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၂၃၂ The Myanmar Red Cross Society Law 2015မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း ဥပခေ ၂၀၁၅
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(၂၀၁၅ ေုနှစ်၊ မပည်ခထာင်စုလွှတ်ခတာ်ဥပခေအြှတ် ၅၂။)

၁၃၇၇ ေုနှစ်၊ ေါခေါင်လဆန်း ၁၁ ရြ်
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[ မပင်ဆင် : 21.06.2018 ]

မပည်ခထာင်စုလွှတ်ခတာ်သည် ဤဥပခေြို မပဋ္ဌာန်းလိုြ်သည်။

အေန်း(၁)
အြည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ခော်မပေျြ်

၁။  ဤဥပခေြို မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းဥပခေ ဟု ခေါ်တွင်ခစရြည်။
၂။  ဤဥပခေတွင် ပါရှိခသာ ခအာြ်ပါစြားရပ်ြျားသည် ခော်မပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် 

သြ်ခရာြ်ခစရြည်-
(ြ) အသင်း ဆိုသည်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းြို ဆိုသည်။
(ေ)  ခြာင်စီ ဆိုသည်ြှာ ဤဥပခေအရ ေွဲ့စည်းထားသည့် ကြြ်ခမေနီဗဟို ခြာင်စီ 

ြို ဆိုသည်။
(ဂ)  နိုင်ငံခော် ဆိုသည်ြှာ မပည်ခထာင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံခတာ်ြို ဆိုသည်။
(ဃ) အစိုးရအေွဲ့ ဆိုသည်ြှာ မပည်ခထာင်စုသြ္မတ မြန်ြာနိုင်ငံခတာ် မပည်ခထာင်စု 

အစိုးရ အေွဲ့ြို ဆိုသည်။
(င)  ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်ြှာ မပည်ခထာင်စုအစိုးရ ြျန်းြာခရးနှင့်အားြစားေန်ကြီး 

ဌာနြို ဆိုသည်။
(စ)  ကြြ်ခမေနီအခမေေံြူြျား ဆိုသည်ြှာ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ကြြ်ခမေနီနှင့် 

လမေြ်းနီ လှုပ်ရှားြှု၏ အခမေေံြူ ေုနစ်ေျြ်မေစ်ခသာ လူသားေျင်းစာနာ ခထာြ် 
ထားမေင်း၊ ေွဲမေားြှုြရှိမေင်း၊ ကြားခနမေင်း၊ လွတ်လပ်မေင်း၊ ခစတနာ့ေန်ထြ်း 
အြျ ိုးခဆာင်မေင်း၊ စည်းလုံး ညီညွတ်မေင်းနှင့် ြြ္ဘာတစ်ေန်း ပျ ံ့နှံ့မေင်း တို့ြို 
ဆိုသည်။

(ဆ) ဂျနီီဗာသခောေူညီေျြ်ြျား ဆိုသည်ြှာ ၁၉၄၉ ေုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၂ ရြ်ခန့ 
တွင် ဂျနီီဗာမြို့၌ အတည်မပုမပဋ္ဌာန်းေဲ့ခသာ သခောတူညီေျြ်ြျားြို ဆိုသည်။

(ဇ) ခနာြ်ဆြ်ေွဲသခောေူညီေျြ်ြျား ဆိုသည်ြှာ ၁၉၇၇ ေုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ရြ်ခန့ 
တွင် ဂျနီီဗာမြို့၌ အတည်မပုမပဋ္ဌာန်းေဲ့သည့် ခနာြ်ဆြ်တွဲ သခောတူညီေျြ် 
(၁) နှင့် (၂) တို့အမပင် ၂၀၀၅ ေုနှစ်၊ ေီဇင်ောလ ၈ ရြ်ခန့တွင် ဂျနီီဗာမြို့၌ 
အတည်မပု မပဋ္ဌာန်းေဲ့သည့် ခနာြ်ဆြ်တွဲသခော တူညီေျြ် (၃) ြိုဆိုသည်။ 

(*) မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းဥပခေြို မပင်ဆင်သည့် ဥပခေ ပုေ်ြ ၂ အရ မပင်ဆင်မေည့်စွြ်ထားပါသည်။

Chapter XI
Miscellaneous

37. The Council formed under the Myanmar Red Cross Society Act, 1959 shall convene 
the Myanmar Red Cross Conference within one year after enacting this Law in 

 order to form the Council formed under this Law.
38. The Society shall succeed funds, moveable and immovable properties owned by the 

Council formed under the Myanmar Red Cross Society Act, 1959, completed works 
and ongoing works of such Council, rights and liabilities respectively.

39. The Rules, Regulations, Bye-laws, Notifications, Orders, Directives and Procedures 
issued under the Myanmar Red Cross Society Act, 1959 may be exercised 

 continuously unless and until they are not contrary to this Law.
40. (a)  The Ministry may issue Rules, Regulations and By-laws with the approval of  
  the Union Government;
 (b)  The Society may issue Notifications, Orders, Directives and Procedures in order 
  to carry out the activities contained in this Law.
41. The Myanmar Red Cross Society Act, 1959 (Act No.25, 1959) is hereby repealed by 

this Law.
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၃၂၂ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း ဥပခေ ၂၀၁၅

The Myanmar Red Cross Society Law
(The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 52, 2015)
The 11th Waxing Day of Wagaung, 1377 M.E.

(26 August, 2015)
[ Amendment : 21.6. 2018 ]

The Pyidaungsu Hluttaw hereby enacts this Law.

Chapter I
Title and Definition

1. This Law shall be called the Myanmar Red Cross Society Law.
2. The following expressions contained in this Law shall have the meanings given 
 hereunder:

(a) Society means the Myanmar Red Cross Society;
(b) Council means the Central Council of Red Cross Society formed under this
 Law;
(c) State means the Republic of the Union of Myanmar;
(d) Government means the Union Government of the Republic of the Union of 

Myanmar;
(e) Ministry means the Ministry of Health and Sport of the Union Government; (*)
(f) Fundamental Principles of Red Cross means humanity, impartiality, neutrality, 
 independence, voluntary service, unity and universality that are seven Funda-

mental Principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement;
(g) Geneva Conventions mean the conventions adopted on 12 August, 1949 in 
 Geneva;
(h) Protocols mean the Additional Protocols (I) and (II) adopted on 8 June, 1977 in 
 Geneva and the Additional Protocol (III) adopted on 8 December, 2015 in 
 Geneva.

(*) According to The Law Amending the Myanmar Red Cross Society Law : section 2.

အေန်း(၁၁)
အခွွခွွ

၃၇။ ၁၉၅၉ ေုနှစ်၊ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း အြ်ဥပခေအရ ေွဲ့စည်းထားသည့် 
ခြာင်စီသည် ဤဥပခေအရေွဲ့စည်းသည့် ခြာင်စီြို ေွဲ့စည်းရန်အလို့ငှာ မြန်ြာ 
နိုင်ငံကြြ်ခမေနီညီလာေံြို ဤဥပခေမပ ဋ္ဌာန်းမပီး တစ်နှစ်အတွင်း ခေါ်ယူြျင်းပရြည်။

၃၈။ အသင်းသည် ၁၉၅၉ ေုနှစ်၊ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းအြ်ဥပခေအရ ေွဲ့စည်း 
ေဲ့ခသာ ခြာင်စီပိုင် ရန်ပုံခငွြျားြို လည်းခြာင်း၊ ခရှေ့ခမပာင်းနိုင်ခသာ ပစ္စည်းနှင့် 
ြခရှေ့ြခမပာင်းနိုင်ခသာ ပစ္စည်းြျားြို လည်းခြာင်း၊ ယင်းခြာင်စီ၏ခဆာင်ရွြ်မပီး 
လုပ်ငန်းြျားနှင့် ခဆာင်ရွြ်ဆဲ လုပ်ငန်းြျားြို လည်းခြာင်း၊ ရပိုင်ေွင့်နှင့် ခပးရန် 
တာေန်ြျားြို လည်းခြာင်း အသီးသီးဆြ်ေံရြည်။

၃၉။ ၁၉၅၉ ေုနှစ်၊ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း အြ်ဥပခေအရ ထုတ်မပန်ထားခသာ နည်း 
ဥပခေ၊ စည်းြျဉ်းနှင့် စည်းြြ်းြျား၊ အြိန့်ခကြာ်မငာစာ၊ အြိန့်၊ ညွှန်ကြားေျြ်နှင့် 
လုပ်ထုံး လုပ်နည်းြျားြို ဤဥပခေနှင့် ြဆန့်ြျင်သခရွ့ ဆြ်လြ် ြျင့်သုံးနိုင်သည်။

