစ္ဦး၏ ေနရာလစ္လပ္သည့္အခါ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသာနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ  

ျဖည့္စြက္ရမည္။ ထုိသုိ႔ျဖည့္စြက္ျခင္းခံရေသာ ေကာင္စီ၀င္၏ သက္တမ္းသည္ လက္ရွိေကာင္စီသက္တမ္း  

ကုန္ဆုံးခ်ိန္ အထိသာ ျဖစ္ရမည္။ 



 (စ) ပုဒ္မခြ ဲ(င) အရ ျဖည့္စြက္ထမ္းေဆာင္ေသာ ကာလသည္ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ႏွင့္ (ဃ) ပါ သက္တမ္းႏွင့္သက္ဆုိင္  

ျခင္း မရိွေစရ။ 

 (ဆ) လက္ရွိေကာင္စီသည္သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္အခါ ပုဒ္မ ၄ အရ ေကာင္စီအသစ္ကုိ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း  

ဖြဲ႕စည္းၿပီး စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္အထိ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 
 

အခန္း (၄) 

ေကာင္စီ၏တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 
 

၈။ ေကာင္စီ၏ တာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္ - 

 (က) ေကာင္စီက အသိအမွတ္ျပဳေသာ ဗိသုကာပညာဘြဲ႕၊ ဗိသုကာနည္းပညာဘြဲ႕ႏွင့္ ဗိသုကာဒီပလိုမာမ်ားကို  

အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ 

 (ခ) ႏိုင္ငံတကာ၊ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဗိသုကာပညာႏွင့္  

သက္ဆုိင္ေသာတကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ သိပၸံပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ အမည္စာရင္းထုတ္  

ျပန္ႏိုင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသို႔ လိုအပ္ေသာအႀကံဥာဏ္ေပးျခင္း၊ အကူအညီေပးျခင္း၊ ညွိႏႈိင္း  

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 (ဂ) ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးထုတ္ေပးရန္ အလို႔ငွာ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ ဗိသုကာပညာ၊  

နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ သိပၸံတစ္ခုခုက အပ္ႏွင္းသည့္ဘြဲ႕၊  

ဒီပလုိမာရရွိသူမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ 

 (ဃ) ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးထုတ္ေပးရန္ အလုိ႔ငွာ ဗိသုကာပညာဘြဲ႕၊ ဗိသုကာနည္း  

ပညာဘြဲ႕ႏွင့္ ဗိသုကာဒီပလိုမာရရွိသုမ်ား တတ္ေျမာက္ရန္လုိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ 

 (င) ဗိသုကာပညာရွင္၊ ဗိသုကာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူႏွင္ ့နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား လုိက္နာ  

ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္၀တ္သိကၡာမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ က်င့္၀တ္သိကၡာမ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထန္းေစရန္  

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ 

 (စ)  ဗိသုကာပညာရွင္၊ ဗိသုကာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အရည္ 

အေသြးႏွင့္ အဆင့္အတန္းကုိ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက  

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္မ်ားႏွင့္္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္း  

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 (ဆ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ စိစစ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္စာရင္းျပဳစုထားရိွျခင္းႏွင့္ ယင္းစာရင္းကုိ အခါအား  

ေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ 

 (ဇ) ဗိသုကာပညာႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ အဆင့္အတန္းထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ရန္  

လုိအပ္ေသာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္ ဗိသုကာပညာဆုိင္ရာက်င့္ထုံးမ်ား ျပဳစုေရးအတြက္ တာ၀န္ခံ၀န္ၾကီးဌာန၊  

သက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔  

အႀကံျပဳျခင္း၊ ပံ့ပုိးကူညီျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 



 (စ်) ဗိသုကာပညာႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ သင္ၾကားမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္၀  

ေသာ ဗိသုကာပညာရွင္၊ ဗိသုကာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေပၚေပါက္  

ေစရန္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ ဗိသုကာပညာႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပညာသင္ၾကား  

ေရးစနစ္မ်ားကို ေလ့လာသုံသပ္၍ တာ၀န္ခံ၀န္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာန၊ အစိုးရနဌာန၊ အစိုးရ  

အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ အႀကံျပဳျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ 

 (ည) ဗိသုကာပညာႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာလုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဗိသုကာပညာရွင္၊ ဗိသုကာ၊ ဘြဲ႕ရ  

နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ၾကားမႈရရွိႏိုင္ေစရန္  

တာ၀န္ခံ၀န္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ  

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အႀကံျပဳျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးကညီျခင္း၊ 

 (ဋ)  ဗိသုကာပညာႏွင့္နည္းပညာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စာေတြ႕ႏွင့္ လက္ေတြ႕သင္တန္း  

မ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ညီလာခံမ်ားကို ႀကီးမွဴးက်င္းပျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ  

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ညီလာခံမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံကုိယ္စားျပဳ၍ ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 

 (ဌ) ဗိသုကာပညာႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေစေရးအတြက္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး  

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တာ၀န္ခံ၀န္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း  

ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အႀကံျပဳျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ 

 (ဍ) ျပည္တြင္းျပည္ပအတုိင္ပင္ခံ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဗိသုကာပညာဆုိင္ရာလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ  

ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာႏွင့္ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္  

စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအေျခခံစံႏႈန္မ်ား ကုိက္ညီမႈရွိ၊ မရိွ  

စိစစ္ရန္ တာ၀န္ခံ၀န္ၾကီးဌာနမွ အေၾကာင္းၾကားလာပါက စိစစ္၍သေဘာထားျပန္ၾကားျခင္း၊ 

 (ဎ) ဗိသုကာပညာရွင္၊ ဗိသုကာ၊ ဘြဲဲ႕ရနည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူႏွင္ ့နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား က်င့္၀တ္သိကၡာ  

မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားကုိ စံုစမ္းျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္  

ျခင္း၊ 

 (ဏ) မွတ္ပံုတင္အရာရွိခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း၊ 

 (တ) တာ၀န္ခံ၀န္ၾကီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္ေသာ လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

၉။ ေကာင္စီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္ - 

 (က) ေအာက္ပါလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ယင္းေကာ္မတီအသီးသီး၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ  

သတ္မွတ္ျခင္း - 

  (၁) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ 

  (၂) ဗိသုကာအထူးျပဳပညာရပ္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြးစိစစ္အသိအမွတ္ျပဳေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ 

  (၃) က်င့္၀တ္သိကၡာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ 

  (၄) စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ 



  (၅) စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ဗိသုကာပညာဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ားျပဳစုေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ 

  (၆) ဗိသုကာပညာစဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ 

  (၇) ဗိသုကာပညာဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စိစစ္အသိအမွတ္ျပဳေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ 

  (၈) အျခားလုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား။ 

 (ခ) ဗိသုကာပညာအလုိက္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 (ဂ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ကာလအကန္႔အသတ္  

ျဖင့္  ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ 

 (ဃ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သီးျခားကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္လုိအပ္  

ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ 

 (င) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္တမ္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေပးျခင္းႏွင့္ သက္တမ္း  

တုိးျမွင့္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ 

 (စ) မွတ္ပံုတင္ေၾကး၊ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတုိးျမွင့္ေၾကးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတုိးရန္ ပ်က္ကြက္သည့္  

ရက္လြန္ေၾကးတုိ႔ကိုသတ္မွတ္ျခင္း၊ 

 (ဆ) ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးျပဳမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာ၊ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ဗိသုကာ  

ပညာရွင္၊ နည္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

၁၀။ ေကာင္စီသည္ ဤဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
မိမိ၏တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ အလုုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သုိ႔ လႊဲအပ္တာ၀န္ေပးႏုိင္သည္။ 

၁၁။ ေကာင္စီသည္ ရံုးလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မွတ္ပံုတင္အရာရိွခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ 
ရံုးအဖြဲ႕ကုိဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တြင္ မွတ္ပံုတင္အရာရိွတစ္ဦး ဦးေဆာင္ေသာ 
ရံုးအဖြဲ႕ခြဲမ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။ 
 

အခန္း (၅) 

ေကာင္စီ၀င္အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္း 
 

၁၂။ ေကာင္စီသည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ ေပၚေပါက္သည့္အခါ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အဆုိျပဳခ်က္ျဖင့္ 
ေကာင္စီ၀င္တစ္ဦးအား ေကာင္စီ၀င္အျဖစ္မွ ရပ္စဲရမည္ - 

