မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီအသင်းဥပခေ
(၂၀၁၅ ြေုနှစ်၊ မပည်ခောင်စုလွှတ်ခတာ်ဥပခေအြှတ် ၅၂ ။)
၁၃၇၇ ြေုနှစ် ၊ ဝါခြေါင်လဆန်း ၁၁ ရြ်
(၂၀၁၅ ြေုနှစ် ၊ ကသဂုတ်လ ၂၆ ရြ်)
မပည်ခောင်စုလွှတ်ခတာ်သည် ဤဥပခေြို မပဋ္ဌာန်းလိုြ်သည်။
အြေန်း(၁)
အြည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ခော်မပြေျြ်
၁။

ဤဥပခေြို မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီအသင်းဥပခေဟု ခြေါ်တွင်ခစရြည်။

၂။

ဤဥပခေတွင်ပါရှိခသာ ခအာြ်ပါစြားရပ်ြျားသည် ခော်မပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သြ်ခရာြ်

ခစရြည်(ြ)

အသင်း ဆိုသည်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီအသင်းြို ဆိုသည်။

( ြေ ) ခြာင်စ ီ ဆိုသ ည်ြှ ာ ဤဥပခေအရ ေွဲ ့စည် းေားသည့် ကြြ် ခမြေနီဗ ဟိ ုခြာင် စီြ ို
ဆိုသည်။
( ဂ ) နိုင်ငံခတာ် ဆိုသည်ြှာ မပည်ခောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံခတာ်ြိုဆိုသည်။
(ဃ)

အစိုးရအေွဲ ့ ဆိုသည်ြှာ မပည်ခောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံခတာ် မပည်ခောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ြို
ဆိုသည်။

( င ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်ြှာ မပည်ခောင်စုအစိုးရ ြျန်းြာခရးဝန်ကြီးဌာနြို ဆိုသည်။
( စ ) ကြြ် ခမြေနီ အ ခမြေြေံြ ူြ ျား ဆိ ု သ ည် ြ ှ ာ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ကြြ်ခမြေနီနှင့် လမြေြ်းနီ
လှုပ် ရှ ားြှု၏ အခမြေြေံြ ူ ြေု နစ်ြေျြ်မေစ်ခသာ လူ သားြေျင်း စာနာခောြ်ေားမြေင်း ၊
ြေွဲမြေားြှုြရှိမြေင်း၊ ကြားခနမြေင်း၊ လွတ်လပ်မြေင်း၊ ခစတနာ့ဝန်ေြ်း အြျိုးခဆာင်မြေင်း၊
စည်းလုးံ ညီညွတ်မြေင်းနှင့် ြြ္ဘာတစ်ဝန်းပျံ ့နှံ ့မြေင်းတို ့ြို ဆိုသည်။
(ဆ)

ဂျီနီဗာသခောတူညီြေျြ်ြျား ဆိုသည်ြှာ ၁၉၄၉ ြေုနှစ်၊ ကသဂုတ်လ ၁၂ ရြ်ခန ့တွင်
ဂျီနီဗာမြို ့၌ အတည်မပုမပဋ္ဌာန်းြေဲ့ခသာ သခောတူညီြေျြ်ြျားြို ဆိုသည်။

( ဇ ) ခနာြ်ဆြ်တွဲသခောတူညီြေျြ်ြျား ဆိုသည်ြှာ ၁၉၇၇ ြေုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရြ်ခန ့တွင်
ဂျီနီဗာမြို ့၌ အတည်မပုမပဋ္ဌာန်းြေဲ့သည့် ခနာြ်ဆြ်တွဲ သခောတူညီြေျြ် (၁) နှင့် (၂)
တို ့အမပင် ၂ဝဝ၅ ြေုနှစ်၊ ေီဇင်ောလ ၈ ရြ်ခန ့တွင် ဂျီနီဗာမြို ၌့ အတည်မပုမပဋ္ဌာန်းြေဲ့သည့်
ခနာြ်ဆြ်တွဲသခောတူညီြေျြ် (၃) ြို ဆိုသည်။

အြေန်း(၂)
အသင်း၏အဆင့်အတန်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ြျား
၃။

အသင်းသည် လွတ်လပ်စွာ ခစတနာအခလျာြ်ြူညီခဆာင်ရွြ်ခပးခသာ အသင်းတစ်ရပ်မေစ်၍

လူသားြေျင်းစာနာခောြ်ေားြှုနယ်ပယ်တွင် နိုင်ငံခတာ်၏ အရန်အင်အားမေစ်သည်။
၄။

နိုင်ငံခတာ်သြ္မတသည် မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီအသင်း၏ နာယြမေစ်သည်။

၅။

အသင်းသည် နိုင်ငံခတာ်တွင် တစ်ြေုတည်းခသာ အြျိုးသားကြြ်ခမြေနီအသင်းမေစ်မပီး ယင်း၏

လုပ်ငန်းြျားြို မြန်ြာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် မေန် ့ကြြ်ခဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။ ေို ့မပင် နိုင်ငံတြာ
နယ်ပယ်တွင်လည်း အလားတူပူးခပါင်းခဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။
၆။

အသင်းသည် နိုင်ငံခတာ်ြ ေုတ်မပန်ေားခသာ ဥပခေြျားနှင့်အညီ ဂျီနီဗာသခောတူညီြေျြ်ြျား၊

အမပည်မပည်ဆိုင်ရာကြြ်ခမြေနီနှင့် လမြေြ်းနီညီလာြေံြ အတည်မပုခသာ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာကြြ်ခမြေနီနှင့်
လမြေြ်းနီလှုပ်ရှားြှုဆိုင်ရာ အခမြေြေံြူြျား၊ ြူဝါေြျား၊ ဆုံးမေတ်ြေျြ်ြျားနှင့်အညီ အမြဲတြ်းလိုြ်နာ
လုပ်ြိုင် ခဆာင်ရွြ်ရြည်။
၇။

