
 
 

 

အသင်းအဖဲွ့များမှတ်ပံုတင်ခြ င်းဆုိင်ရာ ဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်   ၃၁။) 

၁၃၇၆  ခုနှစ်၊   ဝါဆိုလပြ ည့်ေကျာ်   ၇   ရက် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  ဇူလိုင်လ   ၁၈   ရက်)  

 ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို  ပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ် ပြ ချက် 

၁။ ဤဥပေဒကို အသင်းအဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်ခြ င်းဆိုင်ရာဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက် 

ေစရမည် - 

(က) နုိင်ငံေတာ်  ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်ကို ဆိုသည်။ 

( ခ )  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။ 

( ဂ )  ပြ ည်ေထာင်စုမှတ်ပံုတင်ေရးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ့က ဖဲွ့စည်း 

တာဝန်ေပးအပ်ေသာ  ပြ ည်ေထာင်စုအသင်းအဖဲွ့များ မှတ်ပံုတင်ေရး ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် 

အဖွဲ့ကိုဆိုသည်။    

(ဃ) တုိင်းေဒသကီး သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်မှတ်ပံုတင်ေရးအဖဲွ့ ဆိုသည်မှာ တိုင်းေဒသကးီ 

သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အစုိးရအဖဲွ့က ဖဲွ့စည်းတာဝန်ေပးအပ်ေသာ တုိင်းေဒသကီး သုိ့မဟုတ် 

 ပြ ည်နယ်အသင်းအဖဲွ့များ မှတ်ပံုတင်ေရး ေဆာင်ရွက်ေပးသည့်အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။  

( င ) ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စီမှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စီက 

ဖဲွ့စည်းတာဝန်ေပးအပ်ေသာ ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စီ အသင်းအဖဲွ့များမှတ်ပံုတင်ေရး 

ေဆာင်ရွက်ေပးသည့်အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။ 

( စ ) ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုိင်း သုိ့မဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ မှတ်ပံုတင်ေရး 

အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင် 

အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီးအဖဲွ့က ဖဲွ့စည်းတာဝန်ေပးအပ်ေသာ ကိုယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ 

တုိင်း သုိ့မဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ရေဒသ အသင်းအဖဲွ့များမှတ်ပံုတင်ေရး ေဆာင်ရွက် 

ေပးသည့်အဖွဲ့ကိ ုဆိုသည်။ 

  (ဆ) ခရိုင်မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ခရိုင်အေထွေထွ အုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနက 

ဖဲွ့စည်း တာဝန်ေပးအပ်ေသာ ခရုိင်အသင်းအဖဲွ့များ မှတ်ပံုတင်ေရး ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် 

အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။    
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( ဇ )  မြ ို ့နယ်မှတ်ပုံတင်ေရးအဖဲွ့ ဆိုသည်မှာ  မြ ို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနက 
ဖဲွ့စည်းတာဝန်ေပးအပ်ေသာ  မြ ို ့နယ်အသင်းအဖဲွ့များ မှတ်ပံုတင်ေရး ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် 
အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။ 

( စျ ) အသင်းအဖဲွ့ ဆုိသည်မှာ  ပြ ည်တွင်းအသင်းအဖဲွ့နှင့်အစုိးရ မဟုတ်ေသာ နုိင်ငံတကာ 
အသင်းအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။  

(ည)  ပြ ည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ်နှင့်နိုင်ငံသားများအကျိုး အလို့ငှာ 
ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒပါ အခွင့်အေရးများနှင့်အညီ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခု သုိ့မဟုတ် 
လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုခုအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဘံုအကျိုးစီးပွား 
အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း ငါးဦး သို့မဟုတ် ငါးဦးထက်ပိုေသာ လူအများစုေပါင်း 
ဖဲွ့စည်းထားသည့် အကျို းအမြ တ်မယူေသာ နုိင်ငံေတာ်အတွင်းရိှ လူမှုေရးအသင်းအဖဲွ့ 
ကုိ ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အသင်းအဖဲွ့များ၏  အဖဲွ့ခဲွများလည်း ပါဝင်သည်။ 

( ဋ ) အစုိးရမဟုတ်ေသာနုိင်ငံတကာအသင်းအဖဲွ့ ဆုိသည်မှာ နုိင်ငံခြ ားတုိင်း ပြ ည် တစ်ခုခုတွင် 
ဖွဲ့စည်းထားေသာ အဖွဲ့အစည်း ဖြ စ် ပြ ီး  ပြ ည်ေထာင်စုမှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့တွင် မှတ်ပုံ 
တငထ်ားသည့်  နိုင်ငံေတာ်အတွင်း လူမှုေရးလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကိုေဆာင်ရွက်ရန် 
ရည်ရွယ်ေသာ အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုသည်။ 

( ဌ ) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ   ပြ ည်တွင်း အသင်းအဖွဲ့အဖြ စ် အသိအမှတ်ပြ ု 
လက်မှတ် သို့မဟုတ် အစိုးရ မဟုတ်ေသာ နိုင်ငံတကာအသင်းအဖွဲ့အဖြ စ် 
အသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ်တို့ကို ဆိုသည်။ 

( ဍ ) ဝန်ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ  ပြ ည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

( ဎ ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြ ည်ထဲေရးဝန်ကးီဌာန အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနကုိ 
ဆိုသည်။ 

အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၃။  ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ဖြ စ်သည် - 

