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ရေနံလက်ယက်တငွ််းဆ ိုငေ်ာဥပရေ 

(၂၀၁၇ ခိုနစှ၊် ပပည်ရ ာငစ်ိုလွှတရ်တာ် ဥပရေအမှတ ်၁၅။) 

၁၃၇၉ ခိုနစှ၊် ဝါဆ ိုလပပည့််ရက ာ် ၉ ေက ်

(၂၀၁၇ ခိုနစှ၊် ဇူလ ိုငလ် ၁၇ ေက်) 

ပပည်ရ ာငစ်ို လွှတ်ရတာ်သည် ဤဥပရေက ို ပပဋ္ဌာန််းလ ိုက်သည်။ 

 

အခန််း (၁) 

အမည်နငှ့်် အဓ ပပာယရ် ာ်ပပခ က ်

၁။ ဤဥပရေက ို ရေနံလက်ယက်တငွ််းဆ ိုငေ်ာ ဥပရေဟို ရ ေါ်တွငရ်စေမည်။ 

၂။ ဤဥပရေတွင ်ပါရ  ရသာ ရ ာက်ပါစကာ်းေပ်မ ာ်းသည် ရ ာ်ပပပါ တ ိုင််း  ဓ ပပာယ်သက်ရောက်ရစ ေမည်- 

(က) န ိုငင်ရံတာ် ဆ ိုသည်မ ာ ပပည်ရ ာငစ်ိုသမမတ ပမနမ်ာန ိုငင်ရံတာ်က ို ဆ ိုသည။် 

( ) ဝန်ကက ်းဌာန ဆ ိုသည်မ ာ ပပည်ရ ာငစ်ို စ ို်းေ လျှပ်စစန် င့်် စွမ််း ငဝ်နက်က ်းဌာနက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဂ) ရေနံလက်ယက်တငွ််း ဆ ိုသည်မ ာ လ ိုငစ်ငပ်ါ စည််းကမ််း  က်မ ာ်းန င့်် ည  လူ င ်ာ်း သ ို ့်မဟိုတ ်စက် င ်ာ်း 

သ ို ့်မဟိုတ်  င ်ာ်းန စေ်ပ်စလံို်းပ င့််  နက်ရပ ၁၀၀၀  က် မပ ိုရသာ ရေနတံူ်းရ ာ်  ိုတ်လိုပ်သည့််တွင််းက ို ဆ ိုသည။် 

(ဃ) ရေနံလက်ယက်တငွ််းမှ  ကွ်ရှ ရ ာရေန ံဆ ိုသည်မ ာ ရေနလံက်ယက်တွင််းမ   ွက်ရ  သည့်် ဟ ိုကေ်ရ ိုကာဗွန ်ေည ်

သ ို ့်မဟိုတ် ဟ ိုက်ေရ ိုကာဗွန ်ရော ရန ာ သ ို ့်မဟိုတ ်မ ်းရလာငလ်ွယ်သည့််  ရော ရန ာ စသည်တ ို ့်က ို ဆ ိုသည်။ 

ယင််းစကာ်းေပ်တွင ်သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ မပါဝင။် 

(င) ရေနံလက်ယက်တငွ််းတ်ူးရ ာ်ပခင််း ဆ ိုသည်မ ာ ရေနေံယူေန ်လ ို ့်င ာ သက်ဆ ိုငေ်ာ လိုပ်ကွက် ၏ ရပမမ က်န ာပပငက် ို 

ပ စရ်စ၊ ရပမရ ာက်ရက ာက်လွှာက ိုပ စရ်စ တူ်းရ ာ်ပ င််း၊ တူ်းရ ာက်ပ င််း၊ တူ်းဆွပ င််း လိုပ်ငန််းက ို ဆ ိုသည်။ 

(စ) ရေနံလက်ယက်တငွ််းမှ ရေနံ ိုတလ်ိုပ်ပခင််း ဆ ိုသည်မ ာ လိုပ်ကွက် တွင််းတွင ်ရေနေံယူေန ် လ ို ့်င ာ 

ရပမမ က်န ာပပငက် ို ပ စရ်စ၊ ရပမရ ာက်ရက ာက်လွှာက ို ပ စရ်စ တူ်းရ ာ်ပ င််း၊ တူ်းရ ာက်ပ င််း၊ တူ်းဆွပ င််းမ  

 ွက်ရ  လာသည့်် ရေနကံ ိုပ စရ်စ၊ ရပမရ ာက်မ ရပမပပငရ်ပေါ်သ ို ့်  လ ို ရလ ာက် စ မ့်် ွက်ရသာ ရေနကံ ိုပ စရ်စ 

 ိုတ်ယူပ င််းလိုပ်ငန််းက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဆ) လိုပ်ကွက် ဆ ိုသည်မ ာ န ိုငင်ရံတာ်ပ ိုင ်နယ်န မ တ် တွင််းရ   ကိုန််းတွင််းပ ိုင််းတွင ်ရေနလံက်ယက် တွင််းတူ်းရ ာ်ပ င််းန င့်် 

ရေနလံက်ယက်တွင််းမ  ရေန ံိုတ်လိုပ်ပ င််းလိုပ်ငန််း ရဆာငေွ်က်လ ိုသည့်် ပိုဂ္ ိုလ် သ ို ့်မဟိုတ ်ပမနမ်ာန ိုငင်သံာ်းမ ာ်းပ င့်် 

 ွ ွေ့စည််း ာ်းရသာ   ွ ွေ့ စည််းမ   ဆ ိုပပို ရလျှာက် ာ်းသည့််  က ယ် ဝန််း ရပေါ် ဝနက်က ်းဌာနက စ စစ ်ငွ့််ပပိုရသာ 

လက်ယက်တွင််း လိုပ်ကွက်က ို ဆ ိုသည်။ 
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(ဇ) လ ိုငစ်င ်ဆ ိုသညမ် ာ ပိုဂ္ ိုလ် သ ို ့်မဟိုတ ်ပမနမ်ာန ိုငင်သံာ်းမ ာ်းပ င့််  ွ ွေ့စည််း ာ်းရသာ   ွ ွေ့  စည််း ာ်း 

ရေနလံက်ယက်တွင််းတူ်းရ ာ်ပ င််းန င့်် ရေနလံက်ယက်တွင််းမ  ရေန ံိုတ် ရပ်းပ င််း လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ် ငွ့််ပပိုရ ကာင််း 

