ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖုိ း ရး ကာင်စီ
∗

အြပည်ြပည်ဆင်
ိ ရာ ထရဝါဒ ဗဒ္ဓသာသနာြပုတက္ကသိလ် ဥပ ဒ

(နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖုိ း ရး ကာင်စဥ
ီ ပ ဒအမှတ် ၁၀/၉၈)
ရန်ကန် မို ့၊ ၁၃၆၀ ြပည့်ုနှစ်၊ တာ်သလင်းလြပည့် ကျာ် ၁၂ ရက်
(၁၉၉၈ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်)

နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီသည်

အာက်ပါ ဥပ ဒကိ

ြပ ာန်းလိက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နင
ှ ့် အဓိပာ္ပ ယ် ဖာ်ြပချက်

၁။

ဤဥပ ဒကိ အြပည်ြပည်ဆင်
ိ ရာ

ထရဝါဒ ဗဒ္ဓသာသနာြပုတက္ကသိလ် ဥပ ဒ ဟ

ခ တွင် စရမည်။
၂။

ဤဥပ ဒတွင် ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်

သက် ရာက် စရမည် (က)

ထရဝါဒတက္ကသိလ် ဆိသည်မာှ ဤဥပ ဒအရ တည် ထာင်သည့် အြပည်
ြပည်ဆိင်ရာ ထရဝါဒ ဗဒ္ဓသာသနာြပုတက္ကသိလ်ကိ ဆိသည်၊

(ခ)

သဝါဒစရိယအဖွဲ ့ ဆိသည်မာှ

ထရဝါဒတက္ကသိလ်၏

လပ်ငန်းများနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ သဝါဒချီးြမင့်နိင်ရန် ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းသည့် အြပည်ြပည်ဆိင်
ရာ ထရဝါဒဗဒ္ဓသာသနာြပုတက္ကသိလ် သဝါဒစရိယအဖွဲ ့ကိ ဆိသည်၊

∗

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်ြပန်တမ်း၊ အပိင်း ၁၊ အမှတ် ၃၉၊ အတွဲ (၅၁)၊ ၁၉၉၈ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၅)ရက်၊
စာမျက်နှာ ၆၂၂။
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(ဂ)

ကာင်စီ ဆိသည်မာှ

ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းသည့်

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ

ထရဝါဒ ဗဒ္ဓသာသနာြပုတက္ကသိလ် ကာင်စီကိ ဆိသည်။

အခန်း (၂)
ထရဝါဒတက္ကသိလ် တည် ထာင်ြခင်း

၃။

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ထရဝါဒ ဗဒ္ဓသာသနာြပုတက္ကသိလ်ကိ ဤဥပ ဒစတင်အာဏာ

တည်သည့် န ့မှစ၍ တည် ထာင်လိက်သည်။
၄။

ထရဝါဒတက္ကသိလ်သည် ဘွဲ ့၊ မဟာဘွဲ ့၊ ပါရဂူဘွဲ ့၊ ဒီပလိမာလက်မှတ်၊ အာင်လက်

မှတ်နှင့် ထရဝါဒတက္က သိလ်ပညာဆိင်ရာ ဂဏ်ထူး ဆာင်ဘွဲ ့များ ချီးြမင့်ခွင ရ့် ှိသည်။
၅။

ထရဝါဒတက္ကသိလ်သည် ကိယ်ပိင်အမည်၊ ကိယ်ပိင်တဆိပ်ြဖင့်

ဆာင်ရွက်ခွင ၊့်

စဉ်ဆက်မြပတ် ဆာင်ရွက်ပိင်ခွင ၊့် တရားစွဲဆိနိင်ခွင န့် ှင့် တရားစွဲဆိခနိင်ခွင ရ့် ှိ စရမည်။
၆။

ထရဝါဒတက္ကသိလ်သည်

ယင်း၏လက် အာက်ခ

ထရဝါဒဗဒ္ဓသာသနာြပု

ကာလိပ်၊ သိပ၊္ပ သင်တန်း ကျာင်းနှင့် တရားစခန်းများကိ လိအပ်သလိ ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်
နိင်သည်။

အခန်း (၃)
ထရဝါဒတက္ကသိလ်၏ ရည်မန
ှ း် ချက်များ

၇။

ထရဝါဒတက္ကသိလ်၏ ရည်မှန်းချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည် (က) စစ်မှန် သာ

ထရဝါဒဗဒ္ဓသာသနာ တာ်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလးတွင် ြပနပ့် ွား စ

ရန်၊
(ခ)