အသင်းသည် အသင်း၏လုပ်ငန်းြျား ခဆာင်ရွြ်ရာတွင် အမြေားအေွဲ ့အစည်းြျား၏ ဝင်ခရာြ်

စွြ်ေြ်မြေင်း ြင်းရြည်။ ေို ့မပင် ပါတီနိုင်ငံခရးြင်းရှင်းရြည်။
၈။

အသင်းသည် ကြြ်ခမြေနီလှုပ်ရှားြှုအတွင်း သခောတူေားသည့် သြ်ဆိုင်ရာ လြ်းညွှန်ြေျြ်ြျား၊

ြူဝါေြျားနှင့်အညီ လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းြျားြို တူညီခသာ ရည်ရွယ်ြေျြ်ြျားမေင့် ခဆာင်ရွြ်ရာတွင်
အမြေားလူြ ှုြရုဏာ အေွဲ ့အစည် းြျား၊ ြုလသြဂ္ဂ ဆိုင ် ရာ အေွဲ အ
့ စည် းြျား၊ အစို း ရြဟုတ် ခသာ
အေွဲ ့အစည်းြျားနှင့် ပူးခပါင်းခဆာင်ရွြ်ရြည်။
၉။

အသင်းသည် လူြှုြရုဏာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ြျားတွင် နိုင်ငံခတာ်၏ အရန်အင်အားအမေစ်

ပါဝင်ခဆာင် ရွ ြ် ခပးမြေင်းမေင့် အမပန်အလှန် တာဝန် ယူ ြှုန ှင် ့အ ြျိုးခြျးဇူ းြျား မေစ်ေွ န်း ခစရန်
ပူးခပါင်းခဆာင်ရွြ်ရြည်။
၁၀။

အသင်းသည် အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ကြြ်ခမြေနီနှင့် လမြေြ်းနီညီလာြေံတွင် အေွဲ ့ဝင်နိုင်ငံြျားြ

သခောတူေားသည့်အတိုင်း အမပည်မပည်ဆိုင်ရာကြြ်ခမြေနီနှင့် လမြေြ်းနီလှုပ်ရှားြှု၏ အခမြေြေံြူြျား၊
ဆုံးမေတ်ြေျြ်ြျားနှင့်အညီ အသင်း၏ လူသားြေျင်းစာနာခောြ်ေားခသာ ဝန်ခဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားြို
အမြဲတြ်း ခဆာင်ရွြ်ခပးနိုင်ရြည်။
၁၁။

အစိုးရအေွဲ ့သည် အသင်း၏ ခစတနာ့ဝန်ေြ်းခဆာင်ရွြ်ြှုနှင့် လွတ်လပ်ခသာ သခောသောဝြို

အခလးေား၍ ရည် ရွ ယ ် ြေ ျြ်ြ ျား ခအာင် မြင် ရန် အသင်း ၏လု ပ ် င န် း ခဆာင် ရွ ြ ် ြ ှုြ ျားြိ ု ြူ ညီ
ခောြ်ပံ့ခပးရြည်။

၁၂။

အသင်းသည် မပည်ခောင်စု အစိုး ရအေွဲ ့နှင ့် ဆြ်သွ ယ် ခဆာင် ရွ ြ် ရာတွ င်လ ည် း ခြာင် း၊

လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းြျား ခဆာင်ရွြ်ရာတွင်လည်းခြာင်း မပည်ခောင်စုအစိုးရအေွဲ ့ြှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်း
ြဏ္ဍအလိုြ် သြ်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနြျားနှင့် ဆြ်သွယ်ခဆာင်ရွြ်ြေွင့်ရှိသည်။
၁၃။

အသင်းသည် ဤဥပခေပါ မပဋ္ဌာန်းြေျြ်ြျားနှင့်အညီ အသင်း၏အြည်မေင့် တရားစွဲဆိုပိုင်ြေွင့်နှင့်

တရားစွဆ
ဲ ိုြေံနိုင်ြေွင့်ရှိသည်။
အြေန်း(၃)
အသင်း၏ရည်ရွယ်ြေျြ်ြျား
၁၄။

အသင်း၏ရည်ရွယ်ြေျြ်ြျားြှာ ခအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည်(ြ)

ဂျီနီဗာသခောတူညီြေျြ်ြျားနှင့် ယင်းတို ့၏ ခနာြ်ဆြ်တွဲ သခောတူညီြေျြ်ြျား
နှင့်အညီ နိုင်ငံခတာ်ြ အသိအြှတ်မပုေားသည့် ကြြ်ခမြေနီအသင်းမေစ်သည့် အားခလျာ်စွာ
ဥပခေနှင့်အညီ အသင်း၏ လုပ်ငန်းြျားြို နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌မေစ်ခစ၊ နိုင်ငံတြာ
နယ်ပယ်၌မေစ်ခစ ခဆာင်ရွြ်နိုင်ခစရန်၊

( ြေ ) လူြျိုး၊ ြိုးြွယ်သည့်ောသာ၊ အသားအခရာင်၊ အဆင့်အတန်း၊ ဆင်းရဲြေျြ်းသာ၊
အြျိုးသား၊ အြျိုးသြီး၊ ောသာစြား၊ နိုင်ငံခရးအယူဝါေတို ့ ြေွဲမြေားမြေင်းအလျဉ်း
ြရှိခစေဲ ြည်သူြိ
့ ုြဆို ြူညီခစာင့်ခရှာြ်ရန်၊
( ဂ ) လူသားအြေျင်းြေျင်း အမပန်အလှန် ြေျစ်ကြည်ရင်းနှီးြှုနှင့် နားလည်ြှု တိုးတြ်ရရှိခစခရး၊
မငိ ြ် း ြေျြ် း သာယာြှု တိ ု းတြ် ြေိ ု င ်မ ြဲ ခစခရးအတွ ြ ် ကြြ် ခမြေနီ အ ခမြေြေံြ ူ ြျားနှ င ့်
အမပည် မ ပည် ဆ ိ ု င ် ရ ာ လူ သ ားြေျင် း စာနာခောြ် ေ ားြှု ဥပခေမပန် ့ပွ ာ းခရးတိ ု ့ြိ ု
မြှင့်တင်ခဆာင်ရွြ်နိုင်ရန်၊
(ဃ)

