
ယဉ်က  ျေးအကမွေအနစှ်ကေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေ 

Page 1 of 20 

 

ယဉ်က  ျေးအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထန်ိျေးသမ်ိျေးက ျေးဥပကေ 

(၂၀၁၉ ခုနစှ၊် ပပည်ကထ ငစု်လွှတက်တ ်ဥပကေအမှတ ်၆။) 

၁၃၈၀ ပပည ်နစှ၊် တပုိ  တွေွဲလပပည ်က   ် ၉   ်) 

(၂၀၁၉ ခုနစှ၊် ကေကေ ်ဝါ ီလ၊ ၂၈   ်) 

ပပည်ကထ ငစ်ုလွှတ်ကတ ်သည် ဤဥပကေ ို ပပဋ္ဌ နျ်ေးလို ်သည်။ 

 

အခန်ျေး(၁) 

အမည်နငှ  ်အဓပိပ ယက်ေ ်ပပခ   ်

၁။ ဤဥပကေ ို ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးဥပကေဟု က ေါ်တွေငက်စ မည်။ 

၂။ ဤဥပကေတွေငပ်ါရှိကသ  ကအ  ်ပါစ  ျေး ပ်မ  ျေးသည ်က  ပ်ပပါအတိုငျ်ေး အဓိပပ ယ်သ ်က   ်ကစ မည်- 

( ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်ဆိုသည်မှ  သမိုငျ်ေးအ ပ စက်စ၊ ယဉ်က  ျေးမှုအ ပ စက်စ၊ ကရှျေးကဟ ငျ်ေးသုကတ 

သနအ ပ စက်စ၊ အနပုည လ ်  ကပမ  ်မှုအ ပ စက်စ၊ မနဿုကေေအ ပ စက်စ၊ ဘမူိကေေအ ပ စက်စ၊ 

ဇီဝကေေအ ပ စက်စ တန ိ်ုျေးက ီျေးမ ျေးကသ က   င  ်   ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေး နလ်ိုအပ်သည ် ကရှျေးကဟ ငျ်ေးကန   သို  မဟုတ ်

ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ်အအ ု ို ဆိုသည်။ 

( ) အမ ိ ျေးသ ျေးအဆင ယ်ဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်ဆိုသည်မ ှ ဝနက် ီျေးဌ န  အစိုျေး အ ွေ ွဲ့၏ သကဘ တူညီ   ်ပ င  ်

အမိန  က်   ်ပင စ ထုတ်ပပန၍် သတ်မှတ်သည ် ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်ို ဆိုသည်။ 

(ဂ)  မ္  အကမွေအနစှ ်ဆိုသည်မှ   ုလသမဂဂပည က ျေး၊ သပိပ နငှ  ်ယဉ်က  ျေးမှုအ ွေ ွဲ့ (UNESCO) ၏ သကဘ တူညီ   ်ပ င  ်

ထုတ်ပပနက်  ည သည ် ၁၉၇၂  နုစှ၊်  မ္  ယဉ်က  ျေးမှုနငှ  ်သဘ ဝအကမွေ အနစှဆ်ိုင ်   ွေနေ်ငျ်ေးရှငျ်ေးအ  

စ  ငျ်ေးသွေငျ်ေးသတ်မှတ်ထ ျေးကသ  ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်ို ဆိုသည်။ 

(ဃ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသ ဆိုသည်မ ှ ဤဥပကေအ  သတ်မှတ်သည ် ယဉ်က  ျေးမှု အကမွေအနစှမ်  ျေး 

တည်ရိှ  ကေသနငှ  ်   ျေး  ကေသ ို ဆိုသည်။ 

(င) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေးတည်ရိှ  ကေသ ဆိုသည်မှ  ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ်အအ ုမ  ျေး ပ စက်စ၊ 

ကရှျေးကဟ ငျ်ေးကန  မ  ျေးပ စ်ကစ တည်ရှိသည ် ဤဥပကေအ  တ ိ စွေ  သတ်မှတ်က  ်ပပထ ျေးကသ  ကေသ ို ဆိုသည။် 

(စ) က  ျေးခံကေသ ဆိုသည်မှ  ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေး တည်ရှိ  ကေသ ို ထိ ိ ု်ပ  ်စျီေးမှု မရှိကစက ျေးအတွေ ် 

ဤဥပကေအ တိ  စွေ  သတ်မှတ်က  ်ပပထ ျေးကသ ကေသ ို ဆိုသည်။ 

(ဆ) ကရှျေးက  ငျ်ေးကန   ဆိုသည်မှ  ဦျေးစျီေးဌ န  ကရှျေးကဟ ငျ်ေးကန   ဟုတ် မဟုတ် စ စုမ်ျေးစစက်ဆျေးသည ် ကန     ်မတိုငမ်ီ 

နစှက်ပါငျ်ေး ၁၀၀ နငှ  ်အထ  ်သ ်တမ်ျေးရှိကသ  သို  မဟုတ် ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှအ်ပ စ ်သတ်မှတ်ကသ  

တူျေးက  ်ဆ ပ စသ်ည ် သို  မဟုတ် တူျေးက  ်ပ ငျ်ေးမပပြု ကသျေးသည ်ကန  ၊ သဘ ဝအ  ပ စက်ပေါ်ကနသည ် 
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က    ်ပ စရ်ုပ်က ငျ်ေးမ  ျေး၊ က    ်လ ်န ်မ  ျေး ကတွေွဲ့ ရှိ  ကန  ၊ ကရှျေးက တ်လူတို   အကပ   ကနထိုင ်  ကသ  

သို  မဟုတ် န ျေး ိ ု  ကသ ကန   ို ဆိုသည်။ 

(ဇ) ကရှျေးက  ငျ်ေးအကဆ  အ်အံ ုဆိုသညမ်ှ  ကပမကပေါ် သို  မဟတု် ကပမကအ  ်တွေငပ် စက်စ၊ က ကပေါ် သို  မဟုတ် 

က ကအ  ်တွေငပ် စက်စ က    ်ပ စရ်ုပ်က ငျ်ေးမ  ျေးကတွေွဲ့ ရှိ   ဘမူိသကဘ ဝပတ်ဝနျ်ေး  ငက်န   မ  ျေးအပါအဝင ်

လူသ ျေးတို  ကနထိုငပ်ပြုလုပ်သ ျုေးစွေ တည်ကဆ  ်   သည ်နစှက်ပါငျ်ေး ၁၀၀ နငှ အ်ထ  ်သ ်တမ်ျေးရှိသည ် 

ကအ  ်ပါအကဆ  ်အအ  ုကန  မ  ျေး ို ဆိုသည်- 

(၁) ကစတီ၊ ပုထိုျေး၊ ဂူဘ ု ျေး၊ ဘနုျ်ေးကတ ်က ီျေးက   ငျ်ေး၊ အုတ်က   ငျ်ေး၊ ဇ ပ်၊ သမိ်အပါအဝငသ် သန ိဆိုင ်  

အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ ယ ု  ည် ိုျေး ွေယ်မှုဆိုင ်  အကဆ  အ်အ ုမ  ျေး၊ အုတ် ုနျ်ေးမ  ျေး၊ 

ပပိြု  ပ  ်စျီေးသွေ ျေးပပီျေးပ စ်သည ် အပ  ်အစျီေးမ  ျေး၊ 

(၂) ကရှျေးပမိြု ွဲ့ကဟ ငျ်ေး၊ နနျ်ေးကတ ်၊ ပမိြု ွဲ့ ရို ျေး၊    ြုျေး၊ ကပမ တုတ်၊ တ  ါျေး၊ မု ဝ်၊ ပမိြု ွဲ့ဝငက်ပါ ်၊   တပ်မ  ျေး၊ 

လူကနအကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ လူကန  ဌ န၊ ဥယ  ဉ်၊ အလုပ်လပ်ု  ဌ နနငှ လ်ူသ ျေးတို  ကနထိုင ်  သည ် 

 ုနျ်ေးကဟ ငျ်ေးမ  ျေး၊ ယငျ်ေးတို  ၏ အက ငျ်ေးအ  နမ်  ျေး၊ 

(၃) သဘ ဝအကလ   ်တည်ရှိသည ် သို  မဟုတ် လူတို   နတ်ီျေးသည ်  ိကုအ ငျ်ေးကနထိုင ်  ကသ  ဂူ၊ သဘ ဝလိုဏဂ်ူ၊ 

ကရှျေးကဟ ငျ်ေးက    ်ဂူ၊ အပ  ျေးကနထိုင ်  ကန  နငှ လ်ူသ ျေးတို  သွေ ျေးလ ကနထိုင ်  သည ်  ုနျ်ေး၊ ရိုျေး၊   ိြုင ၊်   ငျ်ေး၊ 

လ ိြုကပမ င၊် ပမစ ်မ်ျေးဆင န်ငှ  ်ပရိုငျ်ေးမိတ်မ  ျေး၊ အပ  ျေးက    ်ပ စရ်ုပ်က ငျ်ေးမ  ျေး ကတွေွဲ့ ရှိ  ကန  မ  ျေး 

အပါအဝငဘ်မူိသဘ ဝ ပတ်ဝနျ်ေး  ငက်န  မ  ျေး၊ 

(၄) လူသ ျေးတို  အသ ျုေးအကဆ ငပ်စစည်ျေးမ  ျေး ပပြုလုပ်သည ်ကန  ၊ အိုျေး ို၊ စဉ  ိ်ု၊ သ    ် ို၊  န ်  ် ိုနငှ  ်

အပ  ျေးသတတ ြု  ိြု   ်သည ်  ိုမ  ျေးနငှ  ်ဆ စ်ပ်ကန  မ  ျေး၊ 

(၅) ကရှျေးက တ်အကဆ  ်အအ ု၊ လမ်ျေး၊ တ တ ျေး၊ တူျေးက  ်ထ ျေးကသ ကန  ၊ က တွေငျ်ေး၊ က  န၊် က အိုင၊် ဆည်ကပမ ငျ်ေးနငှ  ်

အထိမ်ျေးအမှတ်အပ စ ်ပပြုလုပ်ထ ျေးကသ က    ်ပ ု၊ က    ်တိုင၊် က    ်စု၊ သ  ္ြုငျ်ေး၊ 

ကပမပမ ြုပ်သပဂ္ြုဟ်ကသ ကန  ၊ သပဂ္ြုလ်ကသ အကဆ  ်အအ ု၊ ဂူ၊ ပပ သ ေ၊် 

(၆)  မပည်ျေးက    ်စ ၊ ကမ ် ွေနျ်ေးစသည်တို  နငှ  ်၎ငျ်ေးတို   ိုထ ျေးရိှ   အကဆ  ်အအ  ုသို  မဟုတ် က    ်စ ဂူ၊ 

အထိမ်ျေးအမှတ်အပ စ ်ပပြုလုပ်စို ထ်ူထ ျေးသည  ်အ  ဝတထ ြုမ  ျေး၊ တိုငမ်  ျေး၊ က    ်  ပ်မ  ျေး။ 

ခခငျ်ေးခ  ်။ ကရှျေးကဟ ငျ်ေးစ  ငျ်ေးဝင ်အကဆ  ်အအ ုအပ စ ်သတ်မှတ်သင သ်ည ် အကဆ  ်အအ ုမ  ျေးနငှ  ်ယဉ်က  ျေးမှု၊ 

သမိုငျ်ေး၊ ေိသ ု ၊ အနပုည လ ်  တန ိ်ုျေးပမင မ် ျေး၍ နိငုင် ကတ ်  ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ် အအ ု   သို   

   ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးသင သ်ည ် အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး ို နစှက်ပါငျ်ေး ၁၀၀ သ ်တမ်ျေးမပပည ်ကသ ်လည်ျေး ဝနက် ီျေးဌ န  

အမိန  က်   ်ပင စ ထုတ်ပပန ်သတ်မှတ်နိငုသ်ည်။ 

(ဈ) ကရှျေးက  ငျ်ေးအကဆ  အ်အံပု ဝဏ် ဆိုသညမ်ှ  ဤဥပကေအ သတ်မှတ်ကသ  ကရှျေးကဟ ငျ်ေး အကဆ  ်အအ ု၏ 

နယ်နမိိတ် ို ဆိုသည်။ 
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(ည) မမိ ြို့ ပပ ဆိုသည်မ ှ ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသအတွေငျ်ေး တည်ဆ ဥပကေအ  သ ်ဆိုင ်  ဝနက် ီျေးဌ န 

အမိန  က်   ်ပင စ ထုတ်ပပန၍် ပမိြု ွဲ့ကပမအပ စ ်သတ်မှတ်ထ ျေးသည ်နယ်ကပမ ို ဆိုသည်။ 

(ဋ) က  ျေး ွေ   ဆိုသည်မှ  ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသအတွေငျ်ေး တည်ဆ ဥပကေအ  သ ဆ်ိုင ် ဝနက် ီျေး ဌ န  

အမိန  က်   ်ပင စ ထုတ်ပပန၍်  ွေ ကပမအပ စ ်သတ်မှတ်ထ ျေးသည ်နယ်ကပမ ို ဆိုသည်။ 

(ဌ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှအ်ခငျ်ေးအ  ငျ်ေး ဆိုသည်မှ  သဘ ဝပတ်ဝနျ်ေး  ငတ်ွေင ်ပေပ်ရိှပေပ်မ   လူမှုဓကလ မ  ျေး 

ကပါငျ်ေးစပ် ွေ ွဲ့စည်ျေး ပ စတ်ည်လ  ်ရှိသည ် နယ်ကပမနငှ  ်ယငျ်ေးတို  ၏ပ စတ်ည်မှု ို ကပေါ်လွေင ်ထငရ်ှ ျေးစွေ  

