
 
 မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာင်းဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်    ၅၂ ။) 

၁၃၇၆ ခုနှစ်၊   နတ်ေတာ်လဆန်း        ၁၄       ရက် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ       ၅        ရက်) 

 ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကုိ ပြ ဋ္ဌာန်းလုိက်သည်။ 
 

အခန်း  (၁) 

အမည် နှင့် အဓိပ္ပာယ် ေဖာ်ပြ ချက်များ 
 

၁။ ဤဥပေဒကို    မြ န်မာအမျို းသားေလေကြ ာင်းဥပေဒ ဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်းအဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက် 

ေစရမည် - 

(က) ဝန်ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ   ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကးီဌာနကိ ုဆိုသည်။ 

( ခ )  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာင်းဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းသည့်  မြ န်မာအမျို းသား 

ေလေကြ ာင်းကို ဆိုသည်။ 

(ဂ)    စီမံခန့်ခွဲေရးအဖဲွ့ဆိုသည်မှာဤဥပေဒပုဒ်မ ၈ အရဖဲွ့စည်းေသာ မြ န်မာအမျို းသားေလေကြ ာင်း  

  စီမံခန့်ခဲွေရးအဖွဲ့ကိ ုဆိုသည်။ 

(ဃ) ေလေကြ ာင်းလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာဤဥပေဒပုဒ်မ ၇ ပါ မြ န်မာအမျို းသားေလေကြ ာင်းက 

လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများကို ဆိုသည်။ 

( င ) အမှုေဆာင်အရာရိှချု ပ် ဆုိသည်မှာ  မြ န်မာအမျို းသားေလေကြ ာင်း၏ အကီးအမှူးကုိ ဆုိသည်။ 

( စ ) ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ အခေကြ းေငွ၊ အဖိုးအခ ၊ အဖိုးစားနား သို့မဟုတ်  

သေဘာတူညီချက် ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် လုပ်ငန်းကုိဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ် တွင် 

ေလေကြ ာင်း ဖြ င့် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း ၊ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း ၊ 

ေမြ ပြ င်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း  ၊  ေဖျာ်ေဖြ မှုလုပ်ငန်း  ၊  ဟိုတယ်လုပ်ငန်း ၊ ခရီးသွားလာေရး 

လုပ်ငန်း ၊ တည်းခိုခန်းနှင့် စားေသာက်ဆိုင်လုပ်ငန်း  ၊ ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်း နှင့် 

 ပြ ည်ေထာင်စ ု အစိးုရအဖွဲ့က ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း  ဖြ စ်သည်ဟု အခါအားေလျာ်စွာ 

သတ်မှတ်သည့် လုပ်ငန်းများ လည်း ပါဝင်သည်။ 
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အခန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 
 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်သည်- 

(က)  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာင်းလုပ်ငန်းကုိ နည်းလမ်းတကျ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက ် မြ န်မာအမျို းသားေလေကြ ာင်း နှင့် စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့အား 

လုပ်ပိုင်ခွင့်များ  အပ်နှင်းနိုင်ရန်၊ 

( ခ )  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာငး်လုပ်ငန်း ပိုမုိဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေစေရး နှင် ့ ေလေကြ ာင်းခရီး 

သွားလာမှုတွင်  ေဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းပြ းီ လုံခြ ုံမှု ရှိေစရန်၊ 

(  ဂ )  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာငး်၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှု နှင် ့ ေငွေကြ းသုံးစွဲမှု စနစ်များကို 

ေစျးကွက် စီးပွားေရးစနစ်နှင့်အညီ   စီးပွားေရးဆန်ဆန် လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်၊ 

(ဃ)  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာင်းလုပ်ငန်းများကုိ ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပမှရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူများအား 

စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ စနစ်တကျလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြ ုနိုင်ေရးအတွက် ြမန်မာ  

အမျို းသားေလေကြ ာင်းကို ေပြ ာင်းလဲဖွဲ့စည်းရန်၊ 

( င )  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာငး်ကို အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် 

ဆက်သွယ်ပါဝင ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်။ 

 

အခန်း (၃) 

 မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာင်း ဖဲွ့စည်းခြ င်း  
 

၄။ (က)  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာငး်ကို  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ့က အတည်ပြ ုထားသည့် ့

ဖွဲ့စည်းပုံ အတိုငး်ဖွဲ့စည်း တည်ေထာင်ထားရှိရမည်။ 

 ( ခ )  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာင်းသည ်ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ေပးသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်၊  

  ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို  လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၅။ ဝန်ကးီဌာနသည ်- 

(က)  ဤဥပေဒ အာဏာမတည်မီကဖွဲ့စည်းခ့ဲသည့်  မြ န်မာ့ေလေကြ ာငး်တွင ် တာဝန်ထမ်းေဆာင ်

 ခဲ့ေသာ ဝန်ထမ်းများ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းေသာ မြ နမ်ာအမျိုးသားေလေကြ ာင်း သို့ 