၄၀။ (ြ)   ေန်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပခေြျား၊ စည်းြျဉ်းနှင့် စည်းြြ်းြျားြို မပည်ခထာင်စု 
       အစိုးရအေွဲ့ ၏ သခောတူညီေျြ်မေင့် ထုတ်မပန်နိုင်သည်။
 (ေ)    ဤဥပခေပါ လုပ်ငန်းြျားြို အခြာင်အထည် ခော်ခဆာင်ရွြ်ရန် အလို့ငှာ 
         အသင်းသည်  အြိန့်ခကြာ် မငာစာ၊ အြိန့်၊ ညွှန်ကြားေျြ်နှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်း  

      ြျားြို ထုတ်မပန်နိုင်သည်။
၄၁။ ၁၉၅၉ ေုနှစ်၊ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းအြ်ဥပခေ (၁၉၅၉ ေုနှစ်၊ အြ်ဥပခေ 

အြှတ် ၂၅) ြို ဤဥပခေမေင့် ရုပ်သိြ်းလိုြ်သည်။
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၂၁၄ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း ဥပခေ ၂၀၁၅

အေန်း(၂)
အသင်း၏ အဆင့်အေန်းနှင့် လုပ်ငန်းောဝန်ြျား

၃။  အသင်းသည် လွတ်လပ်စွာ ခစတနာအခလျာြ် ြူညီခဆာင်ရွြ်ခပးခသာ အသင်း 
တစ်ရပ်မေစ်၍ လူသားေျင်းစာနာခထာြ်ထားြှုနယ်ပယ်တွင် နိုင်ငံခတာ်၏ အရန် 
အင်အားမေစ်သည်။

၄။  နိုင်ငံခတာ်သြ္မတသည် မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၏ နာယြမေစ်သည်။
၅။  အသင်းသည် နိုင်ငံခတာ်တွင် တစ်ေုတည်းခသာ အြျ ိုးသားကြြ်ခမေနီအသင်း မေစ်မပီး 

ယင်း၏ လုပ်ငန်းြျားြို မြန်ြာနိုင်ငံတစ်ေန်းလုံးတွင် မေန့်ြျြ်ခဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။ 
ထို့မပင် နိုင်ငံတြာ နယ်ပယ်တွင်လည်း အလားတူ ပူးခပါင်းခဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။

၆။  အသင်းသည် နိုင်ငံခတာ်ြ ထုတ်မပန်ထားခသာ ဥပခေြျားနှင့်အညီ ဂျနီီဗာသခော 
တူညီေျြ်ြျား၊ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ကြြ်ခမေနီနှင့် လမေြ်းနီ ညီလာေံြ အတည်မပု 
ခသာ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ကြြ်ခမေနီနှင့် လမေြ်းနီလှုပ်ရှားြှုဆိုင်ရာ အခမေေံြူြျား၊ 
ြူေါေြျား၊ ဆုံးမေတ်ေျြ်ြျားနှင့်အညီ အမြဲတြ်း လိုြ်နာ လုပ်ြိုင် ခဆာင်ရွြ်ရြည်။

၇။  အသင်းသည် အသင်း၏ လုပ်ငန်းြျား ခဆာင်ရွြ်ရာတွင် အမေားအေွဲ့အစည်းြျား၏ 
ေင်ခရာြ် စွြ်ေြ်မေင်း ြင်းရြည်။ ထို့မပင် ပါတီနိုင်ငံခရး ြင်းရှင်းရြည်။

၈။  အသင်းသည် ကြြ်ခမေနီလှုပ်ရှားြှုအတွင်း သခောတူထားသည့် သြ်ဆိုင်ရာ လြ်း 
ညွှန်ေျြြ်ျား၊ ြေူါေြျားနှင့အ်ည ီ လြူှုြရဏုာလုပ်ငန်းြျားြိ ု တူညီခသာ  ရညရ်ယွ်ေျြ ်
ြျားမေင့် ခဆာင်ရွြ်ရာတွင် အမေားလူြှုြရုဏာ အေွဲ့အစည်းြျား၊ြုလသြဂ္ဂဆိုင်ရာ 
အေွဲ့အစည်းြျား၊ အစိုးရြဟုတ်ခသာ အေွဲ့အစည်းြျားနှင့် ပူးခပါင်းခဆာင်ရွြ်ရြည်။

၉။  အသင်းသည် လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ြျားတွင် နိုင်ငံခတာ်၏ အရန်အင်အား 
အမေစ် ပါေင်ခဆာင်ရွြ်ခပးမေင်းမေင့် အမပန်အလှန် တာေန်ယူြှုနှင့် အြျ ိုးခြျးဇူးြျား 
မေစ်ထွန်းခစရန် ပူးခပါင်း ခဆာင်ရွြ်ရြည်။

၁၀။ အသင်းသည် အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ကြြ်ခမေနီနှင့် လမေြ်းနီ ညီလာေံတွင် အေွဲ့ေင်နိုင်ငံ 
ြျားြ သခောတူ ထားသည့်အတိုင်း အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ကြြ်ခမေနီနှင့် လမေြ်းနီ 
လှုပ်ရှားြှု၏ အခမေေံြူြျား၊ ဆုံးမေတ်ေျြ်ြျားနှင့်အညီ အသင်း၏ လူသားေျင်း စာနာ 
ခထာြ်ထားခသာ ေန်ခဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားြို  အမြဲတြ်းခဆာင်ရွြ်ခပးနိုင်ရြည်။

၁၁။  အစိုးရအေွဲ့သည်အသင်း၏ခစတနာ့ေန်ထြ်းခဆာင်ရွြ်ြှုနှင့်လွတ်လပ်ခသာသခော 
သောေြို အခလးထား၍ ရည်ရွယ်ေျြ်ြျား ခအာင်မြင်ရန် အသင်း၏ လုပ်ငန်းခဆာင် 
ရွြ်ြှုြျားြို ြူညီခထာြ်ပံ့ခပးရြည်။

၁၂။  အသင်းသည် မပည်ခထာင်စု အစိုးရအေွဲ့နှင့် ဆြ်သွယ်ခဆာင်ရွြ်ရာတွင် လည်း 
ခြာင်း၊ လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းြျား ခဆာင်ရွြ်ရာတွင်လည်းခြာင်း မပည်ခထာင်စု 
အစိုးရအေွဲ့ ြှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းြဏ္ဍအလိုြ် သြ်ဆိုင်ရာ ေန်ကြီးဌာနြျားနှင့် ဆြ် 
သွယ် ခဆာင်ရွြ်ေွင့်ရှိသည်။

၁၃။  အသင်းသည် ဤဥပခေပါ မပဋ္ဌာန်းေျြ်ြျားနှင့်အညီ အသင်း၏အြည်မေင့် တရားစွဲဆို 
ပိုင်ေွင့်နှင့် တရားစွဲဆိုေံနိုင်ေွင့်ရှိသည်။

33. The Society shall be annually audited  for assets, funds owned by the society, 
 financial matters and work activities in accord with the stipulated Financial 
 Regulations and Work Inspection Regulations.

Chapter X
Emblem, Flag and Official Seal of the Society

34. The Society has the right to use the following emblem of Red Cross for the Geneva 
Conventions and their Protocols, the provisions relating to the use of emblem of 
the Red Cross by the National Societies approved by the International Conference 
of Red Cross and Red Crescent, and all objectives laid down by the International 
Conference of Red Cross and Red Crescent. 

 

35. The Society has the right to use a logo contained in the red cross emblem together 
with affixing the back of two lions and written as the Myanmar Red Cross Society in 
Myanmar Language on the white background as follows in its own logo, official seal 
and flag, and such logo is the copyright of the society:

 

 

36. The Society shall use the following logo in performing the activities.

M
yanmar Red Cross Soc

ie
ty

The Myanmar Red Cross Society Law 2015



ကန့်သတ် ကန့်သတ်

၅၂၀ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း ဥပခေ ၂၀၁၅

Chapter II
Standard, Functions and Duties of the Society

3. The Society is a society that serves independently in voluntary and the auxiliary 
strength of the State in humanitarian field.

4. The President is the patron of the Myanmar Red Cross Society.
5. The Society is the sole National Red Cross Society in the State and may stretch out 

its functions in the entire nation. In addition, it may cooperate similarly in the 
 international arena.
6. The Society shall permanently abide by the Geneva Conventions and the 
 fundamental principles, policies and decisions of the International Red Cross and 

Red Crescent Movement adopted by the International Conference of Red Cross and 
Red Crescent in accord with the laws enacted by the State.

