(ရ ှေးရ

ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနင
ု င
် ထ
ံ တော်အစုိုးရ

သောသနောထရိုးနှင ့်် ယဉ်ထ
(ထ ှိုးထ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး ကောကွယထိနှေးသိမှေးရ ှေး နညှေးဥပရေမ ောှေး)

ောင်ိုးဝတထ ုြစစည်ိုးမ္ ောိုး
အမ္န်ထ့်
၁၃၇၈ ခုနစ
ှ ၊်

ော

ွယ်

ိုးမ္ှုဝန်က

န်ိုးသမ္်ိုးထရိုး နည်ိုးဥြထေမ္ ောိုး)

ော်ပငောစောအမ္ှတ် ၁၄/၂၀၁၆
ဆုန်လပြည့််ထ

ော် ၁၀ ရ

(၂၀၁၆ ခုနစ
ှ ၊် ထမ္လ ၃၁ ရ
သောသနောရ ှေးနင ့် ယဉ်ရက ှေးမှုဝနကကှေးဌောနသည ရ ှေးရ

ိုးဌောန

်

်)

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး ကောကွယ ထိနှေးသမ
ိ ှေးရ ှေး ဥပရေပုေမ ၂၈၊ ပုေမခွွဲ

(က) အ အပနငှေးထောှေးရသော လုပပိုငခွငက
့် ိုက ငသ
့် ှေးု ၍ ပပည ရထောငစ္ုအစ္ိုှေး အဖွွဲွဲ့၏သရ

ောတ္ူညခ ကပဖင ့်

ရအောကပါနညှေးဥပရေမ ောှေးကို ထုတ္ပပနလိုကသည။

အခန်ိုး(၁)
အမ္ည်နင
ှ အ
့်် ဓြပောယ်ထ ော်ပြခ
၁။ ဤနညှေးဥပရေမ ောှေးကို ထ ှိုးထ

ောင်ိုးဝတထ ုြစစည်ိုးမ္ ောိုး

၂။ ဤဥပရေမ ောှေးတ္ွင ပါ ိရသော စ္ကောှေး ပမ ောှေးသည ရ ှေးရ

ော

်

ယ
ွ ် န်ိုးသမ္်ိုးထရိုးနည်ိုးဥြထေမ္ ောိုး

ု ရခေါ် တ္ွငရစ္ မည။

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး ကောကွယထိနှေးသမ
ိ ှေး ရ ှေး

ဥပရေတ္ွငပါ ိသညအ
့် တ္ိုငှေး အဓိပပောယသကရ ောကရစ္ မည။ ထိပပင
ု ့် ရအောကပါစ္ကောှေး ပမ ောှေးသည ရဖောပပပါအတ္ိုငှေး
အဓိပပောယသကရ ောကရစ္ မည(က) ဥြထေ ဆိုသညမော ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး ကောကွယထိနှေးသမ
ိ ှေးရ ှေးဥပရေကို ဆိုသည။

(ခ) ြညော ှငအ
်
ွွဲ့ ဆိုသညမော ဥပရေပုေမ ၁၀၊ ပုေမခွွဲ (ခ) အ အဆုှေးအပဖတ္ရပှေး န ဝနကကှေးဌောနက အ
ခ ိနကောလသတ္မတ္၍ အမိနရ့် ကောပငောစ္ောထုတ္ပပနဖွွဲွဲ့စ္ညှေးရသော ပညော ငမ ောှေးပါဝငသညအ
့် ဖွွဲွဲ့ကို ဆို သည။
(ဂ) စစ်ထဆိုးထရိုးအ ွွဲ့ ဆိုသညမော နညှေးဥပရေ ၁၁ အ ဦှေးစ္ှေးဌောနက ဖွွဲွဲ့စ္ညှေးတ္ောဝနရပှေးအပရသော ရ ှေး ရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး

စ္စ္ရဆှေးရ ှေးအဖွွဲွဲ့ကို ဆိုသည။
(ဃ) ြုင ် ှင ် ဆိုသညမော ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို မူလပိုငဆိင
ု သူ၊ အရမွဆကခခွင ့် ိသ၊ူ ပိုငဆိုငခွင ့် ိ သူ သိမ
ု ့်

ုတ္

တ္စ္နညှေးနညှေးပဖင ့် လကဝယထောှေးပိုငခွင ့် ိသက
ူ ို ဆိုသည။
(င)

ြ် ထဆောင်ိုးတန် ုိုး ဆိုသညမော နိင
ု ငရတ္ောပိုငပစ္စညှေးအပဖစ္ သတ္မတ္လကခ

ိရသော ရ ှေးရ

ောငှေး

ဝတ္ထုပစ္စညှေးအတ္ွက သောသနောရ ှေးနငယ
့် ဉ်ရက ှေးမှုဝနကကှေးဌောနက ရပှေးအပရသော သမိုငှေးယဉ်ရက ှေးမှုဆိုင ော
ထပရဆောငှေးတ္နဖိုှေးခ ှေးပမြှငရ
့် ငွကို ဆိုသည။
(စ္) အနတရောယ်

ထရော

ခ
် ံရနင
ု ထ
် သော ထ ှိုးထ

ောင်ိုးဝတထ ုြစစညိုး် ဆိုသညမော ရ ှေးရ

ပိုငဆိုငခွင ့် ိသ၏
ူ ထိနှေးသမ
ိ ှေးရစ္ောငရ
ု မှု အရပခအရနသည ရ ှေးရ
့် ောကနိင
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ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး၏ ပိုင င သိမ
ု ့်

ုတ္

ောငှေးဝတ္ထု ပစ္စညှေးကို တ္စ္နညှေးနညှေးပဖင ့်

(ရ ှေးရ

ထိခက
ို ရစ္နိင
ု ပခငှေး၊ ရဆွှေးပမညရ
့် စ္နိင
ု ပခငှေး သိမ
ု ့်
ရ ောက ိရနရသော ရ ှေးရ

(ဇ) ထ ှိုးထ
ရ

ုတ္ ပ ကစ္ှေးရစ္နိင
ု ပခငှေး ကို ပဖစ္ရပေါ်ရစ္ရသော အရပခအရနတ္ွင

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို ဆိုသည။

(ဆ) တူိုးထ ော် ှောထ ွခွငရ
့်် ှသူ ဆိုသညမော ရ ှေးရ
တ္ူှေးရဖောပခငှေး သိမ
ု ့်

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး ကောကွယထိနှေးသိမှေးရ ှေး နညှေးဥပရေမ ောှေး)

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို ရပမရပေါ်ရပမရအောက၊ ရ ရပေါ်ရ ရအောကမ

ုတ္ ောရဖွပခငှေးပပုလုပ န ဦှေးစ္ှေးဌောန၏ ခွငပ့် ပုခ က

ောင်ိုးဝတထ ုြစစညိုး်

န်ိုးသမ္်ိုးခွငလ
့််

ိသက
ူ ို ဆိုသည။

်မ္ှတ် ဆိုသညမော အနတ ောယက ရ ောကခ နိင
ု ရသော ရ ှေး

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကိုရသောလညှေးရကောငှေး၊ တ္စ္နညှေးနညှေးပဖငလ
ု ့်
့် ကဝယ ိသည ့် သိမ

ုတ္ အရမွဆကခ

ိသညပ
့် စ္စညှေးကိုရသောလညှေးရကောငှေး ကိုယပိုငထိနှေးသမ
ိ ှေးထောှေး ိနင
ို န ဦှေးစ္ှေးဌောနက ထုတ္ရပှေးထောှေး ရသော
ထိနှေးသမ
ိ ှေးခင
ွ လ
့် ကမတ္ကို ဆိုသည။
(ဈ) ြံုစံ ဆိုသညမော ဤနညှေးဥပရေမ ောှေးတ္ွင ပါ ိသည့် ပုစ္တ္စ္မ ိုှေးမ ိုှေးကို ဆိုသည။

အခန်ိုး(၂)
ထ ှိုးထ
၃။ ဝနကကှေးဌောနသည ရ ှေးရ

ောင်ိုးဝတထ ုြစစညိုး်

ု

ော

ွယ် န်ိုးသမ္်ိုးပခင်ိုး

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေးကို ကောကွယထိနှေးသမ
ိ ှေးနင
ို ရ ှေးအတ္ွက ကိုယတ္ိုငသိ ိခ ကအ ပဖစ္ရစ္၊

သကဆိုင ောအစ္ိုှေး ဌောန၊ အဖွွဲွဲ့အစ္ညှေးတ္စ္ခုခ၏
ု တ္ငပပခ ကအ ပဖစ္ရစ္ ရ ှေးရ
သိ ိပါက ရ ှေးရ

ောငှေး ဝတ္ထုပစ္စညှေးတ္ည ိရ ကောငှေး

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးနငစ္
ို သည။
့် ပလ ဉ်ှေး၍ စ္စ္ရဆှေးတ္ငပပ န ဦှေးစ္ှေး ဌောနကို ညွှန ကောှေးနင

၄။ ဦှေးစ္ှေးဌောနသည နညှေးဥပရေ ၃ အ ဝနကကှေးဌောန၏ ညွှန ကောှေးခ က
အရ ကောငှေး ကောှေးခ ကကို လကခ

ိလျှငပဖစ္ရစ္ ရ ှေးရ

ိလျှငပဖစ္ရစ္၊ သကဆိုင ော မမို ွဲ့ နယအုပခ ုပရ ှေးမှေး၏

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို စ္စ္ ရဆှေးတ္ငပပ န စ္စ္ရဆှေးရ ှေးအဖွွဲွဲ့ကို

ဖွွဲွဲ့စ္ညှေးတ္ောဝနရပှေးအပ မည။
၅။ ဦှေးစ္ှေးဌောနသည စ္စ္ရဆှေးရ ှေးအဖွွဲွဲ့၏ တ္ငပပခ ကအ ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးသည-

