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မြန်ြာန ိုငင်လံွှတတ်တာ်အဖ  ွဲ့ ဥပတေ 

(၂၀၁၈ ခိုနစှ၊် မပည်တ ာငစ်ိုလွှတတ်တာ်ဥပတေအြှတ ်၄။) 

၁၃၇၉ ခိုနစှ၊် တပ ို ို့တ  လမပည်ို့တ  ာ် ၈ ရ ် 

(၂၀၁၈ ခိုနစှ၊် တဖတဖာ်ဝါရီလ ၈ ရ ်) 

မပည်တ ာငစ်ိုလွှတ်တတာ်သည် ဤဥပတေက ို မပဋ္ဌာန််းလ ိုက်သည်။ 

 

အခန််း (၁) 

အြည်နငှ်ို့ အဓ ပပာယတ်ဖာ်မပခ   ်

၁။ ဤဥပတေက ို မြနြ်ာန ိုငင်လံွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့ ဥပတေဟို တ ေါ်တ ငတ်စရြည်။ 

၂။ ဤဥပတေတ င ်ပါရ  တသာ တအာက်ပါစကာ်းရပ်ြ ာ်းသည် တဖာ်မပပါအတ ိုင််း အဓ ပပာယ်သက်တရာက် တစရြည်- 

(က) ဖ  ွဲ့စည််းပံိုအတမခခံဥပတေဆ ိုသည်ြ ာ မပည်တ ာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာန ိုငင်တံတာ် ဖ  ွဲ့စည််းပံိုအတမ  ံဥပတေ က ို ဆ ိုသည်။ 

( ) မပည်တ ာငစ်ိုလွှတတ်တာဆ် ိုသည်ြ ာ ဖ  ွဲ့စည််းပံိုအတမ  ဥံပတေအရ ဖ  ွဲ့စည််းတသာ မပည်တ ာငစ်ို လွှတ်တတာ်က ို ဆ ိုသည်။ 

(ဂ) မပည်သ ို့လွှတတ်တာ်ဆ ိုသညြ် ာ ဖ  ွဲ့စည််းပံိုအတမ  ဥံပတေအရ ဖ  ွဲ့စည််းတသာ မပည်သ ူ့လွှတ်တတာ်က ို ဆ ိုသည်။ 

(ဃ) အြ   ်းသာ်းလွှတတ်တာဆ် ိုသည်ြ ာ ဖ  ွဲ့စည််းပံိုအတမ  ံဥပတေအရ ဖ  ွဲ့စည််းတသာ အြ   ်းသာ်း လွှတ်တတာ်က ို ဆ ိုသည်။ 

(င) တ ိုင််းတေသက ီ်းလွှတတ်တာ် သ ို ို့ြဟိုတ ်မပည်နယလ်ွှတတ်တာ ်ဆ ိုသည်ြ ာ ဖ  ွဲ့စည််းပံိုအတမ  ဥံပတေအရ ဖ  ွဲ့စည််းတသာ 

တ ိုင််းတေသကက ်းလွှတ်တတာ် သ ို ူ့ြဟိုတ် မပည်နယ်လွှတ်တတာ်က ို ဆ ိုသည်။ 

(စ) လွှတတ်တာဆ် ိုသည်ြ ာ မပည်တ ာငစ်ိုလွှတ်တတာ်၊ မပည်သ ူ့လွှတ်တတာ်၊ အြ   ်းသာ်းလွှတ်တတာ်၊ 

တ ိုင််းတေသကက ်းလွှတ်တတာ် သ ို ူ့ြဟိုတ် မပည်နယ်လွှတ်တတာ်က ို ဆ ိုသည်။ 

(ဆ) လွှတတ်တာ်အဖ  ွဲ့ဆ ိုသည်ြ ာ ဤဥပတေအရဖ  ွဲ့စည််းတသာ မြနြ်ာန ိုငင်လံွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့က ို ဆ ိုသည်။ 

(ဇ) နာယ ဆ ိုသည်ြ ာ မပည်တ ာငစ်ိုလွှတ်တတာ် နာယကအမဖစ ်တာဝန ်ြ််းတဆာငတ်သာ အြ   ်းသာ်း လွှတ်တတာ်ဥကက ဋ္ဌ 

သ ို ူ့ြဟိုတ် မပည်သ ူ့လွှတ်တတာ်ဥကက ဋ္ဌက ို ဆ ိုသည်။ 

(စ ) ေိုတ ယနာယ ဆ ိုသည်ြ ာ မပည်တ ာငစ်ိုလွှတ်တတာ ်ေိုတ ယနာယကအမဖစ ်တာဝန ်ြ််းတဆာင ်တသာ 