ေပြ ာငး်ေရွှတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်အခါ  ယင်းဝန်ထမ်းများ  ယခင်က  မြ န်မာ့ေလေကြ ာငး် 
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တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့စဥ်က ရရှိခဲ့သည် ့ ရာထူးတာဝန် နှင် ့ ရပိုင်ခွင့်ေအာက် 

ေလျာ့နည်းခြ ငး် မရှိေစရန်  ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

( ခ ) ေပြ ာငး်ေရွှတာဝန ် ထမ်းေဆာင်ရန် ဆန္ဒမပြ ုေသာ ဝန်ထမ်းများကို ဝန်ကးီဌာန 

လက်ေအာက်ရှိ သင့်ေလျာ်သည့်ဌာန ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို့ လွှဲေပြ ာင်း ေပးနိုင်သည်။ 

( ဂ ) ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းသည့် မြ န်မာအမျို းသားေလေကြ ာငး်သို့ ေပြ ာင်းေရွှ့တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေသာ ဝန်ထမ်းများအတွက် ကရုဏာေကြ း ၊ ချီးမြ ှင့်ေင ွ ၊ ပင်စင် ၊ အငြ မိး်စား 

ယူမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ယင်းတို့တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ေသာ အချိန်ကာလအတိုင်း 

တွက်ချက်၍ ခွင့်ပြ ုေပးရမည။် 

၆။  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာင်းသည် - 

(က) ေစျးကွက်စီးပွားေရးစနစ်နှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရန်တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်များအပ်နှင်း ခြ င်း  

ခံရေသာ အဖွဲ့အစည်း  ဖြ စ်သည်။ 

( ခ ) နိုင်ငံေတာ်က မတည်ထုတ်ေပးထားေသာရင်းနှီးေငမွျားကိလုည်းေကာင်း ၊ ၀န်ကးီဌာနက  

ပိုင်ဆိုင်ေသာေငွေကြ း  နှင့်   ေရွှ ေပြ ာင်းနုိင်ေသာပစ္စည်းများ  ၊     မေရွှ့မေပြ ာင်းနိုင်ေသာ 

ပစ္စည်းများကိုလည်းေကာင်း ၊ ရရန်ပိုင်ခွင့် နှင့် ေပးရန်တာဝန်များကိုလညး်ေကာင်း 

ဆက်ခံရမည်။ 

( ဂ ) မိမိပိုင်ဆိုငသ်ည့် သို့မဟုတ် ဆက်ခံရရှိသည့် ေငွေကြ း နှင် ့ေရွှ့ေပြ ာင်းနိုင်ေသာ ပစ္စည်းများ 

၊ မေရွှ့မေပြ ာင်းနုိင်ေသာ ပစ္စည်းများကိုလည်းေကာင်း ၊ နိုင်ငံေတာ်က လွှဲအပ် ေပးေသာ 

သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိေသာ ေမြ  ၊ အေဆာက်အအုံ ၊ ေလယာဥ် ၊ ရဟတ်ယာဥ် ၊ 

ေလယာဥ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်ယာဥ ် ၊ ယန္တရား ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာ တန်ဆာပလာများ ၊   

ကုန်ပစ္စည်း စသည့် ေရွှ ေပြ ာင်းနိုင်ေသာပစ္စည်းနှင် ့မေရွှ မေပြ ာငး် နိုင်ေသာပစ္စည်းများကိ ု

 လည်းေကာင်း ရယူခွင့် ၊ လက်ဝယ်ထားပိုင်ခွင့်နှင့် အသုံးပြ ုပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ 

 (ဃ) ကိုယ်ပုိင်အမည် ၊ ကိုယ်ပုိင်တံဆိပ်ဖြ င့် စဉ်ဆက်မပြ တ် ဆက်ခံေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့် ၊ 

တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့် နှင့် တရားစွဲဆုိခံနိုင်ခွင် ့ရှိသည်။  
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အခန်း (၄) 

 မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာင်း၏ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ 
 

၇။  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အည ီေအာက်ပါ လုပ်ငန်း 

များကို ေဆာင်ရွက်နုိင်သည-် 

(က)  ပြ ည်တွင်း   ပြ ညပ်ေလေကြ ာငး် ခရီးစဥ်နှင့်စင်းလုံးငှားခရီးစဉ်များ ေပြ းဆွဲခြ ငး်၊ 

( ခ )  ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပ ေလယာဥ်ေမြ ပြ င်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း ၊ အခြ ားေသာ ဝန်ေဆာင်မှု 

