
မြန်ြာနိုင်ငံတြံကြီးြျားဆိုင်ရာအြျိုးသားကြာ်ြတီဥပကေ 

( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မပည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ် ဥပကေအြှတ်  ၄၁။) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပေြဝါဆိုလမပည့်ကြျာ်   ၁၃  ရြ် 

( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ    ၁၄   ရြ် ) 

မပည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်သည် ဤဥပကေြုိ မပဋ္ဌာန်းလုိြ်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အြည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ကော်မပချြ် 

၁။ ဤဥပကေြုိ မြန်ြာနုိင်ငံတြံကြီးြျားဆုိင်ရာအြျိုးသားကြာ်ြတီဥပကေဟု ကခါ်တွင်ကစရြည်။ 

၂။ ဤဥပကေတွင်ပါရိှကသာ ကအာြ်ပါစြားရပ်ြျားသည် ကော်မပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သြ်ကရာြ် ကစရြည်- 

(ြ)  ကြာ်ြတီ ဆုိသည်ြှာ မြန်ြာနုိင်ငံတြံကြီးြျားဆုိင်ရာ အြျို းသားကြာ်ြတီ  ြုိဆုိသည်။ 

( ခ ) တြံကြီးြျား ဆုိသည်ြှာ အမြင့် ၁၅ ြီတာနှင့်အေြ် သိုြ့ဟုတ် အမြင့် ၅ ြီတာြှ ၁၅ 

ြီတာအေိရိှ၍ ကရေုေည်ပြာဏ ၃ သန်း ြုဗြီတာနှင့်အေြ် သိုကလှာင်နိုင်ကသာ 

ကမြသားတြံ၊ ကြျာြ်မေည့်တြံ၊ ြွန်ြရစ်တြံြျားြုိ ဆိုသည်။ 

( ဂ ) အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ တြံကြီးြျားကြာ်ြရငှ် ဆိုသည်ြှာ ၁၉၂၈ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လတွင် 

မပင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို ၌့ ဌာနချုပ်ရံုးြို ေွဲ စ့ည်းတည်ကောင်၍ ကရကလှာင်တြံြျားနှင့် ဆြ်စပ် 

ကရအားအကဆာြ်အအံုြျား လံုမခုံ စိတ်ချရြှု၊ စီးပွားကရးတွြ်ကမခြုိြ်ြှု ရိှကစရန် တည်ကဆာြ်ကရး၊ 

ပတ်ဝန်းြျင်ေိန်းသိြ်းကရး၊ လူြှုဘဝ စဉ်ဆြ်ြမပတ် ေံွ ့မေိ းုတုိးတြ်ကရး တုိြုိ့ 

မေစ်တည်ကပါ်ကပါြ်ကစနုိင်ြည့် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ အကတွအ့ကြုံ ြျား 

နီှးကနှာေလှယ်ကရးနှင့် စံနှုန်းြျားသတ်ြှတ်ရာတွင် ြျွြ်းြျင်ြှုကပးကသာ အေဲွအ့စည်းြို 

ဆိုသည်။ 

(ဃ) ကေသတွင်းအေဲွခဲွ့ြျား ဆုိသည်ြှာ မြန်ြာနုိင်ငံတွင် အနည်းဆံုး ကြာ်ြတီအေဲွဝ့င် ၁၅ ဦး 

ရှိကသာကေသြျားတွင် ေွဲ စ့ည်းေားသည့် အေွဲ ခဲွ့ြျားြို ဆိုသည်။ 

( င ) နည်းပညာဆုိင်ရာအေဲွခဲွ့ြျား ဆုိသည်ြှာ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာတြံကြီးြျားကြာ်ြရှင်၏ 

နည်းပညာဆိုင်ရာ အေွဲ ခဲွ့ြျားြိုအကမခခံ၍ ဘာသာရပ်အလုိြ်စုစည်းြာ လုိအပ်ချြ် နှင့်အညီ 

ကြာ်ြတီြေွဲ စ့ည်းေားကသာ အေွဲ ခ့ွဲြျားြုိ ဆိုသည်။ 

( စ ) ဝန်ကြီးဌာန ဆုိသည်ြှာ မပည်ကောင်စုအစိုးရ လယ်ယာစိုြ်ပျိုးကရးနှင့် ဆည်ကမြာင်း 

ဝန်ကြီးဌာနြို ဆုိသည်။  

(ဆ) ဥြ္က ဋ္ဌ ဆုိသည်ြှာ ကြာ်ြတီဝင်ြျားြ ကရွးချယ်တာဝန်ကပးအပ်ကသာ အလုပ်အြှုကဆာင် 

ကြာ်ြတီ၏ ဥြ္က ဋ္ဌြို ဆုိသည်။ 

( ဇ ) အတွင်းကရးြှူးြျားအေွဲ  ့ ဆိုသည်ြှာ သတင်းအချြ်အလြ်ြျား ရယူစိစစ်မခင်း 

လုပ်ငန်းနှင့် ကြာ်ြတီရံုးလုပ်ငန်းြို ဦးစီးကဆာင်ရွြ်ကသာ အမြဲတြ်းအေွဲ အ့စည်းြို 

ဆိုသည်။ 
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အခန်း(၂) 

ေွဲ စ့ည်းမခင်းဆိုင်ရာအကမခခံြူြျားနှင့် ရည်ရွယ်ချြ်ြျား 

၃။ ကြာ်ြတီ၏ ေွဲ စ့ည်းမခင်းဆိုင်ရာ အကမခခံြူြျားြှာ ကအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည်- 

(ြ) မြန်ြာနိုင်ငံတြံကြီးြျားဆိုင်ရာ အြျိုးသားကြာ်ြတီသည် တြံကြီးြျား၏ ေွံ ့မေိုး 

တိုးတြ်ြှုနှင့်ဆြ်စပ်သည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ြျားတွင် စိတ်ပါဝင်စား၍ တြ်ကြစွာ 

ပါဝင်ကဆာင်ရွြ်လုိကသာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း သုိြ့ဟုတ် အေဲွအ့စည်းြျားစသည်တုိြုိ့ 

စုစည်းေားကသာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာအေွဲ အ့စည်း မေစ်သည်။   

( ခ ) တြံကြီးြျားတည်ကဆာြ်မခင်းလုပ်ငန်းနှင် ့ စပ်လျဉ်း၍ ကလ့လာမခင်း၊ စီြံမခင်း၊ 

စူးစြ်းမခင်း၊ ေီဇိုင်းပုံစံကရးဆွဲမခင်း၊ တည်ကဆာြ်မခင်း၊ တည်ကဆာြ်မပီးတြံကြီးြျား 

ေိန်းသိြ်းလည်ပတ်မခင်းနှင် ့ စီြံခန်ခ့ ွဲမခင်း၊ စြ်ယန္တရား၊ ယာဉ်နှင် ့ စြ်ပစ္စည်း 

ြိရိယာြျားေုတ်လုပ်မခင်း၊ တည်ကဆာြ်ကရးပစ္စည်းြျား ေုတ်လုပ်မခင်း၊ နည်းပညာ 

အချြ်အလြ်ြျားေလှယ်မခင်းနှင့် ပစ္စည်းြိရိယာြျား ေုတ်လုပ်မခင်း၊ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းြျင် ေိန်းသိြ်းကစာင့်ကရှာြ်မခင်းနှင် ့ တြံကြီးြျားနှင့်သြ်ဆိုင်သည့် 

စီးပွားကရးလုပ်ငန်းအပါအဝင် အမခားလုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် သတ်ြှတ်ချြ်ြျားနှင့်အညီ 