7. The Society shall be free from the intervention of other organizations in carrying out 
its functions. In addition, it shall be free from party politics.

8. The Society shall cooperate with the other social compassionate organizations, the 
United Nations Organizations and non-Governmental organizations in carrying 
out the social compassionate works with the same objectives in accord with the

 relevant guidelines and policies adopted within the Red Cross Movement.
9. The Society shall cooperate to yield the mutual responsibility and benefits in the 

fields of social compassionate work by performing as the auxiliary strength of the 
State.

10. The Society shall permanently carry out its humanitarian services in accord with 
the fundamental principles and decisions of the International Red Cross and Red 
Crescent Movement adopted by the member States at the International Conference 
of Red Cross and Red Crescent.

11. The Government shall respect the voluntary service and the independent nature of 
the Society, and provide the functions of the Society to achieve the objectives. 

12. The Society has the right to communicate with the relevant Ministries according to 
the sectoral work through the Union Government in communicating with the 
Union Government and in performing the social compassionate works.

13. The Society has the right to sue and to be sued in the name of the Society in accord 
with the provisions of this Law.

၃၃။ အသင်းသည် အသင်းပိုင်ပစ္စည်းြျား၊ ရန်ပုံခငွြျား၊ ေဏ္ဍာခငွသုံးစွဲခရးဆိုင်ရာ ြိစ္စရပ် 
ြျားနှင့် လုပ်ငန်း ခဆာင်ရွြ်ေျြ် ြျားအတွြ် သတ်ြှတ်ထားသည့် ေဏ္ဍာခရးနှင့် 
လုပ်ငန်း စစ်ခဆးခရးဆိုင်ရာ စည်းြျဉ်းစည်းြြ်းြျားနှင့်အညီ နှစ်စဉ် စာရင်း စစ်ခဆး 
မေင်းြို ေံယူရြည်။

အေန်း(၁၀)
အသင်း၏အြှေ်အသား၊ အလံနှင့် ရုံးေံဆိပ်

၃၄။ အသင်းသည် ဂျနီီဗာ သခောတူညီေျြ်ြျားနှင့် ယင်းတို့၏ ခနာြ်ဆြ်တွဲသခော 
တူညီေျြ်ြျား၊ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ကြြ်ခမေနီနှင့် လမေြ်းနီညီလာေံြ အတည်မပု 
သည့် အြျ ိုးသားအသင်းြျား ကြြ်ခမေနီ အြှတ်အသား အသုံးမပုမေင်းဆိုင်ရာ မပဋ္ဌာန်း 
ေျြ်ြျား၊ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ကြြ်ခမေနီနှင့်လမေြ်းနီ ညီလာေံြ ေျြှတ်ထားခသာ 
ရည်ရွယ်ေျြ် အားလုံးအတွြ် အတည်မပုသည့် ခအာြ်ပါ ကြြ်ခမေနီ အြှတ်အသား 
ြို အသင်းြ သုံးစွဲေွင့်ရှိသည်-

၃၅။ အသင်းသည် ခအာြ်တွင် ခော်မပထားသည့်အတိုင်း အမေူခရာင် ခနာြ်ေံခပါ်တွင် 
ကြြ်ခမေနီ အြှတ်အသားနှင့်အတူ မေခသေ့နှစ်ခြာင် ခြျာေျင်းြပ်လျြ် ပါေင်မပီး 
မြန်ြာနိုင်ငံ ကြြ်ခမေနီအသင်းဟု မြန်ြာစာမေင့် ခရးသားထားသည့် အြှတ်တံဆိပ်ြို 
အသင်း၏ ြိုယ်ပိုင်အြှတ်တံဆိပ်၊ ရုံးတံဆိပ်နှင့် အလံတို့တွင် အသုံးမပုေွင့်ရှိမပီး ယင်း 
အြှတ်တံဆိပ်သည် အသင်း၏ ြူပိုင်မေစ်သည်-

 
၃၆။ အသင်းသည် လုပ်ငန်းြျားခဆာင်ရွြ်ရာတွင် ခအာြ်ပါအြှတ်တံဆိပ်ြို အသုံးမပု 

ရြည်-
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၁၉၆ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း ဥပခေ ၂၀၁၅

အေန်း(၃)
အသင်း၏ ရည်ရွယ်ေျြ်ြျား

၁၄။ အသင်း၏ ရည်ရွယ်ေျြ်ြျားြှာ ခအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည်-
(ြ) ဂျနီီဗာ သခောတူညီေျြ်ြျားနှင့် ယင်းတို့၏ ခနာြ်ဆြ်တွဲ သခောတူညီေျြ် 

ြျားနှင့်အညီ နိုင်ငံခတာ်ြ အသိအြှတ်မပုထားသည့် ကြြ်ခမေနီအသင်း မေစ် 
သည့် အားခလျာ်စွာ ဥပခေနှင့်အညီ အသင်း၏ လုပ်ငန်းြျားြို နိုင်ငံတစ်ေန်းလုံး 
၌မေစ်ခစ၊ နိုင်ငံတြာနယ်ပယ်၌မေစ်ခစ ခဆာင်ရွြ်နိုင်ခစရန်၊

(ေ) လူြျ ိုး၊ ြိုးြွယ်သည့်ောသာ၊ အသားအခရာင်၊ အဆင့်အတန်း၊ ဆင်းရဲေျြ်းသာ၊ 
အြျ ိုးသား၊ အြျ ိုးသြီး၊ ောသာစြား၊ နိုင်ငံခရးအယူေါေတို့ ေွဲမေားမေင်း 
အလျဉ်း ြရှိခစေဲ ြည်သူ့ြိုြဆို ြူညီခစာင့်ခရှာြ်ရန်၊

(ဂ) လူသားအေျင်းေျင်း အမပန်အလှန် ေျစ်ကြည်ရင်းနှီးြှုနှင့် နားလည်ြှု တိုးတြ်ရရှိ 
ခစခရး၊ မငိြ်းေျြ်းသာယာြှု တိုးတြ် ေိုင်မြဲခစခရးအတွြ် ကြြ်ခမေနီ အခမေေံ 
ြူြျားနှင့် အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ လူသားေျင်း စာနာခထာြ်ထားြှု ဥပခေ မပန့်ပွား 
ခရးတို့ြို မြှင့်တင်ခဆာင်ရွြ်နိုင်ရန်၊

(ဃ) စစ်ြြ်ြာလတွင်မေစ်ခစ၊ မငိြ်းေျြ်းခသာြာလတွင်မေစ်ခစ ခေးေုြ္ခြျ 
ခရာြ်ခသာ လြ်နြ်ြိုင်တပ်ေွဲ့ေင်ြျားနှင့် အရပ်သားြျားအား ၁၉၄၉ ေုနှစ်၊ 
ဂျနီီဗာသခောတူညီေျြ်ြျားနှင့် ယင်းတို့၏ ခနာြ်ဆြ်တွဲ သခောတူညီ 
ေျြ်ြျား၊ အမေားသြ်ဆိုင်ရာသခောတူညီေျြ်ြျားနှင့် ဥပခေြျား အရ ြယ် 
ဆယ်ခရး၊ ဆင်းရဲေုြ္ခနည်းပါးခစခရး၊ လူသားေျင်းစာနာ ခထာြ်ထားခသာ 
အြူအညီ ခပးခရးအတွြ် အစီအြံြျား ေျြှတ်ခဆာင်ရွြ်ရန်၊

(င) အသင်းသည် သောေခေးအန္တရာယ်ြျား၊ လူ့ပခယာဂခကြာင့်မေစ်ခသာ ခေး 
အန္တရာယ်ြျားနှင့် အမေားအခရးခပါ်ြိစ္စြျားတွင် အြျ ိုးသားအဆင့် ကြိုတင် 
မပင် ဆင်ြှုနှင့် တုံ့မပန်ြှုအစီအစဉ်ြျား၌ ပါေင်ခဆာင်ရွြ်ရန်၊

(စ) ြျန်းြာခရး၊ ခရာဂါေယကြိုတင်ြာြွယ်တားဆီးခရး၊ လူြှုေန်ထြ်းလုပ်ငန်း 
ြျားနှင့် ယင်းတို့အတွြ် အသိပညာခပးခရး နယ်ပယ်ြျားတွင် အသင်း၏ အစီ 
အစဉ်မေင့် မပည်သူြျားြို ြူညီခစာင့်ခရှာြ်ရန်၊