(က) စ္စ္မနပခငှေးမ ိရ ကောငှေး ဆုှေးပဖတ္လျှငရသောလညှေးရကောငှေး၊ ဝနကကှေးဌောနက ရဆောင ွ ကခွငမ
့် ိရသော
ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးပဖစ္ရ ကောငှေး ရတ္ွွဲ့ ိလျှငရသောလညှေးရကောငှေး သရ

ောထောှေးမတ္ခ ကပဖင ့် ဝနကကှေး ဌောနသို ့်

တ္ငပပ မည။
(ခ) ပိုင ငမ ိပါက ယငှေးရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို နိင
ု ငရတ္ောပိုငပစ္စညှေးအပဖစ္ သတ္မတ္လကခ၍

ကောကွယထိနှေးသမ
ိ ှေးနင
ို န ဝနကကှေးဌောနသို တ္င
ပပ မည။
့်
(ဂ) အနတ ောယက ရ ောကခ နိင
ု ရသော ရ ှေးရ
ကောကွယထိနှေးသမ
ိ ှေးသငပ
့် ါက ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးပဖစ္မပှေး နိင
ု ငရတ္ောပိုငပစ္စညှေးအပဖစ္ သတ္ မတ္လကခ၍
ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး၏ မ ကပမငအရပခအရနကို သ ရ

ောထောှေးမတ္ခ ကပဖင ့်

ဝနကကှေးဌောနသို တ္င
ပပ မည။
့်
(ဃ) ပိုင င ိမပှေး ပိုင ငက ယငှေးရ ှေးရ
ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို မိမိကိုယပိုငထိနှေးသမ
ိ ှေးရစ္ောငရ
့် ောကလို ရ ကောငှေး တ္ငပပလျှင

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးထိနှေးသမ
ိ ှေးခင
ွ လ
ိ ှေး ရစ္ောငရ
့် ကမတ္ ရလျှောကထောှေး ယူ၍ ထိနှေးသမ
့် ောကခွင ့် ိရ ကောငှေးနင ့်

နိင
ု ငရတ္ောပိုငပစ္စညှေးအပဖစ္ အပနလိုလျှင လွှွဲရပပောငှေးရပှေးအပနိင
ု ရ ကောငှေး ငှေးပပ မည။
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(ရ ှေးရ

(င) ပိုင င ိရသောလညှေး အနတ ောယက ရ ောကခ နိင
ု ရသော ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး ကောကွယထိနှေးသိမှေးရ ှေး နညှေးဥပရေမ ောှေး)

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးပဖစ္သည

ု ထငပမင ယူဆပါက

ဝနကကှေးဌောနသို လွှ
့် ွဲရပပောငှေးရပှေးအပသငရ
့် ကောငှေးနင ့် ယငှေးသို လွှ
့် ွဲရပပောငှေးရပှေးအပပါက ဝနကကှေး ဌောနက ပပုပပငမွမှေးမ
ထိနှေးသမ
ိ ှေးရစ္ောငရ
ု သည ့် အရပခအရနတ္ိကိ
ု ့် ုလညှေးရကောငှေး၊ ရ ှေးရ
့် ောကနိင

ောငှေး ဝတ္ထုပစ္စညှေးကို ဝနကကှေးဌောနသို ့်

အပနပါက လွှွဲရပပောငှေးရပှေးအပသူကို အက ိုှေးခစ္ောှေးခင
ွ ့် ိသအ
ူ ပဖစ္ သတ္ မတ္၍ ကောလတ္နဖိုှေးအပပင ထပရဆောငှေးတ္နဖိုှေး
ခ ှေးပမြှငမ
့် ညပဖစ္ရ ကောငှေးကိုလညှေးရကောငှေး ငှေးပပ မည။
(စ္) ပိုင င ိမပှေး ပိုင ငက နိင
ု ငရတ္ောပိုငပစ္စညှေးအပဖစ္ အပန နသရ

ောတ္ူလျှင ထိုသက
ူ ို အက ိုှေးခစ္ောှေး ခွင ့် ိသအ
ူ ပဖစ္

သတ္မတ္မပှေး ထိုကတ္နရသော ကောလတ္နဖိုှေးအပပင ထပရဆောငှေးတ္နဖိုှေးခ ှေးပမြှငန
ို ရ ှေးအ တ္ွက ဝနကကှေးဌောနသို ့်
့် င
တ္ငပပ မည။
၆။ ဝနကကှေးဌောနသည(က) နိင
ု ငရတ္ောပိုငပစ္စညှေးအပဖစ္ သတ္မတ္လကခ၍ ကောကွယထိနှေးသမ
ိ ှေး မည့် ရ ှေးရ
သကဆိုင ော တ္ိုငှေးရေသကကှေး သိမ
ု ့်

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး ပဖစ္ပါက

ုတ္ ပပညနယအစ္ိုှေး အဖွွဲွဲ့ နင ့် ညြှိနင
ှုိ ှေး၍ ထိနှေးသမ
ိ ှေးထောှေး ိ မညရ
့် န ောနင ့်

ကောကွယထိနှေးသမ
ိ ှေးပခငှေးနညှေးလမှေးမ ောှေးကို အတ္ညပပုဆုှေးပဖတ္၍ ယငှေးအတ္ညပပုဆုှေး ပဖတ္ခ ကနငအ
့် ည
ကောကွယထိနှေးသမ
ိ ှေး န ဦှေးစ္ှေးဌောနကို ညွှန ကောှေး မည။
(ခ) နိင
ု ငရတ္ောပိုငပစ္စညှေးအပဖစ္ သတ္မတ္လကခ၍ ကောကွယထိနှေးသမ
ိ ှေး မည့် ရ ှေးရ
အနတ ောယက ရ ောကခ နိင
ု ရသော ရ ှေးရ
၏မူလရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးပဖစ္ပါက ယငှေးရ ှေးရ

ောငှေးပုသဏ္ဌောနကိုပဖစ္ရစ္၊ မူလရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး သည
ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး

ောငှေးလက ောကိုပဖစ္ရစ္ ရပပောငှေးလွဲပခငှေးမ ိ

ွဲ ပပုပပင

ထိနှေးသမ
ိ ှေး န ဦှေးစ္ှေးဌောနကို ညွှန ကောှေး မည။
(ဂ) ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို ပိုင ငက အပန န သရ

ောတ္ူရ ကောငှေး ဦှေးစ္ှေးဌောန၏ တ္ငပပခ ကကို လကခ

ိလျှင

သကဆိုင ောပိုင ငကို အက ိုှေးခစ္ောှေးခင
ွ ့် ိသအ
ူ ပဖစ္ သတ္မတ္မပှေး ထိုကတ္နရသော လက ိ ကောလတ္နဖိုှေးအပပင
ထပရဆောငှေးတ္နဖိုှေးရငွ ရပှေးအပ၍ လွှွဲရပပောငှေး ယူ န ဦှေးစ္ှေးဌောနကိုညွှန ကောှေး မည။
(ဃ) ရ ှေးရ

ောငှေးအရမွအနစ္ဆိုင ော ထူှေးပခောှေး ောှေးပါှေး၍ တ္နဖိုှေးပမငမ
့် ောှေးရသော ဝတ္ထုပစ္စညှေးပဖစ္သည

ယငှေးရ ှေးရ

ု အ တ္ညပပုလျှင

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေးကို အမ ိုှေးသောှေးပပတ္ိုကနင ့် သောသနောရ ှေးနင ့် ယဉ်ရက ှေးမှု ဝနကကှေးဌောန

ပပတ္ိုကမ ောှေးတ္ွင ထိနှေးသမ
ိ ှေးထောှေး ိပခငှေးနင ့် ခငှေးက ငှေးပပသပခငှေးပပုလုပ န ဦှေးစ္ှေးဌောနကို ညွှန ကောှေး မည။
(င) ပိုင ငက မိမိ သိမ
ု ့်

ုတ္ မိမိ၏

ှေးို

ောွ ှေးစ္ဉ်ဆက သိမ
ု ့်

သငရ
့် လ ောရသော အရ ကောငှေးပပခ ကပဖင ့် ရ ှေးရ
ရလျှောကထောှေးပါက စ္ိစ္စ္၍ ရ ှေးရ

ုတ္ မိမိ၏မိသောှေးစ္ုတ္ွင ပါဝငသူတ္စ္ဦှေးဦှေး နင ့် ပတ္သက၍

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေးကို ကိုယပိုငထိနှေး သိမှေးထောှေး ိလိုရ ကောငှေး

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးထိနှေးသမ
ိ ှေးခင
ွ လ
့် ကမတ္ ထုတ္ရပှေး န ဦှေးစ္ှေးဌောနကို

ညွှန ကောှေး မည။
၇။ ဝနကကှေးဌောနသည အနတ ောယက ရ ောကခ နိင
ု ရသော ရ ှေးရ
ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး သိမ
ု ့်

ုတ္ အရမွဆကခ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး၊ တ္စ္နညှေးနညှေးပဖင ့် လကဝယ

ိသည့် ရ ှေးရ

ိသည့်

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို

ကိုယပိုငထိနှေးသမ
ိ ှေးထောှေး ိလိုရ ကောငှေး ရလျှောကထောှေးလျှင စ္ညှေးကမှေးခ ကမ ောှေး သတ္မတ္၍ ထိနှေးသမ
ိ ှေး ခွငပ့် ပုနိင
ု သည။
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(ရ ှေးရ

၈။ ဝနကကှေးဌောနသည အနတ ောယက ရ ောကခ နိင
ု ရသော ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး ကောကွယထိနှေးသိမှေးရ ှေး နညှေးဥပရေမ ောှေး)