(က) အသင်းအဖဲွ့များမှတ်ပံုတင်ခြ င်းကုိ ဤဥပေဒနှင့်အညီ ကျင့်သံုးေဆာင်ရွက်နုိင်ေစရန်၊ 

( ခ ) အသင်းအဖဲွ့များကုိ ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ 
ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်နိုင်ေစရန်၊ 

( ဂ ) အသင်းအဖွဲ့များ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များသည် နိုင်ငံေတာ်ဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်မှုနှင့် 
နိုင်ငံသားများအကျိုးကိ ု အေထာက်အကူပြ ုနိုင်ေစရန်၊ 

(ဃ) အသင်းအဖွဲ့များသည် လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 
သက်ဆိုင်ရာဝန်ကးီဌာနများထံမှ ဥပေဒနှင့်အည ီအကူအညီများရယူနုိင်ရန်၊ 

( င ) လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ခိုင်မာအားေကာင်းေစရန်။ 
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အခန်း(၃) 

မှတ်ပုတံင်ေရးအဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်ဖဲွ့စည်းခြ င်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၄။ အသင်းအဖဲွ့များမှတ်ပံုတင်ေရးအတွက် မှတ်ပံုတင်ေရးအဖဲွ့များကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း ဖဲွ့စည်း 
ရမည် - 

 (က)  ပြ ည်ေထာင်စုမှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့၊ 

 ( ခ ) တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့၊ 

 ( ဂ ) ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စီ မှတ်ပုတံင်ေရးအဖွဲ့ ၊ 

(ဃ) ကိုယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ မှတ်ပုံတင်ေရး 
အဖွဲ့ ၊ 

    ( င ) ခရိုင်မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့၊ 

 ( စ )  မြ ို့နယ်မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့။ 

၅။ (က)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်  ပြ ည်ေထာင်စုမှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့ကို ေအာက်ပါ 
ပုဂ္ဂုလ်များ ဖြ င့် ဖွဲ့စည်းရမည် - 

(၁)  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊  ပြ ည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) ဒုတိယဝန်ကီး၊ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံး  အဖဲွ့ဝင ်

(၃) ဒုတိယဝန်ကီး၊ နိုင်ငံခြ ားေရးဝန်ကီးဌာန အဖဲွ့ဝင ်

(၄) ဒုတိယဝန်ကီး၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားေရး 
ဖွံ့ဖြ ိုးတိးုတက်မှု ဝန်ကးီဌာန 

အဖဲွ့ဝင ်

(၅) ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ်၊ နိုင်ငံခြ ားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန  

အဖဲွ့ဝင ်

(၆) ညွှန်ကြ ားေရးမှ းူချု ပ်၊ အေထွေထွအုပ်ချု ပ်ေရးဦးစီးဌာန အတွင်းေရးမှူ း 

(၇) ညွှန်ကြ ားေရးမှူးချုပ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်ရံုး တဲွဖက်အတွင်းေရးမှူး 

( ခ ) တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် 
 ပြ ည်နယ်မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့ကို ေအာက်ပါပုဂ္ဂ လ်များ ဖြ င့် ဖွဲ့ စည်းရမည် - 

(၁) လူမှုေရးရာဝန်ကးီ ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) တိုငး်ေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး အဖဲွ့ဝင ်

(၃) တိုငး်ေဒသကီး သို့မဟုတ်    ပြ ည်နယ်အသငး် 

အဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦး 

အဖွဲ့ ဝင်များ 

(၄) ညွှန်ကြ ားေရးမှူး၊ တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်   

 ပြ ည်နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန 

အတွင်းေရးမှူ း 

(၅) တိုငး်ေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယဥ်ပေဒ အရာရှိ၊ 
တိုငး်ေဒသကီး သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ် ဥပေဒချုပ်ရုံး 

တွဲဖက်အတွင်းေရးမှူး 
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( ဂ ) ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စီသည် ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စီ မှတ်ပံုတင်ေရးအဖဲွ့ကုိ ေအာက်ပါ 
ပုဂ္ဂုလ်များ ဖြ င့် ဖွဲ့စည်းရမည် -  

(၁) ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စီဝင်တစ်ဦး ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) ေနပြ ည်ေတာ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊  မြ န်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ အဖဲွ့ဝင ်

(၃) ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စီအသင်းအဖွဲ့များမ ှ
ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦး 

အဖွဲ့ ဝင်များ 

(၄) ညွှန်ကြ ားေရးမှူး၊ ေနပြ ည်ေတာ်၊   

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန 

အတွင်းေရးမှူ း 

(၅) ခရိုင်ဥပေဒအရာရှိတစ်ဦး၊ ခရိုင်ဥပေဒရုံး တွဲဖက်အတွင်းေရးမှူး 

(ဃ) ကိုယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပုိင ် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီး 
အဖွဲ့သည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ 
မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့အား ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြ င့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရမည် - 

(၁) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင် 
အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီးအဖွဲ့၏ အလုပ်အမှုေဆာင် 
ေကာ်မတီဝင်တစ်ဦး 

ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူ း၊  မြ န်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ အဖဲွ့ဝင ်

