မြန်ြာနင
ို င
် လ
ံ ွှတ်တတာ်အဖွဲ့ ဥပတေ

မြန်ြာနင
ို င
် လ
ံ ွှတတ
် တာ်အဖွဲ့ ဥပတေ
(၂၀၁၈ ခိုနစ
ှ ၊် မပည်တ

ာင်စိုလွှတတ
် တာ်ဥပတေအြှတ် ၄။)

၁၃၇၉ ခိုနစ
ှ ၊် တပိုတ
ို့ လမပည်ို့တ

ာ် ၈ ရ

(၂၀၁၈ ခိုနစ
ှ ၊် တဖတဖာ်ဝါရီ လ ၈ ရ
မပည်တ

်

်)

ာင်စိုလွှတ်တတာ်သည် ဤဥပတေကို မပဋ္ဌာန််းလိုက်သည်။

အခန််း (၁)
အြည်နင
ှ ်ို့ အဓပပာယ်တဖာ်မပခ

်

၁။ ဤဥပတေကို မြန်ြာနင
ို င
် လ
ံ ွှတ်တတာ်အဖွဲ့ ဥပတေဟို တ ေါ်တင်တစရြည်။
၂။ ဤဥပတေတင် ပါရတသာ တအာက်ပါစကာ်းရပ်ြ ာ်းသည် တဖာ်မပပါအတိုင်း် အဓပပာယ်သက်တရာက် တစရြည်(က) ဖွဲ့စည််းပံိုအတမခခံဥပတေဆိုသည်ြာ မပည်တ
( ) မပည်တ

ာင်စိုသြမတမြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ တာ် ဖွဲ့စည််းပံအ
ို တမ

ာင်စိုလွှတတ
် တာ်ဆိုသည်ြာ ဖွဲ့စည််းပံိုအတမ

(ဂ) မပည်သလွှ
် တာ်ဆိုသည်ြာ ဖစ
ွဲ့ ည််းပံိုအတမ
ို့ တတ

ာင်စို လွှတ်တတာ်ကို ဆိုသည်။

ဥ
ံ ပတေအရ ဖွဲ့စည််းတသာ မပည်သလွှ
ူ့ တ်တတာ်ကို ဆိုသည်။

(ဃ) အြ ်းသာ်းလွှတတ
် တာ်ဆိုသည်ြာ ဖွဲ့စည််းပံအ
ို တမ
(င) တင
ို ်း် တေသက

ဥ
ံ ပတေအရ ဖွဲ့စည််းတသာ မပည်တ

ံဥပတေ ကို ဆိုသည်။

ံဥပတေအရ ဖွဲ့စည််းတသာ အြ ်းသာ်း လွှတ်တတာ်ကို ဆိုသည်။

ီ်းလွှတတ
် တာ် သြဟို
ို ို့ တ် မပည်နယ်လတ
ွှ တ
် တာ် ဆိုသည်ြာ ဖွဲ့စည််းပံိုအတမ

ဥ
ံ ပတေအရ ဖွဲ့စည််းတသာ

တိုင်း် တေသကက်းလွှတ်တတာ် သြဟို
ို ူ့ တ် မပည်နယ်လွှတ်တတာ်ကို ဆိုသည်။
(စ) လွှတတ
် တာ်ဆိုသည်ြာ မပည်တ

ာင်စိုလွှတ်တတာ်၊ မပည်သလွှ
ူ့ တ်တတာ်၊ အြ ်းသာ်းလွှတ်တတာ်၊

တိုင်း် တေသကက်းလွှတ်တတာ် သြဟို
ို ူ့ တ် မပည်နယ်လွှတ်တတာ်ကို ဆိုသည်။
(ဆ) လွှတတ
် တာ်အဖွဲ့ဆိုသည်ြာ ဤဥပတေအရဖွဲ့စည််းတသာ မြန်ြာနင
ို င
် လ
ံ ွှတ်တတာ်အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ဇ) နာယ

