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၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မြန်ြာ သြ ု င််းအ ဖ  ွဲ့ဥပဒ ေ 

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မပည်ဒ  ာ င်စုလွှတ်ဒတာ ်ဥပဒေအြှတ ်၁၅။) 

၁၃ ၈ ၀ မပည်နှစ်၊ နယုန်လမပည ်ဒ   ာ ် ၉ ရ ် 

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇ န်လ ၇ ရ  ်) 

မပည်ဒ ာင်စုလွှတဒ်တာ်သည် ဤဥပဒေက  ုမပဋ္ဌာန််းလ ုကသ်ည်။ 

 

အခန််း(၁) 

အြညန်ှင အ်ဓ ပပာယ ်ဒဖာမ်ပခ  ် 

၁။ ဤဥပဒေက  ု၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မြနြ်ာ သြ ုင််းအဖ  ွဲ့ဥ ပဒေ ဟုဒခေါ်တ ငဒ်စရြည်။ 

၂။ ဤဥပဒေတ င်ပါရှ ဒသာ ဒအာက်ပါစကာ်းရပ်ြ ာ်းသည ်ဒဖာ်မပပါအတ ုင််းအဓ ပပာယ်သက်ဒရာက ်ဒစရြည-် 

(က) အစ ု်းရအဖ  ွဲ့ ဆ ုသည်ြှာ မပည်ဒ ာင်စုသြမတမြနြ်ာန ငု်ငဒံတာ ်မပည်ဒ ာင်စုအစ ု်းရအဖ  ွဲ့က ုဆ  ုသည်။ 

(ခ) အဖ  ွဲ့ ဆ ုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရဖ  ွဲ့စည််း ာ်းဒသာ မြနြ်ာသြ ုင််းအဖ  ွဲ့က ုဆ ုသည်။ 

(ဂ) ဝနက်  ်းဌာ န ဆ ုသည်ြှာ မပည်ဒ ာင်စုအစ ု်းရအဖ  ွဲ့ သာသနာဒရ်းနငှ  ်ယဉ်ဒက ်းြှုဝန်ကက ်းဌာန က ုဆ ုသည်။ 

(ဃ) ဦ ်းစ ်းဌာ န ဆ ုသည်ြှာ သာသနာဒရ်းနှင  ်ယဉ်ဒက ်းြှုဝနက်က ်းဌာန သြ ုင််းသုဒတသနနှင  ်အြ   ်းသာ်း 

စာကကည ်တ ကု်ဦ်းစ ်းဌာနက ုဆ သုည်။ 

(င) မြနြ်ာ သြ ုင််း ဆ ုသည်ြှာ တ ုင််းရင််းသာ်းလူြ   ်းအာ်းလုံ်းနှင  ်သက်ဆ ုင်ဆက်နွှယ်ဒသာ သြ ုင််းက  ုဆ ုသည်။ 

 

အခန််း (၂) 

ရည်ရွယ ်ခ   ်

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ခ ကြ် ာ်းြှာ ဒအာက်ပါအတ ငု််းမဖစသ်ည်- 

(က) မြနြ်ာသြ ုင််းက  ုအဒ ာက်အ ာ်းခ ငု်ြာစ ာ စနစ်တက  ဒဖာ် ုတ်မပ စုရန်၊ 

(ခ) မြနြ်ာသြ ုင််းဆ ငု်ရာ အဒ ာက်အ ာ်းြ ာ်းက  ုမပည်တ င််း မပည်ပြှ ရာှဒဖ စုဒဆာင််းရန်၊ 

(ဂ) ရာှဒဖ စဒုဆာင််း ရရှ ပပ ်းဒသာ အဒ ာက်အ ာ်းြ ာ်းက ု အဒမခခံ၍ မြနြ်ာသြ ုင််းက  ုသုဒတသန မပ စရုန၊် 

(ဃ) သုဒတသနဒတ ွဲ့ရှ ခ က်ြ ာ်းက  ုအဒမခခံ၍ ဒခတ်အပ ငု််းအမခာ်းအလ ုက ်မြနြ်ာသြ ုင််းက ုမပ စုရန်၊ 