စစ်ြြ်ြာလတွင်မေစ်ခစ၊ မငိြ်းြေျြ်းခသာြာလတွင်မေစ်ခစ ခေးေုြ္ခြျခရာြ်ခသာ
လြ်နြ်ြိုင်တပ်ေွဲ ့ဝင်ြျားနှင့် အရပ်သားြျားအား ၁၉၄၉ ြေုနှစ်၊ ဂျီနီဗာသခောတူညီြေျြ်
ြျားနှင့် ယင်းတို ့၏ခနာြ်ဆြ်တွဲသခောတူညီြေျြ်ြျား၊ အမြေားသြ်ဆိုင်ရာ သခော
တူ ညီ ြေ ျြ် ြ ျားနှ င ် ့ ဥပခေြျားအရ ြယ် ဆ ယ် ခရး၊ ဆင် း ရဲ ေ ု ြ ္ခ န ည် း ပါးခစခရး၊
လူသားြေျင်း စာနာခောြ်ေားခသာ အြူအညီခပးခရးအတွြ် အစီအြံြျားြေျြှတ်
ခဆာင်ရွြ်ရန်၊

( င ) အသင်းသည် သောဝခေးအန္တရာယ်ြျား၊ လူပခယာဂခကြာင်
့
့မေစ်ခသာ ခေးအန္တရာယ်
ြျားနှင့် အမြေားအခရးခပါ်ြိစ္စြျားတွင် အြျိုးသားအဆင့် ကြိုတင်မပင်ဆင်ြှုနှင့် တုံမပန်
့ ြှု
အစီအစဉ်ြျား၌ ပါဝင်ခဆာင်ရွြ်ရန်၊

( စ ) ြျန်းြာခရး၊ ခရာဂါေယကြိုတင်ြာြွယ်တားဆီးခရး၊ လူြှုဝန်ေြ်းလုပ်ငန်းြျားနှင့်
ယင် း တိ ု ့အတွ ြ ် အသိ ပ ညာခပးခရး နယ် ပ ယ်ြ ျားတွင ် အသင် း ၏အစီ အ စဉ် မေင် ့
မပည်သူြျားြို ြူညီခစာင့်ခရှာြ်ရန်၊
(ဆ)

လြ်နြ်ြိုင်ပဋိပြ္ခြျား၊ အကြြ်းေြ်ြှုြျား၊ သောဝ သို ့ြဟုတ် လူပခယာဂခကြာင်
့
့
မေစ်ခသာ ခေးအန္တရာယ်ြျားခကြာင့် လူသားြေျင်းစာနာခောြ်ေားြှု လိုအပ်ခနသည့်
အခမြေအခနြျားတွင် ြွဲြွာခနခသာ မပည်သူြျားအကြား ြိသားစုအဆြ်အသွယ်ြျား
မပန်လည်ရရှိခရးအတွြ် ေိခရာြ်ခသာ အြျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းြွန်ရြ်ြို စီြံ
ခဆာင်ရွြ်ရန်၊

( ဇ ) ဂျီနီဗာသခောတူညီြေျြ်ြျားနှင့် ယင်းတို ့၏ခနာြ်ဆြ်တွဲ သခောတူညီြေျြ်ြျားအရ
အသိအြှတ်မပုေားခသာ ကြြ်ခမြေနီအြှတ်အသားနှင့် အလားတူ အြှတ်တံဆိပ်ြျားြို
လွဲြှားစွာသုံးစွဲမြေင်းြှ ြာြွယ်ခရး၊ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ လူသားြေျင်းစာနာ ခောြ်ေားြှု
ဥပခေြျားအား အြျားမပည်သူ ခလးစားလိုြ်နာခစခရးတို ့ြို ရည်ရွယ်၍ အစိုးရအေွဲ ့နှင့်
ပူးခပါင်းခဆာင်ရွြ်ရန်၊
( ဈ ) အမပည်မပည် ဆိ ုင် ရာ လူသားြေျင် းစာနာခောြ် ေားြှုဥပခေ၊ အမပည်မပည် ဆို င် ရာ
ကြြ်ခမြေနီနှင့် လမြေြ်းနီလှုပ်ရှားြှု၏ အခမြေြေံြူြျားနှင့် ခစတနာလုပ်အားရှင်စိတ်ဓာတ်
တိ ု ့ြိ ု အြျားမပည်သ ူ ြျားအကြား တိ ု းတြ်ေ ွန ် း ြားလာခစခရးနှ င ့် အသိပ ညာ
မပန် ့ပွားခရးတို ့ြို တိုးမြှင့်ခဆာင်ရွြ်ရန်၊
(ည)

အမပည်မပည် ဆိ ုင် ရာ ကြြ် ခမြေနီ နှင ့် လမြေြ်း နီလ ှု ပ်ရှာ းြှု ၏ အခမြေြေံြူ ြျားနှင် ့အ ညီ
ကြြ်ခမြေနီလှုပ်ရှားြှုြျားြို ေြ်ြလိုြ်ေဲ လွတ်လပ်စွာခဆာင်ရွြ်ရာတွင် အမပည်မပည်
ဆိုင်ရာ ကြြ်ခမြေနီနှင့် လမြေြ်းနီအေွဲ ့အစည်းြျားနှင့် ပူးခပါင်းခဆာင်ရွြ်ရန်။
အြေန်း(၄)

ကြြ်ခမြေနီလှုပ်ရှားြှုဝင် အမြေားခသာအေွဲ ့အစည်းြျားနှင့် ဆြ်သွယ်ခဆာင်ရွြ်ြှု
၁၅။

အသင်းသည် အမပည်မပည်ဆိုင်ရာကြြ်ခမြေနီနှင့် လမြေြ်းနီလှုပ်ရှားြှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ြေု