ကတွေွဲ့ ပမငမ်ှတ်သ ျေးနိငုသ်ည ် ရှုပမင ်ွေငျ်ေး ို ဆိုသည်။ 

(ဍ) အမ ိ ျေးသ ျေးအဆင က်  မ်တ ီဆိုသည်မှ  ဤဥပကေအ  ွေ ွဲ့စည်ျေးသည ် အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင ယ်ဉ်က  ျေးမှု 

အကမွေအနစှက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ ို ဆိုသည်။ 

(ဎ) တိငုျ်ေးကေသက ီျေး သို  မ တု ်ပပည်နယထ်နိ်ျေးသမ်ိျေးက ျေးက  မ်တ ီဆိုသည်မ ှ  မ္  အကမွေအနစှက်ေသနငှ  ်

အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင  ်ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသတို  အတွေ ် ဤဥပကေအ  ွေ ွဲ့စည်ျေးသည ် တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် 

ပပည်နယ် ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေး    ွေယထ်ိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ ို ဆိုသည်။ 

(ဏ) ကေသဆိငု ် ထနိ်ျေးသမ်ိျေးက ျေးက  ်မတ ီဆိုသည်မ ှ  မ္  အကမွေအနစှက်ေသနငှ  ်အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင  ်

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမှအပ   နယ်ဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသတစ ် ု ငျ်ေးအတွေ ် ဤဥပကေအ   ွေ ွဲ့စည်ျေးသည ် 

ကေသဆိုင ် ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ ို ဆိုသည်။ 

(တ) အစိုျေး အေွေွဲ ြို့ ဆိုသည်မှ  ပပည်ကထ ငစ်ုသမမတပမနမ် နိငုင် ကတ ် ပပည်ကထ ငစ်ုအစိုျေး အ ွေ ွဲ့ ိ ုဆိုသည်။ 

(ထ) ဝန်က ီျေးဌ န ဆိုသညမ်ှ  ပပည်ကထ ငစ်ုအစိုျေး  သ သန က ျေးနငှ  ်ယဉ်က  ျေးမှုဝနက် ီျေးဌ န ို ဆိုသည်။ 

(ေ) ဦျေးစျီေးဌ န ဆိုသည်မှ  ကရှျေးကဟ ငျ်ေးသကုတသနနငှ  ်အမ ိြုျေးသ ျေးပပတို ်ဦျေးစျီေးဌ န ို ဆိုသည်။ 

 

အခန်ျေး (၂) 

 ည် ွေယခ်   ်

၃။ ဤဥပကေ၏  ည် ွေယ်   ်မ  ျေးမှ  ကအ  ်ပါအတိုငျ်ေးပ စသ်ည်- 

( ) ကရှျေးနစှက်ပါငျ်ေးမ  ျေးစွေ   တည်ရိှ   ကသ  ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေး အဓွေန  ရှ်ည်စွေ  တည်တ  ကစက ျေးအတွေ ် 

   ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးပ ငျ်ေးဆိုင ် မူဝါေ ို ပမ င တ်ငအ်က  ငအ်ထည်က  ် န၊် 

( ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေးနငှ  ်ယငျ်ေးကေသအတွေငျ်ေးရှိ ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေးအ ျေး 

သဘ ဝကဘျေးအနတ  ယ်က   င ပ် စက်စ၊ လူတို  ၏ပပြုလုပ်မှုက   င ပ် စက်စ၊ သစပ်ငသ်စဥ်က   င ပ် စက်စ၊ ပိုျေးမ ွှ ျေးမ  ျေး၊ 

င ှ်၊ တိ စဆ နမ်  ျေးက   င ပ် စက်စ ယိုယွေငျ်ေးဆ ုျေးရှု  ျေးပ  ်စျီေးပ ငျ်ေးမရှိကစက ျေးအတွေ ်    ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေး န၊် 

(ဂ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေး ို    ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးပ ငျ်ေးပ င  ်နိငုင် သ ျေးမ  ျေး အမ ိြုျေးဂုဏ၊် ဇ တ ိ

ဂုဏပ်မင မ် ျေးကစ နန်ငှ  ်ပပည်ကထ ငစ်ုစတိ်ဓ တ် ရှငသ်နထ် ်ပမ ်ကစ န၊် 



ယဉ်က  ျေးအကမွေအနစှ်ကေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေ 
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(ဃ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေးအ ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးပ ငျ်ေး၏ တန ိ်ုျေးက ီျေးမ ျေးမှု ိုအမ  ျေးပပည်သ ူ

တို  န ျေးလည်  ယူနိငု ် ကစ န၊် 

(င) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေး    ်ဆီျေးမှုမ   ကစက ျေးအတွေ ် အ  အ ွေယ်ကပျေး န၊် 

(စ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးနငှ စ်ပ်လ ဉ်ျေး၍ နိငုင် ကတ ်  လ ်  သကဘ တူကသ  

အပပည်ပပည်ဆိုင ်  ွေနေ်ငျ်ေးရှငျ်ေးနငှ အ်ညီ ကဆ င ်ွေ ် န၊် 

(ဆ)  မ္  အကမွေအနစှဆ်ိုင ်  နိငုင် တ  အ ွေ ွဲ့အစည်ျေးမ  ျေး၊ ပပည်တွေငျ်ေးပပည်ပ အ ွေ ွဲ့အစည်ျေးမ  ျေးနငှ  ်ပူျေးကပါငျ်ေးကဆ င ်ွေ ် န၊် 

(ဇ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသအတွေငျ်ေး ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်   ွေယထ်ိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးလုပ်ငနျ်ေးနငှ  ်ကေသ  မ  ျေး၏ 

လူမှုက ျေး၊ စျီေးပွေ ျေးက ျေး ွေ ွဲ့ ပ ိြုျေးတိုျေးတ ်က ျေးလုပ်ငနျ်ေးမ  ျေး ို ဟန ်  ်ညီစွေ  ကဆ င ်ွေ ်နိငု ်န။် 

 

အခန်ျေး (၃) 

အမ ိ ျေးသ ျေးအဆင က်  ်မတေီွေွဲ ြို့စညျ်ေးပခငျ်ေးနငှ  ်လပ်ုငန်ျေးတ ဝန်မ  ျေး 

၄။ အစိုျေး အ ွေ ွဲ့သည်- 

( ) အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင  ်ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ ို သင က်လ  ်ကသ  

ပုဂဂိြုလ်မ  ျေးပ င  ် ွေ ွဲ့စည်ျေး မည။် 

( ) က  ်မတီ ို လိုအပ်ပါ  ပပငဆ်င ်ွေ ွဲ့စည်ျေးနိငုသ်ည်။ 

၅။ ဝနက် ီျေးဌ နသည် နိငုင်  ဝနထ်မ်ျေး မဟုတ်ကသ  အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင က်  ်မတီဝငမ်  ျေး၏   ီျေးပမ င က်ငွေနငှ စ် ိတ်မ  ျေး ို 

အစိုျေး အ ွေ ွဲ့၏ သကဘ တူညီ   ်ပ င  ်သတ်မှတ်ကပျေး မည်။ 

၆။ အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင က်  ်မတီ၏ လုပ်ငနျ်ေးတ ဝနမ်  ျေးမှ  ကအ  ်ပါအတိုငျ်ေးပ စသ်ည်- 

( ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေး ို    ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးပ ငျ်ေးနငှ  ်စမီ  န   ်ွေ ပ ငျ်ေးပပြု န ်မူဝါေမ  ျေး၊ လမ်ျေးညွှန ်  ်မ  ျေး 

  မှတ်ကပျေးပ ငျ်ေးနငှ  ်က ီျေး  ပ်ပ ငျ်ေး၊ 

( ) တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီမ  ျေး၏ လုပ်ငနျ်ေးကဆ င ်ွေ ်မှုမ  ျေး ို 

ည ိနှုငိျ်ေးကပါငျ်ေးစပ်ကပျေးပ ငျ်ေး၊ 

(ဂ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးဆိုင ်  ိစစ ပ်မ  ျေးနငှ  ်စပ်လ ဉ်ျေး၍ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် 

ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီနငှ  ်ကေသဆိုင ်  ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီတို  ၏ နစှစ်ဉ်အစ ီင ် စ  ို စစိစပ်ပီျေး 

အစိုျေး အ ွေ ွဲ့သို   တငပ်ပပ ငျ်ေး။ 

(ဃ) အစိုျေး အ ွေ ွဲ့  အ ါအ ျေးကလ  ်စွေ  ကပျေးအပ်ကသ  ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးနငှ  ်

စပ်လ ဉ်ျေးသည ် အပ  ျေးလုပ်ငနျ်ေးတ ဝနမ်  ျေး ို ထမ်ျေးကဆ ငပ် ငျ်ေး။ 

 

အခန်ျေး (၄) 



ယဉ်က  ျေးအကမွေအနစှ်ကေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေ 
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တိငုျ်ေးကေသက ျီေး သို  မ တု ်ပပည်နယထ်န်ိျေးသမ်ိျေးက ျေးက  ်မတမီ  ျေးနငှ  ်ကေသဆိငု ်  ထနိ်ျေးသမ်ိျေးက ျေးက  ်မတမီ  ျေး 

ေွေွဲ ြို့စည်ျေးပခငျ်ေး 

၇။ အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင က်  ်မတီသည်- 

( )  မ္  အကမွေအနစှ ်ကေသ ိုလည်ျေးက  ငျ်ေး၊ အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင  ်ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသ ို လည်ျေးက  ငျ်ေး 

   ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေး န ်သ ်ဆိုင ်  တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုျေး အ ွေ ွဲ့ နငှ  ်ည ိနှုငိျ်ေး၍ ကအ  ်က  ်ပပပါ 

ပုဂဂိြုလ်မ  ျေးပါဝငက်သ  တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ်ထနိျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီ ို  ွေ ွဲ့စည်ျေး မည်- 

 

(၁) သ ်ဆိငု ် တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပညန်ယ်ဝနက် ီျေး  ြုပ် ဥ က ဌ 

(၂) 
သ ်ဆိငု ်  တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ ် ပပညန်ယ်အစိျုေး အ ွေ ွဲ့  တ ဝနက်ပျေး အပ်ကသ  တိုငျ်ေးကေသက ီျေး 

သို  မဟုတ် ပပညန်ယ်ဝနက် ီျေးတစဦ်ျေး 
ေတုိယဥ က ဌ 

(၃) ညွှန ်  ျေးက ျေးမ ျေး၊ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပညန်ယ်အကထွေကထွေအပ်ု  ြုပ်က ျေး ဦျေးစျီေးဌ န အ ွေ ွဲ့ဝင ်

(၄) 

ေတုိယညွှန ်  ျေးက ျေးမ ျေး၊ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပညန်ယ်လယ်ယ ကပမ စမီ  န   ်ွေ က ျေးနငှ  ်

စ  ငျ်ေးအငျ်ေးဦျေးစျီေးဌ န 

အ ွေ ွဲ့ဝင ်

(၅) တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပညန်ယ်ဦျေးစျီေးမ ျေး၊ ပမြိုွဲ့ ပပနငှ  ်အမိ ်  ွေ ွဲ့ ပ ိြုျေးက ျေးဦျေးစျီေးဌ န အ ွေ ွဲ့ဝင ်

(၆) ညွှန ်  ျေးက ျေးမ ျေး၊ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပညန်ယ်ဟိတုယ်နငှ  ်  ျီေး သွေ ျေးလ က ျေးညွှန ်  ျေးမှုဦျေးစျီေးဌ န အ ွေ ွဲ့ဝင ်

(၇) ညွှန ်  ျေးက ျေးမ ျေး၊ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပညန်ယ်စညပ်ငသ် ယ က ျေးအ ွေ ွဲ့ အ ွေ ွဲ့ဝင ်

(၈) တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပညန်ယ်ဦျေးစျီေးမ ျေး၊ ပတ်ဝနျ်ေး  ငထ်နိျ်ေးသမိျ်ေးက ျေး ဦျေးစျီေးဌ န အ ွေ ွဲ့ဝင ်

(၉) 

ညွှန ်  ျေးက ျေးမ ျေး၊ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟတု် ပပညန်ယ်က အ ငျ်ေးအပမစန်ငှ  ် ပမစက်   ငျ်ေးမ  ျေး 

 ွေ ွဲ့ ပ ိြုျေးတိုျေးတ ်က ျေးဦျေးစျီေးဌ န 

အ ွေ ွဲ့ဝင ်

(၁၀) ညွှန ်  ျေးက ျေးမ ျေး၊ လူမှုဝနထ်မျ်ေးဦျေးစျီေးဌ န အ ွေ ွဲ့ဝင ်

(၁၁) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်   ွေယ်ထနိျ်ေးသမိျ်ေးပ ငျ်ေးနငှ စ်ပ်လ ဉ်ျေး၍  ျွမျ်ေး  ငသ် ူသ ျုေးဦျေး အ ွေ ွဲ့ဝင ်

(၁၂) 
ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်    ွေယ်ထနိျ်ေးသမိျ်ေးက ျေးလုပ်ငနျ်ေး ိုကဆ င ်ွေ ်ကနကသ  ကေသ   

အနညျ်ေးဆ ျုေးသ ျုေးဦျေးမ ှအမ  ျေးဆ ျုေးငါျေးဦျေးထိ 
အ ွေ ွဲ့ဝင ်

(၁၃) သ ်ဆိငု ်  ဦျေးစျီေးဌ န ွေ  တ ဝန ်  အတွေငျ်ေးက ျေးမ ျေး 



ယဉ်က  ျေးအကမွေအနစှ်ကေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေ 
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( ) တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီ ို လိုအပ်သလိုပပငဆ်င ်ွေ ွဲ့စည်ျေး နိငုသ်ည်။ 