ပါဝင်ကဆာင်ရွြ်ကနသည့် လူပုဂ္ဂ ိုလ်တစ်ဦးချင်း သိုြ့ဟုတ် အေွဲ အ့စည်းြျားြို 

ကြာ်ြတီအေွဲ ဝ့င်ြျားမေင့် အကမခခံ၍ ေဲွ စ့ည်းရြည်။  

( ဂ ) ကြာ်ြတီြုိ လွတ်လပ်၍ ြုိယ်ပုိင်ရပ်တည်နုိင်ကသာ အကမခခံြူြျားနှင့်အညီ တည်ကောင် ရြည်။ 

၄။ ကြာ်ြတီ၏ရည်ရွယ်ချြ်ြျားြှာ ကအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည်- 

(ြ) ကြာ်ြတီအေွဲ ဝ့င်ြျားသည် တြံကြီးြျား၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တ ရားြျားြို 

သရိှိနားလည်ကစရန်၊ 

( ခ ) ကြာ်ြတီအေွဲ ဝ့င်ြျား၏ စိတ်အားေြ်သန်ြှုနှင့် ခံယူချြ်ြို မြှင့်တင်ကပးရန်၊ 

( ဂ ) ကြာ်ြတီအေဲွဝ့င်ြျားအချင်းချင်း တြံကြီးြျားဆုိင်ရာ သတင်းအချြ်အလြ်ြျားနှင့် ြိြိတို၏့ 

လုပ်ငန်းအကတွ အ့ကြုံြျားြိုေလှယ်မပီး ပညာရပ်ဆိုင်ရာြျွြ်းြျင်ြှုြို မြှင့်တင်ကပးရန်၊ 

(ဃ) တြံကြီးြျားဆုိင်ရာ စီးပွားကရးနှင့် လူြှုကရး အြျိုးတရားြျားြုိ စိစစ်သံုးသပ်ရာတွင် 

အတိုင်ပင်ခံ ပညာရငှ်ြျားအမေစ် ကဆာင်ရွြ်ကပးနုိင်ရန်၊ 

( င ) မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တည်ကဆာြ်မပီး၊ တည်ကဆာြ်ဆဲနှင့် တည်ကဆာြ်ရန် ရှိသည့် 

တြံကြီးြျား၏ လံုမခုံ စိတ်ချရြှု၊ ခုိင်ခ့ံတည်မငိြ်ြှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းြျင်၊ စီးပွားကရးနှင့် 

လူြှုကရးပတ်ဝန်းြျင်တိုအ့ကပါ် အြျိုးသြ်ကရာြ်ြှု၊ စွြ်းရည်မြင့်ြားတိုးတြ်ြှု၊ 

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆုိင်ရာ ပူးကပါင်းကဆာင်ရွြ်ြှုနှင့် ရင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုဆုိင်ရာ ြိစ္စရပ်ြျား အတွြ် 

ြျယ်မပန်စွ့ာ ကဆွးကနွးညှိနှိုင်းကဆာင်ရွြ်ရန်၊ 

( စ ) တည်ဆဲဥပကေ၊ နည်းဥပကေြျားပါ မပဋ္ဌာန်းချြ်ြျားနှင့် နုိင်ငံတြာဥပကေြျားနှင့်အညီ 

နုိင်ငံတွင်း၊ ကေသတွင်းအပါအဝင် အမပည်မပည်ဆုိင်ရာ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကြာ်ြရှင်ြျား 

နှင့်ပူးကပါင်း ဆြ်သွယ်ကဆာင်ရွြ်ရန်။ 

အခန်း (၃) 

ကြာ်ြတီေွဲ စ့ည်းမခင်း 
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၅။ မပည်ကောင်စုအစုိးရအေဲွသ့ည် ခုနစ်ဦးေြ်ြပုိကသာ ကြာ်ြတီ၏နာယြအေဲွြုိ့ ကအာြ်ပါအတုိင်း 

ေွဲ စ့ည်းရြည်- 

(ြ) မပည်ကောင်စုဝန်ကြီး 

လယ်ယာစိုြ်ပျိုးကရးနှင့် ဆည်ကမြာင်းဝန်ကြီးဌာန၊  

( ခ ) ေုတိယဝန်ကြီး 

လယ်ယာစိုြ်ပျိုးကရးနှင့် ဆည်ကမြာင်းဝန်ကြီးဌာန၊  

( ဂ ) ေုတိယဝန်ကြီး 

လျှပ်စစ်စွြ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊  

(ဃ) ဝါရင့်ပညာရငှ်ြျား။ 

၆။ နာယြအေဲွသ့ည် - 

(ြ) ကြာ်ြတီ၏ ပေြအကြိြ် အကေွကေွညီလာခံြုိ သတ်ြှတ်ချြ်ြျားနှင့်အညီ ြျင်းပ ရြည်။ 

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (ြ) အရ ြျင်းပသည့် အကေွကေွညီလာခံတွင် စုစုကပါင်းအေွဲ ဝ့င် ၄၅ ဦး 

ေြ်ြပိုကသာ ဦးကရမေင့် ကြာ်ြတီြုိ ေွဲ စ့ည်းရြည်။ 

၇။ ကြာ်ြတီဝင်ြျားသည် ြိြိတုိက့ြာ်ြတီဝင်ြျားေဲြှ နုိင်င့ံဝန်ေြ်းြျားအပါအဝင် အလုပ်အြှုကဆာင် 

ကြာ်ြတီြို စုစုကပါင်း အေဲွ ဝ့င် ၁၅ ဦးမေင့် ကအာြ်ပါအတိုင်း ကရးွကြာြ်တင်ကမြှာြ်ရြည် -  

(ြ) ဥြ္က ဋ္ဌ  ၁ ဦး 

( ခ ) ေုတိယဥြ္က ဋ္ဌ  ၂ ဦး 

( ဂ ) အတွင်းကရးြှူး  ၁ ဦး 

(ဃ) တွဲေြ်အတွင်းကရးြှူး  ၂ ဦး 

( င ) ဘဏ္ဍာကရးြှူး  ၁ ဦး 

( စ ) စာရင်းစစ်  ၁ ဦး 

(ဆ) အလုပ်အြှုကဆာင်အေွဲ ဝ့င်  ၇ ဦး။ 

၈။ နာယြအေဲွသ့ည် ကြာ်ြတီနှင့် အလုပ်အြှုကဆာင်ကြာ်ြတီတုိြုိ့ လုိအပ်ကသာ လြ်းညွှန်ြှုြျား 

မပုလုပ်ကဆာင်ရွြ်ခွင့်ရိှသည်။ 

၉။ ကြာ်ြတီသည် ကြာ်ြတီ၏ေွဲ စ့ည်းပုံြို အကေွကေွညီလာခံ၏ အတည်မပုချြ်မေင့် မပင်ဆင် 

မေည့်စွြ်ခွင့် ရှိသည်။  

၁၀။ ကြာ်ြတီ၏ အကေွကေွညီလာခံြို နှစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိြ်ြျင်းပ၍ ကြာ်ြတီအသစ်ြို 

