ကကျေးလက်ကေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိးု တက်ကေးဥပကေ
(၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ် ၃၉ ။)
၁၃၈၁ ခုနစ
ှ ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၂ ရက်
(၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ကဖာ်ပပချေက်
၁။

ဤဥြထေကို ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးဥြထေ ဟု ထခါ်တွင်ထစရမည်။

၂။

ဤဥြထေတွင်ြါရှိထသာ ထအာက်ြါစကားရြ်မျေားသည် ထဖာ်ပြြါအတိုင်း အဓိြ္ပာယ်သက်ထရာက်

ထစရမည် (က)

နိုင်ငက
ံ တာ် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်ကို ဆိုသည်။

(ခ)

အစိုးေအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ
အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

(ဂ)

ကကျေးလက်ကေသ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုငရ
် ာ ဖမို့နယ်နိမတ
ိ ်၊

ဖမို့စည်ြင်သာယာထရး

နယ်နိမိတ်နှင့် တြ်ဖမို့စည်ြင်သာယာထရး နယ်နိမိတ်အပဖစ် သတ်မှတ်ေားထသာ နယ်ထပမတွင်
ြါ၀င်ပခင်းမရှိထသာ ထကျေးရွာ သို့မဟုတ် ထကျေးရွာအုြ်စုအပဖစ် သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းသည့်
နယ်ထပမအားလုးံ ကို ဆိုသည်။
(ဃ)

အကပခခံအကောက်အအုံ ဆိုသည်မှာ ထကျေးလက်ထေသဖွံ့ဖဖိုးထရးအတွက် လိအ
ု ြ်ထသာ
အထပခခံြစ္စည်းကိရိယာမျေားနှင့် အထဆာက်အအုံမျေားကို ဆိုသည်။

(င)

ကကျေးလက်ကေသ လျှပ်စစ်မီးေေှိကေးလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ အမျေုးသား
ိ
လျှြ်စစ်ဓာတ်အား
ရရှိထရးစီမံကိန်း၏ မူဝါေနှင့်အညီ လျှြ်စစ်ဓာတ်အားစနစ် ပြင်ြရှိ ထကျေးလက်ထေသတွင်
ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချေက်ပဖင့် လျှြ်စစ်မီးရရှိထရးထဆာင်ရွက်ထသာ လုြ်ငန်းကို
ဆိုသည်။

(စ)

ကကျေးလက်ကေသအိမ်ော ဆိုသည်မှာ ထကျေးလက်ထေသတွင် ဦးစီးဌာန၏ အစီအစဉ်
သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချေက်ပဖင့် ထဆာက်လုြ်ထသာအိမ်ရာကို ဆိုသည်။

(ဆ)

ကုန်ထုတ ်လမ်းနှင့် တံ တ ား ဆို သ ည်မ ှာ ဦးစီ း ဌာနက တာဝန် ယူ ဆဆာင် ရွ က်ဆ သာ
ဆကျေးလက်ဆေသဆန ပြည်သူမျေား၏ စိုက်ြျေ ုးဆရး၊
ိ
ဆမွေးပမူဆရးနှင့် အပြားစီးြွေားဆရး
လုြ်ငန်းမျေား၏ ထုတ်ကုန်၊ ထွေကက
် ုန်မျေားကို သယ်ြ့ိုဆြးနိုငမ
် ည့် အဆထာက်အကူပြု
လမ်းမျေားနှင့် ယင်းလမ်းဆြါ်ရှိတံတားမျေားကို ဆိုသည်။
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(ဇ)

ကကျေးေွာတွင်း လမ်းနှင့်တ ံတ ား ဆိုသည်မှာ ထကျေးရွာနယ်နိမိတ ်အတွင်းရှိ လမ်းနှင့်
ယင်းလမ်းထြါ်ရှိ တံတားမျေား၊ ထကျေးရွာအတွင်းရှိ ဆိြ်ခံတံတားမျေားနှင့် လမ်းအပဖစ်
အသုံးပြုရန် တည်ထဆာက်ေားထသာတံတားမျေားကို ဆိုသည်။

( ဈ ) အေင်းမကပျောက် မတည်ေန်ပုံကငွ ဆိုသည်မှာ ထကျေးလက်ထေသထနပြည်သူမျေား ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှု
ထလျော့နည်းထစထရးအတွက် အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်းလုြ်ငန်းနှင့် ဝင်ထငွတိုးလုြ်ငန်းမျေား
ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အမျေားြိုင်ရန်ြုံထငွတစ်ရြ် မတည်ေူထောင်ဖြီး အရင်းမထြျောက်
လည်ြတ်ထဆာင်ရွက်ထသာ ရန်ြုံထငွကို ဆိုသည်။
(ည)

ဗဟိုကကီးကကပ်မှုကကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ဖွဲ့စည်းထသာ ထကျေးလက်ထေသ
ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်း ကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီကို ဆိုသည်။

(ဋ)

ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ စိုက်ြျေုးထရး၊
ိ
ထမွးပမူထရးနှင့် ဆည်ထပမာင်း
ဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။

(ဌ)

ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ထကျေးလက်ထေသဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။

(ဍ)

ကကီးကကပ်မှု ကကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥြဆေအရ ဖွေဲ့စည်းဆသာ တိုင်းဆေသကကီး သို့မဟုတ်
ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ပြည်ဆထာင်စုနယ်ဆပမ ဆကျေးလက်ဆေသ ဖွေံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးလုြ်ငန်း
ကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီကို ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ေည်ေွယ်ချေက်