ဝနက်က ်းဌာနက လိုပ်ကွက် လ ိုက်  ိုတ်ရပ်းသည့််  ငွ့််ပပို  က်လ ိုငစ်ငက် ို ဆ ိုသည်။ 

(ဈ) လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုငခ်ွင့််ေ  ူဆ ိုသည်မ ာ လိုပ်ကွက် တွင််း ရေနလံက်ယက်တွင််း တူ်းရ ာ်ပ င််းန င့်် 

ရေနလံက်ယက်တွင််းမ  ရေန ံိုတ်လိုပ်ပ င််း လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ်ငွ့််လ ိုငစ်ငေ်သည့််ပိုဂ္ ိုလ် သ ို ့်မဟိုတ် ပမနမ်ာ 

န ိုငင်သံာ်းမ ာ်းပ င့််  ွ ွေ့စည််း ာ်းရသာ   ွ ွေ့ စည််းက ို ဆ ိုသည်။ 

 

အခန််း (၂) 

ေည်ေွယခ် က ်

၃။ ဤဥပရေ၏ ေည်ေွယ်  က်မ ာ ရ ာက်ပါ တ ိုင််းပ စသ်ည်- 

(က) န ိုငင်ရံတာ်န င့်် န ိုငင်သံာ်းမ ာ်း၏  က  ို်းစ ်းပွာ်းက ို ကာကွယ်ရစာင့််ရရ ာက်ေန၊် 

( ) သက်ဆ ိုငေ်ာလိုပ်ကွက် တည်ရ  ောရေသ၏ လူမှုစ ်းပွာ်း ွံ ွေ့ ဖ  ို်းတ ို်းတက်မှုက ို  ရ ာက် ကူပပိုရစ ေန၊် 

(ဂ) ရေနလံက်ယက်တွင််းမ ာ်းမ  ရေနမံ ာ်းက ို  နတောယ်ကင််းရ င််းစွာပ င့်် စနစတ်က  တူ်းရ ာ် ိုတ်လိုပ် ရေ်းရဆာငေွ်က်ေန၊် 

(ဃ) ရေနလံက်ယက်တွင််းတူ်းရ ာ်ပ င််းန င့််ရေနလံက်ယက်တွင််းမ  ရေန ံိုတ်လိုပ်ပ င််းရ ကာင့်် ပ စရ်ပေါ် လာန ိုငသ်ည့်် 

ပတ်ဝန််းက င ်   ိုက်မှုမ ာ်းန င့်် လူမှုစ ်းပာွ်း    ိုက်မှုမ ာ်း  နည််းဆံို်းပ စရ်စရေ်းက ို ရဆာငေွ်က်ေန။် 

 

အခန််း (၃) 

လိုပ်ကကွ်နငှ့်် လ ိုငစ်ငရ်လ ာက် ာ်းပခင််း 

၄။ ရေနလံက်ယက်တွင််း တူ်းရ ာ်ပ င််းန င့်် ရေနလံက်ယက်တွင််းမ  ရေန ံိုတ်လိုပ်ပ င််း လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ်ေန ်

ရလျှာက် ာ်းသသူည် ပမနမ်ာန ိုငင်သံာ်း သ ို ့်မဟိုတ် ပမနမ်ာန ိုငင်သံာ်းမ ာ်းပ င့််  ွ ွေ့စည််း ာ်းရသာ   ွ ွေ့ စည််းမ ာ်းသာ 

ပ စေ်မည်။ 

၅။ ရေနလံက်ယက်တွင််း တူ်းရ ာ်ပ င််းန င့်် ရေနလံက်ယက်တွင််းမ  ရေန ံိုတ်လိုပ်ပ င််းလိုပ်ငန််းက ို 

လိုပ်က ိုငရ်ဆာငေွ်က်လ ိုရသာ ပိုဂ္ ိုလ် သ ို ့်မဟိုတ် ပမနမ်ာန ိုငင်သံာ်းမ ာ်းပ င့််  ွ ွေ့စည််း ာ်းရသာ   ွ ွေ့ စည််း သည ်

မ မ လိုပ်က ိုငလ် ိုသည့်် လိုပ်ကွက်၏ တည်ရနော၊  က ယ် ဝန််းန င့်် သက်ဆ ိုငေ်ာဌာန သ ်းသ ်း၏ ရ ာက်  ံ က်တ ို ့်က ို 

ပပည့််စံိုစွာရ ာ်ပပ၍ သက်ဆ ိုငေ်ာ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် စ ို်းေ  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေ 

တ ိုင််းဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေရေသဦ်းစ ်း  ွ ွေ့သ ို ့် ရလျှာက် ာ်းေမည်။ 

၆။ သက်ဆ ိုငေ်ာတ ိုင််းေသကက ်း သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် စ ို်းေ  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေတ ိုင််း ဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် 

က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေရေသဦ်းစ ်း  ွ ွေ့သည် ရလျှာက်လွှာပါ ရ ာ်ပပ  က်မ ာ်းက ို သတ်မ တ်  က်မ ာ်းန င့်် 

ပပည့််စံိုည ညွတ်ပ င််းရ   မရ  စ စစ၍် မ မ ၏ သရဘာ ာ်း မ တ်  က်န င့်် တူ ဝနက်က ်း ဌာနသ ို ့် တငပ်ပေမည်။ 

၇။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ပိုေမ် ၆  ေ တငပ်ပလာရသာ ရလျှာက်လွှာက ို လက် ေံရ  သည့််  ါ ရလျှာက် ာ်း   က်က ို စ စစ၍်- 
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(က) လ ို ပ်ပါက သက်ဆ ိုငေ်ာဝနက်က ်းဌာနမ ာ်း၏ သရဘာ ာ်းမ တ်  က်မ ာ်းက ို ရတာင််း နံ ိုငသ်ည်။ 

( ) သက်ဆ ိုငေ်ာဝနက်က ်းဌာနမ ာ်းက ရ ာက် မံှုမရ  လျှငရ်သာ်လည််းရကာင််း၊ သတ်မ တ်  က်မ ာ်းန င့်် 