ေွဲ စ့ည်းရြည်။ 

၁၁။ ကြာ်ြတီသည် ကအာြ်ပါလုပ်ငန်းြျားအကပါ် တာဝန်ခံရြည် - 

(ြ)  အကေွကေွညီလာခံအစည်းအကဝး၏ ဆုံးမေတ်ချြ်ြျားြို ကြာ်ြတီ၏ ေွဲ စ့ည်းပုံ 

စည်းြျဉ်းြျားနှင့်အညီ အကြာင်အေည်ကော်မခင်း၊ 

( ခ ) လုပ်ငန်းအစီအစဉ်၊ ရသံုးြှန်းကမခကငွစာရင်း၊ ကြာ်ြတီ၏ေဲွစ့ည်းပံုတုိြုိ့ အဆံုးအမေတ် မပုမခင်း၊ 
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( ဂ ) အလုပ်အြှုကဆာင်ကြာ်ြတီဝင် ၁၅ ဦးြုိ ကရးွချယ်မခင်း။ 

၁၂။ ကြာ်ြတီရုံးြှ ေုတ်မပန်မေန်က့ဝသည့် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မေန်က့ဝစာြျားနှင့် 

ြဂ္ဂဇင်းြျားသည် ကြာ်ြတီ၏ တရားဝင်ေုတ်မပန်ချြ်ဟု ြှတ်ယူရြည်။ ကြာ်ြတီသည် ြိြိ၏ 

ြုိယ်ပုိင်အြှတ်တံဆိပ်နှင့် တံဆိပ်တံုးတုိြုိ့ သံုးစဲွခွင့်ရိှမပီး ပံုကသပုိင်ပစ္စည်းြျား၊ မပည်တွင်းသံုးကငွနှင့် 

နိုင်ငံမခားကငွဘဏ်စာရင်းြျား ေူကောင်ေားရှိနိုင်သည်။  

အခန်း (၄) 

အေွဲ ခ့ွဲြျား ေွဲ စ့ည်းမခင်း 

၁၃။ အလုပ်အြှုကဆာင်ကြာ်ြတီသည် ကအာြ်ပါအေွဲ ခဲွ့ြျားြို ေဲွ စ့ည်းကပးရြည်- 

(ြ)  ကေသတွင်းအေွဲ ခဲွ့ြျား၊  

( ခ ) နည်းပညာဆိုင်ရာအေွဲ ခဲွ့ြျား။  

၁၄။ ကေသတွင်းအေွဲ ခ့ွ ဲြျားြို အနည်းဆုံး တင်းမပည့်အေွဲ ဝ့င် ၁၅ ဦး ရှိကသာ ကေသြျားတွင် 

ေဲွစ့ည်းနုိင်သည်။ အေဲွခဲွ့၏အစည်းအကဝးြုိ တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆံုးတစ်ကြိြ်ြျင်းပမပီး ကအာြ်ပါတုိြုိ့ 

ကဆာင်ရြွ်ရြည် - 

(ြ)  အေွဲ ခ့ွဲ၏ ကဆာင်ရွြ်ြည့်လုပ်ငန်းြျား သတ်ြှတ်မခင်းနှင့် လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာြို 

ကဆွးကနွးအတည်မပုမခင်း၊ 

( ခ ) ကြာ်ြတီ၏ အစီရင်ခံစာြျားြုိ ကဆွးကနွးမခင်းနှင့် ကြာ်ြတီသုိ ့အစီရင်ခံစာတင်သွင်းမခင်း၊ 

( ဂ ) အကေွကေွညီလာခံ အစည်းအကဝးတွင်ပါဝင်ရန် ြိုယ်စားလှယ်ြျားသတ်ြှတ် 

ကရးွချယ်မခင်းနှင့် အေွဲ ခဲွ့အြှုကဆာင်အေွဲ ဝ့င်ြျားြုိ ကရးွချယ်တာဝန်ကပးအပ်မခင်း၊ 

(ဃ) အေွဲ ခဲွ့အြှုကဆာင်အေွဲ ဝ့င် အကရအတွြ်ြို သတ်ြှတ်ဆုံးမေတ်မခင်း။ 

၁၅။ နည်းပညာဆုိင်ရာအေဲွခဲွ့ြျားြုိ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာတြံကြီးြျားကြာ်ြရှင်၏ နည်းပညာဆုိင်ရာ 

အေဲွြ့ျားြုိအကမခခံ၍ ဘာသာရပ်အလုိြ်စုစည်းြာ လုိအပ်ချြ်နှင့်အညီ ေဲွစ့ည်းနုိင်သည်။ အေဲွခဲွ့ြျားသည် 

ြိြိတုိဆ့ြ်စပ်ရာ ဘာသာရပ်အလုိြ် အေဲွခဲွ့ဝင်ြျားြုိစုစည်း၍ ြိြိတုိအ့ေဲွခဲွ့အလုိြ် ကဆာင်ရွြ်ြည့် 

လုပ်ငန်းြျားသတ်ြှတ်မခင်း၊ အစည်းအကဝးြျင်းပမခင်း၊ ကဆာင်ရွြ်ချြ်၊ ကဆွးကနွးချြ်ြျားနငှ့် 

စပ်လျဉ်း၍ ကြာ်ြတီသုိ ့တင်မပကဆာင်ရွြ်ရြည်။ 

၁၆။ အလုပ်အြှုကဆာင်ကြာ်ြတီသည် ကြာ်ြတီလုပ်ငန်းြျားြို အကောြ်အြူမပုရန် - 

(ြ) အလုပ်အြှုကဆာင်ကြာ်ြတီ အတွင်းကရးြှူး၊ တဲွေြ်အတွင်းကရးြှူးနှင့် အလုပ်အြှုကဆာင် 

ကြာ်ြတီြ တာဝန်ကပးအပ်ကသာအေဲွြ့ျားြှ အေဲွဝ့င်ြျားပါဝင်ကစလျြ် အတွင်းကရးြှူးြျား အေွဲ ြ့ို 

ေွဲ စ့ည်းရြည်။  

( ခ ) တြံကြီးြျားနှင့်သြ်ဆိုင်သည့် လုိအပ်ကသာ အေူးအေွဲ ြ့ျားြုိ သတ်ြှတ်ချြ်ြျား နှင့်အညီ 

ေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။ 

အခန်း (၅) 
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ကြာ်ြတီ၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျား 

၁၇။ ကြာ်ြတီ၏ တာဝန်ြျားြှာ ကအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည်- 

(ြ)  တြံကြီးြျား တည်ကဆာြ်၍ အသံုးချရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းြျင် ကရရှည်တည်တ့ံကရး၊ 

ကဘးြင်းလုံမခုံ စိတ်ချကစကရးနှင် ့ စွြ်းကဆာင်ရည်မြင့်ြားကသာ ရင်းနှ ီးမြှုပ်နှံြှု  

မေစ်ကစကရးအတွြ် အေဲွဝ့င်ြျား၏ အသိအမြင်ြျားြုိ မြှင့်တင်ကပးမခင်း၊ ေန်တီးနုိင်စွြ်း 

နှင့်စိတ်အားေြ်သန်ြှုတိုြ့ို တိုြ်တွန်းအားကပးမခင်း၊ 

( ခ ) အရည်အကသွးမြင့်ြားကသာ တြံကြီးြျား ေံွ ့မေိုးတုိးတြ်လာကစကရးအတွြ် ပါဝင်ကြကသာ 

လူစ့ွြ်းအားအရင်းအမြစ်ြျားြို ကလ့ြျင့်ပညာကပးမခင်းနှင့် လုပ်ငန်းစွြ်းရည်အဆင့် 

တိုးတြ်မြင့်ြားကစရန် ြူညီကဆာင်ရွြ်ကပးမခင်း၊ တိုြ်တွန်းအားကပးမခင်း၊ 

( ဂ ) နုိင်ငံကတာ်ြ တည်ကဆာြ်ဆဲ၊ တည်ကဆာြ်ြည့် တြံကြီး စီြံြိန်းြျားြုိ ကြာ်ြတီ၏ 

တာဝန်နှင် ့လုပ်ပိ ုင်ခွင် ့အရ စူးစြ်းကလ့လာြှုအပိုင်း၊ ေီဇိ ုင်းစနစ်ချြှတ်ြှုအပိုင်း၊ 

