မြန်ြာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥပကေေို မပင်ဆင်သည့် ဥပကေ
(၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ် ၁၂
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ထ

ျော် ၅ ရ

(၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် ၊ မတ်လ ၂၅ ရ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေ
၁။

ဤဥြထေ

ို ပမန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျေင်နီယာထ

ို ပြဋ္ဌာန်းလို

။)

်

်)
်သည်။

ာင်စီ ဥြထေ

ို ပြင်ဆင်သည့် ဥြထေဟု ထခါ်တွင်

ထစရမည်။
၂။

မမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာပောင်စီဥေပေ ေုေ်မ ၂၊ ေုေ်မခွဲ (ဇ)၊ (စျ)၊ (ည)၊ (ဋ) ၊ (ဌ)၊ (ဍ) နှင့် (ထ)

တို့ေုိ ပအာေ်ေါအတိုငး် အစားထိုးရမည် “( ဇ ) ြှတ်ပုံတင်နည်းပညာေျွြ်းေျင်သူ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ထ
ပြုေားထသာ နည်းြညာ

ျွမ်း

ျေင်သူ မှတ်ြုံတင်လ

ာင်စီ

အသိအမှတ်

်မှတ်ရရှိေားသူ

ို ဆိုသည်။

( စျေ ) ြှတ်ပုံတင်ဘွဲ့ရနည်းပညာေျွြ်းေျင်သူ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ထ ာင်စီ
ပြုေားထသာ ဘွဲ့ရနည်းြညာ
(ည)

ျွမ်း

ျေင်သူ မှတ်ြုံတင်လ

်မှတ်ရရှိေားသူ

( ဋ ) ြှတ်ပုံတင်လေ်ြှတ် ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ထ
ျွမ်း

ျေင်သူ မှတ်ြုံတင်လ

်မှတ်မျေား

အသိအမှတ်ပြုေားထသာ

ျွမ်း

ေုတ်ထြးထသာ နည်းြညာ
ျေင်သူ မှတ်ြုံတင်လ

်မှတ်၊ မှတ်ြုံတင် အက

လ ်မှတ်၊ မှတ်ြုံတင် အင်ဂျေင်နီယာြညာရှင်လ ်မှတ်၊ မှတ်ြုံတင်
လ

်မှတ်၊ မှတ်ြုံတင်

်မှတ်၊

ိုဆိုသည်။

အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ြှတ ်ပုံတ င်လေ်ြှတ် ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ထ
ေုတ်ထြးထသာ မှတ်ြုံတင်အင်ဂျေင်နီယာလ

(ဍ)

ို ဆိုသည်။

ုိ ဆိုသည်။

ာင်စီ

်မှတ်၊ ဘွဲ့ရနည်းြညာ

အင်ဂျေငန
် ီယာဆိုင်ရာ မှတ်ြုံတင်လ
(ဌ)

်မှတ်ရရှိေားသူ

ြှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ထ ာင်စီ
အင်ဂျေငန
် ီယာဆိုင်ရာ မှတ်ြုံတင်လ

အသိအမှတ်

န့်သတ်အင်ဂျေင်နီယာြညာရှင်လ

ာင်စီ

ီးတန်းအင်ဂျေင်နီယာ
န့်သတ်အင်ဂျေင်နီယာ

်မှတ်မျေား

ို ဆိုသည်။

ြှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာလေ်ြှတ ် ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ အင်ဂျေင်နီယာအပြစ်
ထ

ာင်စီတွင် စာရင်းသွငး် ပြီး သတ်မှတ်အရည်အချေငး် နှင့် ပြည့်မီသူ

ထ ာင်စီ

ိုလည်းထ

ာင်း၊

အသိအမှတ်ပြုေားထသာ အင်ဂျေင်နီယာြညာရြ်နှင့် သ ်ဆိုင်သည့် ပြည်တွင်း

သို့မဟုတ် ပြည်ြအြွဲ့အစည်း၊ ဌာနတစ်ခုခု ပြစ်ထစ၊ နည်းြညာတ ္ကသိုလ်၊ ထ ာလိြ်နှင့်
သိြ္ပံတ စ်ခုခု
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ပြစ်ထစ ေု တ ် ထ ြးေားသည် ့ အသိအမှတ်ပြုလ
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2
သတ်မ ှတ ် အ ရည် အချေင်း ပြည့် မီ သ ူ
မှတ်ြုံတင်အသိအမှတ်ပြုလ
(ေ)