ဆိုသည်ြာ မပည်တ

ာင်စိုလွှတ်တတာ် နာယကအမဖစ် တာဝန် ြ််းတဆာင်တသာ အြ ်းသာ်း လွှတ်တတာ်ဥကကဋ္ဌ

သြဟို
ို ူ့ တ် မပည်သလွှ
ူ့ တ်တတာ်ဥကကဋ္ဌကို ဆိုသည်။
(စ ) ေိုတယနာယ

ဆိုသည်ြာ မပည်တ

ာင်စိုလွှတ်တတာ် ေိုတယနာယကအမဖစ် တာဝန် ြ််းတဆာင် တသာ

အြ ်းသာ်းလွှတ်တတာ် ေိုတယဥကကဋ္ဌ သြဟို
ို ူ့ တ် မပည်သလွှ
ို ယဥကကဋ္ဌကို ဆိုသည်။
ူ့ တ်တတာ်ေတ
(ည) ဥ က ဋ္ဌဆိုသည်ြာ လွှတ်တတာ်အဖွဲ့၏ ဥကကဋ္ဌကို ဆိုသည်။
(ဋ) အဖွဲ့ဝင် ဆိုသည်ြာ လွှတ်တတာ်အဖွဲ့၏ ဥကကဋ္ဌ၊ ေိုတယဥကကဋ္ဌ၊ အတင််းတရ်းြ်းတို အပါအဝင်
အဖဝ
ွဲ့ င်အသ်းသ်းကို
ူ့
ဆိုသည်။
(ဌ) လွှတတ
် တာ်အဖွဲ့ ရံို်းဆိုသည်ြာ ဤဥပတေအရ ဖွဲ့စည််းတသာ မြန်ြာနင
ို င
် လ
ံ ွှတ်တတာ်အဖွဲ့ ရံို်းကို ဆိုသည်။
(ဍ) ရံို်းအဖွဲ့ ြ်းဆိုသည်ြာ လွှတ်တတာ်အဖွဲ့ ရံို်း၏ ရံို်းအဖွဲ့ ြ်းကို ဆိုသည်။
(ဎ) အစည််းအတဝ်းဆိုသည်ြာ လွှတ်တတာ်အဖွဲ့အစည််းအတဝ်းကို ဆိုသည်။
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ို င
် လ
ံ ွှတ်တတာ်အဖွဲ့ ဥပတေ

အခန််း(၂)
ရည်ရယ်ခ

်

၃။ ဤဥပတေ၏ ရည်ရယ် က်ြ ာ်းြာ တအာက်ပါအတိုင်း် မဖစ်သည်(က) လွှတ်တတာ်အသ်းသ်း၏ လိုပ်ငန််းတဆာင်ရက်ြှုနည််းလြ််းြ ာ်း ြန်ကန် င
ို ြ
် ာပပ်း အရည်အတသ်း
တို်းတက်မြင်ြ
် ာအဖွဲ့အစည််းြ ာ်းနင်ူ့ ပ်းတပါင််းတဆာင်ရက်ရန်၊
ူ့ ာ်းတရ်းအတက် သက်ဆိုငရ
( ) လွှတ်တတာ်အ င််း င််း လိုပ်ငန််းအတတွဲ့အကကံ ဖလယ်တရ်းနင်ူ့ စြ််းရည်တို်းတက်တရ်းအတက် ပ်းတပါင််းတဆာင်ရက်ရန်၊
(ဂ) နင
ို င
် တ
ံ ကာဥပတေမပ အဖွဲ့အစည််းြ ာ်း၊ ရည်ရယ် က်တညတသာ အမပည်မပည်ဆိုငရ
် ာအဖွဲ့ အစည််းြ ာ်း၊
အစို်းရအဖွဲ့အစည််းြ ာ်း၊ အစို်းရြဟိုတ်တသာ အဖွဲ့အစည််းြ ာ်းနင်ူ့ ပ်းတပါင််းတဆာင်ရက်ရန်၊
(ဃ) နင
ို င
် တ
ံ ကာလွှတ်တတာ်ြ ာ်းအဖွဲ့ နင်ူ့ အာဆယံပါလြန်ြ ာ်းညလာ အ
ံ ပါအဝင် နင
ို င
် တ
ံ ကာနင်ူ့ တေသတင််း
လွှတ်တတာ်ဆိုငရ
် ာ အဖွဲ့အစည််းြ ာ်းတင် ပါဝင်တဆာင်ရက်ရန်။