၃။

ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချေက်မျေားမှာ ထအာက်ြါအတိုင်း ပဖစ်သည်(က)

ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးနှင့် ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား၏ လူမှုစီးြွား
ဘဝဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးတို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ် အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊

(ခ)

ဖမို့ပြနှင့် ထကျေးလက်ထေသအကကား လူမှုစီးြွားအဆင့်အတန်းကွာဟချေက်မျေား ကျေဉ်းထပမာင်း
လာထစရန်၊

(ဂ)

ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားတွင် ရရှိနိုင်ထသာ လူ့စွမ်းအားနှင့်
ထငွထကကးအရင်း အနှ ီးမျေားကိ ု ပြည် သူ ြူး ထြါင်း ြါဝင်မ ှုပ ဖင့် ေိ ထ ရာက် အ ကျေ ိုးရှိ စွ ာ
အသုံးချေနိုငရ
် န်၊

(ဃ)

ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား၏ စွ မ်း ထဆာင် ရ ည် တ ိ ုးတက် လာထစထရးနှ င့် ထဘး
အန္တရာယ်မျေား ကျေထရာက်လာြါက ထကျေးလက်ထေသမျေား၌ တုံ့ပြန်ကာကွယ် ထဆာင်ရွက်နိုင်မှု
အားထကာင် းထသာ လူ မှု အ ဖွဲ့ အစည်း မျေား ပဖစ် ထ ြါ်လာထစထရးတို ့ အတွ က် ကကိုးြမ်း
ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊

(င)

ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေား ထဆာင်ရွက်ရာတွင် ထေသခံပြည်သူမျေား
ြူးထြါင်းြါဝင်ထဆာင်ရွက်ပခင်းကို အားထြးပမှင့်တင်ရန်၊
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(စ)

ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေား ထဆာင်ရွက်ရာတွင် သဘာဝြတ်ဝန်းကျေင်
ေိန်းသိမ်းထရးဆိုငရ
် ာ လုြ်ငန်းမျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်နိုငရ
် န်၊

(ဆ)

ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား၏ တစ်က ို ယ် ထရသန့် ရှ င ်းထရးနှင ့် အိမ်တွင်းထလေု
ညစ်ညမ်းမှုကာကွယ်ထရးလုြ်ငန်းမျေားကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေား၊
အစိုးရမဟုတ်ထသာ အဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်ရန်။
အခန်း(၃)
ဗဟိုကကီးကကပ်မှုကကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား

၄။

အစိုးရအဖွဲ့သည်(က)

ဗဟိုကကီးကကြ်မှု ထကာ်မတီကို ထအာက်ြါအတိုငး် ဖွဲ့စည်းရမည်(၁)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီး

ဥက္ကဋ္ဌ

ဝန်ကကီးဌာန
(၂)

ေုတိယဝန်ကကီး

ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ

ဝန်ကကီးဌာန
(၃)

သက် ဆို င ်ရ ာအစိုး ရဌာန၊

အစိုး ရအဖွ ဲ့ အစည် းမျေားမှ

အဖွဲ့ဝင်မျေား

ညွှန်ကကားထရးမှူးချေုြ် အဆင့်ထအာက်မနိမ့်သည့်ြုဂ္ဂိုလ်မျေား၊
(၄)

သုံးဦးေက်မြိထ
ု သာ ပြင်ြ ကျွမ်းကျေင်ြညာရှငမ
် ျေား

(၅)

ေုတိယညွှန်ကကားထရးမှူးချေုြ်

အဖွဲ့ဝင်မျေား
တွဲဖက်အတွင်းထရးမှူး

ဦးစီးဌာန
(၆)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချေုြ်

အတွင်းထရးမှူး

ဦးစီးဌာန
(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့ စည်းသည့် ဗဟိုကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီကို လိုအြ်ြါက ပြင်ဆင်
ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

၅။

ဗဟိုကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာက်ြါအတိုငး် ပဖစ်သည်(က)

ထကျေးလက်ထ ေသ ဖွ ံ့ ဖဖို းတိုး တက်ထ ရးလု ြ် င န်း မျေားနှ င့ ်စ ြ် လျေဉ်း၍ အစိုး ရအဖွ ဲ့ ၏
သထဘာတူညီချေက်ပဖင့် မူဝါေမျေားနှင့် လုြ်ငန်းစဉ်မျေား ချေမှတ်ပခင်း၊

(ခ)

ကကီ း ကကြ် မ ှု ဆ ကာ် မ တီ မ ျေားက အတည် ပ ြုဆြးြိ ု ့ လ ာဆသာ ဆကျေးလက် ဆ ေသ ဖွေ ံ ့ ဖဖိ ု း
တိုးတက်ဆရးလုြ်ငန်းမျေားကို စိစစ်ဖြီး နှစ်စဉ်၊ နှစ်တို၊ နှစ်ရှည် စီမံကိန်းမျေား ဆရးဆွေဲ၍
အစိုးရအဖွေဲ့သို့ တင်ပြပြင်း၊

(ဂ)