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးတ္ည ိရ ကောငှေး ကိုယ

တ္ိုငသိ ိခ ကအ ပဖစ္ရစ္၊ ဦှေးစ္ှေးဌောန၏ တ္ငပပခ ကအ ပဖစ္ရစ္ သိ ိလျှင(က) ယငှေးပစ္စညှေး တ္ည ိသညရ
့် န ောသို သွ
့် ောှေးရ ောကစ္စ္ရဆှေး န ဦှေးစ္ှေးဌောနကို ညွှန ကောှေး မည။
(ခ) သကဆိုင ော ပိုင ငထ ထိုကတ္နရသော ကောလတ္နဖိုှေးအပပင ထပရဆောငှေးတ္နဖိုှေးခ ှေးပမြှင၍
့် လွှွဲရပပောငှေး ယူ
ထိနှေးသမ
ိ ှေး မည။
(ဂ) သကဆိုင ော ပိုင ငက သငရ
ိ ှေး ထောှေး ိလို
့် လ ောရသော အရ ကောငှေးပပခ ကပဖင ့် ကိုယပိုငထိနှေးသမ
ရ ကောငှေးတ္ငပပရလျှောကထောှေးလျှင ယငှေးပစ္စညှေးအတ္ွက ကောကွယထိနှေးသမ
ိ ှေးပခငှေးဆိုင ော စ္ညှေးကမှေးခ က မ ောှေး
သတ္မတ္၍ ထိနှေးသမ
ိ ှေးခင
ွ လ
ု သည။
့် ကမတ္ပဖင ့် ခွငပ့် ပုနိင

အခန်ိုး(၃)
ြညော ှငအ
်
ွွဲ့ နှင ့်် စစ်ထဆိုးထရိုးအ ွွဲ့ ွွဲ့စည်ိုးပခင်ိုး
၉။ ဝနကကှေးဌောနသည(က) ရ ှေးရ
ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး စ္စ္မနပခငှေး ိ မ ိ အပငငှေးပွောှေးမှုရပေါ်ရပါကလျှင အဆုှေးအပဖတ္ရပှေးနင
ို န
ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကျွမှေးက ငသူမ ောှေးနင ့် သမောသမတ္ ိ၍ သငရ
့် လ ောရသော ပုဂ္ိုလ ငါှေးဦှေးပါဝငရသော

ပညော ငအဖွွဲွဲ့ကို ဖွစ္
ွဲွဲ့ ညှေး မည။
(ခ) နညှေးဥပရေခွွဲ (က) အ ပညော ငအဖွွဲွဲ့ ဖွွဲွဲ့စ္ညှေး ောတ္ွင ဥကကဋ္ဌနင ့် အတ္ွငှေးရ ှေးမှေးတ္ကိ
ို ့် ု သတ္မတ္ ရပှေး မည။
(ဂ) နညှေးဥပရေခွွဲ (က) အ ဖွွဲွဲ့စ္ညှေးရသော ပညော ငအဖွွဲွဲ့ကို လိုအပသလို ပပငဆငဖွွဲွဲ့စ္ညှေးနင
ို သည။
၁၀။ ပညော ငအဖွွဲွဲ့သည(က) ရ ှေးရ
(ခ) ရ ှေးရ
လကခ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးစ္စ္မနပခငှေး ိ မ ိ အပငငှေးပွောှေးမှုကို မ ောှေး ောဆနဒမွဲပဖင ့် အဆုှေးအပဖတ္ရပှေး မည။
ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးစ္စ္မနပခငှေး ိ မ ိ အပငငှေးပွောှေးမှုအရပေါ် အဆုှေးအပဖတ္ရပှေး န တ္ငပပခ ကကို
ိသညရ
့် နမ့် ကရပါငှေး ၃၀ အတ္ွငှေး အဆုှေးအပဖတ္ရပှေး မည။

(ဂ) အပငငှေးပွောှေးမှုအတ္ွက ဆုှေးပဖတ္ခ ကကို သကဆိုင ောဌောန၊ အဖွွဲွဲ့အစ္ညှေး သိမ
ု ့်

ုတ္ ပုဂ္ိုလထအ ရ ကောငှေး ကောှေး မည။

ယငှေးဆုှေးပဖတ္ခ ကမိတ္တူကို ဝနကကှေးဌောနနင ့် ဦှေးစ္ှေးဌောနသို ရပှေး
့် ပို ့် မည။
၁၁။ ဦှေးစ္ှေးဌောနသည(က) ရ ှေးရ
ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး ကောကွယထိနှေးသမ
ိ ှေးပခငှေး၊ အပနပခငှေး၊ လကခပခငှေးနင ့် စ္ပလ ဉ်ှေး၍ ပဖစ္ရစ္၊
ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး စ္စ္မနပခငှေး ိ မ ိ နင ့် စ္ပလ ဉ်ှေး၍ပဖစ္ရစ္ စ္စ္ရဆှေး နလိုအပပါက သင ့် ရလ ောရသော

ပုဂ္ိုလမ ောှေးပါဝငရသော စ္စ္ရဆှေးရ ှေးအဖွွဲွဲ့ကို ဖွွဲွဲ့စ္ညှေး မည။
(ခ) နညှေးဥပရေခွွဲ (က) အ စ္စ္ရဆှေးရ ှေးအဖွွဲွဲ့ ဖွွဲွဲ့စ္ညှေး ောတ္ွင သငရ
့် လ ောရသော ပုဂ္ိုလတ္စ္ဦှေးကို အဖွွဲွဲ့ ရခါငှေးရဆောငအပဖစ္
သတ္မတ္ရပှေး မည။
(ဂ) နညှေးဥပရေခွွဲ (က) အ ဖွွဲွဲ့စ္ညှေးရသော စ္စ္ရဆှေးရ ှေးအဖွွဲွဲ့ကို လိုအပသလို ပပငဆငဖွွဲွဲ့စ္ညှေးနင
ို သည။
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(ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး ကောကွယထိနှေးသိမှေးရ ှေး နညှေးဥပရေမ ောှေး)

၁၂။ စ္စ္ရဆှေးရ ှေးအဖွွဲွဲ့၏ လုပငနှေးတ္ောဝနမ ောှေးမော ရအောကပါအတ္ိုငှေး ပဖစ္သည(က) ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး အမနတ္ကယ တ္ည ိပခငှေး ိ မ ိ စ္စ္ရဆှေးပခငှေး၊

(ခ) ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး တ္ည ိ ောရန ောနင ့် ရတ္ွွဲ့ ိသည့် ရန ောတ္ိကိ
ု ့် ု စ္စ္ရဆှေးပခငှေးနင ့် မတ္တ္မှေး တ္ငပခငှေး၊

(ဂ) ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး စ္စ္မနပခငှေး ိ မ ိ စ္စ္ရဆှေးပခငှေး၊

(ဃ) ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို သိပနည
ပ
ှေးက သကတ္မှေးတ္က
ွ ခ ကပခငှေးနင ့် စ္စ္ရဆှေးမတ္တ္မှေးတ္င ပခငှေး၊

(င) ဝနကကှေးဌောနက ရဆောင ွ ကခွင ့် ိရသော ရ ှေးရ
(စ္) ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးသည ပိုင င သိမ
ု ့်

(ဆ) အနတ ောယက ရ ောကခ နိင
ု ရသော ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး

ုတ္ မ

တ္
ု စ္စ္ရဆှေးပခငှေး၊

ုတ္ ထိနှေးသမ
ိ ှေးရစ္ောငရ
့် ောကသူ ိ မ ိ စ္စ္ရဆှေးပခငှေး၊
ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး

ုတ္ မ

ုတ္ စ္စ္ရဆှေးပခငှေးနင ့် မတ္ တ္မှေးတ္ငပခငှေး၊

(ဇ) ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး၏ ခနမ့် နှေးကောလတ္နဖိုှေး တ္ွကခ ကပခငှေး၊

(ဈ) ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးအတ္ွက ခနမ့် နှေးထပရဆောငှေးတ္နဖိုှေး တ္ွကခ ကပခငှေး၊

(ည) ရ ှေးရ

ောငှေးအရမွအနစ္ဆိုင ော တ္နဖိုှေးပမငမ
့် ောှေးရသော ရ ှေးရ

(ဋ) ခွငပ့် ပုခ က

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး

ုတ္ မ

ုတ္ စ္စ္ ရဆှေးပခငှေး၊

ိသသ
ူ ည ခွငပ့် ပုခ ကပါ စ္ညှေးကမှေးခ ကမ ောှေးကို လိုကနောရဆောင ွ ကပခငှေး ိ မ ိ စ္စ္ ရဆှေးပခငှေး၊

(ဌ) ဦှေးစ္ှေးဌောနက ရပှေးအပရသော အပခောှေးတ္ောဝနမ ောှေးကို ရဆောင ွ ကပခငှေး။
၁၃။ စ္စ္ရဆှေးရ ှေးအဖွွဲွဲ့သည စ္စ္ရဆှေးပခငှေးလုပငနှေးတ္စ္ ပ ရဆောင ွ ကမပှေးပါက ရတ္ွွဲ့ ိခ ကအစ္ ငခစ္ော ကို ဦှေးစ္ှေးဌောနသို ့်
ခုနစ္ ကအတ္ွငှေး တ္ငပပ မည။

အခန်ိုး(၄)
ထ ှိုးထ

ောင်ိုးဝတထ ုြစစညိုး်

၁၄။ ဦှေးစ္ှေးဌောနသည ဝတ္ထုပစ္စညှေးတ္စ္ခုခန
ု င ့် စ္ပလ ဉ်ှေး၍ ရ ှေးရ

ု စစ်ထဆိုးပခင်ိုး

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး စ္စ္မနပခငှေး ိ မ ိ စ္ိစ္စ္ နလိုအပပါက

