
ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြုိရ့ောင်ရေးအဖဲွ ဥ့ြရေ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်ဥြရေအမှတ်  ၅၁  ။) 

၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ နတ်ရတာ်လေန်း ၁၄ ေြေ် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ  ၅  ေြေ်) 

ပြည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်သည် ဤဥြရေြုိေ ပြဋ္ဌာန်းလိုြ်ေသည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိြ္ပာယ်ရဖာ်ပြချြ်ေ 

၁။ ဤဥြရေြုိေ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေးအဖွဲ ဥ့ြရေဟ ုရခါ်တွင်ရစေမည်။ 

၂။ ဤဥြရေတွင်ြါေိှရသာ ရအာြ်ေြါစြေားေြ်များသည် ရဖာ်ပြြါအတုိင်း အဓိြ္ပာယ်သြ်ေရောြ်ေ 

ရစေမည်- 

(ြေ) ဝန်ကြီေးဌာန ေုိသည်မှာ ပြည်ရောင်စုအစိုးေ ြိုရ့ောင်ရေးဝန်ကြီေးဌာနြေို ေိုသည်။ 

( ခ ) အဖွဲ  ့ေိုသည်မှာ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေးအဖွဲ ြုိ့ေ ေိုသည်။ 

( ဂ ) စီမံခန်ခဲွ့ရေးအဖဲွ ့ေုိသည်မှာ ဤဥြရေအေ ဖဲွစ့ည်းသည့် ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း ြုိရ့ောင်ရေး 

စီမံခန်ခ့ွဲရေးအဖွဲ ြုိ့ေ ေိုသည်။  

(ဃ) ေိြ်ြေမ်းများ ေုိောတွင် အဖဲွြုိ့င် ရေယာဉ်များ သွားလာနုိင်ရသာ ပမစ်များ၊ ရချာင်းများ၊ 

တူးရပမာင်းများနှင့် ြေမ်းရုိးတန်းတစ်ရလျှောြ်ေ မမို၊့ ေွာများေိှ ရေယာဉ်ေုိြ်ေြေြ်နုိင်ရသာ 

ေိြ်ြေမ်းများြါဝင်သည်။ ေုိအ့ပြင် ေိြ်ြေမ်းလုြ်ငန်းများနှင့် ေြ်ေစြ်ရသာ နယ်ရပမ 

များလည်း ြါဝင်သည်။ 

( င ) ရေယာဉ် ေုိောတွင် ရေရ ြောင်းသွားလာော၌ အသံုးပြုရသာ စြ်ေတြ် သုိမ့ဟုတ် စြ်ေမ့ဲ 

ရေယာဉ် အားလံုးြါဝင်သည်။ ယင်းစြေားေြ်တွင် သစ်ရဖာင်၊ ဝါးရဖာင်စသည်တုိလ့ည်း 

ြါဝင်သည်။  

( စ ) စြ်ေရံု၊ အလုြ်ရံု ေုိသည်မှာ အဖဲွြုိ့င်ရေယာဉ်ြေျင်းများေိှ စြ်ေရံု၊ အလုြ်ရံု၊ အလုြ်ဌာန 

နှင့် အလုြ်ဌာနခွဲများြေို ေိုသည်။ 

(ေ) ဝန်ရောင်မှုလုြ်ငန်း ေုိသည်မှာ အခရ ြေးရငွ၊ အဖုိးအခ အဖုိးစားနား  သုိမ့ဟုတ် ြေတိနှင့် 

ညီညွတ်ချြေ်ပဖင့် ရောင်ေွြေ်ရြးသည့်လုြ်ငန်းြေို ေိုသည်။ ယင်းစြေားေြ်တွင် 

ရေယာဉ်ပဖင့် ခေီးသည်နှင့် ြေုန်စည်ြိုရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်း၊ ြေုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်း၊ 

ရဖျာ်ရပဖမှုလုြ်ငန်း၊ ဟိုတယ်လုြ်ငန်း၊ ခေီးသွားလာရေးလုြ်ငန်း၊ တည်းခိုခန်းနှင့် 

စားရသာြေ်ေိုင်လုြ်ငန်း၊ ပြည်ရောင်စုအစုိးေအဖဲွ ြ့ေ ဝန်ရောင်မှုလုြ်ငန်းပဖစ်သည် 

ဟု အခါအားရလျာ်စွာ သတမ်ှတ်သည့် လုြ်ငန်းများလည်း ြါဝင်သည်။ 

( ဇ ) အမှုရောင်အောေှ ိချုြ် ေိုသည်မှာ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိ ု ရ့ောင်ရေးအဖွဲ ၏့ 

အကြီေးအမှူးြုိေေိုသည်။ 
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အခန်း(၂) 

ေည်ေွယ်ချြ်ေများ 

၃။ ဤဥြရေ၏ ေည်ေွယ်ချြ်ေများမှာ ရအာြ်ေြါအတိုင်းပဖစ်သည် - 

(ြေ) ပမန်မာနုိင်ငံအတွင်း ရေယာဉ်များသွားလာနုိင်သည့် ပမစ်များ၊ ရချာင်းများနှင့် ြေမ်းရုိးတန်း 

တစ်ရလျှောြေ်တွင် ခေီးသည်နှင့် ြေုန်စည်ြိုရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်းများြေို ေိရောြေ်စွာ 

အရြောင်အေည်ရဖာ် ရောင်ေွြေ်နိုင်ေန်နှင့် ရဘးအန္တောယ်ြေင်းေှင်းမြီး လုံပခုံမှု 

ေိှရစေန်၊ 

( ခ ) ပမန်မာနုိင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း ြုိရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်းြုိေ ရစျးြွေြ်ေစီးြွားရေးစနစ် 

နှင့်အညီ ရေေှည်ေြ်တည်နိုင်သည့် အဖွဲ အ့စည်းအပဖစ် ရောင်ေွြ်ေနိုင်ေန်၊ 

( ဂ ) ပြည်သူလူေု၏ စားဝတ်ရနရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးြွားရေးတိုတ့ွင် အဓိြေြေျသည့် 

ြေုန်ရစျးနှုန်းတည်မငိမ်ြေျေင်းရေးြေို ေိရောြေ်စွာ အရောြေ်အြေူပြုနိုင်သည့် 

သယ်ယူြုိရ့ောင်ရေးစနစ်အပဖစ် ရောင်ေွြ်ေနိုင်ေန်၊ 

(ဃ) အဖွဲ ၏့စီမံခန်ခ့ွဲရေးနှင့် ရငွရ ြေးသုးံစွဲမှုစနစ်တိုြုိ့ေ ရစျးြွေြ်ေစီးြွားရေးစနစ်နှင့်အညီ 

စီးြွားရေးေန်ေန် လွတ်လြ်စွာရောင်ေွြ်ေနိုင်ေန်၊ 

( င ) ရေရ ြောင်းြိ ု ရ့ောင်ရေးလုြ်ငန်းြေိ ု နည်းလမ်းတြေျ အရြောင်အေည်ရဖာ် 

ရောင်ေွြ်ေရေးအတွြ်ေ အဖဲွနှ့င့် စီမံခန်ခဲွ့ရေးအဖဲွအ့ား လုြ်ြုိင်ခွင့်များ အြ်နှင်းနုိင်ေန်။ 

အခန်း(၃) 

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေးအဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းပခင်း 

၄။ (ြေ) အဖွဲ ြုိ့ေ ပြည်ရောင်စုအစိုးေအဖွဲ ြ့ေ အတည်ပြုသည့် ဖွဲ စ့ည်းြုံအတိုင်း တည်ရောင် 