အစိုးရအဖွေဲ့က အတည်ပြုြျေမှတ်ထားသည့် နှစ်စဉ်၊ နှစ်တို၊ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းမျေားကို
သတ်မှတ်ကာလအတွေင်း အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆဆာင်ရွက်နိုငရ
် န် ကကီးကကြ်ပြင်း၊
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ကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွေဲ့အစည်းမျေားနှင့် ညှိနှိုင်းပြင်းနှင့်
ဦးစီးဌာနအား တာဝန်ဆြးအြ်ဆဆာင်ရွက်ဆစပြင်း၊
(ဃ)

ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်ြနိုင်ငံ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ြ
အစိုး ရမဟုတ ် သ ည့် အဖွဲ ့ အစည်း ၊ အရြ် ဘ က် လူ မှု အ ဖွ ဲ့ အစည် း၊ လူ ေု အ ထပခပြု
အဖွဲ့အစည်းနှင့် ြုဂ္ဂလိကမျေားေံမှ ဘဏ္ဍာထရးနှင့် နည်းြညာအကူအညီမျေားကို အစိုးရ
အဖွဲ့၏ သထဘာတူညီချေက်ပဖင့် ဥြထေနှင့်အညီရယူနိုင်ရန် ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(င)

ထကျေးလက်ထ ေသထန ပြည် သ ူ မျေား၏ အလု ြ် အ ကို င ် နှ င့် ဝင်ထ ငွတ ိ ုးတက် ရ ရှ ိ နို င ်ရ န်
အရင်းမထြျောက် မတည်ရန်ြုံထငွ ေူထောင်ထြးပခင်း၊

(စ)

ဆကျေးလက်ဆေသ ဖွေံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးလုြ်ငန်း အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆဆာင်ရွက်ရန်
လိုအြ်သည့် ကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီမျေား ဖွေဲ့စည်းပြင်း၊ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား သတ်မှတ်ပြင်း
နှင့် ကကီးကကြ်ကွေြ်ကဲပြင်း၊

(ဆ)

ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်
အစိုးရအဖွဲ့နှင့် လိအ
ု ြ်သလို ဆက်သွယ်ညှိနှိုငး် ထြါင်းစြ်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဇ)

အစိုးရအဖွဲ့က အခါအားထလျော်စွာ ထြးအြ်ထသာ ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရး
နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကို ထဆာင်ရွက်ပခင်း။
အခန်း(၄)
ကကီးကကပ်မှုကကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၆။

ဗဟိုကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီသည်(က)

သက်ဆိုငရ
် ာ ကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီကို ဆအာက်ြါအတိုငး် ဖွေဲ့စည်းရမည်(၁) ဆနပြည်ဆတာ်ဆကာင်စီဝင် သို့မဟုတ် တိုင်းဆေသကကီး သို့မဟုတ်

ဥက္ကဋ္ဌ

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွေဲ့မှ သက်ဆိုငရ
် ာဝန်ကကီး
(၂) သက်ဆိုငရ
် ာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွေဲ့အစည်းမျေားမှ

အဖွေဲ့ဝင်မျေား

ညွှန်ကကားဆရးမှူး အဆင့်ဆအာက်မနိမ့်ဆသာ ြုဂ္ဂိုလ်မျေား
(၃) ဆနပြည်ဆတာ်ဆကာင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဆေသကကီး သို့မဟုတ်

အဖွေဲ့ဝင်

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွေဲ့က အဆိပု ြုဆသာ သုံးဦးထက် မြိသ
ု ည့်
ပြင်ြ ကျွမ်းကျေငြ
် ညာရှငမ
် ျေား
(၄) ညွှန်ကကားဆရးမှူး

အတွေင်းဆရးမှူး

ဦးစီးဌာန
( ခ ) ြုေမ
် ြွေဲ (က) အရ ဖွေဲ့စည်းထားသည့် ကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီကို လိုအြ်ြါက ပြင်ဆင်
ဖွေဲ့စည်းနိုင်သည်။
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၇။

ကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီမျေား၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ဆအာက်ြါအတိုငး် ပဖစ်သည် (က)

ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ဗဟိုကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီ၏
မူဝါေမျေားနှင်အ
့ ညီ လုြ်ငန်းစဉ်မျေား ချေမှတ်ပခင်း၊

(ခ)

ဆကျေးလက်ဆေသ ဖွေံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးလုြ်ငန်းစီမံကိန်းမျေား ဆရးဆွေဲအတည်ပြု၍ ဗဟို
ကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီသို့ ဆြးြို့ပြင်း၊

(ဂ)

ဆကျေးလက်ဆေသ ဖွေံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးလုြ်ငန်းစီမံကိန်းမျေားအတွေက် ဆနပြည်ဆတာ်ဆကာင်စီ
သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဆေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွေဲ့သို့ လိုအြ်မည့်
ရန်ြုံဆငွေ တင်ပြပြင်း၊

(ဃ)

အစိုးရအဖွေဲ့က အတည်ပြုြျေမှတ်ထားသည့် နှစ်စဉ်၊ နှစ်တို၊ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းမျေားကို
သတ်မှတ်ကာလအတွေင်း အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆဆာင်ရွက်နိုငရ
် န် ဗဟိုကကီးကကြ်မှု
ဆကာ်မတီ၏ မူဝါေမျေားနှင့်အညီ ကကီးကကြ်ပြင်း၊ ဆနပြည်ဆတာ်ဆကာင်စီ သို့မဟုတ်
သက်ဆိုငရ
် ာတိုင်းဆေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွေဲ့၊ အစိုးရမဟုတ်ဆသာ
အဖွေဲ့အစည်းမျေားနှင့် ညှိနှိုငး် ဆဆာင်ရွက်ပြင်း၊

