ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြို ့ရောင်ရေးအဖွဲ ့ဥြရေ
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်ဥြရေအမှတ် ၅၁ ။)
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ နတ်ရတာ်လေန်း ၁၄ ေြေ်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၅ ေြေ်)
ပြည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်သည် ဤဥြရေြေို ပြဋ္ဌာန်းလိုြေ်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်နှင့်အဓိြ္ပာယ်ရဖာ်ပြချြေ်
၁။

ဤဥြရေြေို ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြို ့ရောင်ရေးအဖွဲ ့ဥြရေဟု ရခါ်တွင်ရစေမည်။

၂။

ဤဥြရေတွင်ြါေှိရသာ ရအာြေ်ြါစြေားေြ်များသည် ရဖာ်ပြြါအတိုင်း အဓိြ္ပာယ်သြေ်ရောြေ်

ရစေမည်(ြေ)

ဝန်ကြေီးဌာန ေိုသည်မှာ ပြည်ရောင်စုအစိုးေ ြို ့ရောင်ရေးဝန်ကြေီးဌာနြေို ေိုသည်။

( ခ ) အဖွဲ ့ ေိုသည်မှာ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြို ့ရောင်ရေးအဖွဲ ့ြေို ေိုသည်။
( ဂ ) စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ ေိုသည်မှာ ဤဥြရေအေ ဖွဲ ့စည်းသည့် ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း ြို ့ရောင်ရေး
စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ြေို ေိုသည်။
(ဃ)

ေိြ်ြေမ်းများ ေိုောတွင် အဖွဲ ့ြိုင် ရေယာဉ်များ သွားလာနိုင်ရသာ ပမစ်များ၊ ရချာင်းများ၊
တူးရပမာင်းများနှင့် ြေမ်းရိုးတန်းတစ်ရလျှောြေ် မမို ့၊ ေွာများေှိ ရေယာဉ်ေိုြေ်ြေြ်နိုင်ရသာ
ေိြ်ြေမ်းများြါဝင်သည်။ ေို ့အပြင် ေိြ်ြေမ်းလုြ်ငန်းများနှင့် ေြေ်စြ်ရသာ နယ်ရပမ
များလည်း ြါဝင်သည်။

( င ) ရေယာဉ် ေိုောတွင် ရေရ ြောင်းသွားလာော၌ အသုံးပြုရသာ စြေ်တြ် သို ့မဟုတ် စြေ်မဲ့
ရေယာဉ် အားလုံးြါဝင်သည်။ ယင်းစြေားေြ်တွင် သစ်ရဖာင်၊ ဝါးရဖာင်စသည်တို ့လည်း
ြါဝင်သည်။
( စ ) စြေ်ရုံ၊ အလုြ်ရုံ ေိုသည်မှာ အဖွဲ ့ြိုင်ရေယာဉ်ြေျင်းများေှိ စြေ်ရုံ၊ အလုြ်ရုံ၊ အလုြ်ဌာန
နှင့် အလုြ်ဌာနခွဲများြေို ေိုသည်။
(ေ)

ဝန်ရောင်မှုလုြ်ငန်း ေိုသည်မှာ အခရ ြေးရငွ၊ အဖိုးအခ အဖိုးစားနား သို ့မဟုတ် ြေတိနှင့်
ညီညွတ်ချြေ်ပဖင့် ရောင်ေွြေ်ရြးသည့်လုြ်ငန်းြေို ေိုသည်။ ယင်းစြေားေြ်တွင်
ရေယာဉ် ပဖင့် ခေီးသည်နှင့် ြေုန်စည်ြို ့ရောင်ရေးလုြ်ငန်း၊ ြေုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်း၊
ရဖျာ်ရပဖမှုလုြ်ငန်း၊ ဟိုတယ်လုြ်ငန်း၊ ခေီးသွားလာရေးလုြ်ငန်း၊ တည်းခိုခန်းနှင့်
စားရသာြေ်ေိုင်လုြ်ငန်း၊ ပြည်ရောင်စုအစိုးေအဖွဲ ့ြေ ဝန်ရောင်မှုလုြ်ငန်းပဖစ်သည်
ဟု အခါအားရလျာ် စွ ာ သတ်မှတ်သည့် လုြ်ငန်းများလည်း ြါဝင်သည်။

( ဇ ) အမှု ရ ောင် အ ောေှ ိ ခ ျုြ် ေိ ု သ ည် မ ှ ာ ပြည် တ ွ င ် း ရေရ ြောင် း ြိ ု ့ရောင် ရ ေးအဖွ ဲ ၏
့
အကြေီးအမှူးြေိုေိုသည်။
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အခန်း(၂)
ေည်ေွယ်ချြေ်များ
၃။

ဤဥြရေ၏ ေည်ေွယ်ချြေ်များမှာ ရအာြေ်ြါအတိုင်းပဖစ်သည် (ြေ) ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရေယာဉ်များသွားလာနိုင်သည့် ပမစ်များ၊ ရချာင်းများနှင့် ြေမ်းရိုးတန်း
တစ်ရလျှောြေ်တွင် ခေီးသည်နှင့် ြေုန်စည်ြို ့ရောင်ရေးလုြ်ငန်းများြေို ေိရောြေ်စွာ
အရြောင်အေည်ရဖာ် ရောင်ေွြေ်နိုင်ေန်နှင့် ရဘးအန္တောယ် ြေင်းေှင်း မြီး လုံပခုံ မှု
ေှိရစေန်၊
( ခ ) ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း ြို ့ရောင်ရေးလုြ်ငန်းြေို ရစျးြေွြေ်စီးြွားရေးစနစ်
နှင့်အညီ ရေေှည်ေြ်တည်နိုင်သည့် အဖွဲ ့အစည်းအပဖစ် ရောင်ေွြေ်နိုင်ေန်၊
( ဂ ) ပြည်သူလူေု ၏ စားဝတ်ရနရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးြွားရေးတို ့တွင် အဓိြေြေျသည့်
ြေုန်ရစျးနှုန်း တည်မငိမ်ြေျေင်းရေးြေို ေိရောြေ်စွာ အရောြေ်အြေူပြုနိုင်သည့်
သယ်ယူြို ့ရောင်ရေးစနစ်အပဖစ် ရောင်ေွြေ်နိုင်ေန်၊
(ဃ) အဖွဲ ့၏စီမံခန် ့ခွဲရေးနှင့် ရငွရ ြေးသုးံ စွဲမှုစနစ်တို ့ြေို ရစျးြေွြေ်စီးြွားရေးစနစ်နှင့်အညီ
စီးြွားရေးေန်ေန် လွတ်လြ်စွာရောင်ေွြေ်နိုင်ေန်၊
( င ) ရေရ ြောင် း ြိ ု ့ရောင် ရ ေးလု ြ ် င န် း ြေိ ု နည် း လမ် း တြေျ အရြောင် အ ေည် ရ ဖာ်
ရောင်ေွြေ်ရေးအတွြေ် အဖွဲ ့နှင့် စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့အား လုြ်ြိုင်ခွင့်များ အြ်နှင်းနိုင်ေန်။
အခန်း(၃)
ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြို ့ရောင်ရေးအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းပခင်း

၄။

(ြေ)

အဖွဲ ့ြေို ပြည်ရောင်စုအစိုးေအဖွဲ ့ြေ အတည်ပြုသည့် ဖွဲ ့စည်းြုံအတိုင်း တည်ရောင်
ေားေှိေမည်။

( ခ ) အဖွဲ ့သည် ဤဥြရေအေသတ်မှတ်ရြးသည့် လုြ်ငန်းတာဝန်၊ ဖွဲ ့စည်းြုံနှင့် လုြ်ေုံး
လုြ်နည်းများြေို လိုြေ်နာရောင်ေွြေ်ေမည်။
၅။

