
 

မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းဥပလေ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မပည်လောင်စုေွှတ်လတာ်ဥပလေအြှတ်  ၅၂ ။) 

၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ နတ်လတာ်ေဆန်း ၁၄ ရြေ် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာေ  ၅  ရြ်ေ) 

 မပည်လောင်စုေွှတ်လတာ်သည် ဤဥပလေြုိေ မပဋ္ဌာန်းေိုြ်ေသည်။ 

အခန်း (၁) 

အြည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်လော်မပချြ်ေြျား 

၁။ ဤဥပလေြုိေ   မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းဥပလေ ဟ ုလခါ်တွင်လစရြည်။ 

၂။ ဤဥပလေတွင်ပါရိှလသာ လအာြ်ေပါစြေားရပ်ြျားသည် လော်မပပါအတုိင်းအဓိပ္ပာယ် သြ်ေလရာြ်ေ 

လစရြည် - 

(ြေ) ဝန်ကြီေးဌာနဆုိသည်ြှာ မပည်လောင်စုအစိုးရ ပိုလ့ဆာင်လရးဝန်ကြီေးဌာနြေို ဆိုသည်။ 

( ခ ) မြန်ြာအြျို းသားလေလ ြောင်း ဆုိသည်ြှာ ဤဥပလေအရ ေဲွစ့ည်းသည့် မြန်ြာအြျို းသား 

လေလ ြောင်းြုိေ ဆိုသည်။ 

( ဂ ) စီြံခန်ခ့ွဲလရးအေွဲ  ့ ဆိုသည်ြှာ ဤဥပလေ ပုေ်ြ ၈ အရ ေဲွစ့ည်းလသာ မြန်ြာအြျို းသား 

လေလ ြောင်း  စီြံခန်ခဲွ့လရးအေွဲ ြုိ့ေ ဆိုသည်။ 

(ဃ) လေလ ြောင်းေုပ်ငန်း ဆုိသည်ြှာ ဤဥပလေ ပုေ်ြ ၇ ပါ မြန်ြာအြျို းသားလေလ ြောင်းြေ 

ေုပ်ြုိေင် လဆာင်ရွြ်ေသည့် ေုပ်ငန်းြျားြိေု ဆိုသည်။ 

( င ) အြှုလဆာင်အရာရှိချုပ် ဆိုသည်ြှာ မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်း၏ အကြီေးအြှူးြေို 

ဆိုသည်။ 

( စ ) ဝန်လဆာင်ြှုေုပ်ငန်း ဆိုသည်ြှာ အခလ ြေးလငွ၊ အေိုးအခ၊ အေိုးစားနား သိုြ့ဟုတ်  

သလဘာတူညီချြ်ေမေင့် လဆာင်ရွြ်ေလပးသည့် ေုပ်ငန်းြုိေဆုိသည်။ ယင်းစြေားရပ်တွင် 

လေလ ြောင်းမေင့် ခရီးသည်နှင့် ြုေန်စည်သယ်ယူပုိလ့ဆာင်လရးေုပ်ငန်း၊ ြုေန်သွယ်ြှုေုပ်ငန်း၊ 

လမြမပင်ဝန်လဆာင်ြှုေုပ်ငန်း၊ လေျာလ်မေြှုေုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်ေုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားောလရး 

ေုပ်ငန်း၊ တည်းခိုခန်းနှင့် စားလသာြေ်ဆိုင်ေုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားောလရးေုပ်ငန်းနှင့် 

မပည်လောင်စုအစိုးရအေွဲ ြ့ေ ဝန်လဆာင်ြှုေုပ်ငန်း မေစ်သည်ဟု အခါအားလေျာ်စွာ 

သတ်ြှတ်သည့် ေုပ်ငန်းြျားေည်း ပါဝင်သည်။ 
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အခန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ချြ်ေြျား 

၃။ ဤဥပလေ၏ ရည်ရွယ်ချြ်ေြျားြှာ လအာြ်ေပါအတိုင်းမေစ်သည်- 

(ြေ) မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းေုပ်ငန်းြေို နည်းေြ်းတြေျ အလြောင်အေည်လော် 

လဆာင်ရွြေ်နိုင်လရးအတွြေ် မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းနှင့် စီြံခန်ခ့ွဲလရးအေွဲ အ့ား 

ေုပ်ပုိင်ခွင့်ြျား အပ်နှင်းနိုင်ရန်၊ 

( ခ ) မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းေုပ်ငန်း ပိုြိုေွံ ဖ့ေိုးတိုးတြေ်လစလရးနှင့် လေလ ြောင်း 

ခရီးသွားောြှုတွင်  လဘးအန္တရာယ်ြေင်းရှင်းဖပီး ေုံမခုံြှု ရှိလစရန်၊ 

( ဂ ) မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်း၏ စီြံအုပ်ချုပ်ြှုနှင့် လငွလ ြေးသုံးစွဲြှုစနစ်ြျားြေို 

လစျးြွေြ်ေ စီးပွားလရးစနစ်နှင့်အညီ စီးပွားလရးဆန်ဆန်ေွတ်ေပ်စွာ လဆာင်ရွြ်ေနုိင်ရန်၊ 

(ဃ) မြန်ြာအြျို းသားလေလ ြောင်းေုပ်ငန်းြျားြုိေ မပည်တွင်းမပည်ပြှ ရင်းနီှးမြှုပ်နံှသူြျားအား 

စည်းြေြ်းချြေ်ြျားသတ်ြှတ်၍ စနစ်တြေျ ေုပ်ြေိုင်ခွင့်မပုနိုင်လရးအတွြေ် မြန်ြာ 

အြျိုးသားလေလ ြောင်းြေို လမပာင်းေဲေွဲ စ့ည်းရန်၊ 

( င ) မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းြုိေ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ စီးပွားလရးအေွဲ အ့စည်းြျား နှင့် 

ဆြ်ေသယွ်ပါဝင်လဆာင်ရွြ်ေနိုင်ရန်။ 

အခန်း (၃) 

မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်း ေွဲ စ့ည်းမခင်း  

၄။ (ြေ) မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းြေို မပည်လောင်စုအစိုးရအေွဲ ြ့ေ အတည်မပုေားသည့် 

