
 မြ န်မာ�ုိင်ငံေရေက� ာင်းပညာတက�သုိလ်ဥပေဒကုိ ပြ င်ဆင်သည့် ဥပေဒ  မြ န်မာ�ုိင်ငံေရေက� ာင်းပညာတက�သုိလ်ဥပေဒကုိ ပြ င်ဆင်သည့် ဥပေဒ  မြ န်မာ�ုိင်ငံေရေက� ာင်းပညာတက�သုိလ်ဥပေဒကုိ ပြ င်ဆင်သည့် ဥပေဒ  မြ န်မာ�ုိင်ငံေရေက� ာင်းပညာတက�သုိလ်ဥပေဒကုိ ပြ င်ဆင်သည့် ဥပေဒ     

( ၂၀၁၃ ခု�ှစ်၊ ပြ ည်ေထာင်စုလ%တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်  ၃၄  ။ ) 

၁၃၇၅ ခု�ှစ်၊ သီတင်းက-တ်လဆန်း  ၁၁   ရက် 

( ၂၀၁၃ ခု�ှစ် ၊ ေအာက်တိုဘာလ  ၁၅  ရက်  ) 

  ပြ ည်ေထာင်စုလ%တ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ပြ 0ာန်းလိုက်သည်။ 

၁။  ဤဥပေဒကုိ  မြ န်မာ�ုိင်ငံေရေက� ာင်း မြ န်မာ�ုိင်ငံေရေက� ာင်း မြ န်မာ�ုိင်ငံေရေက� ာင်း မြ န်မာ�ုိင်ငံေရေက� ာင်းပညာတက�သုိလ်ဥပေဒကုိ ပြ င်ဆင်သည့် ပညာတက�သုိလ်ဥပေဒကုိ ပြ င်ဆင်သည့် ပညာတက�သုိလ်ဥပေဒကုိ ပြ င်ဆင်သည့် ပညာတက�သုိလ်ဥပေဒကုိ ပြ င်ဆင်သည့် ဥပေဒဥပေဒဥပေဒဥပေဒဟု ေခ2တွင် 

ေစရမည်။ 

၂။  မြ န်မာ�ုိင်ငံေရေက� ာင်းပညာတက�သုိလ်ဥပေဒတွင် ပုဒ်မ ၂ ၊ ပုဒ်မခဲွ ( ဂ ) ၏ ေနာက်၌ ပုဒ်မခဲွ(ဃ) 

အဖြ စ် ေအာက်ပါအတိုင်း ဖြ ည့်စွက်ရမည် - 

 “ (ဃ)  ဝန်က= ီးဌာနဝန်က= ီးဌာနဝန်က= ီးဌာနဝန်က= ီးဌာန    ဆုိသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ ပို?ေဆာင်ေရးဝန်က= ီးဌာနကို ဆိုသည်။” 

၃။  မြ န်မာ�ိုင်ငံေရေက� ာင်းပညာတက�သိုလ်ဥပေဒတွင် ပုဒ်မ ၇ ၊ ပုဒ်မခွဲ ( င )ကို ေအာက်ပါ အတိုင်း 

အစားထိုးရမည် -  

 “ (င) ပုဒ်မခွဲ (ဃ)ပါဘွဲ@၊ ဒီပလိုမာ�ှင့် ေအာင်လက်မှတ်များအပြ င် ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘဲွ@များကုိ 

အပ်�ှင်း�ုိင်ေရး�ှင့် ပညာရည်ခ-န်ဆုများချီးမြ Dင့်�ိုင်ေရး၊ ထိုသို? အပ်�ှင်းထားသည့်ဘဲွ@၊ 

ဒီပလုိမာ၊ ေအာင်လက်မှတ်�ှင့် ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲ@ တစ်ခုခုအား သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် 

မညီEွတ်ေက� ာင်း လံုေလာက်ေသာအေက� ာင်း ေပ2ေပါက်လာပါက ပြ န်လည်Fုပ်သိမ်း 

�ိုင်ေရးတုိ?အတွက် တက�သိုလ်သို? လမ်းE%န်ခြ င်း။” 

၄။  မြ န်မာ�ုိင်ငံေရေက� ာင်းပညာတက�သုိလ်ဥပေဒ အခန်း(၈) ဘHာေရးအခန်းတွင် ပုဒ်မ ၁၈ အဖြ စ် 

ေအာက်ပါအတုိင်း  ဖြ ည့်စွက်ရမည် -  

 “၁၈။  (က) တက�သိုလ်တွင် ရန်ပုံေငွတစ်ရပ်ကို ထူေထာင်ရမည်။ ထိုရန်ပုံေငွတွင်ေအာက်ပါ 

တုိ? ပါဝင်ေစရမည် - 

 (၁) တက�သုိလ်�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ ကုမIဏီ သုိ?မဟုတ် ပုဂJိKလ် 