 (က) ႏုတ္ထြက္ျခင္း၊ 

 (ခ) ေကာင္စီအစည္းအေ၀း သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ခြင့္ပန္ၾကား  

ျခင္းမရွိဘဲ သံုးႀကိမ္ဆက္တုိက္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ 

 (ဂ) ခြင့္ပန္ၾကားျခင္းမရွိဘဲ ေကာင္စီႏွင့္ ေျခာက္လႏွင့္အထက္ ကင္းကြာျခင္း၊ 

 (ဃ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ကာလအကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရုပ္သိမ္းခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း၊ 

 (င) အက်င့္စာရိတၱႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္မႈေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္း၊ 



 (စ) ကုိယ္က်င့္တရားပ်က္ယြင္းသည္ဟု စစ္ေဆးေတြ႕ရွိျခင္း၊ 

 (ဆ) စိတ္ေရာဂါစြဲကပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသိဥာဏ္ပ်က္ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္  

ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း၊ 

 (ဇ) ကြယ္လြန္ျခင္း။ 
 

အခန္း (၆) 

အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပျခင္း 
 

၁၃။ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပရမည္ - 

 (က) ေကာင္စီ၏ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကုိ သုံးလလွ်င္ အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္က်င္းပျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက အထူး  

အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း၊ 

 (ခ) အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းကုိ တစ္လလွ်င္ အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္ က်င္းပျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ပါက  

အထူးအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း၊ 

 (ဂ) ေကာင္စီ၀င္ဦးေရ၏ အနည္းဆုံးေလးပုံတစ္ပုံက စာျဖင့္ ေရးသားေတာင္းဆုိလွ်င္ အထူးအစည္းအေ၀း  

ေခၚယူျခင္း။ 

၁၄။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေကာင္စီ၏ အနီးကပ္ဆုံးက်င္းပမည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပ၍ 
အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ 

၁၅။ ေကာင္စီသည္ မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ တာ၀န္ခံ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေျခာက္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ တင္ျပရမည္။ 
လုိအပ္ပါက အခါအားေလ်ာ္စြာ အသိေပးတင္ျပႏုိင္သည္။ 
 

အခန္း (၇) 

ဘ႑ာေရး 
 

၁၆။ ေကာင္စီသည္ ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါရေငြမ်ားျဖင့္ 
ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရမည္ - 

 (က) မွတ္ပံုတင္ေၾကး၊ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတုိးျမွင့္ေၾကး၊ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတုိးရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ရက္လြန္  

ေၾကးႏွင့္ အျခားရခြင့္ရိွေသာေငြမ်ား၊ 

 (ခ) ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ လွဴဒါန္းေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊ 

 (ဂ) ရန္ပံုေငြမွ တရား၀င္တုိးပြားေငြမ်ား။ 

၁၇။ ေကာင္စီသည္ - 

 (က) မိမိရန္ပံုေငြျဖင့္ သီးျခားရပ္တည္ရမည္။ 

 (ခ) ရန္ပံုေငြလုံေလာက္မႈမရွိပါက တာ၀န္ခံ၀န္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္  

ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ က်ခံသံုးစြဲႏိုင္ရန္ တင္ျပေတာင္းခံႏိုင္သည္။ 



၁၈။ ေကာင္စီသည္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ တည္ဆဲဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 

အခန္း (၈) 

ကၽြမ္းက်င္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေပးျခင္း 
 

၁၉။ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ ဗိသုကာပညာ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာဆုိင္ရာတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ သိပၸံတစ္ခုခုက 
အပ္ႏွင္းေသာ ဗိသုကာနည္းပညာဘြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ဗိသုကာဒီပလုိမာရရွိသူသည္ ကၽြမ္းက်င္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ရရိွလ္ုိပါက 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္စီသုိ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

၂၀။ (က) ေကာင္စီ၏ကုိယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မ ၁၉ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  

ႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီးခြင့္ျပဳပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးေပးသြင္းေစ၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား  

သတ္မွတ္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္းျပဳႏုုိင္သည္။ 

 (ခ) ပုဒ္မခြ ဲ(က) အရ ကၽြမ္းက်င္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ထုတ္ေပးသည့္အခါ ယင္းကၽြမ္းက်င္  