ေွဲ စ့ည်းပုံအတိုင်း ေွဲ စ့ည်းတည်လောင်ေားရှိရြည်။ 

( ခ ) မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းသည် ဤဥပလေအရ သတ်ြှတ်လပးသည့် ေုပ်ငန်းတာဝန်၊  

ေွဲ စ့ည်းပုံနှင့် ေုပ်ေုံးေုပ်နည်းြျားြုိေ ေိုြ်ေနာလဆာင်ရွြေ်ရြည်။ 

၅။ ဝန်ကြီေးဌာနသည် - 

(ြေ)  ဤဥပလေအာဏာြတည်ြီြေ ေဲွစ့ည်းခ့ဲသည့် မြန်ြာ့လေလ ြောင်းတွင် တာဝန်ေြ်းလဆာင် 

ခဲ့လသာဝန်ေြ်းြျား ဤဥပလေအရေွဲ စ့ည်းလသာ မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းသို  ့

လမပာင်းလရွှ တ့ာဝန် ေြ်းလဆာင်သည့်အခါ ယင်းဝန်ေြ်းြျား ယခင်ြေ မြန်ြာ့ 

လေလ ြောင်းတွင် တာဝန်ေြ်းလဆာင်ခ့ဲစဉ်ြေ ရရိှခ့ဲသည့်ရာေူးတာဝန်နှင့် ရပုိင်ခွင့်လအာြ်ေ 

လေျာန့ည်းမခင်းြရှိလစရန်  ညှိနှိုင်းလဆာင်ရွြ်ေလပးရြည်။ 
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( ခ ) လမပာင်းလရွှ တ့ာဝန်ေြ်းလဆာင်ရန် ဆန္ဒြမပုလသာ ဝန်ေြ်းြျားြေို ဝန်ကြေီးဌာန  

ေြ်ေလအာြ်ေရိှ သင့်လေျာ်သည့် ဌာန၊ အေဲွအ့စည်းတစ်ခုခုသုိ ့ေွှဲလမပာင်းလပးနုိင်သည်။ 

( ဂ ) ဤဥပလေအရ ေွဲ စ့ည်းသည့် မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းသို ့ လမပာင်းလရွှ တ့ာဝန် 

ေြ်းလဆာင်လသာ ဝန်ေြ်းြျားအတွြ်ေ ြေရုဏာလ ြေး၊ ချီးမြှင့်လငွ၊ ပင်စင်၊ အဖငိြ်းစား 

ယူြှုဆုိင်ရာ ြိေစ္စရပ်ြျားအား ယင်းတုိတ့ာဝန်ေြ်းလဆာင်ခ့ဲလသာ အချိန်ြောေအတုိင်း 

တွြ်ေချြေ်၍ ခွင့်မပုလပးရြည်။ 

၆။ မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းသည် - 

(ြေ) လစျးြွေြ်ေစီးပွားလရးစနစ်နှင့်အညီ လဆာင်ရွြ်ေရန် တရားဝင်ေုပ်ပုိင်ခွင့်ြျား အပ်နှင်းမခင်း 

ခံရလသာ အေွဲ အ့စည်းမေစ်သည်။ 

( ခ ) နုိင်ငံလတာ်ြေ ြတည်ေုတ်လပးေားလသာ ရင်းနီှးလငွြျားြုိေေည်းလြောင်း၊ ဝန်ကြီေးဌာနြေ 

ပုိင်ဆုိင်လသာ လငွလ ြေးနှင့် လရွှလ့မပာင်းနုိင်လသာပစ္စည်းြျား၊ ြလရွှြ့လမပာင်းနုိင်လသာပစ္စည်း 

ြျားြေို ေည်းလြောင်း၊ ရရန်ပိုင်ခွင့်နှင့် လပးရန်တာဝန်ြျားြေို ေည်းလြောင်း 

ဆြ်ေခံရြည်။ 

 ( ဂ ) မိမိပုိင်ဆုိင်သည့် သုိမ့ဟုတ် ဆက်ခံရရိှသည့်ငငွေင ကးနှင့် ငရွှေင့ ပာင်းနုိင်ငသာပစ္စည်းများ၊ 

မငရွှေ မ့င ပာင်းနိုင်ငသာ ပစ္စည်းများကိုလည်းငကာင်း၊ နိုင်ငံငတာ်က လွှေဲအပ်ငပးငသာ 

သိုမ့ဟုတ် လုပ်ကိုင်ခွေင့်ရရှိငသာ င မ၊ အငဆာက်အအုံ၊ လေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်၊ 

လေယာဉ်နှင့် သြ်ေဆုိင်သည့် ယာဉ်၊ ယန္တရား၊ စြ်ေပစ္စည်းြိေရိယာ တန်ဆာပောြျား၊  

ြုေန်ပစ္စည်းစသည့် ငရွှေင့ ပာင်းနုိင်ငသာပစ္စည်းနှင့် ြငရွှေမ့င ပာင်းနုိင်ငသာပစ္စည်းများကုိ 

လည်းငကာင်း ရယူခွေင့်၊ လက်ဝယ်ထားပိုင်ခွေင့်နှင့် အသုးံ ပုပိုင်ခွေင့်ရှိသည်။ 

(ဃ) ြေိုယ်ပိုင်အြည်၊ ြေိုယ်ပိုင်တံဆိပ်မေင့် စဉ်ဆြေ်ြမပတ် ဆြေ်ခံလဆာင်ရွြေ်ပိုင်ခွင့်၊ 

တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်နှင့် တရားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

အခန်း (၄) 

မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်း၏ ေုပ်ငန်းအြျိုးအစားြျား 

၇။ မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းသည် သြေ်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပလေြျားနှင့်အညီ လအာြေ်ပါ 

ေုပ်ငန်းြျားြုိေ လဆာင်ရွြ်ေနိုင်သည်- 

(ြေ) မပည်တွင်း မပည်ပလေလ ြောင်း ခရီးစဉ်နှင့် စင်းေုံးငှားခရီးစဉ်ြျား လမပးဆွဲမခင်း၊ 

( ခ ) မပည်တွင်း မပည်ပလေယာဉ် လမြမပင်ဝန်လဆာင်ြှုေုပ်ငန်း၊ အမခားလသာ ဝန်လဆာင်ြှုေုပ်ငန်း 