( င ) အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်းဖွံ့ဖဖိုးထရးနှင့်

စွမ်းထဆာင်ရည်ပမှင့်တင်ထရးလုြ်ငန်းစဉ်မျေားအား

ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲပခင်း၊
( စ ) ဆကျေးလက်ဆေသ ဖွေံ့ ဖဖိ ု းတိုး တက်ဆ ရးလု ြ် ငန်း မျေားနှင ့်စ ြ် လ ျေဉ်း သည့် သက်ဆိုငရ
် ာ
တိုင်းဆေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ပြည်ဆထာင်စုနယ်ဆပမအလိက
ု ် နှစ်စဉ်၊
နှ စ်တ ို ၊ နှစ် ရ ှ ည်စ ီ မံက ိန ် းမျေားနှ င့ ် လုြ ်င န်း စဉ် မျေားအား ဆလ့ လာဆစာင့် က ကည့် ပြင်း ၊
အဆကာင်အထည်ဆဖာ်မှုအား ကကီးကကြ်ပြင်း၊ ရလေ်မျေားအား ဆန်းစစ်သုံးသြ်ပြင်း။
အခန်း(၅)
ဦးစီးဌာန၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုငခ
် ွင့်မျေား
၈။

ဦးစီးဌာန၏ တာဝန်နှင့် လုြ်ြိုငခ
် ွင့်မျေားမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပဖစ်သည်(က)

ဗဟိကု ကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီနှင့် သက်ဆိုင်ရာကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီတို့က တာဝန်ဆြးအြ်ဆသာ
ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် စီမံကိန်းမျေားကို
အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ခ)

ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေားက တင်ပြလာသည့်လိုအြ်ချေက်မျေားကို အထပခခံဖြီး
ထကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်း စီမံကိန်းမျေားကို ထေသအသီးသီးရှိ သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ညှိနှိုင်းထရးဆွဲ၍ ကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီသို့ တင်ပြပခင်း၊
အတည်ပြုချေက်ရရှိဖြီးက အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဂ)

ဗဟိုကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီနှင့် သက်ဆိုင်ရာကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီတို့က အတည်ပြု ချေမှတ်
ထြးသည့် လုြ်ငန်းစီမံကိန်းမျေားအတွက် လိအ
ု ြ်သည့် ရန်ြုံထငွ တွက်ချေက်တင်ပြပခင်း၊
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(ဃ)

ပြည်ဆထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ြုံဆငွေပဖင့်ပဖစ်ဆစ၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဆေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်
ဘဏ္ဍာရန်ြုံဆငွေပဖင့်ပဖစ်ဆစ၊ နိုင်ငံတကာအကူအညီ အဆထာက်အြံ့မျေားပဖင့်ပဖစ်ဆစ၊ သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွေဲ့အစည်းမျေား၊ အစိုးရမဟုတ်ဆသာ အဖွေဲ့အစည်းမျေားနှင့် ြုဂ္ဂလိကမျေား၏
အကူအညီနှင့် ဆေသြံပြည်သူလူထု ထည့်ဝင်ဆငွေမျေား ြါဝင်ြူးဆြါင်းဆဆာင်ရွက်မှုပဖင့်ပဖစ်ဆစ
ဆအာက်ြါလုြ်ငန်းမျေားကို ဆဆာင်ရွက်ပြင်း(၁) ထကျေးလက်ထေသ ထသာက်သုံးထရ ရရှိထရးနှင့် ြတ်ဝန်းကျေင်သန့်ရှင်းထရး၊
(၂) ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား၏ တစ်ကိုယ်ထရသန့်ရှင်းထရးနှင့် အိမ်တွင်း ထလေု
ညစ်ညမ်းမှုကာကွယ်ထရးလုြ်ငန်းမျေားကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေား၊
အစိုးရမဟုတ်ထသာ အဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်ထရး၊
(၃) ထကျေးလက်ထေသ လျှြ်စစ်မီးရရှိထရး၊
(၄) ထကျေးလက်ထေသ အိမ်ရာတည်ထဆာက်ထရး၊
(၅) ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေားအလုြ်အကိုင်ရရှိထရးနှင့် စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေား
ထဖာ် ေု တ ်ထ ဆာင် ရွ က် ရ န် အတွ က် သတ်မ ှတ ်ခ ျေက် နှ င့ ် အ ညီ အရင်းမထြျောက်
မတည်ရန်ြုံထငွ ေူထောင်ထြးထရး၊
(၆) တစ်နုင
ိ ်တစ်ြိုင် အိမ်တွင်းမှုကုန်ေုတ်လုြ်ငန်းမျေားအတွက် နည်းြညာ၊ ထငွထကကး
အရင်းအနှီးနှင့် ထရရှည်တ ည်တံ့ခ ိုင်ဖမဲသည့် ထစျေးကွက်ရရှိနိုင်ရန်နှင့် တန်ဖိုးပမှင့်
ေုတ်ကုန်မျေား ေုတ်လုြ်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေား၊
အစိုးရမဟုတ်ထသာအဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ညှိနှိုငး် ထဆာင်ရွက်ထရး၊
(၇) ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား၏ လုြ်ငန်းစွမ်းထဆာင်ရည်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရး
အတွက် အထပခခံစက်မှုလက်မှု ကုန်ေုတ်လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းခွင်သင်တန်း၊
အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်းသင်တန်းနှင့် စွမ်းထဆာင်ရည်ပမှင့်တင်ထရး သင်တန်းမျေား
ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေား၊ အစိုးရမဟုတ်ထသာ
အဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ထြါင်းစြ်ညှိနှိုငး် ထဆာင်ရွက်ထရး၊
(၈) ထကျေးလက်ထေသထနပြည်သူမျေား ကိုယ်တိုင်ြါဝင်အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်
နိုင်မည့် အထသးစားအထပခခံအထဆာက်အအုံဖွံ့ဖဖိုးထရးလုြ်ငန်း၊ ဝင်ထငွတိုးလုြ်ငန်းနှင့်
အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်းဖွံ့ဖဖိုးထရးလုြ်ငန်းမျေားကို ထဖာ်ထဆာင်ထြးထရး။

