၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မြန်ြာသြိုငး် အဖွဲ ့ဥပဒေ
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအြှတ် ၁၅
၁၃၈၀ မပည့်နှစ်၊ နယုန်လမပည့်ဒ

ျော်

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ
မပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေ

၇

၉
ရ

ို မပဋ္ဌာန်းလို

ရ

။)

်

်)
်သည်။

အခန်း (၁)
အြည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဒဖာ်မပချေ
၁။

ဤဥပဒေ

၂။

ဤဥပဒေတွင်ပါရှိဒသာ ဒအာ

်

ို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မြန်ြာသြိုင်းအဖွဲ ့ဥပဒေဟု ဒခါ်တွင်ဒစရြည်။
်ပါစ

ားရပ်ြျေားသည် ဒဖာ်မပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သ

်ဒရာ

်

ဒစရြည် (

) အစိုး ရအဖွဲ ့ ဆိုသည်ြှာ မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ် မပည်ဒောင်စုအစိုးရ
အဖွဲ ့ ို ဆိုသည်။

( ခ ) အဖွဲ ့ ဆိုသည်ြှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ ့စည်းေားဒသာ မြန်ြာသြိုင်းအဖွဲ ့ ို ဆိုသည်။
( ဂ ) ဝန်က

ီးဌာန ဆိုသည်ြှာ မပည်ဒောင်စုအစိုးရ သာသနာဒရးနှင့်ယဉ်ဒ

ဌာန
(ဃ)

ျေးြှုဝန်က

ီး

ို ဆိုသည်။

ဦးစီးဌာန ဆိုသည်ြှာ သာသနာဒရးနှင့် ယဉ်ဒ
အြျေိုးသားစာက

ည့်တို

်ဦးစီးဌာန

ျေးြှုဝန်က

ီးဌာန သြိုင်းသုဒတသနနှင့်

ို ဆိုသည်။

( င ) မြန်ြာသြိုင်း ဆိုသည်ြှာ တိုင်းရင်းသားလူြျေိုးအားလုံးနှင့် သ
သြိုင်း

်ဆ ိ ုင ် ဆ

်နွှယ်ဒသာ

ို ဆိုသည်။
အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချေ

၃။

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချေ
(

) မြန်ြာသြိုင်း

်ြျေားြှာ ဒအာ

ို အဒော

်

်ပါအတိုင်းမဖစ်သည်-

်အေားခိုင်ြာစွာ စနစ်တ

( ခ ) မြန်ြာသြိုင်းဆိုင်ရာ အဒော

်အေားြျေား

( ဂ ) ရှာဒဖွစုဒဆာင်း ရရှ ိ ပပီ း ဒသာ အဒော

ျေ ဒဖာ်ေုတ်မပုစုရန်၊

ို မပည်တွင်း မပည်ပြှ ရှာဒဖွစုဒဆာင်းရန်၊

်အေားြျေား

ို အဒမခခံ၍ မြန်ြာသြိုင်း

ို

သုဒတသနမပုစုရန်၊
(ဃ)

သုဒတသနမပုဒတွ ရှ့ ိချေ
မပုစုရန်၊
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်ြျေား ို အဒမခခံ၍ ဒခတ်အပိုင်းအမခားအလို

် မြန်ြာသြိုင်း

ို
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( င ) မြန်ြာသြိုင်းနှင့် ဆ
အ

်နွှယ်ဒသာ ဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ြျေားေံြှ လိုအပ်ဒသာ

ူအညီ ရယူရန်၊

( စ ) မပည်သူလူေု၏ သြိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာ၊ ဗဟုသုတတိုးပွားဒစဒရးအတွ ် မြန်ြာသြိုင်းနှင့်
သ
(ဆ)