ေားေှိေမည်။ 

 ( ခ ) အဖွဲ သ့ည် ဤဥြရေအေသတ်မှတ်ရြးသည့် လုြ်ငန်းတာဝန်၊ ဖွဲ စ့ည်းြုံနှင့် လုြ်ေုံး 

လုြ်နည်းများြုိေ လိုြေ်နာရောင်ေွြ်ေေမည်။ 

၅။ အဖွဲ သ့ည်- 

(ြေ) စ ျေးကွက် ီးပွားစေး န ်နှင့်အညီ တည်ဆဲဥပစေအေ  ီးပွားစေးဆန်ဆန် စအာင်မြင် ွာ 

စဆာင်ေွက်ေန် တေားဝင်လုပ်ပုိင်ခွင့်ြျေား အပ်နှင်းမခင်းခံေစော အဖဲွအ့ ည်းမဖ ်ေည်။ 

( ခ ) ရောင်ေွြ်ေေမည့် လုြ်ငန်းအမျို းအစား၊ မိမိဝန်ေမ်းများ၏ အေည်အချင်းသတ်မှတ်ချြ်ေ၊ 

ဝန်ေမ်းတစ်ဦးချင်း ောေူးအေင့်အလုိြ်ေ တာဝန်ခဲွရဝြံုနှင့် တာဝန်ခံမှုတုိြုိ့ေ ဖဲွစ့ည်းြံုအေ 

လိုအြ်သလို သတမ်ှတ်ေားေှိေမည်။ 



3 

( ဂ ) နိုင်ငံရတာ်ြေ မတည်ေုတ်ရြးေားရသာ ေင်းနှီးရငွများြေိုလည်းရြောင်း၊ ဌာနြေ 

ြိုင်ေိုင်ရသာရငွရ ြေးနှင့် ရေွှ ရ့ပြာင်းနိုင်ရသာြစ္စည်းများ၊ မရေွှ မ့ရပြာင်းနိုင်ရသာ 

ြစ္စည်းများြေိုလည်းရြောင်း၊ ေေန်ြိုင်ခွင့်နှင့် ရြးေန်တာဝန်များြေိုလည်းရြောင်း 

ေြ်ေခံေမည်။ 

(ဃ) အဖွဲ ြ့ေ ပိုင်ဆိုင်ေည့် ေိုြ့ဟုတ် ဆက်ခံေေှိေည့် စငွစ ကးနှင့် စေွှေ စ့မပာင်းနိုင်စော 

ပ ္စည်းြျေား၊ ြစေွှေြ့စမပာင်းနုိင်စောပ ္စည်းြျေား၊ နုိင်ငံစတာ်က လွှေဲအပ်စပးစော ေုိြ့ဟုတ် 

လုပ်ကုိင်ခွင့်ရြးစော စေွှေစ့မပာင်းနုိင်စောပ ္စည်းြျေားနှင့် မစေွှေြ့စမပာင်းနုိင်စောပ ္စည်း 

ြျေားကုိ ေယူခွင့်၊ လက်ဝယ်ထားပိုင်ခွင့်နှင့် အေုးံမပုပိငု်ခွင့်ေှိေည်။ 

( င ) ြုိေယ်ြိုင်အမည်၊ ြုိေယ်ြိုင်တံေိြ်တိုပ့ဖင့် ရောင်ေွြ်ေြိုင်ခွင့်၊ စဉ်ေြ်ေမပြတ် ေြ်ေခံ 

ရောင်ေွြ်ေခွင့်၊ တေားစဲွေုိခွင့်နှင့် စဲွေုိခံြုိင်ခွင့်၊ နုိင်ငံရတာ်ြေ သတ်မှတ်ရြးေားရသာ 

ြိုင်ေိုင်မှု ြစ္စည်းများအားလုံးတိုြုိ့ေ ေယူခွင့်၊ လြ်ေဝယ်ေားေှိခွင့်နှင့် ြိုင်ေိုင်ခွင့်များ 

ေှိသည်။ 

၆။ ဝန်ကြေီးဌာနသည် ဤဥြရေအာဏာမတည်မီြေ ဖွဲ စ့ည်းခဲ့သည့် ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း 

ြိုရ့ောင်ရေးတွင် တာဝန်ေမ်းရောင်ခဲ့ရသာ ဝန်ေမ်းများ ဤဥြရေအေ ဖွဲ စ့ည်းသည့်အဖွဲ သ့ိ ု ့

ရပြာင်းရေွှ တ့ာဝန် ေမ်းရောင်သည့်အခါ ယင်းတို ့တာဝန်ေမ်းရောင်စဉ်ြေ ေေှိခဲ့သည့် ောေူးနှင့် 

ေြိုင်ခွင့်ရအာြ်ေ ရလျာန့ည်းပခင်းမေှိရစေန် ညှိနှိုင်းရောင်ေွြ်ေရြးေမည်။ 

အခန်း(၄) 

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေးအဖွဲ ၏့ တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်များ 

၇။ အဖဲွ၏့ တာဝန်များမှာ ရအာြ်ေြါအတုိင်းပဖစ်သည်- 

(ြေ) နုိင်ငံရတာ်အတွင်း ရေရ ြောင်းသယ်ယူြုိရ့ောင်ရေး လုြ်ငန်းအားလံုးြုိေ ရောင်ေွြ်ေပခင်း 

နှင့် ဤဥြရေအေ အပခားေြ်ေစြ်သည့် ဝန်ရောင်မှုလုြ်ငန်းများြုိေ ရောင်ေွြ်ေပခင်း၊ 

( ခ ) အဖဲွအ့တွြ်ေ ယာဉ်၊ ရောတံတား၊ ြုေန်ရလှာင်ရံု၊ ြေမ်းတြ်ေေိြ်နှင့် အပခားလုိအြ်သည့် 

ြစ္စည်းများြုိေ ဝယ်ယူပခင်း၊ တည်ရောြ်ေပခင်းနှင့်အဖဲွြုိ့င်ြစ္စည်းများြုိေ အငှားချေားပခင်း၊ 

ေုခွဲရောင်းချပခင်း၊ အာမခံေားေှိပခင်း၊ 

( ဂ ) ဝန်ကြေီးဌာနြေ သတ်မှတ်ေားရသာ ပမစ်ရ ြောင်းများနှင့် ပမန်မာ့ြေမ်းရိုးတန်း 

တစ်ရလျှောြေ်တွင် ရေယာဉ်များပဖင့် ြိုရ့ောင်ရေးဝန်ရောင်မှုြေို ြေိုယ်တိုင်ပဖစ်ရစ၊ 

ဖြေစ်ြ်စနစ်ပဖင့်ပဖစ်ရစ ရောင်ေွြ်ေပခင်း၊ 

(ဃ) ရေယာဉ်များြုိေ တစ်စီးချင်းပဖစ်ရစ၊ အုြ်စုလုိြ်ေပဖစ်ရစ အစုိးေဌာန၊ အစုိးေအဖဲွအ့စည်းများ၊ 

ပြည်တွင်းပြည်ြ ြုဂ္ဂလိြေနှင့် အဖွဲ အ့စည်းများအား ငှားေမ်းပခင်း၊ 

( င ) ြူေးတိုရ့ေယာဉ်များ ရပြးေွဲပခင်း၊ 
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( စ ) ရေယာဉ်ြေျင်းများနှင့် ရေယာဉ်တည်ရောြ်ေ ပြင်ေင်ပခင်းေုိင်ော လုြ်ငန်းများအတွြ်ေ 

လုိအြ်ရသာ ြုေန် ြေမ်းြစ္စည်းများ၊ စြ်ေြစ္စည်းြိေေိယာများနှင့် စြ်ေသံုးေီများ ဝယ်ယူ 

ပဖည့်တင်းပခင်း၊ 

(ေ) အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအဖွဲ အ့စည်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ြ ြုဂ္ဂလိြေနှင့် အဖွဲ အ့စည်းြိုင် 

ရေယာဉ်များြုိေ မွမ်းမံပြင်ေင်ပခင်း၊ ရေယာဉ်အသစ်တည်ရောြ်ေရောင်းချပခင်းနှင့် 

အပခားလုြ်ငန်းများြေို လြေခ်ံရောင်ေွြ်ေပခင်း၊ 

( ဇ ) အဖွဲ ြ့ ိ ုင်ရပမနှင် ့ အရောြေ်အအုံများြေို အသုံးပြု၍ စီးြွားရေးလုြ်ငန်းများြေိ ု  

