ပြည်ထောင်စု လူငယ့်ထေးော ဗဟိုထောင်စီ အေ်ဥြထေ။
[၁၉၅၁ ခုနှစ၊် အေ်ဥြထေအမှတ် ၂၂။] (၁၉၅၁ ခု၊ သြဂုတ်လ ၂ ေေ်။)
ယခုထခတ်လူငယ်များအား ကေီးပြင်းလာထြာအခါတွင် အေည်အချင်းနှငပ့် ြည့်စ၍
ုံ
အဆင့်
အတန်းပမင့်ထြာ ပြည်ြူပြည်ြားထောင်းများ ပြစ်ထပမာေ်ထစေန် ထလ့ေျင့်မမ
ှု ျား ြန်တီးထြးေန်
လိုအြ်ြည်တထသောင်း၊
ေိုြို့

ပြစ်ထပမာေ်ေန်အတွေ်

ပြည်ထောင်စုလူငယ်အြွဲ့ဟူထြာ

ပြည်ြငူ့ ငိမ်းချမ်းထေး

အမည်ပြင့်၊

ဗဟိုထောင်စီကေီးမှ

နိုငင
် ံထတာ်အတွင်းတွင်

ဦးစီးလျေ်

လူငယ့်အြွဲ့အစည်းများ

တည်ထောင်ငြီး ပြစ်ြည်လည်းတထသောင်း၊
ေိုပြည်ထောင်စု လူငယ်အြွဲ့များအား၊ အစိုးေနည်း၊ လူေုနည်းတိပု့ ြင့် ေူညီထစာင့်ထေှာေ်ေန်
လိုအြ်ြည်လည်းတထသောင်း၊
ေိုအထသောင်းများထသောင့် ထအာေ်ြါအတိုင်း အေ်ဥြထေအပြစ် ပြဋ္ဌာန်းလိုေ်ြည်။
၁။

(၁)

ဤအေ်ဥြထေေို၊

၁၉၅၁

ခုနှစ၊်

ပြည်ထောင်စု

လူငယ့်ထေးော

ဗဟိုထောင်စီ

အေ်ဥြထေဟု ထခါ်ေမည်။
(၂)

ဤအေ်ဥြထေြည်၊ အာဏာတည်ေန် ေိစ္စအလို့ငှါ၊ နိုငင
် ံထတာ်ြမတေ အမိန့်
ထသော်ပငာ ေုတ်ပြန်ထေျညာ၍ ြတ်မှတ်ြည့် ထနေေ် တွင် အာဏာတည်ေမည်။
ေိပု့ ြင် ဤအေ်ဥြထေြည်၊ အာဏာတည်ပခင်းမှ ေြ်စဲေမည်ဟု နိုငင
် ံထတာ်ြမတေ
ငါးနှစ်မပြည့်မီ အမိန်ထ
့ သော်ပငာစာပြင့် မထေျညာလျှင်၊ ငါးနှစ်တိုင်တိုင် အာဏာတည်
ထနေမည်။

၂။

ဤအေ်ဥြထေတွင် ဗဟိုထောင်စီဆိုြည်မှာ၊ ြုေ်မ ၃ အေ ြွဲ့စည်းေားထြာ ပြည်ထောင်စု

လူငယ့်ထေးော ဗဟိုထောင်စီေို ဆိုလိုြည်။
၃။

(၁)

ဤအေ်ဥြထေြါ ေိစ္စများေိုထဆာင်ေွေေ
် န် အလိင
ု့ ှါ၊ ပြည်ထောင်စုလူငယ့် ထေးော
ဗဟိုထောင်စီဟုထခါ်ထြာ
ေိုထောင်စီတွင်

ဗဟိုထောင်စီ

ဤအေ်ဥြထေ၏

တခုေုိ

ြွဲ့စည်းတည်ထောင်ေမည်။

ဇယား၌ထြါ်ပြေားထြာ ြုဂု္ဂိ လ်များြါဝင်ေ

မည်။
(၂)