သဂါယနာ ြခာက်တန်တင်

ထရဝါဒပိဋကတ်စာ ပများကိ မူရင်းအတိင်း

သင်ယူခွင ရ့် ရှိ ပီး လိက်နာကျင သ
့် းနိင် စရန်၊
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(ဂ)

အကသိလ်ြဖစ် စမည့် ဒစရိက်မများကိ သိရှိ ရှာင် ကဉ်၍ ကသိလ်ြဖစ် စမည့်
သစရိက်မများကိ သိရှိြဖည့်ဆည်းကျင သ
့် းနိင် စရန်၊

(ဃ) ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလးတွင် ြဗဟ္မစိရ်တရားထွန်းကား၍

ငိမး် ချမ်းသာယာသည့်

လူ ့ ဘာင် လာက ကီး ြဖစ်လာနိင် စရန်၊
(င)

ပရိယတ္တ ိဆိင်ရာ ပိဋကတ်စာ ပက မ်းကျင်နှ ့စပ်၍ ပဋိပတ္တ ိဆိင်ရာ အကျင ့်
သီလြပည့်စ သာ သာသနာြပုပဂ္ဂိုလ်များ တိးပွားလာ စရန်။

အခန်း (၄)
သဝါဒစရိယအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် လပ်ငန်းတာဝန်များ

၈။

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ

ထရဝါဒဗဒ္ဓသာသနာြပုတက္ကသိလ်

အာက်ပါပဂ္ဂိုလ်များြဖင့် ဖွဲ ့စည်းသည် (က) ဥက္က

ဥက္က

နိင်င တာ် သဃမဟာနာယကအဖွဲ ့
(ခ)

အကျိုး တာ် ဆာင်

ဒတိယဥက္က

နိင်င တာ် သဃမဟာနာယကအဖွဲ ့
(ဂ)

ဒတိယဥက္က

၆ ပါး

အဖွဲ ့ဝင်

နိင်င တာ် သဃမဟာနာယကအဖွဲ ့
(ဃ) နိင်င တာ် ပရိယတ္တ ိသာသနာ့တက္ကသိလ်

အဖွဲ ့ဝင်

အပ်ချုပ် ရး ဗဟိအဖွဲ ့ဝင်ြဖစ် ပီး နိင်င တာ်
သဃမဟာနာယကအဖွဲ ့ဝင်လည်းြဖစ် သာ
ဆရာ တာ် ၃ ပါး
(င)

နာယကချုပ်

အဖွဲ ့ဝင်

နိင်င တာ် ပရိယတ္တ ိသာသနာ့တက္ကသိလ်
(ရန်ကန် မို ့)
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သဝါဒစရိယအဖွဲ ့ကိ

(စ)

နာယကချုပ်

အဖွဲ ့ဝင်

နိင်င တာ် ပရိယတ္တ ိသာသနာ့တက္ကသိလ်
(မန္တ လး မို ့)
(ဆ) အဓိပတိ

အဖွဲ ့ဝင်

ကမ္ဘာ့ဗဒ္ဓတက္ကသိလ် (စစ်ကိင်း မို ့)
(ဇ)

ပါ မာက္ခချုပ်

အဖွဲ ့ဝင်

ကမ္ဘာ့ဗဒ္ဓတက္ကသိလ် (စစ်ကိင်း မို ့)
(ဈ)

သာသနာ ရးဝန် ကီးဌာနက တာဝန်

အဖွဲ ့ဝင်

ပးအပ် သာ ဆရာ တာ် ၄ ပါး
(ည) သာသနာ ရးဝန် ကီးဌာနက တာဝန်

အတွင်း ရးမှူး

ပးအပ် သာ ဆရာ တာ်
(ဋ)

သာသနာ ရးဝန် ကီးဌာနက တာဝန်
ပးအပ် သာ ဆရာ တာ်

၉။

တွဖ
ဲ က်
အတွင်း ရးမှူး

သဝါဒါစရိယအဖွဲ ့၏ လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည် (က)

ထရဝါဒတက္ကသိလ် ပညာ ရးကိ

ထရဝါဒပိဋကတ် တာ်နှင့်အညီ ြဖစ် စ

ရန် ကပ်မတ်၍ သဝါဒချီးြမင့်ြခင်း၊
(ခ)

ထရဝါဒတက္ကသိလ်၏ ပညာသင် ကားပိ ့ချသူများ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ တိးတက်
လာ စရန် သဝါဒချီးြမင့်ြခင်း၊

(ဂ)
၁၀။

(က)