အြျိုးြျိုးတိုြုိ့ေ လဆာင်ရွြ်ေမခင်းနှင့် အြေျိုးတူပူးလပါင်းလဆာင်ရွြ်ေမခင်း၊ 
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( ဂ ) လေယာဉ်ဆီ၊ စြ်ေဆီ၊ လချာဆီြျားဝယ်ယူမခင်း၊ သုိလေှာင်မခင်း၊ မေန်မ့ေူးလရာင်းချမခင်း၊ 

(ဃ) လေယာဉ်တင် အစားအစာေုပ်ငန်း လဆာင်ရွြေ်မခင်း၊ 

( င ) မပည်တွင်း မပည်ပလေလ ြောင်းေုိင်းြျားနှင့် ေြ်ေြှတ်အလရာင်း ြုိေယ်စားေှယ်ေုပ်ငန်း 

လဆာင်ရွြ်ေမခင်း၊ 

( စ ) မပည်တွင်း မပည်ပလေလ ြောင်းေိုင်းြျားနှင့် အြေျိုးတူ ပူးလပါင်းလဆာင်ရွြ်ေမခင်းနှင့် 

မပည်တွင်း မပည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတိုန့ှင့် သီးမခားေုပ်ငန်းသလဘာတူစာချုပ်ချုပ်ဆို၍ 

ေြေစ်ပ်ြုေြ္ပဏီေူလောင်လဆာင်ရွြ်ေမခင်း၊ 

(ဆ) မပည်တွင်း မပည်ပြှ လေယာဉ်နှင့်လေယာဉ်၏ ဆြ်ေစပ်ပစ္စည်းြျား ငှားရြ်းေုပ်ြုိေင်မခင်း၊ 

( ဇ ) မပည်တွင်း မပည်ပလေလ ြောင်းေိုင်းြျား၏ လေယာဉ်ြျား အကြီေးစားနှင့် အလသးစား 

မပုမပင်ေိန်းသြိ်းမခင်း၊  

( ဈ ) လေယာဉ်ြှူး၊ လေယာဉ်သား၊ စြ်ေြှုအင်ဂျင်နီယာ၊ စြ်ေမပင်နှင့် ြေျွြ်းြေျင်ဝန်ေြ်းြျား 

စုလဆာင်းမခင်း ၊ ငှားရြ်းမခင်း ေုပ်ငန်းြျား လဆာင်ရွြ်ေမခင်း၊ 

(ည) လေလ ြောင်းဆုိင်ရာ သင်တန်းလြေျာင်းြျား ေွင့်ေှစ်၍ နုိင်ငံသား သုိြ့ဟုတ် နုိင်ငံမခားသား 

လေယာဉ်ြှူး၊ လေယာဉ်သား၊ စြ်ေြှုအင်ဂျင်နီယာ၊ စြ်ေမပင်နှင့် ြေျွြ်းြေျင်ဝန်ေြ်းြျား 

လေ့ြေျင့် လြွးေုတ်လပးသည့် ေုပ်ငန်းြျား လဆာင်ရွြ်ေမခင်း၊ 

( ဋ ) လေယာဉ်အရန်ပစ္စည်းြျား ဝယ်ယူမခင်း၊ သုိလေှာင်မခင်း၊ မေန်မ့ေူးလရာင်းချမခင်းေုပ်ငန်းြျား 

လဆာင်ရွြ်ေမခင်း၊ 

( ဌ ) လေယာဉ်စီးခရီးသည်ြျားြေို လြာ်လတာ်ယာဉ်မေင့် ပိ ု လ့ဆာင်မခင်းေုပ်ငန်းြျား 

လဆာင်ရွြ်ေမခင်း၊ 

( ဍ ) လေဆိပ်ဟုိတယ်ေုပ်ငန်းြျား လဆာင်ရွြ်ေမခင်း၊ 

( ဎ ) မြန်ြာအြျို းသားလေလ ြောင်း၏ ြတည်လငွြျားနှင့် အြျားမပည်သူတုိ၏့ အစုရှယ်ယာြျား 

ေိတ်လခါ်ေည့်ဝင်လစဖပီး အြျားနှင့်သြ်ေဆုိင်လသာ လြော်ပုိလရးရှင်းအမေစ် တည်လောင်ဖပီး 

ေုပ်ြေိုင်လဆာင်ရွြေ်နိုင်မခင်း၊ 

(ဏ) လေလ ြောင်းအာြခံေုပ်ငန်းြျားြိေု သင့်လေျာ်သည့် အေွဲ အ့စည်းြျားနှင့် ပူးလပါင်း 

လဆာင်ရွြ်ေမခင်း၊ 

(တ) ဝန်ကြီေးဌာနြေ အခါအားလေျာ်စွာ သတြ်ှတ်လပးသည့် လေလ ြောင်းေုပ်ငန်းြျားြေို 

လဆာင်ရွြ်ေမခင်း။ 
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အခန်း (၅) 

စီြံခန်ခ့ွဲလရးအေွဲ  ့ေွဲ စ့ည်းမခင်း 

၈။ ဝန်ကြီေးဌာနသည်   မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းြေ  လေလ ြောင်းေုပ်ငန်းြျားြုိေ လဈးြွေြ်ေ 

စီးပွားလရးစနစ်နှင့်အညီ လဆာင်ရွြ်ေရာတွင် ကြီေး ြေပ်ေြ်းညွှန် ဦးလဆာင်ြှုလပးနုိင်ရန် စီြံခန်ခဲွ့လရး 

အေွဲ ြ့ေို မပည်လောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ သလဘာတူညီချြေ်မေင့် ြေိုးဦးေြေ် ြပိုလသာ လအာြေ်ပါ 

ပုဂ္ဂိုေ်ြျားမေင့် ေွဲ စ့ည်းရြည် - 

(ြေ)  ဝန်ကြီေးဌာနြေ ခန်အ့ပ်တာဝန်လပးသူ    ဥြေ္က ဋ္ဌ  

( ခ ) အြှုလဆာင်အရာရှိချုပ်  အေွဲ ဝ့င်  

( ဂ ) ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာြေျွြ်းြေျင်သူ ဥပလေပညာရှင်တစ်ဦး  အေွဲ ဝ့င ်