ည ညွတ်ပ င််းမရ  လျှငရ်သာ်လည််းရကာင််း ရလျှာက် ာ်း  က်က ို ပငင််းပယ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ပငင််းပယ်ပါက ပငင််းပယ်ေသည့််  ရ ကာင််းေင််းက ို သက်ဆ ိုငေ်ာတ ိုင််းရေသကက ်း သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ်  စ ို်းေ  ွ ွေ့ 

သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေတ ိုင််းဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေရေသဦ်း စ ်း  ွ ွေ့သ ို ့် ပပန ်ကာ်းေမည်။ 

၈။ ပိုေမ် ၇  ေ ရဆာငေွ်က်ဖပ ်းသည့်် လိုပ်ကွက်န င့််ပတ်သက၍် ဝနက်က ်းဌာနသည် မ မ တ ို ့်ဝနက်က ်းဌာနက သတ်မ တ် ာ်းရသာ 

သ ို ့်မဟိုတ် သတ်မ တ်ေနလ် ာ ာ်းရသာ ရေနနံ င့််သဘာဝဓာတရ်ငွွေ့ ရ ာရ ွတူ်းရ ာ် သည့်် လိုပ်ကွက်ဧေ ယာမ ာ်းန င့်် 

လွတ်ကင််းမှုရ  မရ  န င့််  ပ ာ်းလ ို ပ်  က်မ ာ်းက ို စ စစ၍် သတမ် တ်   က်မ ာ်းန င့်် ည ညွတ်ပါက ယင််းလိုပ်ကွက်က ို 

 ငွ့််ပပိုန ိုငရ်ေ်း တွက် ပပည်ရ ာငစ်ို စ ို်းေ   ွ ွေ့သ ို ့် ဆက်လက်တငပ်ပ ရဆာငေွ်က်ေမည်။ 

၉။ ပိုေမ် ၈  ေ ဝနက်က ်းဌာန၏ တငပ်ပ  က်က ို ပပည်ရ ာငစ်ို စ ို်းေ  ွ ွေ့က သရဘာတူည လျှင ်ဝနက်က ်း ဌာနသည် 

ယင််းလိုပ်ကွက်န င့်် စပ်လ ဉ်းသည့်် တစန် စသ်က်တမ််းရ  ရသာ လ ိုငစ်ငက် ို ရလျှာက် ာ်းသ ူာ်း  ိုတ်ရပ်းေမည်။ 

၁၀။ ပိုေမ် ၉ ပါ လ ိုငစ်ငက် ို သက်တမ််းတ ို်းလ ိုသည့်် လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေသသူည် လ ိုငစ်ငသ်က်တမ််း မကိုနဆ်ံို်းမ  

န စလ်ကက ိုတင၍် သက်ဆ ိုငေ်ာတ ိုင််းရေသကက ်း သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် စ ို်းေ  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် 

က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေတ ိုင််းဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေရေသဦ်းစ ်း  ွ ွေ့သ ို ့် သက်တမ််းတ ို်း 

ရလျှာက်လွှာပ င့်် ရလျှာက် ာ်းေမည်။ 

၁၁။ ရလျှာက်လွှာလက် ေံရ  သည့်် သက်ဆ ိုငေ်ာ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် စ ို်းေ  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် 

က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေ တ ိုင််းဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေရေသဦ်းစ ်း  ွ ွေ့သည် သက်တမ််းတ ို်းလ ိုသည့်် 

ရလျှာက်လွှာက ို ပပနလ်ည်စ စစ၍် လ ိုငစ်ငသ်က်တမ််း မကိုနဆ်ံို်းမ  တစလ် ကက ိုတင၍် ဝနက်က ်းဌာနသ ို ့် 

ဆက်လက်ရပ်းပ ို ့်ေမည်။ 

၁၂။ ဝနက်က ်းဌာနသည် သက်တမ််းတ ို်းရလျှာက် ာ်း  က်က ို စ စစ၍်- 

(က) သတ်မ တ်  က်မ ာ်းန င့်် ည ညွတ်မှုရ  ပါက ရလျှာက် ာ်းသ ူာ်း တစန် စသ်က်တမ််းရ  သည့်် လ ိုငစ်င ်က ို 

 ိုတ်ရပ်းေမည်။ 

( ) သတ်မ တ်  က်မ ာ်းန င့်် ည ညွတ်မှုမရ  ရသာ ရလျှာက် ာ်း  က်က ို  ရ ကာင််းပပ  က်ပ င့်် ပငင််းပယ်ဖပ ်း တ ိုင််းရေသကက ်း 

သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် စ ို်းေ  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ ်က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေ တ ိုင််းဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် 

က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေရေသဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ မ  တစဆ်င့််ရလျှာက် ာ်းသကူ ို  ရ ကာင််း ကာ်းေမည်။ 

 

အခန််း (၄) 

ဝန်ကက ်းဌာန၏ တာဝန်နငှ့်် လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််မ ာ်း 

၁၃။ ဝနက်က ်းဌာနသည်- 

(က) လ ိုငစ်ငစ်ည််းကမ််း  က်မ ာ်းက ို သတ်မ တ်ပ င််း၊   ါ ာ်းရလ ာ်စွာ ပပငဆ်ငပ် င််းန င့်် ပယ်  က်ပ င််း ပပိုန ိုငသ်ည်။ 
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( ) လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေသကူ လ ိုငစ်ငပ်ါစည််းကမ််း  က်မ ာ်းက ို လ ိုက်နာရဆာငေွ်က်ပ င််း ရ  မရ   စစရ်ဆ်းေမည်။ 

(ဂ) လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေသသူည် လ ိုငစ်ငပ်ါစည််းကမ််း  က်မ ာ်းန င့်် ည  လ ိုက်နာရဆာငေွ်က်ေန ်ပ က်ကွက်ရ ကာင််း 

ပိုေမ် ွ  ( )  ေ စစရ်ဆ်းရတွွေ့ ရ  လျှငပ် စရ်စ၊ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ်  စ ို်းေ  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် 

က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေတ ိုင််းဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေရေသ ဦ်းစ ်း  ွ ွေ့က တငပ်ပ  က် ေပ စရ်စ 