ရောင်ေွြ်ေပခင်း၊ 

( စျ ) တည်ေဲဥြရေ တစ်ေြ်ေြ်အေ ရြးအြ်ရသာလုြ်ငန်းတာဝန်များြုိေ ရောင်ေွြ်ေပခင်း။ 

၈။ အဖွဲ ၏့ လုြ်ြိုင်ခွင့်များမှာ ရအာြ်ေြါအတိုင်းပဖစ်သည် - 

(ြေ) မိမိပိုင်ဆိုင်ေည့် စေွှေ စ့မပာင်းနိုင်စောပ ္စည်းြျေားနှင့် ြစေွှေ ြ့စမပာင်းနိုင်စောပ ္စည်းြျေား 

ေိုြ့ဟုတ် ဆက်ခံေေှိေည့်စငွစ ကးနှင့် နိုင်ငံစတာ်က လွှေဲအပ်စပးစော ေိုြ့ဟုတ် 

လုပ်ကုိင်ခွင့်ရြးစော စေွှေစ့မပာင်းနုိင်စောပ ္စည်းြျေားနှင့် မစေွှေြ့စမပာင်းနုိင်စောပ ္စည်းြျေားကုိ 

ေယူခွင့်၊ လက်ဝယ်ထားပိုင်ခွင့်နှင့် အေုးံမပုပိငု်ခွင့်၊ 

( ခ ) ရေရ ြောင်းလမ်းများတစ်ရလျှောြ်ေေိှ မမို၊့ ေွာများတွင် ြုေန်စည်များ လြ်ေခံတင်ရောင်ပခင်း 

နှင့် သုိရလှာင် ပဖန်ပ့ဖူးပခင်းတုိြုိ့ေ ြုိေယ်စားလှယ်လုြ်ငန်းအသွင်ပဖင့် ရောင်ေွြ်ေြုိင်ခွင့်၊ 

( ဂ ) အဖဲွြုိ့င်ရပမ၊ အရောြ်ေအအံု၊ ယာဉ်၊ ယန္တေားနှင့်အပခားေြ်ေစြ်ရသာ ြစ္စည်းများြုိေ 

စီမံခန်ခ့ွဲြိုင်ခွင့်၊   

(ဃ) လုြ်ငန်းေုိင်ော ဝန်ရောင်ခနှုန်းများ၊ လုြ်ခနှုန်းများ၊ ေုတ်လုြ်မှုစံနှုန်းများ၊ ခေီးသည် 

နှင့် ြုေန်စည်ြိုရ့ောင်သည့် ဝန်ရောင်ခနှုန်းေားများ၊ အလုြ်ချိန်များ၊ အလုြ်ခွင် 

စည်းမျဉ်းစည်းြေမ်းများြုိေ တည်ေဲဥြရေ၊ နည်းဥြရေများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ြုိင်ခွင့်၊ 

ပြင်ေင်ြိုင်ခွင့်၊ 

( င ) ြုေန်ေုတ်လုြ်မှု၊ ဝန်ရောင်မှု၊ ြုေန်သွယ်မှုလုြ်ငန်းများနှင့် ရေယာဉ်တည်ရောြ်ေမှုြုိေ 

စီမံခန်ခ့ွဲမှု ြေန်ေရိုြေ်စနစ်ပဖင့်ရသာ်လည်းရြောင်း၊ ငှားေမ်းလုြ်ြေိုင်ပခင်းစနစ်ပဖင့် 

ရသာ်လည်းရြောင်း၊ အြေျို းတူစနစ်ပဖင့်ရသာ်လည်းရြောင်း၊ တည်ရောြ်ေလုြ်ြုိေင်လွှဲရပြာင်း 

စနစ်ပဖင့်ရသာ်လည်းရြောင်း ရောင်ေွြ်ေောတွင် ပြည်တွင်းပြည်ြလုြ်ငန်းေှင်များနှင့် 

ြူးရြါင်းရောင်ေွြ်ေြိုင်ခွင့်၊ 

( စ ) မိမိြုိင်ေုိင်သည့် သုိမ့ဟုတ် ခွင့်ပြုချြ်ေေေိှေားသည့် အသိဉာဏ်ြစ္စည်းေုိင်ော မူြုိင်ခွင့်နှင့် 

စြ်လျဉ်း၍ မည်သူြ့ေိုမေို မိမိခွင့်ပြုချြေ်မေေှိဘဲ ေုတ်လုြ်ပခင်း၊ ရောင်းချပခင်း၊ 

အသံုးပြုပခင်း သုိမ့ဟုတ် တစ်နည်းနည်းပဖင့် လွှဲရပြာင်းပခင်းပြုလုြ်လျှေင် တေားစဲွေုိ 

ြိုင်ခွင့်၊ 
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(ေ) မိမိလုြ်ငန်းအတွြ်ေ လိုအြ်သည့် ရပမ၊ ေိြ်ြေမ်း၊ အရောြေ်အအုံတို န့ ှင် ့ စြ်လျဉ်း၍ 

သြ်ေေုိင်ော တည်ေဲဥြရေြါ ပြဋ္ဌာန်းချြ်ေများနှင့်အညီ သံုးစဲွြုိင်ခွင့်၊ 

( ဇ ) အဖဲွ ြုိ့င် စြ်ေြစ္စည်းနှင့် စြ်ေြိေေိယာများ၊ ရပမ၊ အရောြ်ေအအံုများနှင့် ရေယာဉ်များ၊ 

အပခားြုိင်ေုိင်ခွင့်များြုိေ သြ်ေေုိင်ောလုြ်ငန်းများအတွြ်ေ ပြည်တွင်းပြည်ြ လုြ်ငန်းေှင် 

များြုိေ ငှားေမ်းခွင့်၊ အြေျိုးတူ ြူးရြါင်းရောင်ေွြ်ေြိုင်ခွင့်၊ 

( ဈ ) ငှားေမ်းခ၊ အခနှုန်းေားများ သတ်မှတ်ပခင်း၊ ပြင်ေင်ပခင်း၊ ပြန်အမ်းပခင်း၊ ရလျှော့ရြါ့ပခင်းနှင့် 

အေရြောြ်ေခံပခင်းတို ့ရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊ 

(ည) အဖွဲ ြ့ိုင်ရေယာဉ်၊ ယာဉ်နှင့် အသုံးမလိုသည့် ြစ္စည်းများ၊ ရေယာဉ်ပြင်ေင်ောမှ 

ေေှိသည့် အသုံးမလိုသည့် ြိုလျှေံြစ္စည်းများြေို ေုခွဲရောင်းချပခင်းနှင့် လဲလှယ်ပခင်းတို ့ 

ရောင်ေွြ်ေြိုင်ခွင့်၊ 

( ဋ ) ဝန်ေမ်းများနှင့် ပြင်ြြုဂ္ဂိုလ်များြုိေ ြုိရ့ောင်ရေးေုိင်ော၊ ရေရ ြောင်းေုိင်ော သုိမ့ဟုတ် 

ရေယာဉ်တည်ရောြ်ေရေးလုြ်ငန်းေုိင်ော ြေျွမ်းြေျင်သူများအပဖစ် ရလ့ြေျင့်ရမွးေုတ် 

နိုင်ရေးအတွြေ် ပြည်တွင်းပြည်ြမှ ြညာေှင်များ၊ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ြူးရြါင်း၍ 

သင်တန်းရြေျာင်းများ ဖွင့်လှစ်ခွင့်နှင့် သုရတသနပြုြိုင်ခွင့်၊ 

 ( ဌ ) ဝန်ေမ်းများြုိေ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ြသင်တန်းများသို ့ရစလွှတ်နိုင်ခွင့်။ 

အခန်း (၅) 

စီမံခန်ခ့ွဲရေးအဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းပခင်း 

၉။ ဝန်ကြီေးဌာနသည် ဥြေ္က ဋ္ဌအြါအဝင် အဖဲွဝ့င်ဦးရေ အများေံုး ြုိေးဦးအေိြါဝင်ရသာ စီမံခန်ခဲွ့ရေး 

အဖွဲ ြုိ့ေ ပြည်ရောင်စုအစိုးေအဖွဲ ၏့ သရဘာတူညီချြ်ေပဖင့် ရအာြ်ေြါအတိုင်း ဖွဲ စ့ည်းေမည်-  