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၏ သက္တမ္းကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 
 

၂၁။ ကၽြမ္းက်င္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ရရိွသူသည္ မိမိ၏ကၽြမ္းက်င္မွတ္ပံုတငလ္က္မွတ္သက္တမ္းတုိးျမွင့္လုိပါက 
သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ အနည္းဆံုးရက္ေပါင္း ၆၀ ႀကိဳတင္၍ ေကာင္စီသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ ယင္းသို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ကာလေက်ာ္လြန္သြားပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အည ီရက္လြန္ေၾကးေပးသြင္းၿပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ 

၂၂။ ေကာင္စီ၏ကုိယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မ ၂၁ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
စိစစ္ၿပီးခြင့္ျပဳပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္တမ္းတုိးျမွင့္ေၾကး ေပးသြင္းေစ၍ ကၽြမ္းက်င္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကုိ သက္တမ္း 
တုိးျမွင့္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္းျပဳႏိုင္သည္။ 
 

၂၃။ (က) နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိထားသူသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလျပည့္ေျမာက္  

ပါက ဘြဲ႕ရနည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္တင္လက္မွတ္ရရွိရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီေကာင္စီသုိ႔  

ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္သည္။ 

 (ခ) ေကာင္စီ၏ကုိယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မခြ ဲ(က) အရ ေလွ်ာက္ထားသူအား ဗိသုကာအထူး  

ျပဳပညာရပ္အလိုက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ဘြဲ႕ရနည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ  

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို ထုတ္ေပးရမည္။ 

၂၄။ (က) ဘြဲ႕ရနည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိထားသူသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလျပည့္  

ေျမာက္ပါက မွတ္ပံုတင္ဗိသုကာလက္မွတ္ရရွိရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္စီသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္  

သည္။ 

 (ခ) ေကာင္စီ၏ကုိယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မခြ ဲ(က) အရ ေလွ်ာက္ထားသူအား ဗိသုကာအထူး  

ျပဳပညာရပ္အလိုက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ မွတ္ပံုတင္ဗိသုကာလက္မွတ္ကို  

ထုတ္ေပးရမည္။ 



အခန္း (၉) 

ဗိသုကာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေပးျခင္း 
 

၂၅။ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ ဗိသုကာပညာ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္တစ္ခုခုက 
အပ္ႏွင္းေသာ ဗိသုကာပညာဆိုင္ရာဘြဲ႕ရရိွသူသည္လည္းေကာင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ရရွိထားၿပီး 
ေကာင္စီကသတ္မွတ္သည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မသီူသည္လည္းေကာင္း မွတ္ပံုတင္ဗိသုကာလက္မွတ္ရရွိလုိပါက 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္စီသုိ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

၂၆။ (က) ေကာင္စီ၏ကုိယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မ ၂၅ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  

ႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးေပးသြငး္ေစၿပီး စည္းကမ္းခ်က္မ်ား  

သတ္မွတ္၍ မွတ္ပံုတင္ဗိသုကာလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္းျပဳႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ပုဒ္မခြ ဲ(က) အရ မွတ္ပုံတင္ဗိသုကာ လက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္အခါ ယင္းမွတ္ပံုတင္ဗိသုကာလက္မွတ္၏  

သက္တမ္းကုိသတ္မွတ္ေပးရမည္။ 

၂၇။ (က) မွတ္ပံုတင္ဗိသုကာလက္မတ္ွ ရရွိထားသူသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလျပည့္ေျမာက္သည့္အခါ ဗိသုကာ  

လုိင္စင္ရရွိလုိပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္စီသုိ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

 (ခ) ေကာင္စီ၏ကုိယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ဗိသုကာပညာအလုိက္ ေကာင္စီက က်င္းပေသာ  

စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္၍ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူအား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္၍  

ဗိသုကာလိုင္စင္ ထုတ္ေပးရမည္။ 

၂၈။ (က) ဗိသုကာလိုင္စင္ရရိွထားသူသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလ ျပည့္ေျမာက္သည့္အခါ အႀကီးတန္းဗိသုကာ  

လုိင္စင္ ရရိွလိုပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္စီသုိ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