်မှတ်

ို လ ည် းထ

ာင်း ထ

ာင်စီ

ေု တ ်ထ ြးထသာ

ို ဆိုသည်။

ြှတ်ပုံတင် ေန့်သတ်အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်လေ်ြှတ် ဆိုသည်မှာ အာဆီယံ အပြန်အလှန်
အသိအမှတ်ပြုပခင်းဆိုင်ရာ အစီအမံအရ သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်

ို

်ညီထသာ နိုင်ငံပခားသား

မှတ ်ြ ုံတ င် အ င် ဂျေင် နီ ယ ာြညာရှ င် သို ့မ ဟု တ ် အာဆီ ယ ံ အြွဲ့ ဝင် နိ ု င် ငံ မဟုတ ် သ ည့်
နိုင်ငံမျေား၏ သ

်ဆိုင်ရာမှတ်ြုံတင်အင်ဂျေင်နီယာ အာဏာြိုင်အြွဲ့အစည်း

ေားသည့် သ

်တမ်းရှိ မှတ်ြုံတင်အ င်ဂ ျေင်န ီ ယာြညာရှင ် လ

နိုင်ငံပခားသား မှတ ်ြုံတင်အင်ဂျေင်နီယာြညာရှင်မျေား
ေုတ်ထြးထသာ မှတ်ြုံတင်အသိအမှတ်ပြုလ
၃။

်မှတ်

ေုတ်ထြး

်မ ှတ ် ရ ရှ ိ ေားထသာ

ို ဤဥြထေအရ ထ

ာင်စီ

ို ဆိုသည်။”

မမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာပောင်စီဥေပေ ေုေ်မ ၃၊ ေုေ်မခွဲ(ေ)၊ ေုေ်မ ၉၊ ေုေ်မခွဲ (ဃ)၊(င)၊(ဇ)၊(စျ)၊

ေုေ်မ ၃၁ ပမခဆင်း၊ ေုေ်မ ၃၁၊ ေုေမ
် ခွဲ (ခ)၊ ေုေ်မ ၃၂ နှင့် ၃၈ တို့တွငေ
် ါရှိပော “အင်ဂျင်နီယာ” ဆိုေည့်
စေားရေ်ေို “မှတ်ေုံတင်အင်ဂျင်နီယာ” ဆိုေည့် စေားရေ်မြင့်လည်းပောင်း၊ “ဘွဲ့ ရနည်းေညာ
ေျွမ်းေျင်ေူ” ဆိုေည့်စေားရေ်ေို “မှတ်ေုံတင်ဘွဲ့ရနည်းေညာေျွမ်းေျင်ေူ” ဆိုေည့် စေားရေ်မြင့်
လည်းပောင်း၊ “နည်းေညာေျွမ်းေျင်ေူ” ဆိုေည့် စေားရေ်ေို “မှတ်ေုံတင်နည်းေညာ ေျွမ်းေျင်ေူ”
ဆိုေည့် စေားရေ်မြင့်လည်းပောင်းအေီးေီး အစားထိးု ရမည်။
၄။

ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျေင်နီယာထ

ာင်စီ ဥြထေ ြုေ်မ ၃၊ ြုေ်မခွဲ (ဃ)

ို ထအာ

်ြါအတိုင်း အစားေိုး

ရမည် “(ဃ) အင်ဂျေင်နီယာလုြ်ငန်းနှင့် သ

်ဆိုင်သည့်ဝန်က

ီးဌာန၊ သ

်ဆိုင်ရာအြွဲ့အစည်းမျေား

အခါအားထလျော်စွာ ထြးအြ်ထသာ အင်ဂျေငန
် ီယာြညာဆိုင်ရာနှင့် နည်းြညာဆိုငရ
် ာ
တိုင်း
၅။