(ြေ) ဝန်ကြီေးဌာနြေ ခန်အ့ြ်တာဝန်ရြးအြ်သူ ဥြေ္က ဋ္ဌ 

( ခ ) အမှုရောင်အောေှိချုြ် အဖွဲ ဝ့င် 

( ဂ ) ရေရ ြောင်းသွားလာရေးေိုင်ော ြေျွမ်းြေျင်ြညာေှင်တစ်ဦး အဖွဲ ဝ့င ်

(ဃ) ရေယာဉ်တည်ရောြ်ေရေးေိုင်ော ြေျွမ်းြေျင်ြညာေှင်တစ်ဦး အဖွဲ ဝ့င ်  

( င ) စီးြွားရေးလုြ်ငန်း ြေျွမ်းြေျင်ြညာေှင်တစ်ဦး အဖွဲ ဝ့င် 

( စ ) ဝန်ကြီေးဌာနြေ ရေွးချယ်တာဝန်ရြးသည့် ြုိေယ်စားလှယ်များ အဖွဲ ဝ့င် 

(ေ) ဥြေ္က ဋ္ဌြေ တာဝန်ရြးအြ်ရသာ အဖွဲ ဝ့င်တစ်ဦး အတွင်းရေးမှူး 

၁၀။ စီမံခန်ခဲွ့ရေးအဖဲွအ့စည်းအရဝး ြေျင်းြပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ေားသည့် လုြ်ေံုးလုြ်နည်းများ 

နှင့်အညီ ရောင်ေွြ်ေေမည်။ 

၁၁။ (ြေ) စီမံခန်ခဲွ့ရေးအဖဲွဥ့ြေ္က ဋ္ဌ သုိမ့ဟုတ် အဖဲွဝ့င်အပဖစ် ခန်ေ့ားပခင်းခံေရသာ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် 

ယင်းသုိ ့မခန်ေ့ားမီြောလြေ စီမံခန်ခဲွ့ရေးအဖဲွဥ့ြေ္က ဋ္ဌ သုိမ့ဟုတ် အဖဲွဝ့င် လုြ်ငန်းတာဝန် 

ရောင်ေွြေ်ပခင်းြေို ေိခိုြေ်ဖွယ်ေှိသည့် ရငွရေးရ ြေးရေးအြေျိုးခံစားခွင့် သိုမ့ဟုတ် 

အပခားအြေျိုး သြ်ေေိုင်ခွင့်များနှင့် ြေင်းေှင်းသူပဖစ်ေမည်။ 
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( ခ ) စီမံခန်ခဲွ့ရေးအဖဲွဥ့ြေ္က ဋ္ဌ သုိမ့ဟုတ် အဖဲွဝ့င်တစ်ဦးဦးသည် စီမံခန်ခဲွ့ရေးအဖဲွြ့ေ ပြုလုြ်သည့် 

သုိမ့ဟုတ် ပြုလုြ်ေန်  ြံေေွယ်သည့် ြဋိညာဉ်တွင်ရသာ်လည်းရြောင်း၊ ရောင်းမှု၊ ဝယ်မှု 

သုိမ့ဟုတ် ငှားေမ်းမှု တစ်ခုခုတွင်ရသာ်လည်းရြောင်း တုိြ်ေရုိြ်ေပဖစ်ရစ၊ သွယ်ဝုိြ်ေ၍ 

ပဖစ်ရစ တစ်နည်းနည်းပဖင့် အြေျို းသြ်ေေုိင်ရနြါြေ မိမိ မည်သုိအ့ြေျို းသြ်ေေုိင်ရ ြောင်းြုိေ 

အဖွဲ ၏့အစည်းအရဝးတွင် ေုတ်ရဖာ်ရပြာေိုေမည်။ 

( ဂ ) ြုေ်မခွဲ (ခ) အေ ေုတ်ရဖာ်ရပြာေိုချြ်ေြုိေ စီမံခန်ခ့ွဲရေးအဖွဲ  ့ အစည်းအရဝးမှတ်တမ်း 

များတွင် ရေးမှတ်ေားေမည်ပဖစ်မြီး သြ်ေေိုင်သည့် အဖွဲ ဝ့င်သည် ယင်းြဋိညာဉ်နှင့် 

ရသာ်လည်းရြောင်း၊ ရောင်းမှု၊ ဝယ်မှု သိုမ့ဟတု် ငှားေမ်းမှု နှင့်ရသာ်လည်းရြောင်း 

စြ်လျဉ်း၍ စီမံခန်ခ့ွဲရေးအဖွဲ ြ့ေ ရေွးရနွးပခင်း၊ ေုံးပဖတ်ပခင်းပြုောတွင် မြါဝင်ေ။ 

(ဃ) စီမံခန်ခဲွ့ရေးအဖဲွဥ့ြေ္က ဋ္ဌ နှင့် အဖဲွဝ့င် တစ်ဦးဦးမှာ ရငွရေးရ ြေးရေး အြေျိုးသြ်ေေုိင်ခွင့် 

သိုမ့ဟတု် အပခားအြေျိုးသြ်ေေိုင်ခွင့် ေှိ မေှိ ေုံးပဖတ်ေန် အရ ြောင်းရြါ်ရြါြေ်လျှေင် 

အဖွဲ ၏့ ေံုးပဖတ်ချြ်ေသည် အမြီးအပြတ်အတည်ပဖစ်သည်။ 

၁၂။ (ြေ) စီမံခန်ခ့ွ ဲရေးအဖွဲ ဥ့ြေ္က ဋ္ဌနှင့် အဖွဲ ဝ့င်တို၏့ ောေူးသြေ်တမ်းသည် စတင်တာဝန် 

ေမ်းရောင်သည့်ရနေ့ြ်ေမှ ငါးနှစ်ပဖစ်သည်။ 

( ခ ) စီမံခန်ခ့ွ ဲရေးအဖွဲ ဥ့ြေ္က ဋ္ဌနှင့် အဖွဲ ဝ့င်များသည် ောေူးသြေ်တမ်းြေုန်ေုံးသည့်အခါ 

ဝန်ကြီေးဌာနြေ အသစဖ်ွဲ စ့ည်းတာဝန်ရြးအြ်မြီးသည့် အချိန်အေိ မိမိတို၏့ လုြ်ငန်း 

တာဝန်များြုိေ ေြ်ေလြ်ေေမ်းရောင်ေမည်။ 

( ဂ ) စီမံခန်ခ့ွ ဲရေးအဖွဲ ဥ့ြေ္က ဋ္ဌနှင့် အဖွဲ ဝ့င်များသည် ောေူးသြေ်တမ်းနှစ်ကြေိမ် ေြေ်ြို၍ 

ေမ်းရောင်ပခင်း မပြုေ။ 

(ဃ) အရ ြောင်းတစ်ေြ်ေြ်ရ ြောင့် စီမံခန်ခ့ွ ဲရေးအဖွဲ ဥ့ြေ္က ဋ္ဌ သိုမ့ဟုတ် အဖွဲ ဝ့င်ောေူး 

ရနော လစ်လြ်သည့်အတွြ်ေ အစားေုိးခန်ေ့ားြါြေ စီမံခန်ခဲွ့ရေးအဖဲွဥ့ြေ္က ဋ္ဌ သုိမ့ဟုတ် 

အဖဲွဝ့င်များ၏ ောေူးသြ်ေတမ်းသည် မူလောေူး၏ ြေျန်ေိှသည့်သြ်ေတမ်း ြုေန်ေံုးသည် 

အေိသာ ပဖစ်ေမည်။ 

( င ) စီမံခန်ခဲွ့ရေးအဖဲွဥ့ြေ္က ဋ္ဌ သုိမ့ဟုတ် အဖဲွဝ့င်အပဖစ်  ြေားပဖတ်တာဝန်ယူေသည့် ြောလြုိေ 

ောေူးသြ်ေတမ်း တစ်ခုဟု မသတ်မှတ်ေ။ 

၁၃။ (ြေ) စီမံခန်ခ့ွဲရေးအဖွဲ တ့ွင် အရ ြောင်းတစ်ခုခုရ ြောင့် အဖွဲ ဝ့င်ောေူးရနော လစ်လြ်ြါြေ 