(ဆ) လြ်နြ်ြိုင်ပဋိပြ္ခြျား၊ အကြြ်းေြ်ြှုြျား၊ သောေ သို့ြဟုတ် လူ့ပခယာဂ 
ခကြာင့်မေစ်ခသာ ခေးအန္တရာယ်ြျားခကြာင့် လူသားေျင်းစာနာခထာြ်ထားြှု 
လိုအပ် ခနသည့် အခမေအခနြျားတွင် ြွဲြွာခနခသာ မပည်သူြျား အကြား 
ြိသားစု အဆြ်အသွယ်ြျား မပန်လည်ရရှိခရးအတွြ် ထိခရာြ်ခသာ အြျ ိုး 
သား အဆင့်လုပ်ငန်းြွန်ရြ်ြို စီြံခဆာင်ရွြ်ရန်၊

(ဇ) ဂျနီီဗာသခောတူညီေျြ်ြျားနှင့် ယင်းတို့၏ ခနာြ်ဆြ်တွဲသခောတူညီေျြ် 
ြျားအရ အသိအြှတ် မပုထားခသာ ကြြ်ခမေနီအြှတ်အသားနှင့် အလားတူ 
အြတှတ်ဆံပိြ်ျားြိ ုလွြဲှားစွာသုံးစွမဲေင်းြ ှြာြယွခ်ရး၊ အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာ လူ
သားေျင်းစာနာခထာြ်ထားြှုဥပခေြျားအား အြျားမပည်သူ ခလးစားလိုြ်နာ 
ခစခရးတို့ြို ရည်ရွယ်၍ အစိုးရအေွဲ့နှင့် ပူးခပါင်းခဆာင်ရွြ်ရန်၊

(o) It has the right to decide in respect of the acceptance or refusal or dismissal of 
the membership of the Society;

(p) It has the right to send the member of the Society and  Red Cross Brigade to 
abroad and invite persons from abroad;

(q) It shall draft the  Election Regulations and submit it to the Council.
(r) The head of staff of the Society shall be appointed as a General Secretary to 

carry out the administrative functions of the Society. (*)
26. The Executive Committee may confirm the election of patrons of the Supervisory 

Committees for Regions, States, Union Territories, the Self-Administered 
 Division and Self-Administered Zones and Districts, the election of patrons of 

branches of the Society for Townships, Universities and Colleges, and the election of 
persons-in-charge for sub-branches of Towns, Wards, Village-tracts, schools, facto-
ries and worksites. (**)

Chapter IX
Financial Management

27. The Ministry shall coordinate with the Government for estimating the appropriate 
fund for enabling to implement the objectives of the Society and activities within the 
field.

28. The Society may possess, own and manage moveable and immovable properties 
properly.

29. The Society shall receive contributions and assistance from local and foreign 
 governments, or private or organizations or individual and has the right to use it in 

accord with the stipulations.
30. The Society may establish and manage the reserve fund, insurance fund or other 

funds for its staff or any function.
31. The Society may apply for tax exemptions from assets owned in accord with law of 

the society including real estate, and on the income from activities of fund raising to 
the relevant Ministry through the Ministry.

32. The Society may apply for tax exemption on donations and properties of the 
 person and organization to the relevant Ministry through the Ministry.

(*) According to The Law Amending the Myanmar Red Cross Society Law : section 7.
(**) According to The Law Amending the Myanmar Red Cross Society Law : section 8.
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Chapter III
Objectives of the Society

14. The objectives of the Society are as follows:

(a) to perform the functions of the Society in the entire nation or the international 

field in accord with the law because it is the Red Cross Society recognized by the 

State in line with the Geneva Conventions and their Protocols;

(b) to assist and protect any person without discriminating the race, religion, color, 

status, poverty, wealth, sex, language, political belief;

(c) to promote the spread of the Fundamental Principles of the Red Cross and the 

International Humanitarian Law for improving the mutual friendship and

 understanding of human beings and peace firmly;

(d) to lay down the plans for rescuing, reducing the hardship, providing 

 humanitarian aid to the vulnerable armed forces and civilians in time of war or 

peace under the Geneva Conventions, 1949 and their Protocols, other relevant 

Protocols and Laws;

(e) to participate the Society in the programmes of the national level preparedness 

and response in natural disasters, man-made disasters and other emergency 

matters; 

(f) to assist and protect the people through the programmes of society in the field 

of health, prevention of diseases, social welfare activities and such awareness;

(g) to establish the effective national level network for restoring family links 

 between separated people in the situations of humanitarian assistance needed 

due to armed conflicts, terrorisms, natural or man-made disasters;

(h) to cooperate with the Government aiming to protect the misuse of the Red 

Cross emblem and similar emblems recognized by the Geneva Conventions 

and their Protocols, and cause to abide by the International Humanitarian Law 

to the people;

(ဏ) အသင်းသားအမေစ် လြ်ေံမေင်း၊ မငင်းပယ်မေင်း၊ အသင်းသားအမေစ်ြှ ထုတ်ပယ် 
မေင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆုံးမေတ်ေွင့်ရှိသည်။

(တ) အသင်းေင်နှင့် ကြြ်ခမေနီ သူနာမပုတပ်ေွဲ့ေင် တို့ြို မပည်ပသို့ ခစလွှတ်မေင်း၊ 
မပည်ပြှပုဂ္ဂိုလ်ြျားြို ေိတ်ခေါ်မေင်းတို့ြို ခဆာင်ရွြ်ေွင့်ရှိသည်။

(ထ) ခရွးေျယ်တင်ခမြှာြ်ခရးစည်းြျဉ်းြို ခရးဆွဲ၍ ခြာင်စီသို့ တင်မပရြည်။
(ေ) အသင်း၏ စီြံေန့်ေွဲခရး လုပ်ငန်းြျားြို ခဆာင်ရွြ်ရန် အသင်း၏ ေန်ထြ်း 

အေွဲ့အစည်းအကြီးအြှူးြို အခထွခထွအတွင်းခရးြှူးအမေစ်ေန့်အပ်ရြည်။ (*)
၂၆။ အလုပ်အြှုခဆာင် အေွဲ့သည် တိုင်းခေသကြီး၊ မပည်နယ်၊ မပည်ခထာင်စုနယ်ခမြ၊ ြိုယ်ပိုင် 

အုပ်ေျုပ်ေွင့်ရတိုင်း၊ ြိုယ်ပိုင်အုပ်ေျုပ်ေွင့်ရခေသနှင့် ေရိုင်ကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီြျား 
အတွြ် နာယြ တင်ခမြှာြ်မေင်းြိုလည်းခြာင်း၊ မြို့နယ်၊ တြ္ကသိုလ်နှင့်ခြာလိပ် 
အသင်းေွဲြျားအတွြ် နာယြ တင်ခမြှာြ်မေင်းြိုလည်းခြာင်း၊ မြို့၊ ရပ်ြွြ်၊ ခြျး 
ရွာအုပ်စု၊ အခမေေံပညာခြျာင်း၊ စြ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနြျား၏ အသင်းေွဲငယ်ြျားအတွြ် 
တာေန်ေံတင်ခမြှာြ်မေင်းြို လည်းခြာင်း အတည်မပုနိုင်သည်။ (**)

အေန်း(၉)
ေဏ္ဍာခရးဆိုင်ရာစီြံေန့်ေွဲမေင်း

၂၇။ ေန်ကြီးဌာနသည် အသင်း၏ ရည်ရွယ်ေျြ်ြျားနှင့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ြျားအတွင်း လုပ် 
ငန်းြျား အခြာင်အထည် ခော်ခဆာင်ရွြ်နိုင်ရန် သင့်ခလျာ်ခသာ ရန်ပုံခငွ လျာထား 
ခပးနိုင်ခရးအတွြ် အစိုးရအေွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းခဆာင်ရွြ်ရြည်။

၂၈။ အသင်းသည် ခရှေ့ခမပာင်းနိုင်ခသာ ပစ္စည်းနှင့် ြခရှေ့ြခမပာင်းနိုင်ခသာ ပစ္စည်းြျားြို 
လြ်ေယ်ရယူ မေင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မေင်းနှင့် သင့်ခလျာ်သလို စီြံခဆာင်ရွြ်မေင်းမပုနိုင်သည်။