ျေုးပြည်
ိ
ပြု လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား

ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျေင်နီယာထ

ို ေမ်းထဆာင်ရန်။”

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၅၊ ၆ နှင့် ၇ တို့

ို ထအာ

်ြါအတိုင်း အစားေိုး

ရမည်“၅။

(

)ထ

ာင်စီ၏ နာယ

အင်ဂျေင်နီယာထ

အြွဲ့ သည် ထ

ာင်စီဝင် ၆၀ ဦး ြါဝင်ထသာ ပမန်မာနိုင်ငံ

ာင်စီ ြွဲ့စည်းနိုင်ထရးအတွ

မှတ်ြုံတင်အင်ဂျေငန
် ီယာြညာရှင်ညီလာခံ

် အမျေ ိုးသားအဆင့် ပမန်မာနိုင်ငံ

ို ထခါ်ယူ

ျေငး် ြရမည်။

( ခ ) အမျေ ုးသားအဆင်
ိ
့ ပမန်မာနိုငင
် ံ မှတ်ြုံတင်အင်ဂျေငန
် ီယာြညာရှင် ညီလာခံတွင်
သတ်မှတ်အရည်အချေင်းနှင့် ပြည့်စုံသည့် ထအာ
ြညာရှင်မျေားအန

်မှ ၁၀ ဦးစီ

ို ထ

်ထြာ်ပြြါ မှတ်ြုံတင်အင်ဂျေင်နီယာ

ာင်စီဝင်မျေားအပြစ် သတ်မှတ်ချေ

်မျေား

နှင့်အညီ ပရွေးချယ်တာဝန်ပေးအေ်ရမည်(၁) အင်ဂျေင်နီယာလုြ်ငန်းနှင့် သ

်ဆိုင်သည့်ဝန်က

မျေားမှ မှတ်ြုံတင်အင်ဂျေင်နီယာြညာရှင်မျေား၊
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ီးဌာနနှင့် အစိုးရအြွဲ့အစည်း

3
(၂) အင်ဂျေင်နီယာနှင့် နည်းြညာသင်က
ထ

ားထရးဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ တ

္ကသိုလ်၊

ာလိြ်နှင့်သိြ္ပံမျေားမှ မှတ်ြုံတင်အင်ဂျေငန
် ီယာြညာရှင်မျေား။

( ဂ ) အမျုးေားအဆင်
ိ
့ မမန်မာနိုင်ငံမှတ်ေုံတ င်အင်ဂျင်နီယာ ေညာရှင်ညီလာခံတွင်
ေတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်မေည့်စုံေည့် အင်ဂျေင်နီယာလုြ်ငန်းနှင့်သ

်ဆိုင်သည့်

ဝန်က ီးဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်း၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် နည်းေညာေင်ကေားပရးဆိုင်ရာ
အစိုးရဌာန၊ တေ္ကေိုလ်၊ ပောလိေ်နှင့်ေိေ္ပံများမှ အငငိမ်းစားမှတ်ေုံတင် အင်ဂျင်နီယာ
ေညာရှင်များအနေ်မှ ၁၀ ဦးေို ပောင်စီဝင်များအမြစ် ေတ်မှတ်ချေ်များနှင့်
အညီ နာယေအြွဲ့ေ ကေီးကေေ်ငေီး လျှု့ဝှ
ိ ေ်ဆန္ဒမဲမြင့် ပရွေးပောေ်တင်ပမမြှောေ်ရမည်။
(ဃ) အမျေ ုးသားအဆင်
ိ
့ ပမန်မာနိုင်ငံ မှတ်ြုံတင်အင်ဂျေင်နီယာြညာရှင်ညီလာခံတွင်
သတ်မှတ်အရည်အချေင်းနှင့် ပြည့်စုံသည့် ထအာ
ြညာရှင်မျေားအန
နှင့်အညီ နာယ