နိုငင
် ံထတာ်တေားဝန်ကေီးချုြ်ြည်၊ ဗဟိုထောင်စီ၏ ဥေ္ကဋ္ဌ ပြစ်ေမည်။ ပြည်ထောင်စု
နိုငင
် ံထတာ်အစိုးေ

ြညာထေးဌာနဝန်ကေီးြည်၊

ဗဟိုထောင်စီ၏

ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ

ပြစ်ေမည်။
(၃)

ဗဟိုထောင်စီ

အြွဲ့ဝင်များ၏

ောေူးြေ်တမ်းြည်၊

နိုငင
် ံထတာ်ြမတေ

ြတ်မှတ်ြည့်အတိုင်း ပြစ်ေမည်။

၁၉၅၁ ခု၊ သြဂုတ်လ ၂ ေေ်၊ ပမန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း၊ ၁၉၅၁ ခု၊ အြိုင်း ၁၊ စာမျေ်နှာ ၅၅၅ တွင်သေည့်။

(၄)

ဗဟိုထောင်စီ၏ အစည်းအထဝးများေို၊ ြာမန်အားပြင့် အနည်းဆုံး တနှစ်လျှင်
နှစက် ေိမေ
် ျင်းြေမည်။

(၅)

ဗဟိုထောင်စီ အြွဲ့ဝင်လူကေီးထနော လစ်လြ်ထနြည့် အထသောင်းထသောင့်ပြစ်ထစ၊
အြွဲ့ဝင်တဦးတထယာေ်

ခန့်ေားော၌

ချို့ယွင်းချေ်ေှိြည့်

အထသောင်းထသောင့်

ပြစ်ထစ ေိုဗဟိုထောင်စီ၏ ထဆာင်ေွေမ
် ှုများြည် ြျေ်ပြယ်ပခင်းမေှိထစေ။
(၆)

ဗဟိုထောင်စီြည်၊

ဗဟိုထောင်စီ

အစည်းအထဝးအားလုံး၏၊

ြိ့တ
ု ည်းမဟုတ်

ဗဟိုထောင်စီဆိုင်ော ထော်မီတီအစည်းအထဝး အားလုံး၏ လုြ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့်
မှတ်တမ်းများေို၎င်း၊ ဗဟိထ
ု ောင်စ၏
ီ
ထဆာင်ေွေမ
် ှုနှင့် စြ်လျဉ်းထြာ နှစြ
် တ်
လည် အစီေင်ခစ
ံ ာများေို၎င်း နိုငင
် ံထတာ်ြမတေံ တင်ြင
ွ ်းေမည်။
၄။

(၁)

ဗဟိုထောင်စီြည်၊ မိမိတို့အေဲမှ အြွဲ့ဝင် တဆယ့်ငါးဦး ြါဝင်ထြာ အမှုထဆာင်အြွဲ
ေို

ြွဲ့စည်းေမည်။

ပြည်ထောင်စု

ေိုအမှုထဆာင်

အြွဲ့တွင်နိုငင
် ံထတာ်

ပမန်မာနိုငင
် ံထတာ်အစိုးေ

တေားဝန်ကေီးချုြ်၊

ြညာထေးဌာနဝန်ကေီး၊

ပြည်ထောင်စု

နိုငင
် ံထတာ်အစိုးေ ဘဏ္ဍာထေးဌာနဝန်ကေီး၊ ောေူးဝန် အြွဲ့ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ြညာထေးဌာန
ညွှန်သေားထေးဝန်၊ ထဆးဝါးေုြမှုဌာန ညွှန်သေားထေးဝန်၊ လူေုြညာထေးထောင်စီ
ေိယ
ု ်စားလှယ်၊ ပြန်လည်ေူထောင်ထေးအြွဲ့ ေိယ
ု ်စားလှယ်၊ ေို့အပြင် ေျန်အြွဲ့ဝင်
များ အနေ်မှ ဗဟိုထောင်စီေ ထေွးထောေ်တင်ထပမြှောေ်ထြာ အြွဲ့ဝင် ခုနှစဦ
် း ြါဝင်
ထစေမည်။