(င) မြနြ်ာသြ ုင််းနှင  ်ဆက်နွှယ်ဒသာ ဌာန၊ အဖ  ွဲ့အစည််း၊ ပုဂ္  လ်ြ ာ်း ံြှ လ ုအပ်ဒသာ အကူအည  ရယူရန်၊ 

(စ) မပည်သူလူ ု၏ သြ ုင််းဆ ုင်ရာ အသ ပညာ၊ ဗဟုသုတတ ု်းပ ာ်းဒစဒရ်းအတ က ်မြနြ်ာသြ ုင််းနှင  ်သက်ဆ ုင်ဒသာ က ြ််း၊ 

စာအုပ်၊ စာဒစာင်နငှ ်စာတြ််းြ ာ်းက  ုမပ စ ုုတ်ဒဝရန်၊ 

(ဆ) သြ ုင််းပညာရငှ်ြ ာ်း ဒပေါ်  န််းဒရ်းအတ က ်ဒလ က င ်ပ   ်းဒ ာင်ဒပ်းရန။် 
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အခန််း(၃) 

ဖ  ွဲ့စည််းမခင််း 

၄။ ဝနက်က ်းဌာနသည ်အစ ု်းရအဖ  ွဲ့၏ သဒ ာတညူ ခ ကမ်ဖင ်- 

(က) မြနြ်ာသြ ုင််းဆ ုင်ရာ ကျွြ််းက င်သြူ ာ်း၊ အသ ပညာရငှြ် ာ်း၊ အတတ်ပညာရငှ်ြ ာ်း၊ သုဒတသ ြ ာ်း၊ ဦ်းစ ်းဌာနြှ 

တာဝနရ်ှ သူြ ာ်းနှင  ်ဆက်စပ်အဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်းြှ တာဝနရ်ှ သူြ ာ်း စုစုဒပါင််း ၂၀ ဦ်း ကြ်ပ ုဒသာ 

ပုဂ္  လ်ြ ာ်းပါဝင်သည ်မြန်ြာသြ ုင််းအဖ  ွဲ့က ုဖ  ွဲ့စည််းရြည်။ 

(ခ) ပုေ်ြခ   (က) အရ ဖ  ွဲ့စည််းရာတ င ်အဖ  ွဲ့၏ ဥကကဋ္ဌ၊ ေုတ ယဥကကဋ္ဌ၊ အတ င််းဒရ်းြှ ်းနှင တ်  ဖက်အတ င််း ဒရ်းြှ ်းတ ုို့က  ု

တစ်ပါတည််းသတ်ြှတဒ်ပ်းရြည်။ 

(ဂ) ပုေ်ြခ   (က) အရ ဖ  ွဲ့စည််း ာ်းဒသာ အဖ  ွဲ့က  ုလ ုအပ်သလ ုမပင်ဆင်ဖ  ွဲ့စည််းန ုင်သည်။ 

 

အခန််း(၄) 

အဖ  ွဲ့၏ တာ ဝနန်ှင ်လုပ်ပ ငု်ခ င ြ် ာ်း 

၅။ အဖ  ွဲ့၏ တာဝန်ြ ာ်းြှာဒအာက်ပါအတ ုင််းမဖစသ်ည-် 

(က) အစ ု်းရအဖ  ွဲ့က တုာဝနခ်မံခင််း၊ 

(ခ) မြနြ်ာန ငု်ငံသြ ုင််းက  ုစနစ်တက  ဒဖာ် ုတ်မပ စုရာ၌ ပံ ပ ု်းကူည မဖည ်ဆည််းမခင််း၊ 

(ဂ) သြ ုင််းသုဒတသ ြ ာ်း၊ သြ ုင််းပညာရငှ်ြ ာ်း ဒပေါ်  န််းဒစရနဒ်လ က င ဒ်ပ်းမခင််းနငှ  ်လုပ်ငန််းြ ာ်း 