အခန််း(၃)
လွှတတ
် တာ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည််းမခင််း၊ သ

်တြ််းနှင ်ို့ အစည််းအတဝ်း

င််းပမခင််း

ဖွဲ့စည််းမခင််း
၄။ မပည်တ

ာင်စိုလွှတ်တတာ်သည် လွှတ်တတာ်အဖွဲ့ကို တအာက်ပါအတိုင်း် ဖွဲ့စည််းရြည်-

(က)

နာယက မပည်တ

( )

ဥကကဋ္ဌ မပည်သလွှ
ို ူ့ တ် အြ ်းသာ်းလွှတ်တတာ်
ူ့ တ်တတာ် သြဟို

ေိုတယဥကကဋ္ဌ

(ဂ)

ေိုတယဥကကဋ္ဌ မပည်သလွှ
ို ူ့ တ် အြ ်းသာ်းလွှတ်တတာ်
ူ့ တ်တတာ် သြဟို

အဖွဲ့ဝင်

(ဃ)

ဥကကဋ္ဌ တိုင်း် တေသကက်းလွှတ်တတာ် သြဟို
ို ူ့ တ် မပည်နယ်လွှတ်တတာ်

အဖွဲ့ဝင်ြ ာ်း

(င)

ေိုတယနာယက မပည်တ

အတင််းတရ်းြ်း

၅။ မပည်တ
သ

ာင်စလ
ို ွှတ်တတာ်

ဥကကဋ္ဌ

ာင်စလ
ို ွှတ်တတာ်

ာင်စိုလတ
ွှ ်တတာ်ရို ်းံ ၊ ညွှနက် ကာ်းတရ်းြ်း ပ်သည် ရာ

်းအတလ ာက် လွှတ်တတာ်အဖွဲ့ ရံို်း၏ ရံို်းအဖွဲ့ ြ်းမဖစ်သည်။

်တြ််း

၆။ လွှတ်တတာ်အဖွဲ့၏ သက်တြ််းသည် မပည်တ
အစည််းအတဝ်း

ာင်စိုလွှတ်တတာ်၏ သက်တြ််းနင်အ
ူ့ ည မဖစ်သည်။

င််းပမခင််း

၇။ (က) အစည််းတဝ်းကို တစ်နစ်လျှင ် အနည််းဆံို်းတစ်ကကြ် က င််းပရြည်။
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ို င
် လ
ံ ွှတ်တတာ်အဖွဲ့ ဥပတေ

( )အ

်းအစည််းအတဝ်းက င််းပရန် လိုအပ်သည်ဟို ဥကကဋ္ဌက ယဆလျှငမ် ဖစ်တစ၊ အဖွဲ့ဝင်စိုစိုတပါင််း ဦ်းတရ၏
က်ဝက်တက ာ်က တင်မပလျှငမ် ဖစ်တစ ဥကကဋ္ဌက အစည််းအတဝ်းကို တ ေါ်ယက င််းပရြည်။

(ဂ) အစည််းအတဝ်းကို ဥကကဋ္ဌက သတ်ြတ်သည်တ
ူ့ နရက်
ူ့ ၊ အ န်နင်ူ့ တနရာတင် က င််းပရြည်။
(ဃ) အစည််းအတဝ်းသို အဖ
ွဲ့ဝင်စိုစိုတပါင််းဦ်းတရ၏
ူ့