(ဃ) စီးပွားလရးေုပ်ငန်း ြေျွြ်းြေျင်သူတစ်ဦး  အေွဲ ဝ့င ်

( င ) စီြံခန်ခ့ွဲလရးေုပ်ငန်း ြေျွြ်းြေျင်သူတစ်ဦး  အေွဲ ဝ့င ်

( စ ) ဝန်ကြီေးဌာနြေ လရွးချယ်တာဝန်လပးသည့် ြုိေယ်စားေှယ်ြျား  အေွဲ ဝ့င်  

(ဆ) ဥြေ္က ဋ္ဌြေ ခန်အ့ပ်သူတစ်ဦး  အတွင်းလရးြှူး 

၉။  စီြံခန်ခ့ွဲလရးအေွဲ  ့ အစည်းအလဝးြေျင်းပမခင်း ြေိစ္စြျားနှင့်စပ်ေျဉ်း၍  သတ်ြှတ်ေားသည့် 

ေုပ်ေုံးေုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ လဆာင်ရွြ်ေရြည်။ 

၁၀။ စီြံခန်ခ့ွ ဲလရးအေွဲ သ့ည် အစည်းအလဝးသို  ့ တင်မပသည့် ြေိစ္စရပ်အားေုံးြေို အစည်းအလဝး 

တြ်ေလရာြ်ေောသည့် အေွဲ ဝ့င်အြျားစု၏ ြဲဆန္ဒမေင့် ဆုံးမေတ်လဆာင်ရွြ်ေရြည်။    

၁၁။ (ြေ) ဥြေ္က ဋ္ဌ သိုြ့ဟုတ် အေွဲ ဝ့င်အမေစ် ခန်ေ့ားမခင်းခံရလသာ ပုဂ္ဂိုေ်တစ်ဦးသည် ယင်းအား 

ြခန်ေ့ားြီ ြောေြေ ဥြေ္က ဋ္ဌ သိုြ့ဟုတ် အေွဲ ဝ့င် ေုပ်ငန်းတာဝန်လဆာင်ရွြ်ေမခင်းြေို 

ေိခိုြေ်ေွယ်ရာရှိသည့် လငွလရးလ ြေးလရး အြေျိုးခံစားခွင့် သိုြ့ဟုတ် အမခားအြေျိုး 

သြ်ေဆိုင်ခွင့်ြျားနှင့် ြေင်းရှင်းသူမေစ်ရြည်။ 

( ခ ) ဥြေ္က ဋ္ဌ သိုြ့ဟုတ် အေွဲ ဝ့င် တစ်ဦးဦးသည် စီြံခန်ခ့ွဲလရးအေွဲ ြ့ေ မပုေုပ်သည့် သိုြ့ဟတု် 

မပုေုပ်ရန်  ြံေရွယ်သည့်ပဋိညာဉ်တွင် လသာ်ေည်းလြောင်း၊ လရာင်းြှု၊ ဝယ်ြှု သုိြ့ဟုတ် 

ငှားရြ်းြှု တစ်ခုခုတွင်လသာ်ေည်းလြောင်း တိုြေ်ရိုြေ်မေစ်လစ၊ သွယ်ဝိုြေ်၍မေစ်လစ 

တစန်ည်းနည်းမေင့် အြေျိုးသြ်ေဆိုင်လနပါြေ ြိြိြည်သို ့အြေျိုးသြ်ေဆိုင်လ ြောင်းြုိေ 

စီြံခန်ခ့ွဲလရးအေွဲ ၏့ အစည်းအလဝးတွင် ေုတ်လော်လမပာဆိုရြည်။  
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( ဂ ) ပုေ်ြခဲွ (ခ) အရ ေုတ်လော်လမပာဆုိချြ်ေြုိေ စီြံခန်ခဲွ့လရးအေဲွ ့အစည်းအလဝးြှတ်တြ်းြျားတွင်  

လရးြှတ်ေားရြည်မေစ်ဖပီး သြ်ေဆုိင်သည့်အေဲွဝ့င်သည် ယင်းပဋိညာဉ်နှင့်လသာ်ေည်းလြောင်း၊ 

လရာင်းြှု၊ ဝယ်ြှု သုိြ့ဟုတ် ငှားရြ်းြှုနှင့်လသာ်ေည်းလြောင်း စပ်ေျဉ်း၍ စီြံခန်ခဲွ့လရး 

အေွဲ ြ့ေ လဆွးလနွးမခင်း၊ ဆုံးမေတ်မခင်းမပုရာတွင် ြပါဝင်ရ။ 

(ဃ) ဥြေ္က ဋ္ဌ သုိြ့ဟုတ် အေဲွဝ့င်တစ်ဦးဦးနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ လငွလရးလ ြေးလရး အြေျိုးသြ်ေဆုိင်ခွင့် 

သုိြ့ဟုတ် အမခားအြေျိုးသြ်ေဆုိင်ခွင့် ရိှ ြရိှ ဆံုးမေတ်ရန် အလ ြောင်းလပါ်လပါြ်ေပါြေ 

အေွဲ ၏့ဆုံးမေတ်ချြ်ေသည် အဖပီးအမပတ်အတည်မေစ်သည်။ 

၁၂။  (ြေ) ဥြေ္က ဋ္ဌနှင့်အေွဲ ဝ့င်တို၏့ ရာေူးသြ်ေတြ်းသည် ငါးနှစ်မေစ်သည်။ 

( ခ ) ယင်းရာေူးသြ်ေတြ်း ြုေန်ဆံုးလသာ်ေည်း ဝန်ကြီေးဌာနြေ အသစ်လရွးချယ်ခန်ေ့ားဖပီးသည့် 

အချိန်အေိ ဥြေ္က ဋ္ဌနှင့် အေွဲ ဝ့င်ြျားသည် ြိြိတို၏့ ေုပ်ငန်းတာဝန်ြျားြိေု ဆြ်ေေြ်ေ 

ေြ်းလဆာင်ရြည်။ 

( ဂ ) ဥြေ္က ဋ္ဌနှင့် အေွဲ ဝ့င်ြျားသည် ရာေူးသြ်ေတြ်း နှစ်ကြေိြ်ေြ်ေပို၍ ေြ်းလဆာင်မခင်း 

ြမပုရ။ 

(ဃ) ဥြေ္က ဋ္ဌ သုိြ့ဟုတ် အေဲွဝ့င်အမေစ်  ြေားမေတ်တာဝန်ယူရသည့် ြောေြုိေ ရာေူးသြ်ေတြ်း 