အဖွဲ ့သည်(ြေ)

စ ျေးကွက် ီးပွားစေး န ်နှင့်အညီ တည်ဆဲဥပစေအေ ီးပွားစေးဆန်ဆန် စအာင်မြင် ွာ
စဆာင်ေွက်ေန် တေားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေား အပ်နှင်းမခင်းခံေစော အဖွဲ ့အ ည်းမဖ ်ေည်။

( ခ ) ရောင်ေွြေ်ေမည့် လုြ်ငန်းအမျိုးအစား၊ မိမိဝန်ေမ်းများ၏ အေည်အချင်းသတ်မှတ်ချြေ်၊
ဝန်ေမ်းတစ်ဦးချင်း ောေူးအေင့်အလိုြေ် တာဝန်ခွဲရဝြုံနှင့် တာဝန်ခံမှုတို ့ြေို ဖွဲ ့စည်းြုံအေ
လိုအြ်သလို သတ်မှတ်ေားေှိေမည်။
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( ဂ ) နိုင်ငံရတာ်ြေ မတည်ေုတ်ရြးေားရသာ ေင်းနှီးရငွများြေိုလည်းရြောင်း၊ ဌာနြေ
ြိုင်ေ ိုင်ရသာရငွရ ြေးနှင့် ရေွှ ့ရပြာင်းနိုင်ရသာြစ္စည်းများ၊ မရေွှ ့မရပြာင်းနိုင်ရသာ
ြစ္စည်းများြေိုလည်းရြောင်း၊ ေေန်ြိုင်ခွင့်နှင့် ရြးေန်တာဝန်များြေိုလည်းရြောင်း
ေြေ်ခံေမည်။
(ဃ)

အဖွဲ ့ြေ ပိုင်ဆိုင်ေည့် ေို ့ြဟုတ် ဆက်ခံေေှိေည့် စငွစ ကးနှင့် စေွှေ ့စမပာင်းနိုင်စော
ပ ္စည်းြျေား၊ ြစေွှေ ြစမပာင်
့
းနိုင်စောပ ္စည်းြျေား၊ နိုင်ငံစတာ်က လွှေဲအပ်စပးစော ေို ့ြဟုတ်
လုပ်ကိုင်ခွင့်ရြးစော စေွှေ စမပာင်
့
းနိုင်စောပ ္စည်းြျေားနှင့် မစေွှေ ြစမပာင်
့
းနိုင်စောပ ္စည်း
ြျေားကို ေယူခွင့်၊ လက်ဝယ်ထားပိုင်ခွင့်နှင့် အေုးံ မပုပိင
ု ်ခွင့်ေှိေည်။

( င ) ြေိုယ်ြိုင်အမည်၊ ြေိုယ်ြိုင်တံေိြ်တို ့ပဖင့် ရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊ စဉ်ေြေ်မပြတ် ေြေ်ခံ
ရောင်ေွြေ်ခွင့်၊ တေားစွဲေိုခွင့်နှင့် စွဲေိုခံြိုင်ခွင့်၊ နိုင်ငံရတာ်ြေ သတ်မှတ်ရြးေားရသာ
ြိုင်ေိုင်မှု ြစ္စည်းများအားလုံးတို ့ြေို ေယူခွင့်၊ လြေ်ဝယ်ေားေှိခွင့်နှင့် ြိုင်ေိုင်ခွင့်များ
ေှိသည်။
၆။

ဝန်ကြေီးဌာနသည် ဤဥြရေအာဏာမတည်မီြေ ဖွဲ ့စည်းခဲ့သည့် ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း

ြို ့ရောင်ရေးတွင် တာဝန်ေမ်းရောင်ခဲ့ရသာ ဝန်ေမ်းများ ဤဥြရေအေ ဖွဲ ့စည်းသည့် အဖွဲ ့သို ့
ရပြာင်းရေွှ တာဝန်
့
ေမ်းရောင်သည့်အခါ ယင်းတို ့ တာဝန်ေမ်းရောင်စဉ်ြေ ေေှိခဲ့သည့် ောေူးနှင့်
ေြိုင်ခွင့်ရအာြေ် ရလျာ့နည်းပခင်းမေှိရစေန် ညှိနှိုင်းရောင်ေွြေ်ရြးေမည်။
အခန်း(၄)
ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြို ့ရောင်ရေးအဖွဲ ့၏ တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်များ
၇။

အဖွဲ ့၏ တာဝန်များမှာ ရအာြေ်ြါအတိုင်းပဖစ်သည်(ြေ) နိင
ု ်ငံရတာ်အတွင်း ရေရ ြောင်းသယ်ယူြို ့ရောင်ရေး လုြ်ငန်းအားလုံးြေို ရောင်ေွြေ်ပခင်း
နှင့် ဤဥြရေအေ အပခားေြေ်စြ်သည့် ဝန်ရောင်မှုလုြ်ငန်းများြေို ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊
( ခ ) အဖွဲ ့အတွြေ် ယာဉ်၊ ရောတံတား၊ ြေုန်ရလှာင်ရုံ၊ ြေမ်းတြေ်ေိြ်နှင့် အပခားလိုအြ်သည့်
ြစ္စည်းများြေို ဝယ်ယူပခင်း၊ တည်ရောြေ်ပခင်းနှင့်အဖွဲ ့ြိုင်ြစ္စည်းများြေို အငှားချေားပခင်း၊
ေုခွဲရောင်းချပခင်း၊ အာမခံေားေှိပခင်း၊
( ဂ ) ဝန်ကြေီးဌာနြေ သတ်မှတ်ေားရသာ ပမစ်ရ ြောင်းများနှင့် ပမန်မာ့ြေမ်းရိုးတန်း
တစ်ရလျှောြေ်တွင် ရေယာဉ်များပဖင့် ြို ့ရောင်ရေးဝန်ရောင်မှုြေို ြေိုယ်တိုင်ပဖစ်ရစ၊
ဖြေ်စြ်စနစ်ပဖင့်ပဖစ်ရစ ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊
(ဃ) ရေယာဉ်များြေို တစ်စီးချင်းပဖစ်ရစ၊ အုြ်စုလိုြေ်ပဖစ်ရစ အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအဖွဲ ့အစည်းများ၊
ပြည်တွင်းပြည်ြ ြုဂ္ဂလိြေနှင့် အဖွဲ ့အစည်းများအား ငှားေမ်းပခင်း၊
( င ) ြေူးတို ့ရေယာဉ်များ ရပြးေွဲပခင်း၊

4
( စ ) ရေယာဉ်ြေျင်းများနှင့် ရေယာဉ်တည်ရောြေ် ပြင်ေင်ပခင်းေိုင်ော လုြ်ငန်းများအတွြေ်
လိုအြ်ရသာ ြေုန် ြေမ်းြစ္စည်းများ၊ စြေ်ြစ္စည်းြေိေိယာများနှင့် စြေ်သုံးေီများ ဝယ်ယူ
ပဖည့်တင်းပခင်း၊
(ေ)

အစို းေဌာန၊ အစို းေအဖွဲ ့အစည် း၊ ပြည် တွ င် း ပြည် ြ ြုဂ ္ဂလ ိ ြေနှင ့် အဖွဲ ့အစည် း ြိ ုင ်
ရေယာဉ်များြေို မွမ်းမံပြင်ေင်ပခင်း၊ ရေယာဉ်အသစ်တည်ရောြေ်ရောင်းချပခင်းနှင့်
အပခားလုြ်ငန်းများြေို လြေ်ခံရောင်ေွြေ်ပခင်း၊