အခနမေင့်လည်းခြာင်း၊ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာကြြ်ခမြေနီနှင့် လမြေြ်းနီအသင်းြျား ေြ်ေခရးရှင်း၏
အေွဲ ့ဝင်အခနမေင့်လည်းခြာင်း ေြ်းခဆာင်ရြည့် တာဝန်ြျားြို လိုြ်နာခဆာင်ရွြ်ရြည်။
၁၆။

အသင်းြို ေွဲ ့စည်းတည်ခောင်ရာတွင်မေစ်ခစ၊ ကြြ်ခမြေနီ အခမြေြေံြူြျားနှင့်အညီ လူြှုြရုဏာ

လုပ်ငန်းြျားြို အခြာင်အေည်ခော် ခဆာင်ရွြ်ရာတွင်မေစ်ခစ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ ့အစည်းြျား၏
အြူအညီလိုအပ်ပါြ အစိုးရအေွဲ ့ြ စီစဉ်ခဆာင်ရွြ်ခပးရြည်။

အြေန်း(၅)
ေွဲ ့စည်းမြေင်း
၁၇။

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီညီလာြေံြို ခအာြ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျား တြ်ခရာြ်ြေွင့်နှင့် ြဲခပးပိုင်ြေွင့်ရှိသည်(ြ)

ခြာင်စီဝင်ြျား၊

( ြေ ) ခြာင်စီြ အဆိုမပုခသာ ပုဂ္ဂိုလ်ြျား၊
( ဂ ) တိုင်းခေသကြီး၊ မပည်နယ်ြျားနှင့် မပည်ခောင်စုနယ်ခမြြိုယ်စားလှယ်ြျား၊
(ဃ)

ြိုယ်ပိုင်အုပ်ြေျုပ်ြေွင့်ရတိုင်း၊ ြိုယ်ပိုင်အုပ်ြေျုပ်ြေွင့်ရခေသ ြိုယ်စားလှယ်ြျား၊

( င ) ြေရိုင်ြိုယ်စားလှယ်ြျား၊
( စ ) မြို ့နယ်ြိုယ်စားလှယ်ြျား၊
(ဆ)

အသင်းသားလူငယ်ြိုယ်စားလှယ်ြျား၊

( ဇ ) ကြြ်ခမြေနီ သူနာမပုတပ်ေွဲ ့ ြိုယ်စားလှယ်ြျား၊
( ဈ ) ဌာနဆိုင်ရာ ြိုယ်စားလှယ်ြျား။
၁၈။

ခြာင်စီြို ညီလာြေံြေွဲ ့စည်းရြည်။ ယင်းခြာင်စီသည် အသင်း၏အုပ်ြေျုပ်ခရးအေွဲ ့လည်းမေစ်သည်။

ခြာင်စီဝင်ဦးခရြို လိုအပ်ြေျြ်နှင့်အညီ ခမပာင်းလဲတာဝန်ခပးအပ်နိုင်သည်။ ေိုခြာင်စီတွင် ခအာြ်ပါ
ပုဂ္ဂိုလ်ြျား ပါဝင်ခစရြည်(ြ)

မပည်ခောင်စုနယ်ခမြြ ခရွးြေျယ်တင်ခမြှာြ်ခသာ ြိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊

( ြေ ) တိုင်းခေသကြီး သို ့ြဟုတ်

မပည်နယ်ြျားြှ ခရွးြေျယ်တင်ခမြှာြ်သည့် ြိုယ်စားလှယ်

တစ်ဦးစီ၊
( ဂ ) ကြြ်ခမြေနီလှုပ်ရှားြှုနှင့်ဆြ်စပ်သည့် ဝန်ကြီးဌာနြျားြှ အဆိုမပုသည့် ညွှန်ကြားခရးြှူးြေျုပ်
ရာေူးခအာြ် ြနိြ့်ခသာ ြိုယ်စားလှယ် ၁၃ ဦး၊
(ဃ)

ကြြ်ခမြေနီလှုပ်ရှားြှုနှင့်ဆြ်စပ်သည့် လူြှုအေွဲ ့အစည်းြျားြှ ခရွးြေျယ်တင်ခမြှာြ်သည့်
၁ဝ ဦး ေြ်ြပိုခသာ ြိုယ်စားလှယ်ြျား၊

( င ) အစိုးရအေွဲ ့ြ အဆိုမပုသူ ၁ဝ ဦး၊
( စ ) တိုင်းခေသကြီး သို ့ြဟုတ် မပည်နယ် ကြြ်ခမြေနီကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီနှင့် မပည်ခောင်စု
နယ်ခမြ ကြြ်ခမြေနီကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီတို ့ြှ အဆိုမပုခသာ ကြြ်ခမြေနီအသင်းဝင်
တစ်ဦးစီ။

၁၉။

(ြ)

ခြာင်စီသည် ခြာင်စီဝင်ြျားေဲြှ အေွဲ ့ဝင် ၁၁ ဦး ပါဝင်ခသာ အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ ့ြို
ခရွးြေျယ်တင်ခမြှာြ်ရြည်။

( ြေ ) ပုေ်ြြေွဲ (ြ) အရ ခရွးြေျယ်တင်ခမြှာြ်မြေင်းြေံရသည့် အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ ့ဝင်ြျားသည်
ြိြိတို ့ အေွဲ ့ဝင်ြျားအနြ်ြှ ဥြ္ကဋ္ဌတစ်ဦး၊ ေုတိယဥြ္ကဋ္ဌတစ်ဦး၊ အခေွခေွအတွင်းခရးြှူး
တစ်ဦး၊ အြေျိန်မပည့်အလုပ်အြှုခဆာင် နှစ်ဦးနှင့် အြေျိန်ပိုင်းအလုပ်အြှုခဆာင် ခမြောြ်ဦး
တို ့ြို ခရွးခြာြ်တင်ခမြှာြ်ရြည်။
၂၀။

ခြာင်စီသည် ြျွြ်းြျင်သူပညာရှင်ြျားသာ ခဆာင်ရွြ်နိုင်သည့် အေူးလုပ်ငန်းအရပ်ရပ်ြို

ခဆာင်ရွြ်ရန်အလို ့ငှာ ငါးဦး ေြ်ြပိုခသာ ပုဂ္ဂိုလ်ြျားြို ခြာင်စီဝင်ြျားအမေစ် မေည့်စွြ်တာဝန်
ခပးအပ်နိုင်သည်။
၂၁။