တစ်ခုဟ ုသတ်ြှတ်မခင်းြမပုရ။ 

( င ) အလ ြောင်းတစ်ရပ်ရပ်လ ြောင့် ဥြေ္က ဋ္ဌ သုိြ့ဟုတ် အေဲွဝ့င်ရာေူးလနရာ ေစ်ေပ်သည့်အတွြ်ေ 

အစားေိုးခန်ေ့ားပါြေ ယင်းဥြေ္က ဋ္ဌ သိုြ့ဟတု် အေွဲ ဝ့င်၏ ရာေူးသြ်ေတြ်းသည် 

ြူေရာေူး၏ြေျန်ရှိသည့် သြ်ေတြ်း ြုေန်ဆုံးသည်အေိသာ မေစ်လစရြည်။ 

၁၃။ ဝန်ကြေီးဌာနသည် သတ်ြှတ်ေားသည့် အလ ြောင်းတစ်ရပ်ရပ်နှင် ့ ဖငိစွန်းလသာ ဥြေ္က ဋ္ဌ 

သိုြ့ဟတု် အေွဲ ဝ့င်တစ်ဦးဦးြေို ရာေူးြှ နုတ်ေွြ်ေရန် ညွှန် ြေားနိုင်သည်။ ညွှန် ြေားသည့်အတိုင်း 

ေိုြ်ေနာမခင်း ြမပုေျှင် တာဝန်ြှရပ်စဲရြည်။  

၁၄။ ဥြေ္က ဋ္ဌ နှင့်အေွဲ ဝ့င်ြျားသည် စီြံခန်ခ့ွဲလရးအေွဲ ြ့ေ သတ်ြှတ်ဖပီး ဝန်ကြေီးဌာနြေ သလဘာတူ 

ခွင့်မပုသည့် ချီးမြှင့်လငွနှင့်စရိတ်တိုြ့ေို ခံစားခွင့်ရှိသည်။   

၁၅။ (ြေ) ဝန်ကြေီးဌာနသည် အလ ြောင်းတစ်ခုခုလ ြောင့် အေွဲ ဝ့င် ရာေူးလနရာေစ်ေပ်ေျှင် 

ေစ်ေပ်သည့် လနရ့ြ်ေြှ ရြ်ေလပါင်း ၃၀ အတွင်း အေဲွဝ့င်အသစ်ြုိေ ေုပ်ေံုးေုပ်နည်းြျား 

နှင့်အညီ မေည့်စွြ်ေခန်ေ့ားရြည်။  

( ခ ) စီြံခန ့်ခဲွလရးအေဲွြ့ေ စီြံလဆာင်ရွြ်ေသည့် ြိေစ္စရပ်ြျားသည် အေဲွဝ့င်ရာေူးေစ်ေပ်သည့် 

အလ ြောင်းလ ြောင့်လသာ်ေည်းလြောင်း၊ အေဲွဝ့င်တစ်ဦးဦး ခန်ေ့ားရာတွင် ချိုယွ့င်းချြ်ေ 

တစခ်ုခုရှိသည့် အလ ြောင်းလ ြောင့်လသာ်ေည်းလြောင်း ြပျြ်ေမပယ်လစရ။ 
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အခန်း (၆) 

စီြံခန်ခ့ွဲလရးအေွဲ ၏့ တာဝန်နှင့်ေုပ်ပိုင်ခွင့်ြျား 

၁၆။ စီြံခန်ခ့ွဲလရးအေွဲ ၏့ တာဝန်ြျားြှာ လအာြ်ေပါအတိုင်းမေစ်သည် -  

(ြေ) နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းြျားနှင့် ဘဏ္ဍာလငွြျားြုိေ အလေအေွင့်၊ အဆုံးအရှုံး၊ အပျြ်ေအစီး၊ 

အလပျာြ်ေအရှ အနည်းဆုံးမေစ်လအာင် ေိန်းသိြ်းမခင်း၊ 

( ခ ) ဝင်လငွနှင့် အြေျိုးအမြတ် တုိးတြ်ေလစလရးအတွြ်ေ သင့်လေျာ်လသာ နည်းေြ်းြျားမေင့် 

လဆာင်ရွြ်ေမခင်း၊ 

( ဂ ) ဝန်ေြ်းြျား၏ ရပိုင်ခွင့်ြျားြုိေ ရရှိလစမခင်း၊ 

(ဃ) ဘဏ္ဍာလရးဆုိင်ရာ စည်းြျဉ်းနှင့်စည်းြေြ်းြျား၊ ေုပ်ေံုးေုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ လဆာင်ရွြ်ေမခင်း၊ 

( င ) ြိြိေုပ်ငန်းတစ်ခုေုံး၏ လအာင်မြင်ြှု၊ ဆုံးရှုံးြှုြေို တာဝန်ခံမခင်း၊ 

( စ ) လေလ ြောင်းေုပ်ငန်းဌာနြျားရှိ တာဝန်ခံဝန်ေြ်းြျားြေ ယင်းတိုတ့ာဝန်ယူသည့် 

ေုပ်ငန်း၏ လအာင်မြင်ြှု၊ ဆုံးရှုံးြှုြေို တာဝန်ခံလစရန် စီြံကြီေး ြေပ် မခင်း။ 

၁၇။ စီြံခန်ခ့ွဲလရးအေွဲ ၏့ ေုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားြှာ လအာြေ်ပါအတိုင်းမေစ်သည် - 

(ြေ) မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းသည် ဤဥပလေအရ ေုပ်ငန်းလဆာင်ရွြ်ေနုိင်လရးအတွြ်ေ 

ေုိအပ်လသာ လငွလ ြေးအရင်းအနီှးြျားြုိေ ဝန်ကြီေးဌာန၏ ကြိေုတင်သလဘာတူညီချြ်ေမေင့် 

မပည်တွင်း မပည်ပဘဏ်ြျားနှင့် လငွလရးလ ြေးလရးအေွဲ အ့စည်းြျားေံြှ ဥပလေနှင့်အညီ 

လငွလချးယူမခင်း၊ မပန်ေည်လပးဆပ်မခင်း၊ လငွေုတ်လချးမခင်း၊ မပန်ေည်ရယူမခင်းနှင့်  

အလောြ်ေအပံ့ြျားရယူမခင်း၊ 

( ခ ) မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းသည် နုိင်ငံလတာ်၏ အုပ်ချုပ်လရး၊ ြောြွေယ်လရးနှင့် 