်မှ ၁၅ ဦးစီ

အြွဲ့

က

ီးက

ို ထ

်ထြာ်ပြြါ မှတ်ြုံတင်အင်ဂျေင်နီယာ

ာင်စီဝင်မျေားအပြစ် သတ်မှတ်ချေ

ြ်ပြီး လျှု့ဝှ
ိ

်ဆန္ဒမဲပြင့် ထရွေးထ

ာ

်မျေား

်တင်ထပမြှော

်

ရမည် (၁) အစိုးရမဟုတ်ထသာ အင်ဂျေင်နီယာြညာရြ်ဆိုင်ရာ အြွဲ့ အစည်း မျေားမှ
မှတ်ြုံတင် အင်ဂျေင်နီယာြညာရှင်မျေား၊
(၂) ပြင်ြမှ ေင်ထြါ်ထ
၆။

ထ

ေုတိယဥ

ျော်က

ားထသာ မှတ်ြုံတင်အင်ဂျေင်နီယာြညာရှင်မျေား။

ာင်စီဝင်မျေားသည် နာယ အြွဲ့၏ က ီးက
္ကဋ္ဌ နှစ်ဦး၊ အတွင်းထရးမှူး တစ်ဦး၊ တွဲြ

ြ်မှုပြင့် ထ

ာင်စီဝင်မျေားေဲမှ ဥ

်တွင်းထရးမှူး နှစ်ဦး၊ ဘဏ္ဍာထရးမှူး တစ်ဦး၊

အလုြ်အမှုထဆာင်အြွဲ့ ရှစ်ဦး စုစုထြါင်း ၁၅ ဦး ြါဝင်ထသာ အလုြ်အမှုထဆာင်အြွဲ့
ဆန္ဒမဲပြင့် ထရွေးထ

ာ

၇။

ာင်စီ၏ နာယ

(

)

ထ

်တင်ထပမြှော

ုိ တာဝန်ခံဝန်က

ာ

်တင်ထပမြှော

်ပခင်းခံရသူမျေား၏ အမည်စာရင်း

ီးဌာနသို့ ထြးြို့ရမည်။

အမည်စာရင်းြါ ြုဂ္ဂိုလ်မျေားြါဝင်သည့် ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျေင်နီယာထ
အလုြ်အမှုထဆာင်အြွဲ့တို့
ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျေင်နီယာထ

်

အြွဲ့သည် ြုေ်မ ၅ အရ ထရွေးချေယ်တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရ

( ခ ) တာဝန်ခဝ
ံ န်က ီးဌာနသည် ြုေ်မခွဲ ( ) အရ ထ ာင်စီ၏ နာယ အြွဲ့

၆။

ို လျှု့ဝှ
ိ

်ရမည်။

သူမျေားနှင့် ြုေ်မ ၆ အရ ထရွေးထ
တို့

္ကဋ္ဌ တစ်ဦး၊

ို အမိန ့် ထက

ထြးြို့ထသာ
ာင်စီနှင့်

ာ် ပငာစာ ေုတ်ပြန်၍ ြွဲ့စည်းရမည်။”

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၈၊ ြုေ်မခွဲ (စ)

ို ထအာ

်ြါအတိုင်း အစားေိုး

ရမည် “( စ ) နာယ

အြွဲ့ သည် လ

အတွင်း တာဝန်ခံဝန်က
ြညာရှင်ညီလာခံ

ာင်စီသ

်တမ်း

ုန်ဆုံးသည့်ရ

်မှ ရ

်ထြါင်း ၆၀

ီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချေ ်ပြင့် အမျေုးသားအဆင်
ိ
့ မှတ်ြုံတင်အင်ဂျေင်နီယာ
ို ထခါ်ယူ၍ ထ

လွှထ
ဲ ပြာင်းထစရမည်။”
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်ရှိ ထ