( ဇ ) အဖွ ဲ ြ
့ ိ ု င ် ရ ပမနှ င ် ့ အရောြေ် အ အု ံ မ ျားြေိ ု အသု ံ း ပြု၍ စီ း ြွ ာ းရေးလု ြ ် င န် း များြေိ ု
ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊
( စျ ) တည်ေဲဥြရေ တစ်ေြ်ေြ်အေ ရြးအြ်ရသာလုြ်ငန်းတာဝန်များြေို ရောင်ေွြေ်ပခင်း။
၈။

အဖွဲ ့၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်များမှာ ရအာြေ်ြါအတိုင်းပဖစ်သည် (ြေ)

မိမိပိုင်ဆိုင်ေည့် စေွှေ စမပာင်
့
းနိုင်စောပ ္စည်းြျေားနှင့် ြစေွှေ ြစမပာင်
့
းနိုင်စောပ ္စည်းြျေား
ေို ့ြဟုတ် ဆက်ခံေေှိေည့်စငွစ ကးနှင့် နိုင်ငံစတာ်က လွှေဲအပ်စပးစော ေို ့ြဟုတ်
လုပ်ကိုင်ခွင့်ရြးစော စေွှေစမပာင်
့
းနိုင်စောပ ္စည်းြျေားနှင့် မစေွှေြစမပာင်
့
းနိုင်စောပ ည
္စ ်းြျေားကို
ေယူခွင့်၊ လက်ဝယ်ထားပိုင်ခွင့်နှင့် အေုးံ မပုပိင
ု ်ခွင့်၊

( ခ ) ရေရ ြောင်းလမ်းများတစ်ရလျှောြေ်ေှိ မမို ၊့ ေွာများတွင် ြေုန်စည်များ လြေ်ခံတင်ရောင်ပခင်း
နှင့် သိုရလှာင် ပဖန် ့ပဖူးပခင်းတို ့ြေို ြေိုယ်စားလှယ်လုြ်ငန်းအသွင်ပဖင့် ရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊
( ဂ ) အဖွဲ ့ြိုင်ရပမ၊ အရောြေ်အအုံ၊ ယာဉ်၊ ယန္တေားနှင့်အပခားေြေ်စြ်ရသာ ြစ္စည်းများြေို
စီမံခန် ့ခွဲြိုင်ခွင့်၊
(ဃ)

လုြ်ငန်းေိုင်ော ဝန်ရောင်ခနှုန်းများ၊ လုြ်ခနှုန်းများ၊ ေုတ်လုြ်မှုစံနှုန်းများ၊ ခေီးသည်
နှင့် ြေုန်စည်ြို ့ရောင်သည့် ဝန်ရောင်ခနှုန်းေားများ၊ အလုြ်ချိန်များ၊ အလုြ်ခွင်
စည်းမျဉ်းစည်းြေမ်းများြေို တည်ေဲဥြရေ၊ နည်းဥြရေများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ြိုင်ခွင့်၊
ပြင်ေင်ြိုင်ခွင့်၊

( င ) ြေုန်ေုတ်လုြ်မှု၊ ဝန်ရောင်မှု၊ ြေုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်းများနှင့် ရေယာဉ်တည်ရောြေ်မှုြေို
စီမံခန် ့ခွဲမှု ြေန်ေရိုြေ်စနစ်ပဖင့်ရသာ်လည်းရြောင်း၊ ငှားေမ်းလုြ်ြေိုင်ပခင်းစနစ်ပဖင့်
ရသာ်လည်းရြောင်း၊ အြေျိုးတူစနစ်ပဖင့်ရသာ်လည်းရြောင်း၊ တည်ရောြေ်လုြ်ြေိုင်လွှဲရပြာင်း
စနစ်ပဖင့်ရသာ်လည်းရြောင်း ရောင်ေွြေ်ောတွင် ပြည်တွင်းပြည်ြလုြ်ငန်းေှင်များနှင့်
ြူးရြါင်းရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊
( စ ) မိမိြိုင်ေိုင်သည့် သို ့မဟုတ် ခွင့်ပြုချြေ်ေေှိေားသည့် အသိဉာဏ်ြစ္စည်းေိုင်ော မူြိုင်ခွင်န
့ ှင့်
စြ်လျဉ်း၍ မည်သူ ့ြေိုမေို မိမိခွင့်ပြုချြေ် မေေှိဘဲ ေုတ်လုြ်ပခင်း၊ ရောင်းချပခင်း၊
အသုံးပြုပခင်း သို ့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းပဖင့် လွှဲရပြာင်းပခင်းပြုလုြ်လျှေင် တေားစွဲေို
ြိုင်ခွင့်၊
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(ေ)

မိမိလုြ်ငန်းအတွြေ် လိုအြ်သည့် ရပမ၊ ေိ ြ ် ြေ မ် း ၊ အရောြေ် အ အု ံ တ ိ ု ့နှ င ် ့ စြ်လျဉ်း၍
သြေ်ေိုင်ော တည်ေဲဥြရေြါ ပြဋ္ဌာန်းချြေ်များနှင့်အညီ သုံးစွဲြိုင်ခွင့်၊

( ဇ ) အဖွဲ ့ြိုင် စြေ်ြစ္စည်းနှင့် စြေ်ြေိေိယာများ၊ ရပမ၊ အရောြေ်အအုံများနှင့် ရေယာဉ်များ၊
အပခားြိုင်ေိုင်ခွင့်များြေို သြေ်ေိင
ု ်ောလုြ်ငန်းများအတွြေ် ပြည်တွင်းပြည်ြ လုြ်ငန်းေှင်
များြေို ငှားေမ်းခွင့်၊ အြေျိုးတူ ြူးရြါင်းရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊
( ဈ ) ငှားေမ်းခ၊ အခနှုန်းေားများ သတ်မှတ်ပခင်း၊ ပြင်ေင်ပခင်း၊ ပြန်အမ်းပခင်း၊ ရလျှော့ရြါ့ပခင်းနှင့်
အေရြောြေ်ခံပခင်းတို ့ ရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊
(ည)

အဖွဲ ြ
့ ိုင်ရေယာဉ်၊ ယာဉ် နှင့် အသုံးမလိုသည့် ြစ္စည်းများ၊ ရေယာဉ် ပြင်ေ င်ောမှ
ေေှိသည့် အသုံးမလိုသည့် ြိုလျှေံြစ္စည်းများြေို ေုခွဲရောင်းချပခင်းနှင့် လဲလှယ်ပခင်းတို ့
ရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊

( ဋ ) ဝန်ေမ်းများနှင့် ပြင်ြြုဂ္ဂိုလ်များြေို ြို ့ရောင်ရေးေိုင်ော၊ ရေရ ြောင်းေိုင်ော သို ့မဟုတ်
ရေယာဉ်တည်ရောြေ်ရေးလုြ်ငန်းေိုင်ော ြေျွမ်းြေျင်သူများအပဖစ် ရလ့ြေျင့်ရမွးေုတ်
နိုင်ရေးအတွြေ် ပြည်တွင်းပြည်ြမှ ြညာေှင်များ၊ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ြူးရြါင်း၍
သင်တန်းရြေျာင်းများ ဖွင့်လှစ်ခွင့်နှင့် သုရတသနပြုြိုင်ခွင့်၊
( ဌ ) ဝန်ေမ်းများြေို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ြသင်တန်းများသို ့ ရစလွှတ်နိုင်ခွင့်။
အခန်း (၅)
စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းပခင်း
၉။

ဝန်ကြေီးဌာနသည် ဥြေ္ကဋ္ဌအြါအဝင် အဖွဲ ့ဝင်ဦးရေ အများေုံး ြေိုးဦးအေိြါဝင်ရသာ စီမံခန် ့ခွဲရေး