 (ခ) ေကာင္စီ၏ကုိယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူအား စည္းကမ္းခ်က္  

မ်ား သတ္မွတ္၍ အႀကီးတန္းဗိသုကာလုိင္စင္ ထုတ္ေပးရမည္။ 

၂၉။ (က) ဗိသုကာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးရရွိသူသည္ မိမိ၏ ဗိသုကာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ သက္တမ္းတုိးျမွင့္  

လုိပါက သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ အနည္းဆုံးရက္ေပါင္း ၆၀ ႀကိဳတင္၍ ေကာင္စီသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။  

ယင္းသို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလေက်ာ္လြန္သြားပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရက္လြန္ေၾကး  

ေပးသြင္းၿပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ 

 (ခ) ေကာင္စီ၏ကုိယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မခြ ဲ(က) အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို သတ္မွတ္ခ်က္  

မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး သက္တမ္းတုိးျမွင့္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္းျပဳႏိုင္သည္။ သက္တမ္း  

တုိးျမွင့္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳပါက ေလွ်ာက္ထားသူအား သက္တမ္းတုိးျမွင့္ေၾကးေပးသြင္းေစရမည္။ 

၃၀။ (က) ႏိုင္ငံျခားသားဗိသုကာ ပညာရွင္သည္ ႏိုင္ငံျခားဗိသုကာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကုိ ရယူလိုပါက သတ္မွတ္  

ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္စီသို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 

 (ခ) ေကာင္စ၏ီကုိယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မခြ ဲ(က) အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို စိစစ္ၿပီး  

ႏိုင္ငံျခားသားဗိသုကာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္းျပဳႏိုင္သည္။ 

  



(ဂ) ႏိုင္ငံျခားသားဗိသုကာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး  

ေပးသြင္းေစၿပီး လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳသည့္ ဗိသုကာပညာအမ်ဳိးအစား၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသည့္ ေနရာေဒသ၊ အခ်ိန္  

ကာလကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရမည္။ 
 
 

အခန္း (၁၀) 

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရရိွသူ၏ တာ၀န္ႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ား 
 

၃၁။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိသူသည္ - 

 (က) ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ထားေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ  

လုိက္နာရမည္။ 

 (ခ) ေကာင္စီက သတ္မွတ္သည္ ့က်င့္၀တ္သိကၡာမ်ားကုိ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရမည္။ 

 (ဂ) မိမိပညာရပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဗိသုကာပညာႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို  

တရား၀င္လုုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 

 (ဃ) မိမိရရိွထားေသာ သက္ဆုိင္ရာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္အရ မိမိအမည္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲအသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အေခၚ  

အေ၀ၚမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ သံုးစြဲႏုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 

 (င) ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ေကာင္စီသုိ႔ အႀကံျပဳခြင့္ရိွသည္။ 

 (စ) မိမိ၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို ေကာင္စီသို႔ တင္ျပခြင့္ရိွသည့္အျပင္ ေကာင္စီ၏ အႀကံဥာဏ္ကုိလည္း ရယူႏိုင္ခြင့္  

ရွိသည္။ 
 

အခန္း (၁၁) 

စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ နည္းလမ္းအရ အေရးယူျခင္း 
 

၃၂။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ လုိင္စင္ရရွိသူ မည္သူမဆုိ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ သုိ႔မဟုတ္ လုိင္စင္ပါ 
စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ထုိသူအား 
ေအာက္ပါစီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ - 

 (က) သတိေပးျခင္း၊ 

 (ခ) သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဒဏ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ 

 (ဂ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို ကာလအကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ 

 (ဃ) မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ပယ္ဖ်က္ျခင္း။ 



အခန္း (၁၂) 

အယူခံျခင္း 
 

၃၃။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ခ်မွတ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 
မေက်နပ္သူသည္ ယင္းအမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ေကာင္စီသို႔ 
အယူခံ၀င္ႏိုင္သည္။ 

၃၄။ ပုဒ္မ ၃၃ အရ အယူခံမႈတြင္ ေကာင္စီသည္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို 
ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အတည္ျပဳျခင္းျပဳႏိုင္သည္။ 