(င)

ဦးစီးဌာန၏ ကကီးကကြ်မှုပဖင့် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထသာ ထကျေးလက်ထေသ ကုန်ေုတ်
လမ်းနှင့တ
် ံတား၊ လူေုအထပခပြု စီမံကိန်းမျေားအရ ပြည်သူလူေု ကိုယ်တိုင်ထရွးချေယ်
ဆုံးပဖတ်ထဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် ထကျေးရွာတွင်းလမ်းနှင့် တံတားတည်ထဆာက်ပြုပြင်
ေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအကူအညီပဖင့် ထဆာင်ရွက်ထသာ ဘက်စုံစီမံကိန်းမျေားတွင်
ြါဝင်သည့် ထကျေးရွာချေင်းဆက်လမ်းနှင့်တံတား တည်ထဆာက်ပြုပြင် ေိန်းသိမ်းပခင်းအတွက်
သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
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(စ)

ထကျေးလက်ထ ေသထန ပြည် သ ူ မျေား၏ ကျေန်းမာထရး၊ ြညာထရးနှ င့် လူမ ှုစ ီးြွားဖွ ံ့ဖဖိုး
တိုးတက်ထစထရးအတွက် သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေား၊ အစိုးရ
မဟုတ်ထသာအဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဆ)

ထကျေးလက်ထေသမျေားတွင် ထဘးအန္တရာယ် ကျေထရာက်လာြါက(၁) ကာကွ ယ ် တ ု ံ့ပ ြန်ထ ဆာင် ရွ က် န ို င် မှု အားထကာင် းထသာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းမျေား
ပဖစ်ထြါ်လာထစထရး ကူညီထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(၂) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေား၊ အစိုးရမဟုတ်ထသာ အဖွဲ့အစည်း
မျေားနှင့် ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း။

(ဇ)

ဆကျေးလက် ဆေသ ဖွေံ့ ဖဖို းတိုး တက်ဆ ရး လုြ်ငန်းဆဆာင်ရွက်ြျေက်မျေားကို ဆစာင့က် ကည့်
စစ်ဆဆးပြင်း၊ အကဲပဖတ်သုံးသြ်ပြင်းနှင့် အစီရင်ြံစာပြုစု၍ ဗဟိုကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီနှင့်
သက်ဆိုငရ
် ာ ကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီသို့ တင်ပြပြင်း၊

( ဈ ) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွေဲ့အစည်းမျေား၊ အစိုးရမဟုတ်ထသာအဖွေဲ့အစည်းမျေား၊
ရြ်က ွေက ်၊ ဆကျေးရွ ာ အဆင့် ဆကာ် မတီ မျေားမှ ဆကျေးရွာ ကိ ု ယ်စ ားလှ ယ ် မ ျေားနှင ့် အတူ
ဆကျေးလက်ဆေသ ဖွေံ့ ဖဖို းတိုး တက်ဆ ရးလု ြ် ငန်း ဆို င ်ရ ာ အြျေက် အလက်မျေား ညှိနှိုင်း
ဆကာက်ယူပြင်း၊
(ည)

ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးနှင်ဆ
့ ိုငထ
် သာ သုထတသနလုြ်ငန်းအရြ်ရြ်ကို
ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဋ)

ဗဟိုကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီမှတစ်ဆင့် အစိုးရအဖွေဲ့၏ သဆဘာတူညီြျေက်ပဖင့် ပြည်တွေင်း
ပြည်ြအဖွေဲ့အစည်းမျေားနှင့် ြုဂ္ဂလက
ိ မျေားထံမှ ဘဏ္ဍာဆရးနှင့် နည်းြညာ အကူအညီ
မျေားကို ဥြဆေနှင်အ
့ ညီ ရယူြူးဆြါင်း ဆဆာင်ရွက်ပြင်း၊

(ဌ)

ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေား အထကာင်အေည်ထဖာ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ
ဖမို့နယ်နှင့်ထကျေးရွာအလိုက် လိုအြ်သည့် လုြ်ငန်းထကာ်မတီ၊ ဆြ်ထကာ်မတီ သို့မဟုတ်
လုြ်ငန်းအဖွဲ့မျေား ဖွဲ့စည်းတာဝန်ထြးအြ်ပခင်းနှင့် ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲပခင်း၊