အဖွဲ ့ြေို ပြည်ရောင်စုအစိုးေအဖွဲ ့၏ သရဘာတူညီချြေ်ပဖင့် ရအာြေ်ြါအတိုင်း ဖွဲ ့စည်းေမည်(ြေ)

၁၀။

ဝန်ကြေီးဌာနြေ ခန် ့အြ်တာဝန်ရြးအြ်သူ

ဥြေ္က ဋ္ဌ

( ခ ) အမှုရောင်အောေှိချုြ်

အဖွဲ ့ဝင်

( ဂ ) ရေရ ြောင်းသွားလာရေးေိုင်ော ြေျွမ်းြေျင်ြညာေှင်တစ်ဦး

အဖွဲ ့ဝင်

(ဃ)

အဖွဲ ့ဝင်

ရေယာဉ်တည်ရောြေ်ရေးေိုင်ော ြေျွမ်းြေျင်ြညာေှင်တစ်ဦး

( င ) စီးြွားရေးလုြ်ငန်း ြေျွမ်းြေျင်ြညာေှင်တစ်ဦး

အဖွဲ ့ဝင်

( စ ) ဝန်ကြေီးဌာနြေ ရေွးချယ်တာဝန်ရြးသည့် ြေိုယ်စားလှယ်များ

အဖွဲ ့ဝင်

(ေ)

အတွင်းရေးမှူး

ဥြေ္က ဋ္ဌြေ တာဝန်ရြးအြ်ရသာ အဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦး

စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့အစည်းအရဝး ြေျင်းြပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ေားသည့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများ

နှင့်အညီ ရောင်ေွြေ်ေမည်။
၁၁။

(ြေ) စီမခ
ံ န် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ဥြေ္ကဋ္ဌ သို ့မဟုတ် အဖွဲ ့ဝင်အပဖစ် ခန် ့ေားပခင်းခံေရသာ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည်
ယင်းသို ့ မခန် ့ေားမီြောလြေ စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ဥြေ္ကဋ္ဌ သို ့မဟုတ် အဖွဲ ့ဝင် လုြ်ငန်းတာဝန်
ရောင်ေွြေ်ပခင်းြေို ေိခိုြေ်ဖွယ်ေှိသည့် ရငွရေးရ ြေးရေးအြေျိုးခံစားခွင့် သို ့မဟုတ်
အပခားအြေျိုး သြေ်ေိုင်ခွင့်များနှင့် ြေင်းေှင်းသူပဖစ်ေမည်။
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( ခ ) စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ဥြေ္ကဋ္ဌ သို ့မဟုတ် အဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ြေ ပြုလုြ်သည့်
သို ့မဟုတ် ပြုလုြ်ေန် ြေံေွယ်သည့် ြဋိညာဉ်တွင်ရသာ်လည်းရြောင်း၊ ရောင်းမှု၊ ဝယ်မှု
သို ့မဟုတ် ငှားေမ်းမှု တစ်ခုခုတွင်ရသာ်လည်းရြောင်း တိုြေ်ရိုြေ်ပဖစ်ရစ၊ သွယ်ဝိုြေ်၍
ပဖစ်ရစ တစ်နည်းနည်းပဖင့် အြေျိုးသြေ်ေိုင်ရနြါြေ မိမိ မည်သို ့အြေျိုးသြေ်ေိုင်ရ ြောင်းြေို
အဖွဲ ့၏အစည်းအရဝးတွင် ေုတ်ရဖာ်ရပြာေိုေမည်။
( ဂ ) ြုေ်မခွဲ (ခ) အေ ေုတ်ရဖာ်ရပြာေိုချြေ်ြေို စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ အစည်းအရဝးမှတ်တမ်း
များတွင် ရေးမှတ်ေားေမည်ပဖစ်မြီး သြေ်ေိုင်သည့် အဖွဲ ့ဝင်သည် ယင်းြဋိညာဉ်နှင့်
ရသာ်လည်းရြောင်း၊ ရောင်းမှု၊ ဝယ်မှု သို ့မဟုတ် ငှားေမ်းမှု နှင့်ရသာ်လည်းရြောင်း
စြ်လျဉ်း၍ စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ြေ ရေွးရနွးပခင်း၊ ေုံးပဖတ်ပခင်းပြုောတွင် မြါဝင်ေ။
(ဃ)

စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ဥြေ္က ဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ ့ဝင် တစ်ဦးဦးမှာ ရငွရေးရ ြေးရေး အြေျိုးသြေ်ေိုင်ခွင့်
သို ့မဟုတ် အပခားအြေျိုးသြေ်ေိုင်ခွင့် ေှိ မေှိ ေုံးပဖတ်ေန် အရ ြောင်းရြါ်ရြါြေ်လျှေင်
အဖွဲ ့၏ ေုံးပဖတ်ချြေ်သည် အမြီးအပြတ်အတည်ပဖစ်သည်။

၁၂။

(ြေ) စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ဥြေ္က ဋ္ဌနှင့် အဖွဲ ့ဝင်တို ့၏ ောေူးသြေ်တမ်းသည် စတင်တာဝန်
ေမ်းရောင်သည့်ရန ့ေြေ်မှ ငါးနှစ်ပဖစ်သည်။
( ခ ) စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ဥြေ္က ဋ္ဌနှင့် အဖွဲ ့ဝင်များသည် ောေူးသြေ်တမ်းြေုန်ေ ုံးသည့်အခါ
ဝန်ကြေီးဌာနြေ အသစ်ဖွဲ ့စည်းတာဝန်ရြးအြ်မြီးသည့် အချိန်အေိ မိမိတို ့၏ လုြ်ငန်း
တာဝန်များြေို ေြေ်လြေ်ေမ်းရောင်ေမည်။
( ဂ ) စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ဥြေ္က ဋ္ဌနှင့် အဖွဲ ့ဝင်များသည် ောေူးသြေ်တမ်းနှစ်ကြေိမ် ေြေ်ြို၍
ေမ်းရောင်ပခင်း မပြုေ။
(ဃ)

အရ ြောင်းတစ်ေြ် ေြ်ရ ြောင့် စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ဥြေ္က ဋ္ဌ သို ့မဟုတ် အဖွဲ ့ဝင်ောေူး
ရနော လစ်လြ်သည့်အတွြေ် အစားေိုးခန် ့ေားြါြေ စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ဥြေ္က ဋ္ဌ သို ့မဟုတ်
အဖွဲ ့ဝင်များ၏ ောေူးသြေ်တမ်းသည် မူလောေူး၏ ြေျန်ေှိသည်သ
့ ြေ်တမ်း ြေုန်ေုံးသည်
အေိသာ ပဖစ်ေမည်။

( င ) စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ဥြေ္က ဋ္ဌ သို ့မဟုတ် အဖွဲ ့ဝင်အပဖစ် ြေားပဖတ်တာဝန်ယူေသည့် ြောလြေို
ောေူးသြေ်တမ်း တစ်ခုဟု မသတ်မှတ်ေ။
၁၃။

(ြေ)

စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့တွင် အရ ြောင်းတစ်ခုခုရ ြောင့် အဖွဲ ့ဝင်ောေူးရနော လစ်လြ်ြါြေ
လစ်လြ်သည့် ရန ့ေြေ်မှ ေြေ်ရြါင်း ၃၀ အတွင်း ဝန်ကြေီးဌာနသည် အဖွဲ ့ဝင်သစ်ြေို
သတ်မှတ်ချြေ်များနှင့်အညီ ပဖည့်စွြေ်ခန် ့ေားေမည်။