ေိုအမှုထဆာင်အြွဲ့တွင်၊

နိုငင
် ံထတာ်တေားဝန်ကေီးချုြ်ြည်၊

ောေူး

အထလျာေ် ဥေ္ကဋ္ဌပြစ်ေမည်။ ပြည်ထောင်စု နိုငင
် ံထတာ်အစိုးေ ြညာထေးဌာနဝန်ကေီး
ြည်၊ ောေူးအထလျာေ် ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌပြစ်ေမည်။
(၂)

ဗဟိုထောင်စီ၏ ြထဘာတူညီချေ်ေို ေယူ၍၊ အမှုထဆာင် အြွဲ့ြည်၊ မိမိ၏
လုြ်ငန်းစဉ် နည်းဥြထေများေို ပြဋ္ဌာန်းေမည်။

(၃)

အမှုထဆာင်အြွဲ့ြည်၊ ဗဟိုထောင်စီ၏ ကေီးသေြ်အုြ်ချုြ်ပခင်းေို လိုေ်နာလျေ်၊
ြုေ်မ ၁၆ အေ ပြုလုြ်ြည့် စည်းေမ်းဥြထေများပြင့် မိမိအားလွှဲအြ်ြည့် တာဝန်
ဝတ်တေားများနှင့် အလုြ်ဝတ်တေားများေို ထဆာင်ေွေေ
် မည်။

(၄)

ြာမန်အားပြင့်ပြစ်ထစ၊

အေူးေိစ္စအတွေပ် ြစ်ထစ

ဗဟိုထောင်စီ

အြွဲ့ဝင်များ

ြါဝင်ထြာ ထော်မီတီများေိုလည်း ဗဟိုထောင်စီေ ခန့်ေားနိုင်ြည်။
(၅)

ေိုြခ
ို့ န့်ေားထြာ ထော်မီတီြည်လည်း ဗဟိုထောင်စီ၏ ကေီးသေြ်အုြ်ချုြ်ပခင်းေို
လိုေ်နာလျေ်၊ ြုေ်မ ၁၆ အေ ပြုလုြ်ြည့် စည်းေမ်းဥြထေများပြင့် မိမိအား
လွှဲအြ်ြည့် တာဝန်ဝတ်တေားများနှင့် အလုြ်ဝတ်တေားများေို ထဆာင်ေွေေ
် မည်။

၅။

(၁)

ဗဟိုထောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌြည် မိမိြင့်ထတာ်ြည် ေင်ပမင်ြည့် အချိန်နှင့် ထနောတွင်
ဗဟိုထောင်စီ အစည်းအထဝးေျင်းြေန် ဆင့်ထခါ်နိုငြ
် ည်။

(၂)

ဗဟိုထောင်စီ၏ အစည်းအထဝးတိုင်း၌ အြွဲ့ဝင်တဆယ့်ငါးဦး တေ်ထောေ်လျှင်
အစည်းအထဝး အေထပမာေ်ေမည်။

(၃)

ဗဟိုထောင်စီ၏ဥေ္ကဋ္ဌ အစည်းအထဝးြို့ မတေ်ထောေ်ထြာအခါ၊ ေုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ေ
အစည်းအထဝးြဘာြတိအပြစ်ပြင့် ထဆာင်ေွေေ
် မည်။ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ေုတိဥေ္ကဋ္ဌ နှစဦ
် းလုံး
အစည်းအထဝးြို့ မတေ်ထောေ်လျှင်၊ တေ်ထောေ်ထြာ အြွဲ့ဝင်များြည်၊ မိမိတို့
အေဲမှတဦးေို အစည်းအထဝးြဘာြတိအပြစ်ပြင့် ထဆာင်ေွေေ
် န် ထေွးထောေ်
တင်ထပမြှောေ်ေမည်။

(၄)

ဗဟိုထောင်စီ၏ အစည်းအထဝး၌ ထြါ်ထြါေ်ထြာ ပြဿနာအားလုံးေို အစည်း
အထဝးတေ်ထောေ် မဲထြးထြာ အြွဲ့ဝင်များ၏ များောမဲပြင့ထ
် ြာ်၎င်း၊ မဲအထေ
အတွေ် တူညီထနထြာအခါ၊ ဥေ္ကဋ္ဌ (ြိ့တ
ု ည်းမဟုတ် အစည်းအထဝးြဘာြတိ) ေ
အနိုငမ
် ဲထြးပခင်းပြင့်ထြာ်၎င်း၊ ဆုံးပြတ်ေမည်။