အကသးစိတ် ေီဇုိင်းပံုစံေုတ်လုပ်ြှုအပုိင်း၊ တည်ကဆာြ်အကြာင်အေည်ကော်ြှုအပုိင်း တိုြ့ို 

စိစစ်မခင်း၊ ကောြ်ခံအကြံမပုချြ်ကပးမခင်း၊ 

(ဃ) နုိင်ငံကတာ်၏ တည်ကဆာြ်မပီး တြံကြီးစီြံြိန်းြျားြုိ ကြာ်ြတီြ ကြ့ံခုိင်ြှုစစ်ကဆးမခင်း 

ဆြ်စပ်လုပ်ငန်းြျားနှင် ့ ကရအားအကဆာြ်အအုံြျားအား လည်ပတ်အသုံးချြှု၊  

ေိန်းသြိ်းေားရှိြှုတိုြ့ို စစ်ကဆးမခင်း၊ အကြံမပုကောြ်ခံချြ်ကပးမခင်း၊ 

( င ) တြံကြီးြျား၏ ေွံ မ့ေိုးြှုနှင့်ဆြ်နွယ်ကသာ သိပ္ပံနှင် ့နည်းပညာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ 

အသိပညာဗဟုသုတြျား အသိကပးမေန်မ့ေူးမခင်း၊ 

( စ ) လုပ်ေံုးလုပ်နည်းမပဋ္ဌာန်းချြ်ြျား၊ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာြျင့်ဝတ်ြျား၊ စံချိန်စံညွှန်း 

ြျားနှင့်အညီ တြံကြီးြျားြုိကလ့လာစိစစ်မခင်း၊ တည်ကဆာြ်မခင်း၊ နည်းဗျူဟာြျား 

ချြှတ်မခင်း၊ ဆြ်စပ်စီြံခန်ခဲွ့မခင်းနှင့် အသံုးမပုမခင်းတုိ ့ ကဆာင်ရွြ်ရာတွင် လုိအပ်သည့် 

အကောြ်အပံ့ြျားကပးမခင်း၊ တြံကြီးြျားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းြျား ကဆာင်ရွြ်ကနသည့် ဌာန၊ 

အေဲွအ့စည်းအသီးသီးသုိ ့ သကဘာေားြှတ်ချြ်ြျား မေန်က့ဝကပးမခင်း၊ ကြာ်ြတီ၏ 

ကလ့လာသုံးသပ်ချြ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညိှနှိုင်းတိုင်ပင် အကြံမပုကဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

(ဆ) ကြာ်ြတီသည် ကရအရင်းအမြစ်ြျား ေုတ်နုတ်အသုံးချြှုဆိုင်ရာ အမခားဆြ်စပ်  

အေဲွအ့စည်းြျားနှင့် ကပါင်းစည်းညိှနှိုင်း၍ တြံကြီးြျားြုိ တည်ကဆာြ် အကြာင်အေည် 

ကော်ကဆာင်ရွြ်ရာတွင် ပူးကပါင်းတာဝန်ယူကဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

( ဇ ) သြ်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအေဲွအ့စည်းြှတစ်ဆင့် အမပည်မပည်ဆုိင်ရာ တြံကြီးြျား 

ကြာ်ြရှင် နိုင်ငံတြာအေွဲ အ့စည်းြျားနှင့် ဆြ်ဆံကဆာင်ရွြ်ြှုြျားြို တိုးမြှင် ့  

ကဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

( ဈ ) ကြာ်ြတီအေဲွဝ့င်မေစ်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့် အေဲွအ့စည်းြျား၏ ပညာရပ်ပုိင်း 

ြျွြ်းြျင်ြှုဆိုင်ရာ အခွင့်အကရးြျားြို ဥပကေနှင့်အညီ အြာအြွယ်ကပးမခင်း။ 

၁၈။ ကြာ်ြတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားြှာ ကအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည် - 
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(ြ)  နုိင်ငံကတာ်ြှ တြံကြီးြျားေံွ ့မေိုးတုိးတြ်ြှုအတွြ် ြူဝါေြျား၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ြျား၊ 

စီြံြိန်းြျား ချြှတ်ကဆာင်ရွြ်ရာတွင် လုိအပ်သည့်ရှင်းလင်းချြ်နှင့် သကဘာေား 

ြှတ်ချြ်တုိြုိ့ သြ်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအေဲွအ့စည်းြျားြှတစ်ဆင့် တင်မပမခင်းမေင့် 

နုိင်ငံကတာ်၏ လူြှုစီးပွားကရး ေံွ ့မေိုးတုိးတြ်ြှုဆုိင်ရာရည်ြှန်းချြ်ြျား ကပါြ်ကမြာြ် 

ကအာင်မြင်ရန် ပ့ံပိုးကဆာင်ရွြ်ကပးမခင်း၊  

( ခ )  နိုင်ငံကတာ်အတွင်း တည်ကဆာြ်ဆဲ၊ တည်ကဆာြ်ြည့် တြံကြီးစီြံြိန်းြျားြို 

ကြာ်ြတီ၏ တာဝန်အရလည်းကြာင်း၊ အေူးလုိအပ်ချြ် အကမခအကနအရလည်းကြာင်း 

အတိုင်ပင်ခံအမေစ်ကဆာင်ရွြ်မခင်း၊ ဆန်းစစ်ကဝေန်မခင်း၊ မပန်လည်သုံးသပ်မခင်း၊  

နည်းပညာဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်အကြံမပုမခင်းတိုတ့ွင် ပါဝင်ကဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

( ဂ )  တြံကြီးြျားေွ ံ မ့ေိုးြှုဆိုင်ရာ သတင်းအချြ်အလြ်ြျားေလှယ်မခင်း၊ သုကတသန 

မပုလုပ်မခင်း၊ ရင်းနီှးမြှုပ်နံှမခင်းတုိြုိ့ ကဆာင်ရွြ်ရန် မပည်တွင်း မပည်ပ အေဲွအ့စည်းြျား နှင့် 

ပူးကပါင်းပါဝင်ညှိနှိုင်းကဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

(ဃ)  တြံကြီးြျား ေွံ မ့ေိုးတိုးတြ်ကရးအတွြ် လုပ်ေုံးလုပ်နည်း စည်းြျဉ်းြျားနှင့်အညီ 

အကြံကပးမခင်း၊ သတင်းကပးမခင်းစသည်တုိြုိ့ ပူးကပါင်းပါဝင်ကဆာင်ရွြ်မခင်း၊ တြံကြီးြျားဆုိင်ရာ 

စီြံခန်ခဲွ့ြှုလုပ်ငန်းြျားမေစ်သည့် ေီဇုိင်းပံုေုတ်လုပ်မခင်း၊ အသံုးမပုမခင်း၊ အဆင့်မြင့်နည်း 

ပညာြျားသံုးစဲွမခင်း၊ စီြံခန်ခဲွ့မခင်းစသည်တုိအ့တွြ် ဆြ်သွယ်ညိှနှိုင်းကဆာင်ရွြ်မခင်း၊  