လုပ်ငန်း အမျို းမျို းတို့ကို ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်နငှ့် အကျိုးတူ ပူးေပါငး် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( ဂ ) ေလယာဥ်ဆီ ၊ စက်ဆီ ၊ ေချာဆီများ ဝယ်ယူခြ င်း ၊ သိုေလှာင်ခြ င်း ၊ ဖြ န့်ဖြ ူးေရာင်းချခြ ငး်၊ 

(ဃ) ေလယာဥ်တင် အစားအစာလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

( င )  ပြ ည်တွင်း   ပြ ည်ပ ေလေကြ ာင်းလိုင်းများနှင့် လက်မှတ်အေရာင်း ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

( စ )  ပြ ည်တွင်း   ပြ ည်ပ ေလေကြ ာင်းလိုင်းများနှင် ့ အကျို းတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းနှင် ့

 ပြ ည်တွင်း   ပြ ည်ပ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံသူတုိ့နှင့် သီးခြ ားလုပ်ငန်းသေဘာတူစာချုပ် ချုပ်ဆို၍ 

ဖက်စပ် ကမု္ပဏီထေူထာင် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

(ဆ)  ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပမှ ေလယာဥ်နှင့်ေလယာဥ်၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင် ခြ င်း၊ 

( ဇ )  ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပ ေလေကြ ာင်းလိုင်းများ၏ ေလယာဥ်များ အကီးစားနှင့် အေသးစား 

 ပြ ုပြ င်ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊  

(ဈ ) ေလယာဥ်မှူ း၊ ေလယာဥ်သား၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ၊ စက်ပြ င် နှင့် ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းများ 

စုေဆာင်းခြ င်း ၊ ငှားရမ်းခြ ငး် လုပ်ငန်းများ ေဆာငရွ်က်ခြ င်း၊ 

(ည) ေလေကြ ာင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်၍ နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြ ားသား 

ေလယာဥ်မှူ း ၊ ေလယာဥ်သား ၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ၊ စက်ပြ င ်နှင့် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ 

ေလ့ကျင့် ေမွးထုတ်ေပးသည့် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( ဋ ) ေလယာဥ်အရန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြ ငး် ၊ သိုေလှာင်ခြ င်း ၊  ဖြ န့်ဖြ ူးေရာင်းချခြ ငး် 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( ဌ ) ေလယာဥ်စီး ခရီးသည်များကုိ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ဖြ င့် ပုိ့ေဆာင်ခြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ခြ င်း၊ 

( ဍ ) ေလဆိပ်ဟိုတယ် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 
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( ဎ )  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာင်း၏မတည်ေငွများနှင့်အများပြ ည်သူတို့၏အစုရှယ်ယာများ  

 ဖိတ်ေခါ်ထည့်ဝင်ေစပြ ီး အများနှင့်သက်ဆိုင်ေသာေကာ်ပိုေရးရှင်းအဖြ စတ်ည်ေထာင်ပြ ီး  

လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်နုိင်ြခင်း၊ 

(ဏ) ေလေကြ ာင်းအာမခံလုပ်ငန်းများကို သင့်ေလျာ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

(တ) ဝန်ကးီဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေပးသည့် ေလေကြ ာင်းလုပ်ငန်းများကို 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်။ 

အခန်း (၅) 

စီမံခန့်ခဲွေရးအဖဲွ့ ဖဲွ့စည်း ခြ င်း 
 

၈။ ဝန်ကးီဌာနသည်     မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာငး်က   ေလေကြ ာငး် လုပ်ငန်းများကို ေဈးကွက် 

စီးပွားေရးစနစ်နှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်   ကီးကြ ပ်လမ်းညွှန်ဦးေဆာင်မှု ေပးနုိင်ရန် စီမံခန့်ခဲွေရးအဖွဲ့ကို 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ကိုးဦးထက် မပိုေသာ ေအာက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြ င့် 

ဖွဲ့ စည်းရမည် - 

 (က) ဝန်ကးီဌာနက ခန့်အပ်တာဝန်ေပးသူ               ဥက္ကဋ္ဌ  

( ခ ) အမှုေဆာင်အရာရှိချုပ်       အဖွဲ့ ဝင ် 

( ဂ ) ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဥပေဒပညာရှင်တစ်ဦး            အဖွဲ့ ဝင ်  

(ဃ) စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး    အဖွဲ့ ၀င ်

( င ) စီမံခန့်ခွဲေရးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး    အဖွဲ့ ၀င ်

( စ ) ဝန်ကးီဌာနက ေရွးချယ်တာဝန်ေပးသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ  အဖွဲ့ ဝင ် 

(ဆ) ဥက္ကဋ္ဌက ခန့်အပ်သူတစ်ဦး        အတွင်းေရးမှူ း 

၉။ စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့ အစည်းအ ေ၀း ကျင်းပခြ င်းကိစ္စများနှင် ့ စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည် ့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနငှ့်အညီေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၀။ စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့သည် အစည်းအေဝးသို့ တင်ပြ သည့် ကိစ္စရပ်အားလုံးကို အစည်းအေဝး 