(ဍ)

သက် ဆို င ်ရ ာလု ြ် ငန်းထကာ် မတီ၊ ဆြ်ထ ကာ်မ တီ သိ ု့ မဟုတ ် လု ြ် ငန် းအဖွ ဲ့မျေားက
ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွပဖင့်ပဖစ်ထစ၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်
ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွပဖင့်ပဖစ်ထစ လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်ရာတွင် အထကာင်အေည်ထဖာ်နိုင်ပခင်း
မရှိလျှင် သို့မဟုတ် ညွှန်ကကားချေက်ကို လိက
ု ်နာထဆာင်ရွက်ပခင်းမရှိလျှင် ယင်း ရန်ြုံထငွ
အားလုံးကိုပဖစ်ထစ၊ တစ်စိတ်တစ်ထေသကိုပဖစ်ထစ ဝန်ကကီးဌာန၏ သထဘာတူခွင့်ပြုချေက်ပဖင့်
ပြန်လည်သိမ်းယူပခင်း၊

(ဎ)

ထကျေးလက်ထေသ အထပခခံအထဆာက်အအုံ ဖွံ့ဖဖိုးထရးလုြ်ငန်းမျေားကို အစိုးရ၊ ပြည်သူနှင့်
ြုဂ္ဂလက
ိ ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်မှုစနစ်ပဖင့် ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
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(ဏ) ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရး လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ေမ်းမျေား၊ လုြ်ငန်း
ထကာ်မတီမျေား၊ ဆြ်ထကာ်မတီမျေား သို့မဟုတ် လုြ်ငန်းအဖွဲ့မျေား အရည်အထသွး ပမင့်မား
တိုးတက်လာထစထရးအတွက် ပြည်တွင်း ပြည်ြ သင်တန်းမျေား၊ အလုြ်ရုံထဆွးထနွးြွဲမျေား၊
နှီးထနှာဖလှယ်ြွဲမျေား၊ နည်းြညာပြြွဲမျေားနှင့် ထလ့လာထရးခရီးမျေား စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ထြးပခင်း၊
(တ)

နိုင်ငတ
ံ ကာအဖွဲ့အစည်းမျေားက ပြည်တွငး် ၌ ထဆာင်ရွက်ထနသည့် ထကျေးလက်ထေသ
ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးဆိုငရ
် ာ လုြ်ငန်းမျေားတွင် ြါဝင်ြူးထြါင်း ကူညီထဆာင်ရွက်ထြးပခင်း၊

(ေ)

ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားထဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ
လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်မျေား၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေား၊ အစိုးရမဟုတ်ထသာ
အဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ညှိနှိုငး် ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

( ေ ) ထကျေးရွာထရထြးထရး ြုဂ္ဂလက
ိ လုြ်ငန်းမျေားကို စိစစ်ခွင့်ပြုပခင်း၊
(ဓ)

ဗဟိုက ကီး ကကြ် မှု ဆကာ် မ တီ၊ ဝန်က ကီးဌာနနှ င့် သက်ဆိုင်ရာ ကကီးကကြ်မဆ
ှု ကာ်မတီတို့က
ဆြးအြ်သည့် အပြားလုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကို ဆဆာင်ရွက်ပြင်း။

၉။

ဦးစီး ဌာနသည် ဆကျေးလက်ဆ ေသ

ဖွေံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးလုြ်ငန်းမျေား အဆကာင်အထည်ဆဖာ်

ဆဆာင်ရွက်ရန် ဗဟိုကကီးကကြ်မဆ
ှု ကာ်မတီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုငရ
် ာ ကကီးကကြ်မဆ
ှု ကာ်မတီ၏ သဆဘာ
တူညီြျေက်အရ ဆအာက်ြါနည်းလမ်းတစ်ရြ်ရြ်ပဖင့် ဆဆာင်ရွက်ရမည်(က)

ြုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီမျေားအား သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ တင်ေါထခါ်ယူဖြီး လုြ်ငန်းအြ်နှံ
ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ခ)

ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းမျေား၊ ပြည်တွင်း ပြည်ြ အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းမျေား
သို့မဟုတ် လူေုအထပခပြု အဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် သထဘာတူညီချေက်ပြုလုြ်၍ ထဆာင်ရွက်
ထစပခင်း၊

(ဂ)

နည်းြညာ လိအ
ု ြ်ချေက်အရ တိုက်ရိုက် ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဃ)

သက်ဆိုငရ
် ာထကျေးရွာတွင် လုြ်ငန်းထကာ်မတီ၊ ဆြ်ထကာ်မတီ သို့မဟုတ် လုြ်ငန်းအဖွဲ့မျေား
ဖွဲ့စည်းထြးဖြီး ဦးစီးဌာန၏ နည်းြညာအကူအညီပဖင့် လုြ်ငန်းအြ်နှံထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(င)

နည်းြညာအကူအညီ လိအ
ု ြ်သည့် လုြ်ငန်းမျေားကို သက်ဆိုငရ
် ာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရ
အဖွဲ့အစည်းမျေားသိ့ု လုြ်ငန်းအြ်နှံထဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(စ)

