ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း
(၂၀၁၆)

(၁၅-၁-၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း ႏွစ္ပတ္လည္
အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳသည္။

မာတိကာ
အခန္း

အေၾကာင္းအရာ

စာမ်က္ႏွာ

၁။

အမည္ႏွင့္အဓိပၸါယ္ေဖၚျပခ်က္

၃

၂။

အသင္း၏သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္

၅

၃။

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၆

၄။

အသင္း၏အမွတ္တံဆိပ္၊ အလံ၊ ႐ံုးတံဆိပ္ႏွင့္တည္ေနရာ

၉

၅။

အသင္းဝင္ျဖစ္ျခင္း၊ တာဝန္ႏွင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊

၁၄

ႏႈတ္ထြက္ျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္း
၆။

အသင္း၏အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းပံု၊ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

၂၀

၇။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းျပင္ဆင္ျခင္း

၃၇

၈။

အေထြေထြ

၃၈

3
အခန္း (၁)
အမည္ႏွင့္အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္
၁။

အမည္
အသင္း၏အမည္ကို “ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း” ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။

ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းတြင္ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖၚျပပါ
အတိုင္း အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေစရမည္။
(က)

“အသင္း” ဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္းကုိ ဆုိလုိသည္။

(ခ)

“တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အသင္း”
ဆုိသည္မွာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအလုိက္

ဤအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ

ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဆရာ၀န္အသင္းကုိ ဆုိလုိသည္။
(ဂ)

“လုပ္ငန္းအဖြဲ႕”

ဆိုသည္မွာ

အသင္း၏လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အလိုက္

ဖြဲ႕စည္းထားရွိေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အသီးသီးကို ဆိုလိုသည္။
(ဃ)

“အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕” ဆိုသည္မွာ အသင္း၏ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိႀကီးၾကပ္ရန္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္
အဖြဲ႕မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ တာ၀န္ေပးအပ္ထားေသာအဖြဲ႕ကုိ ဆုိလုိသည္။

(င)

“ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕” ဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာအထူးျပဳဘာသာရပ္
အလိုက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းဝင္

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္

ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အသီးသီးကို ဆိုလိုသည္။
(စ)

“ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀း” (Annual General Meeting)
ဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း (ဗဟို) မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္
ျမန္မာႏို္င္ငံတဝန္းလံုးရွိ

အသင္းဝင္မ်ားအားလံုး

ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္

ေသာ လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္ရာအစည္းအေ၀းကုိ ဆုိလုိသည္။

4
(ဆ)

“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္ညီလာခံ” ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း
(ဗဟို) မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ျမန္မာႏို္င္ငံတဝန္းလံုးရွိ အသင္းဝင္မ်ား
အားလံုး ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ေဆးပညာရပ္ဆုိင္ရာ
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ဆိုလိုသည္။

(ဇ)

“ဘာသာရပ္ညီလာခံ” ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း (ဗဟို)
၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိေသာ ဘာသာရပ္အဖြဲ႕မ်ားမွ
ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ညီလာခံကို ဆိုလိုသည္။

(စ်)

“ႏိုင္ငံတကာညီလာခံ”
အသင္းမ်ားမွ

ဆိုသည္မွာ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေဆးပညာရွင္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္သည့္

ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ညီလာခံကို ဆိုလိုသည္။

အစည္းအေဝးႏွင့္

5
အခန္း (၂)
အသင္း၏သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္
၃။

အသင္း၏သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ (က)

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ

ေဆးပညာဘြဲ႕ရၿပီးသူ

ႏိုင္ငံသားဆရာ၀န္မ်ား

ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာေပါင္းစည္း၍ ဆရာ၀န္ထုတစ္ရပ္လံုးကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီး
“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း” အမည္နာမျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္၊
(ခ)

အသင္းအဖြဲ႔မ်ား

ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္အညီ

ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရွိေသာ

ဆရာဝန္ထုကိုယ္စားျပဳ ပညာရွင္အသင္း ျဖစ္ေစရန္၊
(ဂ)

ေခတ္မီတုိးတက္ေနေသာ ေဆးပညာဗဟုသုတမ်ား ျပန္႔ပြားေရး၊ အရည္
အေသြးျမင့္မားေသာ

ေဆးကုသမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး

က႑တုိ႔တြင္ တစ္တပ္တစ္အားပါ၀င္ၿပီး စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္၊
(ဃ)

ဆရာ၀န္မ်ား၏ က်င့္၀တ္သိကၡာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ျမင့္မားေစရန္၊

(င)

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္

ျပည္သူလူထုက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ

ျပည့္မီေစရန္ ကုိယ္က်ဳိးမဖက္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ
ျပည္သူလူထုအက်ဳိးျပဳ ေဆးညာရွင္အသင္းႀကီးအျဖစ္ ထာ၀စဥ္ရပ္တည္
သြားရန္၊
(စ)

အသင္းသည္ ဘ႑ာေငြအမွီအခိုကင္းေသာ ရပ္တည္မႈအတြက္ တည္ဆဲ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ

တရားဝင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ရန္ပံုေငြ

ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျပဳလုပ္ရန္၊
(ဆ)

အသင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
သေဘာထားမ်ားအား အႀကံျပဳတင္ျပေဆြးေႏြးရန္၊

(ဇ)

အသင္းဝင္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို တရားမွ်တစြာ စည္းကမ္းနည္းလမ္း
ႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္။

6
အခန္း (၃)
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
၄။

အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ (က)

တုိးတက္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ ေဆးပညာဗဟုသုတႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ
မ်ားကုိ ဆရာ၀န္ထုအတြင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္ပညာေပး ျဖန္႔ျဖဴး
သြားရန္၊

(ခ)

ဆရာ၀န္မ်ား၏

ေဆးကုသမႈအရည္အေသြးကုိ

ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္းျဖင့္

ျပည္သူလူထုအား ေဆးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာ
ေစရန္၊
(ဂ)

ဆရာဝန္မ်ား၏က်င့္ဝတ္မ်ားကို လိုက္နာေစာင့္စည္းေရးအတြက္ ပညာေပး
စည္း႐ံုးျခင္းျဖင့္ ေဆးေလာက၏ဂုဏ္သိကၡာကို ျမႇင့္တင္ရန္၊

(ဃ)

ေဆးသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊

(င)

ဆရာ၀န္မ်ား၏

စည္းလံုးခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊

အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊

အခ်င္းခ်င္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေလ့အထမ်ား
ေလ့က်င့္ေမြးျမဴေပးရန္၊
(စ)

မ်ဳိးဆက္သစ္ဆရာ၀န္မ်ားအား

ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္

ေျမ

ေတာင္ေျမႇာက္ေပးရန္၊
(ဆ)

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးက႑တြင္ အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္
တြဲ၍ က်ရာအခန္းမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊

(ဇ)

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းေဆးပညာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္
ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ
ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

နည္းပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္

7
၅။

အသင္း၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ (က)

အသင္း၏အစဥ္အလာ၊ အေမြအႏွစ္၊ ဂုဏ္သိကၡာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း
လ်က္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ အသင္းအျဖစ္အစဥ္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး
ေဆာင္ရြက္ရန္၊

(ခ)

အသင္း၏သမိုင္းေၾကာင္းကို

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္

အလို႔ငွာ

စံနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လက္ဆင့္ကမ္း
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(ဂ)

လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကို စံနစ္တက် ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္သြားရန္၊

(ဃ)

ဆရာဝန္တိုင္း အသင္းဝင္ျဖစ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ စည္း႐ံုးေဆာင္ ရြက္ရန္၊

(င)

ႏိုင္ငံအႏွံ႔ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္
အသင္းမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈ အရည္အခ်င္းမ်ား တုိးတက္ေရးအတြက္ မူ၀ါဒႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ထားရွိ က်င့္သံုးရန္၊

(စ)

ေဆးေလာက၏ ဂုဏ္သိကၡာတိုးတက္ျမင့္မားေရး ဆရာ၀န္မ်ား၏က်င့္၀တ္
ႏွင့္အညီ ျပဳမူေနထိုင္ေရးတို႔အတြက္ ပညာေပးစည္း႐ံုးျခင္း၊ ေလ့က်င့္
သင္ၾကားေပးျခင္း၊ လမ္းညႊန္ကူညီေပးျခင္း၊ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊

(ဆ)

အသင္း၏ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေရးဆြဲ
ျပဌာန္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊

(ဇ)

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္
မ်ားႏွင့္

ေဒသတြင္းေဆးပညာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊

ေဆးပညာရွင္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

အျပန္အလွန္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(စ်)

ဆရာ၀န္မ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆးပညာသင္ၾကားေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္
ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္၊ (Accreditation)
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(ည)