ခြာင်စီနှင့်အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ ့တို ့၏တာဝန်ြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီညီလာြေံြ

ခြာင်စီနှင့် အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ ့ အသစ်တို ့ြို ခရွးြေျယ်မပီးသည့်ခန ့ရြ်တွင် ြုန်ဆုံးသည်။
အြေန်း(၆)
မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီညီလာြေံ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ြေွင့်ြျား
၂၂။

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီညီလာြေံ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ြေွင့်ြျားြှာ ခအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည်(ြ)

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီညီလာြေံသည် အသင်း၏အမြင့်ဆုံးခသာ အာဏာပိုင်အေွဲ ့ မေစ်သည်။

( ြေ ) မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီညီလာြေံသည် အသင်းအဆင့်ဆင့်အားလုံးြို ြိုယ်စားမပုသည်။
( ဂ ) မြန်ြ ာနိ ုင်င ံကြြ် ခမြေနီ ညီလ ာြေံ တ ွင် ခရွး ြေျယ် တင်ခမြှာ ြ် ခရး စည်းြျဉ်းနှင် ့အ ညီ
ခြာင်စီနှင့် အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ ့ြို ခရွးြေျယ်တင်ခမြှာြ်ရြည်။
(ဃ)

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီညီလာြေံတွင် ခြာင်စီ၏ အစီရင်ြေံစာြို အတည်မပုရြည်။

( င ) မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီညီလာြေံ၏ ဆုံးမေတ်ြေျြ်အရ ဤဥပခေြို မပင်ဆင်ရန်ရှိပါြ
ဝန်ကြီးဌာနသို ့ တင်မပရြည်။
( စ ) အစည်းအခဝးအစီအစဉ်ပါ ြိစ္စရပ်ြျားြို ဆုံးမေတ်မြေင်း၊ အတည်မပုမြေင်း၊ ြှတ်တြ်း
တင်မြေင်းတို ့ မပုလုပ်ရြည်။
(ဆ)

ခြာင်စီြတင်မပသည့် အသင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ြူဝါေြျားြို အတည်မပုရြည်။

( ဇ ) မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီညီလာြေံြို သုံးနှစ်လျှင် တစ်ကြိြ် ြျင်းပရြည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ
ကြြ်ခမြေနီညီလာြေံတြ်ြေွင့်ရှိသူ၏ ငါးပုံတစ်ပုံြ ခတာင်းဆိုလျှင် မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီ
ညီလာြေံ အေူးအစည်းအခဝး ခြေါ်ယူြျင်းပရြည်။
( ဈ ) မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီညီလာြေံတြ်ြေွင့်ရှိသူ တစ်ဦးလျှင် ဆန္ဒြဲတစ်ြဲသာ ခပးြေွင့်ရှိသည်။

အြေန်း(၇)
ခြာင်စီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ြေွင့်ြျား
၂၃။

ခြာင်စီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ြေွင့်ြျားြှာ ခအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည်(ြ)

ခြာင်စီသည် အသင်း၏ အုပ်ြေျုပ်ခရးအေွဲ ့မေစ်သည်။

( ြေ ) အသင်း၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်ြျား ခအာင်မြင်စွာ ခဆာင်ရွြ်နိုင်ရန် လြ်းညွှန်ြှုမပုရြည်။
( ဂ ) အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ ့ြို ခရွ း ြေျယ် တင်ခမြှာြ်ရြည်။
(ဃ) ခြာင် စ ီ သ ည် အလု ပ ် အြှု ခဆာင် အေွ ဲ ဝ
့ င် ခနရာလစ် လ ပ် ပ ါြ အေွ ဲ ဝ
့ င် အ သစ် ြ ိ ု
သတ်ြှတ်ြေျြ်ြျားနှင့်အညီ ခရွးြေျယ်ခပးရြည်။
( င ) မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီညီလာြေံြ ြေျြှတ်ခပးခသာ ြူဝါေြျားြို အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ ့ြ
အခြာင်အေည်ခော်ခဆာင်ရွြ်ခရးအတွြ် လြ်းညွှန်ြှုမပုရြည်။
( စ ) လိုအပ်ပါြ လုပ်ငန်းခြာ်ြတီြျားြို ေွဲ ့စည်း၍ ယင်းတို ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားြို
သတ်ြှတ်မြေင်းနှင့် ကြီးကြပ်မြေင်းတို ့ြို ခဆာင်ရွြ်ရြည်။
(ဆ)

နှစ်စဉ် အရအသုံးြေန် ့ြှန်းခမြေ ခငွစာရင်းြို စိစစ်အတည်မပုရြည်။

( ဇ ) အသင်း၏ ေဏ္ဍာခရးစည်းြျဉ်းစည်းြြ်းြို အတည်မပုမြေင်း၊ မပင်ဆင်မြေင်း၊ စိစစ်
ဆုံးမေတ်မြေင်းတို ့ြို ခဆာင်ရွြ်ရြည်။
( ဈ ) အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ ့ြ တင်မပခသာ အသင်းပိုင်ခငွနှင့် ပစ္စည်းဆုံးရှုံးြှုအတွြ် သတ်ြှတ်
ေားသည့် ေဏ္ဍာခရးစည်းြျဉ်းစည်းြြ်းြျားနှင့်အညီ တန်ေိုးြို စာရင်းြှ ပယ်ေျြ်ြေွင့်
ရှိသည်။
(ည)

အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ ့ြ တင်မပခသာ အသင်းြ ဝယ်ယူြည့် သို ့ြဟုတ် ေုြေွဲခရာင်းြေျြည့်
ြခရွှ ြခမပာင်
့
းနိင
ု ်ခသာ ပစ္စည်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ဆုံးမေတ်ြှု မပုရြည်။