( ခ ) စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ြေ ရောင်ေွြေ်သည့် ြေိစ္စေြ်များသည် အဖွဲ ့ဝင်ောေူး လစ်လြ်သည့်
အရ ြောင်းရ ြောင့်ရသာ်လည်းရြောင်း၊ အဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးဦး ခန် ့ေားောတွင် ချို ့ယွင်းချြေ်
တစ်ခုခုေှိသည့် အရ ြောင်းရ ြောင့်ရသာ်လည်းရြောင်း ြျြေ်ပြယ်ပခင်းမေှိရစေ။
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၁၄။

ဝန်ကြေီးဌာနသည် သတ်မှတ်ေားသည့် အရ ြောင်းတစ်ေြ်ေြ်နှင့် မငိစွန်းရသာ စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့

ဥြေ္ကဋ္ဌ သို ့မဟုတ် အဖွဲ ့ဝင် တစ်ဦးဦးြေို ောေူးမှ နုတ်ေွြေ်ေန် ညွှန် ြေားနိုင်သည်။ ညွှန် ြေားသည့်
အတိုင်း လိုြေ်နာပခင်းမပြုလျှေင် ေိုအဖွဲ ့ဝင်အား တာဝန်မှ ေြ်စဲေမည်။
၁၅။

စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ဥြေ္က ဋ္ဌနှင့်အဖွဲ ့ဝင်များသည် ဝန်ကြေီးဌာန၏ သရဘာတူညီချြေ်ပဖင့် စီမံခန် ့ခွဲရေး

အဖွဲ ြေ
့ သတ်မှတ်ေားသည့် ချီးပမှင့်ရငွနှင့်စေိတ်တုိ ့ြေို ခံစားခွင့်ေှိသည်။
အခန်း(၆)
စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့၏ တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်များ
၁၆။

စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့၏ တာဝန်များမှာ ရအာြေ်ြါအတိုင်းပဖစ်သည်(ြေ)

အဖွဲ ြ
့ ိုင်ြစ္စည်းများနှင့် ဘဏ္ဍာရငွများြေို ရလလွင့်၊ ေုံးရှုံး၊ ြျြေ်စီး၊ ရြျာြေ်ေ ုံးမှု
မေှိရစေန် ကြေီး ြေြ် ေိန်းသိမ်းပခင်း၊

( ခ ) ဝင်ရငွနှင့် အြေျိုးအပမတ်တိုးြွားရစရေးအတွြေ် သင့်ရလျာ်ရသာ နည်းလမ်းများပဖင့်
ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊
( ဂ ) ဝန်ေမ်းများ၏ ေြိုင်ခွင့်များေေှိရစပခင်း၊
(ဃ)

မိမိလုြ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ ရအာင်ပမင်မှု သို ့မဟုတ် ေုံးရှုံးမှုြေို တာဝန်ခံပခင်း၊

( င ) အဖွဲ ြ
့ ိုင် လုြ်ငန်း အသီးသီး၏ တာဝန်ခံဝန်ေမ်းများြေ ယင်းတို ့ တာဝန်ယူသည့်
လုြ်ငန်း၏ ရအာင်ပမင်မှု သို ့မဟုတ် ေုံးရှုံးမှုြေို တာဝန်ခံရစေန် စီမံကြေီး ြေြ်ပခင်း။
၁၇။

စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်များမှာ ရအာြေ်ြါအတိုင်းပဖစ်သည်(ြေ) ဤဥြရေြါလုြ်ငန်းတာဝန်များြေို ရောင်ေွြေ်နိုင်ရေးအတွြေ် လိုအြ်ရသာ ရငွရ ြေး
အေင်းအနှီးများြေို ဝန်ကြေီးဌာနမှတစ်ေင့် ပြည်ရောင်စုအစိုးေအဖွဲ ့၏ အတည်ပြုချြေ်
ေယူ၍ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ြဘဏ်များနှင့် ရငွရေးရ ြေးရေး အဖွဲ ့အစည်းများေံမှ ဥြရေ
နှင့်အညီ ရငွရချးယူပခင်း၊ ပြန်လည်ရြးေြ်ပခင်း၊ ရငွေုတ်ရချးပခင်း၊ ပြန်လည်ေယူပခင်း
နှင့်အရောြေ်အြံ့များေယူပခင်း၊
( ခ ) အဖွဲ ့၏ေန်ြုံရငွြေို ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းစည်းြေမ်းနှင့်အညီ စီမံခန် ့ခွဲပခင်း၊
( ဂ ) လုြ်ငန်းအဖွဲ ့များြေို ဖွဲ ့စည်းတာဝန်ရြးအြ်ပခင်း၊
(ဃ)

လိုအြ်ြါြေ အ ြေံရြးြုဂ္ဂိုလ်များြေို သတ်မှတ်ချြေ်များနှင့်အညီ ခန် ့အြ်နိုင်ပခင်း၊
ချီးပမှင့်ရငွနှင့် စေိတ်များြေို သတ်မှတ်ရြးပခင်း၊

( င ) တည်ေဲဥြရေ၊ နည်းဥြရေများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းြေမ်းများနှင့်အညီ ဝန်ေမ်းများြေို
ခန် ့ေားပခင်း၊ တာဝန်ရြးပခင်း၊ ောေူးတိုးပမှင့်ရြးပခင်း၊ အရေးယူအပြစ်ရြးပခင်း၊
ေုတ်ြယ်ပခင်းနှင့် အမငိမ်းစားရြးပခင်း၊
( စ ) အစိုးေအဖွဲ ့အစည်းများ၊ ြုဂ္ဂလိြေ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် လုြ်ငန်းသရဘာတူ စာချုြ်များ
ချုြ်ေိုပခင်း။

8
အခန်း(၇)
ဘဏ္ဍာရေး၊ ရငွရေးရ ြေးရေးနှင့်စာေင်းများ
၁၈။

အဖွဲ ့သည် ပြည်ရောင်စုအစိုးေအဖွဲ ့ြေ နှစ်စဉ် သတ်မှတ်ရြးသည့် နိုင်ငံရတာ်သို ့ ေည့်ဝင်ရငွ

နှင့် တည်ေဲဥြရေအေ ြေျသင့်သည့် အခွန်အခများြေို ရြးသွင်းေမည်။
၁၉။

အဖွဲ ့ြေ လွှဲရပြာင်းေယူသည့် နိုင်ငံရတာ်ြိုင် ြုံရသြိုင်ြစ္စည်းများြေို ပြည်ရောင်စုအစိုးေအဖွဲ ့၏

သရဘာတူခွင့်ပြုချြေ်အေ ြောလရြါြေ်ရဈးပဖင့် တန်ဖိုးတွြေ်ချြေ် သတ်မှတ်၍ နိုင်ငံရတာ်၏ ေင်းနှီး
ပမှုြ်နှံမှုတန်ဖိုးအပဖစ် ရဖာ်ပြေားေမည်။
၂၀။

ြုေ်မ ၁၉ အေ အဖွဲ ့ြေ လွှဲရပြာင်းေယူခဲ့ရသာ အေြ်ေြ်တန်ဖိုးများြေို အဖွဲ ့တွင် နိုင်ငံရတာ်၏

ေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု တန်ဖိုးအပဖစ် သတ်မှတ်ေမည်။ နိုင်ငံရတာ်၏ ေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုတန်ဖိုးအရြါ် ြေျသင့်
အပမတ်ရဝစုြေို နိုင်ငံရတာ်သုိ ့ ခွဲရဝရြးေမည်။
၂၁။