၆။

(၁)

ဗဟိုထောင်စီြည်၊

မိမိ၏

တာဝန်ဝတ်တေားများနှင့်

အလုြ်ဝတ်တေားများေို

ထေျပြန်စွာထဆာင်ေွေန
် ိုင်ေန်အတွေ၊် လိုအြ်ြည့်အောေှိများနှင့် အမှုေမ်းများေို
ခန့်ေားနိုင်ြည်။
(၂)

ဗဟိုထောင်စီ အောေှိများနှင့် အမှုေမ်းများ၏ လစာများ၊ စေိတ်များနှင့်အမှုေမ်း
စည်းေမ်းများြည်၊ ဗဟိုထောင်စီေ နိုငင
် ံထတာ်ြမတ၏ ကေီးသေြ်အုြ်ချုြ်ပခင်းေို
လိုေ်နာလျေ်၊ ြုေ်မ ၁၆ အေ ပြုလုြ်ြည့် စည်းေမ်းဥြထေများပြင့် ပြဋ္ဌာန်းြည့်
အတိုင်းပြစ်ေမည်။

(၃)

ဗဟိုထောင်စီြည်၊ ဗဟိုထောင်စီအောေှိများနှင့် အမှုေမ်းများ၏ တာဝန်ဝတ်တေား
များနှင့် အလုြ်ဝတ်တေားများေို၊ ြုေ်မ ၁၆ အေ ပြုလုြ်ြည့် စည်းေမ်းဥြထေများ
ပြင့် ပြဋ္ဌာန်းေမည်။

၇။

ဗဟိုထောင်စီြည်၊ မိမိအားအသေံဉာဏ် ထြးေန်အတွေ် မည်ြေ
ူ့ မ
ို ဆို ခန့်ေားနိုင်ြည့်

အပြင်၊ ေိုြူအား အခထသေးထငွများ၊ ြိ့တ
ု ည်းမဟုတ် စေိတ်များထြးနိုငြ
် ည်။
၈။

ဗဟိုထောင်စီေ ထအာေ်ြါေိစ္စများေို ထဆာင်ေွေေ
် မည်။
(ေ)

လူငယ်များအား

အေည်အချင်းနှငပ့် ြည့်စုံ၍

ပြည်ြားထောင်းများ

အဆင့်အတန်းပမင့်ထြာ

ပြစ်ထပမာေ်ထစေန်အတွေ်

ထလ့ေျင့်မှုမူများ

ပြည်ြူ

ပြဋ္ဌာန်းပခင်း

ေိစ္စနှင့် စီမေ
ံ ိနး် များ ပြုလုြ်ပခင်းေိစ္စ၊
(ခ)

လူငယ့်ဝန်ေမ်း လုြ်ငန်းများအလိင
ု့ ှါ စည်းရုံးထေးမှူးများနှင့် ဝန်ေမ်းများအတွေ်
ထလ့ေျင့်ထေးဌာနများနှင့် ထလ့ေျင့်ထေးစနစ်များ တည်ထောင်ပခင်းေိစ္စ၊

(ဂ)

လူငယ့်ဝန်ေမ်း

လုြ်ငန်းများအတွေ်

ြါဝင်ထြာ အြွဲ့တခုြွဲ့စည်းပခင်းေိစ္စ၊

စည်းရုံးထေးမှူးများနှင့်

ဝန်ေမ်းများ

(ဃ)

လူငယ့်ဝန်ေမ်းလုြ်ငန်းများ

တွင်ေျယ်ေထပမာေ်ေန်အတွေ်

ပမန်မာနိုငင
် ံတဝှန်းလုံးတွင်

ပြည်ထောင်စု

ထေြန္တေလူငယ့်ထေးောထောင်စီများြွဲ့စည်း

တည်

ထောင်ပခင်းေိစ္စ၊ ေိပု့ ြင်
(င)