များ�ှင့် အခြ ားေစတနာရှင်များက ၎င်းတုိ?၏ သေဘာဆ�M အေလျာက် 

ထည့်ဝင်ေငွများ၊ 

 (၂)    အခြ ားတစ်နည်းနည်းဖြ င့် လက်ခံရရှိသည့်ေငွများ။  

  ( ခ ) တက�သိုလ်သည် တက�သိုလ်ရန်ပုံေငွကို တက�သိုလ်၏ ရည်မှန်းချက်များ 

ေအာင် မြ င်ေရးကိစNများအတွက် တက�သိုလ်စီမံခန်?ခွဲေရးအဖွဲ@၏ သေဘာတူ 

ဆံုးဖြ တ်ချက်�ှင့်အညီ သုံးစွဲရမည်။ ” 
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၅။  မြ န်မာ�ိုင်ငံေရေက� ာင်းပညာတက�သိုလ်ဥပေဒတွင် ပုဒ်မ ၁၈ ကို အသစ်ထပ်မံဖြ ည့်စွက်သဖြ င့် 

ပုဒ်မ ၁၈၊ ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မ ၂၀၊ ပုဒ်မ ၂၁၊ ပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မ ၂၃ တုိ?ကို ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မ ၂၀၊ ပုဒ်မ ၂၁၊ ပုဒ်မ 

၂၂၊ ပုဒ်မ ၂၃၊ ပုဒ်မ ၂၄ တုိ?အဖြ စ် ေပြ ာင်းလဲအမှတ်စဥ်ရမည်။ 

၆။  မြ န်မာ�ုိင်ငံေရေက� ာင်းပညာတက�သုိလ်ဥပ ေဒတွင် ပုဒ်မ ၂၁ ကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း အစားထုိးရမည် - 

“၂၁။ ပို?ေဆာင်ေရးဝန် က= ီးဌာနသည် ဤဥပေဒပြ 0ာန်းခြ င်းမပြ Kမီက တည်ေထာင်ထားေသာ 

ေရေက� ာင်းပညာသိပIံပိုင် ရန်ပုံေငွများကိုလည်းေကာင်း၊ ေရ%@ေပြ ာင်း�ိုင်ေသာပစNည်း�ှင့် 

မေရ%@ေပြ ာင်း�ုိင်ေသာပစNည်းများကုိလည်းေကာင်း၊ ရပုိင်ခွင့်�ှင့်ေပးရန်တာဝန်များကုိ လည်းေကာင်း 

တက�သိုလ်�ှင့် ပုဒ်မ ၄ အရ တည်ေထာင်သည့် ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်၊ သိပIံ�ှင့် 

ေကျာင်းတစ်ခုခုအား ဆက်ခံခွင့်ပြ K�ိုင်သည်။” 

၇။  မြ န်မာ�ိုင်ငံေရေက� ာင်းပညာတက�သိုလ်ဥပေဒတွင် ပုဒ်မ ၂၂ ၏ ေနာက်၌ ပုဒ်မ ၂၃  အဖြ စ် 

ေအာက်ပါအတုိင်း ဖြ ည့်စွက်ရမည် -  

 “၂၃။ တက�သုိလ်သည် ေရေက� ာင်းပညာ�ှင့်စပ်လျR်း၍ လူ?စွမ်းအားအရင်းအမြ စ် ဖံွ@ဖT ိKးတုိးတက်မU 

ဆုိင်ရာကိစNရပ်များအတွက် လုိအပ်ေသာအဖဲွ@များဖဲွ@စည်း၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ် 

ေပးခြ င်း ၊ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ေပးခြ င်း�ှင့်  အခြ ားလိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

ထမ်းေဆာင်ခြ င်းတိ?ု ပြ K�ိုင်သည်။ ” 

၈။  မြ န်မာ�ိုင်ငံေရေက� ာင်းပညာတက�သိုလ်ဥပေဒတွင် ပုဒ်မ ၂၄ ကို ေအာက်ပါအတုိင်း အစား 

ထိုးရမည် - 

 “၂၄။ ဤဥပေဒပါ  ပြ 0ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် - 

  (က) ဝန်က= ီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်း�ှင့် စည်းကမ်းများကို 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ@၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်�ိုင်သည်။ 

  ( ခ ) ဝန်က= ီးဌာန�ှင့် ေကာင်စီတုိ?သည် လိုအပ်ေသာ အမိန်?ေက� ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန?်၊  

E%န်က� ားချက်�ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြ န်�ိုင်သည်။” 

 

  ပြ ည်ေထာင်စုသမVတ  မြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် ဖဲွ@စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ က-�်ုပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။  

  

 

            �ိုင်ငံေတာ်သမVတ 

                ပြ ည်ေထာင်စုသမVတမြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ် 