အပခားသင့်ထလျော်ထသာ နည်းလမ်းတစ်ခုခုပဖင့် အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်ပခင်း။
အခန်း(၆)
ကကျေးလက်ကေသကန ပပည်သူမျေား၏ တာဝန်နှင့် ေပိုင်ခွင်မ
့ ျေား

၁၀။

ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား၏ တာဝန်မျေားမှာ ထအာက်ြါအတိုငး် ပဖစ်သည်(က)

ထကျေးလက် ထ ေသ ဖွ ံ ့ ဖဖိ ု းတိ ု း တက် ထ ရးအတွ က ် ထဆာင် ရ ွ က ် ေ ားထသာ အထပခခံ
အထဆာက်အအုံမျေားကို ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာက်ရန်နင
ှ ့် အမှိုက်စနစ်တကျေ စွန့်ြစ်ထရး
ထဆာင်ရွက်ရန်၊
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(ခ)

ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် ထချေးထငွတစ်ရြ်ရြ်ကို ရယူြါက
ယင်းထချေးထငွပဖင့် သတ်မှတ်သည့်လုြ်ငန်းကို အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်ရန်၊

( ဂ ) ထကျေးရွာအစီအစဉ်ပဖင့် ထဆာင်ရွက်မည့် ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေား
ထဆာင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ်ချေက်နှင်အ
့ ညီ ရန်ြုံထငွထကာက်ခံသုံးစွဲခွင့်နှင့် ပြင်ဆင်
ေိန်းသိမ်းရန်၊
(ဃ)

ြုေ်မခွဲ ( ခ ) အရ ထချေးယူထငွနှင့် ကျေသင့်သည့်အတိုးထငွတို့ကို ထအာက်ြါသတ်မှတ်ချေက်မျေား
နှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ရန်(၁)

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ထပြထကျေထအာင် ပြန်လည်ထြးဆြ်ပခင်း၊

(၂)

သတ်မ ှတ ် က ာလထကျော် လွ န် မှ ထြးဆြ် ြ ါက သတ်မ ှတ ် သ ည့် ေဏ် ထကကးထငွ
ထြးထဆာင်ပ ခင်း။

( င ) ဆကျေးလက်ဆေသ ဖွေံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရး လုြ်ငန်းမျေားတွေင် ြူးဆြါင်းြါဝင်ဆဆာင်ရွက်ရန်၊
( စ ) ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးဆိုငရ
် ာ စည်းရုံးြညာထြးပခင်း လုြ်ငန်းမျေားတွင်
ြါဝင်ထဆာင်ရွက်ရန်၊
(ဆ)

ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်ရာတွင် ထကျေးရွာလူေုအကကား
စည်းလုံးမှုကို ြျေက်ပြားထစမည့်ကိစ္စရြ်မျေား ထြါ်ထြါက်လာြါက သက်ဆိုင်ရာထကာ်မတီမျေား၏
လမ်းညွှန်ချေက်ပဖင့် ထပဖရှငး် ထဆာင်ရွက်ရန်။

၁၁။

ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူတို့၏ ရြိုငခ
် ွင့်မျေားမှာ ထအာက်ြါအတိုငး် ပဖစ်သည်(က)

မိမထ
ိ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးစီမံကိန်းမျေား ထရးဆွဲရာတွင် အကကံပြုထဆွးထနွးခွင့်၊

(ခ)

မိမိထကျေးရွာ ဖွံ့ ဖဖို းတိ ုး တက် ထ ရးလု ြ် ငန် းမျေားကို ထဆာင်ရွက်ထြးရန် သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေားသို့ တင်ပြြိုင်ခွင့်၊

(ဂ)

ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရး လုြ်ငန်းမျေားတွင် ြါဝင်ထဆာင်ရွက်ခွင့်၊ ကကည့်ရှု
ထလ့လာခွင့်၊ သတင်းအချေက်အလက်မျေား ထတာင်းခံရယူခွင့်နှင့် လွတ်လြ်စွာ ထဝဖန်အကကံပြု
ထဆွးထနွးတင်ပြခွင့်၊

(ဃ)

ဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားကို
ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ၍ မိမထ
ိ ကျေးရွာ အစီအစဉ်ပဖင့် ထဆာင်ရွက်နိုင်ခွင်၊့

(င)

ဤဥြထေြါ အရင်းမထြျောက် မတည် ရန်ြ ုံ ထငွ ေူ ထ ောင် ထြးပခင်း လုြ ် ငန် းဆို င် ရ ာ
ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့်အညီ အရင်းမထြျောက် မတည်ရန်ြုံထငွမှ ထချေးထငွရယူသုံးစွဲခွင်၊့

(စ)

ြုေ်မခွဲ ( င ) ြါ လုြ်ငန်းမှရရှိသည့် အတိုးထငွမျေားကို ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရး
လုြ်ငန်းမျေားတွင် ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင်အ
့ ညီ သုံးစွဲခွင့်၊

(ဆ)

ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားအတွက် ရန်ြုံထငွသုံးစွဲမှုကို ထမးပမန်းခွင့်၊

(ဇ)

ဝန်ကကီးဌာန၏ အစီအစဉ်ပဖင့် ပြည်တွငး် ပြည်ြ ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရး
လုြ်ငန်းမျေားကို သွားထရာက်ထလ့လာခွင်၊့
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( ဈ ) ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခွင့်အထရးမျေားကို
ခွဲပခားမှုမရှိဘဲ ရြိုငခ
် ွင့်။
အခန်း(၇)
ကကျေးလက်ကေသ ကသာက်သုံးကေေေှိကေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျေင်သန့်ေင
ှ း် ကေးလုပ်ငန်း
၁၂။