ာင်စီအသစ်

ို ဥြထေနှင့်အညီ ြွဲ့စည်းပြီး တာဝန်

4
၇။

ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျေင်နီယာထ

အပြစ် ထအာ

ြ
် ါအတိုငး် ပြည့်စွ

“(စ-၁) တာဝန်ခ ံဝန်က
ဝန်က

ာင်စီ ဥြထေ ြုေ်မ ၉၊ ြုေ်မခွဲ (စ) ၏ ထနာ

်တွင် ြုေ်မခွဲ (စ-၁)

်ရမည် -

ီးဌာနနှင့် အင်ဂျေင်နီယာလုြ်ငန်းနှင့် သ

ီးဌာနတို့ ညြှေိနှိုင်းသတ်မှတ ်ခ ျေ

်ဆိုင်သည့် မေည်ပထာင်စု

်အရ မှတ ်ြုံတ င်လ

်မှတ်ေုတ ်ထြးရာတွင်

အ ျေုံးဝင်သည့် အင်ဂျေင်နီယာြညာရြ်မျေား ို အခါအားထလျော်စွာ သတ်မှတေ
် ုတ်ပြန်ပခင်း၊”
၈။

မမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာပောင်စီ ဥေပေေုေ်မ ၉၊ ေုေ်မခွဲ (ည) နှင့် (ဋ) တို့ေို ပအာေ်ေါအတိုင်း

အစားထိုးရမည်“(ည) အင်ဂျေင်နီယာြညာနှင့် နည်းြညာဆိုင်ရာ အဆင့်အတန်းပမင့်မားထစထရးအတွ
သုထတသနနှင့် ြွံ့ပြိုးထရးလုြ်ငန်းမျေားနှင့စ
် ြ်လျေဉ်း၍ တာဝန်ခံဝန်က
အင်ဂျေင်နီယာလုြ်ငန်းနှင့် သ
အြွဲ့အစည်းမျေားသိ့ု အက

်ဆိုင်သည့် ပြည်ထောင်စုဝန်က

ံပြုပခင်းနှင့်

်

ီးဌာနနှင့် အပခား
ီးဌာနမျေား၊ အပခား

ူညီပခင်း၊

( ဋ ) ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထဆာင်ရွေ ်သည့် ပြည်တွင်း ပြည်ြ အတိုင်ြင်ခံအင်ဂျေင်နီယာမျေားနှင့်
အင်ဂျေင်နီယာနှင့် နည်းြညာဆိုင်ရာလုြ်ငန်း ုမ္ပဏီမျေား၊ အြွဲ့အစည်းမျေား၊
န်ေရို

်လုြ်ငန်းလုြ်

ိုင်ထသာ

န်ေရို ်တာနှင့်

ုမ္ပဏီမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ သတ်မှတ ်ေားထသာ

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေား၊ စံခ ျေ န်ိ စံညွှန်း မျေားနှင့် လုြ်ငန်းအထပခခံစံနှုန်းမျေား
ရှိ မရှိ တာဝန်ခံဝန်က

ီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချေ

အင်ဂျေင်နီယာလုြ်ငန်းနှင့် သ

၉။

ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျေင်နီယာထ

်ညီမှု

ားချေ

်နှင့်အညီ စိစစ်ပြီး

်ဆိုင်သည့် ပြည်ထောင်စုဝန်က

ီးဌာနနှင့် အစိုးရ

အြွဲ့အစည်းမျေားသိ့ု သထဘာေားပြန်က

် သို့မဟုတ် ညွှန်က

ို

ားပခင်း၊”

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၁၀၊ ြုေ်မခွဲ (ဃ) နှင့် (ဆ) တို့

ို ထအာ ်ြါအတိုင်း

အစားေိုးရမည် “(ဃ) မှတ်ေုံတ င်လေ်မှတ ် ထု တ ် ပ ေးမခင် း နှ င ် ့ စ ေ် လ ျဉ် း ၍ ေီ း မခားေင် း လွ တ ် ခ ွ င ် ့ မ ျား
ေတ်မှတ်ပေးမခင်းနှင့် တာဝန်ခ ံဝန်ကေီးဌာန၏ ေပဘာတူညီချေ်မြင့် လိုအေ်ပော
အမိန့်ပကော်မငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကေားချေ်နှင့် လုေ်ထုံးလုေ်နည်းများ ေတ်မှတ်မခင်း၊
(ဆ)