အြ   ်းသာ်းလွှတ်တတာ် ေိုတ ယဥကက ဋ္ဌ သ ို ူ့ြဟိုတ် မပည်သ ူ့လွှတ်တတာ်ေိုတ ယဥကက ဋ္ဌက ို ဆ ိုသည်။ 

(ည) ဥ က ဋ္ဌဆ ိုသည်ြ ာ လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့၏ ဥကက ဋ္ဌက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဋ) အဖ  ွဲ့ဝင ်ဆ ိုသည်ြ ာ လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့၏ ဥကက ဋ္ဌ၊ ေိုတ ယဥကက ဋ္ဌ၊ အတ င််းတရ်းြ ်းတ ို ူ့ အပါအဝင ်အဖ  ွဲ့ဝငအ်သ ်းသ ်းက ို 

ဆ ိုသည်။ 

(ဌ) လွှတတ်တာ်အဖ  ွဲ့ ရံို ်းဆ ိုသည်ြ ာ ဤဥပတေအရ ဖ  ွဲ့စည််းတသာ မြနြ်ာန ိုငင်လံွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့ ရံို ်းက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဍ) ရံို ်းအဖ  ွဲ့ ြ ်းဆ ိုသည်ြ ာ လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့ ရံို ်း၏ ရံို်းအဖ  ွဲ့ ြ ်းက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဎ) အစည််းအတဝ်းဆ ိုသည်ြ ာ လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့အစည််းအတဝ်းက ို ဆ ိုသည်။ 
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အခန််း(၂) 

ရည်ရ ယခ်   ်

၃။ ဤဥပတေ၏ ရည်ရ ယ်  က်ြ ာ်းြ ာ တအာက်ပါအတ ိုင််းမဖစသ်ည်- 

(က) လွှတ်တတာ်အသ ်းသ ်း၏ လိုပ်ငန််းတဆာငရ် က်ြှုနည််းလြ််းြ ာ်း ြ နက်န ် ိုငြ်ာပပ ်း အရည်အတသ ်း 

တ ို်းတက်မြင်ူ့ြာ်းတရ်းအတ က် သက်ဆ ိုငရ်ာအဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်းန င်ူ့ ပ ်းတပါင််းတဆာငရ် က်ရန၊် 

( ) လွှတ်တတာ်အ  င််း  င််း လိုပ်ငန််းအတတ ွဲ့အကကံ ဖလ ယ်တရ်းန င်ူ့ စ ြ််းရည်တ ို်းတက်တရ်းအတ က် ပ ်းတပါင််းတဆာငရ် က်ရန၊် 

(ဂ) န ိုငင်တံကာဥပတေမပ အဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်း၊ ရည်ရ ယ်  က်တ ည တသာ အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာအဖ  ွဲ့ အစည််းြ ာ်း၊ 

အစ ို်းရအဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်း၊ အစ ို်းရြဟိုတ်တသာ အဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်းန င်ူ့ ပ ်းတပါင််းတဆာငရ် က်ရန၊် 

(ဃ) န ိုငင်တံကာလွှတ်တတာ်ြ ာ်းအဖ  ွဲ့ န င်ူ့ အာဆ ယံပါလ ြနြ် ာ်းည လာ အံပါအဝင ်န ိုငင်တံကာန င်ူ့ တေသတ င််း 

လွှတ်တတာ်ဆ ိုငရ်ာ အဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်းတ င ်ပါဝငတ်ဆာငရ် က်ရန။် 

 

အခန််း(၃) 

လွှတတ်တာအ်ဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည််းမခင််း၊ သ ်တြ််းနငှ်ို့ အစည််းအတဝ်း  င််းပမခင််း 

ဖ  ွဲ့စည််းမခင််း 

၄။ မပည်တ ာငစ်ိုလွှတ်တတာ်သည် လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့က ို တအာကပ်ါအတ ိုင််း ဖ  ွဲ့စည််းရြည်- 

 

(က) နာယက မပညတ် ာငစ်ိုလွှတ်တတာ ် ဥကက ဋ္ဌ 

( ) ဥကက ဋ္ဌ မပညသ် ူ့လွှတ်တတာ် သ ို ူ့ြဟိုတ ်အြ   ်းသာ်းလွှတ်တတာ ် ေိုတ ယဥကက ဋ္ဌ 

(ဂ) ေိုတ ယဥကက ဋ္ဌ မပညသ် ူ့လွှတ်တတာ် သ ို ူ့ြဟိုတ ်အြ   ်းသာ်းလွှတ်တတာ ် အဖ  ွဲ့ဝင ်