( င )  ြိြိ၏ လြ်ကအာြ်ခံအေွဲ အ့စည်းြျားြုိ ေွဲ စ့ည်းေူကောင်မခင်း၊ 

( စ )  ညီလာခံြျား၊စာတြ်းေတ်ပွဲြျား၊ ကဆွးကနွးနှီးကနှာေလှယ်ပွဲြျား ကခါ်ယူြျင်းပမခင်း၊ 

(ဆ)  တြံကြီးြျား ေံွ ့မေိုးတုိးတြ်ြှုအတွြ် အကတွအ့ကြုံ ြျားေလှယ်မေန်က့ဝမခင်း၊ ကလ့ြျင့်ြှု၊ 

ပိုခ့ျြှုြျားမပုလုပ်မခင်း၊ သုကတသနကတွ ရ့ှိချြ်ြျားဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံကဆွးကနွးပွဲြျား 

ြျင်းပမခင်း၊ 

( ဇ )  ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ ကဆွးကနွးပဲွြျား၊ အလုပ်ရံုကဆွးကနွးပဲွြျား၊ နုိင်ငံတွင်းနှင့် နုိင်ငံတြာ 

တြံကြီးြျားနှင့်ဆုိင်ကသာ လုပ်ငန်းအုပ်စုြျားတွင် ြိြိ၏အေဲွဝ့င်ြျားြုိ ဥပကေြျားနှင့် အညီ 

ပါဝင်ကဆာင်ရြွ်ရန် တာဝန်သတ်ြှတ်ကပးမခင်း၊ 

( ဈ )  အေွဲ ဝ့င်ြျားနှင့် တြံကြီးြျားေံွ ့မေိုးြှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအသီးသးီတွင် ပါဝင်ကဆာင်ရြွ် 

ကနသြူျားြုိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းြျား ပုိခ့ျမခင်း၊ 

(ည) သကုတသနကော်ေုတ်ချြ်ြျား၊ ကလ့လာမပီးလုပ်ငန်းြျား၊ သကုတသနကတွ ရိှ့ချြ်ြျား နှင့် 

ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာကစာင်ြျားြုိ ေုတ်ကဝမခင်း၊ ကကြညာမခင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 

အသိပညာြျားြုိ မေန်မ့ေူးကပးမခင်း၊ 

( ဋ ) ရရိှကသာ ကငွကကြးအရင်းအမြစ်ြျားြို ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ လုပ်ေံုးလုပ်နည်းနှင့်အညီ 

သုံးစွဲမခင်း၊ 

( ဌ ) အေွဲ ဝ့င်ြျားအတွြ် ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသိအြှတ်မပုလြ်ြှတ်ြျား၊ စိစစ်ကရး 

ြတ်မပားြျား ေုတ်ကဝကပးမခင်း၊ 
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( ဍ ) အေဲွဝ့င်လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အေဲွအ့စည်းြျားအတွြ် အရည်အကသွးနှင့် စည်းြြ်းလုိြ်နာြှု ဆိုင်ရာ 

အသိအြှတ်မပုလြ်ြှတ်ြျား၊ ဂုဏ်မပုြှတ်တြ်းြျား ချီးမြှင့်ကပးအပ်မခင်း။ 

အခန်း (၆) 

ကြာ်ြတီအေွဲ ဝ့င်ြျား၏ တာဝန်နှင့်အခွင့်အကရးြျား 

၁၉။ ကြာ်ြတီအေွဲ ဝ့င်ြျား၏တာဝန်ြျားြှာ ကအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည်- 

(ြ)  ကြာ်ြတီ၏ ေွဲ စ့ည်းပုံစည်းြျဉ်းြျားြို အကြာင်အေည်ကော်မခင်း၊ ကြာ်ြတီ၏  

ညွှန်ကြားချြ်ြျားြုိ အကြာင်အေည်ကော်ကဆာင်ရွြ်မခင်း၊ ြိြိ၏စွြ်းကဆာင်ရည်အလုိြ် 

ကြာ်ြတီလုပ်ငန်းြျားတွင် ပါဝင်ကဆာင်ရွြ်မခင်း၊  

( ခ )  ြိြိတုိ၏့ လုပ်ငန်းစွြ်းကဆာင်ရည်ြုိ စဉ်ဆြ်ြမပတ်တုိးတြ်ကစရန် ကဆာင်ရွြ်မခင်းမေင့် 

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အရည်အကသးွြို ေိန်းသြိ်းမခင်း၊ 

( ဂ )  ကြာ်ြတီ၏အြျိုးစီးပွားြို ြာြွယ်မခင်း၊ ကြာ်ြတီ၏ ကဆာင်ရွြ်ချြ်ြျားြို 

အြျားမပည်သူ သကဘာကပါြ်နားလည်ကစရန် ရင်ှးလင်းမေန်က့ဝမခင်း၊ အေွဲ ဝ့င်သစ်ြျား 

တိုးပွားကစရန် စည်းရံုးမခင်း၊ 

(ဃ) အေဲွဝ့င်ြျားသည် ကြာ်ြတီ၏ ရည်ရွယ်ချြ်ြျားြုိ ေိကရာြ်စွာ အကြာင်အေည်ကော် 

ကဆာင်ရွြ်နုိင်ကရးအတွြ် ကြာ်ြတီ၏လုပ်ငန်းရပ်ြျားြုိ အခကကြးကငွရယူမခင်းြရိှဘဲ 

အစဉ်တစိုြ်ပါဝင်ကဆာင်ရွြ်မခင်း၊ 

( င ) ကြာ်ြတီသို ့သတ်ြှတ်ေားသည့် အခကကြးကငွြျား ကပးသငွ်းမခင်း။ 

၂၀။ ကြာ်ြတီအေွဲ ဝ့င်ြျား၏ အခွင့်အကရးြျားြှာ ကအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည်- 

(ြ)  ကြာ်ြတီ၏ကဆာင်ရွြ်ြှုြျား၊ ကဆွးကနွးြှုြျားတွင် ပါဝင်ကဆာင်ရွြ်ခွင့်ရိှမခင်း၊ 

( ခ ) တဲွေြ်အေဲွဝ့င်ြျားနှင့် ဂုဏ်ေူးကဆာင်အေဲွဝ့င်ြျားြှအပ ြျန်အေဲွဝ့င်ြျားသည် ြဲကပး 

ကရးွချယ်ြှုနှင့် ေွဲ စ့ည်းတာဝန်ကပးြှုတိုတ့ွင် ပါဝင်ကဆာင်ရွြ်ခွင့်ရိှမခင်း၊ 

( ဂ )  တြံကြီးြျားဆိုင်ရာ သတင်းအချြ်အလြ်ြျား ရရိှနိုင်မခင်းနှင့် တြံကြီးြျား ေွံ ့မေိုးြှု ဆိုင်ရာ 

ပညာရပ်ပိုင်း အဆင့်အတန်းတိုးတြ်ကစရန် ကြာ်ြတီ၏အြူအညီြျား ရယူခွင့်ရိှမခင်း၊ 

(ဃ) အဆိုမပုချြ်ြျား၊ တီေွင်ြှုြျား၊ သကုတသနမပုချြ်ြျားအတွြ် ကြာ်ြတီ၏ ြူည ီ

ကောြ်ပံ့ြှုြျား ရယူခွင့်ရိှမခင်း၊ 

( င )  ပညာရပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကဆာင်ရွြ်ြှုြျားအတွြ် ကြာ်ြတီ၏ စည်းြျဉ်း၊ စည်းြြ်းြျားနှင့် အညီ 