အလရးလပါ်ြေိစ္စရပ်ြျားတွင် လငွလ ြေးအြေျိုးအမြတ်ြယူလသာ နိုင်ငံလတာ်အေံတင်  

လေလ ြောင်းေုိင်းမေစ်သည့် အားလေျာ်စွာ သင့်လေျာ်သည့် အခွန်ြေင်းေွတ်ခွင့် သုိြ့ဟုတ် 

သြ်ေသာခွင့်ရရိှရန် ဝန်ကြီေးဌာနြှတစ်ဆင့် ဘဏ္ဍာလရးဝန်ကြီေးဌာနနှင့် ညိှနှိုင်းလဆာင်ရွြ်ေ 

ခွင့်ရှမိခင်း၊ 

( ဂ ) သင့်လေျာ်သည့် ေုပ်ငန်းအေွဲ ြ့ျားြုိေ ေွဲ စ့ည်းတာဝန်လပးအပ်မခင်း၊  

(ဃ) ေိုအပ်ပါြေ အ ြံေလပးပုဂ္ဂိုေ်ြျားြုိေ သတြ်ှတ်ချြ်ေနှင့်အညီ ခန်အ့ပ်မခင်း၊ ချီးမြှင့်လငွ 

နှင့် စရိတ်ြျားြုိေ သတ်ြှတ်လပးအပ်မခင်း၊ 
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( င ) နိုင်ငံလတာ်ြေ ေွှဲအပ်သည့် သိုြ့ဟုတ် ေုပ်ပိုင်ခွင့် လပးအပ်သည့်  လရွှ လ့မပာင်းနိုင်လသာ 

ပစ္စည်းနှင့် ြလရွှ ြ့လမပာင်းနိုင်လသာပစ္စည်းြျားြေို ရယူခွင့်၊ ေြေ်ဝယ်ေားပိုင်ခွင့်နှင့် 

လေလ ြောင်းေုပ်ငန်းြျားတွင် အသုးံမပုပိုင်ခွင့်ရှိမခင်း၊ 

( စ ) ြုေန်စည်ြျား ေြ်ေခံတင်လဆာင်မခင်း၊ သုိလေှာင်မခင်း၊ မေန်မ့ေူးမခင်းတုိြုိ့ေ ြုိေယ်စားေှယ် 

ေုပ်ငန်းအသွင်မေင့် လဆာင်ရွြ်ေပိုင်ခွင့်ရှိမခင်း၊ 

(ဆ) ေုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ဝန်လဆာင်ခနှုန်း၊ ေုပ်ခနှုန်း၊ ေုတ်ေုပ်ြှုနှုန်း၊ ခရီးသည်နှင့် ြေုန်စည် 

ပို လ့ဆာင်သည့် ဝန်လဆာင်ခနှုန်းြျားြေို သတ်ြှတ်ချြ်ေြျားနှင့်အညီ သတြ်ှတ်ခွင့်၊ 

မပင်ဆင်ခွင့်ရိှမခင်း၊ 

( ဇ ) အေုပ်ချိန်ြျား အေုပ်ခွင် စည်းြျဉ်းနှင့်စည်းြေြ်းြျားြုိေ တည်ဆဲဥပလေြျားနှင့်အညီ 

သတြ်ှတ် လဆာင်ရွြ်ေခွင့်ရှိမခင်း၊ 

( စျ ) ြုေန်ေုတ်ေုပ်ြှု၊ ဝန်လဆာင်ြှုနှင့် ြုေန်သွယ်ြှုေုပ်ငန်းြျားြုိေ ြေန်ေရုိြ်ေစနစ်မေင့် 

လသာ်ေည်းလြောင်း၊ ငှားရြ်းေုပ်ြုိေင်မခင်းစနစ်မေင့်လသာ်ေည်းလြောင်း၊ အြေျိုးတူ 

စနစ်မေင့်လသာ်ေည်းလြောင်း၊ တည်လဆာြ်ေေုပ်ြုိေင် ေွှဲလမပာင်းစနစ်မေင့်လသာ်ေည်းလြောင်း 

လဆာင်ရွြ်ေရာတွင် မပည်တွင်း မပည်ပေုပ်ငန်းရှင်ြျားနှင့် ပူးလပါင်းလဆာင်ရွြ်ေပိုင်ခွင့် 

ရှိမခင်း၊ 

(ည) စြ်ေပစ္စည်း၊ စြ်ေြိေရိယာ၊ လမြ၊ အလဆာြ်ေအအံု၊ လေယာဉ်နှင့် အမခားပုိင်ဆုိင်ခွင့်ြျားြုိေ 

မပည်တွင်း မပည်ပေုပ်ငန်းရှင်ြျားအား သတ်ြှတ်ချြ်ေြျားနှင့်အညီ ငှားရြ်းနိုင်မခင်း၊ 

( ဋ ) အခနှုန်းေားြျားနှင့် ငှားရြ်းခသတ်ြှတ်မခင်း၊ မပင်ဆင်မခင်း၊ မပန်အြ်းမခင်းနှင့် 

လေျှာလ့ပါခ့ွင့်မပုမခင်း၊ 

( ဌ ) လေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်၊ ယာဉ်နှင့် အသုးံြေိုလတာ့သည့် ပစ္စည်းြျား၊ လေယာဉ်နှင့် 

စြေ်ယန္တရားြျားြေို မပင်ဆင်ရာြှရရှိသည့် အသုံးြေို ပိုေျှံပစ္စည်းြျားြေို ေုခွဲ 

လရာင်းချမခင်းနှင့် ေဲေှယ်မခင်း၊ 

( ဍ ) ြေျွြ်းြေျင်လသာဝန်ေြ်းြျား လေ့ြေျင့်လြွးေုတ်နိုင်လရးအတွြ်ေ မပည်တွင်း မပည်ပြှ 

ပညာရှင်ြျား၊ အေွဲ အ့စည်းြျားနှင့် ပူးလပါင်း၍ သင်တန်းလြေျာင်းြျား ေွင့်ေှစ်မခင်းနှင့် 

မပည်တွင်း မပည်ပသင်တန်းြျားသို ့လစေွှတ်မခင်း။ 

၁၈။ စီြံခန်ခဲွ့လရးအေဲွသ့ည် - 

 (ြေ) မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းရှိ  အရာေြ်းြျား၊ အြှုေြ်းြျား၊  လေယာဉ်ြှူးြျား၊  