ကာင်စီအား လိအပ်သည့် သဝါဒချီးြမင့်ြခင်း။
သဝါဒါစရိယအဖွဲ ့၏ ဥက္က နှင့် ဒတိယဥက္က တိ ့သည်

ထရဝါဒတက္ကသိလ်

၏ အဓိပတိနင
ှ ့် ဒတိယအဓိပတိတိ ့ ြဖစ် ကသည်၊
(ခ)

ထရဝါဒတက္ကသိလ် အဓိပတိသည် ဘွဲ ့၊ မဟာဘွဲ ့နှင့် ပါရဂူဘွဲ ့များကိ ချီးြမင့်
အပ်နှင်းရမည်။
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အခန်း (၅)
ကာင်စဖ
ီ ဲွ ့စည်းြခင်းနှင့် လပ်ငန်းတာဝန်များ

၁၁။

အစိးရသည်

ထရဝါဒတက္ကသိလ်၏ ရည်မှန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ

ထရဝါဒ ဗဒ္ဓသာသနာြပုတက္ကသိလ် ကာင်စီကိ

အာက်ပါပဂ္ဂိုလ်များြဖင့် ဖွဲ ့စည်းရမည် (က) ဝန် ကီး

ဥက္က

သာသနာ ရးဝန် ကီးဌာန
(ခ)

ထရဝါဒတက္ကသိလ်မှ ပါ မာက္ခချုပ်

အဖွဲ ့ဝင်

ဒတိယပါ မာက္ခချုပ်နှင့် မဟာဌာနမှူးများ
(ဂ)

သက်ဆင်
ိ ရာ အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများမှ

အဖွဲ ့ဝင်

ပဂ္ဂိုလ်များ
(ဃ) သာသနာ ရးဝန် ကီးဌာနက တာဝန် ပးအပ်

အဖွဲ ့ဝင်

လူပဂ္ဂိုလ်ပညာရှင်များ
(င)

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်

အတွင်း ရးမှူး

သာသနာ တာ်ထွန်းကားြပနပ့် ွား ရးဦးစီးဌာန
၁၂။

အစိးရသည် လိအပ်လ င် ကာင်စီ၏ ဒတိယဥက္က နှင့် တွဲဖက်အတွင်း ရးမှူးတိ ့ကိ

သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။
၁၃။

အစိးရဝန်ထမ်းမဟတ် သာ ကာင်စဝ
ီ င်သည် ကာင်စီက သတ်မှတ်သည့် ချီးြမင့် ငွ

ကိ ခစားခွင ရ့် ှိသည်။
၁၄။

ကာင်စီ၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင မ့် ျားမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည် (က)

သဝါဒစရိယအဖွဲ ့ထမှ အခါအား လျာ်စွာ သဝါဒခယူြခင်း၊

(ခ)

ထရဝါဒတက္ကသိလ် ပညာ ရးဆိင်ရာ မူဝါဒချမှတ်ြခင်း၊

(ဂ)

ထရဝါဒတက္ကသိလ်၏

ရည်မှန်းချက်များ

ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းများကိ သတ်မှတ်ြခင်း၊
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အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်

(ဃ)

ထရဝါဒတက္ကသိလ် ပညာ ရးနှင့် သက်ဆင်
ိ သည့် သ တသနလပ်ငန်းများ
ဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ြခင်း၊

(င)

ထရဝါဒတက္ကသိလ်က အပ်နှင်းမည့် ဘွဲ ့၊ မဟာဘွဲ ့၊ ပါရဂူဘွဲ ့၊ ဒီပလိမာလက်
မှတ်၊ အာင်လက်မှတန
် ှင့် ထရဝါဒတက္ကသိလ် ပညာဆိင်ရာ ဂဏ်ထူး ဆာင်
ဘွဲ ့များ သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် အပ်နင
ှ း် ြခင်း၊

(စ)

ထရဝါဒတက္ကသိလ်တွင်

လက်ခသင် ကားမည့်

သင်တန်းသားဦး ရ

သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဆ)

ထရဝါဒတက္ကသိလ်ဝင်ခွင ့် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ြခင်း၊

(ဇ)

ထရဝါဒတက္ကသိလ်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်မည့် ဆရာများ၏ အရည်
အချင်း သတ်မှတ်ြခင်း၊

(ဈ)

ထရဝါဒတက္ကသိလ် စာ မးပွဲများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညန် ကားြခင်း၊

(ည)