( ဋ ) အသင်းသားအမေစ်လြ်ြေံမြေင်း၊ မငင်းပယ်မြေင်း၊ အသင်းသားအမေစ်ြှ ေုတ်ပယ်မြေင်းနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ အမပီးအမပတ်ဆုံးမေတ်ြေွင့်ရှိသည်။
( ဌ ) ဂုဏ်ေူးခဆာင်အသင်းသားအမေစ် အသိအြှတ်မပုပိုင်ြေွင့်ရှိသည်။
( ဍ ) အသင်း၏ ဝန်ေြ်းေွဲ ့စည်းပုံြို အတည်မပုဆုံးမေတ်ြေွင့်ရှိသည်။
( ဎ ) ခြာင်စီအစည်းအခဝးြို အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိြ် ြျင်းပရြည်။ ခြာင်စီဝင်
သုံးပုံတစ်ပုံြ ခတာင်းဆိုလျှင် ခြာင်စီ အေူးအစည်းအခဝး ခြေါ်ယူြျင်းပရြည်။

(ဏ) အလုပ ်အြှုခဆာင် အေွ ဲ ့ြ တင်မပလာခသာ ခရွး ြေျယ်တင် ခမြှ ာြ်ခရးစည်း ြျဉ်း ြိ ု
အတည်မပုြေွင့်နှင့် မပင်ဆင်ြေွင့်ရှိသည်။
(တ) မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီသူနာမပုတပ်ေွဲ ့ြို အသင်း၏တစ်စိတ်တစ်ခေသအမေစ် ေွဲ ့စည်းမြေင်း
နှင့် ကြီးကြပ်အုပ်ြေျုပ်မြေင်းြိစ္စရပ်ြျားြို ခဆာင်ရွြ်ရြည်။
၂၄။

ခြာင်စသ
ီ ည် ဤဥပခေပါြိစ္စြျား အေခမြာြ်ခအာင်မြင်ခစရန် မပဋ္ဌာန်းလိုခသာ နည်းဥပခေြျားြို

ခရးဆွဲ၍ ဝန်ကြီးဌာနသို ့ တင်မပနိုင်သည်။
အြေန်း(၈)
အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ြေွင့်ြျား
၂၅။

အလုပ်အြှုခဆာင်အေွဲ ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ြေွင့်ြျားြှာ ခအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည်(ြ)

အသင်း၏ စီြံြေန် ့ြေွဲခရးလုပ်ငန်းြျားြို ခဆာင်ရွြ်ရြည်။

( ြေ ) ခြာင်စီ၏ လြ်းညွှန်ြေျြ်ြျားနှင့်အညီ အသင်းအဆင့်ဆင့်၏ လုပ်ငန်းခဆာင်ရွြ်ြှုြို
ကြီးကြပ်ရြည်။
( ဂ ) ခြာင်စီသို ့တင်မပြည့် အစည်းအခဝးအစီအစဉ်ြျားြို ခရးဆွဲအတည်မပုရြည်။
(ဃ)

နှစ်စဉ် အရအသုံးြေန် ့ြှန်းခမြေခငွစာရင်း ခရးဆွဲ၍ ခြာင်စီသို ့ တင်မပရြည်။

( င ) နှစ်စဉ်ေဏ္ဍာခရးအစီရင်ြေံစာနှင့် ခဆာင်ရွြ်ြေျြ်ြျားြို ခြာင်စီသို ့ တင်မပအစီရင်ြေံ
ရြည်။
( စ ) အသင်း၏ြိုယ်စား ခရွ ခမပာင်
့
းနိုင်ခသာပစ္စည်း၊ ြခရွ ့ြခမပာင်းနိုင်ခသာပစ္စည်းြျား
လြ်ြေံရယူမြေင်း၊ ငှားရြ်းမြေင်းတို ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်ြှတ်သည့်အတိုင်း ပဋိညာဉ်စာြေျုပ်
ြေျုပ်ဆိုြေွင့်ရှိသည်။
(ဆ)

အသင်းြ ဝယ်ယူရင်းနှီးေားခသာ ခငွခြေျးသြ်ခသြေံလြ်ြှတ်ြျားြို ခရွးနုတ်မြေင်း၊
ခရာင်းြေျမြေင်း၊ ဝယ်ယူမြေင်းတို ့ြို တာဝန်ယူခဆာင်ရွြ်ရြည်။

( ဇ ) အသင်းသားအြျိုးအစား၊ အသင်းဝင်ခကြး၊ နှစ်စဉ်ခကြးတို ့ြို ခြာင်စီ၏ သခော
တူညီြေျြ်မေင့် သတ်ြှတ်ရြည်။
( စျ ) လိုအပ်ပါြ လုပ်ငန်းခြာ်ြတီြျားြို ေွဲ ့စည်း၍ ယင်းတို ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားြို
သတ်ြှတ်မြေင်းနှင့် ကြီးကြပ်မြေင်းတို ့ြို ခဆာင်ရွြ်ရြည်။

(ည)

အသင်းြ ဝယ်ယူြည့် သို ့ြဟုတ် ခရာင်းြေျြည့် ြခရွှ ြခမပာင်
့
းနိင
ု ်ခသာ ပစ္စည်းြျား
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခြာင်စီ၏ သခောတူညီြေျြ်မေင့် ခဆာင်ရွြ်ရြည်။