အြာအြွယ်ကပးြှုြို ရယူခွင့်ရိှမခင်း၊ 

( စ ) ပညာရပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကဆာင်ရွြ်ြှုြျားနှင့် တြံကြီးြျားဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းကဆာင်ရွြ်ြှုြျား အတွြ် 

ကြာ်ြတီ၏ အသိအြှတ်မပုကောြ်ခံချြ် ရယူကဆာင်ရွြ်ခွင့်ရိှမခင်း။ 

၂၁။ ကြာ်ြတီသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တြံကြီးြျားနှင့် ဆြ်စပ်လုပ်ငန်းြျားတွင် ပါဝင်ကဆာင်ရွြ် ကနကသာ 

သိုြ့ဟုတ် စိတ်ပါဝင်စားကသာ နိုင်ငံ့ဝန်ေြ်းြျားအပါအဝင် မြန်ြာနိုင်ငံသား လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးချင်းနှင့် 

မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်ေွဲ စ့ည်းေားသည့် အေွဲ အ့စည်းြျားြ ကြာ်ြတီ၏ ေွဲ စ့ည်းပုံ 
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စည်းြျဉ်းြျားြိုသကဘာတူမပီး ကြာ်ြတီနှင့်ပူးကပါင်းကဆာင်ရွြ်ရန် အဆိုမပုလာလျှင် ကြာ်ြတီ၏ 

အေွဲ ဝ့င်အမေစ် သတ်ြှတ်ချြ်ြျားနှင့်အညီ ခွင့်မပုနုိင်သည်။   

၂၂။ (ြ) ကြာ်ြတီအေွဲ ဝ့င် အြျိုးအစားြျားြှာ ကအာြ်ပါအတိုင်းမေစ်သည်- 

(၁) အစုအေဲွဝ့င်ြျားဆုိရာတွင် ဆန်းစစ်ကလ့လာြှုအေဲွြ့ျား၊ စီးပွားကရးဆုိင်ရာ အစုအေဲွြ့ျား၊ 

ကလ့ြျင့်ကရး၊ တည်ကဆာြ်ကရး၊ ပစ္စည်းြိရိယာ ေုတ်လုပ်ကရး၊ စီြံခန်ခဲွ့ြှု 

လုပ်ငန်းြျားနှင့် ဆြ်စပ်သည့်အေွဲ ြ့ျား စသည်တိုပ့ါဝင်သည်။ 

(၂) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအေဲွဝ့င်ြျားဆုိရာတွင် ြန်ကနဂျာြျား၊ ပညာရှင်ြျား၊ နည်းပညာ 

ပါရဂူြျား၊ ြျွြ်းြျင်ပညာရှင်ြျား၊ စီးပွားကရးလုပ်ငန်းရှင်ြျား၊ လူြှုကရး 

ကဆာင်ရွြ်သူြျားနှင့် တြံကြီးြျားဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းြျားတွင် ပါဝင်ကဆာင်ရွြ် 

ကနသြူျား စသည်တိုပ့ါဝင်သည်။ 

(၃) တင်းမပည့်အေဲွဝ့င်ြျားဆုိသည်ြှာ ကြာ်ြတီလုပ်ငန်းြျားနှင့် ဆံုးမေတ်ချြ်ြျားတွင် 

အမပည့်အဝ ပါဝင်ကဆာင်ရွြ်ရန် အကမခအကနရိှကသာ မပည်တွင်းအေဲွဝ့င်ြျားမေစ်သည်။ 

(၄) တဲွေြ်အေဲွဝ့င်ြျားဆုိသည်ြှာ ကြာ်ြတီတွင် ပူးကပါင်းပါဝင်ရန် ဆန္ဒရိှကသာ်လည်း 

ကြာ်ြတီလုပ်ငန်းြျားတွင် အမပည့်အဝ ကဆာင်ရွြ်ရန် အကမခအကနြရိှကသာသူြျား 

မေစ်သည်။ 

(၅) ဂုဏ်ေူးကဆာင်အေွဲ ဝ့င်ြျားဆိုသည်ြှာ တြံကြီးြျားဆိုင်ရာ မြင့်ြားကသာ 

လုပ်ငန်းစွြ်းကဆာင်ရည်၊ ပညာအရည်အချင်းနှင့် အကတွအ့ကြုံ ရှိသူြျားမေစ်ကြ 

ကသာ်လည်း ကြာ်ြတီ၏လုပ်ငန်းြျားတွင် တုိြ်ရုိြ်ပါဝင်ကဆာင်ရွြ်ရန် အကမခအကန 

ြကပးသည့်အတွြ် ဂုဏ်ေူးကဆာင်အေဲွဝ့င်ြျားအမေစ် အသိအြှတ်မပုေားသူြျား 

မေစ်သည်။ 

( ခ )  ကြာ်ြတီအေဲွဝ့င် အြျိုးအစားြျား၏ ပါဝင်ကဆာင်ရွြ်ပုိင်ခွင့်တုိြှ့ာ ကအာြ်ပါအတုိင်း 

မေစ်သည်- 

(၁) မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်ေွ ဲ စ့ည်းေားကသာ အေွဲ အ့စည်းြျား၊  အမခား 

ကြာ်ြတီတစ်ခုခု၏ အစုအေဲွဝ့င်ြျားနှင့်အေဲွဝ့င်ြျားသည် ကြာ်ြတီသုိ ့ ပူးကပါင်းရန် 

စာမေင့်ဆြ်သွယ်မပီး ကြာ်ြတီ၏ ေဲွစ့ည်းပံုစည်းြျဉ်းြျားြုိ လြ်ခံလျှင် ကြာ်ြတီ 

အေွဲ ဝ့င်အမေစ် အသိအြှတ်မပုခံနိုင်ခွင့်ရိှသည်။ 

(၂) တဲွေြ်အေဲွဝ့င်ြျားနှင့်ဂုဏ်ေူးကဆာင်အေဲွဝ့င်ြျားသည် ကြာ်ြတီ၊ ဗဟုိအလုပ်အြှုကဆာင် 

ကြာ်ြတီတုိတွ့င် ကရွးချယ်ခံခွင့်၊ ြဲကပးခွင့်တုိြှ့အပ ကြာ်ြတီြ ခွင့်မပုသည့်ြိစ္စြျားြုိ 

ပါဝင်ကဆာင်ရွြ်ခွင့်ရိှသည်။ 

အခန်း (၇) 

အကေွကေွညီလာခံနှင့် အစည်းအကဝးြျားြျင်းပမခင်း 

၂၃။ ကြာ်ြတီ၏ အကေွကေွညီလာခံ အစည်းအကဝးြုိ နှစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိြ် ကြာ်ြတီြ ကခါ်ယူ 

ြျင်းပရြည်။  

၂၄။ အေူးညီလာခံြို ကြာ်ြတီဝင် သုံးပုံနှစ်ပံုနှင့်အေြ် သိုြ့ဟုတ် တရားဝင်အသိအြှတ်မပု အေဲွဝ့င် 

စုစုကပါင်း၏ သံုးပံုတစ်ပံုနှင့်အေြ်ြ ကတာင်းဆုိလျှင် အလုပ်အြှုကဆာင်ကြာ်ြတီြ ကခါ်ယူ ကပးရြည်။  
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၂၅။ ကြာ်ြတီ၏ အကေွကေွညီလာခံသည် မပီးခဲ့သည့်သြ်တြ်းအတွင်း ကဆာင်ရွြ်ခဲ့သည် ့  