အဖွဲ ့သည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုြေ် စုစုရြါင်း အေအသုံးရငွများြေို ပြည်ရောင်စု၏ အေအသုံး

ခန် ့မှန်းရပခရငွစာေင်းတွင် ဘဏ္ဍာရငွအေ အသုးံ ေိုင်ောဥြရေနှင့်အညီ သီးပခားရဖာ်ပြ၍ ေည့်သွင်း
ရေးေွဲေမည်။
၂၂။

အဖွဲ ့သည် သင့်ရလျာ်ရသာ ဘဏ်တွင် ပမန်မာြေျြ်ရငွနှင့် နိုင်ငံပခားသုံးရငွများြေို သီးပခားစီ

စာေင်း ဖွင့်လှစ်ေားေှိ သုးံ စွခ
ဲ ွင့်ေှိသည်။
၂၃။

အဖွဲ ့ြိုင် ေန်ြုံရငွများြေို စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ြေ သတ်မှတ်ေားသည့် ဘဏ္ဍာရေးေိုင်ော စည်းမျဉ်း

စည်းြေမ်းများနှင့်အညီ လိုြေ်နာရောင်ေွြေ်ေမည်။
၂၄။

ဝန်ကြေီးဌာနသည်(ြေ) အဖွဲ ့သို ့ ရပြာင်းရေွှ ့တာဝန် ေမ်းရောင်ေန် ေန္ဒမပြုရသာ ဝန်ေမ်းများြေို မိမိ
လြေ်ရအာြေ်ေှိ သင့်ရလျာ်သည့် ဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခုခုသို ့ လွှဲရပြာင်းရြးေမည်။
( ခ ) အဖွဲ ့သို ့ ရပြာင်းရေွှတာဝန်
့
ေမ်းရောင်ရသာ ဝန်ေမ်းများအတွြေ် ြေရုဏာရ ြေး၊ ချီးပမှင့်ရငွ၊
ြင်စင်၊ အမငိမ်းစားယူမှုေိုင်ော ြေိစ္စေြ်များြေို ယင်းတို ့ တာဝန်ေမ်းရောင်ခဲ့ရသာ
အချိန် ြောလအတိုင်း တွြေ်ချြေ်၍ ခွင့်ပြုရြးေမည်။

၂၅။

စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့သည်(ြေ)

အဖွဲ ့သို ့ ရပြာင်းရေွှတာဝန်
့
ေမ်းရောင်ရသာ ဝန်ေမ်းများအတွြေ် ယင်းတို ့ခံစားခွင့်ေှိရသာ
လစာ၊ စေိတ်၊ ြေရုဏာရ ြေး၊ နစ်နာရ ြေး၊ ချီးပမှင့်ရငွ၊ ြင်စင်နှင့် အမငိမ်းစားယူမှုေိုင်ော
ြေိစ္စေြ်များြေို ယင်းတို ့ စတင်ရပြာင်းရေွှ သည်
့
့ ရန ့ေြေ်မှစ၍ အချိန်ြောလတွြေ်ချြေ်မြီး
ခံစားခွင့်ပြုေမည်။

( ခ ) ဝန်ေမ်းများအတွြေ် ြင်စင်ေန်ြုံရငွြေို သီးပခားေားေှိေမည်။
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၂၆။

အဖွဲ ့သည် စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့၏ သရဘာတူညီချြေ်ပဖင့် ရအာြေ်ြါေန်ြုံရငွများြေိုေားေှိေမည်(ြေ) ေုရ ြေးေန်ြုံရငွ၊
( ခ ) သြေ်သာရချာင်ချိရေး ေန်ြုံရငွ၊
( ဂ ) ဖွံ ့မဖိုးမှုေန်ြုံရငွ၊
(ဃ) တန်ဖိုးရလျာ့ေန်ြုံရငွ၊
( င ) လှည့်ြတ်ေန်ြုံရငွ၊
( စ ) အပခားလိုအြ်ရသာေန်ြုံရငွ။

၂၇။

အဖွဲ ့သည် သင့်ရလျာ်သည့် အခွန်ြေင်းလွတ်ခွင့်၊ သြေ်သာခွင့် ေေှိရေးအတွြေ် သြေ်ေိုင်ော

ဝန်ကြေီးဌာနမှ တစ်ေင့် ပြည်ရောင်စုအစိုးေအဖွဲ ့သို ့ တည်ေဲဥြရေများနှင့်အညီ ရလျှောြေ်ေားနိုင်သည်။
၂၈။

အဖွဲ ့သည် ရအာြေ်ြါစာေင်းများြေို စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့သို ့ သတ်မှတ်ချြေ်နှင့်အညီ တင်ပြေမည်(ြေ) ဝန်ေမ်းအင်အားစာေင်း၊
( ခ ) ရငွသားအရပခအရန၊
( ဂ ) ြေုန်ြစ္စည်းေုတ်လုြ်သည့်၊ ရောင်းဝယ်သည့် သို ့မဟုတ် ဝန်ရောင်သည့်စာေင်း၊
(ဃ) အရှုံး၊ အပမတ်စာေင်း၊
( င ) လြေ်ြေျန်ေှင်းတမ်း။

၂၉။

အဖွဲ သ
့ ည် ဝန် က ြေီ းဌာနရအာြေ်ေှ ိ စီ းြွ ာ းရေး အဖွဲ အ
့ စည်း များအ ြေား ရငွ ရ ြေးေို င် ော

အပြန်အလှန် အြေူအညီရြးပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ဝန်ကြေီးဌာန၏ သရဘာတူညီချြေ်ပဖင့် ရောင်ေွြေ်
နိုင်သည်။
၃၀။

အဖွဲ ့တွင် ေိရောြေ်သည့် စစ်ရေး ြေြ်မတ်မှုေှိရစေန် ဌာနတွင်း စာေင်းစစ်အဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်း

ရောင်ေွြေ်ေမည်။
၃၁။

အဖွဲ ့သည် လုြ်ငန်းနှင့်စာေင်းများြေို ပြည်ရောင်စုစာေင်းစစ်ချုြ်ရုံး သို ့မဟုတ် ပမန်မာနိုင်ငံ

စာေင်းရြောင်စီတွင် မှတ်ြုံတင်ေားရသာ စာေင်းစစ်အဖွဲ ့ သို ့မဟုတ် နိုင်ငံတြောအသိအမှတ်ပြု
စာေင်းစစ်အဖွဲ ့၏ စစ်ရေးမှုခံယူေမည်။
အခန်း(၈)
ေုရ ြေးရငွချီးပမှင့်ပခင်း
၃၂။

အဖွဲ ့သည် မိမိ၏ စီမံြေိန်း လျာေားချြေ်အတိုင်း အရြောင်အေည်ရဖာ်ော၌ သတ်မှတ်ေား

ရသာ လုြ်ငန်းြေုန်ြေျစေိတ်နှင့် ဝင်ရငွအချိုးအတိုင်းရသာ်လည်းရြောင်း၊ ယင်းအချိုးေြေ် ြိုမို
ရြောင်းမွန်ရသာ အချိုးအတိုင်းရသာ်လည်းရြောင်း ေုရ ြေးရငွချီးပမှင့်ြိုင်ခွင့်ေှိသည်။

10
၃၃။

ြုေ်မ ၃၂ အေ ေုရ ြေးရငွ ချီးပမှင့်ောတွင် ေုရ ြေးေန်ြုံရငွေဲမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ောခိုင်နှုန်းအချိုးအေ