ေဆးပညာျမင့္မားေရးကိုရည္ရြယ္၍ ေဆးသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို အား
ေပးကူညီျခင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊

(ဋ)

အသင္းဝင္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ရန္၊

(ဌ)

ေဆးပညာဗဟုသုတ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ေဆးပညာဂ်ာနယ္မ်ား၊ သတင္း
လႊာမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ ပိုစတာမ်ား၊ လက္ကမ္းစာ
ေစာင္မ်ားကို ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိသြားရန္၊

(ဍ)

အသင္းဝင္မ်ားအၾကား မိသားစုစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ရန္၊

(ဎ)

ဦးစားေပးျပည္သူ႔က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

အေရးေပၚက်န္းမာေရး

ျပႆနာမ်ားတြင္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊
(ဏ)

အသင္း၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အျပဳသေဘာျဖင့္ တင္ျပအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ကို အမ်ားစုသေဘာတူညီမႈျဖင့္ လက္ခံေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

(တ)

အသင္း၏ဖြဲ႕စည္းပံုအဆင့္ဆင့္ႏွင့္

စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းစနစ္မ်ားကို

အခါ

အားေလ်ာ္စြာ လိုအပ္ပါက အမ်ားဆႏၵသေဘာထားအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
က်င့္သံုးသြားရန္။
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အခန္း (၄)
အသင္း၏အမွတ္တံဆိပ္၊ အလံ၊ ႐ံုးတံဆိပ္ႏွင့္တည္ေနရာ
၆။

အသင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္၊ အလံႏွင့္႐ံုးတံဆိပ္ကို တရားဝင္ျပဌာန္း

သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ေအာက္ေဖၚျပပါအတိုင္း သတ္မွတ္ပါသည္ (က)
		

အသင္း၏အမွတ္တံဆိပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ (၁)

အသင္း၏

အမွတ္တံဆိပ္သည္

ဘဲဥပံုေထာင္လုိက္သဏၭာန္ရွိ

ရမည္။
		

(၂)

အလယ္ဗဟုိခ်က္မတြင္

ေဆးေတာင္ေ၀ွးကုိ

ႏွစ္ပတ္ခြဲပတ္ေန

ေသာ ေႁမြတစ္ေကာင္ရွိရမည္။ ယင္းေႁမြ၏ ေခါင္းႏွင့္အၿမီးသည္
လက္ယာဘက္သုိ႔ လွည့္ေနရမည္။
		

(၃)

ယင္းေတာင္ေ၀ွးႏွင့္ေႁမြကုိ

၀ုိင္းရံထားေသာ

ဘဲဥပံုႏွစ္ထပ္မ်ဥ္း

ၾကားတြင္ MYANMAR MEDICAL ASSOCIATION ဟူေသာ
စာလံုးပါရွိရမည္။

ယင္းႏွစ္ထပ္မ်ဥ္းကုိ

စပါးႏွံ၀ုိင္းရံထားမည္ျဖစ္ၿပီး

တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္

အ၀ါေရာင္ေအာက္ခံျဖစ္ရမည္။

ဘဲဥပံုထိပ္တြင္ ေရွ႕သုိ႔မ်က္ႏွာမူေနေသာ ျခေသၤ့ပံုရွိၿပီး ဘဲဥပံု
ေအာက္ေျခတစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္ ေဘးတုိက္ျမင္ရေသာျခေသၤ့
တစ္ေကာင္စီပါရွိရမည္။
		

(၄)

တံဆိပ္၏ေအာက္ေျခတြင္ စာရြက္ေခါက္ပံုသဏၭာန္ႏွစ္ထပ္မ်ဥ္းပါ
ရွိၿပီး ယင္းႏွစ္ထပ္မ်ဥ္းၾကားတြင္ “အာေရာဂ်” “ပရမာ” “လာဘာ”
ဟူေသာ စာတမ္းပါရွိရမည္။

		

(၅)

တံဆိပ္အမွတ္အသားအေရာင္သည္ အ၀ါေရာင္ျဖစ္ၿပီး အနက္
ေရာင္မ်ဥ္းသားျဖစ္သည္။ တံဆိပ္တစ္ခုလံုး၏ ေက်ာဖက္ေနာက္ခံ
အေရာင္သည္ အနီေရာင္ေလးေထာင့္ေနာက္ခံ ျဖစ္သည္။
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(ခ)

အသင္း၏အလံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ -

		

(၁)

အလ်ား ၄ ေပခြဲ၊ အနံ ၂ ေပခြဲ႐ွိေသာ မိုးျပာႏုေရာင္ပိတ္ထည္၊

		

(၂)

အလယ္တည့္တည့္တြင္ ထင္႐ွားေပၚလြင္ေသာ အသင္းတံဆိပ္
ပါ႐ွိရန္၊

		

(၃)

ညီလာခံမ်ားက်င္းပရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအစည္းအ
ေ၀းမ်ား က်င္းပရာတြင္လည္းေကာင္း အသင္းအလံကို တရား၀င္
အသံုးျပဳခြင့္႐ွိသည္။

(ဂ)
		

အသင္း၏႐ံုးတံဆိပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ (၁)

အသင္း၏႐ံုးတံဆိပ္သည္

အခ်င္းႏွစ္လက္မရွိေသာ

ႏွစ္ထပ္

စက္၀ုိင္းျဖစ္၍ ယင္းႏွစ္ထပ္မ်ဥ္းၾကားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္
အသင္း (ဗဟုိ/တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္ နယ္/ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ/
ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္) စသည္ျဖင့္ပါရွိရမည္။
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(၂)

စက္၀ုိင္း၏အလယ္တြင္ ေန႔စြဲႏွင့္စာအမွတ္ ပါရွိရမည္။

(၃)

႐ံုးတံဆိပ္သည္ အျဖဴခံအနက္မ်ဥ္း ျဖစ္ရမည္။

(၄)

စက္၀ုိင္းတံဆိပ္ကုိ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ႏွစ္မ်ဳိး ေရးသားႏိုင္သည္။

		 (၅)

ဥကၠ႒ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတုိ႔၏ တံဆိပ္တံုးကုိ ဗဟုိအလုပ္
အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

၇။

အသင္း၏ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ႐ံုးတံဆိပ္အသံုးျပဳျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္

ရြက္ရမည္ (က)
		

အသင္း၏အမွတ္တံဆိပ္ အသံုးျပဳျခင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၏

အမွတ္တံဆိပ္ကုိ

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္သံုးစြဲရမည္။
		

(၂)

အသင္းအမွတ္တံဆိပ္ကုိ ရင္ထုိး၊ ပုိစတာ၊ ဆုိင္းဘုတ္၊ တံဆိပ္
အမွတ္အသားျပဳလုပ္၍ သံုးစြဲခြင့္ရွိသည္။

		

(၃)

အသင္း၏အမွတ္တံဆိပ္ကုိ

အသင္းမ်ား၊

အသင္း၀င္မ်ားမွလြဲ၍

မည္သူမွ် တပ္ဆင္သံုးစြဲခြင့္မရွိေစရ၊
		

(၄)

တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္
အသင္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားသည္ အသင္းအမွတ္
တံဆိပ္၏ေအာက္ေျခတြင္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕၊ ဘာသာရပ္အမည္နာမ
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တပ္ဆင္ေရးသား၍ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အျခားမူကြဲပံုစံ ျပဳလုပ္သံုးစြဲ
ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။
		

(၅)

အသင္း၏အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ထုိက္တန္သည့္ေနရာတြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ျခင္း၊
တပ္ဆင္ခ်ိတ္ဆြဲျခင္း
ဂုဏ္က်က္သေရကုိ

ျပဳလုပ္ရမည္။

အသင္း၏ေပၚလြင္မႈႏွင့္

ညႇိဳးႏြမ္းဖံုးလႊမ္းေစမည့္

ျပင္ဆင္ထားရွိမႈကုိ

လံုး၀ ခြင့္မျပဳရ။
		

(၆)

အသင္း၏အမွတ္တံဆိပ္ကုိ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ ခုိးယူကူးခ်ျခင္း၊
ယုတ္ညံ့ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းေတ႔ြရွိပါက အသင္းမွတရားစြဲဆုိပုိင္ခြင့္
ရွိေစရမည္။

		

(၇)

အသင္း၏အမွတ္တံဆိပ္ကုိ

စီးပြားေရးအလုိ႔ငွာ

ေၾကာ္ျငာျခင္း၊

ေရာင္းခ်ျခင္း၊ စုိက္ထူျခင္းမျပဳလုပ္ရ။
		

(၈)

အသင္း၏အမွတ္တံဆိပ္ကိုအသံုးျပဳ၍

အမွတ္တရလက္ေဆာင္

ပစၥည္းမ်ားျပဳလုပ္လုိပါက အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ထံ တင္ျပသေဘာ
တူညီမႈ ရယူရမည္။
		