(၃) ကိုယ်ပိုင်အုပခ်ျုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်  

အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ အသင်းအဖွဲ့များမှ  

ကုိယ်စားလှယ်နှစ်ဦး 

အဖွဲ့ ဝငမ်ျား 

(၄) လက်ေထာက်ညွှန်ကြ ားေရးမှူး၊           
ခရိုင်အေထွေထွအုပခ်ျုပ်ေရးဦးစီးဌာန  

အတွင်းေရးမှူ း 

(၅) ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ေပးအပ်ေသာ သက်ဆုိင်ရာဥပေဒအရာရိှ တွဲဖက်အတွင်းေရးမှူး 

( င ) ခရုိင်အုပ်ချု ပ်ေရးမှူး၊ ခရုိင်အေထွေထွ အုပ်ချု ပ်ေရးဦးစီးဌာနသည် ခရုိင်မှတ်ပံုတင်ေရး 
အဖဲွ့ကုိ ေအာက်ပါပုဂ္ိုဂ လ်များဖြ င် ့ ဖဲွ့စည်းရမည်- 

(၁) ခရိုင်အုပ်ချုပ်ေရးမှူး၊
 ခရိုင်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန 

ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူ း၊ 
  မြ န်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖဲွ့ 

အဖဲွ့ဝင ်

(၃) ခရိုင်အသင်းအဖွဲ့များမှကုိယ်စားလှယ်နှစ်ဦး အဖွဲ့ ဝင်များ 

(၄) လက်ေထာက်ညွှန် ကြ ားေရးမှူ း၊  
ခရိုင်အေထွေထွအုပခ်ျုပ်ေရးဦးစီးဌာန 

အတွင်းေရးမှူ း 

(၅)  ခရိုင်ဥပေဒအရာရှိ၊ ခရိုင်ဥပေဒရုံး တွဲဖက်အတွင်းေရးမှူး 



 
5 

 
 

 
 

 

 

( စ )  မြ ို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူး၊  မြ ို့နယ်အေထွေထွ အုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာနသည်  မြ ို့နယ် 

မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့ကိ ုေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြ င့် ဖွဲ့စည်းရမည် - 

(၁)  မြ ို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူး၊  မြ ို့နယ်အေထွေထွ 
အုပ်ချုပ်ေရး ဦးစီးဌာန 

ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂)  မြ ို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊  မြ န်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ အဖဲွ့ဝင ်

(၃)  မြ ို ့နယ်အသင်းအဖဲွ့များမှ ကုိယ်စားလှယ်နှစ်ဦး အဖွဲ့ ဝင်များ 

(၄) ဦးစီးအရာရိှ၊  မြ ို ့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန  အတွင်းေရးမှူ း 

(၅)  မြ ို့နယ်ဥပေဒအရာရှိ၊  မြ ို့နယ်ဥပေဒရုံး တွဲဖက်အတွင်းေရးမှူး 

၆။ မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်သည် -  

(က) အသင်းအဖွဲ့များက မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြ ုရန်  ေလျှာက်ထားခြ င်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
အဆုံးအဖြ တ်ေပးခြ ငး်၊ 

( ခ )  ပြ ည်တွင်း အသင်းအဖဲွ့များအား မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးခြ င်းနှင့် လဲလှယ်ေပးခြ င်း၊ 

( ဂ ) အသင်းအဖွဲ့ များအား ဥပေဒနှင့်အည ီ ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်းနှင့်ကူညီေပးခြ ငး်၊ 

(ဃ) အသင်းအဖွဲ့များ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ လွယ်ကူေချာေမွ့ေစရန် 

သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ေပါင်းစပ်ညှိနိှုင်းေပးခြ ငး်၊  

( င )  ပြ ည်ေထာင်စုမှတ်ပံုတင်ေရးအဖဲွ့သည် အစုိးရ မဟုတ်ေသာ နုိင်ငံတကာအသင်းအဖဲွ့ 
များကို မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြ ု ခြ င်းနှင့် သက်တမ်းတိုး မြ ှင့်ေပးခြ င်းကို လည်းေကာင်း၊ 
နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် လှုပ်ရှားေဆာင်ရွက်လိုေသာ  ပြ ည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့တို့ကို 
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးခြ င်းနှင့် လဲလှယ်ေပးခြ င်းတို့ကို လည်းေကာင်း 
ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

( စ ) ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိလည်းေကာင်း၊ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်ေသာ 
နည်းဥပေဒများ၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက်နှင့်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများပါ 
တားမြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိလည်းေကာင်း ေဖာက်ဖျက်ေကြ ာင်းေတွ့ရိှရပါက မှတ်ပံုတင် 
လက်မှတ်လဲလှယ်ခြ ငး် သို့မဟုတ် သက်တမ်းတိုးခြ ငး်ကိ ု ငြ ငး်ပယ်ခြ ငး်။ 

အခန်း(၄) 

 ပြ ည်တွင်းအသင်းအဖဲွ့များကုိ မှတ်ပံုတင်ခွင့်ပြ ုခြ င်း 

၇။  ပြ ည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များသည ်ဆန္ဒအေလျာက် မှတ်ပုံတင်လိုပါက အသင်းအဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ၊ 
အတွင်းေရးမှူး သို့မဟုတ် တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့သို့  ေအာက်ပါ 
အချက်များကုိ ေဖာ်ပြ ၍ ေလျှာက်ထားရမည-် 

 (က)  အသင်းအဖွဲ့အမည်၊ 

( ခ ) တည်ေနရာနှင့်ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ 
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( ဂ ) စတင်တည်ေထာင်သည့်ေန့၊ 