နညှေးဥပရေ ၁၁ အ ဖွွဲွဲ့စ္ညှေးရသော စ္စ္ရဆှေးရ ှေးအဖွွဲွဲ့ကို တ္ောဝနရပှေးစ္စ္ရဆှေးရစ္မပှေး စ္စ္ ရဆှေးရ ှေးအဖွွဲွဲ့၏
စ္စ္ရဆှေးရတ္ွွဲ့ ိခ ကအရပေါ် အရပခခ၍ အဆုှေးအပဖတ္ရပှေး မည။ ယငှေးဆုှေးပဖတ္ခ က မိတ္တူကို သကဆိုင ောပိုင င၊
ထိနှေးသမ
ိ ှေးရစ္ောငရ
ု ့်
့် ောကသူ၊ ရတ္ွွဲ့ ိသူ သိမ

ုတ္ တ္ူှေးရဖော ောရဖွခင
ွ ့်

၁၅။ ပိုင င၊ ထိနှေးသမ
ိ ှေးရစ္ောငရ
ု ့်
့် ောကသူ၊ ရတ္ွွဲ့ ိသူ သိမ

ိသူ အောှေး ရပှေးအပ မည။

ုတ္ တ္ူှေးရဖော ောရဖွခင
ွ ့်

ိသသ
ူ ည ရ ှေးရ

ောငှေး ဝတ္ထုပစ္စညှေး

စ္စ္မနပခငှေး ိ မ ိ နငစ္
့် ပလ ဉ်ှေး၍ နညှေးဥပရေ ၁၄ အ ဦှေးစ္ှေးဌောန၏ ဆုှေးပဖတ္ခ ကကို မရက နပလျှင
ဆုှေးပဖတ္ခ ကခ မတ္သညရ
့် နမ့် ကရပါငှေး ၃၀ အတ္ွငှေး ပညော ငအဖွွဲွဲ့သို တ္င
ပပအဆုှေးအပဖတ္ ခ ယူနင
ို သည။
့်
၁၆။ ပညော ငအဖွွဲွဲ့ ဥကကဋ္ဌသည ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး စ္စ္မနပခငှေး ိမ ိ အပငငှေးပွောှေးမှုအရပေါ် အဆုှေးအ ပဖတ္ရပှေး န

တ္ငပပခ ကလကခ

ိလျှင အဆုှေးအပဖတ္ရပှေးနင
ို န ပညော ငအဖွွဲွဲ့ အစ္ညှေးအရဝှေးကို အပမန ဆုှေး ရခေါ်ယူရဆောင ွ က မည။

၁၇။ ဦှေးစ္ှေးဌောနသည ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး စ္စ္မနပခငှေး ိ မ ိ နငစ္
့် ပလ ဉ်ှေး၍ ဦှေးစ္ှေးဌောန၏ ဆုှေးပဖတ္ ခ ကနင ့် ပညော ငအဖွွဲွဲ့၏

ဆုှေးပဖတ္ခ ကတ္ို ကွ
ပပ နိင
ု သည။
့် ွဲလွွဲမှု ိပါက အဆုှေးအပဖတ္ခယူ န ဝနကကှေးဌောနသို တ္င
့်
၁၈။ ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး စ္စ္မနပခငှေး ိ မ ိ နငစ္
့် ပလ ဉ်ှေး၍ ဝနကကှေးဌောန၏ ဆုှေးပဖတ္ခ ကသည အမပှေး အပပတ္ပဖစ္သည။
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(ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး ကောကွယထိနှေးသိမှေးရ ှေး နညှေးဥပရေမ ောှေး)

အခန်ိုး(၅)
ောလတန် ုိုး၊
ထ ှိုးထ

ြ် ထဆောင်ိုးတန် ုိုးတွ

ောင်ိုးအထမ္ွအနှစဆ
် င
ု ရ
် ော တန် ုိုးပမ္င်မ္
့် ောိုးထသော ထ ှိုးထ

၁၉။ ဝနကကှေးဌောနသည လောရ ောကအပနရသော ရ ှေးရ

ခ
်

ပ် ခင်ိုးနှင ့််

ောင်ိုးဝတထ ုြစစည်ိုး သတ်မ္ှတပ် ခင်ိုး

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကိုပဖစ္ရစ္၊ အနတ ောယက ရ ောက ခ နိင
ု ရသော

ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကိုပဖစ္ရစ္၊ မမို ွဲ့နယအုပခ ုပရ ှေးမှေး၏ အရ ကောငှေး ကောှေးခ ကအ သိ ိ ရသော

ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကိုပဖစ္ရစ္၊ ရပမရပေါ်ရပမရအောက ရ ရပေါ်ရ ရအောကမ တ္ူှေးရဖောပခငှေး သိမ
ု ့်

ပပုလုပ ောမ
ရ ှေးရ

ိရသော ရ ှေးရ

ုတ္ ောရဖွပခငှေး

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကိုပဖစ္ရစ္၊ တ္စ္နညှေးနညှေးပဖင ့် သိ ိ ရသော

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကိုပဖစ္ရစ္ ကောလတ္နဖိုှေးနင ့် ထပရဆောငှေးတ္နဖိုှေးသတ္မတ္ပခငှေး ပပုလုပနိင
ု ရ ှေးအတ္ွက

ခနမ့် နှေးတ္နဖိုှေး တ္ွကခ ကတ္ငပပ န ဦှေးစ္ှေးဌောနကို တ္ောဝနရပှေး သည။
၂၀။ ရ ှေးရ

ောငှေးအရမွအနစ္ဆိုင ော ထပရဆောငှေးတ္နဖိုှေးသတ္မတ္ ောတ္ွင ရအောကပါအခ ကမ ောှေးကို အ ရပခခ၍ စ္ိစ္စ္မပှေး

သတ္မတ္ မည(က) ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး၏ ရနောကခသမိုငှေးရ ကောငှေး အရပခအရန၊

(ခ) ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို ပပုလုပထောှေးသည့် ပစ္စညှေးအမ ိုှေးအစ္ောှေး၊

(ဂ) အနုပညောလက ောရပမောကမှုအဆငအ
့် တ္နှေး၊
(ဃ) ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး၏ သကတ္မှေး၊

(င) ကောလတ္နဖိုှေး။
၂၁။ ဦှေးစ္ှေးဌောနသည ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး၏ ကောလတ္နဖိုှေးနင ့် ထပရဆောငှေးတ္နဖိုှေး တ္ွကခ ကတ္ငပပ န

သကဆိုင ောစ္စ္ရဆှေးရ ှေးအဖွွဲွဲ့ကို တ္ောဝနရပှေးအပနိင
ု သည။
၂၂။ စ္စ္ရဆှေးရ ှေးအဖွွဲွဲ့သည ဦှေးစ္ှေးဌောန၏ တ္ောဝနရပှေးခ ကအ ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး၏ ကောလတ္နဖိုှေး နင ့် ထပရဆောငှေးတ္နဖိှေးု

တ္ွကခ ကတ္ငပပ ောတ္ွင ရအောကပါအတ္ိုငှေး ခနမ့် နှေးတ္ွကခ ကမပှေး တ္ွကခ ကမှု ပု စ္နငအ
ပပ မည့် တ္ူ ဦှေးစ္ှေးဌောနသို တ္င
့်
(က) ရ ၊ွှ ရငွ သိမ
ု ့်
ရ ှေးရ

ုတ္ ရက ောကမ က တ္နောတ္ိပါဝင
ု ့်
ရသော ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမတ္စ္ပါှေး အပခောှေး

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး၏ ကောလတ္နဖိုှေးကို ခနမ့် နှေးတ္ွကခ က မည။

(ခ) ရ ၊ွှ ရငွ သိမ
ု ့်

ုတ္ ရက ောကမ က တ္နောပါဝငရသော ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး၏ အ ညအရသွှေးနင ့် အရလှေးခ ိနကို

စ္စ္ရဆှေး၍ ကောလတ္နဖိုှေးသတ္မတ္နိင
ု န ပမနမော့်ရက ောကမ က တ္နော ရ ောငှေးဝယရ ှေး လုပငနှေးဌောနသို ့်
ရပှေးပိစ္စ္
ု ့် ရဆှေး မည။
(ဂ) နညှေးဥပရေခွွဲ (ခ) အ ပမနမော့်ရက ောကမ က တ္နောရ ောငှေးဝယရ ှေးလုပငနှေးဌောန၏ စ္စ္ရဆှေးရတ္ွွဲ့ ိ ခ ကကို အရပခခ၍
ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး၏ ကောလတ္နဖိုှေးကို ခနမ့် နှေးတ္ွကခ က မည။

(ဃ) နညှေးဥပရေ ၂၀ ပါ အခ ကမ ောှေးကို အရပခခ၍ စ္ိစ္စ္မပှေး ထပရဆောငှေးတ္နဖိုှေးကို ခနမ့် နှေးတ္ွကခ က မည။
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(ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး ကောကွယထိနှေးသိမှေးရ ှေး နညှေးဥပရေမ ောှေး)

၂၃။ ဦှေးစ္ှေးဌောနသည နညှေးဥပရေ ၂၂ အ စ္စ္ရဆှေးရ ှေးအဖွွဲွဲ့၏ စ္စ္ရဆှေးရတ္ွွဲ့ ိခ ကအရပေါ် သရ

ောထောှေး မတ္ခ ကပဖင ့်

ဝနကကှေးဌောနသို တ္င
ပပ မည။
့်
၂၄။ ဝနကကှေးဌောနသည ဦှေးစ္ှေးဌောနက တ္ငပပရသော ရ ှေးရ
သတ္မတ္မှုတ္ကိ
ို ့် ု အတ္ညပပုပခငှေး သိမ
ု ့်
၂၅။ ရအောကရဖောပပပါ ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး၏ ကောလတ္နဖိုှေးတ္ွကခ ကမှု နင ့် ထပရဆောငှေးတ္နဖိုှေး