(ဂ) တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီတွေင ်ပါဝငသ်ည  ်နိငုင်  ဝနထ်မ်ျေး မဟုတ်ကသ  

အ ွေ ွဲ့ဝငမ်  ျေး၏   ီျေးပမ င က်ငွေနငှ  ်စ ိတ်မ  ျေး ို သတ်မှတ်ကပျေး မည်။ 

၈။ သ ်ဆိုင ်  တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုျေး အ ွေ ွဲ့ သို  မဟုတ် ကနပပည်ကတ ်က  ငစ် ီသို  မဟုတ် 

 ိုယ်ပိုငအ်ုပ်  ြုပ် ွေင  ်တိုငျ်ေး သို  မဟုတ်  ိုယ်ပိုငအ်ုပ်  ြုပ် ွေင  ်ကေသ ဦျေးစျီေးအ ွေ ွဲ့သည်- 

( )  မ္  အကမွေအနစှက်ေသနငှ  ်အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင  ်ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေးမှအပ   နယ်ဉ်က  ျေး 

မှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေး ို    ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေး န ်ကအ  ်က  ်ပပပါပုဂဂိြုလ်မ  ျေးပါဝငက်သ  ကေသဆိုင ်  

ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ ို  ွေ ွဲ့စည်ျေး မည်- 

 

(၁)  ရိုင ်သို  မဟုတ် ပမြိုွဲ့နယ် အကထွေကထွေအုပ်  ြုပ်က ျေး ဦျေးစျီေးဌ နမ ှအ  ရှိတစဦ်ျေး ဥ က ဌ 

(၂)  ရိုင ်သို  မဟုတ် ပမြိုွဲ့နယ် က  ျေးလ ်ကေသ  ွေ ွဲ့ ပ ိြုျေးတိုျေးတ ်က ျေးဦျေးစျီေးဌ နမ ှအ  ရှတိစဦ်ျေး အ ွေ ွဲ့ဝင ်

(၃)  ရိုင ်သို  မဟုတ် ပမြိုွဲ့နယ် လယ်ယ ကပမစမီ  န   ်ွေ က ျေးနငှ  ်စ  ငျ်ေးအငျ်ေး ဦျေးစျီေးဌ နမ ှအ  ရှတိစဦ်ျေး အ ွေ ွဲ့ဝင ်

(၄) ပမြိုွဲ့နယ် စညပ်ငသ် ယ က ျေးအ ွေ ွဲ့ မ ှအ  ရှတိစဦ်ျေး အ ွေ ွဲ့ဝင ်

(၅) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်   ွေယ်ထနိျ်ေးသမိျ်ေးက ျေးလုပ်ငနျ်ေး ို ကဆ င ်ွေ ် ကနကသ  ကေသ  တစဦ်ျေး အ ွေ ွဲ့ဝင ်

(၆) သ ်ဆိငု ်  ဦျေးစျီေးဌ န ွေ  တ ဝန ်  အတွေငျ်ေးက ျေးမ ျေး 

( ) ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ ို လိုအပ်သလို ပပငဆ်င ်ွေ ွဲ့စည်ျေးနိငုသ်ည်။ 

(ဂ) ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီတွေင ်ပါဝငသ်ည ် နိငုင်  ဝနထ်မ်ျေး မဟုတ်ကသ အ ွေ ွဲ့ဝငမ်  ျေး၏   ီျေးပမ င က်ငွေနငှ  ်

စ ိတ်မ  ျေး ို သတ်မှတ်ကပျေး မည်။ 

 

အခန်ျေး (၅) 

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသသတမှ်တပ်ခငျ်ေး 

၉။ ဝနက် ီျေးဌ နသည် ယဉ်က  ျေးမှု အကမွေအနစှက်ေသအပ စ ်ကအ  ်ပါကေသအမ ိြုျေးအစ ျေး တစ ် ု ုိုပ စက်စ၊ 

တစ ်ထု ်ပို၍ပ စက်စ နယ်နမိိတ်က  ်ပပ၍ အစိုျေး အ ွေ ွဲ့၏ သကဘ တူညီ   ်ပ င  ်အမိန  က်   ်ပင စ  

ထုတ်ပပနသ်တ်မှတ်နိငုသ်ည်- 

( ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေး တည်ရှိ  ကေသ၊ 

( )    ျေး  ကေသ။ 



ယဉ်က  ျေးအကမွေအနစှ်ကေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေ 
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၁၀။ ဝနက် ီျေးဌ နသည် လိုအပ်လ င ်ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေး တည်ရိှ  ကေသနငှ  ်   ျေး  ကေသအတွေငျ်ေး တွေင ်

ကပမယ စမီ  န   ်ွေ က ျေးအတွေ ် ကအ  ်ပါအတိုငျ်ေး ကဆ င ်ွေ ် မည်- 

( ) အစိုျေး ဌ န သို  မဟုတ် အစိုျေး အ ွေ ွဲ့အစည်ျေးတစ ် ု၏ု စမီ  န   ်ွေ မှုကအ  ်တွေငရိှ်ကသ ကပမပ စပ်ါ  

သ ်ဆိုင ် အစိုျေး ဌ န သို  မဟုတ် အစိုျေး အ ွေ ွဲ့အစည်ျေးနငှ  ်က ိြုတငည် ိနှုငိျ်ေးကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊  လိုအပ်ပါ  

အစိုျေး အ ွေ ွဲ့သို   တငပ်ပ ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

( ) ပုဂဂိြုလ် သို  မဟုတ် ပုဂဂလိ အ ွေ ွဲ့အစည်ျေး  စို ပ် ိြုျေးလုပ် ိုင ်ွေင ၊် လ ်ဝယ်ထ ျေး ွေင ၊် အသ ျုေးပပြု ွေင ၊် အ  ိြုျေး  စ ျေး ွေင ၊် 

ဆ ်   ွေင  ်သို  မဟုတ် လွှ ကပပ ငျ်ေး ွေင ရိှ်ကသ  ကပမပ စပ်ါ သ ်ဆိုင ်  ဥပကေနငှ အ်ညီ သ ်ဆိုင ် ပုဂဂိြုလ်၊ 

ပုဂဂလိ အ ွေ ွဲ့အစည်ျေးနငှ  ်ည ိနှုငိျ်ေးကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး။ 

 

အခန်ျေး (၆) 

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသ    ွေယထ်နိ်ျေးသမ်ိျေးပခငျ်ေး 

၁၁။ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီနငှ  ်ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေးသည် 

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေးတွေင ်ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်အ ငျ်ေးအ  ငျ်ေး ို အဟန  အ်တ ျေး၊ 

အကန ှင အ်ယှ ်ပ စက်စသည ် မည်သည ်အကဆ  ်အအ ုမ  ကဆ  ်လုပ်ပ ငျ်ေးမပပြု န ်တ ျေးဆီျေးပ ငျ်ေး၊ 

   ျေးက   ်ကဆ  ်လုပ်ထ ျေးမှုမ  ျေး ို  ယ်ရှ ျေးကစပ ငျ်ေးတို   ို သတ်မှတ်   ်မ  ျေးနငှ အ်ညီ ကဆ င ်ွေ ်နိငုသ်ည်။ 

၁၂။ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီနငှ  ်ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေးသည် 

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသ တစ ် ု ငျ်ေးအလို ် အကဆ  ်အအ ုကဆ  ်လုပ်  ၌ လို ်န  မည  ်

စည်ျေး မ်ျေး   ်မ  ျေးနငှ  ်သတ်မှတ်   ်မ  ျေး ို ဝနက် ီျေးဌ န၏ သကဘ တူညီ   ်ပ င  ်သတ်မှတ်နိငုသ်ည်။ 

၁၃။ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီနငှ  ်ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေးသည် 

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသတွေင ်   ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးလုပ်ငနျ်ေးမ  ျေး ိုသတ်မှတ်    ်မ  ျေးနငှ အ်ညီ 

ကဆ င ်ွေ ် မည်။ 

၁၄။ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီနငှ  ်ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေးသည် 

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသအတွေငျ်ေး၌ ကအ  ်ပါ ိစစ ပ်မ  ျေး ို ကဆ င ်ွေ ် န ်လိုအပ်ပါ  

ဝနက် ီျေးဌ န၏သကဘ တူညီ   ် ယူ မည်- 

( ) ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ်အအ ု၏ ပ ဝဏ ်ို သတ်မှတ်ပ ငျ်ေး၊ 

( ) ပုေမ် ွေ  ( ) အ  သတ်မှတ်သည ်ပ ဝဏအ်တွေငျ်ေး ကဆ င ်ွေ ်သည ်  ိစစ ပ်မ  ျေးအတွေ  ်လို ်န  မည ် 

စည်ျေး မ်ျေး   ်မ  ျေး သတ်မှတ်ပ ငျ်ေး၊ 

(ဂ) ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ်အအ ုအ ျေး ထိနျ်ေးသမိ်ျေးကစ င က်ရှ  ်က ျေးအ ွေ ွဲ့မ  ျေး  ွေ ွဲ့စည်ျေး၍ ထိနျ်ေးသမိ်ျေး ကစ င က်ရှ  ်ပ ငျ်ေး။ 

 

အခန်ျေး (၇) 



ယဉ်က  ျေးအကမွေအနစှ်ကေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေ 
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ဝန်က ီျေးဌ န၏ လုပ်ငနျ်ေးတ ဝနမ်  ျေး 

၁၅။ ဝနက် ီျေးဌ န၏ လုပ်ငနျ်ေးတ ဝနမ်  ျေးမ ှ ကအ  ်ပါအတိုငျ်ေးပ စသ်ည်- 

( ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး၊ က  ်ထုတ်က ျေးနငှ  ်သကုတသန ပပြုလုပ်က ျေး လုပ်ငနျ်ေးမ  ျေး 

ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

( ) ထငရ်ှ ျေးက   ်   ျေး၍ ယဉ်က  ျေးမှုတန ိ်ုျေးပမင မ် ျေးကသ  ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေးနငှ  ်ပ  ်စျီေး ယိုယွေငျ်ေးကနကသ  

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေး ို ဦျေးစ ျေးကပျေးထိနျ်ေးသမိ်ျေး ကစ င က်ရှ  ်ပ ငျ်ေး၊ 

(ဂ) အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင ယ်ဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်ိုလည်ျေးက  ငျ်ေး၊ ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသအတွေငျ်ေး 

ကရှျေးကဟ ငျ်ေးကန  နငှ  ်ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ်အအ ုမ  ျေး ိုလည်ျေးက  ငျ်ေး အစိုျေး အ ွေ ွဲ့၏ သကဘ တူညီ    ်ပ င  ်

သတ်မှတ်ပ ငျ်ေး၊ 

(ဃ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေး ို  မ္  အကမွေအနစှစ်  ငျ်ေးတွေင ်ပါဝငန်ိငုက် ျေးအတွေ ် အစိုျေး အ ွေ ွဲ့၏ 

သကဘ တူညီ   ်ပ င  ်ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

(င) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသအတွေငျ်ေးမှ ကရှျေးကဟ ငျ်ေးဝတထ ြုပစစည်ျေးမ  ျေး ပပညပ်သို   မက   ်ရိှကစက ျေးနငှ  ်

ပပည်ပသို  က   ်ရိှသွေ ျေးကသ  ကရှျေးကဟ ငျ်ေးဝတထ ြုပစစည်ျေးမ  ျေး ပပနလ်ည် ရိှက ျေးတို  အတွေ ် လိုအပ်သလို ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

ပပည်ပမှ ပပနလ်ည် ရှိလ ကသ  ကရှျေးကဟ ငျ်ေးဝတထ ြုပစစည်ျေးမ  ျေး ို တ ်နိငုသ်မ  မူလတည်ရိှ     ကေသ၌ 

ထိနျ်ေးသမိ်ျေးထ ျေးရှိ နက်ဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

(စ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးနငှ  ်ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေး ို တန ိ်ုျေး 

ထ ျေးဂုဏယ်ူတတ်ကစက ျေးအတွေ ် အသပိည ကပျေးက ျေးလုပ်ငနျ်ေးကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

(ဆ) အစိုျေး အ ွေ ွဲ့  အ ါအ ျေးကလ  ်စွေ  သတ်မှတ်ကသ  ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်   ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးပ ငျ်ေး ဆိုင ်  

လုပ်ငနျ်ေးတ ဝနမ်  ျေး ို ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

(ဇ) တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီနငှ  ်ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေး၏ 

တငပ်ပ   ်မ  ျေး ို ဥပကေနငှ အ်ညီ ဆ ်လ ်ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

(ဈ) ပုေမ် ၄၉၊ ပုေမ် ွေ  ( ) အ  အယူ  မှုအကပေါ် အတည်ပပြုပ ငျ်ေး၊ ပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး သို  မဟုတ် ပယ်   ်ပ ငျ်ေး၊ 

(ည) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်ထိ ိ ု်မှုတွေင ်ထိ ိ ု်ကအ ငက်ဆ င ်ွေ ်သ ူ ကပျေးကလ  ်ကစ န ်ယဉ်က  ျေးမှု အကမွေအနစှမ်ှ 

အ  ိြုျေးအပမတ် ရှိသည ် အ ွေ ွဲ့အစည်ျေးမ  ျေး   နပ် ုကငွေထည ဝ်ငက်စ န၊် အ  ိြုျေးအပမတ်၏ တစစ်တိ်တစပိ်ုငျ်ေးအ ျေး 

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးလုပ်ငနျ်ေးမ  ျေးတွေင ်ထည ်ဝငက်စ န ်သတ်မှတ်ပ ငျ်ေး၊ 

(ဋ) နိငုင် ကတ ်ဘဏ္ဍ  နပ် ုကငွေမှ  ကငွေအပပင ်ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးလုပ်ငနျ်ေးမ  ျေး ထိက   ်စွေ  