လူငယ့်ဝန်ေမ်း၊ လုြ်ငန်းများအတွေ် ပြုလုြ်ေားြည့်

စီမေ
ံ ိနး် များေိုြာမန်

အားပြင့် ထဆာင်ေွေပ် ခင်းေိစ္စ။
၉။

(၁)

ဗဟိုထောင်စီ၏ တာဝန်ဝတ်တေားများနှင့် အလုြ် ဝတ်တေားများထဆာင်ေွေန
် ိုငေ
် န်
အတွေ၊် ဗဟိုထောင်စီအား နိုငင
် ံထတာ်အစိုးေြည်၊ မိမိြင့်ထတာ်ြည် ေင်ပမင်
ြည့် ထငွထြါင်းေို ေုတ်ထြးနိုင်ြည်။

(၂)

ဗဟိုထောင်စီြည်၊ နိုငင
် ံထတာ်ြမတ၏ တင်ကေိုခွငပ့် ြုချေ်ပြင့် ြာမန်အားပြင့်
ပြစ်ထစ၊ အေူးေိစ္စအတွေ်ပြစ်ထစ၊ အလှူထငွထောေ်ခန
ံ ိုငြ
် ည်။

၁၀။

ဗဟိုထောင်စီြည်၊ ပြည်ထောင်စု လူငယ့်ဝန်ေမ်း ေံြုံထငွဟု ထခါ်တွင်ြည့် ေံြုံထငွတေြ်ေို

ေားေှိေမည်။ ေိုေံြံထ
ု ငွြို့ နိုငင
် ံထတာ်အစိုးေေံမှ ေေှိထြာ ထငွအားလုံးေို ေည့်ြွင်းေမည်။
ဗဟိုထောင်စီမှထောေ်ခေ
ံ ေှိထြာ အလှူထငွအားလုံးေိလ
ု ည်း ေိုေံြံထ
ု ငွတွင် ေည့်ြွင်းေမည်။
၁၁။

ဗဟိုထောင်စီြည်၊ ပြည်ထောင်စု လူငယ့်ဝန်ေမ်းေံြုံထငွေုိ

ထအာေ်ြါေိစ္စများအတွေ်

ြုးံ စွဲေမည်။
(ေ)

ထလ့ေျင့်ထေးဌာနများ၏ အြုးံ စေိတ်များနှင့်

ထလ့ေျင့်ထေး စခန်းများ၏အြုးံ

စေိတ်များြါဝင်ထြာ ဗဟိုထောင်စရ
ီ ုံးစေိတ်များေိုထြးပခင်း၊
(ခ)

ြင်တန်းတေ်ြူများအား ြင့ထ
် တာ်ထြာ ထောေ်ြ့ထ
ံ ငွများ ထြးြည့်အတွေ်
ေုနေ
် ျစေိတ်များေိုေျခံပခင်း၊ ေိပု့ ြင်

(ဂ)

လိုအြ်ြည်ဟုယူဆထြာ

အပခားအြုးံ စေိတ်များေို

နိုငင
် ံထတာ်ြမတေ၏

တင်ကေိုခွငပ့် ြုချေ်အေ ေျခံပခင်း။
၁၂။

ဗဟိုထောင်စီြည်၊ ထလာထလာဆယ် အြုးံ မလိုထြးြည့် မိမိ၏ ထငွများေို ပြည်ထောင်စု

ပမန်မာနိုငင
် ံထတာ် ဘဏ်၌ပြစ်ထစ၊ နိုငင
် ံထတာ်ြမတေ ြထဘာတူညီြည့် အပခားဘဏ် တခုခု၌
ပြစ်ထစ အြ်နေ
ှံ ားေမည်။
၁၃။

(၁)

ဗဟိုထောင်စီြည်၊

ဘဏ္ဍာထတာ်နှစ်၊

အြီးြီးမေုနဆ
် ုံးမီ၊

ထနာေ်လာမည့်

ဘဏ္ဍာထတာ်နှစ်အတွေ် မိမိ၏ ေ-ြုးံ ခန့်မှန်းထပခ ထငွစာေင်းေိ၊ု နိုငင
် ံထတာ်ြမတ၏
အခွငအ
့် မိန့် ေယူေန် တင်ြင
ွ ်းေမည်။ ေိပု့ ြင် ဗဟိုထောင်စီြည် အဆိုြါ ခန့်မှနး် ထပခ
ထငွစာေင်းများေို