အလုပ်အြှုကဆာင်ကြာ်ြတီ၏ အစီရင်ခံစာြုိ ကဆွးကနွးမခင်း၊ ဆုံးမေတ်မခင်း၊ ြှတ်တြ်းတင်မခင်း၊ 

ေဲွစ့ည်းပံုစည်းြျဉ်းြျား မပင်ဆင်မခင်း၊ ကြာ်ြတီရံုးအတွြ် ဝန်ေြ်းြျားြုိ ခန်ေ့ားရန်ဆံုးမေတ်မခင်း တိုြ့ို 

ကဆွးကနွးအတည်မပု ကဆာင်ရွြ်ခွင့်ရှိသည်။  

၂၆။ ကြာ်ြတီ၏ ပုံြှန်အစည်းအကဝးြျားြို အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိြ် ြျင်းပရြည်။ 

အလုပ်အြှုကဆာင်ကြာ်ြတီသည် လုိအပ်ပါြ ကြာ်ြတီအေူးအစည်းအကဝးြို ကခါ်ယူနိုင်သည်။ 

၂၇။ အလုပ်အြှုကဆာင်ကြာ်ြတီသည် ကြာ်ြတီ၏ အကေွကေွညီလာခံနှင့် ဆုံးမေတ်ချြ်ြျားြုိ 

အကြာင်အေည်ကော်ရန် တာဝန်ရိှသည်။ အလုပ်အြှုကဆာင်ကြာ်ြတီ အစည်းအကဝးြို နှစ်လလျှင် 

အနည်းဆုံးတစ်ကြိြ်ြျင်းပမပီး ဥြ္က ဋ္ဌြကသာ်လည်းကြာင်း၊ အလုပ်အြှုကဆာင်ကြာ်ြတီဝင်ဦးကရ 

ေြ်ဝြ်ကြျာ်ြ ကသာ်လည်းကြာင်း အဆိုမပုလျှင် အေူးအစည်းအကဝး ကခါ်ယူနိုင်သည်။ 

အခန်း (၈) 

နတု်ေွြ်မခင်းနှင့် တာဝန်ြှရပ်စဲမခင်း 

၂၈။ အေဲွဝ့င်အမေစ်ြှ နုတ်ေွြ်မခင်းနှင့် တာဝန်ြှရပ်စဲမခင်းတုိြုိ့ ကအာြ်ပါနည်းလြ်းြျားအတုိင်း 

ကဆာင်ရွြ်ရြည်- 

(ြ)  အေဲွဝ့င်တစ်ဦး သုိြ့ဟုတ် အေဲွဝ့င် အေဲွအ့စည်းတစ်ခုသည် ကြာ်ြတီြှ နုတ်ေွြ်လုိလျှင် 

အလုပ်အြှုကဆာင်ကြာ်ြတီသို ့စာမေင့်တင်မပ၍ နုတ်ေွြ်ရြည်။ 

( ခ ) အေဲွဝ့င်တစ်ဦး သုိြ့ဟုတ် အေဲွဝ့င် အေဲွအ့စည်းတစ်ခုတွင် ကအာြ်ကော်မပပါအကကြာင်း 

တစ်ရပ်ရပ်ကပါ်ကပါြ်ကကြာင်း စစ်ကဆးကတွရိှ့ခ့ဲလျှင် အလုပ်အြှုကဆာင်ကြာ်ြတီသည် အဆိုပါ 

အေွဲ ဝ့င်အား အေဲွဝ့င်အမေစ်ြှ ရပ်စဲရြည် - 

(၁)  အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအေဲွအ့စည်းတစ်ခုခုြ ကြာ်ြတီတွင် ပါဝင်ကဆာင်ရွြ်ြှုြုိ 

ဥပကေနှင့်အညီ တားမြစ်မခင်း၊ 

(၂)  ကြာ်ြတီ၏ေွဲ စ့ည်းပုံစည်းြျဉ်းြို ချိုးကောြ်မခင်း၊ 

(၃)  တည်ဆဲဥပကေတစ်ရပ်ရပ်ြို ချိုးကောြ်မခင်း၊ 

(၄)  လူြွဲအမေစ် သြ်ဆိုင်ရာတရားရံုး၏ ကကြညာခံရမခင်း၊ 

(၅)  စိတ်ကပါ့သွပ်သည်ဟု သြ်ဆုိင်ရာဥပကေြ မပဋ္ဌာန်းသည့်အတုိင်း သတ်ြှတ်ခံရမခင်း၊ 

(၆) ြွယ်လွန်မခင်း။ 

အခန်း (၉) 

ရန်ပုံကငွရှာကေွမခင်းနှင့် သုံးစွဲမခင်း 

၂၉။ ကြာ်ြတီ၏ရန်ပံုကငွြုိ အေဲွဝ့င်ြျားနှင့် အစုအေဲွဝ့င်ြျား၏ အသင်းဝင်ကကြးနှင့် ေည့်ဝင်ကငွြျား၊ 

တြံကြီးြျားနှင့်သြ်ဆိုင်သည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကဆာင်ရွြ်ြှုလုပ်ငန်းြျားြှ ရရိှသည့် ဝင်ကငွြျား၊ 

မပင်ပပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့် အေွဲ အ့စည်းြျား၏ ကောြ်ပ့ံကငွြျားနှင့် အမခားတရားဝင်ရကငွြျားမေင့်  

ေူကောင်ေားရှိရြည်။ 

၃၀။ ကြာ်ြတီသည် - 

(ြ)  ြိြိရန်ပုံကငွမေင့် သးီမခားရပ်တည်နိုင်ရန် ကြိုးပြ်းအားေုတ်ရြည်။ 
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( ခ ) ြိြိရန်ပု ံကငွမေင် ့ ရပ်တည်ရာတွင် လုံကလာြ်ြှုြရှိပါြ ဝန်ကြီးဌာနြှတစ်ဆင့် 

မပည်ကောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ ခွင့်မပုချြ်မေင့် မပည်ကောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံကငွြှ ြျခံသံုးစွဲ နိုင်ရန် 

တင်မပကတာင်းခံနိုင်သည်။ 

( ဂ ) ဘဏ္ဍာကရးဆုိင်ရာ ကဆာင်ရွြ်ချြ်ြျားြုိ တည်ဆဲဘဏ္ဍာကရး စည်းြျဉ်း၊ စည်းြြ်း၊ 

ညွှန်ကြားချြ်ြျားနှင့်အညီ စနစ်တြျ ကဆာင်ရွြ်ရြည်။ 

၃၁။ အတွင်းကရးြှူးြျားအေဲွသ့ည် ရန်ပံုကငွြုိ ကအာြ်ပါြိစ္စရပ်ြျားအတွြ် သံုးစဲွခွင့်ရိှမပီး ရန်ပံုကငွ 

သုံးစွ ဲြှုြျားြို အနီးဆုံးြျင်းပကသာ အလုပ်အြှုကဆာင်ကြာ်ြတီ အစည်းအကဝးသိုတ့င်မပ၍ 

အတည်မပုချြ်ရယူရြည် - 

(ြ) စီြံခန်ခဲွ့ြှုနှင့် သတင်းအချြ်အလြ်ရယူမခင်း၊ သင်တန်းကပးမခင်း စသည့်လုပ်ငန်းြျား အတွြ် 

သုံးစွဲမခင်း၊ 

( ခ ) ကြာ်ြတီရံုးဝန်ေြ်းြျား၏ လစာ၊ ကောြ်ပ့ံကကြး၊ ဝန်ေြ်းကရးရာ ြိစ္စြျားအတွြ် သုံးစွဲမခင်း၊ 