( ဋ ) အသင်းပိုင်ခငွ သို ့ြဟုတ် ပစ္စည်းဆုံးရှုံးြှုအတွြ် ေဏ္ဍာခရး စည်းြျဉ်းစည်းြြ်းြျားတွင်
သတ်ြှတ်သည့်တန်ေိုးြို စာရင်းြှ ပယ်ေျြ်ရန် ခြာင်စီသို ့ တင်မပရြည်။
( ဌ ) လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းြျားတွင် စွြ်းစွြ်းတြံ ခဆာင်ရွြ်ြေဲ့သူြျားြို ဂုဏ်ေူးခဆာင်
တံဆိပ်နှင့် ဂုဏ်မပုလွှာြျားြို ြေျီးမြှင့်ြေွင့်ရှိသည်။ နိုင်ငံတြာအဆင့် ဂုဏ်ေူးခဆာင်
တံဆိပ်နှင့် ဂုဏ်မပုလွှာြျား ြေျီးမြှင့်နိုင်ခရးအတွြ် ခောြ်ြေံတင်မပြေွင့်ရှိသည်။
( ဍ ) တိုင်းခေသကြီး၊ မပည်နယ်၊ မပည်ခောင်စုနယ်ခမြ၊ ြေရိုင်ကြြ်ခမြေနီကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီနှင့်
မြို ့နယ်အသင်းြေွဲြျား ေွဲ ့စည်းမြေင်းနှင့် တာဝန်သတ်ြှတ်မြေင်းတို ့မပုနိုင်သည်။
( ဎ ) မပည်တွင်းမပည်ပရှိ ရည်ရွယ်ြေျြ်တူညီခသာအေွဲ ့အစည်းြျားနှင့် ဆြ်သွယ်ခဆာင်ရွြ်ြေွင့်
ရှိသည်။
(ဏ) အသင်းသားအမေစ် လြ်ြေံမြေင်း၊ မငင်းပယ်မြေင်း၊ အသင်းသားအမေစ်ြှ ေုတ်ပယ်မြေင်း
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆုံးမေတ်ြေွင့်ရှိသည်။
(တ) အသင်းဝင်နှင့် ကြြ်ခမြေနီသူနာမပု တပ်ေွဲ ့ဝင်တို ့ြို မပည်ပသို ့ ခစလွှတ်မြေင်း၊ မပည်ပြှ
ပုဂ္ဂိုလ်ြျားြို ေိတ်ခြေါ်မြေင်းတို ့ြို ခဆာင်ရွြ်ြေွင့်ရှိသည်။
(ေ)
၂၆။

ခရွးြေျယ်တင်ခမြှာြ်ခရးစည်းြျဉ်းြို ခရးဆွဲ၍ ခြာင်စီသို ့ တင်မပရြည်။

အလုပအ
် ြှုခဆာင်အေွဲ ့သည် တိုင်းခေသကြီး၊ မပည်နယ်၊ မပည်ခောင်စုနယ်ခမြ၊ ြေရိုင၊် မြို နယ်
့ ၊

တြ္က သိုလ်ခြာလိပ်ရှိ အသင်းအဆင့်ဆင့်ြျားအတွြ် နာယြြျား တင်ခမြှာြ်မြေင်းြို အတည်မပု
နိုင်သည်။
အြေန်း(၉)
ေဏ္ဍာခရးဆိုင်ရာ စီြံြေန် ့ြေွဲမြေင်း
၂၇။

ဝန်ကြီးဌာနသည် အသင်း၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်ြျားနှင့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ြျားအတွင်း လုပ်ငန်းြျား

အခြာင်အ ေည် ခော် ခဆာင် ရွ ြ်နိ ုင် ရန် သင့် ခလျာ် ခသာ ရန်ပ ုံ ခငွ လျာေားခပးနိ ုင် ခရးအတွြ ်
အစိုးရအေွဲ ့နှင့် ညှိနှိုင်းခဆာင်ရွြ်ရြည်။
၂၈။

အသင်းသည် ခရွှ ခမပာင်
့
းနိုင်ခသာပစ္စည်းနှင့် ြခရွှ ြခမပာင်
့
းနိင
ု ်ခသာပစ္စည်းြျားြို လြ်ဝယ်

ရယူမြေင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မြေင်းနှင့် သင့်ခလျာ်သလို စီြံခဆာင်ရွြ်မြေင်း မပုနိုင်သည်။

၂၉။

အသင်းသည် ခောြ်ပံ့ခငွနှင့် အြူအညီြျားြို မပည်တွင်း မပည်ပအစိုးရအေွဲ ့ြျားေံြှမေစ်ခစ၊

ပုဂ္ဂလိြ သို ့ြဟုတ် အေွဲ ့အစည်းြျားေံြှမေစ်ခစ၊ တစ်ဦးြေျင်းေံြှမေစ်ခစ လြ်ြေံ၍ သတ်ြှတ်ြေျြ်ြျား
နှင့်အညီ သုံးစွဲြေွင့်ရှိသည်။
၃၀။

အသင်းသည် ယင်း၏ဝန်ေြ်းြျားအတွြ် သို ့ြဟုတ် လုပ်ငန်းတစ်ြေုြေုအတွြ် သီးသန် ့ရန်ပုံခငွ၊

အာြြေံရန်ပုံခငွ သို ့ြဟုတ် အမြေားရန်ပုံခငွြျားြို ေူခောင်မြေင်းနှင့် စီြံြေန် ့ြေွဲမြေင်းမပုနိုင်သည်။
၃၁။

အသင်းသည် အိြ်မြေံခမြြျားအပါအဝင် အသင်း၏ဥပခေနှင့်အညီ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းြျားနှင့် ရန်ပုံခငွ

ရှာခေွခရးလုပ်ငန်းြျားြှ ဝင်ခငွြျားအခပါ်တွင် အြေွန်အခြာြ်ြျား စည်းကြပ်မြေင်းြှ ြင်းလွတ်ြေွင့်
ရရှိရန် ဝန်ကြီးဌာနြှတစ်ဆင့် သြ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသို ့ ခလျှာြ်ေားနိုင်သည်။
၃၂။

အသင်းသည် ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အေွဲ ့အစည်းတို ့၏ လှူေါန်းခငွနှင့် ပစ္စည်းြျားအခပါ် အြေွန်ြင်းလွတ်ြေွင့်

ရရှိခစရန် ဝန်ကြီးဌာနြှတစ်ဆင့် သြ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသို ့ ခလျှာြ်ေားနိုင်သည်။
၃၃။

အသင်းသည် အသင်းပိုင်ပစ္စည်းြျား၊ ရန်ပုံခငွြျား၊ ေဏ္ဍာခငွသုံးစွဲခရးဆိုင်ရာ ြိစ္စရပ်ြျား