ပြင်ဆင်ြည့်

ထနာေ်ေြ်ပြုလုြ်ထြာ

ခန့်မှန်းထပခထငွစာေင်း

များေို အခါအားထလျာ်စွာ ဆိုခြ
ဲ့ ည့် နည်းလမ်းအတိုင်း တင်ြင
ွ ်းနိုငြ
် ည်။
ြိ့ထ
ု ြာ် ဗဟိုထောင်စီြည်၊ မိမိအလုြ် စတင်လုြ်ေိုင်ြည့် ြဌမနှစ်နင
ှ ့် ြေ်ြေ်၍၊ အလုြ်
စတင်လုြ်ေိုင်ြည့်ထနေေ်မှ ေိုဘဏ္ဍာထတာ် နှစေ
် ုနဆ
် ုံးြည်အေိ ောလအြိုငး် အပခားအတွေ်
ခန့်မှနး် ထပခထငွစာေင်းေိ၊ု နိုငင
် ံထတာ်ြမတေံ လျင်ပမန်နိုင်ြမျှလျင်ပမန်စွာ တင်ြင
ွ ်းေမည်။

(၂)

ဗဟိုထောင်စီြည်၊ ဤြုေ်မအေ ခန့်မှနး် ထပခထငွစာေင်းတွင် ခွငပ့် ြုြည့် ထငွေေ်ြို၍
အေုနအ
် ေျမခံေ။

၁၄။

(၁)

ဗဟိုထောင်စီြည်၊ နိုငင
် ံထတာ်ြမတေ ဆင့်ဆိုြည့် ောလအြိုငး် အပခားအတွေ်
ထငွစာေင်များေို နိုငင
် ံထတာ်ြမတေံ ထြးြိေ
ု့ မည်။

(၂)

ဗဟိုထောင်စီြည် ေံြုံထငွစာေင်းများေို နိုငင
် ံထတာ်ြမတ၏ ြထဘာတူညီချေ်ပြင့်၊
နိုငင
် ံထတာ်စာေင်းစစ်ချုြ်ေ ပြဋ္ဌာန်းြည့် ြုံစံအတိုင်း ေားေှေ
ိ မည်။

(၃)

ဗဟိုထောင်စီ၏

ထငွစာေင်းများေို

ေိုထငွစာေင်များနှင့်ြတ်ြေ်ြည့်

နိုငင
် ံထတာ်စာေင်းစစ်ချုြ်ေ

စစ်ထဆးေမည်။

နိုငင
် ံထတာ်စာေင်းစစ်ချုြ်၏

အစီေင်ခစ
ံ ာေို

နိုငင
် ံထတာ်ြမတေံ တင်ြင
ွ ်းေမည်။
၁၅။

နိုငင
် ံထတာ်ြမတြည်၊ ဤအေ်ဥြထေြါေိစ္စများေို ထဆာင်ေွေေ
် န်အတွေ် နည်းဥြထေ

များပြုလုြ်နုင
ိ ်ြည်။
၁၆။

နိုငင
် ံထတာ်ြမတ၏ ကေီးသေြ်အုြ်ချုြ်ပခင်းေို လိုေ်နာလျေ်၊ ဗဟိုထောင်စီြည် ထအာေ်ြါ

ေိစအ
္စ ားလုံးအတွေပ် ြစ်ထစ၊

ေိစ္စတခုခုအတွေ်

ပြစ်ထစ၊

ဤအေ်ဥထြေနှင့်အညီပြစ်ထြာ

စည်းေမ်းဥြထေများ ပြုလုြ်နုင
ိ ်ြည်။
(ေ)

ဗဟိုထောင်စီ၏ မှုခင်းေိစ္စထဆာင်ေွေပ် ခင်နှင့် ဗဟိုထောင်စီ၏ အစည်းအထဝးများ
တွင် လိုေ်နာထဆာင်ေွေေ
် န် နည်းလမ်း၊