သ ရ  ပါက စ မံ န် ့် ွ ွေ့ရေ်း နည််းလမ််း ေ လ ို ပ်သလ ို  ရေ်းယူ ရဆာငေွ်က်ေမည်။ 

(ဃ) သတ်မ တ် ာ်းသည့်် ရလျှာက်လွှာရ က်းန င့်် လ ိုငစ်ငရ် က်း ရကာက် ေံမည်။ 

၁၄။ ဝနက်က ်းဌာနသည် ပပည်ရ ာငစ်ို စ ို်းေက  မ ာ်းပပည်သ ူ က  ို်းစ ်းပွာ်း လ ို ့်င ာ လ ို ပ်၍ လိုပ်ငန််း လိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေသကူ 

ရဆာငေွ်က်ရနရသာ လိုပ်ကွက်ရပမဧေ ယာ ာ်းလံို်းက ိုပ စရ်စ၊ တစစ် တ်တစပ် ိုင််းက ို ပ စရ်စ တည်ဆ ဥပရေမ ာ်းန င့်် ည  

ပပနလ်ည်သ မ််းယူသည့််  ါ လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေသသူည်  ပ ာ်း သင့််ရလ ာ်သည့်် ရနောတစ ်ို ိုက ို 

 စာ်း  ို်းလိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေရ  န ိုငေ်န ်ပပနလ်ည်ရလျှာက် ာ်းလာပါက စ စစ ် ငွ့််ပပိုန ိုငသ်ည်။ 

 

အခန််း (၅) 

တ ိုင််းရေ ကက ်း   ို ့်မဟိုတ ်ပပည်နယအ်စ ို်းေအ ွ ွဲ့   ို ့်မဟိုတ ်က ိုယပ် ိုငအ်ိုပ်ခ ျုပ်ခွင့််ေတ ိုင််းဦ်းစ ်းအ ွ ွဲ့   ို ့်မဟိုတ ်

က ိုယပ် ိုငအ်ိုပ်ခ ျုပ်ခွင့််ေရေ ဦ်းစ ်းအ ွ ွဲ့၏ တာဝန်နငှ့်် လိုပ်ပ ိုငခ်ငွ့််မ ာ်း 

၁၅။ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် စ ို်းေ  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေတ ိုင််းဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် 

က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေရေသဦ်းစ ်း  ွ ွေ့၏ တာဝနန် င့််လိုပ်ပ ိုင ်ွင့််မ ာ်းမ ာ ရ ာက်ပါ တ ိုင််း ပ စသ်ည်- 

(က) လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေသကူ တည်ဆ ဥပရေမ ာ်း၊ နည််းဥပရေမ ာ်း၊  မ န် ့်ရ ကာ်ပငာစာ၊  မ န် ့်န င့်် ညွှန ်ကာ်း  က်မ ာ်းက ို 

လ ိုက်နာရဆာငေွ်က်ပ င််း ရ   မရ   စ စစပ် င််း၊  ရေ်းယူရဆာငေွ်က်ပ င််း၊ 

( ) လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေသကူလ ိုငစ်ငပ်ါ စည််းကမ််း  က်တစေ်ပ်ေပ်က ို လ ိုက်နာရဆာငေွ်က်ေန ်

ပ က်ကွက်ရ ကာင််းရတွွေ့ ရ  ပါက ဝနက်က ်းဌာနသ ို ့် တငပ်ပပ င််း၊ 

(ဂ) လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေသသူည် တည်ဆ ဥပရေမ ာ်း၊ ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌာန််း  က်မ ာ်းန င့်် ည  လ ိုက်နာ ရဆာငေွ်က်ေန ်

ပ က်ကွက်ပါက စ မံ န် ့် ွ မှုနည််းလမ််း ေ လ ို ပ်သလ ို  ရေ်းယူရဆာငေွ်က်ပ င််း၊ 

(ဃ) လ ိုငစ်င ်ာ်း ေပ်ဆ ိုင််းပ င််း၊ ရိုပ်သ မ််းပ င််း သ ို ့်မဟိုတ် ပယ်  က်ပ င််း ပပစေ်ဏ ် မ တ်သင့််ရ ကာင််း ရပေါ်ရပါက်ပါက 

ဝနက်က ်းဌာနသ ို ့် တငပ်ပပ င််း၊ 

(င) လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေသကူ ရေနလံက်ယက်တွင််း တူ်းရ ာ်ပ င််း၊ ရေနလံက်ယက်တွင််းမ ရေန ံိုတ် လိုပ်ပ င််း၊ 

ရေနလံက်ယက်တွင််းမ   ွက်ရ  ရသာ ရေနမံ ာ်းက ို သ ိုရလ ာငပ် င််း၊ သယ်ယူပ င််း၊   က်လိုပ် ပ င််း၊ 

ရောင််း  ပ င််းတ ို ့်န င့််စပ်လ ဉ်း၍ သက်ဆ ိုငေ်ာတည်ဆ ဥပရေမ ာ်း၊ နည််းဥပရေမ ာ်း၊  မ န် ့်ရ ကာ် ပငာစာ၊  မ န် ့်၊ 

ညွှန ်ကာ်း  က်မ ာ်း၊ လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းမ ာ်းန င့်် ည  လ ိုက်နာရဆာငေွ်က်ရစေန ်ကက ်း ကပ် ပ င််း၊ ညွှန ်ကာ်းပ င််း၊ 

စ စစပ် င််း၊ လ ို ပ်သလ ို  ရေ်းယူရဆာငေွ်က်ပ င််း၊ 
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(စ) ရေနလံက်ယက်တွင််းမ   ွက်ရ  သည့်် ရေန ံတွက်ရပ်းသငွ််းေမည့််   ိုငရ် က်းန င့်် လိုပ်ကွက် တွက် ရပမင ာ်းေမ််း မ ာ်း 

ရကာက် ပံ င််း၊ 

(ဆ) ရေနလံက်ယက်တွင််းမ   ွက်ရ  သည့်် ရန ့်စဉရေန ံိုတ်လိုပ်မှုစာေင််းက ို လစဉလဆန််း  ိုနစေ်က်  တွင််း 

ဝနက်က ်းဌာနသ ို ့် ရပ်းပ ို ့်ရစပ င််း၊ 

(ဇ) ရေနလံက်ယက်တွင််းမ  သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ ွက်ရ  ပါက ဝနက်က ်းဌာနသ ို ့်   က်  င််းတငပ်ပရစပ င််း။ 

 

အခန််း (၆) 

လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုငခ်ွင့််ေ  ူလ ိုက်နာေမည့်် စည််းကမ််းမ ာ်း 

၁၆။ လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေသသူည်- 

(က) ဤဥပရေန င့်် တည်ဆ ဥပရေမ ာ်းပါ ပပဋ္ဌာန််း  က်မ ာ်း၊ လ ိုငစ်ငပ်ါစည််းကမ််း  က်မ ာ်းန င့်် ည  ရဆာငေွ်က်ေမည။် 

( ) ရေနလံက်ယက်တွင််းတူ်းရ ာ်ပ င််းန င့်် ရေနလံက်ယက်တွင််းမ  ရေန ံိုတ်လိုပ်ပ င််းရဆာငေွ်က်ော တွင ်

တည်ဆ ဥပရေမ ာ်းန င့်် ည  သက်ဆ ိုငေ်ာရေသ၏ ပတ်ဝန််းက ငည်စည်မ််းမှု၊ ပ က်စ ်းမှုမပ စရ်စ ေနန် င့်် 

ရေသ ံပပည်သမူ ာ်း၏ လူမှုစ ်းပွာ်း    ိုက်မှုမပ စရ်စေန ်ရဆာငေွ်က်ေမည့်် ပပင ်လိုပ်ငန််းရဆာင ်ေွက်ဖပ ်းစ ်းသည့််  ါ 

လိုပ်ကွက် ာ်း မူလ ရန  ာ်း တ ိုင််းပ စရ်စေန ်ပပနလ်ည်ပပိုပပင ်ာ်းရ  ေမည်။ 

(ဂ) ရေနလံက်ယက်တွင််း တူ်းရ ာ်ပ င််း၊ ရေနလံက်ယက်တွင််းမ  ရေန ံိုတ်လိုပ်ပ င််း၊ သ ိုရလ ာငပ် င််းန င့််   က်လိုပ်ပ င််း 

လိုပ်ငန််းမ ာ်းတွင ်လိုပ်က ိုငရ်နရသာ  လိုပ်သမာ်းမ ာ်းန င့်် ပတသ်က်၍ တည်ဆ ဥပရေမ ာ်း န င့်် ည  ရဆာငေွ်က်ေမည်။ 

(ဃ) လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေသကူ က ိုယ်တ ိုငက်က ်း ကပ်လိုပ်က ိုငေ်မည်။  ပ ာ်းမည်သည့််ပိုဂ္ ိုလ် သ ို ့်မဟိုတ် 

ပမနမ်ာန ိုငင်သံာ်းမ ာ်းပ င့််  ွ ွေ့စည််း ာ်းရသာ   ွ ွေ့ စည််းက ိုမျှ လိုပ်ကွက်တစ ်ိုလံို်းက ိုရသာ်လည််း ရကာင််း၊ 

တစစ် တ်တစပ် ိုင််းက ို ရသာ်လည််းရကာင််း လွှ ရပပာင််းရဆာငေွ်က်ပ င််းမပပိုေ။ 

(င) လ ိုငစ်င ်ိုတ်ရပ်းသည့််ရန ့်မ  သံို်းလ တွင််း ရေနလံက်ယက်တွင််းတူ်းရ ာ်ပ င််းန င့်် ရေနလံက်ယက် တွင််းမ  

ရေန ံိုတ်လိုပ်ပ င််းက ို စတငရ်ဆာငေွ်က်ေမည်။ 

(စ) ယင််းရေနလံက်ယက်တွင််း တူ်းရ ာ်ပ င််း၊ ရေနလံက်ယက်တွင််းမ  ရေန ံိုတ်လိုပ်ပ င််းန င့််ပတ်သက် သည့်် 

   က် လက်မ ာ်းန င့််  ိုတ်ယူေရ  သည့်် ရေနနံမူနာက ို ပမနမ်ာ့်ရေနနံ င့်် သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ လိုပ်ငန််း သ ို ့် 

သတ်မ တ်  က်န င့်် ည  ရပ်း ပ်ေမည်။ 

(ဆ) ရန ့်စဉရေန ံိုတ်လိုပ်မှု ပမာဏစာေင််းဇယာ်းက ို သက်ဆ ိုငေ်ာ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ်  စ ို်းေ  ွ ွေ့ 

သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေ တ ိုင််းဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေရေသ ဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ မ တစဆ်င့်် 

ဝနက်က ်းဌာနသ ို ့် လစဉ မပ က်မကွက် ရပ်းပ ို ့်ေမည်။ 

(ဇ) ပပည်ရ ာငစ်ို စ ို်းေက  မ ာ်းပပည်သ ူက  ို်းစ ်းပွာ်း လ ို ့်င ာ လ ို ပ်လာလျှင ်ရေန ံိုတ်လိုပ်ေန ် ငွ့််ပပို ာ်းရသာ 

ရပမဧေ ယာ ာ်းလံို်းက ို ပ စရ်စ၊ တစစ် တ်တစပ် ိုင််းက ိုပ စရ်စ တည်ဆ ဥပရေမ ာ်းန င့်် ည  ပပနလ်ည်သ မ််းယူသည့််  ါ 
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ပပနလ်ည် ပ်န ေံမည်။   ိုသ ို ့် ပပနလ်ည် ပ်န ဖံပ ်းရနာက် လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ်ငွ့်် ေသသူည်  ပ ာ်းသင့််ရလ ာ်သည့်် 

ရနောတစ ်ို ိုက ို  စာ်း  ို်းလိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေရ  န ိုငေ်န ်ဤဥပရေန င့်် ည  ပပနလ်ည်ရလျှာက် ာ်းန ိုငသ်ည်။ 

(ဈ) လ ိုငစ်ငရ်ိုပ်သ မ််းပ င််း သ ို ့်မဟိုတ် ပယ်  က်ပ င််း ေံပါက ရိုပ်သ မ််းပ င််း သ ို ့်မဟိုတ် ပယ်  က်ပ င််း  ံေသည့််ရန ့်တွင ်

လိုပ်ငန််းေပ်ဆ ိုင််းဖပ ်း လိုပ်ကွက် တွင််းမ  တစလ် တွင််း  ယရ် ာ်းရပ်းေမည်။ 

(ည) လ ိုငစ်ငသ်တ်တမ််း တွင််း လိုပ်ငန််းက ို ဆက်လက်လိုပ်က ိုင ်ရဆာငေွ်က်ပ င််းမရ  ပါက သက်ဆ ိုငေ်ာ တ ိုင််းရေသကက ်း 

သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် စ ို်းေ  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ ်က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေတ ိုင််းဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် 

က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေရေသ ဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ မ တစဆ်င့်် ဝနက်က ်းဌာနသ ို ့်  ရ ကာင််း ကာ်း၍ လိုပ်ကွက်လ ိုငစ်င ်ာ်း 

ပပနလ်ည် ပ်န ေံမည်။ 

(ဋ) လိုပ်ငန််းသံို်း ပစစည််းမ ာ်း၏  ေည် ရသ်ွး၊ ရဘ်း နတောယ် ကက ိုတငက်ာကွယ်ရေ်း  စ  မံမ ာ်း ပါ  ဝင ်

လိုပ်ငန််းရဆာငေွ်က်မှုမ ာ်းန င့််စပ်လ ဉ်း၍ သက်ဆ ိုငေ်ာတ ိုင််းရေသကက ်း သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် စ ို်းေ   ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ ်

က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေတ ိုင််းဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေရေသဦ်းစ ်း   ွ ွေ့က  ွ ွေ့စည််းရပ်းရသာ 

စစရ်ဆ်းရေ်း  ွ ွေ့၏ လ ို ပ်သလ ို စစရ်ဆ်း ကပ်မတ်မှုက ို  ယံူေမည်။ 

(ဌ) မ ်းရဘ်း နတောယ် ကက ိုတငက်ာကွယ်န ိုငေ်န ်  ူ်းစ မံ  က်မ ာ်းက ို လ ိုက်နာေမည်။ 

(ဍ) ရေနလံက်ယက်တွင််းမ  သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ ွက်ရ  ပါက ဝနက်က ်းဌာနသ ို ့်   က်  င််းတငပ်ပေမည်။ 

၁၇။ လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေသသူည်- 

(က) ရေနလံက်ယက်တွင််းမ   ွက်ရ  သည့်် ရေနကံ ို သ ိုရလ ာငပ် င််း၊ သယ်ယူပ င််း၊   က်လိုပ်ပ င််း၊ 

ရောင််း  ပ င််းတ ို ့်န င့််စပ်လ ဉ်း၍ သက်ဆ ိုငေ်ာတည်ဆ ဥပရေမ ာ်း၊ နည််းဥပရေမ ာ်း၊  မ န် ့်ရ ကာ်ပငာစာ၊  မ န် ့်၊ 

ညွှန ်ကာ်း  က်မ ာ်း၊ လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းမ ာ်းန င့်် ည  လ ိုက်နာရဆာငေွ်က်ေမည်။ 

( ) တည်ဆ ဝငရ်င ွနွဥ်ပရေန င့်် ပပည်ရ ာငစ်ို၏   နွ ်ရကာက်ဥပရေတ ို ့်န င့်် ည  က သင့််သည့်် ဝငရ်င ွနွန် င့်် 

  နွ ် မ ာ်းက ို ရပ်းရဆာငေ်မည်။ 

 

အခန််း (၇) 

စ မံခန် ့်ခွ ရေ်းနည််းလမ််းအေ အရေ်းယပူခင််း 

၁၈။ (က) ဝနက်က ်းဌာနသည် လ ိုငစ်ငပ်ါ စည််းကမ််း  က်မ ာ်းက ို လ ိုက်နာရဆာငေွ်က်ပ င််းမရ  သည့်် လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေသ ူာ်း 

ရ ာက်ရ ာ်ပပပါ စ မံ န် ့် ွ ရေ်းပပစေ်ဏတ်စေ်ပ်ေပ်ပ စရ်စ၊ ပပစေ်ဏတ်စ ်ေပ်ေပ် က်ပ ို၍ပ စရ်စ   မ တ်န ိုငသ်ည်- 

(၁) သတ ရပ်းပ င််း၊ 

(၂) ေဏရ် က်းရင ွရပ်းရဆာငရ်စပ င််း၊ 

(၃) လ ိုငစ်င ်ာ်း ကာလ ကန် ့် သတ်ပ င့်် ေပ်ဆ ိုင််းပ င််း၊ 

(၄) လ ိုငစ်ငရ်ိုပ်သ မ််းပ င််း သ ို ့်မဟိုတ် ပယ်  က်ပ င််း။ 
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( ) ဤဥပရေ ေ လ ိုက်နာရဆာငေွ်က်ေမည့်် တာဝနမ် ာ်းက ို လ ိုက်နာေန ်ပ က်ကွက်ပ င််းန င့်် စည််းကမ််း   က်မ ာ်းက ို 

ရ ာက်  က်သည့်် လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေသကူ ို သက်ဆ ိုငေ်ာ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် စ ို်းေ  ွ ွေ့ 

သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေတ ိုင််းဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေ ရေသဦ်းစ ်း  ွ ွေ့သည် 

ရ ာက်ရ ာ်ပပပါ စ မံ န် ့် ွ ရေ်း ပပစေ်ဏတ်စေ်ပ်ေပ်ပ စရ်စ၊ ပပစေ်ဏတ်စေ်ပ် ကပ် ို ၍ပ စရ်စ   မ တ်န ိုငသ်ည်- 

(၁) သတ ရပ်းပ င််း၊ 

(၂) ေဏရ် က်းရငရွပ်းရဆာငရ်စပ င််း။ 

(ဂ) ပိုေမ် ွ  (က) သ ို ့်မဟိုတ် ပိုေမ် ွ  ( ) ပါပပစေ်ဏတ်စေ်ပ်ေပ်   မ တ်ပ င််း ေံသသူည်   ိုသ ို ့် ပပစေ်ဏ ်

  မ တ်ပ င််း ေံသည့််ရန ့်မ  ေက်ရပါင််း ၃၀  တွင််း ဝနက်က ်းဌာနသ ို ့် ပပနလ်ည်သံို်းသပ်ရပ်းန ိုငေ်န ်တငပ်ပန ိုင ်သည်။ 

ဝနက်က ်းဌာနသည် ယင််းတငပ်ပလာမှု ရပေါ် စ စစ၍် မူလဆံို်းပ တ်  က်က ို  တည်ပပိုပ င််း၊ ပယ်  က်ပ င််း၊ ပပငဆ်ငပ် င််း 