တက်ေရာက်လာသည့် အဖွဲ့ဝင ်အများစု၏ မဲဆန္ဒ  ဖြ င့် ဆုံးဖြ တ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။   
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၁၁။ (က) ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်အဖြ စ် ခန့်ထားခြ ငး် ခံရေသာ ပုဂ္ဂုလ်တစ်ဦးသည်   ယင်းအား  

  မခန့်ထားမီ ကာလက ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်လုပ်ငန်းတာဝန ် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ကို 

  ထိခိုက်ဖွယ်ရာရှိသည် ့ ေငွေရးေကြ းေရးအကျို းခံစားခငွ့်      သို့မဟုတ်        အခြ ားအကျိုး 

  သက်ဆိုင်ခွင့်များနှင့် ကင်းရှင်းသူဖြ စ်ရမည်။ 

 (  ခ  ) ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည်  စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့ကပြ ုလုပ်သည့်      သို့မဟုတ်   

   ပြ ုလုပ်ရန်ကံရယွ်သည့် ပဋိညာဉ်တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း ၊ ေရာင်းမှု ၊ ဝယ်မှု    သို့မဟုတ်  

  ငှားရမ်းမှု တစ်ခုခုတွင်  ေသာ်လည်းေကာငး်  တိုက်ရိုက်ဖြ စေ်စ  ၊သွယ်ဝိုက်၍ဖြ စ်ေစ 

  တစ်နည်းနည်းဖြ င့်   အကျို းသက်ဆိုင်ေနပါက  မိမိမည်သို့  အကျိုးသက်ဆိုင်ေကြ ာင်းကို 

  စီမံခန့်ခဲွေရးအဖွဲ့၏ အစည်းအေဝးတွင် ထုတ်ေဖာ် ေပြ ာဆိုရမည်။  

( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ထုတ်ေဖာ်ေပြ ာဆိုချက်ကိ ု စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့ အစည်းအေဝးမှတ်တမ်း 

များတွင်  ေရးမှတ်ထားရမည်ဖြ စ်ပြ းီ  သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့ဝင်သည်   ယင်းပဋိညာဉ် နှင့်  

  ေသာ်လည်းေကာင်း ၊ ေရာင်းမှု ၊ ဝယ်မှု သို့မဟုတ ် ငှားရမ်းမှုှုနှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း 

စပ်လျဉ်း၍ စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့က ေဆွးေနွးခြ ငး်၊ ဆုံးဖြ တ်ခြ ငး်ပြ ုရာတွင် မပါဝင်ရ။ 

 (ဃ) ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေငွေရးေကြ းေရးအကျိုးသက်ဆိုင်ခွင့် 

  သို့မဟုတ် အခြ ားအကျိုးသက်ဆိုင်ခွင့် ရှိ မရှိ ဆုံးဖြ တ်ရန ် အေကြ ာင်းေပါ်ေပါက်ပါက 

  အဖွဲ့၏ ဆုံး ဖြ တ်ချက်သည် အပြ းီအပြ တ် အတည်ဖြ စ်သည်။ 

၁၂။  (က) ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အဖွဲ့ဝင်တို့၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် ငါးနှစ်ဖြ စ်သည်။ 

( ခ ) ယင်းရာထူးသက်တမ်း  ကုန်ဆုံးေသာ်လည်း ဝန်ကီးဌာနက  အသစ်ေရွးချယ်  ခန့်ထားပြ းီ  

  သည့်အချိန်အထိ   ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်  အဖွဲ့ ဝင်များသည်  မိမိတို့၏  လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ 

  ဆက်လက် ထမ်းေဆာင်ရမည်။ 

 ( ဂ )  ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ရာထူးသက်တမ်း နှစ် ကိမ်ထက်ပို၍ ထမ်းေဆာင်ခြ င်းမပြ ုရ။ 

(ဃ) ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်အဖြ စ်  ကြ ားဖြ တ်တာဝန်ယူရသည့် ကာလကို  ရာထူးသက်တမ်း 

တစ်ခုဟု သတ်မှတ် ခြ င်းမပြ ုရ။ 

( င ) အေကြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ်ေကြ ာင့်    ဥက္ကဋ္ဌ    သို့မဟုတ်   အဖွဲ့ဝင်ရာထူးေနရာ  လစ်လပ်သည် ့

 အတွက်အစားထိုးခန့်ထားပါက ယင်းဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်၏ရာထူး သက်တမ်းသည် 

မူလရာထူး၏ ကျန်ရှိသည့် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည် အထိသာ ဖြ စ်ေစရမည်။ 
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၁၃။ ဝန်ကးီဌာနသည ်သတ်မှတ်ထားသည့် အေကြ ာင်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငြ ိစွနး်ေသာ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် 