လစ်လြ်သည့် ရနေ့ြေ်မှ ေြေ်ရြါင်း ၃၀ အတွင်း ဝန်ကြေီးဌာနသည် အဖွဲ ဝ့င်သစ်ြေို 

သတ်မှတ်ချြ်ေများနှင့်အညီ ပဖည့်စွြ်ေခန်ေ့ားေမည်။ 

 ( ခ ) စီမံခန်ခဲွ့ရေးအဖဲွြ့ေ ရောင်ေွြ်ေသည့် ြိေစ္စေြ်များသည် အဖဲွဝ့င်ောေူး လစ်လြ်သည့် 

အရ ြောင်းရ ြောင့်ရသာ်လည်းရြောင်း၊ အဖဲွဝ့င်တစ်ဦးဦး ခန်ေ့ားောတွင် ချိုယွ့င်းချြ်ေ 

တစ်ခုခုေိှသည့် အရ ြောင်းရ ြောင့်ရသာ်လည်းရြောင်း ြျြ်ေပြယ်ပခင်းမေိှရစေ။ 
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၁၄။ ဝန်ကြီေးဌာနသည်  သတ်မှတ်ေားသည့် အရ ြောင်းတစ်ေြ်ေြ်နှင့် မငိစွန်းရသာ စီမံခန်ခဲွ့ရေးအဖဲွ ့

ဥြေ္က ဋ္ဌ သုိမ့ဟုတ် အဖွဲ ဝ့င် တစ်ဦးဦးြုိေ ောေူးမှ နုတ်ေွြ်ေေန် ညွှန် ြေားနုိင်သည်။ ညွှန် ြေားသည့် 

အတုိင်း လုိြ်ေနာပခင်းမပြုလျှေင် ေုိအဖဲွဝ့င်အား တာဝန်မှ ေြ်စဲေမည်။ 

၁၅။ စီမံခန်ခဲွ့ရေးအဖဲွဥ့ြေ္က ဋ္ဌနှင့်အဖဲွဝ့င်များသည် ဝန်ကြီေးဌာန၏ သရဘာတူညီချြ်ေပဖင့် စီမံခန်ခဲွ့ရေး 

အဖွဲ ြ့ေ သတ်မှတ်ေားသည့် ချီးပမှင့်ရငွနှင့်စေိတ်တိုြုိ့ေ ခံစားခွင့်ေှိသည်။  

အခန်း(၆) 

စီမံခန်ခ့ွဲရေးအဖွဲ ၏့ တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်များ 

၁၆။ စီမံခန်ခ့ွဲရေးအဖွဲ ၏့ တာဝန်များမှာ ရအာြ်ေြါအတိုင်းပဖစ်သည်- 

(ြေ) အဖွဲ ြ့ိုင်ြစ္စည်းများနှင့် ဘဏ္ဍာရငွများြေို ရလလွင့်၊ ေုံးရှုံး၊ ြျြေ်စီး၊ ရြျာြေ်ေုံးမှု 

မေှိရစေန်  ကြေီး ြေြ်ေိန်းသိမ်းပခင်း၊ 

( ခ ) ဝင်ရငွနှင့် အြေျိုးအပမတ်တိုးြွားရစရေးအတွြေ် သင့်ရလျာ်ရသာ နည်းလမ်းများပဖင့်  

ရောင်ေွြ်ေပခင်း၊ 

( ဂ ) ဝန်ေမ်းများ၏ ေြိုင်ခွင့်များေေှိရစပခင်း၊  

(ဃ) မိမိလုြ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ ရအာင်ပမင်မှု သိုမ့ဟုတ် ေုံးရှုံးမှုြိေု တာဝန်ခံပခင်း၊ 

( င ) အဖွဲ ြ့ိုင် လုြ်ငန်းအသီးသီး၏ တာဝန်ခံဝန်ေမ်းများြေ ယင်းတို  ့တာဝန်ယူသည့် 

လုြ်ငန်း၏ ရအာင်ပမင်မှု သိုမ့ဟတု် ေုံးရှုံးမှုြုိေ တာဝန်ခံရစေန် စီမံကြီေး ြေြ်ပခင်း။ 

၁၇။   စီမံခန်ခ့ွဲရေးအဖွဲ ၏့ လုြ်ြိုင်ခွင့်များမှာ ရအာြေ်ြါအတိုင်းပဖစ်သည်- 

 (ြေ) ဤဥြရေြါလုြ်ငန်းတာဝန်များြုိေ ရောင်ေွြ်ေနုိင်ရေးအတွြ်ေ လုိအြ်ရသာ ရငွရ ြေး 

အေင်းအနီှးများြုိေ ဝန်ကြီေးဌာနမှတစ်ေင့် ပြည်ရောင်စုအစုိးေအဖဲွ၏့ အတည်ပြုချြ်ေ 

ေယူ၍ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ြဘဏ်များနှင့် ရငွရေးရ ြေးရေး အဖွဲ အ့စည်းများေံမှ ဥြရေ 

နှင့်အညီ ရငွရချးယူပခင်း၊ ပြန်လည်ရြးေြ်ပခင်း၊ ရငွေုတ်ရချးပခင်း၊ ပြန်လည်ေယူပခင်း 

နှင့်အရောြေ်အြံ့များေယူပခင်း၊ 

( ခ ) အဖွဲ ၏့ေန်ြုံရငွြေို ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းစည်းြေမ်းနှင့်အညီ စီမံခန်ခ့ွဲပခင်း၊ 

( ဂ ) လုြ်ငန်းအဖွဲ မ့ျားြုိေ ဖွဲ စ့ည်းတာဝန်ရြးအြ်ပခင်း၊ 

(ဃ) လိုအြ်ြါြေ အ ြေံရြးြုဂ္ဂိုလ်များြေို သတ်မှတ်ချြေ်များနှင့်အညီ  ခန်အ့ြ်နိုင်ပခင်း၊   

ချီးပမှင့်ရငွနှင့် စေိတ်များြုိေ သတမ်ှတ်ရြးပခင်း၊ 

( င ) တည်ေဲဥြရေ၊ နည်းဥြရေများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းြေမ်းများနှင့်အညီ ဝန်ေမ်းများြိေု 

ခန်ေ့ားပခင်း၊ တာဝန်ရြးပခင်း၊ ောေူးတိုးပမှင့်ရြးပခင်း၊ အရေးယူအပြစ်ရြးပခင်း၊ 

ေုတ်ြယ်ပခင်းနှင့် အမငိမ်းစားရြးပခင်း၊  

( စ ) အစုိးေအဖဲွအ့စည်းများ၊ ြုဂ္ဂလိြေ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် လုြ်ငန်းသရဘာတူ စာချုြ်များ 

ချုြ်ေုိပခင်း။ 
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အခန်း(၇) 

ဘဏ္ဍာရေး၊ ရငွရေးရ ြေးရေးနှင့်စာေင်းများ 

၁၈။ အဖွဲ သ့ည် ပြည်ရောင်စုအစိုးေအဖွဲ ြ့ေ နှစ်စဉ် သတမ်ှတ်ရြးသည့် နိုင်ငံရတာ်သို ့ေည့်ဝင်ရငွ 

နှင့် တည်ေဲဥြရေအေ ြေျသင့်သည့် အခွန်အခများြုိေ ရြးသွင်းေမည်။ 

၁၉။ အဖဲွြ့ေ လွှဲရပြာင်းေယူသည့် နုိင်ငံရတာ်ြုိင် ြံုရသြုိင်ြစ္စည်းများြုိေ ပြည်ရောင်စုအစုိးေအဖဲွ၏့ 

သရဘာတူခွင့်ပြုချြ်ေအေ ြောလရြါြ်ေရဈးပဖင့် တန်ဖုိးတွြ်ေချြ်ေ သတ်မှတ်၍ နိုင်ငံရတာ်၏ ေင်းနီှး 