(ဃ) ဥကက ဋ္ဌ တ ိုင််းတေသကက ်းလွှတ်တတာ် သ ို ူ့ြဟိုတ ်မပညန်ယ်လွှတ်တတာ ် အဖ  ွဲ့ဝငြ် ာ်း 

(င) ေိုတ ယနာယက မပညတ် ာငစ်ိုလွှတ်တတာ ် အတ င််းတရ်းြ ်း 

၅။ မပည်တ ာငစ်ိုလွှတ်တတာ်ရံို ်း၊ ညွှနက်ကာ်းတရ်းြ ်း   ပ်သည် ရာ  ်းအတလ ာက် လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့ ရံို ်း၏ ရံို်းအဖ  ွဲ့ ြ ်းမဖစသ်ည်။ 

သ ်တြ််း 

၆။ လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့၏ သက်တြ််းသည် မပည်တ ာငစ်ိုလွှတ်တတာ်၏ သက်တြ််းန င်ူ့အည  မဖစသ်ည်။ 

အစည််းအတဝ်း  င််းပမခင််း 

၇။ (က) အစည််းတဝ်းက ို တစန် စလ်ျှင ်အနည််းဆံို်းတစက်က ြ် က င််းပရြည်။ 
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( ) အ  ်းအစည််းအတဝ်းက င််းပရန ်လ ိုအပ်သည်ဟို ဥကက ဋ္ဌက ယ ဆလျှငမ်ဖစတ်စ၊ အဖ  ွဲ့ဝငစ်ိုစိုတပါင််း ဦ်းတရ၏ 

 က်ဝက်တက ာ်က တငမ်ပလျှငမ်ဖစတ်စ ဥကက ဋ္ဌက အစည််းအတဝ်းက ို တ ေါ်ယ က င််းပရြည်။ 

(ဂ) အစည််းအတဝ်းက ို ဥကက ဋ္ဌက သတ်ြ တ်သည်ူ့တန ူ့ရက်၊ အ   နန် င်ူ့ တနရာတ င ်က င််းပရြည်။ 

(ဃ) အစည််းအတဝ်းသ ို ူ့ အဖ  ွဲ့ဝငစ်ိုစိုတပါင််းဦ်းတရ၏  က်ဝက်တက ာ်တက်တရာက်လျှင ်အစည််းအတဝ်း အ တမြာက်သည်။ 

(င) အဖ  ွဲ့ဝငမ်ဖစသ်ည်ူ့ တ ိုင််းတေသကက ်းလွှတ်တတာ် သ ို ူ့ြဟိုတ် မပည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥကက ဋ္ဌက ိုယ်တ ိုင ်အစည််းအတဝ်းသ ို ူ့ 

တက်တရာက်န ိုငမ် င််းြရ  ပါက ေိုတ ယဥကက ဋ္ဌက ို ြ ြ က ိုယ်စာ်း တက်တရာက်တစန ိုငသ်ည်။ 

(စ) အစည််းအတဝ်း အ တမြာက်မ င််းြရ  ပါက ဥကက ဋ္ဌသည် အဖ  ွဲ့ဝငြ် ာ်း၏ တငမ်ပ  က်ြ ာ်းန င်ူ့ အကကံမပ    က်ြ ာ်းက ို 

စာမဖင်ူ့တပ်းပ ို ူ့ရန ်တတာင််းယ န ိုငသ်ည်။ 

(ဆ) ရံို်းအဖ  ွဲ့ ြ ်းသည် လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့ အစည််းအတဝ်းြ ာ်းတ င ်အ ြ််းအနာ်းြ ်းအမဖစ ်တဆာငရ် က်ရ ြည်။ 

 

အခန််း(၄) 

လွှတတ်တာအ်ဖ  ွဲ့၏ လိုပ်ငန််းတာဝနြ် ာ်း 

၈။ လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့၏ လိုပ်ငန််းတာဝနြ် ာ်းြ ာ တအာက်ပါအတ ိုင််းမဖစသ်ည်- 

(က) ဤဥပတေပါ ရည်ရ ယ်  က်ြ ာ်းက ို အတကာငအ် ည်တဖာတ်ဆာငရ် က်မ င််း၊ 

( ) ဖ  ွဲ့စည််းပံိုအတမ  ဥံပတေပါ မပဋ္ဌာန််း  က်ြ ာ်း၊ လွှတ်တတာ်ဆ ိုငရ်ာဥပတေြ ာ်းန င်ူ့ ဆန် ူ့က ငမ် င််း ြရ  တစဘ  