အဖဲွ့ဝင ် တစ်ဦးဦးကို ရာထူးမှ နုတထွ်က်ရန် ညွှန်ကြ ားနိုင်သည်။ ညွှန်ကြ ားသည့်အတိုင်း လိုက်နာခြ ငး် 

မပြ ုလျှင် တာဝန်မှရပ်စဲရမည်။  

၁၄။ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် စီမံခန့်ခွဲ့ေရးအဖွဲ့က သတမှ်တ်ပြ းီ ဝန်ကးီဌာနက သေဘာတူ 

ခွင့်ပြ ုသည့်  ချီး မြ ှင်ေ့ငွနှင့် စရိတ်တို့ကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။   

၁၅။ (က) ဝန်ကးီဌာနသည ်   အေကြ ာင်းတစ်ခုခုေကြ ာင့်    အဖွဲ့ ဝင်ရာထူး   ေနရာလစ်လပ်လျှင် 

လစ်လပ်သည့်ေန့ရက်မှ ရက်ေပါင်း (၃၀) အတွင်း အဖွဲ့ ဝင်အသစ်ကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များနှင့်အညီ  ဖြ ည့်စွက် ခန့်ထားရမည်။  

( ခ ) စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့က စီမံေဆာင်ရွက်သည့် ကိစ္စရပ်များသည် အဖွဲ့ဝင်ရာထူးလစ်လပ် သည် ့

အေကြ ာင်းေကြ ာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ၊ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး ခန့်ထားရာတွင် ချို့ယွင်းချက် 

တစ်ခုခ ုရှိသည့် အေကြ ာင်းေကြ ာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း မပျက်ပြ ယ်ေစရ။ 

အခန်း (၆) 

စီမံခန့်ခဲွေရးအဖဲွ့၏ တာဝန် နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 
 

၁၆။ စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့၏ တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည် -  

(က) နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းများ နှင့် ဘ ာေငွများကို အေလအလွင့် ၊ အဆုံးအရှုံး ၊ အပျက်အစီး ၊ 

အေပျာက်အရှ အနည်းဆုံးဖြ စ်ေအာင် ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ 

( ခ ) ဝင်ေငွ နှင့် အကျိုးအမြ တ် တိုးတက်ေစေရးအတွက် သင့်ေလျာ်ေသာ နည်းလမ်းများဖြ င့် 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

( ဂ ) ဝန်ထမ်းများ၏ ရပိုင်ခွင့်များကိ ုရရှိေစခြ ငး်၊ 

(ဃ) ဘ ာေရးဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်း နှင့် စည်းကမ်းများ ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

( င ) မိမိလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ ေအာင်မြ င်မှု ၊ ဆုံးရှုးမှုကုိ တာဝနခ်ံ ခြ ငး်၊ 

( စ ) ေလေကြ ာင်းလုပ်ငန်းဌာနများရှိ တာဝန်ခံ ဝန်ထမ်းများက ယင်းတို့တာဝန်ယူသည့် 

လုပ်ငန်း၏ေအာင်မြ င်မှု ၊ ဆုံးရှုးမှုကို တာဝန်ခံေစရန် စီမံကးီကြ ပ်  ခြ ငး်။ 
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၁၇။ စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည် - 

(က)  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာင်းသည ်ဤဥပေဒအရ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် 

  လိုအပ်ေသာေငွေကြ းအရင်းအနီှးများကိုဝန်ကးီဌာန၏   ကို တင် သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် 

  ပြ ည်တွငး်  ပြ ည်ပဘဏမ်ျား နှင့် ေငွေရးေကြ းေရး အဖွဲ့အစည်းများထမံှ ဥပေဒနှင့်အညီ 

ေငွေချးယူ ခြ င်း ၊ ပြ န်လည်ေပးဆပ်ခြ င်း ၊ ေငွထုတ်ေချးခြ ငး် ၊ ပြ န်လည်ရယူခြ င်းနင်ှ ့

အေထာက်အပံ့များ ရယူခြ င်း၊ 

( ခ )  မြ န်မာအမျိိုးသားေလေကြ ာငး်သည် နိုင်ငံေတာ်၏ အုပ်ချုပ်ေရး ၊ ကာကွယ်ေရးနှင် ့ 

အေရးေပါ်ကိစ္စရပ်များတငွ် ေငွေကြ းအကျိုးအမြ တ်မယူေသာ နိုင်ငံေတာ်အလံတင် 

ေလေကြ ာင်းလိုင်းဖြ စ်သည့် အားေလျာ်စွာ သင် ့ေလျာ်သည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင် ့သို့မဟုတ် 

သက်သာခွင် ့ ရရှိရန် ဝန်ကးီဌာနမ ှ တဆင့် ဘ ာေရးဝန်ကးီဌာနနှင့် 

ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိ ခြ ငး်၊ 

   ( ဂ ) သင့်ေလျာ်သည့် လုပ်ငန်းအဖဲွ့များကို ဖွဲ့ စည်းတာဝန်ေပးအပ်ခြ င်း၊ 

( ဃ ) လိုအပ်ပါက အကံေပးပုဂ္ဂ လ်များကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ခန့်အပ် ခြ င်း ၊ ချီးမြ ငှ့်ေင ွနှင့် 