ဝန်ေမ်းများြေို ေုရ ြေးများခွဲရဝ သတ်မှတ်ရြးမြီးရနာြေ် ြေျန်ေှိရသာ ေုရ ြေးေန်ြုံရငွေဲမှ
တစ်ဦးချင်းရသာ်လည်းရြောင်း၊ အဖွဲ ့အလိုြေ်ရသာ်လည်းရြောင်း ရအာြေ်ြါအရပခခံမူများအရြါ်မူတည်၍
စွမ်းရောင်ေည်ပမင့်မားမှုေုရ ြေးများ ေြ်မံချီးပမှင့်နိုင်သည်(ြေ) သတ်မှတ်ေားရသာ စံနှုန်းေြေ်တိုး၍ ေုတ်လုြ် ရောင်ေွြေ်နိုင်ပခင်း၊ ဝန်ရောင်မှု
ရြးနိုင်ပခင်း၊
( ခ ) ေုတ်လုြ်မှု၊ ဝန်ရောင်မှု နည်းစနစ်သစ်များတီေွင်နိုင်ပခင်း၊
( ဂ ) တီေွင်ေုတ်လုြ်နိုင်မှုေှိပခင်း၊ ေုတ်လုြ်သည့် ြေုန်ြစ္စည်းအေည်အရသွး စံချိန်မီပခင်း၊
(ဃ) ြေုန် ြေမ်းသုံးစွဲမှု စံသတ်မှတ်ချြေ်များနှင့်အညီ စနစ်တြေျ သုးံ စွန
ဲ ိုင်ပခင်း၊
( င ) ရလလွင့်၊ ြျြေ်စီး၊ ေုံးရှုံးမှုရလျာ့နည်းပခင်း။
၃၄။

ဝန်ေမ်းများသည် သီးပခားတာဝန်ရြးပခင်းအေ ရောင်ေွြေ်ေမည့် လုြ်ငန်းတစ်ေြ်ေြ်အတွြေ်

ချီးပမှင့်ရငွ သို ့မဟုတ် အခရ ြေးရငွြေို သြေ်ေိုင်ော စည်းြေမ်းများနှင့်အညီ ခံစားခွင့်ေှိသည်။
အခန်း(၉)
တားပမစ်ချြေ်များ
၃၅။

မည်သူမျှေ ရအာြေ်ြါပြုလုြ်မှုတစ်ခုခုြေိုမပြုေ (ြေ) ရေယာဉ်ခရြးရောင်ပခင်းမှ ြေင်းလွတ်ေန် ေည်ေွယ်ချြေ်ပဖင့် အသုးံ ပြုမြီး လြေ်မှတ်
ရဟာင်းြေို သုးံ စွ၍
ဲ ပဖစ်ရစ၊ ရေယာဉ်ခ ကြေိုတင်ရြးရောင်ပခင်းမပြုဘဲ ပဖစ်ရစ အဖွဲ ့ြိုင်
ရေယာဉ်တွင် စီးနင်းလိုြေ်ြါပခင်း သို ့မဟုတ် စီးနင်းလိုြေ်ြါေန် အားေုတ်ပခင်း၊
( ခ ) အဖွဲ ့ြိုင်ရေယာဉ်တွင် ခေီးတစ်ခုအတွြေ် လြေ်မှတ်ဝယ်ယူစီးနင်း လိုြေ်ြါမြီးရနာြေ်
အေိုြါခေီးြေို ရြေျာ်လွန်ရ ြောင်း သိလျြေ်နှင့် ရနာြေ်ေြ် ရေယာဉ်ခကြေိုတင်ရြးရောင်ပခင်း
မပြုဘဲ တမင်ေြေ်လြေ် စီးနင်းလိုြေ်ြါပခင်း သို ့မဟုတ် စီးနင်းလိုြေြ
် ါေန် အားေုတ်ပခင်း၊
( ဂ ) အဖွဲ ့ြိုင်ရေယာဉ်တွင် ခေီးတစ်ခုအတွြေ် လြေ်မှတ်ဝယ်ယူ စီးနင်းလိုြေ် ြါမြီးရနာြေ်
အေိုြါခေီးသို ့ ရောြေ်ေှိရ ြောင်းသိလျြေ်နှင့် ရေယာဉ်မှေွြေ်ခွာေန် တမင်ြျြေ်ြေွြေ်ပခင်း
သို ့မဟုတ် ပငင်းေန်ပခင်း၊
(ဃ) မိမိနှင့်အတူ ယူရောင်လာရသာ ြစ္စည်းများအတွြေ် တန်ေ ာခရြးရောင်ပခင်းမှ
ြေင်းလွတ်ေန် ေည်ေွယ်ချြေ်ပဖင့် ြေျသင့်ရသာ တန်ောခြေို လုံးဝရြးရောင်ပခင်းမပြုဘဲ
သို ့မဟုတ် အပြည့်အဝ ရြးရောင်ပခင်းမပြုဘဲ အဖွဲ ့ြိုင် ရေယာဉ် တွင် မိမိနှင့်အတူ
ြစ္စည်းများသယ်ရောင်ပခင်း သို ့မဟုတ် တင်ရောင်ေန် အားေုတ်ပခင်း၊
( င ) အမှန်တြေယ် ြေျသင့်ရသာရေယာဉ်ခြေို ရြးရောင်ပခင်းမှ ြေင်းလွတ်ေန် ေည်ေွယ်ချြေ်
ပဖင့် အဖွဲ ့ြိုင်ရေယာဉ်တွင် ရေယာဉ်ရနောအေင့်အတန်း တစ်ခုအတွြေ် ရေယာဉ်ခ
ရြးရောင်လျြေ် ေိုရနော အေင့်အတန်းေြေ်ပမင့်ရသာ သီးသန် ့ရနောတွင် သို ့မဟုတ်
အခန်းတွင် စီးနင်းလိုြေ်ြါပခင်း၊
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( စ ) အဖွဲ ့ြိုင်ရေယာဉ်တွင် စီးနင်းလိုြေ်ြါလျြေ် ရေယာဉ်လြေ်မှတ် မဝယ်ယူပခင်း သို ့မဟုတ်
ရေယာဉ်၏ အောေမ်း၊ အမှုေမ်းများြေ ရေယာဉ်လြေ်မှတ်ေုတ်ပြေန် ရတာင်းေိုသည့်
အခါ ရေယာဉ်လြေ်မှတ် ေုတ်ပြေန်ြျြေ်ြေွြေ်ပခင်း၊
(ေ)

အဖွဲ ့ြိုင်ရေယာဉ်တွင် စီးနင်းလိုြေ်ြါရသာသူ တစ်ဦးအတွြေ် ြေျသင့်ရသာ ရေယာဉ်ခြေို
ရြးရောင်ပခင်းမှ ြေင်းလွတ်ရစေန် ေည်ေွယ်ချြေ်ပဖင့် လြေ်မှတ်စစ်ြေို လိမ်လည်
ပြသနိုင်ရစပခင်းအလို ့ငှာ မိမိ၏လြေ်မှတ်ြေို ေိုသူအား လွှဲရပြာင်းရြးပခင်း၊

( ဇ ) ြေုန်တင်ခရြးရောင်ပခင်းမှ လုံးဝြေင်းလွတေ
် န် ေည်ေွယ်ချြေ်ပဖင့်ပဖစ်ရစ၊ ြေုန်တင်ခ
အပြည့်ရြးရောင်ပခင်းမှ ြေင်းလွတ်ေန် ေည်ေွယ်ချြေ်ပဖင့်ပဖစ်ရစ အဖွဲ ့ြိုင်ရေယာဉ်
ရြါ်တွင် တေားမဝင်ရသာနည်းလမ်းပဖင့် ြေုန်ြစ္စည်းများ တင်ရောင်ပခင်း သို ့မဟုတ်
တင်ရောင်ေန် အားေုတ်ပခင်း၊
( ဈ ) အဖွဲ ့ြိုင်ရေယာဉ်ရြါ်တွင် ခေီးသည်အတွြေ် ရနောြေို တစ်နည်းနည်းပဖင့် ေယူလျြေ်
ေိုရနောြေို အဖိုးအခပဖင့် ရောင်းချပခင်း သို ့မဟုတ် ရောင်းေန်အားေုတ်ပခင်း သို ့မဟုတ်
လူစီးလြေ်မှတ်ြေို အြေျိုးအပမတ်ေယူ၍ တစ်ေင့် ပြန်လည်ရောင်းချပခင်း၊
(ည)