အက  ငအ်ထည်က  ် ကဆ င ်ွေ ်နိငုက် ျေးအတွေ ် နိငုင် ကတ ၏်ဘဏ္ဍ က ျေးဆိုင ်  စည်ျေးမ ဉ်ျေးစည်ျေး မ်ျေးမ  ျေးနငှ အ်ညီ 

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်စမီ  န   ်ွေ မှု  နပ် ုကငွေတစ ်ပ် ို တည်ကထ င ်ထ ျေးရှိပ ငျ်ေး။ 

 

အခန်ျေး (၈) 



ယဉ်က  ျေးအကမွေအနစှ်ကေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေ 

Page 9 of 20 

တိငုျ်ေးကေသက ျီေး သို  မ တု ်ပပည်နယ ်ထနိျ်ေးသမ်ိျေးက ျေးက  မ်တနီငှ  ်ကေသဆိငု ်  ထနိ်ျေးသမ်ိျေးက ျေးက  ်မတမီ  ျေး၏ 

လုပ်ငန်ျေးတ ဝန်မ  ျေး 

၁၆။ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ၏ လုပ်ငနျ်ေးတ ဝနမ်  ျေးမ ှ ကအ  ်ပါအတိုငျ်ေးပ စသ်ည်- 

( )  မ္  အကမွေအနစှန်ငှ  ်အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင  ်ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေး ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးနငှ  ်

စမီ  န   ်ွေ က ျေးလုပ်ငနျ်ေးမ  ျေး ို ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

( )  မ္  အကမွေအနစှက်ေသမ  ျေးအတွေ ်  မ္  အကမွေအနစှ ်စ  ငျ်ေးတငသ်ွေငျ်ေးစဉ်  အတည်ပပြုထ ျေးသည ် 

ဘ ်စ ုလွှမ်ျေးပ  ြုကသ  စမီ  န   ်ွေ က ျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်နငှ အ်ညီ ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

(ဂ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်ကေသအတွေငျ်ေးရှိ ကေသ  မ  ျေး၏ အန ဂတ်ပမိြု ွဲ့ ပပ၊ က  ျေး ွေ  ွေ ွဲ့ ပ ိြုျေးက ျေး စမီ  ိနျ်ေးမ  ျေး 

  မှတ်အက  ငအ်ထည်က  ် ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

(ဃ)  မ္  အကမွေအနစှန်ငှ  ်အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင  ်ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်ကေသအတွေငျ်ေးရှိပမိြု ွဲ့ ပပ၊ က  ျေး ွေ မ  ျေးတွေင ်

ကအ  ်ပါ ိစစ ပ်မ  ျေး ို ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ စစိစ၍်  ွေင ပ်ပြုပ ငျ်ေး သို  မဟုတ် ပငငျ်ေးပယ်ပ ငျ်ေး- 

(၁) အကဆ  ်အအ ု ို တည်ကဆ  ်ပ ငျ်ေး၊ တိုျေး   ွဲ့ကဆ  ်လုပ်ပ ငျ်ေး၊ ပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး၊ ဝငျ်ေးပ  နယ်နမိိတ် တိုျေး   ွဲ့ ပ ငျ်ေး၊ 

(၂) မူလရှိပပီျေး ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧည ်ကဂဟ ၊ တည်ျေး ိ ုိပ်သ  သို  မဟုတ် စ ်မှုလုပ်ငနျ်ေး အကဆ  ်အအ ု ို 

ပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး၊ 

(၃) ကေသ  မ  ျေး  ကဆ င ်ွေ ်သည ် စျီေးပွေ ျေးက ျေး၊ လူမှုက ျေး ိစစ ပ်မ  ျေး ို ဤဥပကေပါပပဋ္ဌ နျ်ေး   ်မ  ျေး နငှ အ်ည ီ

ထိနျ်ေးသမိ်ျေး  ပ်မတ် ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

(၄) ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ်အအ ု၏ ဝငျ်ေးပ  နယ်နမိိတ် ို ပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး၊ တိုျေး   ွဲ့ ပ ငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးမ  ျေး ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

(၅) လမ်ျေးက   ်လုပ်ပ ငျ်ေး၊ တ တ ျေး၊ ဆည်ကပမ ငျ်ေး၊ တ တမ  ကဆ  ်လုပ်ပ ငျ်ေး၊ လ ပ်စစန်ငှ  ်

ဆ ်သွေယ်က ျေးဆိုင ် လုပ်ငနျ်ေးမ  ျေး ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

(၆) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်   ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး လုပ်ငနျ်ေး ပ်မ  ျေးအတွေ ် မပ စမ်ကနလိုအပ်ကသ  

အကဆ  ်အအ ု၊ လူအမ  ျေးသ ျုေး အကပ   အကဆ  ်အအ ုမ  ျေးကဆ  ်လုပ်ပ ငျ်ေး၊ 

(၇) သတ်မှတ်   ်နငှ  ် ို ်ညီမှုမရှိသည ် အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး ို ပပနလ်ည်ပပငဆ်ငက်စပ ငျ်ေး၊    ်သမိ်ျေးကစပ ငျ်ေး။ 

(င)  မ္  အကမွေအနစှန်ငှ  ်အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင  ်ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေးအတွေငျ်ေးရှိယဉ်က  ျေးမှုအကမွေ အနစှ ်

ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးနငှ  ်စမီ  န   ်ွေ က ျေး  ိစစ ပ်မ  ျေးနငှ စ်ပ်လ ဉ်ျေးသည ်အစ ီင ် စ  ို အမ ိြုျေးသ ျေး အဆင က်  ်မတီသို   နစှစ်ဉ် 

အစ ီင ် တငပ်ပပ ငျ်ေး။ 

၁၇။ ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ၏ လုပ်ငနျ်ေးတ ဝနမ်  ျေးမှ  ကအ  ပ်ါအတိုငျ်ေးပ စသ်ည်- 

( ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသတွေင ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးနငှ  ်စမီ  န   ်ွေ က ျေးလုပ်ငနျ်ေးမ  ျေး ို ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

( )  မ္  အကမွေအနစှက်ေသမ  ျေးအတွေ ်  မ္  အကမွေအနစှ ်စ  ငျ်ေးတငသ်ွေငျ်ေးစဉ်  အတည်ပပြုထ ျေးသည ် 

ဘ ်စ ုလွှမ်ျေးပ  ြုကသ  စမီ  န   ်ွေ က ျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်နငှ အ်ညီ ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 



ယဉ်က  ျေးအကမွေအနစှ်ကေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေ 
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(ဂ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသအတွေငျ်ေးရှိ ကေသ  မ  ျေး၏ အန ဂတ်ပမိြု ွဲ့ ပပက  ျေး ွေ   ွေ ွဲ့ ပ ိြုျေးက ျေး စမီ  ိနျ်ေးမ  ျေး 

  မှတ်အက  ငအ်ထည်က  ် ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

(ဃ) သတ်မှတ်   ်နငှ  ် ို ်ညီမှုမရှိသည ် အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး ို ပပနလ်ည်ပပငဆ်ငက်စပ ငျ်ေး၊    ်သမိ်ျေးကစပ ငျ်ေး၊ 

(င) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသတွေင ်ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှထ်ိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးနငှ  ်စမီ  န   ်ွေ က ျေး  ိစစ ပ်မ  ျေးနငှ  ်

စပ်လ ဉ်ျေးသည ် အစ ီင ် စ  ို သ ်ဆိုင ် တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီနငှ  ်

အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင က်  ်မတီသို   နစှစ်ဉ်အစ ီင ် တငပ်ပပ ငျ်ေး။ 

၁၈။ ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီသည် ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသတွေင ်ကဆ င ်ွေ ်လိုသည ် 

ကအ  ်ပါ ိစစ ပ်မ  ျေး ို ဝနက် ီျေးဌ န၏ သကဘ တူညီ   ်ပ င  ်ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ စစိစ၍်  ွေင ပ်ပြုပ ငျ်ေး သို  မဟုတ် 

ပငငျ်ေးပယ်ပ ငျ်ေး- 

( ) ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ်အအ ုနငှ  ်ယငျ်ေးဝငျ်ေးပ  နယ်နမိိတ် ို ပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး၊ တိုျေး   ွဲ့ ပ ငျ်ေး၊ 

( ) လမ်ျေးက   ်လုပ်ပ ငျ်ေး၊ တ တ ျေး၊ က ကပမ ငျ်ေး၊ တ ကဘ ငက်ဆ  ်လုပ်ပ ငျ်ေး၊ လ ပ်စစန်ငှ  ်ဆ ်သွေယ်က ျေးဆိုင ်  

လုပ်ငနျ်ေးမ  ျေးကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

(ဂ) စမီ  န   ်ွေ မှုအ  မပ စမ်ကနလိုအပ်ကသ  အကဆ  ်အအ ု၊ လူအမ  ျေးသ ျုေး အကပ   အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး ကဆ  ်လပ်ုပ ငျ်ေး။ 

၁၉။ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီနငှ  ်ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီသည် 

က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ် ကလ   ်ထ ျေးလ မှုမ  ျေး ို အကမွေအနစှ ်ထ ိိ ု်နိငုမ်ှု ဆနျ်ေးစစ ်  ် ပပြုလုပ်ကစပပီျေး 

ကတွေွဲ့ ရှိ   ် လေက်ပေါ်မူတည်၍ ပုေမ် ၂၉ ပါ ပပဋ္ဌ နျ်ေး   ်မ  ျေးနငှ အ်ညီ စစိစ ်မည်။ 

၂၀။ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီနငှ  ်ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေးသည် 

က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ်ကပျေးထ ျေးသည ်  ိစစ ပ်မ  ျေး ို  ွေင ပ်ပြုစဉ်  သတ်မှတ်ကပျေးထ ျေးသည ် စည်ျေး မ်ျေး   ်မ  ျေးအတိုငျ်ေး 

ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေးမရှိလ င ်က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ် ို ပပနလ်ည်ရုပ်သမိ်ျေးနိငုသ်ည်။ 

 

အခန်ျေး (၉) 

က ိ တငခ်ွေင ပ်ပ ခ   ်ကလ   ်ထ ျေးပခငျ်ေး၊ စစိစပ်ခငျ်ေးနငှ  ်ထတုက်ပျေးပခငျ်ေး 

၂၁။ ကအ  ်ပါလုပ်ငနျ်ေး တစ ်ပ် ပ် ိ ုကဆ င ်ွေ ်လိုသသူည် တည်ဆ ဥပကေမ  ျေးပါ ပပဋ္ဌ န ်  ်မ  ျေး ို လို ်န  မည ်အပပင ်

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေးအကပေါ် ထိ ိ ု်မှုမရှိက   ငျ်ေး က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ်  ရှိ န ် မ္  အကမွေအနစှက်ေသ 

သို  မဟုတ် အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင ယ်ဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်ကေသအတွေငျ်ေးပ စပ်ါ  တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် 

ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီသို  လည်ျေးက  ငျ်ေး၊  မ္  အကမွေ အနစှက်ေသ သို  မဟုတ် 

အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင ယ်ဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမှအပ   နယ်ဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်ကေသအတွေငျ်ေးပ စပ်ါ  ကေသဆိုင ်  

ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီသို  လည်ျေးက  ငျ်ေး သတ်မှတ်   ်မ  ျေး နငှ အ်ညီ ကလ   ်ထ ျေး မည်- 

( ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေး တည်ရှိ  ကေသအတွေငျ်ေးရှိ ပမိြု ွဲ့ ပပနငှ  ်က  ျေး ွေ တွေင-် 

(၁) အကဆ  ်အအ ု တည်ကဆ  ်ပ ငျ်ေး သို  မဟုတ် တိုျေး   ွဲ့ကဆ  ်လုပ်ပ ငျ်ေး၊ 



ယဉ်က  ျေးအကမွေအနစှ်ကေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေ 
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(၂) ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ်အအ ုမှတစပ်ါျေး အပ  ျေးအကဆ  ်အအ ု ို ပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး သို  မဟုတ် ယငျ်ေး၏ 

ဝငျ်ေးပ  နယ်နမိိတ် ို     ပ ငျ်ေး၊ ပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး သို  မဟုတ် တိုျေး   ွဲ့ ပ ငျ်ေး၊ 

(၃) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေး ို မထိ ိ ု်သည ် သ သန ိအကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ ပည က ျေး၊   နျ်ေးမ က ျေးဆိုင ်  

အကပ   အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး ပပြုပပငမ်ွေမ်ျေးမ ပ ငျ်ေး၊ အသစတ်ည်ကဆ  ်ပ ငျ်ေး၊ 

(၄) လမ်ျေးမ  ျေးတိုျေး   ွဲ့ ပ ငျ်ေး၊ ပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး၊ ဆိပ်  ကဘ တ တ ျေးမ  ျေး ပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး၊ 

(၅) က တွေငျ်ေး၊ က  န၊် က  ူျေး န၊် က ကလှ င ်န၊် ကမွေျေးပမ က ျေး နမ်  ျေး၊ ကမွေျေးပမ က ျေးပ  မ  ျေး၊ နစှရ်ှည်ပင ်

စို ်ပ ိြုျေးပ ငျ်ေးမ  ျေး ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ တိုျေး   ွဲ့ ပ ငျ်ေး၊ ပပြုပပငမ်ွေမ်ျေးမ ပ ငျ်ေး၊ 

(၆) လ ်မှုလုပ်ငနျ်ေးဆိုင ်  အလပ်ုရ ုမ  ျေး အသစတ်ည်ကဆ  ပ် ငျ်ေး၊ တိုျေး   ွဲ့ ပပြုပပငပ် ငျ်ေး၊ 