စရိတ်များကို သတ်မှတ်ေပးအပ်ခြ င်း၊ 

( င ) နိုင်ငံေတာ်က လွှဲအပ်သည့် သို့မဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ေပးအပ်သည် ့  ေရွှ့ေပြ ာင်းနိုင်ေသာ 

ပစ္စည်း နှင့် မေရွှ့မေပြ ာင်းနိုင်ေသာ ပစ္စည်းများကို ရယူခွင် ့ ၊ လက်ဝယ်ထားပိုင်ခွင့် နှင့် 

ေလေကြ ာင်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြ ုပိုင်ခွင့် ရှိခြ ငး်၊ 

( စ ) ကုန်စည်များ လက်ခတံင်ေဆာင်ခြ ငး် ၊ သိုေလှာင် ခြ င်း၊  ဖြ န့်ဖြ ူးခြ ငး်တို့ကို ကိုယ်စားလှယ် 

လုပ်ငန်းအသွင်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ပုိင်ခွင့်ရိှခြ ငး်၊ 

(ဆ) လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်ခနှုန်း ၊ လုပ်ခနှုန်း ၊ ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း ၊ ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည ်

ပို့ေဆာင်သည့်ဝန်ေဆာင်ခနှုန်းများကိ ု သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ သတ်မှတ်ခွင့် ၊ 

 ပြ င်ဆင်ခွင့်ရှိခြ င်း၊ 

( ဇ ) အလုပ်ချိန်များ  ၊  အလုပ်ခွင်စည်းမျဥ်း နှင့် စည်းကမ်းများကို  တည်ဆဲဥပေဒများ နှင့် အည ီ

သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိ ခြ ငး်၊ 

(ဈ) ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ၊ ဝန်ေဆာင်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများကို ကန်ထရိုက် စနစ်ဖြ င်ေ့သာ် 

လည်းေကာင်း ၊ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခြ င်း စနစ်ဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း ၊ အကျိုးတူစနစ်ဖြ င့် 

ေသာ်လည်းေကာင်း ၊ တည်ေဆာက ်လုပ်ကိုင် လွှေပြ ာင်းစနစ်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း  
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 ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့် 

ရှိ ခြ င်း၊ 

(ည)  စက်ပစ္စည်း ၊ စက်ကိရိယာ ၊ ေမြ  ၊ အေဆာက်အအုံ ၊ ေလယာဉ် နှင့် အခြ ားပုိင်ဆိုင်ခွင် ့

များကို ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပ လုပ်ငန်းရှင်များအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ငှားရမ်း 

နိုင်ခြ င်း၊ 

( ဋ ) အခနှုန်းထားများ နှင့် ငှားရမ်းခသတ်မှတ်ခြ င်း ၊ ပြ င်ဆင်ခြ င်း ၊ ပြ န်အမး်ခြ င်း နှင့် 

ေလျှာ့ေပါ့ခွင့် ပြ ုခြ ငး်၊ 

( ဌ ) ေလယာဉ် ၊ ရဟတ်ယာဉ် ၊ ယာဉ် နှင့် အသုံးမလိုေတာ့သည့် ပစ္စည်းများ ၊ ေလယာဉ်နှင့် 

စက်ယန္တရားများကို ပြ င်ဆင်ရာမှ ရရှိသည့် အသုံးမလို ပိုလျှံပစ္စည်းများကို ထုခွဲေရာင်းချ 

 ခြ ငး်နငှ့် လဲလှယ်ခြ ငး်၊ 

( ဍ ) ကျွမ်းကျင်ေသာ ဝန်ထမ်းများ ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်နုိင်ေရး အတွက် ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပမှ 

ပညာရှင်များ ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးေပါင်း၍ သင်တန်းေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ် ခြ င်းနင့်ှ 

 ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပ သင်တန်းများသို့ ေစလွှတ် ခြ င်း။ 

၁၈။ စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့သည် - 

 (က)  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာငး်ရှ ိ  အရာထမ်းများ ၊  အမှုထမ်းများ  ၊  ေလယာဉ်မှူ းများ ၊  

  အင်ဂျင်နီယာများကို တည်ဆဲဥပေဒ ၊ နည်းဥပေဒများ ၊ စည်းမျဉး်နငှ ့် စည်းကမ်းများနှင် ့ 

အည ီ ခန့်ထားခြ င်း ၊ တာဝန်ေပး ခြ င်း ၊ ရာထူးတိုးြမှင့်ေပးခြ ငး် ၊ ေပြ ာင်းေရွှ့ ခြ ငး် ၊ 