(၉)

ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ အသင္းအမွတ္
တံဆိပ္၏ ေအာက္ေျခတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏
အမည္ကိုေရးသား၍

အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္

အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ဘာသာရပ္လကၡဏာသေကၤတမ်ားထား႐ွိ အသံုးျပဳလိုပါက သက္
ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားမွ

အမ်ားသေဘာတူဆံုးျဖတ္၍

ဗဟိုအလုပ္အမႈ

ေဆာင္အဖြဲ႕သို႔တင္ျပ၍ သံုးစြဲခြင့္႐ွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အသင္းအမွတ္
တံဆိပ္ကို ဝဲဖက္တြင္ထား၍ ယွဥ္တြဲအသံုးျပဳရမည္။
(ခ)
		

အသင္း၏႐ံုးတံဆိပ္ကိုအသံုးျပဳျခင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ (၁)

အသင္း၏႐ံုးတံဆိပ္ကုိ မူပုိင္အျဖစ္ တစ္ခုတည္း ထားရွိသံုးစြဲရမည္။
ကုိယ္ပြားမရွိေစရ။

		

(၂)

႐ံုးတံဆိပ္ကုိ ႐ံုးအဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူအရာရွိမွ လံုၿခံဳစြာထိန္းသိမ္းထားရွိရ
မည္။
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(၃)

႐ံုးတံဆိပ္ကုိ ႐ံုးစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စာေပးစာယူလုပ္ငန္းမ်ား
တြင္

စနစ္တက်သံုးစြဲရမည္။

သတ္မွတ္ထားေသာကိစၥမ်ားမွအပ

အလြဲသံုးစားမျပဳရ။
		

(၄)

မထင္ရွားျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းရွိပါက အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သုိ႔
ခ်က္ျခင္းတင္ျပ အစီရင္ခံရမည္။

		

(၅)

တံဆိပ္အား ဆင္တူယုိးမွားကူးယူျခင္း၊ ခုိးယူျခင္းေတြ႕ရွိပါက တရား
ဥပေဒအရ တရားစြဲဆုိခြင့္ရွိသည္။

		

(၆)

တံဆိပ္႐ုိက္ႏွိပ္ၿပီးတုိင္း လက္မွတ္ႏွင့္ေန႔စြဲကုိ ထည့္သြင္းရမည္။

		

(၇)

အသင္း႐ံုးတံဆိပ္နမူနာကုိ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။

၈။

အသင္း၏တည္ေနရာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ (က)

အသင္း၏ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တုိ႔၏ အေဆာက္
အအံုတို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ (သုိ႔မဟုတ္) ေနာင္အခါထားရွိမည့္ ဌာနခ်ဳပ္
အေဆာက္အအံုတည္ရွိရာၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိရမည္။

(ခ)

တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ/ ခရိုင္အသင္းမ်ားသည္
သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမရွိ အခ်က္အခ်ာက်ေသာၿမိဳ႕တြင္ရွိရမည္။

(ဂ)

ၿမိဳ႕နယ္အသင္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕တြင္ရွိရမည္။

(ဃ)

အသင္းပုိင္ေျမေနရာ အေဆာက္အအံုမရွိေသးပါက အလုပ္အမႈေဆာင္
အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာေနရာတြင္ ယာယီ
ထားရွိႏိုင္သည္။

(င)

အသင္းတည္ေနရာ

အေဆာက္အအံုတြင္

အသင္း၏အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္

အသင္းစာတန္းပါရွိရမည္။
(စ)

မိမိအသင္း၏တည္ေနရာႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာကုိ အသင္း၀င္အားလံုး
သိရွိေစရန္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

(ဆ)

အသင္း၏တည္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ပါက ထပ္ဆင့္အေၾကာင္းၾကားရမည္။

(ဇ)

အသင္း၏တည္ေနရာ၊

အေဆာက္အအံု၊

အဆင္အျပင္အခင္းအက်င္း၊

ဖြဲ႕စည္းပံုအားလံုးသည္ အသင္း၏ဂုဏ္က်က္သေရကုိ ေဖာ္ညႊန္းရမည္။
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အခန္း (၅)
အသင္းဝင္ျဖစ္ျခင္း၊တာဝန္ႏွင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ႏႈတ္ထြက္ျခင္း၊ရပ္စဲျခင္း
၉။

အသင္းကို ေအာက္ေဖၚျပပါအသင္းဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္ (က)

အသင္း၀င္
(၁)

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီမွ အသိအမွတ္ျပဳဆရာဝန္
မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ (Myanmar Medical Council Registration)
လက္ဝယ္ရွိသူတိုင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အသင္းဝင္အျဖစ္
ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။

(၂)

အသင္းဝင္တစ္ဦး သိရွိလိုက္နာရမည့္ကတိသစၥာကို လုိက္နာေဆာင္
ရြက္ႏိုင္မွသာ အသင္းဝင္ျဖစ္ခြင့္ရွိသည္။

(၃)

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္

အသင္းဝင္အျဖစ္ေလွ်ာက္ထား

လႊာကိုစိစစ္၍ အသင္းဝင္အျဖစ္ လက္ခံႏိုင္သည္။
(၄)

အသင္းမွအခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးေသာ အသင္းဝင္
မွတ္ပံုတင္ေၾကး (Registration Fees) ကို ေပးသြင္းၿပီးမွသာ
အသင္းဝင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။

(၅)

အသင္း၀င္တစ္ဦးသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပး
ေသာ ႏွစ္စဥ္ေၾကး (Annual Fees) ကုိ ေပးသြင္းရမည္။

(ခ)

ရာသက္ပန္အသင္းဝင္
(၁)

အသင္းဝင္တိုင္းသည္

ရာသက္ပန္အသင္းဝင္အျဖစ္

ဆႏၵရွိပါက

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
(၂)

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အား စိစစ္၍
ရာသက္ပန္အသင္ဝင္အျဖစ္ လက္ခံႏိုင္သည္။
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(ဂ)

ဂုဏ္ထူးေဆာင္အသင္းဝင္ (Honorary Membership)
(၁)

အသင္း၏အက်ဳိးစီးပြားကုိ တိုးတက္ေအာင္ အစဥ္တစိုက္အားေပး
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္

ဆရာဝန္၊

ေဆးပညာရွင္၊

အဖြဲ႕အစည္းကို

ကိုယ္စားျပဳသူႏွင့္ အျခားလူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္အသင္း
၀င္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေစလိုပါက ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သို႔
တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။
(၂)

ဂုဏ္ထူးေဆာင္အသင္းဝင္တိုင္းသည္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္
တင္ေျမႇာက္ခံႏိုင္ခြင့္မရွိေစရ၊

သို႔ေသာ္အသင္း၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိၿပီး အက်ဳိးခံစားခြင့္ကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
အဖြဲ႔က သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။
(၃)

ဂုဏ္ထူးေဆာင္အသင္းဝင္တုိင္းသည္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ကင္းလြတ္
ခြင့္ ရွိသည္။

(ဃ)

ႏိုင္ငံရပ္ျခားအသင္းဝင္ (Overseas Membership)
(၁)

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ

ေဆးပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္

အသင္း၏အက်ဳိး

စီးပြားကို စိတ္ဝင္စား၍ တုိးတက္ေအာင္ အားေပးကူညီသူမ်ားျဖစ္ခဲ့
လွ်င္ ၄င္းတိ၏
႔ု ဆႏၵျဖင့္ အသင္းဝင္ျဖစ္လပ
ို ါက ဗဟိအ
ု လုပအ
္ မႈေဆာင္
အဖြဲ႔မွ

သေဘာတူလွ်င္

နိုင္ငံရပ္ျခားအသင္းဝင္

(Overseas

Membership) အျဖစ္သတ္မွတ္၍ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္သည္။
(၂)

အသင္း၏လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ႏွင့္ ဘာသာရပ္
ဆိုင္ရာအဖြဲ႕တို႔သည္ တစ္ဦးဦးအား ႏိုင္ငံရပ္ျခားအသင္းဝင္အျဖစ္
အသိအမွတ္ျပဳေစလိုပါက ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပ
အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။

16
(၃)

ယင္းအသင္းဝင္မ်ားသည္

မဲေပးႏိုင္ခြင့္ႏွင့္

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္

ခံပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ၊ သို႔ေသာ္ အသင္း၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္
ရြက္ခြင့္ရွိၿပီး အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က
သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။
(၄)

ႏိုင္ငံရပ္ျခားအသင္းဝင္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးကို ဗဟိုအလုပ္အမႈ
ေဆာင္အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေပးသြင္းရမည္။

(င)