က်ဝက်တက ာ်တက်တရာက်လျှင ် အစည််းအတဝ်း အ

တမြာက်သည်။

(င) အဖွဲ့ဝင်မဖစ်သည်ူ့ တိုင်း် တေသကက်းလွှတ်တတာ် သြဟို
ို ူ့ တ် မပည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥကကဋ္ဌကိုယ်တိုင ် အစည််းအတဝ်းသို ူ့
တက်တရာက်နင
ို မ် င််းြရပါက ေိုတယဥကကဋ္ဌကို ြြကိုယ်စာ်း တက်တရာက်တစနင
ို သ
် ည်။
(စ) အစည််းအတဝ်း အ

တမြာက်မ င််းြရပါက ဥကကဋ္ဌသည် အဖွဲ့ဝင်ြ ာ်း၏ တင်မပ က်ြ ာ်းနင်ူ့ အကကံမပ

က်ြ ာ်းကို

စာမဖင်တ
ို ူ့ တတာင််းယနင
ို သ
် ည်။
ူ့ ပ်းပရန်
(ဆ) ရံို်းအဖွဲ့ ြ်းသည် လွှတ်တတာ်အဖွဲ့ အစည််းအတဝ်းြ ာ်းတင် အ ြ််းအနာ်းြ်းအမဖစ် တဆာင်ရက်ရ ြည်။

အခန််း(၄)
လွှတတ
် တာ်အဖွဲ့၏ လိုပ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်း
၈။ လွှတ်တတာ်အဖွဲ့၏ လိုပ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်းြာ တအာက်ပါအတင
ို ်း် မဖစ်သည်(က) ဤဥပတေပါ ရည်ရယ် က်ြ ာ်းကို အတကာင်အ
( ) ဖွဲ့စည််းပံိုအတမ

ည်တဖာ်တဆာင်ရက်မ င််း၊

ဥ
ံ ပတေပါ မပဋ္ဌာန််း က်ြ ာ်း၊ လွှတ်တတာ်ဆင
ို ရ
် ာဥပတေြ ာ်းနင်ူ့ ဆန်က
ူ့ င်မ င််း ြရတစဘ

ဥပတေမပ မ င််းဆိုငရ
် ာ ကစစရပ်ြ ာ်းနင်စ
ူ့ ပ်လ ဉ်း၍ ညနှုင််းတဆာင်ရက်မ င််း၊
(ဂ) မပည်တ

ာင်စိုနင်ူ့ တိုင်း် တေသကက်း သြဟို
ို ူ့ တ် မပည်နယ်ြ ာ်း ဆက်န ွှယ်အက ံ ်းဝင်တသာကစစရပ်ြ ာ်းနင်ူ့ စပ်လ ဉ်း၍

ညနှုင််းတဆာင်ရက်မ င််း၊
(ဃ) လွှတ်တတာ်အဖွဲ့၏ လိုပ်ငန််းြ ာ်း ဖံွဲ့ ပဖ ်းတို်းတက်တရ်း၊ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာ်းလယ်ြ ာ်း၏ စြ််းရည် မြင်တ
ူ့ င်တရ်းနင်ူ့
လွှတ်တတာ်ဝန်

ြ််းြ ာ်း၏ လိုပ်ငန််းစြ််းတဆာင်ရည်မြင်တ
ို ူ့
က် တဆ်းတန်း တဆာင်ရက်မ င််း၊
ူ့ င်တရ်းတအတ

မပည်တင််းမပည်ပသင်တန််းြ ာ်း၊ အလိုပ်ရို တ
ံ ဆ်းတန်းပြ ာ်း၊ အစည််းအတဝ်းြ ာ်း၊ ညလာ ံ ြ ာ်းနင်ူ့ တလူ့လာတရ်း ရ်းစဉြ ာ်း
တစလွှတ်မ င််း၊
(င) လွှတ်တတာ်အဖွဲ့၏ လိုပ်ငန််းအဖွဲ့ြ ာ်း၊ အတ