ထရဝါဒတက္ကသိလ်၏ ပညာသင်ဆ၊ ပညာရပ်ဆိင်ရာ ထူးခ န်ဆများကိ
သတ်မှတ်ြခင်း၊

(ဋ)

ထရဝါဒတက္ကသိလ်၏ စီမခနခ့် ွဲ ရးလပ်ငန်းကိ ကီး ကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊

(ဌ)

ထရဝါဒတက္ကသိလ်အတွက် လိအပ် သာ ဝန်ထမ်းဖွဲ ့စည်းပကိ သတ်မှတ်
ြခင်းနှင့် လိအပ် သာ အရာထမ်းများကိ ခနထ
့် ားြခင်း၊

(ဍ)

ထရဝါဒတက္ကသိလ်

ပါ မာက္ခချုပ်၏

တာဝန်နှင့်

လပ်ပိင်ခွင မ့် ျားကိ

သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဎ)

လက် အာက်ခ ထရဝါဒဗဒ္ဓသာသနာြပု ကာလိပ၊် သိပ၊္ပ သင်တန်း ကျာင်း
နှင့် တရားစခန်းများကိ ကီး ကပ်ကွပက
် ြဲ ခင်း၊

(ဏ) လိအပ် သာ က မ်းကျင်မအကူအညီနှင့် အြခားအကူအညီများကိ အစိးရဌာန၊
အဖွဲ ့အစည်းများ၊ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပအဖွဲ ့အစည်းများ၊ ပဂ္ဂိုလ်များထမှ ရယူ
ြခင်း။
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အခန်း (၆)
ပညာ ရးအဖွဲ ့နှင့် စီမခနခ့် ဲွ ရးအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းြခင်း

၁၅။

ထရဝါဒတက္ကသိလ်၏

တာဝန်များကိ ထိ ရာက်စွာ

ပညာသင် ကား ရးလပ်ငန်းနှင့်
ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

စီမခနခ့် ွဲ ရးလပ်ငန်း

ကာင်စီသည်

အာက်ပါအဖွဲ ့များကိ

သင့် လျာ် သာ ပဂ္ဂိုလ်များြဖင့် ဖွဲ ့စည်းရမည် -

၁၆။

(က)

ထရဝါဒတက္ကသိလ် ပညာ ရးအဖွဲ ့၊

(ခ)

ထရဝါဒတက္ကသိလ် စီမခနခ့် ွဲ ရးအဖွဲ ့။

ကာင်စီသည် ထရဝါဒတက္ကသိလ် ပညာ ရးအဖွဲ ့နှင့် ထရဝါဒတက္က သိလ် စီမခနခ့် ွဲ

ရးအဖွဲ ့တိ ့၏ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။
၁၇။

ထရဝါဒတက္ကသိလ် ပညာ ရးအဖွဲ ့နှင့်

ထရဝါဒတက္ကသိလ် စီမခနခ့် ွဲ ရးအဖွဲ ့များ

တွင် ပါဝင် သာ အစိးရဝန်ထမ်းမဟတ်သည့် အဖွဲ ့ဝင်သည်

ကာင်စီက သတ်မှတ်သည့်

ချီးြမင့် ငွကိ ခစားခွင ရ့် ှိသည်။

အခန်း (၇)
ဘ

၁၈။

ာ ရး

ထရဝါဒတက္ကသိလ်၏ ကန်ကျစရိတ်များကိ နိင်င တာ်၏ ဘ

ာ ငွမှ ကျခသးစွဲရ

မည်။
၁၉။

ထရဝါဒတက္ကသိလ်သည် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ အလှူရှင်များထမှ အလှူ ငွများ၊

ပစ္စည်းများနှင့် အြခားအကူအညီများကိ လက်ခနိင်သည်။
၂၀။

ထရဝါဒတက္ကသိလ်သည် ရ ငွနှင့် သး ငွများကိ တည်ဆဲဘ

ာ ရး စည်းမျဉ်း၊

စည်းကမ်း၊ ညန် ကားချက်များနှင့်အညီ လက်ခြခင်း၊ သးစွဲြခင်းနှင့် စာရင်းထိန်းသိမ်းထားရှိ
ြခင်းြပုရမည်။
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အခန်း (၈)
အ ထွ ထွ

၂၁။

ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် (က) သာသနာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်
နည်းများကိ အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။
(ခ)

ကာင်စီနှင့်

သာသနာ ရးဝန် ကီးဌာနတိ ့သည်

လိအပ် သာ

အမိနန့် ှင့်

ညန် ကားချက်များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။

(ပ)
သန်း ရ
ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး
ဥက္က
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီ
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