အေရးယူအပြ စ်ေပးခြ င်း နှင့် အငြ ိမး်စားေပးခြ ငး် တို့ကို ေဆာင်ရွက် ရမည်။  

       ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ  (က)  အရ     အရာထမ်းများ   ၊   ေလယာဉ်မှူးများ နှင့် အင်ဂျင်နီယာများကို 

အသက် ၆၀  ပြ ည်ပ့ါက သက်ပြ ည့် အငြ ိမ်းစားယူခွင့်ေပးခြ င်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလိုအပ် 

ချက်အရ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန် ပြ ီး ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်လိုေသာ အရာထမ်း  

များ ၊ ေလယာဥ်မှူ းများနှင့် အင်ဂျင်နီယာများကို  အသက် ၆၅ နှစ် ပြ ည့်သည့်အချိန်ထိ 

တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကိမ် သက်တမ်းတိုးမြ ငှ့်၍ ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။  

၁၉။ စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့သည် - 

(က) ဤဥပေဒအရ   ဖွဲ့စည်းသည့်     မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာင်း   သို့   ေပြ ာငး်ေရွှ့တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေသာ ဝန်ထမ်းများအတွက် ယင်းတို့ ခံစားခွင့်ရှိေသာ လစာ ၊ စရိတ ် ၊ 

ကရုဏာေကြ း ၊ နစ်နာေကြ း ၊ ချီးမြ ငှ့်ေငွ ၊ ပင်စင်နှင့် အငြ ိမ်းစားယူမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ကို  
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ယင်းတို့ စတင်ေပြ ာင်းေရွှသည့် ေန့ရက်မှစ၍ အချိန်ကာလတွက်ချက်ပြ ီး ခံစားခွင့် 

 ပြ ုရမည်။ 

 ( ခ )  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာငး်   လုပ်ငန်းစီမံကိန်း လျာထားချက်အတိုင်း  ေအာင်မြ ငစ်ွာ  

  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နုိင်ေသာ ဝန်ထမ်းများအား ဆုေကြ းေငွချီးမြ ငှ့်နိုင် သည်။ 

အခန်း (၇) 

ဘ ာေရး ၊ ေငွေရးေကြ းေရးနှင့် စာရင်းများ 
 

၂၀။  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာင်းသည် - 

(က)  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာငး်က  လွှဲေပြ ာငး်ရယူမည့်   နိုင်ငံေတာ်ပိုင် ပုံေသပိုင်ပစ္စည်းများ 

အား     ပြ ည်ေထာငစ်ုအစိုးရအဖွဲ့၏   သေဘာတူခွင် ့ပြ ုချက်အရ     ကာလေပါက်ေဈး   ဖြ င့်   

တန်ဖိုးတွက်ချက်သတ်မှတ်၍ နိုင်ငံေတာ်၏ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှု တန်ဖိုးအဖြ စ်ေဖာ်ပြ  ထားရမည်။ 

( ခ ) နှစ်စဥ်လုပ်ငန်းစီမံချက ် နှင့် အရအသုံးခန့်မှန်းေခြ ေငွစာရင်းတို့ကို ေရးဆွဲ၍ စီမံခန့်ခွ ဲ

ေရးအဖွဲ့က  အတည်ပြ ု ပြ ီး ဝန်ကးီဌာနသို့ ေပးပို့ရမည်။  

 ( ဂ ) ဘ ာေရးနှစ်အလိုက် စုစုေပါင်း ရေငွ သုံးေငွများအား ပြ ညေ်ထာင်စု၏ ဘ ာေငွ 

အရအသုံး ခန့်မှန်းေခြ  ေငွစာရင်းတွင် ဘ ာေငွ အရအသုးံဆိုငရ်ာ ဥပေဒနှင့်အညီ 

သီးခြ ားေဖာ်ပြ ၍ ထည့်သွင်းေရးဆွဲရမည်။ 

( ဃ ) ရေငွ  သုံးေငွများကို  စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့က  သတ်မှတ်သည့်    ပြ ည်တွငး်   ပြ ည်ပ ဘဏ်များ 

တွင်  ေငွစာရင်းများကိ ု ဘ ာေရးစည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများနှင့်အညီ  ဖွင့်လှစ်ထားရှ ိ

ရမည်။  

( င ) မိမိရရှိေသာ နိုင်ငံခြ ားဝင်ေငွကို စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့၏ သေဘာတူ ခွင့်ပြ ုချက်ဖြ င့် 

ထုတယ်ူသုံးစွဲပုိင ်ခွင့်ရှိသည်။ 

( စ ) မိမိလက်ေအာက်ရှိ လုပ်ငန်းအုပ်စုအလိုက်လည်းေကာင်း ၊ လုပ်ငန်း တစ်ခုချင်းအလိုက် 

လည်းေကာင်း ၊ ရေငွ သုံးေငွ အေခြ အေနများ ေပါ်လွင်ေစရန် သီးခြ ား ေငွစာရင်းများ 

ဖွင့်လှစ်ထားရှိရမည်။  

(ဆ)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က နှစ်စဉ်သတ်မှတ်ေပး သည့် နိုင်ငံေတာ်သို့ ထည့်ဝင်ေငွနှင့် 

