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ြပညေ်ထာငစ်သမတြမန်မာ ငိင်ေံတာ ်

ြပညေ်ထာငစ်လတေ်တာ ်

ြပညသ်ေ့ ကး မီစမံီခန်ခဲွ့မ ဥပေဒက ိတတယိအ ကမ်ိြပငဆ်ငသ်ည့ဥ်ပေဒ 

(၂၀၂၁ ခ စ၊် ြပညေ်ထာငစ်လတေ်တာဥ်ပေဒ အမတ ်၄။) 

၁၃၈၃ ခ စ၊် နယန်လဆန်း ၅ ရက ်

(၂၀၂၁ ခ စ၊် ဇွန်လ ၁၄ ရက)် 

 

ြပည်ေထာငစ်လတ်ေတာသ်ည် ဤဥပေဒကိ ြပ ာနး်လိက်သည်။ 

၁။ ဤဥပေဒကိ ြပည်သေ့ ကး မီစီမံခန်ခ့ွဲမဥပေဒက ိတတိယအ ကိမ် ြပငဆ်ငသ်ည့်ဥပေဒ ဟေခ တွငေ်စရမည်။ 

၂။ ြပည်သေ့ ကး မစီီမံခန ့ခ်ွဲမဥပေဒတွင ်ပါ ိေသာ “စမီံကနိး်၊ ဘ ာေရး င့စ်က်မဝန် ကီးဌာန” ဆိသည့်စကားရပ်ကိ “ 

အမျိ းသားညီ ွတ်ေရးအစိးရအဖဲွ စီမံကိနး်၊ဘ ာေရး င့ရ်ငး် းီြမ ပ် မံဝန် ကီးဌာန” ဆသိည့ ်စကားရပ်ြဖင့ ်အသးီသးီ 

အစားထးိရမည်။ 

၃။ ြပည်သေ့ ကး မီစီမံခန ့ခဲွ်မဥပေဒ ပဒမ် ၂။ ပဒမ်ခွဲ (ခ) အား ေအာက်ပါအတိငး် အစားထးိရမည်။ 

“(ခ) အစးိရအဖဲွဆသိညမ်ာ ြပည်ေထာငစ်သမတြမနမ်ာ ငိင်ေံတာ် အမျိ းသားညီ ွတ်ေရးအစိးရအဖဲွ င့ ်

ယငး်အားဆက်ခံေသာအစးိရအဖဲွက ိဆသိည်။” 

၄။ ြပည်သေ့ ကး မီစီမံခန ့ခ်ွမဲဥပေဒ ပဒမ် ၂။ ပဒမ်ခဲွ (ပ)၏ေနာက်တွင ်ပဒမ်ခဲွ (ဖ) င့ ်(ဗ)တိအ့ား ေအာက်ပါအတိငး် 

အသစ်ြဖည့်စွကရ်မည်။ 

“(ဖ) တရားမဝငအ်ာဏာသမိး်စစေ်ကာငစ်ီ ဆသိည်မာ ငိင်ေံတာ်အာဏာကိ မတရားရယထားေသာ 

အ ကမ်းဖက်အဖဲွအစညး်အြဖစ ်ေ ကညာြခငး်ခံထားရသည့ ် ငိင်ေံတာ်စီမံအပ်ချ ပ်ေရးေကာငစ် ီ င့ ်ယငး်အား 

ဆက်ခံေသာအဖွဲအစည်းကိ ဆသိည်။” 

(ဗ) ကန ့သ်တ်ထားေသာအဖဲွအစည်း ဆသိညမ်ာ တရားမဝငအ်ာဏာသမိး်စစ်ေကာငစ်ီ င့ယ်ငး်က 

တိက် ိက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိက်ြဖစ်ေစ ထနိး်ချ ပ်ပိငခွ်င့ ်သိမ့ဟတ် ပိငဆ်ငိမ် ိသည့ ်အဖဲွအစည်း၊ ကမဏ၊ီ 

စီးပွားေရးလပ်ငနး်၊ ဌာန၊ ေအဂျငစီ်၊ ဝန် ကီးဌာန သိမ့ဟတ ်လပဂိ လ်ကိ ဆသိည်။ 

၅။ ြပည်သေ့ ကး မစီီမခံန ့ခ်ွဲမဥပေဒ ပဒမ် ၃ ၏ ေြခဆငး်အား ေအာက်ပါအတငိး် အစားထးိရမည်။ 

“၃။ မည်သမ  အစိးရအဖဲွ၏ အတည်ြပ ချက်မ ိဘ ဲေအာက်ပါကိစ ရပ်များအတွက် ြပည်တွငး် သိမ့ဟတ် ြပည်ပမ 

ငိင်ေံတာ်ကယ်ိစား ေငေွချးယမကိ ေဆာငရွ်က်ြခငး် မြပ ရ။”  

 ၆။ ြပည်သေ့ ကး မီစီမခံန ့ခ်ွမဲဥပေဒ ပဒမ် ၁၆ အား ေအာက်ပါအတငိး်အစားထးိရမည်။ 

“၁၆။ ြပညတ်ွငး်ေဈးကွကတ်ငွ ်အစိးရေငေွချးသက်ေသခလံက်မတ်များ ထတ်ေဝေရာငး်ချ၍ ေငေွချးယြခငး်ကိ 