(ဃ) ရည်ရွယ်ချက်၊ 

( င ) လုပ်ငန်းစဉ်၊  

( စ ) အမှုေဆာင်ဦးေရ၊ 

(ဆ) အသင်းဝင်ဦးေရ၊ 

( ဇ ) အသင်းပိုင်ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းစာရင်း၊ 

( ဈ ) ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းများ၊  

(ည) ဖွဲ့စည်းပံုနှင့်စည်းမျဉ်း၊ 

( ဋ ) သီးခြ ားတင်ပြ ချက်  (ရှိလျှင်)၊ 

( ဌ ) ေလျှာက်ထားသည့်ရက်စွဲ။ 

၈။ သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၇ အရ  ေလျှာက်ထားေသာ အသင်းအဖွဲ့အား 
ေလျှာက်ထားသည့်ေန့မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း (အစုိးရ ရံုးပိတ်ရက်များမပါ) ယာယီမှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ကုိ 
ထုတ်ေပးရမည်။ ဆက်လက်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီစိစစ်ပြ းီ- 

(က) နုိင်ငံေတာ်၏ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနှင့်လံုခြ ုံေရးကုိ ထိခုိက်နုိင်ရန်အေကြ ာင်းမရိှပါက 
အသင်းအဖဲွ့အဖြ စ် မှတ်ပံုတင်ခြ င်းကုိ စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ခွင် ့ပြ ုနုိင်သည်။ 
ထိုသို့ ခွင် ့ပြ ုရန်ဆုံးဖြ တပ်ါက ေလျှာက်လွှာ လက်ခံရရှိသည့်ေန့မှစ၍ မှတ်ပုံတင် 
လက်မှတ်ကို ေအာက်ေဖာ် ပြ ပါ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ေလျှာက်ထားသူအား 
ထုတ်ေပးရမည်- 

 (၁)  ပြ ည်ေထာငစ်ုမှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့၊ ၉၀ ရက်  

(၂) တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့၊ ၆၀ ရက် 

(၃) ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စီ မှတ်ပုတံင်ေရးအဖွဲ့ ၊ ၆၀ ရက် 

(၄) ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ရတုိင်း သုိ့မဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ရေဒသ 
မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့၊ 

၃၀ ရက် 

(၅) ခရိုင်မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့၊ ၃၀ ရက် 

(၆)  မြ ို့နယ်မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့။ ၃၀ ရက် 

( ခ ) မှတ်ပုံတင်ခွင် ့ရရှိသည့် အသင်းအဖွဲ့မှာ မှတ်ပုံတင်ေကြ းေပးသွင်းရန် လိုအပ်သည့် 
အသင်းအဖဲွ့ဖြ စ်ပါက မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးခြ င်းမပြ ုမီ သတ်မှတ်ထားေသာ 
မှတ်ပုံတင်ေကြ းကို ေပးသွင်းေစရမည်။ 

( ဂ ) အသင်းအဖွဲ့အဖြ စ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြ ုေကြ ာင်း ဆုံးဖြ တ်ပါက ကျိုးေကြ ာင်း  ပြ ည်စ့ုံစွာ 
ေဖာ်ပြ ၍ မှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြ ုေကြ ာင်း   ပြ န်ကြ ားစာကို ထိုသို့ဆုံး ဖြ တ်သည့်ေန့မှစ၍ 
ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ေလျှာက်ထားသထံူ  ပြ န်ကြ ားရမည် - 

(၁)  ပြ ည်ေထာင်စုမတှ်ပုတံငေ်ရးအဖွဲ့၊ ၃၀ ရက် 

(၂) တိုင်းေဒသကးီ သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့၊ ၃၀ ရက် 
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(၃) ေနပြ ည်ေတာ် ေကာင်စီ မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့၊ ၃၀ ရက် 

(၄) ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ရတုိင်း သုိ့မဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ရေဒသ 

မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့၊ 

၁၅ ရက် 

(၅) ခရိုင်မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့၊ ၁၅ ရက် 

(၆)  မြ ို့နယ်မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့။ ၁၅ ရက် 

၉။ မှတ်ပံုတင်ေပးရန်ေလျှာက်ထားေသာ အသင်းအဖဲွ့သည် သက်ဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်ေရးအဖဲွ့က 

မှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြ ုေကြ ာင်း အေကြ ာငး်ပြ န်ကြ ားစာ လက်ခံရရှိပါက ခွင့်မပြ ုေသာအေကြ ာင်းရင်းကိ ု

သက်ဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်ေရးအဖဲွ့နှင့်ေဆွးေနွး၍ လုိအပ်ချက်များကို  ပြ ငဆ်င်ဖြ ည့်စွက်ပြ းီ  ပြ နလ်ည် 

ေလျှာက်ထားနိုင်သည်။ 

၁၀။  ပြ ည်ေထာင်စုမှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့တွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ  ပြ ည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့သည် 

နုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုးတွင် လှုပ်ရှားေဆာင်ရွက်ခွင့်ရိှသည်။ မှတ်ပံုတင်ေကြ း ကျပ်တစ်သိန်း သတ်မှတ်သည်။  

၁၁။ တုိင်းေဒသကီး သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်မှတ်ပံုတင်ေရးအဖဲွ့တွင် မှတ်ပံုတင်ထားေသာ အသင်းအဖဲွ့သည် 

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ 

မှတ်ပုံတင်ေကြ း သုံးေသာင်းကျပ်သတ်မှတ်သည်။  

၁၂။ ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စီ မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့တွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ အသင်းအဖွဲ့သည် 

ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်နိမိတ်အတွင်းတွင် လှုပ်ရှားေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ မှတ်ပုံတင်ေကြ း 

သုံးေသာင်းကျပ်သတ်မှတ်သည်။  

၁၃။ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုိင်း သုိ့မဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ မှတ်ပံုတင်ေရးအဖဲွ့တွင် 

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ အသင်းအဖဲွ့သည် သက်ဆုိင်ရာကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုိင်း သုိ့မဟုတ် ကုိယ်ပုိင် 

အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသအတွင်း လှုပ်ရှားေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ မှတ်ပုံတင်ေကြ းေပးသွင်းရန်မလို။ 

၁၄။  ခရိုင်မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့တွင် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ အသင်းအဖွဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင် 

အတွင်း လှုပ်ရှားေဆာင်ရွက်ခွင် ့ရှိသည်။ မှတ်ပုံတင်ေကြ း ေပးသွင်းရန်မလို။ 

၁၅။  မြ ို ့နယ်မှတ်ပံုတင်ေရးအဖဲွ့တွင် မှတ်ပံုတင်ထားေသာ အသင်းအဖဲွ့သည် သက်ဆုိင်ရာ  မြ ို ့နယ် 

အတွင်း လှုပ်ရှားေဆာင်ရွက်ခွင် ့ရှိသည်။ မှတ်ပုံတငေ်ကြ းေပးသွငး် ရန်မလို။ 

အခန်း(၅) 

အစုိးရ မဟုတ်ေသာ နုိင်ငံတကာအသင်းအဖဲွ့များကုိ မှတ်ပံုတင်ခွင့်ပြ ုခြ င်း 

၁၆။ အစိုးရ မဟုတ်ေသာ နိုင်ငံတကာအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုခုသည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိရန် 

ေအာက်ပါအချက်များကို ေဖာ်ပြ ၍ ယင်းအသင်းအဖွဲ့၏တာဝန်ခံက  ပြ ည်ေထာင်စုမှတ်ပုံတင်ေရး 

အဖွဲ့သို့ ေလျှာက်ထားရမည်- 

 (က) အသင်းအဖွဲ့အမည်၊ 

( ခ ) အကးီအကဲအမည်၊ 
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( ဂ ) တာဝန်ခံအမည်၊ 

(ဃ) တည်ေနရာနှင့်ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ 

( င ) အသင်းအေခြ စိုက်နိုင်ငံ၊ 

( စ )  မြ န်မာနိုင်ငံတွင်ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း၊ 

(ဆ) ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မည့်ဝန်ကီးဌာနများ၊ 

( ဇ ) လုပ်ငန်းစီမံချက်၊ 

( ဈ ) အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ 

(ည) ရုံးခွဲတည်ေနရာနှင့်ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ 

( ဋ ) ရုံးခွဲတာဝန်ခံအမည်၊ 

( ဌ ) ေလျှာက်ထားသည့်ရက်စွဲ။ 

၁၇။  ပြ ည်ေထာင်စုမှတ်ပုတံင်ေရးအဖွဲ့သည် ပုဒ်မ ၁၆ အရ  ေလျှာက်ထားေသာ အသင်းအဖွဲ့အား 
ေလျှာက်ထားသည့်ေန့မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း (အစုိးရရံုးပိတ်ရက်များမပါ) ယာယီမှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ကုိ 
ထုတ်ေပးရမည်။ ဆက်လက်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီစိစစ်ပြ းီ - 

(က) နိုင်ငံေတာ်၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနှင် ့လုံ ခြ ုံေရးကို ထိခိုက်နိုင်ရန်အေကြ ာင်း 
မရှိပါက အသင်းအဖွဲ့အဖြ စ် မှတ်ပုံတင်ခြ င်းကို စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ 
ခွင် ့ပြ ုနိုင်သည်။ ထိုသို့ ခွင် ့ပြ ုရန် ဆုံး ဖြ တ်ပါက ေလျှာက်လွှာ လက်ခံရရှိသည့် 
ေန့မှစ၍ ရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း ေလျှာက်ထားသူအား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို 
ထုတ်ေပးရမည်။ 

( ခ ) မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိသည် ့အသင်းအဖွဲ့သည် သတ်မှတ်ထားေသာ မှတ်ပုံတင်ေကြ းကုိ 
ေပးသွင်းရမည်။ မှတ်ပုံတင်ေကြ း တစ်သိန်းကျပ် သတ်မှတ်သည်။ 

( ဂ )  အသင်းအဖွဲ့အဖြ စ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြ ုေကြ ာင်းဆုံးဖြ တပ်ါက ကျိုးေကြ ာင်း ပြ ည့်စုံစွာ 
ေဖာ် ပြ ၍ မှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြ ုေကြ ာင်း ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း  ပြ န်ကြ ားစာကို 
ေလျှာက်ထားသူအား  ပြ န်ကြ ားရမည်။ 

၁၈။ မှတ်ပုံတင်ေပးရန်ေလျှာက်ထားေသာ အသင်းအဖွဲ့သည ်သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့က 
မှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြ ုေကြ ာင်း အေကြ ာငး်ပြ န်ကြ ားစာ လက်ခံရရှိပါက ခွင့်မပြ ုေသာအေကြ ာင်းရင်းကိ ု
သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့နှင့်ေဆွးေနွး၍ လိုအပ်ချက်များကို  ပြ ငဆ်င်ဖြ ည့်စွက်ပြ းီ  ပြ န်လည် 
ေလျှာက်ထားနိုင်သည်။ 