ပပိုန ိုငသ်ည်။ 

 

အခန််း (၈) 

ပပစမ်ှုနငှ့််ပပစေ်ဏ် 

၁၉။ မည်သမူဆ ို ရေနလံက်ယက်တွင််း တူ်းရ ာ်ပ င််းန င့်် ရေနလံက်ယက်တွင််းမ  ရေန ံိုတ်လိုပ်ပ င််း လိုပ်ငန််းက ို လ ိုငစ်ငမ်ရ  ဘ  

လိုပ်က ိုငရ် ကာင််း ပပစမ်ှု ငရ် ာ်းစ ေငပ် င််း ေံလျှင ်  ိုသကူ ို  နည််းဆံို်း တစန် စမ်   မ ာ်းဆံို်းသံို်းန စ ်   

ရ ာငေ်ဏပ် စရ်စ၊ က ပ်သ န််းငါ်းဆယ်ရ ာက် မနည််းရသာ ရငေွဏပ် စရ်စ၊ ေဏန် စေ်ပ်လံို်းပ စရ်စ 

  မ တ်ပ င််း ေံမည့်် ပပင ်ပပစမ်ှုန င့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ပစစည််းမ ာ်းက ို ပပည်သူ ့်ဘဏ္ဍာ ပ စ ်သ မ််းဆည််းေမည။် 

၂၀။ လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေသ ူမည်သမူဆ ို ပိုေမ် ၁၆၊ ပိုေမ် ွ  ( ) ပါ တာဝနတ်စေ်ပ်ေပ်က ို လ ိုက်နာ ရဆာငေွ်က်ေန ်

ပ က်ကွက်ရ ကာင််း ပပစမ်ှု ငရ် ာ်းစ ေငပ် င််း ေံလျှင ်  ိုသကူ ို သံို်းန စ ်က်မပ ိုရသာ ရ ာငေ်ဏပ် စရ်စ၊ 

က ပ်သ န််းငါ်းဆယ် က်မပ ိုရသာ ရငေွဏပ် စရ်စ၊ ေဏန် စေ်ပ်လံို်းပ စရ်စ   မ တ်ပ င််း  ေံမည့်် ပပင ်

ပတ်ဝန််းက ငည်စည်မ််းမှု သ ို ့်မဟိုတ် ပ က်စ ်းမှု သ ို ့်မဟိုတ် လမူှုစ ်းပွာ်း    ိုက်မှု တွက် ကိုစာ်းေသည့်် ကိုနက် စေ တမ် ာ်းက ို 

  ိုသကူရပ်းရလ ာ်ရစေမည်။ 

၂၁။ လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေသ ူမည်သမူဆ ို ပိုေမ် ၁၆၊ ပိုေမ် ွ  (ဃ)၊ ပိုေမ် ွ  (ဈ) န င့်် ပိုေမ် ွ  (ဌ) တ ို ့်ပါ စည််းကမ််း  က်တစေ်ပ်ေပ်က ို 

ရ ာက်  က်ရ ကာင််း သ ို ့်မဟိုတ် သတ်မ တ် ာ်းရသာ တာဝနတ်စေ်ပ်ေပ်က ို လ ိုက်နာရဆာငေွ်က်ေန ်ပ က်ကွက်ရ ကာင််း 

ပပစမ်ှု ငရ် ာ်းစ ေငပ် င််း ေံလျှင ်  ိုသကူ ို  နည််းဆံို်း ရပ ာက် လမ   မ ာ်းဆံို်း တစန် စ ်  ရ ာငေ်ဏပ် စရ်စ၊ 

က ပ်သ န််းသံို်းဆယ်ရ ာက်မနည််းရသာ ရငေွဏပ် စ ်ရစ၊ ေဏန် စေ်ပ်လံို်းပ စရ်စ   မ တ်ေမည့်် ပပင ်ပပစမ်ှုန င့်် 

သက်ဆ ိုငသ်ည့်် ပစစည််းမ ာ်းက ို ပပည်သူ ့်ဘဏ္ဍာ  ပ စ ်သ မ််းဆည််းေမည်။ 

 

အခန််း (၉) 

အရ ရွ  ွ
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၂၂။ ဤဥပရေ ာဏာမတညမ် က တညဆ် ဥပရေတစေ်ပ်ေပ် ေ  ိုတ်ရပ်း ာ်းရသာ လ ိုငစ်ငသ်ည် 

သက်တမ််းကိုနဆ်ံို်းပ င််းမရ  ရသ်းပါက- 

(က) ဤဥပရေ ေ  ိုတ်ရပ်းသည့်် လ ိုငစ်ငပ် စသ်ည်ဟို မ တယ်ူေမည်။ 

( ) ယင််းလ ိုငစ်င၏် သက်တမ််းသည် လ ိုငစ်ငပ်ါ သက်တမ််း တ ိုင််းသာ ပ စေ်မည်။ 

(ဂ) လ ိုငစ်ငသ်က်တမ််း ကိုနဆ်ံို်းလျှင ်လ ိုငစ်ငသ်က်တမ််းတ ို်းပ င််းက ို ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌာန််း  က်မ ာ်းန င့််  ည  

ရဆာငေွ်က်ေမည်။ 

၂၃။ (က) ရေနလံက်ယက်တွင််းတူ်းရ ာ်ပ င််းန င့်် ရေနလံက်ယက်တွင််းမ  ရေန ံိုတ်လိုပ်ပ င််း လိုပ်က ိုင ်ငွ့်် 

ရလျှာက် ာ်းသသူည်- 

(၁) မ မ လိုပ်က ိုငေ်န ်ရလျှာက် ာ်းသည့်် လိုပ်ကွက်တွင ် ပ ာ်းရသာပ ိုငရ် င ်သ ို ့်မဟိုတ် ဥပရေ ေ   ငွ့်် 

 ရေ်းတစစ်ံိုတစေ်ာ ေရ   ာ်းသ ူမရ  ရစေနလ်ည််းရကာင််း၊ မ မ လိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေရ  ပ င််းသည် ဥပရေန င့်် ည  