(ခ)

ဗဟိုထောင်စီအောေှိများနှင့် အမှုေမ်းစည်းခန့်ေားပခင်း၊ အလုြ်မေ
ှ ုတ်ြယ်ပခင်း၊
ေိုြူတို့၏ လစာနှင့် အမှုေမ်းစည်းေမ်းများေို ြတ်မှတ်ပခင်း၊

(ဂ)

ြုေ်မ ၄ အေ၊ ဗဟိုထောင်စီေ အမှုထဆာင်အြွဲ့နှင့် ထော်မီတီများြို့ အာဏာများ
လွှဲအြ်ပခင်း၊ ေိပု့ ြင်

(ဃ)

ဗဟိုထောင်စီအောေှိများနှင့် အမှုေမ်းများ၏ တာဝန်ဝတ်တေားများ၊ အလုြ်ဝတ်
တေားများေို ခွဲထဝချေားပခင်း။

၁၇။

ဤအေ်ဥြထေနှင့်အညီ ြထဘာရိုးပြင့် ပြုလုြ်ြည့်၊ ြိ့တ
ု ည်းမဟုတ် ပြုလုြ်ေန်သေံေွယ်

ြည့်အမှုတခုခုနှင့်ြတ်ြေ်၍ ဗဟိုထောင်စီအား၊ ြိ့တ
ု ည်းမဟုတ် ဗဟိုထောင်စီအြွဲ့ဝင် တဦးဦး
အား၊ ြိ့တ
ု ည်းမဟုတ် ဗဟိုထောင်စီအောေှိ တဦးဦးအား၊ ြိ့တ
ု ည်းမဟုတ် ဗဟိုထောင်စီ အမှုေမ်း
တဦးဦးအား၊ မည်ြည့်တေားခံမမှု၊ ောဇဝတ်မှု၊ ြိ့ုတည်းမဟုတ် အပခားအမှုအခင်းေိမ
ု ျှ တေားစွဲ
ဆိုပခင်းမပြုေ။
၁၈။

ဤအေ်ဥြထေပြင့် ဗဟိုထောင်စီအား ထြးအြ်ေားြည့် တာဝန်ဝတ်တေား တခုခုေို

ပြစ်ထစ၊ အလုြ်ဝတ်တေား တခုခုေိုပြစ်ထစ၊ ဗဟိုထောင်စီေထဆာင်ေွေ်ေန် ြျေ်ေွေ်ြည်ဟု
နိုငင
် ံထတာ်ြမတေ မည်ြည့်အချိန်၌မဆို ေင်ပမင်ြထဘာေေှိလျှင်၊ နိုငင
် ံထတာ်ြမတြည် ဗဟို
ပြည်ထောင်စု လူငယ့်ထေးော ဗဟိုထောင်စီထငွစာေင်းေားေှိပခင်းစည်းမျဉ်းဥြထေများေို၊ ပမန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း၊ ၁၉၅၄
ခု၊ အြိုင်း ၁၊ စာမျေ်နှာ ၂၆၆ တွင်ေုတ်ပြန်ထေျညာြည်။

ထောင်စေ
ီ ို ြျေ်ြိမး် နိုင်ြည်။ ယင်းြို့ ြျေ်ြိမး် ထြာအခါ၊ ပြည်ထောင်စု လူငယ်ဝန်ေမ်း
ေံြုံထငွမှ လေ်ေျန်ထငွများနှင့် ဗဟိုထောင်စီြိုင် ြစ္စည်းအားလုံးြည် နိုငင
် ံထတာ်အစိုးေ၌ တည်ေှိေ
မည်။

ဇယား။
ပြည်ထောင်စု လူငယ့်ထေးောဗဟိုထောင်စီတွင် ြါဝင်ေမည့်ြုဂ္ဂိုလ်များ။
[ြုေ်မ ၃ (၁)။]
ဦးထေ။
(၁)

နိုငင
် ံထတာ် တေားဝန်ကေီးချုြ်

(၂)

ပြည်ထောင်စု နိုငင
် ံထတာ်အစိုးေ ြညာထေးဌာနဝန်ကေီး

….