၃၅။ ပုဒ္မ ၃၄ အရ ခ်မွတ္ေသာ ေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ေစရမည္။ 
 

အခန္း (၁၃) 

တားျမစ္ခ်က္မ်ား 
 

၃၆။ ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္း ဗိသုကာမ်ားက တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွအပ မည္သူမွ် ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသာ 
နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဗိသုကာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေကာင္စီက 
ထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္မရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ျခင္းမျပဳရ။ 

၃၇။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိသူ မည္သူမွ် မိမိရရိွသည့္ အဆင့္အတန္းႏွင့္မေလ်ာ္ညီေသာ အေခၚအေ၀ၚ စကားရပ္မ်ားကို 
မိမိ၏အမည္ႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ သုံးႏႈန္းျခင္းမျပဳရ။ 

၃၈။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိသူ မည္သူမွ် - 

 (က) မိမိ၏ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို အျခားသူတစ္ဦးဦးအား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳေစျခင္းမျပဳရ။ 

 (ခ) မိမိ၏ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို ပယ္ဖ်က္သည့္အေ၇းယူမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေကာင္စီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းခံရ  

ပါက ဤဥပေဒႏွင့္အညီ အဆုိပါအေရးယူမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၃၀  

အတြင္း ေကာင္စီသုိ႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိရ။ 
 

အခန္း (၁၄) 

ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
 

၃၉။ မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၃၆ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို 
ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 

၄၀။ မည္သည့္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ရရိွသူမဆုိ ပုဒ္မ ၃၇ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား 
စီရင္ခံရလွ်င္ ထိုသုကုိ တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 

၄၁။ မည္သည့္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ရရွိသူမဆို ပုဒ္မ ၃၈ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း 
ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကို တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ 
ခ်မွတ္ရမည္။ 



၄၂။ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိသူ မည္သူမဆုိ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အမိန္႔ပါ 
တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကို ေျခာက္လ ထက္မပိုေသာ 
ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 

 

အခန္း (၁၅) 

အေထြေထြ 
 

၄၃။ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း၊ ဗိသုကာ၊ ဘြဲ႕ရနည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ 
ရရိွလိုပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္စီသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ 

၄၄။ ဤဥပေဒ မျပဌာန္းမီက တည္ရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဗိသုကာအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ဗိသုကာပညာရွင္တစ္ဦးဦး 
အား ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ႏွင့္ သက္တမ္းသည္ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ႏွင့္ 
သက္တမ္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

၄၅။ ဤဥပေဒအရ လုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ရပ္ရပ္ကို သေဘာရိုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွ်င္ ေကာင္စီ၀င္၊ အလုပ္ 
အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးဦးအား တရားမေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
ျဖစ္ေစ တာ၀န္မရွိေစရ။ 

၄၆။ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ေကာင္စီ၀င္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၀င္ 
တစ္ဦးဦးသည္ ဤဥပေအရ  လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

၄၇။ ျမန္မာ့ရိုးရာဗိသုကာပညာရွင္ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာတို႔သည္ ဤဥပေဒအရ ျပဳလုပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ 
ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဗိသုကာလုပ္ငန္းမ်ားမွအပ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား 
ကုိ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

၄၈။ ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ေကာင္စီ၀င္ႏွင့္ အလုုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တာ၀န္ခံ၀န္ၾကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္ ခ်ီးျမွင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 

၄၉။ ဤဥပေဒအရ ျပစ္မႈတစ္ခုခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုရာတြင္ တာ၀န္ခံ၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရမည္။ 

၅၀။ တာ၀န္ခံ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဤဥပေဒပါ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ေကာင္စီက ထိေရာက္စြာအေကာင္အထညေ္ဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေထာက္ပံ့ ကူညီေပးရမည္။ 

၅၁။ ေကာင္စီသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ လွဴဒါန္းပစၥည္းမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာႏွင့္ 
အျခားအကူအညီမ်ားကုိ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လက္လံေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 

၅၂။ ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ - 

 (က) တာ၀န္ခံ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေကာင္စီႏွင့္ညွိႏႈိင္း၍ လိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္  

စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ 

 (ခ) ေကာင္စီသည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ တာ၀န္ခံ  

၀န္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ 

 