( ဂ )  ကြာ်ြတီြ အေဲွဝ့င်အမေစ် ဝင်ကရာြ်ေားကသာ အေဲွအ့စည်းြျားသုိ ့နှစ်စဉ်ကကြးကပးသွင်းမခင်း၊ 

(ဃ)  အကေွကေွြုန်ြျစရတိ်ြျားအတွြ် သုံးစွဲမခင်း။ 

၃၂။ (ြ) အေဲွခဲွ့ြျားသည် ကြာ်ြတီြ သတ်ြှတ်အတည်မပုေားသည့် ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ကငွစာရင်း ဆိုင်ရာ 

လုပ်ေံုးလုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ကငွစာရင်းြို စီြံခန်ခဲွ့ရြည်။  

( ခ ) အေွဲ ခ့ွဲတစ်ခုခုြို ေျြ်သိြ်းလျှင် သိုြ့ဟုတ် ေျြ်သိြ်းရန်ရှိလျှင် ၎င်း၏ပုံကသပိုင် 

ပစ္စည်းြျားနှင့် ဘဏ္ဍာကရး စာရင်းရငှ်းတြ်းြို တည်ဆဲဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ စည်းြျဉ်း၊ 

စည်းြြ်းြျားနှင့်အညီ ကဆာင်ရွြ်ရြည်။ 

၃၃။ လုပ်ငန်းစစ်ကဆးကရးအေဲွြုိ့ အလုပ်အြှုကဆာင်ကြာ်ြတီ၏ ေုတိယဥြ္က ဋ္ဌတစ်ဦးြုိ ဦးကဆာင် ကစလျြ် 

အေွဲ ဝ့င်သံုးဦးမေင့် ကြာ်ြတီြ ကရွးချယ်ခန်ေ့ားရြည်။ လုပ်ငန်းစစ်ကဆးကရးအေွဲ သ့ည် ကြာ်ြတီ၊ အေဲွခဲွ့ြျားနှင့် 

အေဲွဝ့င်ြျား၏ လုပ်ငန်းကဆာင်ရွြ်မခင်းြျားသည် လုပ်ေံုးလုပ်နည်း စည်းြျဉ်းြျား နငှ့်အည ီ ကဆာင်ရြွ်မခင်း ရှိ ြရှိ 

စစ်ကဆးမခင်း၊ ကြာ်ြတီ၏ ရန်ပုံကငွသံုးစွဲြှု စစ်ကဆးမခင်းတိုြ့ို ကဆာင်ရွြ်မပီး စစ်ကဆးကတွရိှ့ချြ်ြျားြုိ 

ကြာ်ြတီအကေွကေွညီလာခံ၊ ကြာ်ြတီနှင့် အလုပ်အြှုကဆာင် ကြာ်ြတီ အစည်းအကဝးြျားသို ့တင်မပရြည်။   

အခန်း (၁၀) 

ေူးချွန်ဆုချီးမြှင့်မခင်း၊ အသိအြှတ်မပုကောြ်ခံမခင်းနှင့် အကရးယူကဆာင်ရွြ်မခင်း 

၃၄။ ကြာ်ြတီသည် ကြာ်ြတီ၏ လုပ်ငန်းြျားနှင့် တြံကြီးြျားဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ြျားတွင် 

ေူးချွန်စွာကဆာင်ရွြ်သူ အေွဲ ဝ့င်ြျားနှင့် အေဲွအ့စည်းြျားြို ေူးချွန်ဆုြျား ချီးမြှင့်မခင်းြိုကသာ် 

လည်းကြာင်း၊ နိုင်ငံကတာ်ြအသိအြှတ်မပုသည့် အေွဲ အ့စည်းအမေစ် သတ်ြှတ်ခံရကရးအတွြ် 

အသိအြှတ်မပု ကောြ်ခံကပးမခင်းြို ကသာ်လည်းကြာင်း ကဆာင်ရွြ်ခွင့်ရိှသည်။  

၃၅။ ကြာ်ြတီသည် ကြာ်ြတီ၏ရပ်တည်ြှု၊ ဂုဏ်သိြ္ခာ၊ ကြာ်ြတီ၏စည်းြျဉ်းြျားနှင့် ြုိြ်ညီမခင်း ြရိှကသာ 

ြည်သည့် အေဲွဝ့င် သုိြ့ဟုတ် အေဲွအ့စည်းြုိြဆုိ သတ်ြှတ်ချြ်ြျားနှင့်အညီ စည်းြြ်းပိုင်း ဆိုင်ရာ 

အကရးယူကဆာင်ရွြ်ြှုြျား မပုလုပ်နိုင်သည်။  

အခန်း (၁၁) 

အကေွကေွ 
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၃၆။ အလုပ်အြှုကဆာင်ကြာ်ြတီသည် ကြာ်ြတီရံုး၏ ဝန်ေြ်းြျားြို သတ်ြှတ်ချြ်နှင့်အညီ 

ခန်ေ့ားရြည်။ ကြာ်ြတီရံုးသည် အတွင်းကရးြှူးြျားအေွဲ ၏့ လုပ်ငန်းြျားြုိ တာဝန်ခံကဆာင်ရွြ် ရြည်။  

၃၇။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ဤဥပကေပါ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားြုိ ကြာ်ြတီြ ေိကရာြ်စွာ အကြာင်အေည် 

ကော်ကဆာင်ရွြ်နုိင်ကရးအတွြ် လုိအပ်သည်ြျားြုိ ကပါင်းစပ်ညိှနှိုင်း ကောြ်ပ့ံြူညီကပးရြည်။  

၃၈။ နိုင်ငံ ့ဝန်ေြ်းြဟုတ်ကသာ နာယြအေွဲ ဝ့င်ြျား၊ ကြာ်ြတီဝင်ြျားနှင့် အလုပ်အြှုကဆာင် 

ကြာ်ြတီဝင်ြျားသည် မပည်ကောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ သကဘာတူညီချြ်မေင့် ဝန်ကြီးဌာနြ သတ်ြှတ် 

ေားသည့် ချီးမြှင့်ကငွနှင့် စရတိ်ြျားြို ခံစားခွင့်ရှိသည်။ 

၃၉။ ဤဥပကေပါ မပဋ္ဌာန်းချြ်ြျားြုိ အကြာင်အေည်ကော်ကဆာင်ရွြ်ရာတွင်- 

(ြ)  ဝန်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပကေြျား၊ စည်းြျဉ်းနှင့် စည်းြြ်းြျားြို မပည်ကောင်စု 

အစိုးရအေွဲ ၏့ သကဘာတူညီချြ်မေင့် ေုတ်မပန်နိုင်သည်။ 

( ခ )  ကြာ်ြတီနှင့် ဝန်ကြီးဌာနတိုသ့ည် အြိန် က့ကြာ်မငာစာ၊ အြိန် ၊့ ညွှန်ကြားချြ်နှင ့် 

လုပ်ေံုးလုပ်နည်းြျားြို ေုတ်မပန်နိုင်သည်။ 

 

မပည်ကောင်စုသြ္မတမြန်ြာနုိင်ငံကတာ် ေဲွစ့ည်းပံုအကမခခံဥပကေအရ ြျွနု်ပ်လြ်ြှတ်ကရးေုိးသည်။ 

 
 

 

 (ပုံ) သနိ်းစိန် 

 နိုင်ငံကတာ်သြ္မတ 

 မပည်ကောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံကတာ် 

 