(၇) စျီေးပွေ ျေးက ျေးလုပ်ငနျ်ေးဆိုင ်  စ ျေးကသ  ်ဆိုငမ်  ျေး၊ အမှတ်တ ပစစည်ျေး အက  ငျ်ေးဆိုငမ်  ျေး၊   ီျေးသွေ ျေး လုပ်ငနျ်ေး 

ကဆ င ်ွေ ်မှုဆိုင ် မ  ျေး တည်ကဆ  ်ပ ငျ်ေး၊ တိုျေး   ွဲ့ ပပြုပပငပ် ငျ်ေး၊ 

(၈) ပပ နျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးဆိုင ်  အကဆ  ်အအ ုအသစ ်ကဆ  ်လပ်ုပ ငျ်ေး၊ တိုျေး   ွဲ့ ပပြုပပငပ် ငျ်ေး၊ 

(၉) မူလရှိပပီျေး ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧည ်ကဂဟ ၊ တည်ျေး ိ ုိပ်သ  သို  မဟုတ် အကသျေးစ ျေး၊ အလတ်စ ျေး၊ 

စ ်မှုလုပ်ငနျ်ေးအကဆ  ်အအ ု ို ပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး၊ 

(၁၀)  ဟတ်ယ ဉ်၊ လူစျီေးမီျေးပ ုျေးပ  မ  ျေး၊ အပ  ျေးစ ်တပ်၊ စ ်မ  ယ ဉ် ပ  သနျ်ေးပ ငျ်ေး။ 

( )    ျေး  ကေသတွေင-် 

(၁) လမ်ျေးက   ်လုပ်ပ ငျ်ေး၊ ဆိပ်  ကဘ တ တ ျေး၊ ယ ဉ် ပ်န ျေးစ နျ်ေး၊  ထ ျေးလမ်ျေး၊  ထ ျေးဘတူ ရ ု ၊ အ ျေး စ ျေးရ ု ၊ 

အ ျေး စ ျေး ွေငျ်ေးမ  ျေး၊ အကဆ  အ်အ ုနငှ  ်တ တ ျေးမ  ျေး အသစတ်ည်ကဆ  ်ပ ငျ်ေး သို  မဟုတ် ယငျ်ေးတို   ို တိုျေး   ွဲ့ ပ ငျ်ေး၊ 

(၂) ဆ ်သွေယ်က ျေးတ ဝါတိုငမ်  ျေး၊ ကပမကအ  ်လုပ်ငနျ်ေးမ  ျေး၊ ကပမကအ  ် ဓ တ်အ ျေးက ိြုျေးမ  ျေး၊ လ ပ်စစ ်

မဟ ဓ တ်အ ျေးလိုငျ်ေးမ  ျေး၊ ဓ တ်အ ျေး ွေ ရ ုမ  ျေး၊ ဓ တ်တိုငမ်  ျေး၊ ဓ တ်ကငွေွဲ့ ပို ်လိုငျ်ေးမ  ျေး တည်ကဆ   ်စို ်ထူပ ငျ်ေး၊ 

(၃)  ဟတ်ယ ဉ်၊ လူစျီေးမီျေးပ ုျေးပ  မ  ျေး၊ ကမ ငျ်ေးသမူ  ကလယ ဉ် ပ တ်သနျ်ေးပ  သနျ်ေးပ ငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေး ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

(၄) ဇ တ်ရ ု   သို  ကသ  က   ်ကပ က ျေးဆိုင ်  အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ တည်ျေး ိကု ျေး အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ န ျေးကနစ နျ်ေးမ  ျေး၊ 

ပမငျ်ေးစျီေးစ နျ်ေး ပပိြုင ်ွေငျ်ေးမ  ျေးနငှ  ်အကပ   အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး တည်ကဆ  ်ပ ငျ်ေး။ 

(ဂ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသတွေင-် 

(၁) လယ်ကပမ၊ ယ ကပမမ  ျေးအကပေါ်တွေင ်သဘ ဝပတ်ဝနျ်ေး  ငန်ငှ  ်ပတ်ဝနျ်ေး  ငပ်မင ်ွေငျ်ေး ို ထိ ိ ု် ကစကသ  

နစှရ်ှည်ပငမ်  ျေး စို ်ပ ိြုျေးပ ငျ်ေး၊ 

(၂) မူလကပမမ  ်န ှသွေငပ်ပင ်ို ပ  ်စျီေးကစနိငုသ်ည ် ကအ  ်ပါလုပ်ငနျ်ေးမ  ျေး ို ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး- 

(  ) က ွှ  ငပ် ငျ်ေး၊ သ ထုတ်ပ ငျ်ေး၊ က    ်ထုတ်ပ ငျ်ေး၊ အုတ် ုတ်ပ ငျ်ေး၊ အမှုိ ်မ  ျေးစုပ ုစွေန  ပ်စပ် ငျ်ေး၊ 

က ဆိုျေးထုတ်ပ ငျ်ေး၊ 

(  ) သဘ ဝ ုနျ်ေး မူမ  ျေးနငှ  ်ကတ င ်ုနျ်ေးမ  ျေး ပ ိြု   ်ပ ငျ်ေး၊ ကပမည ိပ ငျ်ေး၊ ကပမတူျေးပ ငျ်ေးနငှ  ်က စျီေးက လ  

ပိတ်ဆို  တ ျေးဆီျေးပ ငျ်ေး၊ 



ယဉ်က  ျေးအကမွေအနစှ်ကေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေ 
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(ဂဂ)  န၊် က   ငျ်ေး၊ ဆည်ကပမ ငျ်ေး၊ တ တမ ၊ လ ိြု၊   ိြုင မ်  ျေး ကပမ ို  ပ ငျ်ေး။ 

(၃) လ ်ရှိကပါ ်က   ်ကနသည ် ကေသမ ိြုျေး ငျ်ေး သဘ ဝသစ်ပငမ်  ျေး ို  တု်ထွေငပ် ငျ်ေး၊  ငတ်နျ်ေးမ  ျေး ို    ်ဆီျေးပ ငျ်ေး၊ 

ကေသမ ိြုျေး ငျ်ေးမဟုတ်ကသ  မ ိြုျေးစတိ်မ  ျေး၊ နစှရ်ှည်ပငမ်  ျေး စို ပ် ိြုျေးပ ငျ်ေး၊ 

(၄) ဝငျ်ေးပ  တစ ် ုအုတွေငျ်ေး  က   ်ကနသည ် ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ ကန  မ  ျေး၏ ပမင ်ွေငျ်ေး ို 

တမင ် ုျေး ွေယ်ပ ငျ်ေး၊ အလွေယ်တ ူဝငက်   ်သွေ ျေးလ   ည ်ရှုမ ကအ င ်ပိတ်ဆို  တ ျေးဆီျေးပ ငျ်ေး၊ ပ   တ်    ပ ငျ်ေး။ 

၂၂။ ( ) ပုေမ် ၂၁ အ  ကလ   ်ထ ျေး   ်နငှ  ်စပ်လ ဉ်ျေး၍- 

(၁) တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီသည် သတ်မှတ်   ်နငှ အ်ညီ   ်ကပါငျ်ေး ၆၀ အတွေငျ်ေး 

စစိစဆ် ုျေးပ တ် မည်။ 

(၂) ကေသဆိုင ်  ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီသည် သတ်မှတ်   ်နငှ အ်ညီ   ်ကပါငျ်ေး ၃၀ အတွေငျ်ေး စစိစ ်

ကဆ  ် ွေ ် မည်။ 

( ) တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီသည် ပုေမ် ွေ ( ) ၊ ပုေမ် ွေ ငယ် (၁) အ  စစိစပ်ပီျေး 

က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ်ထုတ်ကပျေးပ ငျ်ေး သို  မဟုတ်  ိငုလ် ုကသ  အက   ငျ်ေးပပ   ်ပ င  ်ပငငျ်ေးပယ်ပ ငျ်ေး ပပြုနိငုသ်ည်။ 

(ဂ) ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီသည် ပုေမ် ွေ  ( )၊ ပေုမ် ွေ ငယ် (၂) အ  စစိစပ်ပီျေး က ိြုတင ် ွေင ပ်ပြု   ် 

ထုတ်ကပျေးပ ငျ်ေး သို  မဟုတ်  ိငုလ် ုကသ  အက   ငျ်ေးပပ   ်ပ င  ်ပငငျ်ေးပယ်ပ ငျ်ေး ပပြုနိငုသ်ည်။ လိုအပ်ပါ  ဝနက် ီျေးဌ နသို   

သကဘ ထ ျေးမှတ်   ်ပ င  ်တငပ်ပနိငုသ်ည်။ 

၂၃။ ဝနက် ီျေးဌ နသည် ပုေမ် ၂၂၊ ပုေမ် ွေ  (ဂ) အ  တငပ်ပ   ် ို စစိစ၍် လိုအပ်ပါ  သ ်ဆိုင ်  အစိုျေး ဌ န၊ အ ွေ ွဲ့အစည်ျေးနငှ  ်

ည ိနှုငိျ်ေးကဆ င ်ွေ ်ပပီျေး- 

( ) က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ် ထုတ်ကပျေးသင က်   ငျ်ေး ကတွေွဲ့ ရှိလ င ်ကလ   ်ထ ျေးသအူ ျေး က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ် ထုတ်ကပျေး မည်။ 

( ) က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ် ထုတ်ကပျေး န ်မသင က်   ငျ်ေး ကတွေွဲ့ ရှိလ င ်ကလ   ်ထ ျေး   ် ို  ိငုလ် ုကသ  အက   ငျ်ေးပပ   ်ပ င  ်

ပငငျ်ေးပယ် မည်။ 

၂၄။ ( ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသတွေင ်ကအ  ်ပါလုပ်ငနျ်ေးတစ ်ပ် ပ် ို ကဆ င ်ွေ ်လိုသသူည် 

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေးအကပေါ် ထိ ိ ု်မှုမရှိက   ငျ်ေး က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ် ရိှ န ် မ္  အကမွေအနစှက်ေသ သို  မဟုတ် 

အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင ယ်ဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသအတွေငျ်ေးပ စပ်ါ  တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် 

ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီသို  လည်ျေးက  ငျ်ေး၊  မ္  အကမွေအနစှက်ေသ သို  မဟုတ် အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင  ်

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမှအပ   နယ်ဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသအတွေငျ်ေးပ စပ်ါ  ကေသဆိုင ်  

ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီသို  လည်ျေးက  ငျ်ေး သတ်မှတ်   ်မ  ျေးနငှ အ်ညီ ကလ   ်ထ ျေး မည်- 

(၁) ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ်အအ ု၏ မူလကရှျေးကဟ ငျ်ေး ပ ုသဏ္ဌ န ်ိုပ စက်စ၊ မူလကရှျေးကဟ ငျ်ေးလ ်   ို ပ စက်စ 

ကပပ ငျ်ေးလ ပ ငျ်ေးမရှိကစဘ  ပပြုပပငထ်ိနျ်ေးသမိ်ျေးမှုလုပ်ငနျ်ေး ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး သို  မဟုတ် ယငျ်ေး၏ ဝငျ်ေးပ  နယ်နမိိတ် ို 

ပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး၊ တိုျေး   ွဲ့ ပ ငျ်ေး၊ 

(၂) ကရှျေးကဟ ငျ်ေးသကုတသနဆိုင ်  တူျေးက  ်မှုလုပ်ငနျ်ေး ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 
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(၃) ပပတို ်မ  ျေး တည်ကဆ  ်ပ ငျ်ေး၊  ွေင လ်ှစပ် ငျ်ေး၊ 

(၄) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်   ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး လုပ်ငနျ်ေး ပ်မ  ျေးအတွေ ် မပ စမ်ကနလိုအပ်ကသ  

အကဆ  ်အအ ု၊ လူအမ  ျေးသ ျုေး အကပ    အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး ကဆ  ်လုပ်ပ ငျ်ေး။ 

( ) တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သို  မဟုတ် ကေသဆိုင ်  ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီသည် 

ယငျ်ေးတို  ၏ သကဘ ထ ျေးမှတ်   ်နငှ အ်တူ ဝနက် ီျေးဌ နသို   ဆ ်လ ်တငပ်ပ မည်။ 

၂၅။ ဝနက် ီျေးဌ နသည် ပုေမ် ၂၄ အ  ကလ   ထ် ျေး   ် ို ဦျေးစျီေးဌ နအ ျေး စစိစက်စပ ငျ်ေး၊ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ် 

ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သို  မဟုတ် ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီထ  သကဘ ထ ျေးပပန ်  ျေးပ ငျ်ေးမ  ျေး 

ပပြုလုပ် မည်။ 

၂၆။ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သို  မဟုတ် ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီသည် 

ပုေမ် ၂၄၊ ပုေမ် ွေ  ( ) ပါလပ်ုငနျ်ေးမ  ျေးနငှ  ်စပ်လ ဉ်ျေး၍ ဝနက် ီျေးဌ န၏ သကဘ ထ ျေး ပပန ်  ျေး   ်အ - 

( ) က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ် ထုတ်ကပျေးသင က်   ငျ်ေး ကတွေွဲ့ ရှိလ င ်ကလ   ်ထ ျေးသအူ ျေး က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ် ထုတ်ကပျေး မည်။ 

( ) က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ် ထုတ်ကပျေး နမ်သင က်   ငျ်ေး ကတွေွဲ့ ရှိလ င ်ကလ   ်ထ ျေး   ် ို  ိငုလ် ုကသ  အက   ငျ်ေးပပ   ်ပ င  ်

ပငငျ်ေးပယ် မည်။ 

၂၇။ ဝနက် ီျေးဌ နသည်- 

( ) တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သို  မဟုတ် ကေသဆိုင ်  ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီနငှ  ်