၂၉။ အသင်းသည် ခထာြ်ပံ့ခငွနှင့် အြူအညီြျားြို မပည်တွင်း မပည်ပ အစိုးရအေွဲ့ြျား 
ထံြှမေစ်ခစ၊ ပုဂ္ဂလိြ သို့ြဟုတ် အေွဲ့အစည်းြျားထံြှမေစ်ခစ၊ တစ်ဦးေျင်း ထံြှ မေစ်ခစ 
လြ်ေံ၍ သတ်ြှတ်ေျြ်ြျားနှင့် အညီ သုံးစွဲေွင့်ရှိသည်။

၃၀။ အသင်းသည် ယင်း၏ ေန်ထြ်းြျား အတွြ် သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်းတစ်ေုေု အတွြ် 
သီးသန့်ရန်ပုံခငွ၊ အာြေံရန်ပုံခငွ သို့ြဟုတ် အမေားရန်ပုံခငွြျားြို ထူခထာင်မေင်းနှင့် 
စီြံေန့်ေွဲမေင်း မပုနိုင်သည်။

၃၁။ အသင်းသည် အိြ်ခေံခမြြျား အပါအေင် အသင်း၏ ဥပခေနှင့်အညီ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းြျား 
နှင့် ရန်ပုံခငွ ရှာခေွခရးလုပ်ငန်းြျားြှ ေင်ခငွြျားအခပါ်တွင် အေွန်အခြာြ်ြျား စည်း 
ကြပ်မေင်းြှ ြင်းလွတ်ေွင့်ရရှိရန် ေန်ကြီးဌာနြှတစ်ဆင့် သြ်ဆိုင်ရာ ေန်ကြီးဌာနသို့ 
ခလှောြ်ထားနိုင်သည်။

၃၂။ အသင်းသည် ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အေွဲ့အစည်းတို့၏ လှုေါန်းခငွနှင့် ပစ္စည်းြျားအခပါ် အေွန် 
ြင်းလွတ်ေွင့် ရရှိခစရန် ေန်ကြီးဌာနြှတစ်ဆင့် သြ်ဆိုင်ရာေန်ကြီးဌာနသို့ ခလှောြ် 
ထားနိုင်သည်။

(*) မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းဥပခေြို မပင်ဆင်သည့် ဥပခေ ပုေ်ြ ၇ အရ မပင်ဆင်မေည့်စွြ်ထားပါသည်။
(**) မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းဥပခေြို မပင်ဆင်သည့် ဥပခေ ပုေ်ြ ၈ အရ မပင်ဆင်မေည့်စွြ်ထားပါသည်။
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(ဈ) အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာ လသူားေျင်း စာနာခထာြထ်ားြှု ဥပခေ၊  အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာ 
ကြြ်ခမေနီနှင့် လမေြ်းနီလှုပ်ရှားြှု၏ အခမေေံြူြျားနှင့် ခစတနာလုပ်အားရှင် 
စိတ်ဓာတ်တို့ြို အြျားမပည်သူြျားအကြား တိုးတြ်ထွန်းြား လာခစခရးနှင့် 
အသိပညာမပန့်ပွားခရးတို့ြို တိုးမြှင့်ခဆာင်ရွြ်ရန်၊

(ည) အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ကြြ်ခမေနီနှင့် လမေြ်းနီ လှုပ်ရှားြှု၏ အခမေေံြူြျားနှင့်အညီ 
ကြြ်ခမေနီ လှုပ်ရှားြှုြျားြို ေြ်ြလိုြ်ေဲ လွတ်လပ်စွာ ခဆာင်ရွြ်ရာတွင် 
အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ကြြ်ခမေနီနှင့် လမေြ်းနီ အေွဲ့အစည်းြျားနှင့် ပူးခပါင်း 
ခဆာင်ရွြ်ရန်။

(ဋ) လြ်နြ်ြိုင်ပဋိပြ္ခြျား၊ အကြြ်းေြ်ြှုြျား၊ သောေ သို့ြဟုတ် လူ့ပခယာဂ 
ခကြာင့်မေစ်ခသာ ခေးအန္တရာယ်ြျားနှင့် ြခတာ်တဆ မေစ်ြှုြျားခကြာင့် ထိေိုြ် 
ေဏ်ရာ ရရှိသူြျားြို လူသားေျင်းစာနာ ခထာြ်ထားမေင်းအခပါ် အခမေေံြာ 
ခရှးဦးမပုစုမေင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားခပး ြူညီမေင်း လုပ်ငန်းြျားြို ခဆာင် 
ရွြ်ရန်၊

(ဌ) ခရှးဦးမပုစုမေင်း ပညာရပ် မပန့်ပွားခရးအတွြ် အြျ ိုးသား အဆင့် အစီအြံြျား 
ခဆာင်ရွြ်ရန်။

အေန်း(၄)
ကြြ်ခမေနီလှုပ်ရှားြှုဝင် အမေားခသာအေွဲ့အစည်းြျားနှင့် ဆြ်သွယ်ခဆာင်ရွြ်ြှု

၁၅။ အသင်းသည် အမပည်မပည်ဆိုင်ရာကြြ်ခမေနီနှင့် လမေြ်းနီလှုပ်ရှားြှု၏ အစိတ်အပိုင်း 
တစ်ေုအခန မေင့်လည်းခြာင်း၊ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ကြြ်ခမေနီနှင့် လမေြ်းနီ 
အသင်းြျား ေြ်ေခရးရှင်း၏ အေွဲ့ေင် အခနမေင့်လည်းခြာင်း ထြ်းခဆာင်ရြည့် 
တာေန်ြျားြို လိုြ်နာခဆာင်ရွြ်ရြည်။

၁၆။ အသင်းြို ေွဲ့စည်းတည်ခထာင်ရာတွင်မေစ်ခစ၊ ကြြ်ခမေနီအခမေေံြူြျားနှင့်အညီ လူြှု 
ြရုဏာလုပ်ငန်းြျားြို အခြာင်အထည် ခော်ခဆာင်ရွြ်ရာတွင်မေစ်ခစ၊ အစိုးရဌာန၊ 
အစိုးရအေွဲ့အစည်းြျား၏ အြူအညီ လိုအပ်ပါြ အစိုးရအေွဲ့ြ စီစဉ်ခဆာင်ရွြ် 
ခပးရြည်။

(*) မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းဥပခေြို မပင်ဆင်သည့် ဥပခေ ပုေ်ြ ၃ အရ မပင်ဆင်မေည့်စွြ်ထားပါသည်။

Chapter VIII
Duties and Powers of the Executive Committee

25. The duties and powers of the Executive Committee are as follows:
(a) It shall perform the administrative functions of the Society;
(b) It shall supervise activities of different level of the Society in accord with the 

guidelines of the Council; (*)
(c) It shall draft and approve the meeting agenda to be submitted to the Council;
(d) It shall draft the annual budget and submit it to the Council;
(e) It shall submit the annual financial report and performance to the Council;
(f) It has the right to make the contract in the prescribed manner in respect of 

receiving and leasing the moveable and immovable property on behalf of the 
Society;

(g) It shall undertake the redemption, sale and purchase of securities invested by 
the Society;

(h) It shall identify the types of members, membership fees and annual fees with 
the approval of the Council;

(i) It shall form the working committees  and designate and supervise their 
 functions and duties if necessary;
(j) It shall carry out with the approval of the Council in respect of immovable 

properties to be  purchased or sold by the Society;
(k) It shall submit to the Council to annul the value stipulated in Financial Regula-

tions from the list for the losing money or asset of the Society;
(l) It has the right to award honorary medals and certificates to persons 
 performing great effort in compassionate works. It has the right to recommend 

for enabling to award honorary medals and certificates of international level;
(m) It may form and designate the Supervisory Committees for Regions, States, Un-

ion Territories, the Self-Administered Zones and Divisions, and Districts; the 
Executive Committees of branches of the Society for Townships, Universities 
and Colleges; and the sub-branches of the Society for Towns, Wards, Village-
tracts, schools, factories and worksites. (**)

(n) It has the right to communicate with organizations which have the same objec-
tives in local and abroad;
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(*) According to The Law Amending the Myanmar Red Cross Society Law : section 5.
(**) According to The Law Amending the Myanmar Red Cross Society Law : section 6.
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၉၁၆ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း ဥပခေ ၂၀၁၅

(i) to promote  International Humanitarian Law, the Fundamental Principles of 

the International Red Cross and Red Crescent Movement and volunteer spirit 

among the people, and to promote the public awareness;

(j) to cooperate with the International Red Cross and Red Crescent Societies in 

carrying out impartially and independently the Red Cross Movements in 

 accord with the Fundamental Principles of the International Red Cross and Red 

Crescent Movement.