ပမှုြ်နံှမှုတန်ဖုိးအပဖစ် ရဖာ်ပြေားေမည်။ 

၂၀။  ြုေ်မ ၁၉ အေ အဖဲွြ့ေ လွှဲရပြာင်းေယူခ့ဲရသာ အေြ်ေြ်တန်ဖုိးများြုိေ အဖဲွတွ့င် နုိင်ငံရတာ်၏ 

ေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု တန်ဖိုးအပဖစ် သတမ်ှတ်ေမည်။ နိုင်ငံရတာ်၏ ေင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုတန်ဖိုးအရြါ် ြေျသင့် 

အပမတ်ရဝစုြုိေ နိုင်ငံရတာ်သို ့ခွဲရဝရြးေမည်။ 

၂၁။ အဖွဲ သ့ည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုြ်ေ စုစုရြါင်း အေအသုံးရငွများြိေု ပြည်ရောင်စု၏ အေအသုံး 

ခန်မ့ှန်းရပခရငွစာေင်းတွင် ဘဏ္ဍာရငွအေ အသုးံေိုင်ောဥြရေနှင့်အညီ သီးပခားရဖာ်ပြ၍ ေည့်သွင်း 

ရေးေွဲေမည်။ 

၂၂။ အဖွဲ သ့ည် သင့်ရလျာ်ရသာ ဘဏ်တွင် ပမန်မာြေျြ်ရငွနှင့် နိုင်ငံပခားသုံးရငွများြိေု သီးပခားစီ 

စာေင်း ဖွင့်လှစ်ေားေှိ သံုးစွခဲွင့်ေှိသည်။ 

၂၃။ အဖဲွြုိ့င် ေန်ြံုရငွများြုိေ စီမံခန်ခဲွ့ရေးအဖဲွြ့ေ သတ်မှတ်ေားသည့် ဘဏ္ဍာရေးေုိင်ော စည်းမျဉ်း 

စည်းြေမ်းများနှင့်အညီ လိုြ်ေနာရောင်ေွြ်ေေမည်။  

၂၄။ ဝန်ကြီေးဌာနသည်- 

 (ြေ) အဖွဲ သ့ို  ့ ရပြာင်းရေွှ တ့ာဝန် ေမ်းရောင်ေန် ေန္ဒမပြုရသာ ဝန်ေမ်းများြေို မိမိ 

လြေရ်အာြ်ေေှိ သင့်ရလျာ်သည့် ဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းတစ်ခုခုသို ့လွှဲရပြာင်းရြးေမည်။  

 ( ခ ) အဖဲွသုိ့ ့ရပြာင်းရေွှတ့ာဝန်ေမ်းရောင်ရသာ ဝန်ေမ်းများအတွြ်ေ ြေရုဏာရ ြေး၊ ချီးပမှင့်ရငွ၊ 

ြင်စင်၊ အမငိမ်းစားယူမှုေိုင်ော ြေိစ္စေြ်များြေို ယင်းတို ့တာဝန်ေမ်းရောင်ခဲ့ရသာ 

အချိန်ြောလအတိုင်း တွြ်ေချြ်ေ၍ ခွင့်ပြုရြးေမည်။  

၂၅။  စီမံခန်ခ့ွဲရေးအဖွဲ သ့ည်- 

 (ြေ) အဖဲွသုိ့ ့ရပြာင်းရေွှတ့ာဝန်ေမ်းရောင်ရသာ ဝန်ေမ်းများအတွြ်ေ ယင်းတုိခံ့စားခွင့်ေိှရသာ 

လစာ၊ စေိတ်၊ ြေရုဏာရ ြေး၊ နစ်နာရ ြေး၊ ချီးပမှင့်ရငွ၊ ြင်စင်နှင့် အမငိမ်းစားယူမှုေုိင်ော 

ြိေစ္စေြ်များြုိေ ယင်းတုိ ့စတင်ရပြာင်းရေွှသ့ည့် ရနေ့ြ်ေမှစ၍  အချိန်ြောလတွြ်ေချြ်ေမြီး 

ခံစားခွင့်ပြုေမည်။ 

 ( ခ ) ဝန်ေမ်းများအတွြ်ေ  ြင်စင်ေန်ြုံရငွြိေု သီးပခားေားေိှေမည်။ 
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၂၆။ အဖွဲ သ့ည် စီမံခန်ခ့ွဲရေးအဖွဲ ၏့ သရဘာတူညီချြ်ေပဖင့် ရအာြ်ေြါ ေန်ြုံရငွများြုိေေားေှိေမည်- 

 (ြေ) ေုရ ြေးေန်ြုံရငွ၊ 

 ( ခ ) သြ်ေသာရချာင်ချိရေး ေန်ြုံရငွ၊ 

 ( ဂ ) ဖွံ ့မဖိုးမှုေန်ြုံရငွ၊ 

 (ဃ) တန်ဖိုးရလျာေ့န်ြုံရငွ၊ 

 ( င ) လှည့်ြတ်ေန်ြုံရငွ၊ 

 ( စ ) အပခားလိုအြ်ရသာေန်ြုံရငွ။ 

၂၇။ အဖဲွ သ့ည် သင့်ရလျာ်သည့် အခွန်ြေင်းလွတ်ခွင့်၊ သြ်ေသာခွင့် ေေိှရေးအတွြ်ေ သြ်ေေုိင်ော 

ဝန်ကြီေးဌာနမှ တစ်ေင့် ပြည်ရောင်စုအစုိးေအဖဲွသုိ့ ့တည်ေဲဥြရေများနှင့်အညီ ရလျှောြ်ေေားနုိင်သည်။   

၂၈။ အဖဲွ သ့ည် ရအာြ်ေြါစာေင်းများြုိေ စီမံခန်ခဲွ့ရေးအဖဲွ သုိ့ ့သတ်မှတ်ချြ်ေနှင့်အညီ တင်ပြေမည်- 

 (ြေ) ဝန်ေမ်းအင်အားစာေင်း၊ 

 ( ခ ) ရငွသားအရပခအရန၊ 

 ( ဂ ) ြုေန်ြစ္စည်းေုတ်လုြ်သည့်၊ ရောင်းဝယ်သည့် သိုမ့ဟုတ် ဝန်ရောင်သည့်စာေင်း၊ 

 (ဃ) အရှုံး၊ အပမတ်စာေင်း၊ 

 ( င ) လြေ်ြေျန်ေှင်းတမ်း။ 

၂၉။ အဖွဲ သ့ည် ဝန်ကြေီးဌာနရအာြေ်ေှိ စီးြွားရေး အဖွဲ အ့စည်းများအ ြေား ရငွရ ြေးေိုင်ော 

အပြန်အလှန် အြူေအညီရြးပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ဝန်ကြီေးဌာန၏ သရဘာတူညီချြ်ေပဖင့် ရောင်ေွြ်ေ 

နုိင်သည်။ 

၃၀။ အဖွဲ တ့ွင် ေိရောြေ်သည့် စစ်ရေး ြေြ်မတ်မှုေှိရစေန် ဌာနတွင်း စာေင်းစစ်အဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်း 

ရောင်ေွြ်ေေမည်။ 

၃၁။ အဖဲွသ့ည် လုြ်ငန်းနှင့်စာေင်းများြုိေ ပြည်ရောင်စုစာေင်းစစ်ချုြ်ရံုး သုိမ့ဟုတ် ပမန်မာနုိင်ငံ 

စာေင်းရြောင်စီတွင် မှတ်ြုံတင်ေားရသာ စာေင်းစစ်အဖွဲ  ့ သိုမ့ဟုတ် နိုင်ငံတြောအသိအမှတ်ပြု 

စာေင်းစစ်အဖွဲ ၏့ စစ်ရေးမှုခံယူေမည်။ 

အခန်း(၈) 

ေုရ ြေးရငွချီးပမှင့်ပခင်း 

၃၂။ အဖွဲ သ့ည် မိမိ၏ စီမံြိေန်း လျာေားချြ်ေအတိုင်း အရြောင်အေည်ရဖာ်ော၌  သတမ်ှတ်ေား 

ရသာ လုြ်ငန်းြေုန်ြေျစေိတ်နှင့် ဝင်ရငွအချိုးအတိုင်းရသာ်လည်းရြောင်း၊ ယင်းအချိုးေြေ် ြိုမို 