အရံအသင္းဝင္ (Pro-Membership)
ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးႏွစ္အပိုင္း (ခ) ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အလုပ္
သင္ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ဆရာ၀န္မွတ္ပံုတင္ မရရွိေသးသည့္ အလုပ္သင္
ဆရာ၀န္ၿပီးဆံုးသူမ်ားအား အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ႀကိဳတင္ထိေတြ႕ေလ့လာႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ အရံအသင္းဝင္္မ်ားအျဖစ္ လက္
ခံႏိုင္သည္။ အရံအသင္းဝင္္မ်ားသည္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္တင္
ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။

၁၀။

ကတိသစၥာ အသင္းဝင္တိုင္းသည္ ေအာက္ပါကတိသစၥာကို ေစာင့္သိရိုေသရမည္။
(က)

ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူကို သစၥာေစာင့္သိပါမည္။

(ခ)

ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ ေဆးေလာကႏွင့္ ဆရာဝန္ထုအေပၚ သစၥာေစာင့္သိ ရိုေသ
ပါမည္။

(ဂ)

ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ ကုိယ္က်ဳိးမဖက္ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ ေစတနာ့
ဝန္ထမ္း ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

(ဃ)

ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ ဆရာဝန္မ်ားလိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို
ထာဝစဥ္ လိုက္နာက်င့္ႀကံ ေနထိုင္ပါမည္။

(င)

ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ အသင္းမွေပးအပ္ေသာတာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္
ပါမည္။
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၁၁။

တာဝန္မ်ား (က)

အသင္းဝင္တိုင္းသည္ မိမိအသင္းအေပၚသစၥာရွိစြာျဖင့္ အစဥ္အလာဂုဏ္
သိကၡာမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းရမည္။

(ခ)

အသင္းဝင္တိုင္းသည္ အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေပး
အပ္သည့္ တာဝန္အလိုက္ ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ဂ)

အသင္းဝင္တိုင္းသည္ အသင္းဝင္အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ေလးစားျခင္း၊ အျပန္
အလွန္ယံုၾကည္ျခင္း၊ ေဖးမကူညီျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳလုပ္
ရမည္။

(ဃ)

အသင္းဝင္တိုင္းသည္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ား၏
ဆႏၵကို သေဘာထားခံယူ၍ အမ်ား၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ လိုက္နာက်င့္သံုး
ရမည္။

(င)

အသင္းဝင္တုိင္းသည္ ဆႏၵစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ဌာနစြဲ၊ ရာထူးဂုဏ္သိန္အစြဲ၊
ပညာရပ္အစြဲ၊ ဘာသာအစြဲ၊ အသင္းအဖြဲ႕၊ ေနရာေဒသအစြဲမ်ား ထားရွိျခင္း
မျပဳရ။

(စ)

အသင္း၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္

အက်ိဳးစီးပြားကို

ထိပါးလာေသာ

မည္သည့္

ကိစၥရပ္မဆို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အသင္းဝင္တိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိ
သည္။
(ဆ)

အသင္းဝင္တုိင္းသည္ အသင္းဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အလုပ္အမႈ
ေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစားလိုက္နာရမည္။

(ဇ)

အသင္းဝင္တိုင္းသည္ ေပးသြင္းရမည့္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးႏွင့္ အသင္းသို႔
အျခားေပးသြင္းရမည့္ ေငြမ်ားကို မပ်က္မကြက္ ေပးသြင္းရမည္။

၁၂။

ရပိုင္ခြင့္မ်ား (က)

အသင္းဝင္တစ္ဦးသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရ သတ္မွတ္ျပဌာန္း
ထားေသာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခန္း (၈) အပိုဒ္ ၃၉ ႏွင့္ ၄၃ တို႔ႏွင့္
ၿငိစြန္းျခင္းမရွိပါက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
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(ခ)

အသင္းဝင္တစ္ဦးသည္ အသင္းမွက်င္းပေသာညီလာခံမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊
ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေဟာ
ေျပာခြင့္ရွိသည္။

(ဂ)

အသင္းဝင္တစ္ဦးသည္ အသင္း၏ အက်ဳိးစီးပြား၊ ဂုဏသ
္ က
ိ ၡာကိတ
ု ိုးတက္ေစ
ရန္အႀကံျပဳျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

(ဃ)

အသင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရ ေပးအပ္ေသာ အျခားရပိုင္ခြင့္မ်ား
ကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။

(င)

အသင္းဝင္တစ္ဦးသည္ အသင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရ သတ္
မွတ္ထားေသာ တံဆိပ္၊ အေဆာင္အေယာင္မ်ားကို သံုးစြဲခြင့္ရွိသည္။

၁၃။

အသင္းဝင္တစ္ဦးသည္ အသင္းမွႏႈတ္ထြက္လိုပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္
ရမည္ (က)

အသင္းဝင္တစ္ဦးသည္

အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္

အသင္းဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ရွိသည္။
(ခ)

အနီးစပ္ဆံုး အလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝးတြင္ ႏႈတ္ထြက္လႊာကိုတင္ျပ
၍ သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္ပါက အသင္းဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးျဖစ္သည္။

(ဂ)

ႏႈတထ
္ က
ြ သ
္ ြားေသာ အသင္းဝင္၏ ႏႈတထ
္ က
ြ လ
္ ႊာ၊ အလုပအ
္ မႈေဆာင္အဖြ၏
႔ဲ
သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အသင္းအဖြဲ႔အစည္းအထက္
အဆင့္ဆင့္သို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

၁၄။

အသင္းဝင္တစ္ဦးသည္

ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာ

တစ္ရပ္ရပ္ေပၚေပါက္ပါက

အသင္းဝင္အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္းခံရမည္ (က)

ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီမွ အသိအမွတ္ျပဳ ဆရာဝန္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္
(Myanmar Medical Council Registration) ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း၊

(ခ)

အသင္းဝင္တစ္ဦးသည္ မိမိလိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ အသင္းဝင္ကတိသစၥာ
ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း၊
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(ဂ)

အသင္း၏ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ပ်က္စီးေအာင္
က်င့္ႀကံအားထုတ္ျခင္း၊

(ဃ)

အသင္းသို႔ေပးသြင္းရမည့္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးကို အသင္းမွေတာင္းခံေသာ္
လည္း သံုးႏွစ္ဆက္တုိက္ ေပးသြင္းရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊

(င)

အက်င့္စာရိတၱဆိုင္ရာ

ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ျပစ္မႈထင္ရွား

စီရင္ခံရျခင္း၊
(စ)

ဆရာဝန္က်င့္ဝတ္သိကၡာ (Medical Ethics) ပ်က္ကြက္သည္ဟု စစ္ေဆး
ေတြ႕ရွိျခင္း၊

(ဆ)

၁၅။

ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ျခင္း။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အား

ေက်နပ္မႈမရွိ

သည့္ အသင္းဝင္သည္ က်ဳိးေၾကာင္းခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားတင္ျပလ်က္ ဗဟုိ
ေကာ္မတီသို႔ အယူခံခြင့္ရွိသည္။
၁၆။

အသင္းဝင္အျဖစ္မွ ရပ္စဲခံရသူသည္ (သို႔မဟုတ္) ႏႈတ္ထြက္သူသည္ ေအာက္ပါ

အေျခအေနႏွင့္ ျပည့္စံုမႈရွိပါက အသင္းဝင္အျဖစ္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္ (က)

ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီမွ အသိအမွတ္ျပဳ ဆရာဝန္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္
(Myanmar Medical Council Registration) ျပန္လည္ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ျခင္း၊

(ခ)

အသင္းဝင္ေၾကးေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ အသင္းဝင္အျဖစ္ ရပ္စဲ
ခံရသူသည္

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္

အသင္းဝင္အျဖစ္

ျပန္လည္ေလွ်ာက္

ထားျခင္း၊
(ဂ)

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ

အသင္းဝင္အျဖစ္ျပန္လည္

လက္ခံသင့္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း။

သေဘာတူ
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အခန္း (၆)
အသင္း၏အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းပံု၊တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
ဖြဲ႕စည္းပံုမူ၀ါဒ
၁၇။

ျမန္မာႏိင
ု င
္ ဆ
ံ ရာ၀န္အသင္းသည္ ႏိင
ု င
္ ံေတာ္မွ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ

ဆရာဝန္ဘြဲ႔ရရွိၿပီးသူ ဆရာဝန္ထုတစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဆရာ၀န္အသင္းႀကီး
ျဖစ္သည္။
၁၈။

အသင္း၏အမည္ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ/ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္