အခန်း(၆) 

မှတ်ပုံတင်ခွင့်ေလျှာက်ထားရန်မလုိေသာ အသင်းအဖဲွ့များ 

၁၉။ ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ေလျှာက်ထားရန်မလိုေသာ အသင်းအဖွဲ့များမှာ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း  ဖြ စ်သည်- 

(က) ဘာသာေရး၊ သာသနာေရးနှင့်စီးပွားေရးသက်သက်ကုိသာ ကျင့်သံုးေဆာင်ရွက်ေသာ 
အသင်းအဖွဲ့ များ၊ 
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( ခ ) နုိင်ငံေရးပါတီများ မှတ်ပံုတင်ခြ င်းဥပေဒအရ  ပြ ည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်သုိ့ 
ေလျှာက်ထားရမည့် နိုင်ငံေရးအသင်းအဖွဲ့များ၊ 

( ဂ ) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ဖွဲ့စည်းထားေသာ အသင်းအဖွဲ့ များ။ 

အခန်း(၇) 

အသင်းအဖဲွ့များ၏ မှတ်ပုတံင်လက်မှတ်လဲလှယ်ခြ င်းနှင့် သက်တမ်းတုိးခြ င်း 

၂၀။  မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားေသာ  ပြ ည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များသည ်- 

(က) သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့သုိ့ တစ်နှစ်တစ်ကိမ် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာကို 
ေငွစာရင်း ရှငး်တမ်းနှင့်အတ ူတင်ပြ ရမည်။  

( ခ ) နှစ်စဉ်နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ ပုံမှန်တင်ပြ ခြ င်းဖြ င့် ဆက်လက်တည်ရှိေနသည်ဟု 
မှတ်ယူ၍ ငါးနှစ်လျှင် တစ်ကိမ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် အသစ်လဲလှယ်ခွင့်ရှိသည်။ 

( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ လဲလှယ်ခြ င်းအတွက် မှတ်ပုံတင်ေကြ း ေပးေဆာင်ရန်မလို။   

၂၁။  မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားေသာ အစိုးရ မဟုတ်ေသာ နိုင်ငံတကာအသင်းအဖွဲ့များသည် 
ငါးနှစ်လျှင် တစ်ကိမ်သက်တမ်းတိုးခွင့်ရှိသည်။ သက်တမ်းတိုး ခြ င်းအတွက် သတ်မှတ်သည့် 
မှတ်ပံုတင်ေကြ းကုိ ထပ်မံေပးေဆာင်ရမည်။  

၂၂။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားေသာ အသင်းအဖွဲ့များသည် သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ေရး 
အဖွဲ့သို့ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာကို တစ်ဆက်တည်း ငါးနှစ် တင်ြပရန် ပျက်ကွက်ပါက ယင်း 
အသင်းအဖွဲ့သည် လှုပ်ရှားရပ်တည်ေဆာင်ရွက်မှုမရှိဟု မှတ်ယူမည် ဖြ စ် ပြ ီး ဆက်လက်လှုပ်ရှား 
ေဆာင်ရွက်လိုပါက မှတ်ပုံတင်အသစ ်ေလျှာက်ထားသကဲ့သို့   ပြ န်လည်ေလျှာက်ထားရမည်။ 

၂၃။ သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့က မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လဲလှယ်ေပးရန်  ငြ င်းပယ်ခြ င်း 
သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြ င်းခံရသည့်  ပြ ည်တွငး် အသင်းအဖွဲ့များသည် အေကြ ာငး်ပြ န်ကြ ားစာ လက်ခ ံ
ရရှိပါက ရက်ေပါင်း ၆၀ အထိ ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ခွင် ့ရှိသည့်အပြ င် ခွင် ့မပြ ုေသာ 
အေကြ ာင်းရင်းကုိ သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့နှင် ့ေဆးွေနွး၍ လိုအပ်ချက်များကိ ု  ပြ ငဆ်င ်
 ဖြ ည်စ့ွက်ပြ းီ  ပြ န်လည်ေလျှာက်ထားနိုင်သည်။  

၂၄။ သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့က မှတ်ပုံတင်လက်မှတ ်သက်တမ်းတိုးရန ်  ငြ ငး်ပယ်ခြ င်း 
သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြ င်းခံရသည့် အစိုးရ မဟုတ်ေသာ နိုင်ငံတကာအသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် 
နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် လှုပ်ရှားေဆာင်ရွက်လိုေသာ  ပြ ည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များသည် အေကြ ာင်း 
 ပြ န်ကြ ားစာ လက်ခံရရိှသည့်ေန့မှ ရက်ေပါင်း ၁၂၀ အထိ  ဆက်လက်ရပ်တည် နုိင်ခွင ့်ရိှသည့်အပြ င် 
ခွင် ့မပြ ုေသာ အေကြ ာင်းရင်းကို သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့နှင် ့ေဆွးေနွး၍ လိုအပ်ချက် 
များကို  ပြ င်ဆင်ဖြ ည့်စွက်ပြ ီး  ပြ န်လည်ေလျှာက်ထားနိုင်သည်။  

အခန်း(၈) 