နိုင်ငံထတာ်အတွ

် အ ျေုးပြုမည်
ိ
့

ိစ္စရြ်မျေား

ို နိုင်ငံတ

ာ၊ ထေသဆိုင်ရာနှင့် ပြည်တွင်း

ပြည်ြရှိအြွဲ့အစည်းမျေား၊ အင်ဂျေငန
် ီယာြညာရှင်၊ နည်းြညာရှင်မျေားနှင့် ဆ
ြူးထြါင်းထဆာင်ရွေ
၁၀။

ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျေင်နီယာထ

ထအာ

်ြါအတိုင်းပြည့်စွ

်ပခင်း၊”
ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၁၀၊ ြုေ်မခွဲ (ဆ) ၏ထနာ

်တွင် ြုေ်မခွဲ (ဇ) အပြစ်

်ရမည် -

“( ဇ ) ဤဥြထေအရ ပြုလုြ်ထသာ နည်းဥြထေမျေား

ို အခါအားထလျော်စွာ ပြန်လည်သုံးသြ်၍

ထပြာင်းလဲလာထသာ အထပခအထနမျေားနှင့်အညီ လိုအြ်ြါ
တာဝန်ခံဝန်က
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်သွယ်

ီးဌာနသို့ အဆိပု ြုတင်ပြပခင်း။”

ပြင်ဆင်နိုင်ထရးအတွ

်

5
၁၁။

ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျေင်နီယာထ

ာင်စီဥြထေ အခန်း (၉) ထခါင်းစဉ်

ို ထအာ

်ြါအတိုင်း အစားေိုး

ရမည် “အခန်း(၉)
အင်ဂျင်နီယာဆိုငရ
် ာ ြှတ်ပတ
ုံ င်လေ်ြှတ်ကလျှောေ်ထားမခင်းနှင့် ထုတ်ကပးမခင်း”
၁၂။

ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျေင်နီယာထ

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၃၀၊ ြုေ်မခွဲ (ခ)

ို ထအာ

်ြါအတိုင်း အစားေိုး

ရမည် “( ခ ) အင်ဂျေငန
် ီယာလုြ်ငန်းမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ အာဆီယံ အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုပခင်း
ဆိုင်ရာ အစီအမံအရ သတ်မှတ်ချေ
အင်ဂျေင်နီယာြညာရှင်

်မျေားနှင့်

်ညီထသာ နိုင်ငပံ ခားသား မှတ်ြုံတင်

ပြစ်ထစ၊ အာဆီယံအြွဲ့ ဝင်နိုင်ငံမဟုတ ်သည့် နိုင်ငံမျေား၏

သ

်ဆိုငရ
် ာ မှတ်ြုံတင်အင်ဂျေငန
် ီယာ အာဏာြိုငအ
် ြွဲ့အစည်း

သ

်တမ်းရှိ မှတ်ြုံတင်အင်ဂျေင်နီယာြညာရှင်လ
ပြစ် ထ စ

ြညာရှင်လ

ာင်စီသို့ ထလျှာ

်မှတ ်ေုတ ်ထြးရန် ထ

အမျေုးအစားနှ
ိ
င့် အဆင့်အတန်း၊ လုြ်
အချေ ိန်

ာလနှ င် ့ အပခားစည် း

မှတ်ြုံတင်ထက

းနှင့် နှစ်စဉ်ထက

အင်ဂျေငန
် ီယာြညာရှင်လ
ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျေငန
် ီယာထ