နယ္/ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ/ ခ႐ုိင္/ ၿမိဳ႕နယ္) ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။ တုိင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္/ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ/ ခ႐ုိင္/ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအဆင့္ဆင့္၌ ဖြဲ႕စည္း
ထားရွၾိ ကေသာ ဆရာ၀န္အသင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာရပ္ဆင
ုိ ရ
္ ာအဖြဲ႕မ်ားသည္
လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ
ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ အဆင့္ဆင့္တည္ရွိေစ
ရမည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားမွ လုပ္ငန္းသဘာ၀အရ ဘာသာရပ္
အလုိက္ အဖြဲ႕ကုိအမည္နာမျပဳႏိုင္သည္။
		

“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း” (ဗဟို)

		

“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း” (ကခ်င္ျပည္နယ္)

		

“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း” (ကယားျပည္နယ္)

		

“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း” (ကရင္ျပည္နယ္)

		

“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း” (ခ်င္းျပည္နယ္)

		

“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း” (စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)

		

“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း” (တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး)

		

“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း” (ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး)

		

“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း” (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး)
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“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း” (မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး)

		

“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း” (မြန္ျပည္နယ္)

		

“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း” (ရခိုင္ျပည္နယ္)

		

“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း” (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)

		

“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း” (ရွမ္းျပည္နယ္)

		

“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း” (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)

		

“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း” (ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ)

အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရ တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္ႏွင့္
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပံု နည္းစနစ္သည္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း တစ္ေျပးညီ
ျဖစ္ေစရမည္။
ၿမိဳ႕နယ္အသင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း
၁၉။

ၿမိဳ႕နယ္အသင္းမ်ားကို ေအာက္ေဖၚျပပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းရမည္ (က)

ၿမိဳ႕နယ္အသင္းမ်ားသည္

အေျခခံအက်ဆံုးအသင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး

ေဒသခံ

ဆရာ၀န္ (၅) ဦးရွိပါက အသင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိသည္။
(ခ)

ၿမိဳ႕နယ္အသင္းကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ၿမိဳ႕နယ္အမည္) ဟု သတ္
မွတ္ေခၚတြင္ေစရမည္။ အသင္းခြဲဟု မေခၚတြင္ရ။ ဥပမာ - ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဆရာ၀န္အသင္း (ေမာ္လၿမိဳင္)

(ဂ)

ၿမိဳ႕နယ္အသင္းမရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မွဆရာ၀န္တစ္ဦးသည္ နီးစပ္ရာၿမိဳ႕နယ္
အသင္းသို႔ အသင္းဝင္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

(ဃ)

ၿမိဳ႕နယ္အသင္းမ်ားသည္

ဗဟိုေကာ္မတီ

သို႔မဟုတ္

ဗဟိုအလုပ္အမႈ

ေဆာင္အဖြဲ႔မွ ဆံုးျဖတ္တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္
ရမည္။
(င)

ၿမိဳ႕နယ္အသင္းရွိ အသင္းဝင္အားလံုး ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ)
သုိ႔ အသင္း၀င္မွတ္ပံုတင္ေၾကးႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးတို႔ကို ေပးသြင္းရမည္။
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(စ)

ၿမိဳ႕နယ္အသင္းတုိင္းတြင္ အသင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ
အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ထားရွိ တာ၀န္ေပးအပ္ရမည္။ ထုိအဖြဲ႔၏သက္တမ္းသည္
(၂) ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ (ဗဟို ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ
ရွိရမည္)

(ဆ)

ၿမိဳ႕နယ္အသင္းမ်ားသည္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ခ႐ုိင္/ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ/
ျပည္နယ္/ တုိင္း ေဒသႀကီးအသင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရ
မည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) သုိ႔
တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

(ဇ)

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း (ဗဟုိ) သည္ ၿမိဳ႕နယ္အသင္းမ်ား၏ ေႂကြးၿမီမ်ား
အတြက္ တာ၀န္မရွိသကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္အသင္းမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) ၏ ေႂကြးၿမီမ်ားအတြက္ တာ၀န္မရွိေစရ။

(စ်)

ၿမိဳ႕နယ္အသင္းမ်ားသည္ က်န္းမာေရးစီမံခ်က္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း (ဗဟုိ) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ည)

ၿမိဳ႕နယ္အသင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) မွ စီစဥ္ေဆာင္
ရြက္ေပးသည့္ ေဆးပညာျပန္႔ပြားေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳ
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိ သည္။

(ဋ)

ၿမိဳ႕နယ္အသင္းမ်ားသည္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္မ်ားထံမွ သင့္တင့္
ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အသင္းေျမေနရာကုိ ေလွ်ာက္ထားေတာင္း ခံႏိုင္သည္။
၄င္းအျပင္ မိမိရန္ပံုေငြျဖင့္ အသင္းပုိင္အေဆာက္အအံုကို ေဆာက္လုပ္
ႏိုင္သည္။

(ဌ)

ၿမိဳ႕နယ္အသင္းမ်ားသည္ အက်ယ္အ၀န္း၊ အသင္း၀င္အင္အားႏွင့္ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ရွိမႈအေပၚမူတည္၍ လုိအပ္ေသာ႐ံုးအဖြဲ႕၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕
မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။

(ဍ)

ၿမိဳ႕နယ္အသင္းမ်ားသည္

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြ

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္ညီလာခံ (နယ္) က်င္းပခြင့္ရွိသည္။

အစည္းအေဝးႏွင့္
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ခရိုင္/ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ/ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္
၂၀။

ခ႐ုိင္အသင္းမ်ားကို ေအာက္ေဖၚျပပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းရမည္ (က)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ေဒသနယ္ေျမအလုိက္ ယင္းနယ္ေျမတြင္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္
မ်ားရွိ ဆရာ၀န္အသင္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းရမည္။

(ခ)

ယင္းအဖြဲ႕ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း (ခ႐ုိင္အမည္) အမႈေဆာင္အဖြဲ႕
ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

(ဂ)

ယင္းအမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏သက္တမ္းသည္ (၂) ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ (ဗဟိုေကာ္
မတီ၏ သက္တမ္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိရမည္။)

(ဃ)

ယင္းအမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္

နယ္ေျမအတြင္းရွိ

ၿမိဳ႕နယ္အသင္းမ်ားကုိ

လမ္းညႊန္ျခင္း၊ ပံ့ပုိးကူညီျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေပးျခင္း၊ အင္အားတုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕
စည္ျခင္းျပဳလုပ္ရမည္။
၂၁။

တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမအသင္းမ်ားကို ေအာက္ေဖၚျပပါ
အတိုင္း ဖြဲ႔စည္းရမည္ (က)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ေဒသနယ္ေျမအလုိက္ ယင္းနယ္ေျမတြင္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္
မ်ားရွိ ဆရာ၀န္အသင္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းရမည္။

(ခ)

ယင္းအဖြဲ႕ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း (တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/
ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ) အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

(ဂ)

ယင္းအမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ သက္တမ္းသည္ (၂) ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ (ဗဟုိေကာ္
မတီ၏ သက္တမ္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိရမည္။)

(ဃ)

ယင္းအမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အသင္းမ်ား
ကုိ လမ္းညႊန္ျခင္း၊ ပံ့ပုိးကူညီျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေပးျခင္း၊ အင္အားတုိးခ်ဲ႕
ဖြဲ႕စည္းျခင္းျပဳလုပ္ရမည္။
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အသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြ အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း
၂၂။

အသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းကုိ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္

မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ က်င္းပရမည္ (က)

အသင္း၏ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေ၀းသည္ အသင္း၏ကိစၥ
အရပ္ရပ္အတြက္ တာ၀န္အရွိဆံုး၊ အျမင့္ဆံုးအစည္းအေ၀းျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္
လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္က်င္းပရမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္ညီလာခံ က်င္းပျပဳ
လုပ္သည့္ေန႔မတိုင္မီ တစ္ရက္ႀကိဳတင္၍ က်င္းပရမည္။

(ခ)

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းကုိ ဗဟုိေကာ္မတီမွ ဆံုးျဖတ္သည့္
ေနရာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရမည္။

(ဂ)

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးသို႔ အသင္းဝင္တုိင္း တက္ေရာက္
ခြင့္ ရွိသည္။

(ဃ)

ဗဟုိေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးသဘာ
ပတိအျဖစ္လည္းေကာင္း၊

အတြင္းေရးမွဴးသည္

အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္

လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(င)

မည္သည့္အဆိုျပဳခ်က္မဆို ေထာက္ခံသူရွိရမည္။ အဆိုၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းရွိပါက
တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမဲေပးၿပီး အမ်ားဆံုးရသည့္
အဆိုက ခ်က္ျခင္းအတည္ျဖစ္သည္။ မဲအေရအတြက္တူေနပါက သဘာ
ပတိသည္ ဆံုးျဖတ္မဲ (တစ္မဲ) ထပ္မံေပးခြင့္ရွိသည္။