အင်ဂျင်နီယာြျားြိေု တည်ဆဲဥပလေ၊ နည်းဥပလေြျား၊ စည်းြျဉ်းနှင့်စည်းြေြ်းြျား 

နှင့်အညီ ခန်ေ့ားမခင်း၊ တာဝန်လပးမခင်း၊ ရာေူးတိုးမြှင့်လပးမခင်း၊ လမပာင်းလရွှ ့မခင်း၊ 

အလရးယူအမပစ်လပးမခင်းနှင့် အဖငိြ်းစားလပးမခင်းတုိြုိ့ေ လဆာင်ရွြ်ေရြည်။  



 9  

 ( ခ ) ပုေ်ြခဲွ (ြေ) အရ အရာေြ်းြျား ၊ လေယာဉ်ြှူးြျားနှင့် အင်ဂျင်နီယာြျားြုိေ အသြ်ေ ၆၀ 

မပည့်ပါြေ သြ်ေမပည့်အဖငိြ်းစား ယူခွင့်လပးမခင်း သိုြ့ဟတု် ေုပ်ငန်းေိုအပ်ချြ်ေအရ 

ြေျန်းြာလရးလြောင်းြွန်ဖပီး ဆြ်ေေြေ် တာဝန်ေြ်းလဆာင်ေိုလသာ အရာေြ်းြျား၊ 

လေယာဉ်ြှူးြျားနှင့် အင်ဂျင်နီယာြျားြေို အသြေ် ၆၅ နှစ်မပည့်သည့် အချိန်ေိ 

တစ်နှစ်ေျှင်တစ်ကြိေြ် သြ်ေတြ်းတိုးမြှင့်၍ လဆာင်ရွြေ်လစနိုင်သည်။  

၁၉။ စီြံခန်ခ့ွဲလရးအေွဲ သ့ည် - 

(ြေ) ဤဥပလေအရ ေွဲ စ့ည်းသည့် မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းသို ့ လမပာင်းလရွှ တ့ာဝန် 

ေြ်းလဆာင်လသာ ဝန်ေြ်းြျားအတွြ်ေ ယင်းတုိ ့ခံစားခွင့်ရိှလသာ ေစာ၊ စရိတ်၊ ြေရုဏာလ ြေး၊ 

နစ်နာလ ြေး၊ ချီးမြှင့်လငွ၊ ပင်စင်နှင့် အဖငိြ်းစားယူြှုဆိုင်ရာ ြေိစ္စရပ်ြျားြေို ယင်းတို  ့

စတင်လမပာင်းလရွှ သ့ည့် လနရ့ြေြ်ှစ၍ အချိန်ြောေတွြ်ေချြေ်ဖပီး ခံစားခွင့်မပုရြည်။ 

( ခ ) မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်း ေုပ်ငန်းစီြံြိေန်း ေျာေားချြ်ေအတိုင်း လအာင်မြင်စွာ 

အလြောင်အေည်လော် လဆာင်ရွြ်ေနုိင်လသာ ဝန်ေြ်းြျားအား ဆုလ ြေးလငွ ချီးမြှင့်နုိင်သည်။ 

အခန်း (၇) 

ဘဏ္ဍာလရး၊ လငွလရးလ ြေးလရးနှင့်စာရင်းြျား 

၂၀။ မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းသည် -  

(ြေ) မြန်ြာအြျို းသားလေလ ြောင်းြေ ေွှဲလမပာင်းရယူြည့် နုိင်ငံလတာ်ပုိင် ပံုလသပုိင်ပစ္စည်းြျားအား 

မပည်လောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ သလဘာတူခွင့်မပုချြ်ေအရ ြောေလပါြ်ေလဈးမေင့် တန်ေိုး 

တွြ်ေချြေ်သတ်ြှတ်၍ နိုင်ငံလတာ်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုတန်ေိုးအမေစ် လော်မပေားရြည်။ 

( ခ ) နှစ်စဉ်ေုပ်ငန်းစီြံချြ်ေနှင့် အရအသံုးခန်ြှ့န်းလမခလငွစာရင်းတုိြုိ့ေ လရးဆဲွ၍ စီြံခန်ခဲွ့လရး 

အေွဲ ြ့ေအတည်မပုဖပီး ဝန်ကြီေးဌာနသို ့လပးပိုရ့ြည်။ 

( ဂ ) ဘဏ္ဍာလရးနှစ်အေိုြေ် စုစုလပါင်း ရလငွသုံးလငွြျားအား မပည်လောင်စု၏ ဘဏ္ဍာလငွ 

အရအသံုးခန်ြှ့န်းလမခလငွစာရင်းတွင် ဘဏ္ဍာလငွအရအသံုးဆုိင်ရာဥပလေနှင့်အညီ သီးမခား 

လောမ်ပ၍ ေည့်သွင်းလရးဆွဲရြည်။ 

(ဃ) ရလငွသံုးလငွြျားြုိေ စီြံခန်ခဲွ့လရးအေဲွြ့ေ သတ်ြှတ်သည့် မပည်တွင်း မပည်ပဘဏ်ြျားတွင် 

လငွစာရင်းြျားြုိေ ဘဏ္ဍာလရး စည်းြျဉ်းနှင့်စည်းြေြ်းြျား နှင့်အညီ ေွင့်ေှစ်ေားရိှရြည်။  

( င ) ြိြိရရှိလသာ နိုင်ငံမခားဝင်လငွြေို စီြံခန်ခ့ွဲလရးအေွဲ ၏့ သလဘာတူ ခွင့်မပုချြေ်မေင့် 

ေုတ်ယူသုးံစွပဲိုင်ခွင့်ရှိသည်။  
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( စ ) ြိြိေြ်ေလအာြ်ေရိှ ေုပ်ငန်းအုပ်စုအေုိြ်ေေည်းလြောင်း၊ ေုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းအေုိြ်ေ 

ေည်းလြောင်း ရလငွသုံးလငွအလမခအလနြျား လပါ်ေွင်လစရန် သီးမခားလငွစာရင်းြျား 

ေွင့်ေှစ်ေားရှိရြည်။  

(ဆ)  မပည်လောင်စုအစိုးရအေွဲ ြ့ေ နှစ်စဉ်သတြ်ှတ်လပးသည့် နိုင်ငံလတာ်သို ့ ေည့်ဝင်လငွနှင့် 