ဥပတေမပ မ င််းဆ ိုငရ်ာ က စစရပ်ြ ာ်းန င်ူ့စပ်လ ဉ်း၍ ည  နှု င််းတဆာငရ် က်မ င််း၊ 

(ဂ) မပည်တ ာငစ်ိုန င်ူ့ တ ိုင််းတေသကက ်း သ ို ူ့ြဟိုတ် မပည်နယ်ြ ာ်း ဆက်န ွှယ်အက ံ ်းဝငတ်သာက စစရပ်ြ ာ်းန င်ူ့ စပ်လ ဉ်း၍ 

ည  နှု င််းတဆာငရ် က်မ င််း၊ 

(ဃ) လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့၏ လိုပ်ငန််းြ ာ်း ဖ ံွဲ့ ပဖ  ်းတ ို်းတက်တရ်း၊ လွှတ်တတာ်က ိုယ်စာ်းလ ယ်ြ ာ်း၏ စ ြ််းရည ်မြ င်ူ့တငတ်ရ်းန င်ူ့ 

လွှတ်တတာ်ဝန ်ြ််းြ ာ်း၏ လိုပ်ငန််းစ ြ််းတဆာငရ်ည်မြ င်ူ့တငတ်ရ်းတ ို ူ့အတ က် တဆ ်းတန ်း တဆာငရ် က်မ င််း၊ 

မပည်တ င််းမပည်ပသငတ်န််းြ ာ်း၊ အလိုပ်ရံိုတဆ ်းတန ်းပ  ြ ာ်း၊ အစည််းအတဝ်းြ ာ်း၊ ည လာ  ံြ ာ်းန င်ူ့ တလူ့လာတရ်း ရ ်းစဉြ ာ်း 

တစလွှတ်မ င််း၊ 

(င) လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့၏ လိုပ်ငန််းအဖ  ွဲ့ြ ာ်း၊ အတ ာက်အက မပ အဖ  ွဲ့ြ ာ်းက ို လ ိုအပ်ပါက ဖ  ွဲ့စည််းတဆာင ်ရ က်မ င််း၊ 

(စ) လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့ န င်ူ့ န ိုငင်တံကာလွှတ်တတာ်ြ ာ်းအဖ  ွဲ့၊ အာဆ ယံပါလ ြနြ် ာ်းည လာ  ံအပါအဝငန် ိုငင် ံတကာန င်ူ့ 

တေသတ င််းလွှတ်တတာ်ဆ ိုငရ်ာ အဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်းအကကာ်း ဆကသ် ယ်တရ်း၊ ဆက်ဆံတရ်းက စစြ ာ်း က ို တဆာငရ် က်မ င််းန င်ူ့ 

၎င််းအဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်း၏ ရည်ရ ယ်  က်ြ ာ်း၊ ဆံို်းမဖတ်  က်ြ ာ်းက ို အဖ  ွဲ့ဝငြ် ာ်း၊ သက်ဆ ိုငရ်ာအစ ို်းရအဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်း 

မပည်သ ြ ာ်းသ ရ  တစရန ်တဆာငရ် က်မ င််း၊ 

(ဆ) မြနြ်ာန ိုငင်လံွှတ်တတာ်ြ ာ်း၏ တဆာငရ် က်  က်ြ ာ်းန င်ူ့ တ ို်းတက်ြှုြ ာ်းက ို န ိုငင်တံကာလွှတ်တတာ် 

ြ ာ်းသ ရ  တစရနတ်ဆာငရ် က်မ င််း။ 

၉။ လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့၏ အတ င််းတရ်းြ ်းသည်- 
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(က) အစည််းအတဝ်းြ ာ်း က င််းပရန ်စ စဉတဆာငရ် က်ရြည်။ 

( ) လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့၏ တဆာငရ် က်ြှုက ို အစည််းအတဝ်းတ င ်တငမ်ပရြည်။ 

(ဂ) လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့၏ န စပ်တ်လည်အစ ရင ်စံာက ို မပ စိုပပ ်း အစည််းအတဝ်းတ င ်တငမ်ပရြည်။ 

(ဃ) ဥကက ဋ္ဌက တပ်းအပ်တသာ လိုပ်ငန််းတာဝနြ် ာ်းက ို တဆာငရ် က်ရြည်။ 

 

အခန််း(၅) 