(စ)

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ လတ္တေလာဆံုးျဖတ္ရခက္ခဲ
သည့္ ကိစၥမ်ားကို အခ်ိန္ယူေလ့လာရန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သို႔
တာဝန္ေပးအပ္ၿပီး အနီးစပ္ဆံုး အေထြေထြအစည္းအေဝးသို႔ ျပန္လည္
တင္ျပေစရန္ သတ္မွတ္ေပးရမည္။

(ဆ)

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳ
ျခင္းမ်ားကို သဘာပတိမွ အသင္းဝင္မ်ားကို အသိေပးေၾကညာေပးရမည္။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
တာဝန္ခံရမည္။

ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ
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ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္ညီလာခံက်င္းပျခင္း
၂၃။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္ညီလာခံကို ေအာက္ေဖၚျပပါအတိုင္း က်င္းပေဆာင္ရြက္ရမည္။
(က)

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္ညီလာခံ က်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္
မတီမ်ားကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ယူဖြဲ႕စည္းရမည္။

(ခ)

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္ညီလာခံကုိ ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပရမည္။
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အသစ္ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ပြဲရွိေသာႏွစ္တြင္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ၾကားႏွစ္မ်ားတြင္ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ျဖင့္ အျခားသင့္ေတာ္ေသာျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
နယ္ေျမတို႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိေရြးခ်ယ္၍ က်င္းပရမည္။

(ဂ)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွအပ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္ညီလာခံက်င္းပ
ခြင့္ကို ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ၿပီး
ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ သုိ႔ တာ၀န္ေပးအပ္ရမည္။

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ား
၂၄။

အသင္း၏အက်ဳိးစီးပြားအလို႔ငွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ထက္ျမက္ေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈ

ေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို တရားမွ်တစြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ
ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ သတ္မွတ္ျပဌာန္း
ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ (က)

ဗဟိုေကာ္မတီသည္

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ

က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ကို

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕အျဖစ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္
ျခင္းမရွိသည့္ အေတြ႕ႀကံဳသမာၻရွိ၍ သမာသမတ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သလို
ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းရန္၊
(ခ)

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္သည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္
ျခင္းဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဗဟိုအလုပ္အမႈ
ေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းျပဳစုရန္၊
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(ဂ)

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္သည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္
ပြဲက်င္းပမည့္ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာကို ႀကိဳတင္ေၾကညာရန္၊

(ဃ)

ေရြးခ်ယ္ခံရန္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီ၍ ေရြးခ်ယ္ခံရန္ဆႏၵရွိသူမ်ား
သည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔သို႔ သတ္မွတ္ရက္
အတြင္း ႀကိဳတင္၍ မွတ္ပံုတင္စာရင္း ေပးသြင္းရမည္။

(င)

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္သည္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ႏွင့္အညီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အသင္းဝင္မ်ား၏ ဆႏၵမဲ
ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရမည္။
(စ)

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးသည္ အမ်ားဆႏၵအရလည္းေကာင္း၊
အသင္းႀကီး၏ အက်ဳိးစီးပြားေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းစြမ္း
ေဆာင္ရည္ ျမင့္မားခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ မိမိဆႏၵရွိပါက သက္တမ္း
တစ္ႀကိမ္ထက္ပို၍ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဥကၠ႒သက္တမ္းကို
တစ္ဆက္တည္း (၃) ႀကိမ္ထက္ပို၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း မရွိေစရ။

(ဆ)

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ သက္တမ္းမွာ (၂) ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ဗဟို
အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕သစ္ကို (၂) ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္
ရမည္။

အသင္း၏ဗဟိုေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း
၂၅။

အသင္း၏ဗဟိုေကာ္မတီကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ (၂၀) ဦးႏွင့္ တုိင္း

ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမကုိယ္စားျပဳအဖြဲ႕ဝင္ (၃၀) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရ
မည္။ ဗဟိုေကာ္မတီ၏အစည္းအေဝးကို ေလးလတစ္ႀကိမ္က်င္းပၿပီး ဗဟုိအလုပ္အမႈ
ေဆာင္အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ႏွင့္အတြင္းေရးမွဴးတို႔သည္ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး
အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ ယင္းဗဟိုေကာ္မတီသည္ အသင္း၏မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္
လမ္းၫႊန္ေပးေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။
(က)

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ဝင္
မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အမႈေဆာင္
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အဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး (သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ
ရေသာ

ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးတုိ႔ျဖင့္

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံထား
ဖြဲ႕စည္းရမည္။

တိုင္းေဒသႀကီး၊

ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ဝင္ (၃၀) ဦးသည္ ဗဟို
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား မျဖစ္ေစရ။
(ခ)

ဗဟိုေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းသည္ (၂) ႏွစ္ ျဖစ္သည္။

(ဂ)

ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္။
(၁)

အသင္း၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိၿပီး အသင္း၏အက်ဳိးကို
ေဆာင္ရြက္ဖူးသူ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

(၂)

သက္ဆိုင္ရာေဒသတြင္ လက္ရွိေနထိုင္သူ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ထမ္း
ေဆာင္သူ ျဖစ္ရမည္။

(၃)
(ဃ)

ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို တက္ေရာက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမအမႈေဆာင္အဖြဲ႕တို႔
သည္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ႏွစ္ဦး၏ အမည္စာရင္းကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ
က်င္းပေရးေကာ္ရွင္သို႔ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝး မတိုင္မီ
တစ္လႀကိဳတင္၍ ေပးပို႔ရမည္။ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ အမည္စာရင္းကို
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္က ေၾကျငာရမည္။

ဗဟုိေကာ္မတီ၏တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊
၂၆။

ဗဟိုေကာ္မတီ၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ (က)

ဗဟုိေကာ္မတီသည္ မိမိ၏တစ္ႏွစ္တာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အနီးစပ္
ဆံုး ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။
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(ခ)

ဗဟိုေကာ္မတီသည္ အသင္း၏လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာမူ၀ါဒႏွင့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အမ်ားသေဘာတူေရးဆြဲျပဌာန္းေပးရမည္။

(ဂ)

ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ တင္ျပေသာကိစၥမ်ား
ကို ၾကားနာသံုးသပ္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ေပးရမည္။ လိုအပ္ပါက မဲခြဲဆံုး
ျဖတ္ေပးရမည္။

(ဃ)

ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးခ်င္း
စီ၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးရမည္။

(င)

ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကုိ ေလးလလွ်င္တစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္ေခၚယူက်င္း
ပရမည္။

(စ)

ဗဟိုေကာ္မတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးသည္

အစည္းအေဝးက်င္းပ

မည့္ေန႔ရက္ကို ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားထံ တစ္လႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကား
ရမည္။
(ဆ)

ဗဟိုေကာ္မတီသည္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္

တုိင္ပင္

ညႇိႏႈိင္း၍ ထူးျခားေသာျဖစ္စဥ္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အထူးအစည္းအေ၀း
ကုိ ေခၚယူက်င္းပႏိုင္သည္။
(ဇ)

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္

လိုအပ္ေသာ

ကိစၥမ်ား သို႔မဟုတ္ အသင္းဝင္အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေရးႀကီး
ကိစၥရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ား
တြင္ နယ္အသင္းမ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သို႔တင္ျပ
၍ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရယူရမည္။
(စ်)

ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းသို႔

အဖြဲ႕၀င္ထက္ဝက္ေက်ာ္တက္ေရာက္

လွ်င္ အစည္းအေ၀း အထေျမာက္သည္။
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ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕
၂၇။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္

အသင္း၏ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္

အေဝး ကို တာ၀န္ခံရေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။
(က)

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ

က်င္းပေရးေကာ္မရွင္သည္

ဗဟိုအလုပ္အမႈ

ေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ (၂၀) ဦးကို သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ႏွင့္အညီ အသင္းဝင္မ်ား၏မဲဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္။
(ခ)

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္
တာဝန္ေပးအပ္ရမည္။ လိုအပ္ပါက မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္။
(၁)

ဥကၠ႒		

President

(၂)

ဒုတိယဥကၠ႒ (၁)		

Vice President (1)

(၃)

ဒုတိယဥကၠ႒ (၂)		

Vice President (2)

(၄)

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး		

Secretary General

(၅)

တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး		

Joint Secretary General

(၆)

ဘ႑ာေရးမွဴး		

Treasurer

(၇)

တြဲဖက္ဘ႑ာေရးမွဴး		

Joint Treasurer

(၈)

စာရင္းစစ္		

Auditor

(၉)

အတြင္းေရးမွဴး (ပညာေရးရာ)		

Academic Secretary

(၁၀) အတြင္းေရးမွဴး		
		

(သဟာယႏွင့္အားကစား)		