(k) to give first aid and psychosocial support for the persons who are injured in 

armed conflicts, terrorisms, natural or man-made disasters and accidents based 

on humanity; (*)

(l) to implement national level plans for distribution of first aid education. (*)

Chapter IV
Communication with other Organizations Involved in the Red Cross Movement

15. The Society shall comply with the duties served as a part of the International Red 

Cross and Red Crescent Movement or a member of the International Federation of 

Red Cross and Red Crescent Society.

16. In forming  the Society or implementing the social compassionate works in accord 

with the fundamental principles of the Red Cross, if is requires the assistance of  

Government Department and Government Organizations. it shall be arranged by 

the Government.

(*) According to The Law Amending the Myanmar Red Cross Society Law : section 3.

အေန်း(၈)
အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ့၏ ောဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ေွင့်ြျား

၂၅။ အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ့၏ တာေန်နှင့်လုပ်ပိုင်ေွင့်ြျားြှာ ခအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည်-
(ြ) အသင်း၏ စီြံေန့်ေွဲခရးလုပ်ငန်းြျားြို ခဆာင်ရွြ်ရြည်။
(ေ) ခြာင်စီ၏လြ်းညွှန်ေျြ်ြျားနှင့်အညီ အသင်း၊ ကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီ၊ အသင်းေွဲ 

နှင့် အသင်းေွဲငယ်ြျား၏ လုပ်ငန်းခဆာင်ရွြ်ြှုြို ကြီးကြပ်ရြည်။ (*)
(ဂ) ခြာင်စီသို့ တင်မပြည့် အစည်းအခေး အစီအစဉ်ြျားြို  ခရးဆွဲအတည်မပုရြည်။
(ဃ) နှစ်စဉ်အရ အသုံးေန့်ြှန်းခမေ ခငွစာရင်း ခရးဆွဲ၍ ခြာင်စီသို့ တင်မပရြည်။
(င) နှစ်စဉ် ေဏ္ဍာခရးအစီရင်ေံစာနှင့် ခဆာင်ရွြ်ေျြ်ြျားြို ခြာင်စီသို့ တင်မပ 

အစီအရင်ေံရြည်။
(စ) အသင်း၏ြိုယ်စား ခရှေ့ခမပာင်းနိုင်ခသာပစ္စည်း၊ ြခရှေ့ြခမပာင်းနိုင်ခသာပစ္စည်း

ြျား လြ်ေံရယူမေင်း၊ ငှားရြ်းမေင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်ြှတ်သည့်အတိုင်း  
ပဋိညာဉ် စာေျုပ်ေျုပ်ဆိုေွင့်ရှိသည်။

(ဆ) အသင်းြ ေယ်ယူရင်းနှီးထားခသာ ခငွခေျးသြ်ခသေံ လြ်ြှတ်ြျားြို ခရွး 
နုတ်မေင်း၊ ခရာင်းေျမေင်း၊ ေယ်ယူမေင်းတို့ြို တာေန်ယူခဆာင်ရွြ်ရြည်။

(ဇ) အသင်းသား အြျ ိုးအစား၊ အသင်းေင်ခကြး၊ နှစ်စဉ်ခကြးတို့ြို ခြာင်စီ၏ 
သခောတူညီေျြ်မေင့် သတ်ြှတ်ရြည်။

(ဈ) လိုအပ်ပါြ လုပ်ငန်းခြာ်ြတီြျားြိုေွဲ့စည်း၍ ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာေန်ြျား 
ြို သတ်ြှတ်မေင်းနှင့် ကြီးကြပ်မေင်း တို့ြို ခဆာင်ရွြ်ရြည်။

(ည) အသင်းြ ေယ်ယူြည့် သို့ြဟုတ် ခရာင်းေျြည့် ြခရှေ့ြခမပာင်းနိုင်ခသာပစ္စည်း
ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခြာင်စီ၏ သခောတူညီေျြ်မေင့် ခဆာင်ရွြ်ရြည်။

(ဋ) အသင်းပိုင်ခငွ သို့ြဟုတ် ပစ္စည်းဆုံးရှုံးြှုအတွြ် ေဏ္ဍာခရး စည်းြျဉ်းစည်းြြ်း 
ြျားတွင်သတ်ြှတ်သည့်တန်ေိုးြိုစာရင်းြှပယ်ေျြ်ရန်ခြာင်စီသို့တင်မပရြည်။

(ဌ) လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းြျားတွင် စွြ်းစွြ်းတြံ ခဆာင်ရွြ်ေဲ့သူြျားြို ဂုဏ်ထူး 
ခဆာင်တံဆိပ်နှင့် ဂုဏ်မပုလွှာြျားြို ေျးီမြှင့်ေွင့်ရှိသည်။ နိုင်ငံတြာအဆင့် 
ဂုဏ်ထူးခဆာင်တံဆိပ်နှင့် ဂုဏ်မပုလွှာြျား ေျးီမြှင့်နိုင်ခရးအတွြ် ခထာြ်ေံ 
တင်မပေွင့်ရှိသည်။

(ဍ) တိုင်းခေသကြီး၊ မပည်နယ်၊ မပည်ခထာင်စုနယ်ခမြ၊ ြိုယ်ပိုင်အုပ်ေျုပ်ေွင့်ရတိုင်း၊ 
ြိုယ်ပိုင်အုပ်ေျုပ်ေွင့်ရခေသနှင့် ေရိုင်ြျားအတွြ် ကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီြျားြို 
လည်းခြာင်း၊ မြို့နယ်၊ တြ္ကသိုလ်နှင့် ခြာလိပ်ြျားအတွြ် အသင်းေွဲ အြှု
ခဆာင်အေွဲ့ြျားြိုလည်းခြာင်း၊ မြို့၊ ရပ်ြွြ်၊ ခြျးရွာအုပ်စု၊ အခမေေံပညာ 
ခြျာင်း၊ စြ်ရုံနှင့် အလုပ်ဌာနြျားအတွြ် အသင်းေွဲငယ်ြျားြို လည်းခြာင်း 
ေွဲ့စည်းမေင်းနှင့် တာေန်သတ်ြှတ်ခပးမေင်းတို့ မပုနိုင်သည်။ (*)

(ဎ) မပည်တွင်းမပည်ပရှိ ရည်ရွယ်ေျြ် တူညီခသာ အေွဲ့အစည်းြျားနှင့် ဆြ်သွယ် 
ခဆာင်ရွြ်ေွင့်ရှိသည်။
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(*) မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းဥပခေြို မပင်ဆင်သည့် ဥပခေ ပုေ်ြ ၅ အရ မပင်ဆင်မေည့်စွြ်ထားပါသည်။
(*) မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းဥပခေြို မပင်ဆင်သည့် ဥပခေ ပုေ်ြ ၆ အရ မပင်ဆင်မေည့်စွြ်ထားပါသည်။



ကန့်သတ် ကန့်သတ်

၁၅၁၀ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း ဥပခေ ၂၀၁၅

အေန်း(၅)
ေွဲ့စည်းမေင်း

၁၇။ မြန်ြာနိုင်ငံ ကြြ်ခမေနီ ညီလာေံြို ခအာြ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျား တြ်ခရာြ်ေွင့်နှင့် ြဲခပး 
ပိုင်ေွင့် ရှိသည်-
(ြ) ခြာင်စီေင်ြျား၊
(ေ) ခြာင်စီြ အဆိုမပုခသာပုဂ္ဂိုလ်ြျား၊
(ဂ) တိုင်းခေသကြီး၊ မပည်နယ်ြျားနှင့် မပည်ခထာင်စုနယ်ခမြ ြိုယ်စားလှယ်ြျား၊
(ဃ) ြိုယ်ပိုင်အုပ်ေျုပ်ေွင့်ရတိုင်း၊ ြိုယ်ပိုင်အုပ်ေျုပ်ေွင့်ရခေသ ြိုယ်စားလှယ်ြျား၊
(င) ေရိုင်ြိုယ်စားလှယ်ြျား၊
(စ) မြို့နယ်ြိုယ်စားလှယ်ြျား၊
(ဆ) အသင်းသားလူငယ်ြိုယ်စားလှယ်ြျား၊
(ဇ)  ကြြ်ခမေနီသူနာမပုတပ်ေွဲ့ြိုယ်စားလှယ်ြျား၊
(ဈ) ဌာနဆိုင်ရာြိုယ်စားလှယ်ြျား။