ဝနက် ီျေးဌ နတို   သကဘ ထ ျေး ွေ လွေ လ င ်ဝနက် ီျေးဌ န၊ ဦျေးစျီေးဌ နနငှ  ်သ ်ဆိုင ်  က  ်မတီတို  မ ှ

 ိုယ်စ ျေးလှယ်မ  ျေးပါဝငက်သ  အစည်ျေးအကဝျေးက ေါ်ယူ  ငျ်ေးပ၍ ည ိနှုငိျ်ေးကဆွေျေးကနွေျေးပပီျေး ဆ ုျေးပ တ် မည်။ 

( ) လိုအပ်ပါ  ည ိနှုငိျ်ေးကဆွေျေးကနွေျေး   ် ို အစည်ျေးအကဝျေးမှတတ်မ်ျေးနငှ အ်တူ အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင က်  ်မတီသို   တငပ်ပ၍ 

အတည်ပပြုဆ ုျေးပ တ်   ်  ယူ မည်။ 

၂၈။ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သို  မဟုတ် ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီသည် 

ပုေမ် ၂၂၊ ပုေမ် ွေ  ( )၊ (ဂ) နငှ  ်ပုေမ် ၂၆၊ ပုေမ် ွေ  ( ) တို  အ  က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ်ကပျေး န ်ပငငျ်ေးပယ်က   ငျ်ေးဆ ုျေးပ တ်လ င ်

မည်သည ်အက   ငျ်ေးက   င  ်ပငငျ်ေးပယ်က   ငျ်ေး ကလ   ်ထ ျေးသထူ  အက   ငျ်ေး   ျေး မည်။ 

၂၉။ ဝနက် ီျေးဌ န  သကဘ ထ ျေးပပန ်  ျေး  တွေငလ်ည်ျေးက  ငျ်ေး၊ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ် 

ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီနငှ  ်ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီမ  ျေးသည် ပုေမ် ၂၂ နငှ  ်၂၆ တို  အ  

က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ်ကပျေး န ်စစိစ ် တွေငလ်ည်ျေးက  ငျ်ေး ကအ  ်ပါအ   ်မ  ျေး ို အကပ   ၍ စစိစ ်မည်- 

( )  မ္  အကမွေအနစှက်ေသနငှ  ်အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင  ်ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေးအတွေ ်  မ္  အကမွေအနစှ ်

စ နှုနျ်ေးသတ်မှတ်   ်မ  ျေး၊ စမီ  န   ်ွေ က ျေးအစအီစဉ်မ  ျေးနငှ  ်ညီညွေတ်မှု ရိှ မရှိ၊ 

( ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှအ် ငျ်ေးအ  ငျ်ေးနငှ  ်ကဂဟစနစ ်ို ထိ ိ ု်ပ  ်ယွေငျ်ေးကစနိငုပ် ငျ်ေး ရိှ မရှိ၊ 

(ဂ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသ၏ ပမင ်ွေငျ်ေး ို ထိ ိ ု်ပ  ်စျီေးကစနိငုပ် ငျ်ေး ရိှ မရှိ၊ 

(ဃ) ပတ်ဝနျ်ေး  ငသ်ဘ ဝပမင ်ွေငျ်ေး ို အဟန  အ်တ ျေး၊ အကန ှင အ်ယှ ် ပ စန်ိငုပ် ငျ်ေး ရိှ မရှိ၊ 
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(င) ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ်အအ ု သို  မဟုတ် ကရှျေးကဟ ငျ်ေးကန  နငှ  ်လွေတ် ငျ်ေးပ ငျ်ေး ရိှ မရှိ၊ 

(စ) ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ်အအ ု၏ ထည်ဝါ န  ည် ျေးမှု ိ ုထိ ိ ု်ကစနိငုပ် ငျ်ေး ရိှ မရှိ၊ 

(ဆ) ကပမကပေါ်ကပမကအ  ်၊ က ကပေါ်က ကအ  ်ရှိ ကရှျေးကဟ ငျ်ေးယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေး ို ထိ ိ ု် ပ  ်စျီေး ကစနိငုပ် ငျ်ေး ရိှ 

မရှိ၊ 

(ဇ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေး၏ လ ုပ  ြုမှု ို ထိ ိ ု်ကစနိငုပ် ငျ်ေး ရိှ မရှိ၊ 

(ဈ) ပတ်ဝနျ်ေး  င ်ို ညစည်မ်ျေးမှုပ စက်စနိငုပ် ငျ်ေး ရိှ မရှိ၊ 

(ည) ဤဥပကေအ  ထုတ်ပပနထ် ျေးကသ  နည်ျေးဥပကေ၊ စည်ျေးမ ဉ်ျေးနငှ  ်စည်ျေး မ်ျေးမ  ျေး၊ အမိန  က်   ်ပင စ ၊ အမိန  ၊် 

ညွှန ်  ျေး   ်နငှ  ်လုပ်ထ ုျေးလုပ်နည်ျေးမ  ျေးနငှ  ် ို ည်ီမှုရှိ မရှိ။ 

၃၀။ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီနငှ  ်ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေးသည် ပုေ ်၂၁ 

နငှ  ်ပုေမ် ၂၄၊ ပုေမ် ွေ  ( ) တို  ပါ က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ် ကလ   ်ထ ျေးကသ   ိစစမ  ျေး အ ျေးလ ုျေးနငှ စ်ပ်လ ဉ်ျေး၍ 

အကမွေအနစှထ်ိ ိ ု်နိငုမ်ှု ဆနျ်ေးစစ ်  ် ကဆ င ်ွေ ် နန်ငှ  ် ွေင ပ်ပြုပပီျေး  ိစစမ  ျေးတွေင ်သတ်မှတ်စည်ျေး မ်ျေး   ်မ  ျေး လို ်န မှု 

ရိှ မရှိ ို ဦျေးစျီေးဌ န  ကစ င  ် ည ်၍ ပပနလ်ည ်တငပ်ပ နည်ွှန ်  ျေး မည်။ လို ်န မှုမရှပိါ   ွေင ပ်ပြုမိန   ်ို 

ပယ်   ် မည်။ 

 

အခန်ျေး (၁၀) 

တ ျေးပမစခ်  မ်  ျေး 

၃၁။ မည်သမူ  ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေး တည်ရှိ  ကေသအတွေငျ်ေးရှိ ပမိြု ွဲ့ ပပနငှ  ်က  ျေး ွေ တွေင ်ကအ  ်ပါ  ိစစ ပ်မ  ျေး ို 

တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သို  မဟုတ် ကေသဆိုင ်  ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ၏ 

က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ်မ ဘ  မပပြုလုပ် - 

( ) အကဆ  ်အအ ု တည်ကဆ  ်ပ ငျ်ေး သို  မဟုတ် တိုျေး   ွဲ့ကဆ  ်လုပ်ပ ငျ်ေး၊ 

( ) ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ်အအ ုမှတစပ်ါျေး အပ  ျေးအကဆ  အ်အ ု ို ပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး သို  မဟုတ် ယငျ်ေး၏ ဝငျ်ေးပ  နယ်နမိိတ် ို 

    ပ ငျ်ေး၊ ပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး သို  မဟုတ် တိုျေး   ွဲ့ ပ ငျ်ေး၊ 

(ဂ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေး ို မထိ ိ ု်သည ် သ သန ိအကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ ပည က ျေး၊   နျ်ေးမ က ျေးဆိုင ်  

အကပ   အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး ပပြုပပငမ်ွေမ်ျေးမ ပ ငျ်ေး၊ အသစတ်ည်ကဆ  ်ပ ငျ်ေး၊ 

(ဃ) လမ်ျေးမ  ျေးတိုျေး   ွဲ့ ပ ငျ်ေး၊ ပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး၊ ဆိပ်  ကဘ တ တ ျေးမ  ျေးပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး၊ 

(င) က တွေငျ်ေး၊ က  န၊် က  ူျေး န၊် က ကလှ င ်န၊် ကမွေျေးပမ က ျေး နမ်  ျေး၊ ကမွေျေးပမ က ျေးပ  မ  ျေး၊ နစှရ်ှည်ပင ်စို ပ် ိြုျေးပ ငျ်ေးမ  ျေး 

ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ တိုျေး   ွဲ့ ပ ငျ်ေး၊ ပပြုပပငမ်ွေမ်ျေးမ ပ ငျ်ေး၊ 

(စ) လ ်မှုလုပ်ငနျ်ေးဆိုင ်  အလပ်ုရ ုမ  ျေး အသစတ်ည်ကဆ  ပ် ငျ်ေး၊ တိုျေး   ွဲ့ ပပြုပပငပ် ငျ်ေး၊ 

(ဆ) စျီေးပွေ ျေးက ျေးလုပ်ငနျ်ေးဆိုင ်  စ ျေးကသ  ်ဆိုငမ်  ျေး၊ အမှတတ် ပစစည်ျေးအက  ငျ်ေးဆိုငမ်  ျေး၊   ီျေးသွေ ျေး လုပ်ငနျ်ေး 

ကဆ င ်ွေ ်မှုဆိုင ် မ  ျေး တည်ကဆ  ်ပ ငျ်ေး၊ တိုျေး   ွဲ့ ပပြုပပငပ် ငျ်ေး၊ 
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(ဇ) ပပ နျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးဆိုင ်  အကဆ  ်အအ ုအသစက်ဆ  ်လပ်ုပ ငျ်ေး၊ တိုျေး   ွဲ့ ပပြုပပငပ် ငျ်ေး၊ 

(ဈ) မူလရှိပပီျေးဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧည ်ကဂဟ ၊ တည်ျေး ိ ုိပ်သ  သို  မဟုတ် အကသျေးစ ျေး၊ အလတ်စ ျေး၊ စ ်မှုလုပ်ငနျ်ေး 

အကဆ  ်အအ ု ို ပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး၊ 

(ည)  ဟတ်ယ ဉ်၊ လူစျီေးမီျေးပ ုျေးပ  မ  ျေး၊ အပ  ျေးစ ်တပ်၊ စ မ်  ယ ဉ် ပ  သနျ်ေးပ ငျ်ေး။ 

၃၂။ မည်သမူ     ျေး  ကေသတွေင ်ကအ  ်ပါ ိစစ ပ်မ  ျေး ိ ုတိငုျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ 

သို  မဟုတ် ကေသဆိုင ်  ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ၏ က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ်မ ဘ  မပပြုလုပ် - 

( ) လမ်ျေးက   ်လုပ်ပ ငျ်ေး၊ ဆိပ်  ကဘ တ တ ျေး၊ ယ ဉ် ပ်န ျေးစ နျ်ေး၊  ထ ျေးလမ်ျေး၊  ထ ျေးဘတူ ရ ု ၊ အ ျေး စ ျေးရ ု ၊ 

အ ျေး စ ျေး ွေငျ်ေးမ  ျေး၊ အကဆ  အ်အ ုနငှ  ်တ တ ျေးမ  ျေး အသစတ်ည်ကဆ  ်ပ ငျ်ေး သို  မဟုတ် ယငျ်ေးတို   ို တိုျေး   ွဲ့ ပ ငျ်ေး၊ 

( ) ဆ ်သွေယ်က ျေးတ ဝါတိုငမ်  ျေး၊ ကပမကအ  ်လုပ်ငနျ်ေးမ  ျေး၊ ကပမကအ  ် ဓ တ်အ ျေးက ိြုျေးမ  ျေး၊ လ ပ်စစ ်

မဟ ဓ တ်အ ျေးလိုငျ်ေးမ  ျေး၊ ဓ တ်အ ျေး ွေ ရ ုမ  ျေး၊ ဓ တ်တိုငမ်  ျေး၊ ဓ တ်ကငွေွဲ့ ပို ်လိုငျ်ေးမ  ျေး တည်ကဆ   ်စို ်ထူပ ငျ်ေး၊ 

(ဂ)  ဟတ်ယ ဉ်၊ လူစျီေးမီျေးပ ုျေးပ  မ  ျေး၊ ကမ ငျ်ေးသမူ  ကလယ ဉ်ပ တ်သနျ်ေးပ  သနျ်ေးပ ငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

(ဃ) ဇ တ်ရ ု   သို  ကသ  က   ်ကပ က ျေးဆိုင ်  အကဆ  ်အအ မု  ျေး၊ တည်ျေး ိကု ျေးအကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ န ျေးကနစ နျ်ေးမ  ျေး၊ 

ပမငျ်ေးစျီေးစ နျ်ေး ပပိြုင ်ွေငျ်ေးမ  ျေးနငှ  ်အကပ   အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး တည်ကဆ  ်ပ ငျ်ေး။ 

၃၃။ မည်သမူ  ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသတွေင ်ကအ  ်ပါလုပ်ငနျ်ေးတစ ်ပ် ပ် ို တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် 

ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သို  မဟုတ် ကေသဆိုင ်  ထနိျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ၏ က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ်မ ရိှဘ  

မပပြုလုပ် - 

( ) ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ်အအ ု၏ မူလကရှျေးကဟ ငျ်ေး ပ ုသဏ္ဌ န ်ိုပ စက်စ၊ မူလကရှျေးကဟ ငျ်ေးလ ်   ို ပ စက်စ 

ကပပ ငျ်ေးလ ပ ငျ်ေးမရှိကစဘ  ပပြုပပငထ်ိနျ်ေးသမိ်ျေးမှုလုပ်ငနျ်ေး ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး သို  မဟုတ် ယငျ်ေး၏ဝငျ်ေးပ   

နယ်နမိိတ် ိုပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး၊ တိုျေး   ွဲ့ ပ ငျ်ေး၊ 

( ) ကရှျေးကဟ ငျ်ေးသကုတသနဆိုင ်  တူျေးက  ်မှုလုပ်ငနျ်ေးကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး၊ 