ုတ္ ပပငဆငပခငှေးပပုနိင
ု သည။

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေးသည ရ ှေးရ

ောငှေးအရမွအနစ္ဆိုင ော တ္နဖိုှေးပမငမ
့် ောှေး

ရသောပစ္စညှေးမ ောှေးပဖစ္သည(က) ပမနမောမငှေးခမှေးရတ္ောပစ္စညှေးနင ့် နနှေးတ္ွငှေးအသှေးု အရဆောငမ ောှေး၊
(ခ) ရ ၊ွှ ရငွ သိမ
ု ့်

ုတ္ အဖိုှေးတ္နရက ောကမ က တ္နောမ ောှေးပါဝငရသော လကမှုအနုပညောပစ္စညှေးမ ောှေး၊

(ဂ) ထူှေးပခောှေး ောှေးပါှေးသည့် အနုပညောလက ောမ ောှေး သိမ
ု ့်

ုတ္ လကမှုအနုပညောမ ောှေး၊

(ဃ) နစ္ရပါငှေး ၅၀၀ နငအ
့် ထက သကတ္မှေး ိသည့် ဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး၊
(င) လူနငတ္
ို ့် ရက ောကပဖစ္ရုပကကငှေးမ ောှေး၊
့် ိ စ္ဆောနအမ ိုှေးမ ိုှေးတ္၏
(စ္) ဝနကကှေးဌောနက အခါအောှေးရလ ောစ္ွော သတ္မတ္ရသောပစ္စညှေးမ ောှေး။

အခန်ိုး(၆)
ထ ှိုးထ
၂၆။ မညသူမဆို ဦှေးစ္ှေးဌောန၏ ခွငပ့် ပုခ ကမ ိ

ောင်ိုးဝတထ ုြစစညိုး် ထတွွဲ့ ှထ

ောင်ိုးသတင်ိုးြုပခင်
့် ိုး

ွဲ မိမိလကဝယ ိ ရပမရပေါ်တ္ွငပဖစ္ရစ္၊ အမ ောှေးပပညသူဆိုင ော

ရန ောတ္စ္ခုတ္ွငပဖစ္ရစ္၊ ဝနကကှေးဌောနတ္စ္ခုခက
ု စ္မခနခွ့် ပ
ွဲ ိုငခွင ့် ိရသော ရပမတ္ွငပဖစ္ရစ္၊ အပခောှေးရပမ တ္ွငပဖစ္ရစ္၊
အရ ကောငှေးတ္စ္ခုခုရ ကောင ့် ရပမကိုတ္ူှေးရဖော ောမပဖစ္ရစ္၊ အပခောှေးလုပငနှေးတ္စ္ခုခု ရဆောင ွ က ောမပဖစ္ရစ္
ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး

ု ယူဆ ရသော ပစ္စညှေးတ္စ္ခုခက
ု ို ရတ္ွွဲ့ ိပါက-

(က) ရဆောင ွ ကဆွဲကိစ္စ ပကို ရခတ္တ ပဆိုငှေးမပှေး သကဆိုင ော ပကွက သိမ
ု ့်

ုတ္ ရက ှေး ွ ောအုပခ ုပရ ှေး မှေးရု ှေးသို ့်

ခ ကခ ငှေးသတ္ငှေးပို ့် မည။
(ခ) တ္ူှေးရဖောရတ္ွွဲ့ ိရသော ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေးကို ဓောတ္ပုမတ္တ္မှေး ရိုကယူထောှေးနင
ို သည။

(ဂ) ရရွှွဲ့ရပပောငှေးသယယူ န ခကခွဲရသော ပစ္စညှေးပဖစ္ပါက ရန ောရရွှွဲ့ရပပောငှေး ဖယ ောှေးပခငှေးမပပု

ွဲ မူလ အတ္ိုငှေး ထောှေး ိ မည။

(ဃ) ဦှေးစ္ှေးဌောန၏ ညွှန ကောှေးခ ကနငအ
့် ည ဆကလကရဆောင ွ က မည။
၂၇။ ဦှေးစ္ှေးဌောနသည(က) သကဆိုင ော မမို ွဲ့နယအုပခ ုပရ ှေးမှေး၏ အရ ကောငှေး ကောှေးခ ကကို လကခ

ိလျှင ရ ှေးရ

ောငှေး

ဝတ္ထုပစ္စညှေးရတ္ွွဲ့ ိသညရ
့် န ောသို ခ့် ကခ ငှေးသောွ ှေးရ ောက ကညရ
့် ှု မည။
(ခ) ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး စ္စ္မနပခငှေး ိ မ ိ စ္ိစ္စ္ န လိအ
ု ပပါက စ္စ္ရဆှေးရ ှေးအဖွွဲွဲ့ကို စ္စ္ရဆှေး န

တ္ောဝနရပှေးအပနိင
ု သည။
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(ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး ကောကွယထိနှေးသိမှေးရ ှေး နညှေးဥပရေမ ောှေး)

အခန်ိုး(၇)
ခွငပ့်် ြုခ
၂၈။ ဦှေးစ္ှေးဌောနသည ရ ှေးရ

ထ
် လ ော

ောိုးပခင်ိုး

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို ရပမရပေါ်ရပမရအောက၊ ရ ရပေါ်ရ ရအောကမ တ္ူှေးရဖောပခငှေး သိမ
ု ့်

ောရဖွပခငှေးပပုလုပခွင၊့် သယယူပခငှေး သိမ
ု ့်

စ္ိစ္စ္မပှေး ဝနကကှေးဌောန၏ သရ

ုတ္

ုတ္ ပိရဆောင
ု ့်
ပခငှေးပပုလုပခွင၊့် စ္ှေးပွောှေးရ ှေးအလိင
ု ့် ော ဓောတ္ပု၊ ဗေယို၊

ရုပ ငရိုကကူှေးပခငှေး၊ မိတ္တူပွောှေးယူပခငှေး၊ ပုတ္ူပွောှေးပခငှေး သိမ
ု ့်

၂၉။ ရ ှေးရ

်

ုတ္ ပုတ္ူကူှေးယူပခငှေးပပုလုပ ခွင ့် ရလျှောကထောှေးပခငှေးမ ောှေးအရပေါ်

ောတ္ူညခ ကပဖင ့် ခွငပ့် ပုပခငှေး သိမ
ု ့်

ုတ္ ပငငှေးပယပခငှေးပပုနိင
ု သည။

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးနငစ္
့် ပလ ဉ်ှေး၍-

(က) တ္ူှေးရဖောပခငှေး သိမ
ု ့်
သိမ
ု ့်

ုတ္ ောရဖွပခငှေးပပုလုပလိုရသော ဌောန၊ အဖွွဲွဲ့အစ္ညှေး သိမ
ု ့်

ုတ္ ောရဖွခင
ွ ့်

ိရ ှေးအတ္ွက ဦှေးစ္ှေးဌောန သိမ
ု ့်

ုတ္ ပုဂ္ိုလတ္စ္ဦှေး သည တ္ူှေးရဖောခွင ့်

ုတ္ ဦှေးစ္ှေးဌောနသည လွှွဲအပတ္ော ဝနရပှေးပခငှေးခ သည့် ဌောနသို ပ
့် ုစ္

(၁) ပဖင ့် ရလျှောကထောှေး မည။
(ခ) အနတ ောယက ရ ောကခ နိင
ု ရသော ရ ှေးရ
ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး သိမ
ု ့်

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး၊ တ္စ္နညှေးနညှေးပဖင ့် လကဝယ

ုတ္ အရမွဆကခ

ထိနှေးသမ
ိ ှေးထောှေး ိလိုလျှင ဦှေးစ္ှေးဌောန သိမ
ု ့်

ိသည့် ရ ှေးရ

ိ သည့်

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို ကိုယပိုင

ုတ္ ဦှေးစ္ှေးဌောနက လွှအ
ွဲ ပတ္ောဝနရပှေးပခငှေးခ သည့် ဌောနသို ပ
့် ုစ္ (၃)

ပဖငရ
့် လျှောကထောှေး မည။
(ဂ) မညသူမဆို နိင
ု ငအခ ငှေးခ ငှေး ယဉ်ရက ှေးမှုဖလယရ ှေးအစ္အစ္ဉ်အ ပပပွွဲတ္ွင ခငှေးက ငှေးပပသ န၊ သု ရတ္သနပပု န
သိမ
ု ့်

ုတ္ ကောကွယထိနှေးသမ
ိ ှေးပခငှေးပပု န ရ ှေးရ

ပပုလုပလိုပါက ဦှေးစ္ှေးဌောန သိမ
ု ့်

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို ပပညပသို သယ
ယူ ပခငှေး သိမ
ု ့်
့်

ုတ္ ပိရဆောင
ု ့်
ပခငှေး

ုတ္ ဦှေးစ္ှေးဌောနက လွှွဲအပတ္ောဝနရပှေးပခငှေး ခ သည့် ဌောနသို ပ
့် ုစ္ (၅) ပဖင ့်

ရလျှောကထောှေး မည။
(ဃ) ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို ပပညတ္ွငှေးတ္ွင တ္စ္ရန ောမတ္စ္ရန ောသို ရပပောင
ှေးရရွှွဲ့သယယူပခငှေး သိမ
ု ့်
့်