၁၈။ ခြာင်စီြို ညီလာေံြ ေွဲ့စည်းရြည်။ ယင်းခြာင်စီသည် အသင်း၏ အုပ်ေျုပ်ခရး 
အေွဲ့လည်းမေစ်သည်။ ခြာင်စီေင် ဦးခရြို လိုအပ်ေျြ်နှင့်အညီ ခမပာင်းလဲ တာေန် 
ခပးအပ်နိုင်သည်။ ထိုခြာင်စီတွင် ခအာြ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျား ပါေင်ခစရြည် -
(ြ) မပည်ခထာင်စုနယ်ခမြြ ခရွးေျယ်တင်ခမြှာြ်ခသာ ြိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊
(ေ)  တိုင်းခေသကြီး သို့ြဟုတ် မပည်နယ်ြျားြှ ခရွးေျယ်တင်ခမြှာြ်သည့် ြိုယ်စား 

လှယ်တစ်ဦးစီ၊
(ဂ) ကြြ်ခမေနီ လှုပ်ရှားြှုနှင့် ဆြ်စပ်သည့် ေန်ကြီးဌာနြျားြှ အဆိုမပုသည့် 

ညွှန်ကြားခရးြှူးေျုပ် ရာထူးခအာြ် ြနိြ့်ခသာ ြိုယ်စားလှယ် ၁၃ ဦး၊
(ဃ) ကြြ်ခမေနီ လှုပ်ရှားြှုနှင့် ဆြ်စပ်သည့် လူြှုအေွဲ့အစည်းြျားြှ ခရွးေျယ်တင် 

ခမြှာြ်သည့်  ၁၀ ဦး ထြ်ြပိုခသာ ြိုယ်စားလှယ်ြျား၊
(င) အစိုးရအေွဲ့ြ အဆိုမပုသူ ၁၀ ဦး၊
(စ) တိုင်းခေသကြီး သို့ြဟုတ် မပည်နယ်ကြြ်ခမေနီ ကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီနှင့် 

မပည်ခထာင်စုနယ်ခမြ ကြြ်ခမေနီ ကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီတို့ြှ အဆိုမပုခသာ 
ကြြ်ခမေနီ အသင်းေင်တစ်ဦးစီ။

၁၉။ (ြ)    ခြာင်စီသည် ခြာင်စီေင်ြျားထဲြှ အေျနိ်မပည့် အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ့ေင်  
        ငါးဦးနှင့် အေျနိ်ပိုင်း အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ့ေင် ခမောြ်ဦး၊ စုစုခပါင်း အေွဲ့ေင် 

         ၁၁ ဦး ပါေင်ခသာ အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ့ြို ခရွးေျယ်တင်ခမြှာြ်ရြည်။ (*)
 (ေ)     ပုေ်ြေွဲ(ြ)အရ ခရွးေျယ်တင်ခမြှာြ်မေင်းေံရသည့် အလုပ်အြှုခဆာင် အေွဲ့ေင် 
          ြျားသည် အေျနိ်မပည့် အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ့ေင် ငါးဦးအနြ်ြှ ဥြ္ကဋ္ဌတစ်ဦးနှင့် 
        ေုတိယ ဥြ္ကဋ္ဌတစ်ဦးတို့ြို ခရွးခြာြ်တင်ခမြှာြ်ရြည်။ (*)
၂၀။ ခြာင်စီသည် ြျွြ်းြျင်သူပညာရှင်ြျားသာ ခဆာင်ရွြ်နိုင်သည့် အထူးလုပ်ငန်းအရပ် 

ရပ်ြို ခဆာင်ရွြ်ရန်အလို့ငှာ ငါးဦးထြ်ြပိုခသာ ပုဂ္ဂိုလ်ြျားြို ခြာင်စီေင်ြျားအမေစ် 
မေည့်စွြ်တာေန်ခပးအပ်နိုင်သည်။

(c) It shall elect the Executive Committee;

(d) The Council shall elect a new member when a member of the Executive Com-

mittee is vacant in accord with the stipulations;

(e) It shall give gudiance to  the Executive Committee to implement policies laid 

down by the Myanmar Red Cross  Assebmly;

(f) It shall form the working committees and designate and supervise their 

 functions and duties, if necessary;

(g) It shall scrutinize and confirm the annual budget;

(h) It shall confirm, revise, scrutinize and decide the Financial Regulations of the 

Society;

(i) It has the right to  annul the value from the list  for losing money and asset of 

the Society submitted by the Executive Committee in accord with the Financial 

Regulations;

(j) It shall scrutinize and decide in respect of the immovable property to be 

 purchased or sold by the Society which is submitted by the Executive 

 Committee; 

(k) It has the right to decide conclusively in respect of the acceptance or 

 Refusal or dismissal of the membership of the Society 

(l) It has the right to recognize as an honorary member;

(m) It has the right to confirm and decide the  organziational structure of the 

 Society;

(n) It shall hold a session of the Council at least once a year. The special session of 

the Council shall be held if one-third of the Council member so require;

(o) It has the right to approve and revise Election Regulations submitted by the 

Executive Committee;

(p) It shall form and supervise the Myanmar Red Cross Brigade as part of the 

 Society.

24. The Council shall draft the Rules desirous to enact for accomplishing the matters of 

this Law and submit it to the Ministry.
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(*) မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းဥပခေြို မပင်ဆင်သည့် ဥပခေ ပုေ်ြ ၄ အရ မပင်ဆင်မေည့်စွြ်ထားပါသည်။



ကန့်သတ် ကန့်သတ်

၁၁၁၄ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း ဥပခေ ၂၀၁၅

Chapter V
Formation

17. The following persons have the right to attend and vote in the Myanmar Red Cross  
Assembly:
(a) Members of the Council;
(b) Persons proposed by the Council;
(c) Representatives of the Region, States and Union Territory;
(d) Representatives of the Self-Administered Division and Self-Administered 
 Zone;
(e) District Representatives;
(f) Township Representatives;
(g) Youth representatives of the Society;
(h) Representatives of the Red Cross Brigade;
(i) Departmental Representatives.

18. The Assembly shall form the Council. Such Council is the administrative body of 
the Society. The number of Council member may be changed and assigned in accord 
with necessity. The Council shall consist of the following persons:
(a) One representative elected by the Union Territory;
(b) One representative elected by the Regions or States respectively;
(c) Thirteen representatives not lower than the rank of Director General 
 proposed by the Ministries related to the Red Cross Movement; 
(d) Not more than ten representatives elected by the Civil Social Societies
 related to the Red Cross Movement;
(e) Ten persons proposed by the Government;
(f) Each member of the Red Cross Society proposed by the Region or State Red 

Cross Supervisory Committee and the Union Territory Red Cross
 Supervisory Committee.

19. (a) The Council shall elect the Executive Committee comprising eleven members 
  included five full time members and six part-time members out of members of 
  the Council. (*)
 (b) The members of the Executive Committee who are elected under  subsection  

 (a) shall elect one Chairperson out of five full time members of the Executie 
  Committee. (*)
20. The Council shall add and assign duty not more than five persons as members of the 

Council in order to perform all special functions that are able to be performed only 
by experts.

(ဂ) အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ့ြို ခရွးေျယ်တင်ခမြှာြ်ရြည်။
(ဃ) ခြာင်စီသည် အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ့ေင် ခနရာ လစ်လပ်ပါြ အေွဲ့ေင်အသစ် 

ြို သတ်ြှတ်ေျြ်ြျားနှင့်အညီ ခရွးေျယ်ခပးရြည်။
(င) မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီညီလာေံြ ေျြှတ်ခပးခသာ ြူေါေြျားြို အလုပ်အြှု 

ခဆာင်အေွဲ့ြ အခြာင်အထည် ခော်ခဆာင်ရွြ်ခရးအတွြ် လြ်းညွှန်ြှု 
မပုရြည်။

(စ) လိုအပ်ပါြ လုပ်ငန်းခြာ်ြတီြျားြိုေွဲ့စည်း၍ ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာေန် 
ြျားြို သတ်ြှတ်မေင်းနှင့် ကြီးကြပ်မေင်းတို့ြို ခဆာင်ရွြ်ရြည်။

(ဆ) နှစ်စဉ် အရအသုံးေန့်ြှန်းခမေ ခငွစာရင်းြို စိစစ်အတည်မပုရြည်။
(ဇ) အသင်း၏ ေဏ္ဍာခရးစည်းြျဉ်းစည်းြြ်းြို အတည်မပုမေင်း၊ မပင်ဆင်မေင်း၊ 