အသင်းအဖဲွ့များအား အကာအကွယ်ေပးခြ င်းနှင့် အကျိုးခံစားခွင် ့

၂၅။ မှတ်ပံုတင်ထားသည့် အသင်းအဖဲွ့တစ်ရပ်ရပ်၏ ဥပေဒနှင့်အညီ လှုပ်ရှားေဆာင်ရွက်မှုများကုိ 
ဝန်ကီးဌာနနှင့် ေဒသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့အစည်းများက ဥပေဒနှင့်အညီ ပံ့ပိုးကူညီ ခြ င်းနှင့် 
အကာအကွယ်ေပး ခြ ငး်ပြ ုရမည်။ 
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၂၆။ မှတ်ပုံတင်ထားသည့်  ပြ ည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့တစ်ရပ်ရပ်သည ် နိုင်ငံေတာ်က ေပးအပ်သည့် 
အေထာက်အပံ့များကို လက်ခံရယူခွင့်ရှိသည်။  

၂၇။ မှတ်ပုံတင်ထားသည့်  ပြ ည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့များသည် နိုင်ငံတကာအစိုးရ တစ်ရပ်ရပ်ထံမှ 
 ဖြ စ်ေစ၊ အစုိးရ မဟုတ်ေသာ နုိင်ငံတကာအသင်းအဖဲွ့ တစ်ရပ်ရပ်ထံမှဖြ စ်ေစ၊  ပြ ည်တွင်း အသင်းအဖဲွ့ 
တစ်ရပ်ရပ်ထံမှဖြ စ်ေစ၊ ပုဂ္ဂို လ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်ထံမှဖြ စ်ေစ အေထာက်အပ့ံကုိ တည်ဆဲဥပေဒများ 
နှင့်အညီ လက်ခံရယူနိုင်သည်။ 

၂၈။ မှတ်ပုံတင်ထားသည့်  ပြ ည်တွငး် အသင်းအဖွဲ့တစ်ရပ်ရပ်သည် တရားစွဲဆိုခွင့်၊ တရားစွဲဆို 
ခံပုိင်ခွင့်၊ ရန်ပံုေငွဖွင့်လှစ် တည်ေထာင်ပုိင်ခွင့်၊ ဥပေဒနှင့်အညီ အလှူေငွေကာက်ခံနုိင်ခွင့်၊ ဘဏ်စာရင်း 
ဖွင့်လှစ်နိုင်ခွင့်နှင် ့ေရွှ့ေပြ ာင်းနိုင်ေသာပစ္စည်းနှင့် မေရွှ့ေပြ ာင်းနိုင်ေသာပစ္စည်း ပိုင်ဆုိင်ခွင့်ရှိသည်။  

၂၉။ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အသင်းအဖွဲ့တစ်ရပ်ရပ်သည် မိမိအသင်းအဖွဲ့၏ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်၊ 
ကိုယ်ပုိင်အမှတ်အသား၊ ကုိယ်ပုိင်ဝတ်စံု၏ ဒီဇုိင်းပံုစံတုိ့ကို သက်ဆိုင်ရာဥပေဒနှင့်အညီ မူပိုင်ခွင့် 
ရှိသည်။ 

အခန်း (၉) 

အေထွေထွ 

၃၀။ မည်သည့် နုိင်ငံေရးပါတီဝင်မဆုိ ဤဥပေဒအရဖဲွ့စည်းေသာ အသင်းအဖဲွ့များတွင် သက်ဆုိင်ရာ 
ပါတီကိစ္စမှအပ ဝင်ေရာက်လှုပ်ရှား ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ 

၃၁။ မည်သည့် နုိင်င့ံဝန်ထမ်းမဆုိ ဤဥပေဒအရဖဲွ့စည်းေသာ အသင်းအဖဲွ့များတွင် နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 
ဥပေဒနှင့်အညီ ဝင်ေရာက်လှုပ်ရှားေဆာင်ရွက်နုိင်သည်။ 

၃၂။ အသင်းအဖွဲ့များသည် အချင်းချင်း မိတ်ဖက်ပြ ုလုပ်၍ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် 
အပြ န်အလှန်တာဝန်ယူမှု၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခန်းက များ၌ ညီညွတ်မျှတေသာ အေခြ အေနဖြ စ်ရန် 
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၃။  မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရရှိထားေသာအသင်းအဖွဲ့များသည် ခွင့် ပြ ုစဉ်က ေဖာ် ပြ ခဲ့သည့် 
ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကုိေပြ ာင်းလဲ၍ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်လုိလျှင်ဖြ စ်ေစ၊ ေကျာ်လွန် ေဆာင်ရွက် 
လိုလျှင်ဖြ စ်ေစ သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့သို့ တင်ပြ ၍ ခွင့် ပြ ုချကရ်ယူ ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၃၄။  ပြ ည်တွင်းအသင်းအဖဲွ့တစ်ဖဲွ့သည်  မြ ို ့နယ်အဆင့်မှ တုိင်းေဒသကီး သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အဆင့်သုိ ့
တုိးချဲ့ ဖဲွ့စည်းလုိပါက ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သက်ဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်ေရးအဖဲွ့သုိ့ တင်ပြ  
ေလျှာက်ထား ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၅။  ပြ ည်တွင်းအသင်းအဖဲွ့တစ်ဖဲွ့သည် နုိင်ငံအတွင်း မည်သည့်ေဘးအန္တရာယ်မျိုးကုိမဆုိ  ကုံ ေတွ့ 
ရသည့် ေဒသသို့ နယ်ေမြ ေကျာ်လွန် ေဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရိှပြ းီ ေဆာင်ရွက်မည့် သက်ဆိုင်ရာေဒသ၏ 
အုပခ်ျုပ်ေရးအဖွဲ့ နှင် ့မတှ်ပုတံင်ေရးအဖွဲ့ သို့အေကြ ာငး်ကြ ား၍  လှုပ်ရှားေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၆။ မှတ်ပုံတင်ခြ ငး်မပြ ုရေသးေသာ အစိးုရ မဟုတ်ေသာ နိုင်ငံတကာအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုသည ်
နိုင်ငံအတွင်း မည်သည့်ေဘးအန္တရာယ်မျိုးကိုမဆိ ု ကုံေတွ့ ေနသည့်ေဒသတွင် လူမှုေရးလုပ်ငန်းများ 
ေဆာင်ရွက်လိုပါက  ပြ ည်ေထာင်စုမှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့သို့ ေလျှာက်ထားရမည်။  ပြ ည်ေထာင်စု 
မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့က ယာယီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လက်မှတ်ကို ေဆာလျင်စွာ ထုတ်ေပးရမည်။ 
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၃၇။ အသင်းအဖဲွ့တစ်ခုသည် ဖျက်သိမ်း ခြ င်း၊ အမည်ေပြ ာင်းလဲခြ င်း၊ အသင်းလိပ်စာ ေပြ ာင်းလဲခြ င်း 