(ဂ) ပပတို ်မ  ျေးတည်ကဆ  ်ပ ငျ်ေး၊  ွေင လ်ှစပ် ငျ်ေး၊ 

(ဃ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်   ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး လုပ်ငနျ်ေး ပ်မ  ျေးအတွေ ် မပ စမ်ကနလိုအပ်ကသ  အကဆ  ်အအ ု၊ 

လူအမ  ျေးသ ျုေးအကပ   အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး ကဆ  ်လုပ်ပ ငျ်ေး။ 

၃၄။ မည်သမူ  ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသတွေင ်ဤဥပကေအ ထုတ်ကပျေးသည ် တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် 

ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သို  မဟုတ် ကေသဆိုင ်  ထနိျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ၏ က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ် မ ရှိဘ  

ကအ  ်ပါပပြုလုပ်မှု တစ ် ုမုပပြုလုပ် - 

( ) မူလရှိပပီျေး ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧည ်ကဂဟ ၊ တည်ျေး ိ ုိပ်သ  သို  မဟုတ် စ ်မှုလုပ်ငနျ်ေး အကဆ  ်အအ ု ို ပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး၊ 

( ) လယ်ကပမ၊ ယ ကပမမ  ျေးကပေါ်တွေင ်သဘ ဝပတ်ဝနျ်ေး  ငန်ငှ  ်ပတ်ဝနျ်ေး  ငပ်မင ်ွေငျ်ေး ို ထိ ိ ု်ကစကသ  နစှရ်ှည်ပငမ်  ျေး 

စို ်ပ ိြုျေးပ ငျ်ေး၊ 

(ဂ) မူလကပမမ  ်န ှသွေငပ်ပင ်ို ပ  ်စျီေးကစနိငုသ်ည ် ကအ  ်ပါလုပ်ငနျ်ေးမ  ျေး ို ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး- 
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(၁) က ွှ  ငပ် ငျ်ေး၊ သ ထုတ်ပ ငျ်ေး၊ က    ်ထုတ်ပ ငျ်ေး၊ အုတ် ုတ်ပ ငျ်ေး၊ အမှုိ ်မ  ျေးစုပ ုစွေန  ပ်စပ် ငျ်ေး၊ က ဆိုျေးထုတ်ပ ငျ်ေး၊ 

(၂) သဘ ဝ ုနျ်ေး မူမ  ျေးနငှ  ်ကတ င ်ုနျ်ေးမ  ျေး ပ ိြု   ်ပ ငျ်ေး၊ ကပမည ိပ ငျ်ေး၊ ကပမတူျေးပ ငျ်ေး နငှ  ်က စျီေးက လ  

ပိတ်ဆို  တ ျေးဆီျေးပ ငျ်ေး၊ 

(၃)  န၊် က   ငျ်ေး၊ ဆည်ကပမ ငျ်ေး၊ တ တမ ၊ လ ိြု၊   ိြုင မ်  ျေး ကပမ ို  ပ ငျ်ေး။ 

(ဃ) လ ်ရှိကပါ ်က   ်ကနသည ် ကေသမ ိြုျေး ငျ်ေး သဘ ဝသစပ်ငမ်  ျေး ို  တု်ထွေငပ် ငျ်ေး၊  ငတ်နျ်ေးမ  ျေး ို    ်ဆီျေးပ ငျ်ေး၊ 

ကေသမ ိြုျေး ငျ်ေးမဟုတ်ကသ  မ ိြုျေးစတိ်မ  ျေး၊ နစှရ်ှည်ပငမ်  ျေး စို ပ် ိြုျေးပ ငျ်ေး၊ 

(င) ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ်အအ ုမ  ျေးနငှ  ်ပ ဝဏမ်  ျေးအတွေငျ်ေး တိ စဆ နမ်  ျေး လွှတ်က   ငျ်ေးပ ငျ်ေး၊ 

(စ) ဝငျ်ေးပ  တစ ် ုအုတွေငျ်ေး   က   ်ကနသည ် ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ ကန  မ  ျေး၏ပမင ်ွေငျ်ေး ို 

တမင ် ုျေး ွေယ်ပ ငျ်ေး၊ အလွေယ်တ ူဝငက်   ်သွေ ျေးလ    ည ်ရှုမ ကအ င ်ပိတ်ဆို  တ ျေးဆီျေးပ ငျ်ေး၊ ပ   တ်    ပ ငျ်ေး။ 

၃၅။ မည်သမူ  တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သို  မဟုတ် ကေသဆိုင ်  

ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ၏ က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ်မ ရိှဘ  ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသတွေင ်ကအ  ်ပါ 

တစ ် ု ုိုမပပြုလုပ် - 

( ) ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ်အအ ု ိုပ စက်စ၊ အကဆ  ်အအ ၏ု တစစ်တိ်တစက်ေသ ိုပ စက်စ    ်ဆီျေးပ ငျ်ေး၊ 

( ) ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအကဆ  ်အအ ု၏ မူလကရှျေးကဟ ငျ်ေးပ ုသဏ္ဌ န ်ိုပ စက်စ၊ မူလကရှျေးကဟ ငျ်ေးလ ်   ိုပ စက်စ၊ 

မူလကရှျေးကဟ ငျ်ေးအမည် ိုပ စက်စ ကပပ ငျ်ေးလ ကစ န ်တမငပ်ပြုလုပ်ပ ငျ်ေး၊ 

(ဂ) ကရှျေးကဟ ငျ်ေးဝတထ ြုပစစည်ျေးရှ က ွေ န ်တူျေးက  ်ပ ငျ်ေး၊ 

(ဃ) က န ၊ သဘ ဝဓ တ်ကငွေွဲ့၊ က    ်မ  ် တန  သို  မဟုတ် ဓ တ်သတထ ြုရှ က ွေ န ်တူျေးက  ်ပ ငျ်ေး။ 

၃၆။ မည်သမူ  တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သို  မဟုတ် ကေသဆိုင ်  

ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ၏ က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ်မ ရိှဘ  ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသအတွေငျ်ေးရှိ သတ်မှတ်သည ် 

နယ်နမိိတ်တွေင ်ထွေနယ် ်စို ပ် ိြုျေးပ ငျ်ေး သို  မဟုတ် ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်ို ထိ ိ ု်ကစ န ်ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေးမပပြု ။ 

 

အခန်ျေး (၁၁) 

ပပစမ်ှုနငှ  ်ပပစေ်ဏ်မ  ျေး 

၃၇။ မည်သမူဆို ပုေမ် ၃၁ သို  မဟုတ် ပုေမ် ၃၃ ပါတ ျေးပမစ ်  တ်စ ်ပ် ပ် ို က   ်   ်   ျေးလွေနက်   ငျ်ေး 

ပပစမ်ှုထငရ်ှ ျေးစ ီငပ် ငျ်ေး   လ င ်ထိုသ ူို အနည်ျေးဆ ုျေးတစန်စှမ် ှအမ  ျေးဆ ုျေးသ ျုေးနစှအ်ထ ိကထ ငေ်ဏ ်  မှတ် မည ်အပပင ်

အနည်ျေးဆ ုျေး  ပ်တစဆ်ယ်သနိျ်ေးမ ှအမ  ျေးဆ ုျေး   ပ်သနိျ်ေး ၅၀ အထိ ကငွေေဏလ်ည်ျေး   မှတ်နိငုသ်ည်။ 

၃၈။ မည်သမူဆိ ုပုေမ် ၃၂ သို  မဟုတ် ပေုမ် ၃၆ ပါတ ျေးပမစ ်  ်တစ ်ပ် ပ် ို က   ်   ်   ျေးလွေနက်   ငျ်ေး 

ပပစမ်ှုထငရ်ှ ျေးစ ီငပ် ငျ်ေး   လ င ်ထိုသ ူို အနည်ျေးဆ ုျေးကပ   ်လမှ အမ  ျေးဆ ုျေးတစန်စှအ်ထ ိကထ ငေ်ဏ ်  မှတ် မည ်အပပင ်

အနည်ျေးဆ ုျေး  ပ် တစဆ်ယ်သနိျ်ေးမှ အမ  ျေးဆ ုျေး   ပ်သနိျ်ေး ၃၀ အထိ ကငွေေဏလ်ည်ျေး   မှတ်နိငုသ်ည်။ 



ယဉ်က  ျေးအကမွေအနစှ်ကေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေ 

Page 17 of 20 

၃၉။ မည်သမူဆိ ုပုေမ် ၃၄ ပါတ ျေးပမစ ်  ် တစ ်ပ် ပ် ိ ုက   ်   ်   ျေးလွေနက်   ငျ်ေး ပပစမ်ှုထငရ်ှ ျေး စ ီငပ် ငျ်ေး   လ င ်

ထိုသ ူို တစန်စှထ်ိကထ ငေ်ဏပ် စက်စ၊   ပ်သနိျ်ေး ၃၀ အထိကငွေေဏပ် စက်စ၊ ေဏန်စှ ်ပ်လ ုျေးပ စက်စ   မှတ်နိငုသ်ည်။ 

၄၀။ မည်သမူဆိ ုပုေမ် ၃၅ ပါတ ျေးပမစ ်  ် တစ ်ပ် ပ် ို က   ်   ်   ျေးလွေနက်   ငျ်ေး ပပစမ်ှုထငရ်ှ ျေး စ ီငပ် ငျ်ေး   လ င ်

ထိုသ ူို အနည်ျေးဆ ုျေး သ ျုေးနစှမ်ှ အမ  ျေးဆ ုျေးငါျေးနစှအ်ထ ိကထ ငေ်ဏ ် မှတ် မည ်အပပင ်အနည်ျေးဆ ုျေး   ပ်တစဆ်ယ်သနိျ်ေးမှ 

အမ  ျေးဆ ုျေး  ပ်သနိျ်ေး ၅၀ အထိကငွေေဏလ်ည်ျေး   မှတ်နိငုသ်ည်။ 

၄၁။ မည်သမူဆို ဤဥပကေပါ ပပစမ်ှုတစ ်ပ် ပ်အ  ပပစမ်ှုထငရ်ှ ျေး စ ီငပ် ငျ်ေး   လ င ်တ  ျေးရ ု ျေးသည် ထိုသ ူို 

ကအ  ်ပါအမိန  တ်စ ် ု ုို ဤဥပကေအ  ထတု်ပပနသ်ည ် နညျ်ေးဥပကေပ င  ်သတ်မှတ်ထ ျေးသည ်  လအတွေငျ်ေး 

ကဆ င ်ွေ ် န ်အမိန   ် မှတ် မည်- 

( ) တည်ကဆ  ်ထ ျေးသည ်အကဆ  ်အအ ု ို    ်သမိ်ျေးကစပ ငျ်ေး၊ 

( ) တိုျေး   ွဲ့ထ ျေးသည ် အကဆ  ်အအ ု သို  မဟုတ် ဝငျ်ေးပ  နယ်နမိိတ် ို မူလအတိုငျ်ေး ပပနလ်ည်ပပငဆ်ငက်စပ ငျ်ေး၊ 

(ဂ) ပ ုသဏ္ဌ နက်ပပ ငျ်ေးလ ပပငဆ်ငထ် ျေးသည ် အကဆ  ်အအ ု သို  မဟုတ် ကပမ ို မူလပ ုသဏ္ဌ နအ်တိုငျ်ေး 

ပပနလ်ည်ပပငဆ်ငက်စပ ငျ်ေး၊ 

(ဃ) သ ်ကသ  ပစစည်ျေးမ  ျေး ို ပပည်သူ  ဘဏ္ဍ အပ စသ်မိ်ျေးဆည်ျေးပ ငျ်ေး။ 

၄၂။ မည်သမူဆိ ုပုေမ် ၄၁ အ    မှတ်သည ်အမိန   ်ို သတ်မှတ ် လအတွေငျ်ေး လို ်န ကဆ င ်ွေ ် မည် ပ စပ်ပီျေး 

သတ်မှတ်  လအတွေငျ်ေး လို ်န ကဆ င ်ွေ ် န ်ပ  ် ွေ ်ပါ  ထိုသ ူို ပ  ် ွေ ်သည ် ကန    ် အသျီေးသျီေးအတွေ ် 

တစက်န  လ င ်ကငွေေဏ ်အနည်ျေးဆ ုျေး  ပ် တစသ်နိျ်ေးကပျေးကဆ ငက်စ မည်။ 

 

အခန်ျေး (၁၂) 

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှစ်မံီခန  ်ခွေွဲမှု  န်ပုံကငွေထကူထ ငပ်ခငျ်ေး၊ ထန်ိျေးသမ်ိျေးပခငျ်ေးနငှ  ်စမံီခန  ်ခွေွဲပခငျ်ေး 

၄၃။ ဝနက် ီျေးဌ နသည် ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးလုပ်ငနျ်ေးမ  ျေး ို ထိက   ် ကအ ငပ်မငစ်ွေ  

အက  ငအ်ထည်က  ် ကဆ င ်ွေ ်နိငုက် ျေးအတွေ ် အစိုျေး အ ွေ ွဲ့၏ သကဘ တူညီ   ်အ   နပ် ုကငွေတစ ်ပ် ို 

ကအ  ်ပါ ကငွေမ  ျေးပ င  ်ထူကထ ငထ် ျေးရှိ မည်- 

( ) ပပည်တွေငျ်ေး၊ ပပည်ပ အစိုျေး ၊ အ ွေ ွဲ့အစည်ျေးမ  ျေးနငှ  ်ကစတန ရငှမ်  ျေး၏ လ ေါနျ်ေးကငွေမ  ျေး၊ 

( ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေးတွေင ်က   ်  သည ် အ က  ျေးကငွေနငှ ဝ်ငက်  ျေးမ  ျေးအကပေါ်    ိငုန် ှုနျ်ေး အ  ိြုျေးအစ ျေး 