ပူ်းဒပါင််းဒဆာင်ရွကမ်ခင််း၊ 

(ဃ) မြနြ်ာသြ ုင််းဆ ုင်ရာ အခ က်အလက်ြ ာ်း၊ အဒ ာကအ် ာ်းြ ာ်းက  ုရာှဒဖ ရရှ ဒစရန် ပံ ပ ု်းမခင််း၊ 

(င) မြနြ်ာသြ ုင််းဆ ုင်ရာ စာြူ၊ စာအုပ်နှင  ်အဒ ာက်အ ာ်းြ ာ်းက  ုဒခတ်ြ နည််းစနစ်ြ ာ်းမဖင  ်  န််းသ ြ််း ာ်းရှ မခင််း၊ 

(စ) တကကသ ုလ် သြ ုင််းဌာနြ ာ်းနှင  ်အမခာ်းဝနက်က ်းဌာန အသ ်းသ ်းြှ လ ုအပ်ဒသာသြ ုင််းသုဒတသန ဆ ုင်ရာ 

အကူအည ြ ာ်းဒပ်းမခင််း၊ 

(ဆ) မြနြ်ာသြ ုင််းနငှ ်သကဆ် ုင်ဒသာ သုဒတသန အဒ ာက်အ ာ်းြ ာ်းက  ုစ စစ်မခင််းနှင  ်က ြ််း၊ စာအုပ်၊ စာဒစာင်နငှ ် 

စာတြ််းြ ာ်းက  ုမပ စ ုုတ်ဒဝမခင််း၊ 

(ဇ) အစ ု်းရအဖ  ွဲ့နှင ်ဝန်ကက ်းဌာနက ဒပ်းအပသ်ည  ်မြနြ်ာသြ ုင််းဆ ုင်ရာ တာဝနြ် ာ်းက ဒုဆာင်ရွကမ်ခင််း။ 

၆။ အဖ  ွဲ့၏ လုပ်ပ ုင်ခ င ်ြ ာ်းြှာဒအာက်ပါအတ ုင််းမဖစသ်ည-် 

(က) လ ုအပ်ဒသာအဖ  ွဲ့ခ  ြ ာ်းက ု ဝနက်က ်းဌာန၏ သဒ ာတညူ ခ ကမ်ဖင  ်ဖ  ွဲ့စည််းဒဆာင်ရကွ်မခင််း၊ 

(ခ) အစ ု်းရဌာန၊ အစ ု်းရအဖ  ွဲ့အစည််း၊ အစ ု်းရ ြဟုတဒ်သာအဖ  ွဲ့အစည််းြ ာ်းနှင  ်မပင်ပပုဂ္  လ်ြ ာ်း ံြှ 

လ ုအပ်ဒသာအကူအည က  ုရယူမခင််း၊   ုသ ုို့ရယူရာတ င ်လ ုအပပ်ါက ဝနက်က ်းဌာနြှတစဆ်င ်ရယူမခင််း၊ 

(ဂ) စာြူ၊ စာအုပ်နငှ  ်အဒ ာက်အ ာ်းြ ာ်းက  ုမပညတ် င််းမပည်ပြှ ဝယယ်ူမခင််း၊ ငှာ်းရြ််းမခင််းနငှ  ်လက်ခရံယူမခင််းတ ုို့က  ု

ဒဆာင်ရွကရ်ာတ င ်ဦ်းစ ်းဌာနနှင ်ပူ်းဒပါင််းဒဆာင်ရွကမ်ခင််း၊ 



၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မြန်ြာသြ ငု််းအဖ  ွဲ့ဥပဒေ 

Page 3 of 3 

(ဃ) လုပ်ငန််းြ ာ်း အဒကာငအ် ည်ဒဖာ်ရာ၌ ဦ်းစ ်းဌာန၏ ပံ ပ ု်းကူည ြှုရယူမခင််း။ 

 

အခန််း (၅) 