 ပြ ုလိုပါက ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ထားေသာ သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့သို့ ခုနစ်ရက်အတွင်း 

စာဖြ င့် အေကြ ာငး်ကြ ားတင်ပြ ရမည။်  

၃၈။ အသင်းအဖွဲ့ တစ်ခုသည် ယင်းအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်များ ဆန္ဒအေလျာက် 

နုတ်ထွက်ခြ င်း၊ ကွယ်လွန် ခြ င်း၊ တစ်စုံတစ်ခုေသာ အေကြ ာင်းေကြ ာင့် အသင်းအဖွဲ့ ကိုယ်စား ပြ ု 

ကုိယ်စားလှယ်များ ေပြ ာင်းလဲခြ င်းပြ ုလုိပါက ဖဲွ့စည်းမှတ်ပံုတင်ထားေသာ သက်ဆုိင်ရာ မှတ်ပံုတင်ေရး 

အဖွဲ့သို့ ခုနစ်ရက်အတွင်း စာဖြ င့် အေကြ ာင်းကြ ား တင်ပြ ရမည်။ 

၃၉။ အဆင့်ဆင့်ေသာ မှတ်ပံုတင်ေရးအဖဲွ့များအတွက် အသင်းအဖဲွ့ကုိယ်စားပြ ုကုိယ်စားလှယ်များကုိ 

နှစ်နှစ်လျှင်တစ်ကိမ် အသင်းအဖွဲ့များ၏ အစီအစဉ ်ဖြ င် ့ညှိနိှုင်းေရွးချယ် တာဝန်ေပးအပ်နိုင်သည်။ 

၄၀။ ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်- 

(က) ဝန်ကီးဌာနသည် လုိအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကုိ  ပြ ည်ေထာင်စု 

အစိးုရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င် ့ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။  

( ခ )  ပြ ည်ေထာင်စုမှတ်ပံုတင်ေရးအဖဲွ့သည် လုိအပ်ေသာ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန်ကြ ားချက် 

နှင့်  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို  ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။  

( ဂ ) တုိင်းေဒသကီး သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်နယ်မှတ်ပံုတင်ေရးအဖဲွ့နှင့် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ရတုိင်း 

သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ့တို့သည် လိုအပ်ေသာ 

အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြ ားချက်များကိ ုထုတ်ပြ န်နုိင်သည်။ 

၄၁။ အသင်းအဖဲွ့များဖဲွ့စည်းခြ င်းဆုိင်ရာဥပေဒ (နုိင်ငံေတာ်ငြ ိမ်ဝပ်ပိပြ ားမှုတည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ့၊ 

ဥပေဒအမှတ် ၆/၈၈) အရ ထုတ်ပြ န်ခဲ့ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်နှင့် 

ညွှန်ကြ ားချက်များကိ ုဤဥပေဒနှင့်မဆန့်ကျင်သေရွ့ ဆက်လက်ကျင့်သုံး ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရိှသည်။ 

၄၂။ အသင်းအဖဲွ့များဖဲွ့စည်းခြ င်းဆုိင်ရာဥပေဒ (နိုင်ငံေတာ်ငြ ိမ်ဝပ်ပိပြ ားမှု တည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ့၊ 

ဥပေဒအမှတ် ၆/၈၈) အရ မှတ်ပံုတင်၍ ဖဲွ့စည်းထားရိှေသာအသင်းအဖဲွ့များသည် ဤဥပေဒနှင့်အညီ 

ဖွဲ့စည်းထားသည့်  အသင်းအဖဲွ့များအဖြ စ်မှတ်ယူရမည်။  

၄၃။ အသင်းအဖဲွ့များ ဖဲွ့စည်းခြ င်းဆုိင်ရာဥပေဒ (နုိင်ငံေတာ်ငြ ိမ်ဝပ်ပိပြ ားမှု တည်ေဆာက်ေရးအဖဲွ့၊ 

ဥပေဒအမှတ ်၆/၈၈) အား  ဤဥပေဒဖြ င့်ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 

 

  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

 

 ပု(ံသိန်းစိန်) 

 နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 

  ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 