်ဆိုင်ဒသာ

ျေြ်း၊ စာအုပ်၊ စာဒစာင်နှင့်စာတြ်းြျေား

သြိုင်းပညာရှင်ြျေား ဒပါ်ေွန်းဒရးအတွ

် ဒလ့

ို မပုစုေုတ်ဒဝရန်၊

ျေင့်ပျေိုးဒောင်ဒပးရန်။

အခန်း (၃)
ဖွဲ ့စည်းမခင်း
၄။

ဝန်က
(

ီးဌာနသည် အစိုးရအဖွဲ ့၏ သဒောတူညီချေ
) မြန်ြာသြိုင်းဆိုင်ရာ

ျွြ်း

်မဖင့် -

ျေင်သူြျေား၊ အသိပညာရှင်ြျေား၊ အတတ်ပညာရှင်ြျေား၊

သုဒတသီြျေား၊ ဦးစီးဌာနြှ တာဝန်ရှိသြ
ူ ျေားနှင့် ဆ
သူြျေား စုစုဒပါင်း ၂၀ ဦးေ

်စပ်အဖွဲ ့အစည်းြျေားြှ တာဝန်ရှိ

်ြပိုဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်ြျေားပါဝင်သည့် မြန်ြာသြိုင်းအဖွဲ ့ ို

ဖွဲ ့စည်းရြည်။
( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (
တွဲဖ

) အရ ဖွဲ ့စည်းရာတွင် အဖွဲ ့၏ ဥ ္က ဋ္ဌ၊ ေုတိယဥ ္က ဋ္ဌ၊ အတွင်းဒရးြှူးနှင့်

်အတွင်းဒရးြှူးတို ့ ို တစ်ပါတည်း သတ်ြှတဒ
် ပးရြည်။

( ဂ ) ပုေ်ြခွဲ (

) အရ ဖွဲ ့စည်းေားဒသာအဖွဲ ့ ို လိုအပ်သလို မပင်ဆင်ဖွဲ ့စည်းနိုင်သည်။
အခန်း (၄)
အဖွဲ ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေား

၅။

အဖွဲ ့၏ တာဝန်ြျေားြှာ ဒအာ
(

်ပါအတိုင်းမဖစ်သည် -

) အစိုးရအဖွဲ ့ ို တာဝန်ခံမခင်း၊

( ခ ) မြန်ြာနိုင်ငံသြိုင်း ို စနစ်တ ျေ ဒဖာ်ေုတ်မပုစုရာ၌ ပံ့ပိုး ူညီ မဖည့်ဆည်းမခင်း၊
( ဂ ) သြိုင်းသုဒတသီြျေား၊ သြိုင်းပညာရှင်ြျေား ဒပါ်ေွန်းဒစရန် ဒလ့
လုပ်ငန်းြျေား ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွ
(ဃ)

မြန်ြာသြိုင်းဆိုင်ရာ အချေ

ျေင့်ဒပးမခင်းနှင့်

်မခင်း၊

်အလ

်ြျေား၊ အဒော

်အေားြျေား

ို ရှာဒဖွရရှိဒစရန်

ပံ့ပိုးမခင်း၊
( င ) မြန်ြာသြိုင်းဆိုင်ရာ စာြူ၊ စာအုပ်နှင့် အဒော

်အေားြျေား

ို ဒခတ်ြီနည်းစနစ်

ြျေားမဖင့် ေိန်းသိြ်းေားရှိမခင်း၊
( စ ) တ ္က သိုလ်သြိုင်းဌာနြျေားနှင့် အမခားဝန်က
သုဒတသနဆိုင်ရာ အ

ူအညီြျေားဒပးမခင်း၊

ီးဌာနအသီးသီးြှ လိုအပ်ဒသာ သြိုင်း

3
(ဆ)

မြန်ြာသြိုင်းနှင့် သ

်ဆိုင်ဒသာ သုဒတသန အဒော

ျေြ်း၊ စာအုပ်၊ စာဒစာင်နှင့် စာတြ်းြျေား
( ဇ ) အစိုးရအဖွဲ န
့ ှင့် ဝန်က
ဒဆာင်ရွ
၆။

ီးဌာန

ို စိစစ်မခင်းနှင့်

ို မပုစုေုတ်ဒဝမခင်း၊

ဒပးအပ်သည့် မြန်ြာသြိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ြျေား

ို

်မခင်း။

အဖွဲ ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေားြှာ ဒအာ
(

်အေားြျေား

်ပါအတိုင်းမဖစ်သည် -

) လိုအပ်ဒသာ အဖွဲ ့ခွဲြျေား ို ဝန်က ီးဌာန၏ သဒောတူညီချေ ်မဖင့် ဖွဲ ့စည်းဒဆာင်ရွ ်မခင်း၊

( ခ ) အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ ့အစည်း၊ အစိုးရြဟုတ်ဒသာ အဖွဲ ့အစည်းြျေားနှင့် မပင်ပပုဂ္ဂိုလ်ြျေားေံြှ
လိုအပ်ဒသာ အ