(၁၁) အတြင္းေရးမွဴး		
		

(စည္း႐ံုး/ဆက္သြယ္)

Secretary
Organization/		

Communication Secretary

(၁၂) အတြင္းေရးမွဴး		
		

Social and Sports

Publication Secretary

(စာေပထုတ္ေဝေရး)

(၁၃) လုပ္ငန္းအတြင္းေရးမွဴး		

Business Secretary

(၁၄) အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္		

Member
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(ဂ)

(၁၅) အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္

Member

(၁၆) အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္

Member

(၁၇) အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္

Member

(၁၈) အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္

Member

(၁၉) အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္

Member

(၂၀) အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္

Member

ယခင္သက္တမ္းဥကၠ႒ (Immediate Past President) ကို ဗဟိုအလုပ္
အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ ဖိတ္ၾကားခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္မရွိေစရ။

(ဃ)

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒သည္ အမႈေဆာင္သက္တမ္းအတြင္း
အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦး လစ္လပ္သြားပါက သက္ဆိုင္ရာတြဲဖက္တာဝန္ထမ္း
ေဆာင္ေနသူအား တာဝန္ေပးအပ္ ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။

၂၈။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တာ၀န္၀တၱရားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ (က)

ဗဟိုေကာ္မတီမွ

ဆံုးျဖတ္တာ၀န္ေပးအပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ

ဦးစီး

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ခ)

ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ား၊
အဖြဲ႕မ်ားကုိ

စီမံကြပ္ကဲျခင္း၊

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား၊

အေထာက္အကူျပဳ

ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ျခင္း၊

ပံ့ပုိးကူညီျခင္း

ျပဳလုပ္ရမည္။
(ဂ)

အသင္း၏ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္

အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

ေပါင္းစပ္

ညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။
(ဃ)

အသင္း၏ရန္ပံုေငြကို ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ၾကပ္
မတ္သံုးစြဲရမည္။

(င)

အသင္း၏ရံပံုေငြမွ အတြင္းေရးမွဴး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ က်ခံသံုးစြဲရမည့္
ေငြပမာဏကို အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ယင္းသတ္မွတ္
သည့္ ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ဥကၠ႒၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။
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(စ)

လုပ္ငန္းတုိးတက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနကုိ ေလးလပတ္ ဗဟုိေကာ္မတီ
အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။

(ဆ)

လစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကုိအနည္းဆံုးတစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္က်င္းပရ
မည္။ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထံ အနည္းဆံုး
တစ္ပတ္ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

(ဇ)

အစည္းအေ၀းသို႔

ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ား၊

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား၊

အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားအား လိုအပ္ပါက ဖိတ္ၾကားရမည္။
(စ်)

အစည္းအေ၀းသုိ႔ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ထက္၀က္ေက်ာ္တက္
ေရာက္လွ်င္ အစည္းအေ၀းအထေျမာက္သည္။

(ည)

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ကိစၥမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္

အမႈေဆာင္အရာရွိတစ္ဦး ခန္႔ထားရမည္။ အမႈေဆာင္အရာရွိ၏ အေျခခံ
လစာႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားကို ႐ုံးလုပ္ထံုး၊ လုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား
ႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးရမည္။
(ဋ)

႐ုံးအဖြဲ႕တြင္ ႐ံုးအဖြဲ႕မွဴးတစ္ဦး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး၊ စာရင္းကိုင္အရာရွိ
တစ္ဦးႏွင့္ အျခား ႐ုံး၀န္ထမ္းမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ခန္႔ထားရမည္။
အေျခခံလစာႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားကို ႐ုံးလုပ္ထံုး၊ လုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္း
ကမ္းမ်ားႏွင့္အညီသတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးရမည္။

(ဌ)

အသင္းအတြက္လိုအပ္ေသာ ဥပေဒအႀကံေပးပုဂၢဳိလ္၊ ျပင္ပစာရင္းစနစ္
မ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထိုက္သင့္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ
ေပးအပ္၍ ခန္႔ထားႏိုင္သည္။

(ဍ)

ေဆးပညာဗဟုသုတ ျပန္႔ပြားေစရန္အလို႕ငွာ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထား
သည့္ စာၾကည့္တိုက္လုပ္ငန္းအား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ဎ)

ေဆးပညာျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ အသင္းသားမ်ား၏ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ
ပံ့ပိုးရန္အလုိ႔ငွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ေဆးဂ်ာနယ္အား တာ၀န္
ယူ၍ ပံုမွန္ထုတ္ေ၀ေပးရမည္။
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၂၉။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒၏ တာ၀န္မ်ားမွာ (က)

ဥကၠ႒သည္ကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ေသာအစည္းအေ၀းတိုင္း၌ သဘာ
ပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ)

နယ္အသင္းမ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာညီလာခံမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးရမည္။

(ဂ)

အသင္း၏ ကိစၥအ၀၀အတြက္ အလံုးစံုတာ၀န္ခံရမည္။

(ဃ)

အလုပ္အမႈေဆာင္သက္တမ္းအတြင္း ဥကၠ႒ေနရာလစ္လပ္ပါက ဒုတိယ
ဥကၠ႒ (၁) ႏွင့္ (၂) တုိ႔မွ အစဥ္လိုက္ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

၃၀။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၏တာ၀န္မ်ားမွာ (က)

ဥကၠ႒ကို္ယ္စား တာ၀န္ေပးအပ္လာပါက ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ)		

အသင္း၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ကို္င္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ဂ) 		ၿမိဳ႕နယ္အသင္းမ်ားသုိ႔ နယ္လွည့္စည္း႐ံုးျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း
ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။
၃၁။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏တာ၀န္မ်ားမွာ (က)

အသင္း၏႐ံုးလုပ္ငန္းကိစၥအ၀၀ကုိ တာ၀န္ယူစီမံခန္႔ခြဲရမည္။

(ခ)

အသင္းလုပ္ငန္းကိစၥ

ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈမ်ားကုိ

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

အစီရင္ခံျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျပဳလုပ္ရမည္။
(ဂ)

အသင္းဝင္မ်ား၏ အင္အားစာရင္းျပဳစုျခင္း၊ ေအာက္ေျခမွတင္ျပခ်က္၊
အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလက္ခံေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ဃ)

ဥကၠ႒မွေပးအပ္ေသာ အျခားတာ၀န္မ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(င)

အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ဥကၠ႒၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေခၚယူက်င္းပရ
မည္။

(စ)

ဘ႑ာေရးအတြက္

ေငြသြင္းေငြထုတ္ကိစၥမ်ားတြင္

ဗဟိုအလုပ္အမႈ

ေဆာင္အဖြဲ႔မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏထက္
ေက်ာ္ပါက ဥကၠ႒ထံတင္ျပ၍ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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(ဆ)

လစဥ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံတင္ျပရ
မည္။

၃၂။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၏ တာဝန္မ်ား
မွာ(က)

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္
ေပးရမည္။

(ခ)

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မအားလပ္သည့္အခါ ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္
ရမည္။

၃၃။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဘ႑ာေရးမွဴး၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားမွာ (က)

ဘ႑ာေရးမွဴဳးသည္ အသင္း၏ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြကုိ အၿမဲတေစ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

(ခ)

အသင္းရန္ပံုေငြကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ အသိအမွတ္ျပဳထား
ေသာဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားရွိရမည္။

(ဂ)

လစဥ္၀င္ေငြ ထြက္ေငြႏွင့္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈ
ေဆာင္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။

(ဃ)

အသင္း၏ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမွန္သမွ်ကုိ ဌာနတြင္းစာရင္းစနစ္ (Internal
Audit) ႏွင့္ ျပင္ပ စာရင္းစစ္ (External Audit) တို႔၏ အတည္ျပဳခ်က္
ရယူရမည္။
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လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း ၃၄။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္

ရာအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းတို္႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ထုိသုိ႔
ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိက္နာက်င့္သံုးရမည့္ အေျခခံမူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ကိုလည္း သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပး ရမည္။
(က)		

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား -

		

(၁)

႐ံုးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

		

(၂)

အလုပ္သမားေရးရာႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႕

		

(၃)

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးစီမံခ်က္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ 			
(Programme Management Department)

		

(၄)

စာေပထုတ္ေဝေရးအဖြဲ႕

		

(၅)

စာၾကည့္တုိက္အဖြဲ႕

		

(၆)

အမ်ဳိးသမီးဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕

		

(၇)

သဟာယႏွင့္ဧည့္ရိပ္သာႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႕

		

(၈)

သက္ႀကီးဆရာ၀န္မ်ားေထာက္ကူအဖြဲ႕

		

(၉)

ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕

		

(၁၀)