အဖွဲ ့ြိုင်ရေယာဉ်ရြါ်ေှိ ရေယာဉ်သုံးြစ္စည်းြေိုပဖစ်ရစ၊ ရေယာဉ်အစိတ်အြိုင်းြေိုပဖစ်ရစ
ဖျြေ်ေီးပခင်း၊ မရိုးမရပဖာင့်ရသာသရဘာပဖင့် ေယူပခင်း သို ့မဟုတ် ယင်းသို ့ ဖျြေ်ေီးေန်၊
ေယူေန် အားေုတ်ပခင်း ၊

( ဋ ) အဖွဲ ့ြိုင်ရေယာဉ်တွင် အသုးံ ပြုရသာ ခေီးသည်လြေ်မှတ်များြေိုပဖစ်ရစ၊ တန်ော
လြေ် မှ တ် များြေို ပ ဖစ်ရ စ၊ အပခားရသာ လြေ် မှ တ် သိ ု ့မဟု တ် ြုံ စံမ ျားြေို ပ ဖစ်ရ စ
အတုပြုလုြ်ပခင်း၊ အတုပြုလုြ်ေန် အားေုတ်ပခင်း သို ့မဟုတ် အေိုြါ လြေ်မှတ်အတု
များြေိုပဖစ်ရစ၊ ြုံစံများြေိုပဖစ်ရစ ေိန်းသိမ်းေားပခင်း သို ့မဟုတ် ရောင်းဝယ်ပခင်း။
အခန်း(၁၀)
ပြစ်ေဏ်များ
၃၆။

မည်သူမေို(ြေ) ြုေ်မ ၃၅၊ ြုေ်မခွဲ (ြေ)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င)၊ (စ)၊ (ေ)၊ (ဇ) နှင့် (ဈ) တို ့ြါ
တားပမစ် ချြေ် တစ် ေြ် ေြ် ြေ ို ြေျူးလွန ်ရ ြောင်း ပြစ်မှု ေင်ေ ှာ းစီေ င် ပ ခင် းခံေ လျှေင ်
ေိုသူြေို အနည်းေုံး ြေျြ်နှစ်ရသာင်းမှ အများေုံး ြေျြ်တစ်သိန်းေိ ရငွေဏ် ချမှတ်
ေမည်။
( ခ ) ြုေ်မ ၃၅၊ ြုေ်မခွဲ (ည) ြါ တားပမစ်ချြေ်ြေို ြေျူးလွန်ရ ြောင်း ပြစ်မှုေင်ေှားစီေင်ပခင်း
ခံ ေ လျှေ င ် ေိ ု သ ူ ြေ ိ ု သု ံ း လေြေ် မြိ ု ရ သာ ရောင် ေ ဏ် ပ ဖစ် ရ စ၊ ြေျြ် င ါးရသာင် း
ေြေ်မြိုရသာ ရငွေဏ်ပဖစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေြ်လုံးပဖစ်ရစ ချမှတ်ေမည်။
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( ဂ ) ြုေ်မ ၃၅၊ ြုေ်မခွဲ (ဋ) ြါ တားပမစ်ချြေ်များြေို ြေျူးလွန်ရ ြောင်း ပြစ်မှုေင်ေှား စီေင်ပခင်း
ခံေလျှေင် ေိုသူြေို နှစ်နှစ်ေြေ်မြိုရသာ ရောင်ေဏ်ပဖစ်ရစ၊ ြေျြ်တစ်သိန်းေြေ် မြိုရသာ
ရငွေဏ်ပဖစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေြ်လုံးပဖစ်ရစ ချမှတ်ေမည်။
အခန်း(၁၁)
အရေွရေွ
၃၇။

အဖွဲ ြ
့ ိ ုင ် ရေယာဉ် ြေ ို တြ်မ ရတာ် ြေ ငှ ားေမ် း အသုံ း ပြုောတွ င် ၁၉၅၉ ခု နှ စ် ၊ တြ် မရတာ်

အြေ်ဥြရေ ြုေ်မ ၃၊ ြုေ်မခွဲ (ြေ) အေ တန်းပြည့်စစ်မှုေမ်းချိန်ဟူ၍ သတ်မှတ်ေားသည့် ြောလအတွင်း
အသုံးပြုသည့် ရေယာဉ်များ ြျြေ်စီးပခင်း သို ့မဟုတ် နစ်ပမုြ်ပခင်းသည် သဘာဝရဘးအန္တောယ်ရ ြောင့်
ပဖစ်ရြါ်ပခင်း မဟုတ်လျှေင် စတင်ေယူအသုံးပြုစဉ် ြေ အရပခအရနအတိုင်း ပြန်လည်အြ်နှံေမည်
သို ့မဟုတ် ရေယာဉ်၏ ြောလတန်ဖိုးအတိုင်း ရြးရလျာ်ေမည်။
၃၈။

ဤဥြရေြုေ်မ ၃၅၊ ြုေ်မခွဲ (ည) နှင့် (ဋ) တို ့အေ ြေျူးလွန်ရသာပြစ်မှုြေို ေဲအ ရေးယူြ ို င်ခ ွင ့်

ေှိ ရ သာ ပြစ်မှုအပဖစ် သတ်မှတ်သည်။
၃၉။

အဖွဲ ့နှင့်စီမံခန် ့ခွဲရေးအဖွဲ ့ဝင်များ၏အောေမ်း၊ အမှုေမ်းအားလုံးသည် ဤဥြရေအေ ရြးအြ်ရသာ

တာဝန်ြေို ေမ်းရောင်ချိန်တွင် ောဇသတ်ကြေီး ြုေ်မ ၂၁ အေ ပြည်သဝန်
ူ ့ ေမ်းပဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူေမည်။
၄၀။

ဤဥြရေြါ ပြဋ္ဌာန်းချြေ်များြေို အရြောင်အေည်ရဖာ် ရောင်ေွြေ်ောတွင်(ြေ) ဝန်ကြေီးဌာနသည် နည်းဥြရေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းြေမ်းများြေို ပြည်ရောင်စုအစိုးေ
အဖွဲ ့၏ သရဘာတူညီချြေ်ပဖင့် ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။
( ခ ) ဝန်ကြေီးဌာနနှင့် အဖွဲ ့တို ့သည် အမိန် ့ရ ြော်ပငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန် ြေားချြေ်နှင့် လုြ်ေုံး
လုြ်နည်းများြေို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

၄၁။

၁၉၅၂ ခု နှ စ် ၊ ပြည် ရောင်စ ုပ မန်မ ာနို င် ငံ ပြည် တွ င် း ရေရ ြောင်း သယ် ယ ူြ ို ့ရောင်ရ ေးအဖွဲ ့

အြေ်ဥြရေ (၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ အြေ်ဥြရေအမှတ် ၃၅) ြေို ဤဥြရေပဖင့် ရုြ်သိမ်းလိုြေ်သည်။

ပြည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် ဖွဲ ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေအေ ြေျွန်ုြ်လြေ်မှတ်ရေးေိုးသည်။

(ြုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ
ပြည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ်