ေုတ်ထြးေားသည့်

်မှတ်ရရှိေားထသာ နိုငင
် ပံ ခားသား

မှ တ ် ြ ု ံ တ င် အ င် ဂ ျေင် န ီ ယ ာြညာရှ င ်

ိုယ်စားအလုြ်အမှုထဆာင်အြွဲ့ သည် လုြ်

၁၃။

ို

မှတ်ြုံတ င်

န့် သတ်အင်ဂျေင်နီယာ

်ေားလာြါ

ာင်စီ၏

ိုင်ခွင့်ပြုထသာ အင်ဂျေင်နီယာြညာရြ်

ိုင်ခွင့်ပြုထသာထနရာထေသ၊ လုြ်

မ်း မျေား သတ် မ ှ တ ် ပ ြီ း ထလျှာ

းထြးသွင်းထစလျေ

်မှတ်

ထ

ိုင်ခွင့်ပြုထသာ

် ေ ားလာသူ အ ား

် ဤဥြထေအရ မှတ်ြုံတင်

န့်သတ်

ို ေုတ်ထြးနိုင်သည်။”

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၃၄ ထပခဆင်း

ို ထအာ

ြ
် ါအတိုငး် အစားေိုး

ရမည် “၃၄။ မည်သည့် မှတ်ြုံတ င်လ
ထသာ်လည်းထ
အမိန့်ထက

ာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်က

ားချေ

ထသာ်လည်းထ

ာင်း၊ မှတ်ြုံတင်လ

ထြာ

ာင်းထတွ့ရှိြါ

်ြျေ

်ထက

ပမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျေင်နီယာထ

မပြုရ” ဆိုသည့်စ

်တစ်ရြ်ရြ်

ာင်း၊ ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေ၊ စည်းမျေဉ်းနှင့စ
် ည်း

ဆိုင်ရာအမိန့်တစ်ရြ်ရြ်
၁၄။

်မှတ ်ရရှိသူမဆို ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ

ားရြ်

မ်းမျေား၊

်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းတို့ြါ တားပမစ်ချေ ်တစ်ရြ်ရြ်

်မှတ်ြါ စည်း

မ်းချေ

် တစ်ရြ်ရြ်

ိုထသာ်လည်းထ

အလုြ်အမှုထဆာင်အြွဲ့သည် ေိုသူအား ထအာ

ို
ို

ာင်း

်ြါ စီမံခန့်ခွဲထရး

ို ချေမှတ်နိုင်သည်-”
ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၃၇ ြါ “မှတ်ြုံတင်လ

ို “မှတ်ြုံတင်လ

်မှတ်မရှိဘဲ ထသာ်လည်းထ

်မှတ်မရှိဘဲ လုြ်

ိုင်ပခင်း

ာင်း၊ မှတ်ြုံတင်လ

်မှတ်

ရသူတစ်ဦးဦး၏ တို ်ရို ်က ီးက ြ် ွြ် ဲမှုနှင့် ယင်း၏တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုမြါဘဲထသာ်လည်းထ ာင်း
လုြ်

ိုငပ် ခင်းမပြုရ” ဆိုသည့်စ
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6
၁၅။

မမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာပောင်စီဥေပေ ေုေ်မ ၃၉ ပမခဆင်းေို ပအာေ်ေါအတိုငး် အစားထိုး

ရမည်“၃၉။ မည်ေည့်မှတ်ေုံတင်အင်ဂျင်နီယာ၊ မှတ်ေုံတင် ဘွဲ့ရနည်းေညာေျွမ်းေျင်ေူ ေို့မဟုတ်
မှတ်ေုံတင်နည်းေညာေျွမ်းေျင်ေူမျှ -”
၁၆။

မမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာပောင်စီဥေပေ ေုေ်မ ၄၁၊ ၄၂ နှင့် ၄၃ တို့ေုိ ပအာေ်ေါအတိုင်း