အဖ  ွဲ့ဝငြ် ာ်း၏ တာဝန်နငှ်ို့ အခ င်ို့အတရ်းြ ာ်း 

၁၀။ အဖ  ွဲ့ဝငြ် ာ်းသည ်လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့၏ ရည်ရ ယ်  က်ြ ာ်းန င်ူ့ လိုပ်ငန််းတာဝနြ် ာ်းက ို အတကာင ်

အ ည်တဖာ်တဆာငရ် က်ရြည်။ 

၁၁။ အဖ  ွဲ့ဝငြ် ာ်းသည် လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့၏ ည  နှု င််းတဆာငရ် က်  က်ြ ာ်းက ို တဆာငရ် က်ရြည်မဖစပ်ပ ်း 

တဆာငရ် က်ပပ ်းစ ်းတကကာင််းက ို လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့သ ို ူ့ မပနလ်ည်အစ ရင ်ရံြည်။ 

၁၂။ အဖ  ွဲ့ဝငြ် ာ်းသည် အစည််းအတဝ်းတ င ်လွှတ်တတာ်အလ ိုက် တတ ွဲ့ ကကံ ရတသာ လိုပ်ငန််းဆ ိုငရ်ာအ က် အ  ြ ာ်းက ို 

တဆ ်းတန ်းည  နှု င််းရန ်တငမ်ပ  င်ူ့ရ  သည်။ 

၁၃။ အဖ  ွဲ့ဝငြ် ာ်းသည် လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့က  ိုတ်မပနတ်သာ သတင််းအ  က်အလက်ြ ာ်းက ို သ   င်ူ့ရ  သည်။ 

 

အခန််း(၆) 

အတ  တ   

၁၄။ ဤဥပတေ အတည်မပ ြမပဋ္ဌာန််းြ က ဖ  ွဲ့စည််း  ူ့သည်ူ့ မြနြ်ာန ိုငင်လံွှတ်တတာ်ဆ ိုငရ်ာအဖ  ွဲ့သည် ဤဥပတေအရ ဖ  ွဲ့စည််းသည်ူ့ 

မြနြ်ာန ိုငင်လံွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့ဟို ြ တ်ယ ရြည။် 

၁၅။ လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့ အတ င််းတရ်းြ ်းသည် လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့၏ တဆာငရ် က်ြှုအစ ရင ်စံာက ို မပည်တ ာငစ်ို လွှတ်တတာ်တ င ်

တငမ်ပရြည်ူ့အမပင ်သက်ဆ ိုငရ်ာ လွှတ်တတာ်ြ ာ်းသ ို ူ့လည််း တပ်းပ ို ူ့ရြည်။ 

၁၆။ ပိုေြ် ၁၅ အရ တပ်းပ ို ူ့တသာအစ ရင ်စံာက ို တ ိုင််းတေသကက ်းလွှတ်တတာ် သ ို ူ့ြဟိုတ် မပည်နယ်လွှတ်တတာ ်ဥကက ဋ္ဌြ ာ်းသည် 

သက်ဆ ိုငရ်ာတ ိုင််းတေသကက ်းလွှတ်တတာ် သ ို ူ့ြဟိုတ် မပည်နယလ်ွှတ်တတာ်တ င ်တငမ်ပရန ်လ ိုအပ်သည်ဟို ယ ဆပါက 

အန ်းကပ်ဆံို်းအစည််းအတဝ်းတ င ်တငမ်ပရြည်။ 

၁၇။ လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့၏ ရံို်းလိုပ်ငန််းန င်ူ့ စ ြံ န် ူ့   ြှုက စစအဝဝက ို မပည်တ ာငစ်ိုလွှတ်တတာ်ရံို ်းက တာဝန ် ံတဆာငရ် က်ရြည။် 

၁၈။ လွှတ်တတာ်အဖ  ွဲ့၏ ကိုနက် စရ တ်ြ ာ်းက ို ဘဏ္ဍာတရ်းလိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းြ ာ်းန င်ူ့အည  မပည်တ ာငစ်ို လွှတ်တတာ်ရံို ်း 

ရနပံ်ိုတင ြ  က  သံံို်းစ  ရြည်။ 

မပည်တ ာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာန ိုငင်တံတာ် ဖ  ွဲ့စည််းပံိုအတမ  ဥံပတေအရ ကျွန်ိုပ်လက်ြ တ်တရ်း  ို်းသည်။ 

 

 (ပံို)  ငတ်က ာ ်
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 န ိုငင်တံတာ်သြမတ 

 မပည်တ ာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာန ိုငင်တံတာ ်