ာက်အကမပ အဖွဲ့ြ ာ်းကို လိုအပ်ပါက ဖစ
ွဲ့ ည််းတဆာင် ရက်မ င််း၊

(စ) လွှတ်တတာ်အဖွဲ့ နင်ူ့ နင
ို င
် တ
ံ ကာလွှတ်တတာ်ြ ာ်းအဖွဲ့၊ အာဆယံပါလြန်ြ ာ်းညလာ ံ အပါအဝင်နင
ို င
် ံ တကာနင်ူ့
တေသတင််းလွှတ်တတာ်ဆိုငရ
် ာ အဖွဲ့အစည််းြ ာ်းအကကာ်း ဆက်သယ်တရ်း၊ ဆက်ဆံတရ်းကစစြ ာ်း ကို တဆာင်ရက်မ င််းနင်ူ့
၎င််းအဖွဲ့အစည််းြ ာ်း၏ ရည်ရယ် က်ြ ာ်း၊ ဆံို်းမဖတ် က်ြ ာ်းကို အဖွဲ့ဝင်ြ ာ်း၊ သက်ဆိုငရ
် ာအစို်းရအဖွဲ့အစည််းြ ာ်း
မပည်သြ ာ်းသရတစရန် တဆာင်ရက်မ င််း၊
(ဆ) မြန်ြာနင
ို င
် လ
ံ ွှတ်တတာ်ြ ာ်း၏ တဆာင်ရက် က်ြ ာ်းနင်ူ့ တ်းို တက်ြှုြ ာ်းကို နင
ို င
် တ
ံ ကာလွှတ်တတာ်
ြ ာ်းသရတစရန်တဆာင်ရက်မ င််း။
၉။ လွှတ်တတာ်အဖွဲ့၏ အတင််းတရ်းြ်းသည်Page 3 of 5

မြန်ြာနင
ို င
် လ
ံ ွှတ်တတာ်အဖွဲ့ ဥပတေ

(က) အစည််းအတဝ်းြ ာ်း က င််းပရန် စစဉတဆာင်ရက်ရြည်။
( ) လွှတ်တတာ်အဖွဲ့၏ တဆာင်ရက်ြှုကို အစည််းအတဝ်းတင် တင်မပရြည်။
(ဂ) လွှတ်တတာ်အဖွဲ့၏ နစ်ပတ်လည်အစရင် စ
ံ ာကို မပ စိုပပ်း အစည််းအတဝ်းတင် တင်မပရြည်။
(ဃ) ဥကကဋ္ဌက တပ်းအပ်တသာ လိုပ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်းကို တဆာင်ရက်ရြည်။

အခန််း(၅)
အဖွဲ့ဝင်ြ ာ်း၏ တာဝန်နင
ှ ်ို့ အခင်အ
ို့ တရ်းြ ာ်း
၁၀။ အဖွဲ့ဝင်ြ ာ်းသည် လွှတ်တတာ်အဖွဲ့၏ ရည်ရယ် က်ြ ာ်းနင်ူ့ လိုပ်ငန််းတာဝန်ြ ာ်းကို အတကာင်
အ

ည်တဖာ်တဆာင်ရက်ရြည်။

၁၁။ အဖွဲ့ဝင်ြ ာ်းသည် လွှတ်တတာ်အဖွဲ့၏ ညနှုင််းတဆာင်ရက် က်ြ ာ်းကို တဆာင်ရက်ရြည်မဖစ်ပပ်း
တဆာင်ရက်ပပ်းစ်းတကကာင််းကို လွှတ်တတာ်အဖွဲ့သို မပန်
ံ ြည်။
ူ့ လည်အစရင် ရ
၁၂။ အဖွဲ့ဝင်ြ ာ်းသည် အစည််းအတဝ်းတင် လွှတ်တတာ်အလိုက် တတွဲ့ ကကံ ရတသာ လိုပ်ငန််းဆိုငရ
် ာအ က် အ ြ ာ်းကို
တဆ်းတန်းညနှုင််းရန် တင်မပ င်ရ
ူ့ သည်။
၁၃။ အဖွဲ့ဝင်ြ ာ်းသည် လွှတ်တတာ်အဖွဲ့က