ပ စရ်စေနလ်ည််းရကာင််း တာဝနယ်ူရဆာငေွ်က်ေမည။် 

(၂) လ ိုငစ်ငေ်ရ  ဖပ ်းရနာက် မ မ လိုပ်ကွက်တွင ်ပ ိုငရ် င ်သ ို ့်မဟိုတ် ဥပရေ ေ   ငွ့်် ရေ်းတစစ်ံိုတစေ်ာ ရ  သ ူ

ရပေါ်ရပါက်ဖပ ်း ကန် ့်ကွက်လျှင ်မ မ က ိုယ်တ ိုင ်တာဝနယ်ူရပ ရ င််းေမည်။ 

( ) ဝနက်က ်းဌာနသည် လိုပ်ကွက်န င့််စပ်လ ဉ်း၍ ကန် ့်ကွက်  က်ရ  ပါက ယင််းကန် ့်ကွက်  က်က ို လ ိုငစ်ငေ်ရ  သကူ ပိုေမ် ွ  (က) 

န င့်် ည  ဖပ ်းပပတ်သည်    ရပ ရ င််းန ိုငပ် င််းမရ  လျှင ်ရေနလံက်ယက်တွင််း တူ်းရ ာ်ပ င််းန င့်် ရေနလံက်ယက်တွင််းမ  

ရေန ံိုတ်လိုပ်ပ င််းလိုပ်က ိုင ်ွင့််ေသ ူာ်း  ိုတ်ရပ်း ာ်းသည့်် လ ိုငစ်ငက် ို ရိုပ်သ မ််းန ိုငသ်ည်။ 

၂၄။ ဤဥပရေပါ ပပစမ်ှုမ ာ်းက ို ေ  ရေ်းယူပ ိုင ်ငွ့််ရ  ရသာ ပပစမ်ှုမ ာ်း ပ စ ်သတ်မ တ်သည်။ 

၂၅။ ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌာန််း  က်မ ာ်းက ို  ရကာင ် ည်ရ ာ်ောတွင ်ယ ဉဖပ ိုငမ်ှုက ို ကန် ့်သတ်  န််း  ိုပ် သည့်် 

ရဆာငေွ်က်  က်မ ာ်းပ စသ်ည့်် လက်ဝါ်းကက ်း ိုပ် လိုပ်က ိုငရ်ဆာငေွ်က်ပ င််းမ ာ်း မရပေါ်ရပါက်ရစေန ်သက်ဆ ိုငေ်ာ 

တ ိုင််းရေသကက ်း သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် စ ို်းေ  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေတ ိုင််း ဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် 

က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေရေသဦ်းစ ်း  ွ ွေ့က ကက ်း ကပ်ရဆာငေွ်က်ေမည်။ 

၂၆။ (က) ဤဥပရေပါ လိုပ်ငန််းမ ာ်းက ို လိုပ်က ိုင ်ငွ့််ေသသူည် လိုပ်ငန််းမ   ိုတ်ယူေရ  ရသာ ရေနပံမာဏ ရပေါ်မူတည်၍ 

သက်ဆ ိုငေ်ာရေန ံလက်ယက်တွင််း လိုပ်ကွက်တည်ရ  ောရေသ၏ လူမှုစ ်းပွာ်း ွံ ွေ့ ဖ  ို်းရေ်း လိုပ်ငန််းမ ာ်း 

ရဆာငေွ်က်ေန ်တွက် သက်ဆ ိုငေ်ာတ ိုင််းရေသကက ်း သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် စ ို်းေ  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ ်

က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေတ ိုင််းဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေရေသ ဦ်းစ ်း  ွ ွေ့၏ 

သတ်မ တ်စည််းကမ််း  က်န င့်် ည  ေနပံ်ိုရင ွည့််ဝငေ်မည်။ 

( ) သက်ဆ ိုငေ်ာတ ိုင််းရေသကက ်း သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် စ ို်းေ  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေ တ ိုင််းဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ 

သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေရေသဦ်းစ ်း  ွ ွေ့သည် ယင််းေနပံ်ိုရငကွ ို လက် ေံရ  မှု၊   န််းသ မ််းမှု၊  ိုတ်ယူသံို်းစွ မှု၊ 

စ မံ န် ့် ွ မှုတ ို ့်န င့််စပ်လ ဉ်း၍ ပွင့််လင််းပမငသ်ာစွာ ရဆာငေွ်က်ေမည်။ 

၂၇။ ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌာန််း  က်မ ာ်းက ို  ရကာင ် ည်ရ ာ ်ရဆာငေွ်က်ောတွင-် 
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(က) ဝနက်က ်းဌာနသည် နည််းဥပရေမ ာ်း၊ စည််းမ ဉ်းန င့််စည််းကမ််းမ ာ်းက ို ပပည်ရ ာငစ်ို စ ို်းေ  ွ ွေ့၏ 

သရဘာတူည   က်ပ င့််  ိုတ်ပပနန် ိုငသ်ည်။ 

( ) ဝနက်က ်းဌာနသည်  မ န် ့်ရ ကာ်ပငာစာ၊  မ န် ့်၊ ညွှန ်ကာ်း  က်န င့််လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းမ ာ်းက ို  ိုတ်ပပန ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) သက်ဆ ိုငေ်ာ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် စ ို်းေ  ွ ွေ့ သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေ တ ိုင််းဦ်းစ ်း  ွ ွေ့ 

သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင ်ိုပ်  ိုပ် ငွ့််ေရေသဦ်းစ ်း  ွ ွေ့သည် မ မ တ ို ့်သက်ဆ ိုငေ်ာ နယ်ရပမရေသ  တွက် လ ို ပ်ရသာ 

 မ န် ့်ရ ကာ်ပငာစာ၊  မ န် ့်န င့်် ညွှန ်ကာ်း  က်မ ာ်းက ို  ိုတ်ပပနန် ိုငသ်ည်။ 

ပပည်ရ ာငစ်ိုသမမတ ပမနမ်ာန ိုငင်ရံတာ်  ွ ွေ့စည််းပံို ရပ  ဥံပရေ ေ ကျွန်ိုပ်လက်မ တ်ရေ်း  ို်းသည်။ 

 

(ပံို)  ငရ်က ာ် 

န ိုငင်ရံတာ်သမမတ 

ပပည်ရ ာငစ်ိုသမမတပမနမ်ာန ိုငင်ရံတာ် 