ူအညီ

ို ရယူမခင်း၊ ေိုသို ့ရယူရာတွင် လိုအပ်ပါ

ဝန်က

ီးဌာနြှ

တစ်ဆင့် ရယူမခင်း၊
( ဂ ) စာြူ၊ စာအုပ်နှင့် အဒော ်အေားြျေား ို မပည်တွင်းမပည်ပြှ ဝယ်ယူမခင်း၊ ငှားရြ်းမခင်း
နှင့် လ
(ဃ)

်ခံရယူမခင်းတို ့ ို ဒဆာင်ရွ

လုပ်ငန်းြျေား အဒ

်ရာတွင် ဦးစီးဌာနနှင့် ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွ

ာင်အေည်ဒဖာ်ရာ၌ ဦးစီးဌာန၏ ပံ့ပိုး

်မခင်း၊

ူညီြှု ရယူမခင်း။

အခန်း (၅)
အဒေွဒေွ
၇။

ဦးစီးဌာနသည် အဖွဲ ့၏ ရုံးလုပ်ငန်းြျေား

ို တာဝန်ယူဒဆာင်ရွ

၈။

နိုင်ငံ့ဝန်ေြ်းြဟုတ်ဒသာ အဖွဲ ့ဝင်ြျေားသည် ဝန်က ီးဌာန

်ရြည်။

သတ်ြှတ်ခွင့်မပုဒသာ ချေီးမြှင့်ဒငွနှင့်

စရိတ်တို ့ ို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၉။

အဖွဲ ့၏

ုန်

ျေစရိတ်ြျေား

၁၀။

အဖွဲ ့၏ ရဒငွနှင့်သုံးဒငွြျေား

၁၁။

မြန်ြာသြိုင်းအဖွဲ ့ဥပဒေ (နိုင်ငံဒတာ်ပငိြ်ဝပ်ပိမပားြှုတည်ဒဆာ ်ဒရးအဖွဲ ့ဥပဒေအြှတ် ၁၂/၉၁) အရ

ေုတ်မပန်ခဲ့သည့် အြိန် ့ဒက
ြဆန် ့ ျေင်သဒရွ ့
၁၂။

) ဝန်က

ျေခံရြည်။

ို ေဏ္ဍာဒရးစည်းြျေဉ်းြျေားနှင့်အညီ ေားရှိဒဆာင်ရွ

ာ်မငာစာ၊ အြိန် ့၊ ညွှန်က

ားချေ

်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျေား

်ရြည်။

ို ဤဥပဒေနှင့်

ျေင့်သုံးနိုင်သည်။

ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချေ
(

ို ဦးစီးဌာန

ာင်အေည်ဒဖာ် ဒဆာင်ရွ

်ရာတွင်-

ီးဌာနသည် နည်းဥပဒေြျေား၊ စည်းြျေဉ်းနှင့် စည်း

ြ်းြျေား

သဒောတူညီချေ

်ြျေား

ို အဒ

ို အစိုးရအဖွဲ ့၏

်မဖင့် ေုတ်မပန်နိုင်သည်။

( ခ ) ဝန်က ီးဌာနသည် အြိန် ့ဒက ာ်မငာစာ၊ အြိန် ့၊ ညွှန်က ားချေ ်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျေား ို
လည်းဒ

ာင်း၊ အဖွဲ ့သည် အြိန် ့နှင့် ညွှန်က

တူညီချေ

်မဖင့်လည်းဒ

ားချေ

ာင်း ေုတ်မပန်နိုင်သည်။

်ြျေား

ို ဝန်က

ီးဌာန၏ သဒော

4
၁၃။

မြန်ြာသြိုင်းအဖွဲ ့ဥပဒေ (နိုင်ငံဒတာ်ပငိြ်ဝပ်ပိမပားြှုတည်ဒဆာ ်ဒရးအဖွဲ ့ဥပဒေအြှတ် ၁၂/၉၁)

ဤဥပဒေမဖင့် ရုပ်သိြ်းလို

်သည်။

မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ် ဖွဲ ့စည်းပုံအဒမခခံဥပဒေအရ

ျွန်ုပ်လ ်ြှတ်ဒရးေိုးသည်။

(ပုံ) ဝင်းမြင့်
နိုင်ငံဒတာ်သြ္မတ
မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ်

ို