စိစစ် ဆုံးမေတ်မေင်းတို့ြို ခဆာင်ရွြ်ရြည်။
(ဈ) အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ့ြတင်မပခသာ အသင်းပိုင်ခငွနှင့် ပစ္စည်းဆုံးရှုံးြှုအတွြ် 

သတ်ြှတ်ထားသည့် ေဏ္ဍာခရး စည်းြျဉ်းစည်းြြ်းြျား နှင့်အညီ တန်ေိုးြို 
စာရင်းြှ ပယ်ေျြ်ေွင့်ရှိသည်။

(ည) အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ့ြ တင်မပခသာ အသင်းြေယ်ယူြည့် သို့ြဟုတ် ထုေွဲ 
ခရာင်းေျြည့် ြခရှေ့ြ ခမပာင်းနိုင်ခသာ ပစ္စည်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ဆုံးမေတ်ြှု 
မပုရြည်။

(ဋ) အသင်းသားအမေစ် လြ်ေံမေင်း၊ မငင်းပယ်မေင်း၊ အသင်းသား အမေစ်ြှ ထုတ်ပယ် 
မေင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမပီးအမပတ်ဆုံးမေတ်ေွင့်ရှိသည်။

(ဌ) ဂုဏ်ထူးခဆာင်အသင်းသားအမေစ် အသိအြှတ် မပုပိုင်ေွင့်ရှိသည်။
(ဍ) အသင်း၏ ေန်ထြ်းေွဲ့စည်းပုံြို အတည်မပုဆုံးမေတ်ေွင့်ရှိသည်။
(ဎ) ခြာင်စီ အစည်းအခေးြို အနည်းဆုံး တစ်နှစ်လှေင် တစ်ကြိြ် ြျင်းပရြည်။ 

ခြာင်စီေင် သုံးပုံတစ်ပုံြ ခတာင်းဆိုလှေင် ခြာင်စီ အထူးအစည်းအခေး ခေါ် 
ယူ ြျင်းပရြည်။

(ဏ) အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ့ြ တင်မပလာခသာ  ခရွးေျယ်တင်ခမြှာြ်ခရး စည်းြျဉ်း 
ြို အတည်မပုေွင့် နှင့် မပင်ဆင်ေွင့်ရှိသည်။

(တ) မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီ သူနာမပုတပ်ေွဲ့ြို အသင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ခေသ အမေစ် 
ေွဲ့စည်းမေင်းနှင့် ကြီးကြပ်အုပ်ေျုပ်မေင်း ြိစ္စရပ်ြျားြို ခဆာင်ရွြ်ရြည်။

၂၄။ ခြာင်စီသည် ဤဥပခေပါြိစ္စြျား အထခမြာြ်ခအာင်မြင်ခစရန် မပဋ္ဌာန်းလိုခသာ 
နည်းဥပခေြျား ြို ခရးဆွဲ၍ ေန်ကြီးဌာနသို့ တင်မပနိုင်သည်။
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(*) According to The Law Amending the Myanmar Red Cross Society Law : section 4.



ကန့်သတ် ကန့်သတ်

၁၃၁၂ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း ဥပခေ ၂၀၁၅

21. The duties of the Council and the Executive Committee are terminated at the day of 
the new Council and Executive Committee has been elected by the Myanmar Red 
Cross  Assembly.

Chapter VI
Duties and Powers of the Myanmar Red Cross  Assembly

22. The duties and powers of the Myanmar Red Cross  Assembly are as follows:
(a) The Myanmar Red Cross Assembly is the supreme authority of the Society;
(b) The Myanmar Red Cross Assembly represents the Society, the Supervisory 

Committee, branches of the Society and sub-branches of the Society;
(c) The Council and Executive Committee shall be elected at the Myanmar Red 

Cross Assembly in accord with the Election Regulations;
(d) Report of the Council shall be approved at the Myanmar Red Cross Assembly;
(e) If necessary to amend this Law under the decision of the Myanmar Red Cross  

Assembly, it shall be submitted to the Ministry;
(f) Matters contained in the agenda shall be decided, approved and recorded;
(g) Policies related to the society submitted by the Council shall be approved;
(h) The Myanmar Red Cross Assebmly shall be held once in three years. 
 The special session of the Myanmar Red Cross Assembly shall be held if at least 

one-fifth of the total number of persons who are eligible to attend the Myanmar 
Red Cross Assembly so require;

(i) A person who is eligible to attend the Myanmar Red Cross Assebmly shall have 
the right to cast only a vote.

Chapter VII
Duties and Powers of the Council

23. The duties and powers of the Council are as follows:
(a) The Council is the administrative body of the Society;
(b) It shall give guidance to perform successfully the objectives of the Society;

၂၁။ ခြာင်စီနှင့် အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ့တို့၏ တာေန်ြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီ 
ညီလာေံြ ခြာင်စီနှင့် အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ့အသစ်တို့ြို ခရွးေျယ်မပီးသည့်ခန့ရြ် 
တွင် ြုန်ဆုံးသည်။

အေန်း(၆)
မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီညီလာေံ၏ ောဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ေွင့်ြျား

၂၂။ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီညီလာေံ၏ တာေန်နှင့်လုပ်ပိုင်ေွင့်ြျားြှာ ခအာြ်ပါအတိုင်း 
မေစ်သည် -
(ြ) မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီညီလာေံသည် အသင်း၏ အမြင့်ဆုံးခသာအာဏာပိုင်အ

ေွဲ့မေစ်သည်။
(ေ) မြန်ြာနိုင်ငံ ကြြ်ခမေနီညီလာေံသည် အသင်း၊ ကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီ၊ အသင်းေွဲ 

နှင့် အသင်းေွဲငယ်ြျားအားလုံးြို ြိုယ်စားမပုသည်။
(ဂ) မြနြ်ာနိငုင်ကံြြခ်မေနညီလီာေတံငွ ်ခရွးေျယတ်ငခ်မြှာြခ်ရး စည်းြျဉ်းနငှ့အ်ည ီ

ခြာင်စီနှင့် အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ့ြို ခရွးေျယ်တင်ခမြှာြ်ရြည်။
(ဃ) မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီညီလာေံတွင် ခြာင်စီ၏ အစီရင်ေံစာြို အတည်မပု 

ရြည်။
(င) မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီညီလာေံ၏ ဆုံးမေတ်ေျြ်အရ ဤဥပခေြို မပင်ဆင်ရန် 

ရှိပါြ ေန်ကြီးဌာနသို့ တင်မပရြည်။
(စ) အစည်းအခေး အစီအစဉ်ပါ ြိစ္စရပ်ြျားြို ဆုံးမေတ်မေင်း၊ အတည်မပုမေင်း၊ ြှတ် 

တြ်းတင်မေင်းတို့ မပု လုပ်ရြည်။
(ဆ) ခြာင်စီြ တင်မပသည့် အသင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ြူေါေြျားြို အတည်မပု 

ရြည်။
(ဇ) မြန်ြာနိုင်ငံ ကြြ်ခမေနီညီလာေံြို သုံးနှစ်လှေင် တစ်ကြိြ်ြျင်းပရြည်။  မြန်ြာ 

နိုင်ငံ ကြြ်ခမေနီညီလာေံတြ်ေွင့်ရှိသူ၏ ငါးပုံတစ်ပုံြ ခတာင်းဆိုလှေင် မြန်ြာ 
နိုင်ငံ ကြြ်ခမေနီညီလာေံ အထူးအစည်းအခေးခေါ်ယူ ြျင်းပရြည်။

(ဈ) မြန်ြာနိုင်ငံ ကြြ်ခမေနီညီလာေံတြ်ေွင့်ရှိသူ တစ်ဦးလှေင် ဆန္ဒြဲ တစ်ြဲသာ 
ခပးေွင့်ရှိသည်။

အေန်း(၇)
ခြာင်စီ၏ ောဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ေွင့်ြျား

၂၃။ ခြာင်စီ၏ တာေန်နှင့်လုပ်ပိုင်ေွင့်ြျားြှာ ခအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည်-
(ြ) ခြာင်စီသည် အသင်း၏ အုပ်ေျုပ်ခရးအေွဲ့မေစ်သည်။
(ေ) အသင်း၏ ရည်ရွယ်ေျြ်ြျား ခအာင်မြင်စွာ ခဆာင်ရွြ်နိုင်ရန် လြ်းညွှန်ြှု 

မပုရြည်။
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