အစိးရအဖဲွ၏ ခွင့ြ်ပ ချက်ြဖင့သ်ာေဆာငရွ်က်ရမည်။” 
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၇။ ြပည်သေ့ ကး မီစီမံခန ့ခ်ွဲမဥပေဒ ပဒမ် ၁၇ အား ေအာက်ပါအတငိး် အစားထးိရမည်။ 

“၁၇။ အစိးရေငေွချးသက်ေသခံလက်မတ်များအား ြပညပ်တွငထ်တ်ေဝေရာငး်ချ၍ ေငေွချးယြခငး်က ိ

အစိးရအဖဲွ၏ ခွင့ြ်ပ ချက်ြဖင့သ်ာေဆာငရွ်က်ရမည်။”   

    ၈။ ြပည်သေ့ ကး မစီီမခံန ့ခ်ွဲမဥပေဒ ပဒမ် ၁၈။ ပဒမ်ခွဲ (က)အား ေအာက်ပါအတိငး် အစားထးိရမည်။ 

“(က) ြမနမ်ာ ငိင်အံတွငး်၌ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပ၌ြဖစ်ေစ ေချးေငစွာချ ပ်များချ ပ်ဆ၍ိ ေငေွချးယြခငး်ကိ အစိးရအဖွဲ၏ 

ခွင့ြ်ပ ချက်ြဖင့သ်ာ ေဆာငရွ်က်ရမည်။” 

     ၉။ ြပည်သေ့ ကး မီစီမံခန ့ခဲွ်မဥပေဒပဒမ် ၁၈။ ပဒမ်ခွဲ (ခ)၏ ေြခဆငး်အား ေအာက်ပါအတိငး် အစားထးိရမည်။ 

“(ခ) မည်သမ  ေချးေငမွျား င့စ်ပ်လျ းသည့် ေအာက်ပါေဆာငရွ်က်ချကမ်ျားကိ အစိးရအဖဲွ၏ 

အတည်ြပ ချက်မ ိဘ ဲေဆာငရွ်က်ြခငး် မြပ ရ။” 

     ၁၀။ ြပည်သေ့ ကး မီစမီခံန ့ခဲွ်မဥပေဒ ပဒမ် ၄၄။ ပဒမ်ခဲွ(က) အားေအာက်ပါအတိငး် အစားထးိရမည်။ 

“(က) ဝန် ကီးဌာနသည်  အစးိရအဖွဲ၏သေဘာတညီချက်ြဖင် ့နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ း င့ ်စည်းကမ်းများကိ 

ထတ်ြပန် ငိသ်ည်။” 

၁၁။ ြပညသ်ေ့ ကး မ ီစီမံခန ့ခဲွ်မဥပေဒ ပဒမ် ၄၅ ၏ေနာကတွ်င ်ပဒမ် ၄၆ င့ ်၄၇ တိအ့ား ေအာက်ပါအတိငး်  အသးီသးီ 

အသစ်ြဖည့်စွက်ရမည်။ 

 “၄၆။ ၂၀၂၁ ခ စ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနမ့စ၍ ကန ့သ်တ်ထားေသာအဖဲွအစည်း တစ်ရပ်ရပ်၏  ေငေွချးယြခငး်၊ 

ေ ကး မတီင် ိြခငး် သိမ့ဟတ ်ေပးရနတ်ာဝန် ိြခငး်သည် အစိးရေ ကး မီ သိမ့ဟတ် ြပည်သေ့ ကး မီ သိမ့ဟတ် 

ငိင်ေံတာ်၏ အာမခံချက် သိည်ေ့ ကး မဟီ မတ်ယြခငး် မြပ ရ။ ထကဲိသ့ိေ့သာေငေွချးြခငး်၊ ေ ကး မ ီသိမ့ဟတ် 

ေပးရနတ်ာဝန် ိမတိ ့ င့ ်စပ်လျ း၍ ကန ့သ်တ်ထားေသာအဖဲွအစည်း တစရ်ပ်ရပ်မ ချ ပ်ဆထိားေသာ 

သေဘာတညီချက်များ၊ စာချ ပ်စာတမ်းများ သိမ့ဟတ် အာမခံချက်များ အားလးံသည် ငိင်ေံတာ် သိမ့ဟတ် 

အစိးရအဖဲွအေပ တွင ်ဥပေဒအရသက်ေရာက်မ မ ိေစရ။” 

“၄၇။ ကန ့သ်တ်ထားေသာအဖွဲအစည်းတစ်ခ၏ေချးေင၊ွ ေ ကး မီ၊ တာဝနဝ်တရားများ သိမ့ဟတ် 

ေ ကး မဝီနေ်ဆာငမ် င့ ်စပ်လျ း၍ ငိင်ေံတာ် သိမ့ဟတ ်အစိးရအဖဲွအေပ တွင ်ေတာငး်ဆိပိငခ်ွင့မ် ိေစရ။” 

 

ြပည်ေထာငစ်လတ်ေတာ်သည် ဤြပငဆ်ငသ်ည့်ဥပေဒကိ ြပ ာနး်လိက်သည်။ 