နှင့် လုပ်ငန်းခဆာင်ရွြ်ြေျြ်ြျားအတွြ် သတ်ြှတ်ေားသည့် ေဏ္ဍာခရးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ခဆးခရးဆိုင်ရာ
စည်းြျဉ်းစည်းြြ်းြျားနှင့်အညီ နှစ်စဉ် စာရင်းစစ်ခဆးမြေင်းြို ြေံယူရြည်။
အြေန်း(၁၀)
အသင်း၏အြှတ်အသား၊ အလံနှင့် ရုံးတံဆိပ်
၃၄။

အသင်းသည် ဂျီနီဗာသခောတူညီြေျြ်ြျားနှင့် ယင်းတို ့၏ ခနာြ်ဆြ်တွဲ သခောတူညီြေျြ်ြျား၊

အမပည်မပည် ဆိ ုင် ရာ ကြြ် ခမြေနီနှ င့် လမြေြ်းနီညီ လာြေံ ြ အတည်မပုသည့် အြျိုးသားအသင်းြျား
ကြြ်ခမြေနီ အြှတ်အသား အသုံးမပုမြေင်းဆိုင်ရာ မပဋ္ဌာန်းြေျြ်ြျား၊ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ကြြ်ခမြေနီနှင့်
လမြေြ် းနီ ညီ လာြေံြ ြေျြှတ်ေားခသာ ရည် ရွ ယ် ြေျြ်အ ားလုံ းအတွ ြ် အတည်မပုသည် ့ ခအာြ် ပါ
ကြြ်ခမြေနီအြှတ်အသားြို အသင်းြ သုံးစွဲြေွင့်ရှိသည် -

၃၅။

အသင်းသည်ခအာြ်တွင်ခော်မပေားသည့်အတိုင်း အမေူခရာင်ခနာြ်ြေံခပါ်တွင် ကြြ်ခမြေနီ

အြှတ်အသားနှင့်အတူ မြေခသေ့နှစ်ခြာင် ခြျာြေျင်းြပ်လျြ် ပါဝင်မပီး မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီ အသင်းဟု
မြန်ြာစာမေင့် ခရးသားေားသည့် အြှတ်တံဆိပ်ြို အသင်း၏ြိုယ်ပိုင်အြှတ်တံဆိပ်၊ ရုံးတံဆိပ်နှင့်
အလံတို ့တွင် အသုံးမပုြေွင့်ရှိမပီး ယင်းအြှတ်တံဆိပ်သည် အသင်း၏ ြူပိုင်မေစ်သည် -

၃၆။

အသင်းသည် လုပ်ငန်းြျားခဆာင်ရွြ်ရာတွင် ခအာြ်ပါအြှတ်တံဆိပ်ြို အသုံးမပုရြည် -

အြေန်း(၁၁)
အခေွခေွ
၃၇။

၁၉၅၉ ြေုနှစ်၊ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီအသင်း အြ်ဥပခေအရ ေွဲ ့စည်းေားသည့် ခြာင်စီသည်

ဤဥပခေအရေွဲ ့စည်းသည့် ခြာင်စီြို ေွဲ ့စည်းရန်အလို ့ငှာ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီညီလာြေံြို ဤဥပခေ
မပဋ္ဌာန်းမပီး တစ်နှစ်အတွင်း ခြေါ်ယူြျင်းပရြည်။
၃၈။

အသင်းသည် ၁၉၅၉ ြေုနှစ်၊ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီအသင်း အြ်ဥပခေအရ ေွဲ ့စည်းြေဲ့ခသာ

ခြာင်စီပိုင် ရန်ပုံခငွြျားြိုလည်းခြာင်း၊ ခရွှခမပာင်
့
းနိုင်ခသာပစ္စည်းနှင့်ြခရွှြခမပာင်
့
းနိုင်ခသာပစ္စည်းြျားြို
လည်းခြာင်း၊ ယင်းခြာင်စီ၏ခဆာင်ရွြ်မပီး လုပ်ငန်းြျားနှင့် ခဆာင်ရွြ်ဆဲလုပ်ငန်းြျားြိုလည်းခြာင်း၊
ရပိုင်ြေွင့်နှင့် ခပးရန်တာဝန်ြျားြို လည်းခြာင်း အသီးသီး ဆြ်ြေံရြည်။
၃၉။

၁၉၅၉ ြေုနှစ်၊ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီအသင်း အြ်ဥပခေအရ ေုတ်မပန်ေားခသာ နည်းဥပခေ၊

စည်းြျဉ်းနှင့် စည်းြြ်းြျား၊ အြိန် ့ခကြာ်မငာစာ၊ အြိန် ့၊ ညွှန်ကြားြေျြ်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျားြို
ဤဥပခေနှင့် ြဆန် ့ြျင်သခရွ ့ ဆြ်လြ်ြျင့်သုံးနိုင်သည်။

၄၀။

(ြ)

ဝန်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပခေြျား၊ စည်းြျဉ်းနှင့် စည်းြြ်းြျားြို မပည်ခောင်စု
အစိုးရအေွဲ ့၏ သခောတူညီြေျြ်မေင့် ေုတ်မပန်နိုင်သည်။

( ြေ )

ဤဥပခေပါလုပ်ငန်းြျားြို အခြာင်အေည်ခော်ခဆာင်ရွြ်ရန်အလို ့ငှာ အသင်းသည်
အြိန် ့ခကြာ်မငာစာ၊ အြိန် ့၊ ညွှန်ကြားြေျြ်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျားြို ေုတ်မပန်နိုင်
သည်။

၄၁။

၁၉၅၉ ြေုနှစ်၊ မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီအသင်း အြ်ဥပခေ (၁၉၅၉ ြေုနှစ်၊ အြ်ဥပခေအြှတ် ၂၅) ြို

ဤဥပခေမေင့် ရုပ်သိြ်းလိုြ်သည်။

မပည်ခောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံခတာ် ေွဲ ့စည်းပုံအခမြေြေံဥပခေအရ ြျွန်ုပ်လြ်ြှတ်ခရးေိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံခတာ်သြ္မတ
မပည်ခောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံခတာ်