ပိရဆောင
ု ့်
ပခငှေးပပုလုပလိုသူသည ဦှေးစ္ှေးဌောန သိမ
ု ့်

ုတ္

ုတ္ ဦှေးစ္ှေးဌောနက လွှွဲအပတ္ောဝနရပှေးပခငှေးခ သည့် ဌောနသို ပ
့် ုစ္ (၇) ပဖင ့်

ရလျှောကထောှေး မည။
(င) ဦှေးစ္ှေးဌောနလကဝယတ္ွင ထိနှေးသမ
ိ ှေးထောှေးရသော ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေးကို စ္ှေးပွောှေးရ ှေးအလိင
ု ့် ော ဓောတ္ပု၊ ဗေယို၊

ရုပ ငရိုကကူှေးပခငှေး၊ မိတ္တူပွောှေးယူပခငှေး၊ ပုတ္ူပွောှေးပခငှေး သိမ
ု ့်
သိမ
ု ့်

ုတ္ ပုတ္ူကူှေးယူပခငှေး ပပုလုပ လိုသသ
ူ ည ဦှေးစ္ှေးဌောန

ုတ္ ဦှေးစ္ှေးဌောနက လွှွဲအပတ္ောဝနရပှေးပခငှေးခ သည့် ဌောနသို ပ
့် ုစ္ (၉) ပဖင ့် ရလျှောကထောှေး မည။

၃၀။ ဦှေးစ္ှေးဌောန သိမ
ု ့်

ုတ္ ဦှေးစ္ှေးဌောနက လွှွဲအပတ္ောဝနရပှေးပခငှေးခ သည့် ဌောနသည-

(က) နညှေးဥပရေ ၂၉ အ ရလျှောကထောှေးခ ကမ ောှေးတ္ွင ပပညစ္
့် ုမနကနစ္ွော ပဖညစ္
့် ွကရဖောပပပခငှေး ိ မ ိ ကို လညှေးရကောငှေး၊
ပူှေးတ္ွွဲပါ ိ မည့် အရထောကအထောှေးမ ောှေး ပပညစ္
့် ုစ္ောွ ပါ ိပခငှေး ိ မ ိ ကို လညှေးရကောငှေး စ္ိစ္စ္ မည။
(ခ) ရလျှောကလွှောပါ အခ ကမ ောှေးနင ့် ပူှေးတ္ွွဲပါ ိ မည့် အရထောကအထောှေးမ ောှေး မနကနပပညစ္
့် ုရ ကောငှေး ရတ္ွွဲ့ ိပါက
ဦှေးစ္ှေးဌောန၏ သရ

ောထောှေးမတ္ခ ကပဖင ့် ဝနကကှေးဌောနသို တ္င
ပပ မည။
့်
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ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး ကောကွယထိနှေးသိမှေးရ ှေး နညှေးဥပရေမ ောှေး)

(ဂ) ရလျှောကလွှောပါ အခ ကမ ောှေးနင ့် ပူှေးတ္ွွဲပါ ိ မည့် အရထောကအထောှေးမ ောှေး ပပညစ္
့် ုစ္ွောပါ ိပခငှေး မ ိပါက လိုအပရသော
အခ ကမ ောှေးကို ပပငဆငပဖညစ္
့် ွက၍ ထပမရလျှောကထောှေးနင
ို န သကဆိုင ော ရလျှောကထောှေး သူထ အရ ကောငှေး ကောှေး၍
ရလျှောကလွှောကို ပပနလညရပှေးအပ မည။
(ဃ) နညှေးဥပရေခွွဲ (ဂ) အ ပပနလညရပှေးအပရသော ရလျှောကလွှောကို ရလျှောကထောှေးသက
ူ လိုအပသလို ပပငဆငပခငှေးနင ့်
ပဖညစ္
့် ွကပခငှေးတ္ို ရဆောင
ွ ကမပှေး ထပမရလျှောကထောှေးလျှင ယငှေးရလျှောကထောှေးခ ကကို လကခ၍ စ္ိစ္စ္ မည။
့်
ရလျှောကလွှောပါ အခ ကမ ောှေးနင ့် ပူှေးတ္ွွဲပါ ိ မညအ
့် ခ ကမ ောှေး ပပညစ္
့် ုမနကနလျှင နညှေးဥပရေခွွဲ (ခ) ပါအတ္ိုငှေး
ရဆောင ွ က မည။
(င) ခွငပ့် ပုခ ကပါ စ္ညှေးကမှေးခ ကမ ောှေးကိုလိုကနော န ပ ကကွကရ ကောငှေး စ္စ္ရဆှေးရတ္ွွဲ့ ိပါက ခွငပ့် ပုခ က ကို
ပပနလညရုပသိမှေးနင
ို သည။
၃၁။ ဦှေးစ္ှေးဌောနသည နညှေးဥပရေ ၃၀၊ နညှေးဥပရေခွွဲ (ခ) အ တ္ငပပခ ကကို ဝနကကှေးဌောနက ခွငပ့် ပုလျှင(က) တ္ူှေးရဖောခွင ့် သိမ
ု ့်
(ခ) ရ ှေးရ
ရ ှေးရ

ုတ္ ောရဖွခင
ွ ့် ရလျှောကထောှေးသညက
့် ိစ္စပဖစ္ပါက ခွငပ့် ပုခ ကကို ပုစ္ (၂) ပဖင ့် ထုတ္ ရပှေး မည။

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး ထိနှေးသမ
ိ ှေးခင
ွ လ
့် ကမတ္

ိရ ှေးအတ္ွက ရလျှောကထောှေးသညက
့် ိစ္စပဖစ္ပါက

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး ထိနှေးသမ
ိ ှေးခင
ွ လ
့် ကမတ္ကို ပုစ္ (၄) ပဖင ့် ထုတ္ရပှေး မည။

(ဂ) နိင
ု ငအခ ငှေးခ ငှေး ယဉ်ရက ှေးမှုဖလယရ ှေးအစ္အစ္ဉ်အ ပပပွွဲတ္ွင ခငှေးက ငှေးပပသ န၊ သုရတ္သနပပု န သိမ
ု ့်
ကောကွယထိနှေးသမ
ိ ှေးပခငှေးပပု န ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို ပပညပသို သယ
ယူပခငှေး သိမ
ု ့်
့်

ုတ္

ုတ္

ပိရဆောင
ု ့်
ပခငှေးပပုရ ှေးအတ္ွက ရလျှောကထောှေးပခငှေးပဖစ္ပါက ခွငပ့် ပုခ ကကို ပုစ္ (၆) ပဖင ့် ထုတ္ရပှေး မည။
(ဃ) ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို ပပညတ္ွငှေးတ္ွင တ္စ္ရန ောမတ္စ္ရန ောသို သယ
ယူခင
ွ ့် သိမ
ု ့်
့်

ရဆောငခွင ့်

ုတ္ ပို ့်

ိရ ှေးအတ္ွက ရလျှောကထောှေးပခငှေးပဖစ္ပါက ခွငပ့် ပုခ ကကို ပုစ္ (၈) ပဖင ့် ထုတ္ရပှေး မည။

(င) ဦှေးစ္ှေးဌောနလကဝယတ္ွင ထိနှေးသမ
ိ ှေးထောှေးရသော ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေးကို စ္ှေးပွောှေးရ ှေးအလိင
ု ့် ော ဓောတ္ပု၊ ဗေယို၊

ရုပ ငရိုကကူှေးပခငှေး၊ မိတ္တူပွောှေးယူပခငှေး၊ ပုတ္ူပွောှေးပခငှေး သိမ
ု ့်

ုတ္ ပုတ္ူကူှေးပခငှေးပပုရ ှေးအ

တ္ွကရလျှောကထောှေးပခငှေးပဖစ္ပါက ခွငပ့် ပုခ ကကို ပုစ္ (၁၀) ပဖင ့် ထုတ္ရပှေး မည။

အခန်ိုး(၈)
ခွငပ့်် ြုခ
၃၂။ ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို တ္ူှေးရဖော ောရဖွခင
ွ ့်

(က) ခွငပ့် ပုခ က

ိသညရ
့် ေသ၌ ရ ှေးရ

်ရ ှသူ၏တောဝန်မ္ ောိုး

ိသသ
ူ ည-

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးတ္ူှေးရဖောပခငှေး၊ ောရဖွပခငှေးလုပငနှေးကို ခွငပ့် ပု ခ ကပါ

စ္ညှေးကမှေးမ ောှေးနငအ
ိ ုဂ္ိုလမ ောှေးနင ့် ပူှေးရပါငှေးရဆောင ွ က မည။
့် ည ဦှေးစ္ှေးဌောန၏ တ္ောဝန ပ
(ခ) တ္ူှေးရဖော ောရဖွ

ိသည့် ပစ္စညှေးမ ောှေးကို ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး စ္စ္မနပခငှေး ိ မ ိ စ္ိစ္စ္နိင
ု န ဦှေးစ္ှေး ဌောနသို ့်

တ္ငပပ မည။
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(ဂ) ဦှေးစ္ှေးဌောန၏ တ္ောဝနရပှေးခ ကအ ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး ကောကွယထိနှေးသိမှေးရ ှေး နညှေးဥပရေမ ောှေး)

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး တ္ူှေးရဖော ောရဖွပခငှေး ပပုလုပသည့် ရန ော သို ့်

စ္စ္ရဆှေးရ ှေးအဖွွဲွဲ့က ဝငရ ောကစ္စ္ရဆှေးပခငှေးကို ခွငပ့် ပု မည။
(ဃ) တ္ူှေးရဖော ောရဖွ

ိသည့် ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေးကို စ္ော ငှေးပပုစ္ု၍ နိင
ု ငရတ္ောသို အပ
န မည။
့်