ရြောင်းမွန်ရသာ အချိုးအတိုင်းရသာ်လည်းရြောင်း ေုရ ြေးရငွချီးပမှင့်ြိုင်ခွင့်ေှိသည်။ 
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၃၃။ ြုေ်မ ၃၂ အေ ေုရ ြေးရငွ ချီးပမှင့်ောတွင် ေုရ ြေးေန်ြံုရငွေဲမှ သတ်မှတ်ေားရသာ ောခုိင်နှုန်းအချိုးအေ 

ဝန်ေမ်းများြေို ေုရ ြေးများခွဲရဝ သတ်မှတ်ရြးမြီးရနာြေ် ြေျန်ေှိရသာ  ေုရ ြေးေန်ြုံရငွေဲမှ 

တစ်ဦးချင်းရသာ်လည်းရြောင်း၊ အဖဲွအ့လုိြ်ေရသာ်လည်းရြောင်း ရအာြ်ေြါအရပခခံမူများအရြါ်မူတည်၍ 

စွမ်းရောင်ေည်ပမင့်မားမှုေုရ ြေးများ ေြ်မံချီးပမှင့်နိုင်သည်- 

 (ြေ) သတမ်ှတ်ေားရသာ စံနှုန်းေြေ်တိုး၍ ေုတ်လုြ် ရောင်ေွြ်ေနိုင်ပခင်း၊  ဝန်ရောင်မှု 

ရြးနိုင်ပခင်း၊ 

 ( ခ ) ေုတ်လုြ်မှု၊ ဝန်ရောင်မှု နည်းစနစ်သစ်များတီေွင်နိုင်ပခင်း၊ 

 ( ဂ ) တီေွင်ေုတ်လုြ်နုိင်မှုေိှပခင်း၊ ေုတ်လုြ်သည့် ြုေန်ြစ္စည်းအေည်အရသွး စံချိန်မီပခင်း၊ 

 (ဃ) ြုေန် ြေမ်းသုံးစွဲမှု စံသတ်မှတ်ချြ်ေများနှင့်အညီ  စနစ်တြေျ သုးံစွနဲိုင်ပခင်း၊ 

 ( င ) ရလလွင့်၊ ြျြ်ေစီး၊ ေုံးရှုံးမှုရလျာန့ည်းပခင်း။ 

၃၄။ ဝန်ေမ်းများသည် သီးပခားတာဝန်ရြးပခင်းအေ ရောင်ေွြ်ေေမည့် လုြ်ငန်းတစ်ေြ်ေြ်အတွြ်ေ 

ချီးပမှင့်ရငွ သိုမ့ဟတု် အခရ ြေးရငွြုိေ သြ်ေေိုင်ော စည်းြေမ်းများနှင့်အညီ ခံစားခွင့်ေှိသည်။ 

အခန်း(၉) 

တားပမစ်ချြ်ေများ 

၃၅။ မည်သူမျှေ ရအာြ်ေြါပြုလုြ်မှုတစ်ခုခုြုိေမပြုေ - 

 (ြေ) ရေယာဉ်ခရြးရောင်ပခင်းမှ ြေင်းလွတ်ေန် ေည်ေွယ်ချြ်ေပဖင့် အသုးံပြုမြီး လြေမ်ှတ် 

ရဟာင်းြုိေ သုးံစွ၍ဲပဖစ်ရစ၊ ရေယာဉ်ခ ကြိေုတင်ရြးရောင်ပခင်းမပြုဘဲ ပဖစ်ရစ အဖွဲ ြ့ိုင် 

ရေယာဉ်တွင် စီးနင်းလိုြ်ေြါပခင်း သိုမ့ဟုတ် စီးနင်းလိုြ်ေြါေန် အားေုတ်ပခင်း၊ 

 ( ခ ) အဖွဲ ြ့ိုင်ရေယာဉ်တွင် ခေီးတစ်ခုအတွြ်ေ လြေ်မှတ်ဝယ်ယူစီးနင်း လိုြ်ေြါမြီးရနာြ်ေ  

အေုိြါခေီးြုိေ   ရြေျာ်လွန်ရ ြောင်း  သိလျြ်ေနှင့် ရနာြ်ေေြ် ရေယာဉ်ခကြိေုတင်ရြးရောင်ပခင်း 

မပြုဘဲ တမင်ေြ်ေလြ်ေ စီးနင်းလုိြ်ေြါပခင်း သုိမ့ဟုတ် စီးနင်းလုိြ်ေြါေန် အားေုတ်ပခင်း၊ 

 ( ဂ ) အဖွဲ ြ့ိုင်ရေယာဉ်တွင် ခေီးတစ်ခုအတွြေ် လြေ်မှတ်ဝယ်ယူ စီးနင်းလိုြေ်ြါမြီးရနာြေ် 

အေုိြါခေီးသုိ ့ရောြ်ေေိှရ ြောင်းသိလျြ်ေနှင့် ရေယာဉ်မှေွြ်ေခွာေန် တမင်ြျြ်ေြွေြ်ေပခင်း 

သိုမ့ဟတု် ပငင်းေန်ပခင်း၊ 

 (ဃ) မိမိနှင့်အတူ ယူရောင်လာရသာ ြစ္စည်းများအတွြေ် တန်ောခရြးရောင်ပခင်းမှ 

ြေင်းလွတ်ေန် ေည်ေွယ်ချြ်ေပဖင့် ြေျသင့်ရသာ တန်ောခြုိေ လံုးဝရြးရောင်ပခင်းမပြုဘဲ 

သိုမ့ဟုတ် အပြည့်အဝ ရြးရောင်ပခင်းမပြုဘဲ အဖွဲ ြ့ိုင်ရေယာဉ်တွင် မိမိနှင့်အတူ 

ြစ္စည်းများသယ်ရောင်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် တင်ရောင်ေန် အားေုတ်ပခင်း၊ 

 ( င ) အမှန်တြေယ် ြေျသင့်ရသာရေယာဉ်ခြုိေ ရြးရောင်ပခင်းမှ ြေင်းလွတ်ေန် ေည်ေွယ်ချြ်ေ 

ပဖင့် အဖွဲ ြ့ိုင်ရေယာဉ်တွင် ရေယာဉ်ရနောအေင့်အတန်း တစ်ခုအတွြေ် ရေယာဉ်ခ 

ရြးရောင်လျြ်ေ ေုိရနော အေင့်အတန်းေြ်ေပမင့်ရသာ သီးသန်ရ့နောတွင် သုိမ့ဟုတ် 

အခန်းတွင် စီးနင်းလိုြ်ေြါပခင်း၊  
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 ( စ ) အဖဲွြုိ့င်ရေယာဉ်တွင် စီးနင်းလုိြ်ေြါလျြ်ေ ရေယာဉ်လြ်ေမှတ် မဝယ်ယူပခင်း သုိမ့ဟုတ် 

ရေယာဉ်၏ အောေမ်း၊ အမှုေမ်းများြေ ရေယာဉ်လြ်ေမှတ်ေုတ်ပြေန် ရတာင်းေုိသည့် 

အခါ  ရေယာဉ်လြ်ေမှတ် ေုတ်ပြေနြ်ျြ်ေြွေြ်ေပခင်း၊ 

  (ေ) အဖဲွြုိ့င်ရေယာဉ်တွင်  စီးနင်းလုိြ်ေြါရသာသူ တစ်ဦးအတွြ်ေ ြေျသင့်ရသာ ရေယာဉ်ခြုိေ 

ရြးရောင်ပခင်းမှ ြေင်းလွတ်ရစေန် ေည်ေွယ်ချြေ်ပဖင့် လြေ်မှတ်စစ်ြေို လိမ်လည် 

ပြသနိုင်ရစပခင်းအလိုင့ှာ မိမိ၏လြေ်မှတ်ြုိေ ေိုသူအား လွှဲရပြာင်းရြးပခင်း၊ 

 ( ဇ ) ြုေန်တင်ခရြးရောင်ပခင်းမှ လုံးဝြေင်းလွတေ်န် ေည်ေွယ်ချြ်ေပဖင့်ပဖစ်ရစ၊ ြုေန်တင်ခ 