ဆရာ၀န္မ်ားက်င့္၀တ္သိကၡာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႕

		

(၁၁)

စာေရးဆရာဆရာ၀န္အဖြဲ႕

		

(၁၂)

နယ္လွည့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအဖြဲ႕

		

(၁၃)

အေရးေပၚလူနာအသက္ကယ္တင္ကုသပို႔ေဆာင္ေရး

				
မွတ္ခ်က္။

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (Emergency Ambulance Service)

။ (က) လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အသင္း၏အမွန္တကယ္

လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရလည္းေကာင္း၊
တြင္းမွလည္ေကာင္း၊

အသင္း၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းေဘာင္အ

ဗဟုိေကာ္မတီမွသေဘာတူလွ်င္

ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ပါသည္။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ
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(ခ) ျပည္သူ႔က်န္းမားေရးစီမံခ်က္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
စီမံခ်က္တစ္ခုစီ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ ခန္႔အပ္ရမည္။
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးစီမံခ်က္လုပ္ငန္းႏွင့္ စီမံခ်က္တစ္ခုစီ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးကိစၥ
မ်ားအားလံုးသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္ ရွိရ
မည္။
(ခ)

ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားကုိ

ေအာက္ပါမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ကို္က္ညီပါက

ဗဟုိ

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳသည္ (၁)

ႏိုင္ငံေတာ္မွ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေဆးပညာဘာသာ
ရပ္ ျဖစ္ရမည္။

(၂)

အဖြဲ႕၀င္ဆရာ၀န္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္တြင္ လက္ေတြ႕
ကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏိုင္စြာ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားျဖစ္ရမည္။

(၃)

အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၀င္ျဖစ္ၿပီးသူမ်ား ျဖစ္
ရမည္။

(၄)

အဖြဲ႕၀င္ဦးေရအနည္းဆံုး (၃၀) ဦးရွိၿပီး အားလံုးသေဘာတူလက္မွတ္
ေရးထုိးၿပီးမွသာ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဗဟို
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သို႔တင္ျပ၍ သေဘာတူညီမႈရယူရမည္။

(၅)

ႏွီးႏြယ္ဘာသာရပ္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းလုိေသာအဖြဲ႕မ်ားအ
ေနျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု၊လုပ္ငန္းစဥ္၊ အက်ဳိးတရားမ်ားကုိ
ေရးသားအစီရင္ခံ၍

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ

မူ၀ါဒအရသ

ေဘာတူလွ်င္ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။
(၆)

ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္
အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ ေရးဆြဲ
ျပဌာန္းက်င့္သံုးခြင့္ရွိသည္။
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(၇)

အသင္း၏ အမွတ္တံဆိပ္ကုိအေျခခံ၍ သံုးစြဲခြင့္ရွိသည္။ သီးျခား
အမွတ္တံဆိပ္ လကၡဏာအသံုးျပဳလိုပါက ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္
အဖြဲ႕၏ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳၿပီးမွသာလွ်င္ သံုးစြဲခြင့္
႐ွိသည္။

(၈)

အသင္းဝင္မ်ား၏အက်ဳိးစီးပြား၊ ျပည္သူတုိ႔၏အက်ဳိးစီးပြားကုိ ျဖစ္
ထြန္းေစျခင္းအလို႔ငွာ

ႏိုင္ငံျခားဘာသာရပ္ပညာရွင္မ်ား၊

အဖြဲ႕အ

စည္းမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခ်စ္ၾကည္စြာ ပူးေပါင္းဖလွယ္ ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္သည္။
(၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း (ဗဟို) ၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(၁၀)

အသင္း၏ အစည္းအေ၀းမ်ားတက္ေရာက္ျခင္း၊ အႀကံျပဳျခင္း၊ အစီ
ရင္ခံျခင္း၊ တာ၀န္ခံျခင္းျပဳလုပ္ရမည္။

(၁၁)

ေဆးပညာဘာသာရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ညီလာခံမ်ားကို
က်င္းပခြင့္ရွိသည္။

(၁၂)

မိမိဘာသာရပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ၊
ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊

ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳက်န္းမာေရး

က်န္းမာေရးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ရမည္။
(၁၃)

ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၌ အဖြဲ႕၀င္
ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္႐ွိၿပီး အိမ္႐ွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ညီလာခံမ်ားကို လက္ခံ
က်င္းပခြင့္႐ွိသည္။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

အဖြဲ႔သို႔ စီမံခ်က္ျဖင့္တင္ျပရမည္။
၃၅။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း (တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ/

ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္) အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဘ႑ာေရးအစီရင္
ခံစာမ်ားကို ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံမတိုင္မီ တစ္လအလိုတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သို႔
မပ်က္မကြက္ တင္ျပရမည္။
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အခန္း (၇)
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းျပင္ဆင္ျခင္း
၃၆။

အသင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းျပင္ဆင္ျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္

ရြက္ရမည္ (က)

အသင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းျပင္ဆင္ျခင္းကုိ ေျပာင္းလဲေနေသာ
အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရလည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအင္အားေပၚမူတည္
၍လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းစနစ္မ်ားအရ
လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ႏိုင္သည္။

(ခ)

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ စိစစ္ေလ့လာ၍ ေရွးဦးစြာ ဗဟုိေကာ္မတီ
သုိ႔ တင္ျပရမည္။

(ဂ)

ဗဟုိေကာ္မတီမွ ယင္းကိစၥကိုနယ္အသင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ဘာသာ
ရပ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားမွ

ဆႏၵျပဳႏိုင္ေရးအတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္

ညီလာခံမတုိင္မီ (တစ္) လ ႀကိဳတင္ျဖန္႔ေ၀ရမည္။
(ဃ)

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ခရိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္အသင္း
မ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ားမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို
ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ လက္ခံစိစစ္သံုးသပ္ၿပီး
အသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္ျပသေဘာတူ
ညီမႈ ရယူရမည္။

(င)

တက္ေရာက္လာေသာ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ထက္ဝက္
ေက်ာ္က ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းႀကီးတြင္ သေဘာတူညီ
လွ်င္ အတည္ျဖစ္သည္။
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အခန္း (၈)
အေထြေထြ
၃၇။

အသင္းသည္ႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အသင္းပုိင္တံဆိပ္၊ အမွတ္

အသား၊ အသင္း၏အေဆာင္အေယာင္၊ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိထိန္းသိမ္းခြင့္၊ ကာကြယ္ပုိင္ခြင့္၊
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းအရ ဆက္ခံခြင့္ရွိသည္။
၃၈။

အသင္းတြင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသူအားလံုးသည္ ကုိယ္က်ဳိးမဖက္၊ ေစတ

နာ့၀န္ထမ္းထမ္းရြက္ေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္မွ
လြဲ၍ အားလံုးတစ္ေျပးညီ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသည္။ လူပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ၊ ရာထူး၊ ဌာန၊ ေငြေၾကး
အာဏာအရွိန္အ၀ါ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္မႈမရွိေစရ။
၃၉။

အသင္းမွလည္းေကာင္း၊

အသင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွလည္း

ေကာင္း၊ ပံုမွန္လစာႏွင့္ ပံုမွန္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ခံစားေနသူမ်ားသည္ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္
အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တို႔တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။
၄၀။

အသင္း၏ အက်ဳိးစီးပြားအလုိ႔ငွာလည္းေကာင္း၊ အသင္းဝင္တစ္ဦးဦး၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္

အက်ဳိးစီးပြား အလုိ႔ငွာလည္းေကာင္း ကာကြယ္ပုိင္ခြင့္၊ တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
၄၁။

အသင္းသည္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ

တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္

ဖြဲ႔စည္းထားေသာ

ဆရာ၀န္ေဆးပညာရွင္ထုတစ္ရပ္လံုးအား

ကိုယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ခ်မွတ္ထားေသာအဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား ကိုလည္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္။
၄၂။

အသင္း၏အက်ဳိးစီးပြားအလုိ႔ငွာ

မသမာမႈမ်ားႏွင့္

အသင္းမွ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆုိပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္

39
၄၃။

ႏို္င္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ ဗဟုိ၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ၊

ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္၏
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသင္းအဆင့္ဆင့္၏ အလုပ္အမႈ
ေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္တို႔တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံပုိင္ခြင့္မရွိေစရ။ လက္ရွိ
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနပါက တာ၀န္မွအနားယူရမည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္အျဖစ္
ေရြးခ်ယ္ခံရန္အမည္စာရင္း အတည္ျပဳခ်ိန္မွစ၍ အသင္းတာ၀န္မွ ေခတၱကင္းလြတ္ခြင့္
ေတာင္းခံရမည္။ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရပါက မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ မူလတာ၀န္ကုိ ျပန္လည္ထမ္း
ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။