အစားထိုးရမည်“၄၁။ မည် ေ ည့် မှတ ်ေ ုံတ င် အ င်ဂ ျင်န ီ ယာ၊ မှတ ် ေု ံတ င် ဘ ွဲ့ ရနည်း ေညာ ေျွမ်း ေျင် ေ ူ နှ င် ့
မှတ်ေုံတင်နည်းေညာ ေျွမ်းေျင်ေူမဆို ေုေ်မ ၃၈ ေါ တားမမစ်ချေ်ေို ပြာေ်ြျေ်ပကောင်း
မေစ်မှုထင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ထိုေူေည် တစ်နှစ်ထေ်မေိုပော ပထာင်ေဏ်မြစ် ပစ၊
ပငွေဏ်မြစ်ပစ၊ ေဏ်နှစ်ရေ်လုံးမြစ်ပစ ချမှတ်မခင်းခံရမည်။
၄၂။

မည်ေည့်မှတ်ေုံတ င်အင်ဂျင်နီယာ၊ မှတ ်ေုံတင်ဘ ွဲ့ ရ နည်းေညာေျွမ်းေျင်ေူနှင့်

မှတ်ေုံတင်နည်းေညာေျွမ်းေျင်ေူမဆို ေုေ်မ ၃၉ ေါ တားမမစ်ချေ်ေို ပြာေ်ြျေ်ပကောင်း
မေစ်မှုထင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ထိုေူေည် တစ်နှစ်ထေ်မေိုပော ပထာင်ေဏ်မြစ်ပစ၊
ပငွေဏ်မြစ်ပစ၊ ေဏ်နှစ်ရေ်လုံးမြစ်ပစ ချမှတ်မခင်းခံရမည်။
၄၃။

မည်ေည့်မှတ်ေုံတင်အင်ဂျင်နီယာ၊ မှတ်ေုံတင်ဘွဲ့ရနည်းေညာေျွမ်းေျင်ေူနှင့် မှတ်ေုံတင်

နည်းေညာေျွမ်းေျင်ေူမဆို ဤဥေပေနှင့အ
် ညီ ထုတ်မေန်ပော တားမမစ်ချေ်တစ်ရေ်ရေ်ေို
ပြာေ်ြျေ်ပကောင်း မေစ်မှုထင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ထိုေူေည် ပမခာေ်လထေ်မေိုပော
ပထာင်ေဏ်မြစ်ပစ၊ ပငွေဏ်မြစ်ပစ၊ ေဏ်နှစ်ရေ်လုံးမြစ်ပစ ချမှတ်မခင်းခံရမည်။”
၁၇။ မမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာပောင်စီဥေပေ ေုေ်မ ၄၉ ေိုပအာေ်ေါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“၄၉။

ဤဥေပေမေဋ္ဌာန်းေည့် ပန့ရေ်မှစ၍ အစိုးရဌာနနှင့်အစိုးရအြွဲ့ အစည်းများတွင်

ခန့် ထားေည့် အင်ဂ ျင် နီ ယာဘွ ဲ့ ရရှိ ေ ူ၊ နည်းေညာေျွမ်းေျင်ေူဘ ွဲ့ ရရှိေူနှင့် နည်း ေညာ
ေျွမ်းေျင်ေူ ေီေလိုမာရရှိေူများေည် ေေ်ဆိုင်ရာဌာန၊ အြွဲ့အစည်းများအလိုေ် ေတ်မှတ်
ခွင့်မေုချေ်များနှင့်အညီ မေင်ေအင်ဂျင်နီယာလုေ်ငန်းများ ပဆာင်ရွေေ်နိုင်ရန် မှတ်ေုံတင်လေ်မှတ်
ရရှိပရးေို ေေ်ဆိုငရ
် ာ လုေ်ထုံးလုေ်နည်းများအတိုင်း ပောင်စီေို့ ပလျှာေ်ထားရမည်။”

မေည်ပထာင်စုေမ္မတမမန်မာနိုင်ငံပတာ် ြွဲ့စည်းေုံအပမခခံဥေပေအရ ေျွန်ုေ်လေ်မှတ်ပရးထိုးေည်။

(ေု)ံ ဝင်းမမင့်
နိုင်ငပ
ံ တာ်ေမ္မတ
မေည်ပထာင်စုေမ္မတမမန်မာနိုင်ငပ
ံ တာ်
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