၁

(၃)

ပြည်ထောင်စု နိုငင
် ံထတာ်အစိုးေ ဘဏ္ဍာထေးဌာနဝန်ကေီး

….

၁

(၄)

ောေူးဝန် အြွဲ့ဥေ္ကဋ္ဌ

….

….

၁

(၅)

ေှမ်းပြည်နယ် အစိုးေေိုယ်စားလှယ်

….

….

၁

(၆)

ေချင်ပြည်နယ် အစိုးေေိုယ်စားလှယ်

….

….

၁

(၇)

ေေင်နီပြည်နယ် အစိုးေေိုယ်စားလှယ်

….

၁

(ဂ)

ေေင်ထေးောဌာေိုယ်စားလှယ်

….

….

၁

(၉)

ချင်းထေးောဌာန ေိယ
ု ်စားလှယ်

….

….

….

….

(၁၀) ပြည်ထောင်စု ပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ယူနေ်စေိုထော်မေှင် ေိယ
ု ်စား
လှယ်

….

….

….

၁

၁
၁

(၁၁) အမျိုးြားေိုယ်လေ်သေံ့ခုိင်ထေး ထောင်စီေိုယ်စားလှယ်

….

၁

(၁၂)

….

၁

(၁၃) ပြန်လည်ေူထောင်ထေးအြွဲ့ ေိယ
ု ်စားလှယ်

….

၁

(၁၄) ဘာြာပြန်စာထြအြင်း ေိယ
ု ်စားလှယ်

….

၁

အမျိုးြားေျန်းမာထေးထောင်စီ ေိယ
ု ်စားလှယ်

(၁၅) လူေူြညာထေးထောင်စီ ေိယ
ု ်စားလှယ်

….

၁

(၁၆) ေီမေ
ို ထေစီြညာပြန်ြွါးထေးအြင်း ေိယ
ု ်စားလှယ်

….

၁

(၁၇) ြညာထေးဌာန ညွှန်သေားထေးဝန်

….

….

၁

(၁၈) ထဆးဝါးေုြမှုဌာန ညွှန်သေားထေးဝန်

….

….

၁

(၁၉) ပြည်ြငူ့ ငိမ်းချမ်းထေး ဗဟိုထောင်စီကေီးမှ ဦးစီလျေ် ြွဲ့စည်းတည်
ထောင်ေားြည့် ပြည်ထောင်စု လူငယ်အြွဲ့များ၏ ေိယ
ု ်စားလှယ်
များြါဝင်ြ့ွဲ စည်းေားထြာ “ပြည်ထောင်စု လူငယ်အြွဲ့၏ ဗဟို
အလုြ်အမှုထဆာင်အြွဲ့”
ထြာ ေိယ
ု ်စားလှယ်

ေ

မိမိတိအ
ု့ ေဲမှ
….

ထေွးချယ်တင်ထပမြှောေ်
….

(၂၀) အေေ်ထြါ်ပြြါ အြွဲ့ဝင်များ စည်းထဝး၍ ဆုံးပြတ်ြည့်အတိုင်း၊

၁၈
၉

ြွဲ့စည်းအုြ်ချုြ်ြုံအထပခခံဥြထေတွင် “ေေင်နီပြည်နယ်” ဆိုြည့်စေားေြ်အစား၊ “ေယား ပြည်နယ်” ဆိုြည့်
စေားေြ်ေို၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အေ်ဥြထေအမှတ် ၆၂ အေ ေည့်ြွင်းြည်။

လူငယ်များကေီးြွါးထေးလုြ်ငန်းများနှင့်

ြေ်ဆိုင်ြည်ဟု

အြိ

အမှတ်ပြုပခင်း ခံေထြာ အြွဲ့အစည်းများမှ ေိယ
ု ်စားလှယ်တဦးစီ၊
ြိ့ေ
ု ာတွင်ေိုယ်စားလှယ် စုစုထြါင်းဦးထေမှာ ေိးု ဦးေေ် မြိုထစေ
….

….

….
အြွဲ့ဝင်စုစုထြါင်း

===============================

….

၄၅