တည်ဆဲဥပလေအရ ြေျသင့်သည့် အခွန်အခြျားြုိေ လပးသငွ်းရြည်။ 

( ဇ ) ြိြိ၏ ဝန်ေြ်းြျားအတွြ်ေ ပင်စင်ရနပ်ုံလငွြိေု သီးမခားေားရှိရြည်။ 

( ဈ ) စြီံခန်ခ့ွဲလရးအေွဲ ၏့ သလဘာတညူီချြေ်မေင့် လအာြ်ေပါရန်ပုံလငွြျားြုိေ ေားရှိရြည်- 

(၁) ဆုလ ြေးရန်ပုံလငွ၊ 

(၂) သြ်ေသာလချာင်ချိလရးရန်ပုံလငွ၊ 

(၃) ေွံ ့ဖေိုးြှုရန်ပုံလငွ၊ 

(၄) တန်ေိုးယုတ်လေျာ့ြှုရနပ်ုံလငွ၊ 

(၅) အမခားေိုအပ်လသာ ရနပ်ုံလငွ။ 

(ည) ဌာနတွင်း ကြီေး ြေပ်ြွေပ်ြဲေြှုစနစ် ေားရိှဖပီး ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်အေဲွ ့ေဲွစ့ည်းလဆာင်ရွြ်ေ 

ရြည်။  

( ဋ ) လအာြ်ေပါစာရင်းြျားြုိေ စီြံခန်ခ့ွဲလရးအေွဲ သ့ို ့သတ်ြှတခ်ျြ်ေနှင့်အညီ  တင်မပရြည်- 

  (၁) ဝန်ေြ်းအင်အားစာရင်း၊ 

  (၂) လငွသားအ လမခအလန၊ 

(၃) ြုေန်ပစ္စည်း ေုတ်ေုပ်သည့်၊ လရာင်းဝယ်သည့်  သုိြ့ဟုတ် ဝန်လဆာင်သည့်စာရင်း၊ 

  (၄) အရှုံး အမြတ်စာရင်း၊ 

  (၅) ေြေ်ြေျန်ရှင်းတြ်း။ 

( ဌ ) မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်း၏ ေုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းြျားြေို မပည်လောင်စုစာရင်း 

စစ်ချုပ်ရံုး သုိြ့ဟုတ် မြန်ြာနုိင်ငံစာရင်းလြောင်စီတွင် ြှတ်ပံုတင်ေားလသာ စာရင်းစစ် 

အေွဲ  ့သိုြ့ဟတု် နိုင်ငံတြောအသိအြှတ်မပုစာရင်းစစ်အေွဲ ၏့ စစ်လဆးြှုခံယူရြည်။  

အခန်း (၈) 

ဆုလ ြေးလငွချီးမြှင့်မခင်း 

၂၁။ မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းသည် ဝန်ေြ်းြျား၏ ေုပ်ငန်းစွြ်းလဆာင်ရည် တုိးတြ်ေလစလရး 

အတွြ်ေ ေုပ်ငန်းရပ်တစ်ခုချင်းအေိုြ်ေ သတ်ြှတ်စံချိန်စံနှုန်းမေင့် တွြ်ေချြ်ေေားသည့် အပိုလ ြေးြေို 

ခံစားခွင့်မပုနိုင်သည်။ 
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၂၂။ ဝန်ေြ်းြျားသည် သီးမခားတာဝန်လပးချြ်ေအရ လဆာင်ရွြ်ေရသည့် ေုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်အတွြ်ေ 

ချီးမြှင့်လငွ သုိြ့ဟုတ် အခလ ြေးလငွြုိေ သြ်ေဆုိင်ရာ စည်းြျဉ်းနှင့်စည်းြေြ်းြျား နှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရိှသည်။ 

အခန်း (၉) 

အလေွလေွ 

၂၃။ စီြံခန်ခဲွ့လရးအေဲွဝ့င်ြျားနှင့် မြန်ြာအြျို းသားလေလ ြောင်း၏ အရာေြ်း၊ အြှုေြ်းအားေံုးသည် 

ဤဥပလေပါ မပဋ္ဌာန်းချြေ်ြျားနှင့်အညီ လဆာင်ရွြေ်လသာအခါ သိုြ့ဟုတ် လဆာင်ရွြေ်သည့်သလဘာ 

သြေ်လရာြေ်လသာ အမပုအြူြေို မပုလသာအခါ ရာဇသတ်ကြေီး ပုေ်ြ ၂၁ အရ မပည်သူဝ့န်ေြ်းြျား 

မေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။ 

၂၄။ ဤဥပလေပါ မပဋ္ဌာန်းချြေ်ြျားြုိေ အလြောင်အေည်လော်  လဆာင်ရွြ်ေရာတွင် - 

 (ြေ) ဝန်ကြီေးဌာနသည် နည်းဥပလေြျား၊ စည်းြျဉ်းနှင့်စည်းြေြ်းြျားြုိေ မပည်လောင်စုအစုိးရ 

 အေွဲ ၏့ သလဘာတူညီချြ်ေမေင့် ေုတ်မပန်နိုင်သည်။ 

 ( ခ )  ဝန်ကြီေးဌာန၊ စီြံခန်ခဲွ့လရးအေဲွနှ့င့် မြန်ြာအြျိုးသားလေလ ြောင်းသည် အြိန်လ့ ြော်မငာစာ၊ 

အြိန်၊့ ညွှန် ြေားချြ်ေနှင့်ေုပ်ေုံးေုပ်နည်းြျားြုိေ ေုတ်မပန်နိုင်သည်။ 

၂၅။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ မပည်လောင်စုမြန်ြာနိုင်ငံ လေလ ြောင်းသယ်ယူပိုလ့ဆာင်လရးအေွဲ  ့အြေ်ဥပလေ 

(၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ အြ်ေဥပလေအြှတ် ၃၉) ြုိေ  ဤဥပလေမေင့် ရုပ်သိြ်းေိုြ်ေသည်။  

 

 မပည်လောင်စုသြ္မတမြန်ြာနုိင်ငံလတာ် ေဲွစ့ည်းပံုအလမခခံဥပလေအရ ြေျွနု်ပ်ေြ်ေြှတ်လရးေုိးသည်။ 

 

                 

 

 (ပံု) သိန်းစိန် 

 နိုင်ငံလတာ်သြ္မတ 

 မပည်လောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံလတာ် 

 

 