(င) တ္ူှေးရဖော ောရဖွခင
ွ ပ့် ပုပခငှေးသည တ္ူှေးရဖော ောရဖွသညရ
့် န ော၌ အပခောှေးသတ္
ူ စ္ဦှေး၏ အခွငအ
့် ရ ှေးကို ထိ
ခိက
ု နစ္နောရစ္ပခငှေးရ ကောင ့် နစ္နောရ ကှေးရပှေးရလ ော ပခငှေးနင ့် သကဆိုငပခငှေး မ ိရစ္ ။
(စ္) လုပငနှေးရနစ္ဉ်မ
တ္တ္မှေးကို အပတ္စ္ဉ် ဦှေးစ္ှေးဌောနသို တ္င
ပပ မည။
့်
့်
(ဆ) လုပငနှေးမပှေးဆုှေးပါက အမပှေးသတ္အစ္ ငခစ္ောနင ့် ရငွစ္ော ငှေး ငှေးတ္မှေးတ္ကိ
ို ့် ု ပပုစ္ုမပှေး ကရပါငှေး ၆၀ အတ္ွငှေး
ဦှေးစ္ှေးဌောနသို တ္င
ပပ မည။
့်
(ဇ) တ္ူှေးရဖော ောရဖွပခငှေး လုပငနှေးမပှေးဆုှေးပါက စ္ောတ္မှေးရ ှေးသောှေးဖတ္ ကောှေးပခငှေး၊ ပုနပ
ိ ထုတ္ရဝပခငှေး၊ တ္ူှေး ရဖော
ရ ှေးရ

ိသည့်

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေးကို ခငှေးက ငှေးပပသပခငှေးစ္သည့် အသိပညောရပှေးလုပငနှေးမ ောှေးကို ဦှေးစ္ှေးဌောနနင ့် ညြှိနင
ှုိ ှေး၍

ရဆောင ွ က မည။
(ဈ) ဦှေးစ္ှေးဌောန၏ ခွငပ့် ပုခ ကပါ စ္ညှေးကမှေးခ ကမ ောှေးနင ့် ရ ှေးရ

ောငှေးသရ
ု တ္သနဆိုင ော တ္ူှေးရဖောမှုလုပ ထုှေးလုပနညှေးမ ောှေးကို

လိုကနော မည။
၃၃။ အနတ ောယက ရ ောကခ နိင
ု ရသော ရ ှေးရ
ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး သိမ
ု ့်

ခွငပ့် ပုခ က
(က) ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး၊ တ္စ္နညှေးနညှေးပဖင ့် လကဝယ

ုတ္ အရမွဆကခ

ိသည့် ရ ှေးရ

ိသည့်

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို ကိုယပိုင ထိနှေး သိမှေးထောှေး ိ န

ိသသ
ူ ညောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး စ္စ္မနပခငှေး ိ မ ိ စ္စ္ရဆှေးပခငှေးအတ္ွက ဦှေးစ္ှေးဌောနက သတ္မတ္သည့် အခ ရ ကှေးရငွကို

ရပှေးသင
ွ ှေး မည။
(ခ) မိမိထိနှေးသမ
ိ ှေးထောှေးရသော ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးနင ့် စ္ပလ ဉ်ှေး၍ ဦှေးစ္ှေးဌောနက အခါအောှေးရလ ောစ္ွော စ္စ္ရဆှေးပခငှေးကို

ခယူ မည။
၃၄။ ပပပွွဲတ္ွင ခငှေးက ငှေးပပသပခငှေး၊ သုရတ္သနပပုပခငှေး သိမ
ု ့်

ုတ္ ကောကွယထိနှေးသမ
ိ ှေးပခငှေးပပု န ရ ှေး ရ

ပပညပသိပဖစ္
ု ့် ရစ္၊ ပပညတ္ွငှေး၌ တ္စ္ရန ောမ တ္စ္ရန ောသိပဖစ္
ု ့် ရစ္ သယယူခင
ွ ့် သိမ
ု ့်
(က) ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို ထိနှေးသမ
ိ ှေးခင
ွ လ
့် ကမတ္

(ခ) သယယူပခငှေး သိမ
ု ့်
(ဂ) ခွငပ့် ပုခ က

(ဃ) ရ ှေးရ

ိသသ
ူ ည-

ိထောှေးမပှေးပဖစ္ မည။

ုတ္ ပိရဆောင
ု ့်
ပခငှေးနငစ္
ု လုရသောအရ ကောငှေး ိ မည။
့် ပလ ဉ်ှေး၍ ခိင

ိထောှေးရသောရန ော သိမ
ု ့်

သယယူပခငှေး သိမ
ု ့်

ုတ္ ပိရဆောင
ု ့်
ခွင ့်

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို

ုတ္ နိင
ု ငမတ္စ္ပါှေး အပခောှေးရန ော သိမ
ု ့်

ုတ္ နိင
ု ငသို ရ့် ှေး ရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို

ုတ္ ပိရဆောင
ု ့်
ပခငှေးမပပု ။

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို ထိခက
ို ပခငှေး၊ ပ ကစ္ှေးပခငှေး သိမ
ု ့်

ုတ္ ရပ ောကဆုှေးပခငှေးမ ိရစ္ န အရလှေး ထောှေး

ရဆောင ွ က မည။
(င) ဦှေးစ္ှေးဌောန၏ခွငပ့် ပုခ ကပါ စ္ညှေးကမှေးခ ကမ ောှေးနင ့် ရ ှေးရ

ောငှေးသရ
ု တ္သနဆိုင ော တ္ူှေးရဖောမှုလုပထုှေးလုပနညှေးမ ောှေးကို

လိုကနော မည။
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(ရ ှေးရ

၃၅။ ဦှေးစ္ှေးဌောနလကဝယတ္ွင ထိနှေးသမ
ိ ှေးထောှေးရသော ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေးကို စ္ှေးပွောှေးရ ှေးအလိင
ု ့် ော ဓောတ္ပု၊ ဗေယို၊

ရုပ ငရိုကကူှေးပခငှေး၊ မိတ္တူပွောှေးယူပခငှေး၊ ပုတ္ူပွောှေးပခငှေး သိမ
ု ့်
(က) ဦှေးစ္ှေးဌောနက သတ္မတ္သည့် ရ ှေးရ
ပုတ္ူပွောှေးပခငှေး သိမ
ု ့်

ုတ္ ပုတ္ူကူှေးယူပခငှေးအတ္ွက ခွငပ့် ပုခ က

ိသသ
ူ ည-

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကိုသော ဓောတ္ပု၊ ဗေယို၊ ရုပ ငရိုကကူှေးပခငှေး၊ မိတ္တူပွောှေးယူပခငှေး၊

ုတ္ ပုတ္ူကူှေးယူပခငှေးပပု မည။

(ခ) မိတ္တူပွောှေးယူပခငှေး၊ ပုတ္ူပွောှေးပခငှေး သိမ
ု ့်
ရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး ကောကွယထိနှေးသိမှေးရ ှေး နညှေးဥပရေမ ောှေး)

ုတ္ ပုတ္ူကူှေးယူပခငှေးပပုလုပသူသည မိမိအသှေးု ပပုရသော ရ ှေး

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို မူ ငှေးပဖစ္သည

ု သတ္မတ္ရ ကညောပခငှေးရသောလညှေးရကောငှေး၊ ရ ှေးရ

မူပိုငခွငအ
့် ခွငအ
့် ရ ှေးကို လွှွဲရပပောငှေး ယူသည

ောငှေးဝတ္ထု ပစ္စညှေး၏

ုရသောလညှေးရကောငှေး မတ္ယူပခငှေးမပပု ။

(ဂ) ဦှေးစ္ှေးဌောနက သတ္မတ္သည့် အခရ ကှေးရငွကို ရပှေးသင
ွ ှေး မည။
(ဃ) ဦှေးစ္ှေးဌောန၏ ခွငပ့် ပုခ ကပါ စ္ညှေးကမှေးခ ကမ ောှေးနင ့် ရ ှေးရ

ောငှေးသရ
ု တ္သနဆိုင ော တ္ူှေးရဖောမှုလုပ ထုှေးလုပနညှေးမ ောှေးကို

လိုကနော မည။

အခန်ိုး(၉)
ထ ှိုးထ

ောင်ိုးဝတထ ုြစစညိုး် တည် ှသည်

ု ထြေါ်ထြေါ

န်ိုးသမ္်ိုးထစောင်ထ
့် ှော

ထ
် သောထပမ္

ု

်ပခင်ိုး

၃၆။ ဝနကကှေးဌောနသည နိင
ု ငရတ္ောနယနိမိတ္အတ္ွငှေး မညသညရ
့် န ော၌မဆို ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးတ္ည ိရ ကောငှေး

တ္စ္နညှေးနညှေးပဖငသ
့် ှု စ္စ္ရဆှေး န ဦှေးစ္ှေးဌောနကို တ္ောဝနရပှေးနင
ို သည။
့် ိ ိလျှင သွောှေးရ ောက ကညရ
၃၇။ ဦှေးစ္ှေးဌောနသည ဝနကကှေးဌောန၏ တ္ောဝနရပှေးခ ကအ သတ္ငှေး

ိသညရ
့် န ောသို ရဆောလ
ငစ္ွော သွောှေး ရ ောကမပှေး
့်

ရပမပပငအရပခအရန စ္စ္ရဆှေးပခငှေးနင ့် သမိုငှေးယဉ်ရက ှေးမှုဆိုင ော အရထောကအထောှေးမ ောှေး ောရဖွ ပခငှေးတ္ကိ
ို ့် ု ပပုလုပမပှေး
ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးတ္ည ိပခငှေး ိ မ ိ အရပေါ် သရ

၃၈။ ဝနကကှေးဌောနသည ဦှေးစ္ှေးဌောန၏ တ္ငပပခ ကအ ရ ှေးရ

ောထောှေးမတ္ခ ကပဖင ့် ဝန ကကှေးဌောနသိတ္င
ု ့် ပပ မည။
ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး တ္ည ိသည