အဒ  ဒ   

၇။ ဦ်းစ ်းဌာနသည ်အဖ  ွဲ့၏ ရံု်းလုပ်ငန််းြ ာ်းက  ုတာဝနယ်ူဒဆာင်ရွကရ်ြည်။ 

၈။ န ုင်ငံ ဝန် ြ််းြဟုတဒ်သာ အဖ  ွဲ့ဝင်ြ ာ်းသည ်ဝနက်က ်းဌာနက သတ်ြှတ်ခ င ်မပ ဒသာ ခ  ်းမြြှင ်ဒင နှင  ်စရ တတ် ုို့က  ု

ခံစာ်းခ င ်ရှ သည်။ 

၉။ အဖ  ွဲ့၏ ကုန်က စရ တ်ြ ာ်းက ု ဦ်းစ ်းဌာနက က ခံရြည်။ 

၁၀။ အဖ  ွဲ့၏ ရဒင နှင ်သုံ်းဒင ြ ာ်းက  ု ဏ္ဍာဒရ်းစည််းြ ဉ််းြ ာ်းနှင ်အည  ာ်းရှ ဒဆာင်ရွကရ်ြည်။ 

၁၁။ မြနြ်ာသြ ုင််းအဖ  ွဲ့ဥပဒေ (န ုငင်ံဒတာပ်င ြ်ဝပ်ပ မပာ်းြှုတည်ဒဆာကဒ်ရ်းအဖ  ွဲ့ဥပဒေအြှတ် ၁၂/၉၁) အရ 

 ုတ်မပန်ခ  သည အ်ြ နိ်ု့ဒကကာမ်ငာစာ၊ အြ နိ်ု့၊ ညွှန်ကကာ်းခ ကန်ှင ်လုပ် ုံ်းလုပ်နည််းြ ာ်းက  ုဤဥပဒေ နှင ် 

ြဆနိ်ု့က င်သဒရွွဲ့က င ်သုံ်းန ုငသ်ည်။ 

၁၂။ ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန််းခ ကြ် ာ်းက  ုအဒကာင်အ ညဒ်ဖာ်ဒဆာင်ရွကရ်ာတ င-် 

(က) ဝနက်က ်းဌာနသည ်နည််းဥပဒေြ ာ်း၊ စည််းြ ဉ််းနှင  ်စည််းကြ််းြ ာ်းက ု အစ ု်းရအဖ  ွဲ့၏ သဒ ာတူည ခ က်မဖင  ်

 ုတ်မပန်န ငု်သည်။ 

(ခ) ဝနက်က ်းဌာနသည ်အြ နိ်ု့ဒကကာ်မငာစာ၊ အြ နိ်ု့၊ ညွှန်ကကာ်းခ က်နငှ  ်လုပ် ုံ်းလုပ်နည််းြ ာ်းက ု လည််း ဒကာင််း၊ အဖ  ွဲ့သည် 

အြ နိ်ု့နှင ည်ွှန်ကကာ်းခ က်ြ ာ်းက ု ဝနက်က ်းဌာန၏ သဒ ာတညူ ခ ကမ်ဖင  ်လည််းဒကာင််း  ုတ်မပန်န ငု်သည်။ 

၁၃။ မြနြ်ာသြ ုင််းအဖ  ွဲ့ဥပဒေ (န ုင်ငံဒတာ်ပင ြ်ဝပ်ပ မပာ်းြှုတည်ဒဆာကဒ်ရ်းအဖ  ွဲ့ ဥပဒေအြှတ ်၁၂/၉၁) 

က ုဤဥပဒေမဖင ်ရုပ်သ ြ််းလ ကု်သည်။ 

မပည်ဒ ာင်စုသြမတမြနြ်ာန ငု်ငဒံတာ ်ဖ  ွဲ့စည််းပုံအဒမခခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်ြှတ်ဒရ်း  ု်းသည်။ 

 
 (ပုံ) ဝင််းမြင  ်

 န ုင်ငဒံတာ်သြမတ 

 မပည်ဒ ာင်စုသြမတမြနြ်ာန ုင်ငဒံတာ ်