တည်ဆဲဥပေဒအရ ကျသင့်သည့် အခွန်အခများကို ေပးသွင်းရမည်။ 

( ဇ ) မိမိ၏ ဝန်ထမ်းများအတွက် ပင်စင်ရန်ပုံေငွကုိ သီးခြ ားထားရှိရမည်။ 
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(ဈ) စီမံခန့်ခဲွေရးအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ေအာက်ပါရန်ပုံေငွများကို ထားရှိရမည-် 

  (၁) ဆုေကြ းရန်ပုံေငွ ၊ 

(၂) သက်သာေချာင်ချိေရးရန်ပုံေင ွ၊ 

  (၃) ဖွံ့ဖြ ိုးမှုရန်ပုံေငွ ၊  

(၄) တန်ဖိုးယုတ်ေလျာ့မှုရန်ပုံေငွ ၊  

   (၅) အခြ ားလုိအပ်ေသာ ရန်ပုံေငွ။ 

(ည) ဌာနတွင်း  ကီးကြ ပ်ကွပ်ကဲမှု စနစ်ထားရှိပြ ီး ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

( ဋ ) ေအာက်ပါ စာရင်းများကို စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ  တင်ပြ ရမည်- 

  (၁) ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း၊  

  (၂) ေငွသားအ ေြခအေန၊  

(၃)  ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် ၊ ေရာင်းဝယ်သည့် သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်သည့်စာရင်း၊ 

  (၄) အရှုံး  အမြ တ ်စာရင်း ၊  

  (၅) လက်ကျန်ရှင်းတမ်း။ 

(ဌ)      မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာင်း၏လုပ်ငနး်နင်ှ့စာရင်းများကို ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး 

  သို့မဟုတ်     မြ န်မာနိုင်င ံ စာရင်းေကာင်စီတွင် မှတ်ပုံတငထ်ားေသာ စာရင်းစစ်အဖွဲ့   

သို့မဟုတ်  နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြ ု စာရင်းစစ်အဖွဲ့၏ စစ်ေဆးမှု ခံယူရမည်။  

 

အခန်း (၈) 

ဆုေကြ းေငွချးီမြ င့်ှခြ င်း 

 

၂၁။  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာင်းသည် ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်ရည် တိးုတက်ေစေရး 

အတွက် လုပ်ငန်းရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက် သတ်မှတ်စံချိန်စံနှုန်းဖြ င့် တွက်ချက်ထားသည့် အပိုေကြ းကိ ု

ခံစားခွင့်ပြ ုနိုင်သည်။ 

၂၂။ ဝန်ထမ်းများသည် သီးခြ ား တာဝန်ေပးချက်အရ ေဆာင်ရွက်ရသည် ့လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် အတွက် 

ချီးမြ င်ှေ့ငွ   သို့မဟုတ် အခေကြ းေငွကိ ု  သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်း နှင် ့စည်းကမ်းများနှင့် အညီ   ခံစားခွင့် 

ရှိသည်။ 
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အခန်း (၉) 

အေထွေထွ 

၂၃။ စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့ဝင်များ နှင် ့  မြ န်မာအမျိုးသားေလေကြ ာင်း၏ အရာထမ်း ၊ အမှုထမ်းအားလုံး 

သည် ဤ်ဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ေသာအခါ သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်သည့် သေဘာ 

သက်ေရာက်ေသာအပြ ုအမူကို ပြ ုေသာအခါ ရာဇသတ်ကီး ပုဒ်မ ၂၁ အရ ပြ ည်သူ့ဝန်ထမ်း များ 

 ဖြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၂၄။  ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

(က) ဝန်ကးီဌာနသည ် နည်းဥပေဒများ ၊ စည်းမျဉ်းနှင် ့ စည်းကမ်းများကို  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ 

အဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ဝန်ကးီဌာန ၊ စီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ့ နှင့်  မြ န်မာအမျို းသားေလေကြ ာင်းသည် အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ 

၊ အမိန့် ၊ ညွှန်ကြ ားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြ န်နိုင် သည်။ 

၂၅။ ၁၉၅၂ ခုနှစ် ၊ ပြ ညေ်ထာင်စုမြ န်မာနိုင်ငံေလေကြ ာင်းသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးအဖွဲ့အက်ဥပေဒ 

(၁၉၅၂ခုနှစ် ၊ အက်ဥပေဒအမှတ် ၃၉ )ကို  ဤဥပေဒဖြ င့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။  

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။ 

 

                 

 

(ပု)ံ သိန်းစိန် 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 