အပြည့်ရြးရောင်ပခင်းမှ ြေင်းလွတ်ေန် ေည်ေွယ်ချြ်ေပဖင့်ပဖစ်ရစ အဖွဲ ြ့ိုင်ရေယာဉ် 

ရြါ်တွင် တေားမဝင်ရသာနည်းလမ်းပဖင့် ြုေန်ြစ္စည်းများ တင်ရောင်ပခင်း သိုမ့ဟတု် 

တင်ရောင်ေန် အားေုတ်ပခင်း၊ 

 ( ဈ ) အဖဲွြုိ့င်ရေယာဉ်ရြါ်တွင် ခေီးသည်အတွြ်ေ ရနောြုိေ တစ်နည်းနည်းပဖင့် ေယူလျြ်ေ 

ေုိရနောြုိေ အဖုိးအခပဖင့် ရောင်းချပခင်း သုိမ့ဟုတ် ရောင်းေန်အားေုတ်ပခင်း သုိမ့ဟုတ် 

လူစီးလြ်ေမှတ်ြုိေ အြေျိုးအပမတ်ေယူ၍ တစ်ေင့် ပြန်လည်ရောင်းချပခင်း၊ 

 (ည)  အဖဲွြုိ့င်ရေယာဉ်ရြါ်ေိှ ရေယာဉ်သံုးြစ္စည်းြုိေပဖစ်ရစ၊ ရေယာဉ်အစိတ်အြုိင်းြုိေပဖစ်ရစ 

ဖျြ်ေေီးပခင်း၊ မရုိးမရပဖာင့်ရသာသရဘာပဖင့် ေယူပခင်း သုိမ့ဟုတ် ယင်းသုိ ့ဖျြ်ေေီးေန်၊ 

ေယူေန် အားေုတ်ပခင်း၊ 

 ( ဋ ) အဖွဲ ြ့ိုင်ရေယာဉ်တွင် အသုးံပြုရသာ ခေီးသည်လြေ်မှတ်များြုိေပဖစ်ရစ၊ တန်ော 

လြေ်မှတ်များြေိုပဖစ်ရစ၊ အပခားရသာ လြေ်မှတ် သိုမ့ဟုတ် ြုံစံများြေိုပဖစ်ရစ 

အတုပြုလုြ်ပခင်း၊ အတုပြုလုြ်ေန် အားေုတ်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် အေိုြါ လြ်ေမှတ်အတု 

များြုိေပဖစ်ရစ၊ ြုံစံများြုိေပဖစ်ရစ ေိန်းသိမ်းေားပခင်း သိုမ့ဟုတ် ရောင်းဝယ်ပခင်း။  

အခန်း(၁၀) 

ပြစ်ေဏ်များ 

၃၆။ မည်သူမေို- 

 (ြေ) ြုေ်မ ၃၅၊ ြုေ်မခွဲ (ြေ)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င)၊ (စ)၊ (ေ)၊ (ဇ) နှင့် (ဈ) တိုြ့ါ 

တားပမစ်ချြေ် တစ်ေြ်ေြ်ြေို ြေျူးလွန်ရ ြောင်း ပြစ်မှုေင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျှေင် 

ေိုသူြုိေ အနည်းေုံး ြေျြ်နှစ်ရသာင်းမှ အများေုံး ြေျြ်တစ်သိန်းေိ ရငွေဏ် ချမှတ် 

ေမည။် 

 ( ခ ) ြုေ်မ ၃၅၊ ြုေ်မခဲွ (ည) ြါ  တားပမစ်ချြ်ေြုိေ ြေျူးလွန်ရ ြောင်း ပြစ်မှုေင်ေှားစီေင်ပခင်း 

ခံေလျှေင် ေိုသူြေို သုံးလေြေ် မြိုရသာ ရောင်ေဏ်ပဖစ်ရစ၊ ြေျြ်ငါးရသာင်း 

ေြေ်မြိုရသာ ရငွေဏ်ပဖစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေြ်လုံးပဖစ်ရစ ချမှတ်ေမည်။ 
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 ( ဂ ) ြုေ်မ ၃၅၊ ြုေ်မခဲွ (ဋ) ြါ  တားပမစ်ချြ်ေများြုိေ ြေျူ းလွန်ရ ြောင်း ပြစ်မှုေင်ေှား စီေင်ပခင်း 

ခံေလျှေင် ေုိသူြုိေ နှစ်နှစ်ေြ်ေမြုိရသာ ရောင်ေဏ်ပဖစ်ရစ၊ ြေျြ်တစ်သိန်းေြ်ေ မြုိရသာ 

ရငွေဏ်ပဖစ်ရစ၊ ေဏ်နှစ်ေြ်လံုးပဖစ်ရစ ချမှတ်ေမည်။ 

အခန်း(၁၁) 

အရေွရေွ 

၃၇။ အဖွဲ ြ့ိ ုင် ရေယာဉ်ြေို တြ်မရတာ်ြေ ငှားေမ်းအသုံးပြုောတွင် ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ တြ်မရတာ် 

အြ်ေဥြရေ ြုေ်မ ၃၊ ြုေ်မခဲွ (ြေ) အေ တန်းပြည့်စစ်မှုေမ်းချိန်ဟူ၍ သတ်မှတ်ေားသည့် ြောလအတွင်း 

အသံုးပြုသည့် ရေယာဉ်များ ြျြ်ေစီးပခင်း သုိမ့ဟုတ် နစ်ပမုြ်ပခင်းသည် သဘာဝရဘးအန္တောယ်ရ ြောင့် 

ပဖစ်ရြါ်ပခင်း မဟုတ်လျှေင် စတင်ေယူအသုံးပြုစဉ်ြေ အရပခအရနအတိုင်း ပြန်လည်အြ်နှံေမည် 

သိုမ့ဟတု် ရေယာဉ်၏ ြောလတန်ဖိုးအတိုင်း ရြးရလျာ်ေမည်။ 

၃၈။ ဤဥြရေြုေ်မ ၃၅၊ ြုေ်မခွဲ (ည) နှင့် (ဋ) တိုအ့ေ ြေျူးလွန်ရသာပြစ်မှုြုိေ ေဲအရေးယူြိုင်ခွင့် 

ေှိရသာ ပြစ်မှုအပဖစ် သတ်မှတ်သည်။ 

၃၉။ အဖဲွနှ့င့်စီမံခန်ခဲွ့ရေးအဖဲွဝ့င်များ၏အောေမ်း၊ အမှုေမ်းအားလံုးသည် ဤဥြရေအေ ရြးအြ်ရသာ 

တာဝန်ြုိေ ေမ်းရောင်ချိန်တွင် ောဇသတ်ကြီေး ြုေ်မ ၂၁ အေ ပြည်သူဝ့န်ေမ်းပဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူေမည်။ 

၄၀။ ဤဥြရေြါ ပြဋ္ဌာန်းချြေ်များြုိေ အရြောင်အေည်ရဖာ် ရောင်ေွြ်ေောတွင်- 

(ြေ) ဝန်ကြီေးဌာနသည် နည်းဥြရေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းြေမ်းများြုိေ ပြည်ရောင်စုအစုိးေ 

အဖွဲ ၏့ သရဘာတူညီချြ်ေပဖင့် ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ဝန်ကြီေးဌာနနှင့် အဖဲွတုိ့သ့ည် အမိန်ရ့ ြော်ပငာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန် ြေားချြ်ေနှင့် လုြ်ေံုး 

လုြ်နည်းများြုိေ ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 

၄၁။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ရောင်စုပမန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းသယ်ယူြို ရ့ောင်ရေးအဖွဲ  ့

အြ်ေဥြရေ (၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ အြ်ေဥြရေအမှတ် ၃၅) ြုိေ ဤဥြရေပဖင့် ရုြ်သိမ်းလိုြ်ေသည်။ 

 

 ပြည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် ဖဲွစ့ည်းြံုအရပခခံဥြရေအေ ြေျွနု်ြ်လြ်ေမှတ်ရေးေုိးသည်။ 

 

 (ြံု) သိန်းစိန် 

 နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ 

 ပြည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် 

 

 