ုရပေါ်ရပါက ရသော ရပမ သိမ
ု ့်

တ္
ု

ထိုရပမ၏ တ္စ္စ္ိတ္တ္စ္ရေသကို တ္ညဆွဲဥပရေနငအ
ိ ှေးရစ္ောငရ
ု ရ ှေးအတ္ွက သကဆိုင ော
့် ည ထိနှေးသမ
့် ောက နိင
ဝနကကှေးဌောန၊ တ္ိုငှေးရေသကကှေး သိမ
ု ့်

ုတ္ ပပညနယအစ္ိုှေး တ္ိန
ု ့် င ့် ညြှိနင
ှုိ ှေး ရဆောင ွ က မည။

အခန်ိုး(၁၀)
သ

်ထသခံ ထ ှိုးထ

ောင်ိုးဝတထ ုြစစည်ိုး

ု

ော

ွယ် န်ိုးသမ္်ိုးပခင်ိုး

၃၉။ ပမနမောနိင
ု င ွဲတ္ပဖွွဲွဲ့စ္ခနှေးမ ောှေးသည ဥပရေပုေမ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇ နင ့် ၁၈ ပါ ပပစ္မှုတ္စ္ ပ ပက ူှေး လွနသူကို အရ ှေးယူ ောတ္ွင
ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို သကရသခပစ္စညှေးအပဖစ္ သိမှေးဆညှေး မိလျှင

သကဆိုင ောမမို ွဲ့နယအုပခ ုပရ ှေးမှေးရု ှေးမတ္စ္ဆင ့် ဦှေးစ္ှေးဌောန သိမ
ု ့်

ုတ္ ဦှေးစ္ှေးဌောနက လွှွဲအပတ္ောဝနရပှေး ပခငှေးခ သည့်

ဌောနသို ၂၄
့် နော အတ္ွငှေး အရ ကောငှေး ကောှေး မည။
၄၀။ ဦှေးစ္ှေးဌောန သိမ
ု ့်

ုတ္ ဦှေးစ္ှေးဌောနက လွှွဲအပတ္ောဝနရပှေးပခငှေးခ သညဌ
့် ောနသညPage 11 of 13

(ရ ှေးရ

(က) သကရသခရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး ကောကွယထိနှေးသိမှေးရ ှေး နညှေးဥပရေမ ောှေး)

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး တ္ည ိ ောရန ောသို ခ့် ကခ ငှေးသောွ ှေးရ ောကမပှေး စ္နစ္တ္က လွှွဲ

ရပပောငှေး ယူနင
ို သည။
(ခ) သကရသခပစ္စညှေးသည ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး စ္စ္မနပခငှေး ိ မ ိ စ္စ္ရဆှေးဆုှေးပဖတ္၍ ယငှေးဆုှေး ပဖတ္ခ ကကို

သကဆိုင ော ွဲတ္ပဖွွဲွဲ့စ္ခနှေးသို ခု
့် နစ္ ကအတ္ွငှေး ရပှေးပို ့် မည။
(ဂ) သကရသခရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးသည တ္ ောှေးရု ှေးရ ွဲ့သို တ္င
ပို ့် န မလွယကူရသော ပစ္စညှေးပဖစ္ပါက
့်

ယငှေးသကရသခပစ္စညှေးကို မညကွဲသ
့် ို ထိ
ိ ှေးထောှေးရ ကောငှေး အစ္ ငခစ္ော သိမ
ု ့်
့် နှေးသမ

ုတ္ အပခောှေးစ္ော ွ ကစ္ော တ္မှေး

အရထောကအထောှေးမ ောှေးပဖင ့် သကဆိုင ော တ္ ောှေးရု ှေးသို တ္င
ပပနိင
ု သည။
့်
(ဃ) သကရသခပစ္စညှေးသည ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး စ္စ္မနပခငှေး မ ိရ ကောငှေး စ္စ္ရဆှေးရတ္ွွဲ့ ိပါက ပ ညော ငအဖွွဲွဲ့သို ့်

တ္ငပပ၍ အဆုှေးအပဖတ္ ခယူ မည။
(င) ပညော ငအဖွွဲွဲ့၏ ဆုှေးပဖတ္ခ ကအ သကရသခပစ္စညှေးမော ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးစ္စ္မနပခငှေး မ ိ ရ ကောငှေး ရတ္ွွဲ့ ိပါက

ယငှေးဆုှေးပဖတ္ခ ကမ ောှေးကို သကဆိုင ော ွဲတ္ပဖွွဲွဲ့စ္ခနှေးသို ၁၀
ကအတ္ွငှေး ပပန ကောှေး မည။ ပပန ကောှေးစ္ောမိတ္တူကို
့်
သကဆိုင ော မမို ွဲ့နယအုပခ ုပရ ှေးမှေးရု ှေးသို ရပှေး
့် ပို ့် မည။
(စ္) သကရသခပစ္စညှေးမော ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး စ္စ္မနပခငှေး ိ မ ိ နငစ္
့် ပလ ဉ်ှေး၍ ဦှေးစ္ှေးဌောန၏ ဆုှေး ပဖတ္ခ ကနင ့်

ပညော ငအဖွွဲွဲ့၏ဆုှေးပဖတ္ခ ကကွွဲလွွဲပါက ဝနကကှေးဌောန၏ အဆုှေးအပဖတ္နငအ
ွဲ ပဖွွဲွဲ့စ္ခနှေးသို ၁၅
့် ည သက ဆိုင ော တ္
့်
ကအတ္ွငှေး ပပန ကောှေး မည။ ပပန ကောှေးစ္ောမိတ္တူကို သကဆိုင ော မမို ွဲ့နယ အုပခ ုပရ ှေးမှေးရု ှေးသို ရပှေး
့် ပို ့် မည။

အခန်ိုး(၁၁)
အထ
၄၁။ ဦှေးစ္ှေးဌောနကပဖစ္ရစ္၊ တ္ူှေးရဖော ောရဖွခင
ွ ့်

ထ
ွ

ိသက
ူ ပဖစ္ရစ္ ရ ှေးရ

ွ
ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို တ္ူှေးရဖော ောရဖွ ော၌

အခွငအ
ို နစ္နောသူကို သငရ
့် ရ ှေးထိခက
့် လ ောရသော နစ္နောရ ကှေးရပှေးအပ န ပ ကကွကလျှငပဖစ္ရစ္၊ ရပှေးအပရသော
နစ္နောရ ကှေးကို မရက နပလျှငပဖစ္ရစ္ အခွငအ
ို နစ္နောသူက ဝနကကှေးဌောနသို တ္င
ပပနိင
ု သည။
့် ရ ှေး ထိခက
့်
၄၂။ ဝနကကှေးဌောနသည အခွငအ
ို နစ္နောသူ၏ တ္ငပပခ ကကို လကခ
့် ရ ှေးထိခက
အခွငအ
ို နစ္နောသူ၏ နစ္နောမှုကို ညြှိနင
ှုိ ှေးရပဖ ငှေးရပှေးပခငှေး သိမ
ု ့်
့် ရ ှေးထိခက

ိလျှင လိုအပသလို စ္ိစ္စ္ ၍
ုတ္ ညြှိနင
ှုိ ှေးရပဖ ငှေးရပှေး န ဦှေးစ္ှေးဌောနသို ့်

တ္ောဝနရပှေးပခငှေး ပပုလုပ မည။
၄၃။ ဝနကကှေးဌောနသည ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို ကောကွယထိနှေးသမ
ိ ှေးပခငှေးပပုနိင
ု နပဖစ္ရစ္၊ ရ ှေး ရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး

ဝယယူ နပဖစ္ရစ္ ရစ္တ္နောအရလ ောက လေါနှေးရသောရငွကို လကခနိင
ု သည။
၄၄။ ဝနကကှေးဌောနသည ရစ္တ္နောအရလ ောက လေါနှေးရငွမ ောှေးကို စ္နစ္တ္က လကခ၍ ရ ှေးရ
ကောကွယထိနှေးသမ
ိ ှေးပခငှေး၊ ဝယယူပခငှေးနင ့် ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးကို စ္ှေးပွောှေးရ ှေးအလိင
ု ့် ော ရ ောငှေးခ န ည ွ ယခ ကပဖင ့်

စ္ုရဆောငှေးထောှေး ိပခငှေး၊ လကဝယထောှေး ိပခငှေး၊ ရ ောငှေးခ ပခငှေး သိမ
ု ့်
အနတ ောယက ရ ောကခ နိင
ု ရသော ရ ှေးရ

ောငှေး ဝတ္ထုပစ္စညှေး

ုတ္ ဝယယူပခငှေးပပုရ ကောငှေး သတ္ငှေးရပှေးသ၊ူ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး တ္ည ိရ ကောငှေး သတ္ငှေးရပှေးသ၊ူ ခွငပ့် ပုခ ကမ ိ
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ွဲ

(ရ ှေးရ

ရ ှေးရ

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေးမ ောှေး ကောကွယထိနှေးသိမှေးရ ှေး နညှေးဥပရေမ ောှေး)

ောငှေးဝတ္ထုပစ္စညှေး တ္ူှေးရဖော ောရဖွရ ကောငှေး သတ္ငှေးရပှေး သူတ္ကိ
ို ့် ု ဆုရ ကှေးရငွခ ှေးပမြှငပ့် ခငှေးမ ောှေးအတ္ွက

က ခသှေးု စ္န
ွွဲ င
ို သည။

သူ ရအောငကို၊
ပပညရထောငစ္ုဝနကကှေး၊
ပပညရထောငစ္ုသမမတ္ပမနမောနိင
ု ငရတ္ောအစ္ိုှေး ၊
သောသနောရ ှေးနင ့် ယဉ်ရက ှေးမှုဝနကကှေးဌောန။
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