သတ်မှတ်   ်အ   ရှိသည ် ကငွေက  ျေးမ  ျေး၊ 

(ဂ) ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေး  က   ်   ရှိသည ် ေဏက်  ျေးကငွေမ  ျေး၊ 

(ဃ)  နပ် ုကငွေမှ ရှိသည ် တ  ျေးဝငတ်ိုျေးပွေ ျေးကငွေမ  ျေး။ 

၄၄။ ဝနက် ီျေးဌ နသည်  နပ် ုကငွေထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးနငှ  ်စမီ  န   ်ွေ က ျေးတို  အတွေ ် တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် 

ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီနငှ  ်ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီမ  ျေးမှ  ိုယ်စ ျေးလှယ်မ  ျေးနငှ  ်

သင က်လ  ်သမူ  ျေးပါဝငသ်ည ်  နပ် ုကငွေထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးနငှ  ်စမီ  န   ်ွေ က ျေးအ ွေ ွဲ့ ို  ွေ ွဲ့စည်ျေး မည်။ 



ယဉ်က  ျေးအကမွေအနစှ်ကေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေ 
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၄၅။ ပုေမ် ၄၄ အ   ွေ ွဲ့စည်ျေးသည  ် နပ် ုကငွေ ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးနငှ  ်စမီ  န   ်ွေ က ျေးအ ွေ ွဲ့သည်- 

( )  နပ် ုကငွေမှ သင က်လ  ်သည ်ကထ  ်ပ  ကငွေမ  ျေး ို သ ်ဆိုင ် တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ ်ပပည်နယ် 

ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီနငှ  ်ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေးသို    ွေ ကဝကပျေးနိငုသ်ည်။ 

( )  နပ် ုကငွေ ို ဘဏ္ဍ က ျေးစည်ျေးမ ဉ်ျေးမ  ျေးနငှ အ်ညီ ထိနျ်ေးသမိ်ျေးပ ငျ်ေး၊ စမီ  န   ်ွေ ပ ငျ်ေးနငှ  ်သ ျုေးစွေ ပ ငျ်ေးတို   ပပြု မည်။ 

(ဂ) မိမိ၏ ကငွေသ ျုေးကငွေမ  ျေး ို ပပည်ကထ ငစ်ုစ  ငျ်ေးစစ ် ြုပ်ရ ု ျေး၏ စစက်ဆျေးမှု   ယူ မည။် 

(ဃ) နစှစ်ဉ်ဘဏ္ဍ က ျေးရှငျ်ေးတမ်ျေးနငှ  ်အ အသ ျုေးကငွေစ  ငျ်ေး ရှငျ်ေးတမ်ျေးမ  ျေးပပြုစု၍ ဝနက် ီျေးဌ နသို  တငပ်ပ မည်။ 

 

အခန်ျေး (၁၃) 

အကထွေကထွေ 

၄၆။ နိငုင် ကတ ်၏ အ  ိြုျေးစျီေးပွေ ျေးအလို  င ှ က န ၊ သဘ ဝဓ တက်ငွေွဲ့၊ က    ်မ  ် တန  သို  မဟုတ် ဓ တ်သတထ ြု 

တူျေးက  ်ပ ငျ်ေးနငှ စ်ပ်လ ဉ်ျေး၍- 

( )  မ္  အကမွေအနစှအ်ပ စ ်သတ်မှတ်ထ ျေးသည ် ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသနငှ  ်အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင  ်

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေးတွေင ်ကဆ င ်ွေ ်ပ ငျ်ေး ို တ ျေးပမစသ်ည်။ 

( ) ပုေမ် ွေ  ( ) ပါယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်ကေသမ  ျေးမှတစပ်ါျေး အပ  ျေးယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေးတွေင ်အစိုျေး အ ွေ ွဲ့၏ 

 ွေင ပ်ပြု   ်ပ င  ်ကဆ င ်ွေ ်နိငုသ်ည်။ 

(ဂ) ပုေမ် ွေ  ( ) အ  ကဆ င ်ွေ ်  တွေင ်ထိ ိ ု်ပ  ်စျီေးနိငုသ်ည ် ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေး ိုလည်ျေး 

နိငုင် တ  လုပ်ထ ုျေးလုပ်နည်ျေး သတ်မှတ်   ်မ  ျေးနငှ အ်ည ီကပပ ငျ်ေးကရွှွဲ့အစ ျေးထိုျေး ထိနျ်ေးသမိ်ျေး၍ ကဆ င ်ွေ ် မည။် 

၄၇။ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီနငှ  ်ကေသဆိုင ်  ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေးသည ်

ကအ  ်ပါ ိစစ ပ်မ  ျေးအတွေ ် ဝနက် ီျေးဌ န၏ သကဘ တူညီ   ်ပ င  ်ကဆ င ်ွေ ် မည်- 

( ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေးတွေင ်အ က  ျေးကငွေက   ်  ပ ငျ်ေးနငှ  ်ဝငက်  ျေးသတ်မှတ်က   ်  ပ ငျ်ေး၊ 

( ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်ို ထိ ိ ု်ကစမည ်ကဆ င ်ွေ ်မှုမ  ျေး၊ ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှထ်ိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး အတွေ ် 

ေဏက်  ျေးကငွေ သတ်မှတ်ပ ငျ်ေးနငှ  ်က   ်  ပ ငျ်ေး။ 

၄၈။ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သို  မဟုတ် ကေသဆိုင ်  ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီသည် 

က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ်ပါ ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှ ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး စည်ျေး မ်ျေး   ် တစ ်ပ် ပ် ိ ုလို ်န ပ ငျ်ေးမရှိက   ငျ်ေး 

စစက်ဆျေးကတွေွဲ့ ရှိလ ငလ်ည်ျေးက  ငျ်ေး၊ ဝနက် ီျေးဌ န သို  မဟုတ် ဦျေးစျီေးဌ န သို  မဟုတ် တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် 

ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သို  မဟုတ် ကေသဆိုင ်  ထနိျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီမ  ျေး  ထုတ်ပပနက်သ  

စည်ျေး မ်ျေး   ်၊ အမိန  က်   ်ပင စ ၊ အမိန  န်ငှ  ်ညွှန ်  ျေး   ်မ  ျေး ို လို ်န  န ်ပ  ် ွေ ်လ ငက်သ ်လည်ျေးက  ငျ်ေး 

ထိုသ ူို ကအ  ်ပါစမီ  န   ်ွေ က ျေး ဆိုင ်  အမိန  တ်စ ်ပ် ပ် ို   မှတ်နိငုသ်ည်- 

( ) သတိကပျေးပပီျေး စည်ျေး မ်ျေး   ်နငှ အ်ညီ လို ်န ကဆ င ်ွေ ်ကစပ ငျ်ေး၊   ဝန ်  ်က ျေးထိုျေးကစပ ငျ်ေး၊ 

( ) သတ်မှတ်ထ ျေးကသ  ေဏက်  ျေးကငွေကပျေးကဆ ငက်စပပီျေး စည်ျေး မ်ျေး   ်နငှ အ်ညီ လို ်န ကဆ င ်ွေ ် ကစပ ငျ်ေး၊ 
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(ဂ) က ိြုတင ်ွေင ပ်ပြု   ် ို ပပနလ်ည်ရုပ်သမိ်ျေးပ ငျ်ေး။ 

၄၉။ ( ) ပုေမ် ၄၈ အ    မှတ်ကသ  အမိန  တ်စ ်ပ် ပ် ို က  နပ်မှုမရှိသသူည် ထိုအမိန   ် မှတ်သည  ်ကန  မှ   ်ကပါငျ်ေး ၆၀ 

အတွေငျ်ေး ဝနက် ီျေးဌ နသို   အယူ  ဝငက်   ် ွေင  ်ရှိသည်။ 

( ) ဝနက် ီျေးဌ နသည် ပုေမ် ွေ  ( ) အ  အယူ  မှု ို စစိစပ်ပီျေး ယငျ်ေးအမိန   ်ို အတည်ပပြုပ ငျ်ေး၊ ပပငဆ်ငပ် ငျ်ေး၊ သို  မဟုတ် 

ပယ်   ်ပ ငျ်ေးပပြုနိငုသ်ည်။ 

(ဂ) ဝနက် ီျေးဌ န၏ အဆ ုျေးအပ တ်သည် အပပီျေးအပပတ်ပ စသ်ည်။ 

၅၀။ နိငုင်  ဝနထ်မ်ျေးမဟုတ်ကသ  အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင  ်က  ်မတီဝင၊် တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ် 

ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးက  ်မတီဝငန်ငှ  ်ကေသဆိုင ် ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီဝငမ်  ျေး၏   ီျေးပမ င က်ငွေနငှ  ်စ ိတ်မ  ျေး ို 

ဝနက် ီျေးဌ န       မည်။ 

၅၁။ ဤဥပကေပါ ပပစမ်ှုမ  ျေး ိ ု  အက ျေးယူပိုင ်ွေင ရိှ်ကသ  ပပစမ်ှုမ  ျေးအပ စ ်သတ်မှတ်သည်။ 

၅၂။ ဝနက် ီျေးဌ နသည် ဤဥပကေပါ ပပဋ္ဌ နျ်ေး   ်မ  ျေး ို အက  ငအ်ထည်က  ်ကဆ င ်ွေ ်  တွေင ်

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေးတည်ရိှ  ကေသနငှ  ်   ျေး  ကေသအတွေငျ်ေးရှိ ပမိြု ွဲ့ ပပနငှ  ်က  ျေး ွေ မ  ျေး၏လူမှုက ျေး၊ စျီေးပွေ ျေးက ျေးနငှ  ်

 ွေ ွဲ့ ပ ိြုျေးက ျေး ိစစ ပ်မ  ျေး ို မထိ ိ ု်ကစဘ  ည ိနှုငိျ်ေးသတ်မှတ်ကပျေး မည်။ 

၅၃။ ဤဥပကေပါ ပပဋ္ဌ နျ်ေး   ်မ  ျေး ို အက  ငအ်ထည်က  ်ကဆ င ်ွေ ်  တွေင-် 

( ) ဝနက် ီျေးဌ နသည် နည်ျေးဥပကေ၊ စည်ျေးမ ဉ်ျေးနငှ  ်စည်ျေး မ်ျေးမ  ျေး ို အစိုျေး အ ွေ ွဲ့၏ သကဘ တူညီ   ်ပ င  ်

ထုတ်ပပနန်ိငုသ်ည်။ 

( ) အမ ိြုျေးသ ျေးအဆင  ်က  ်မတီ၊ ဝနက် ီျေးဌ န၊ ဦျေးစျီေးဌ န၊ တိုငျ်ေးကေသက ီျေး သို  မဟုတ် ပပည်နယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီနငှ  ်

ကေသဆိုင ်  ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေး က  ်မတီတို  သည် အမိန  က်   ်ပင စ ၊ အမိန  ၊် ညွှန ်  ျေး   ်နငှ  ်လုပ်ထ ုျေးလုပ်နည်ျေးမ  ျေး ိ ု

ထုတ်ပပနန်ိငုသ်ည်။ 

၅၄။ ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးဥပကေ (နိငုင် ကတ ်ကအျေး  မ်ျေးသ ယ က ျေးနငှ  ်

 ွေ ွဲ့ ပ ိြုျေးက ျေးက  ငစ်ဦပကေ အမှတ် ၉/ ၁၉၉၈) အ  သတ်မှတထ် ျေးသည ် ကရှျေးကဟ ငျ်ေးအထိမ်ျေးအမှတ် အကဆ  ်အအ  ု

တည်ရိှ  ဇုနန်ငှ  ်ကရှျေးကဟ ငျ်ေးကန  ဇုနတ်ို   ို ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှမ်  ျေး တည်ရှိ  ကေသဟု လည်ျေးက  ငျ်ေး၊ 

   ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးထ ျေးကသ  ဇုန ်ိ ု   ျေး  ကေသဟုလည်ျေးက  ငျ်ေး မှတ်ယူ မည။် 

၅၅။ ယဉ်က  ျေးမှုကမွေအနစှက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးဥပကေ (နိငုင် ကတ ်ကအျေး  မ်ျေးသ ယ က ျေးနငှ  ် ွေ ွဲ့ ပ ိြုျေးက ျေးက  ငစ်ီ 

ဥပကေအမှတ် ၉/ ၁၉၉၈) အ  ထုတ်ပပန ်  ကသ  နည်ျေးဥပကေမ  ျေး၊ လုပ်ထ ုျေးလုပ်နည်ျေးမ  ျေး၊ အမိန  က်   ်ပင စ မ  ျေး၊ 

အမိန  မ်  ျေးနငှ  ်ညွှန ်  ျေး   ်မ  ျေး ို ဤဥပကေနငှ  ်မဆန   ် ငသ်က ွေ ွဲ့ ဆ ်လ ်   င သ် ျုေးနိငုသ်ည်။ 

၅၆။ ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနစှက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသမိ်ျေးက ျေးဥပကေ (နိငုင် ကတ ်ကအျေး  မ်ျေးသ ယ က ျေးနငှ  ်

 ွေ ွဲ့ ပ ိြုျေးက ျေးက  ငစ်ဦပကေ အမှတ် ၉/ ၁၉၉၈)  ိုဤဥပကေပ င  ်ရုပ်သမိ်ျေးလို ်သည်။ 

ပပည်ကထ ငစ်ုသမမတပမနမ် နိငုင် ကတ ်  ွေ ွဲ့စည်ျေးပ ုအကပ   ဥပကေအ   ျွန်ပ်ုလ ်မှတ်က ျေးထိုျေးသည်။ 
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 (ပ ု)ဝငျ်ေးပမင  ်

နိငုင် ကတ ်သမမတ 

ပပည်ကထ ငစ်ုသမမတပမနမ် နိငုင် ကတ ် 