ိုတ်မပန်တသာ သတင််းအ က်အလက်ြ ာ်းကို သ င်ရ
ူ့ သည်။

အခန််း(၆)
အတ

တ

၁၄။ ဤဥပတေ အတည်မပ ြမပဋ္ဌာန််းြက ဖွဲ့စည််း သ
ို င
် လ
ံ ွှတ်တတာ်ဆိုငရ
် ာအဖွဲ့သည် ဤဥပတေအရ ဖွဲ့စည််းသည်ူ့
ူ့ ည်ူ့ မြန်ြာနင
မြန်ြာနင
ို င
် လ
ံ ွှတ်တတာ်အဖွဲ့ဟို ြတ်ယရြည်။
၁၅။ လွှတ်တတာ်အဖွဲ့ အတင််းတရ်းြ်းသည် လွှတ်တတာ်အဖွဲ့၏ တဆာင်ရက်ြှုအစရင် စ
ံ ာကို မပည်တ

ာင်စို လွှတ်တတာ်တင်

တင်မပရြည်အ
ူ့ မပင် သက်ဆိုငရ
် ာ လွှတ်တတာ်ြ ာ်းသလည်
ို ူ့
်း တပ်းပရြည်
ို ူ့
။
၁၆။ ပိုေြ
် ၁၅ အရ တပ်းပတသာအစ
ို ူ့
ရင် စ
ံ ာကို တိုင်း် တေသကက်းလွှတ်တတာ် သြဟို
ို ူ့ တ် မပည်နယ်လွှတ်တတာ် ဥကကဋ္ဌြ ာ်းသည်
သက်ဆိုငရ
် ာတိုင်း် တေသကက်းလွှတ်တတာ် သြဟို
ို ူ့ တ် မပည်နယ်လွှတ်တတာ်တင် တင်မပရန် လိုအပ်သည်ဟို ယဆပါက
အန်းကပ်ဆံို်းအစည််းအတဝ်းတင် တင်မပရြည်။
၁၇။ လွှတ်တတာ်အဖွဲ့၏ ရံို်းလိုပ်ငန််းနင်ူ့ စြံ န် ူ့ ြှုကစစအဝဝကို မပည်တ
၁၈။ လွှတ်တတာ်အဖွဲ့၏ ကိုနက
် စရတ်ြ ာ်းကို ဘဏ္ဍာတရ်းလိုပ်

ာင်စိုလွှတ်တတာ်ရို ်းံ က တာဝန် ံ တဆာင်ရက်ရြည်။

ံို်းလိုပ်နည််းြ ာ်းနင်အ
ူ့ ည မပည်တ

ာင်စို လွှတ်တတာ်ရို ်းံ

ရန်ပံိုတငြ က သ
ံ ်းံို စရြည်။
မပည်တ

ာင်စိုသြမတမြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ တာ် ဖွဲ့စည််းပံိုအတမ

ဥ
ံ ပတေအရ ကျွနပ
်ို ်လက်ြတ်တရ်း

ို်းသည်။

(ပံို)
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င်တက ာ်

မြန်ြာနင
ို င
် လ
ံ ွှတ်တတာ်အဖွဲ့ ဥပတေ

နင
ို င
် တ
ံ တာ်သြမတ
မပည်တ
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ာင်စိုသြမတမြန်ြာနင
ို င
် တ
ံ တာ်