ဦးစီးဌာနသည်(က)

ဆကျေးလက်ဆေသ ဆသာက်သုံးဆရရရှိဆရးလုြ်ငန်းမျေားကို အသစ်ဆဆာင်ရွက်ပြင်း၊ ပြုပြင်
ထိန်းသိမ်းပြင်းနှင့် အဆင့်ပမှင့်တင်ပြင်းမျေား ဆဆာင်ရွက်နိုငသ
် ည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ ထဆာင်ရွက်ရာတွင် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွနှင့် တိုင်းထေသကကီး
သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွ အြါအဝင် ပြည်တွင်းပြည်ြအဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့်
ြုဂ္ဂလက
ိ တို့၏ လှူေါန်းထငွ၊ ထချေးထငွ၊ နည်းြညာနှင့် အကူအညီ အထောက်အြံ့မျေားကို
လက်ခံရယူထဆာင်ရွက်နိုငသ
် ည်။

၁၃။

ဦးစီးဌာနသည်(က)

ဆကျေးလက်ဆေသ ဆသာက်သုံးဆရရရှိဆရးလုြ်ငန်း ဆဆာင်ရွက်ရာတွေင် အြဆကကးဆငွေပဖင့်
ပဖစ်ဆစ၊ အြမဲ့ပဖစ်ဆစ ဆရဆြးဆဝြွေင့်ပြုနိုင်သည်။

(ြ)

ဆကျေးရွာဆသာက်သုံးဆရရရှိဆရးနှင့် ြတ်ဝန်းကျေင်သန့်ရှင်းဆရး ဆကာ်မတီကို ဖွေဲ့စည်း၍
ဆသာက် သ ုံး ဆရရရှိဆ ရးနှ င့် ပြင်ဆ င်ထ ိန ်း သိ မ်း ဆရး ကုန် ကျေစရိတ ်မ ျေား အြါအဝင်
ဆရဖိုးဆရြဆကာက်ြံပြင်း၊ သာမန် ထိ န်း သိမ ်းပြုပြင်ပြင်း တိ ု့ ကို သတ်မှတ ်ြျေက်မျေား
နှင့်အညီ ဆဆာင်ရွက်ဆစနိုင်သည်။

(ဂ)

ဆကျေးလက် ဆေသ ဆသာက် သ ုံး ဆရရရှိဆ ရးလု ြ် ငန် း ဆဆာင် ရ ွက ် ရာတွေ င် ဆကျေးရွာ
ဆရဆြးဆရး ြုဂ ္ဂ လိ က လု ြ် ငန် းမျေားကိ ု စိစစ်ြ ွေ င့် ပ ြု၍ လု ြ် ငန်း လု ြ် ကို င ် ြ ွေင ့် ရ ရှ ိ သူ မှ
ဆရဖိုးဆရြဆကာက်ြံပြင်းတို့ကုိ သတ်မှတ်ြျေက်မျေားနှင့်အညီ ြွေင်ပ့ ြုနိုင်သည်။

၁၄။

ဦးစီးဌာနသည် ထကျေးလက်ထေသမျေား၊ ထကျေးလက်ထေသရှိ စာသင်ထကျောင်း၊ ထဆးရုံနှင့် ထဆးခန်းမျေား

ထသာက်သုံးထရရရှိထရးနှင့် ြတ်ဝန်းကျေင်သန့်ရှင်းထရးဆိုင်ရာလုြ်ငန်းမျေားကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေား၊ အစိုးရမဟုတ်ထသာ အဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ြူးထြါင်းလျေက် သတ်မှတ်ချေက်မျေား
နှင့်အညီ စီမံချေက်မျေား ထရးဆွဲထဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၅။

ဦးစီး ဌာနသည်

ဆကျေးလက်ဆ ေသ

ဆသာက် သ ုံး ဆရရရှိ ထရးလုြ ် ငန်း ထဆာင် ရွ က် နိ ု င် ရန်

ထကျေးရွာထသာက်သုံးထရရရှိထရးထကာ်မတီ ဖွဲ့စည်း၍ ထရအရင်းအပမစ်နှင့် ဆသာက်သုံးထရထြးထဝထရးဆိုင်ရာ
လုြ်ငန်းမျေားအတွက် လိုအြ်ထသာ ထပမအသုံးချေခွင့်ရရှိထရးအတွက် ဥြထေနှင့်အညီ ကူညီထဆာင်ရွက်
ထြးရမည်။
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၁၆။

ဦးစီးဌာနသည် ထကျေးလက်ထေသ ဆသာက်သုံးထရရရှိရန် အသုံးပြုလျေက်ရှိထသာ စိမ့်စမ်းထရ

အြါအဝင် ထရအရင်း အပမစ် မျေား မခန် းထပခာက် ထ စထရးနှ င် ့ ယင်းတို့ ၏ ြတ်ဝန်း ကျေင် ရှ ိ သစ်ထတာ
သစ်ြင်မျေား မပြုန်းတီးထစထရးတို့အတွက် လိက
ု ်နာရမည့်အချေက်မျေားကို သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရဌာန၊
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ညှိနှိုင်းေုတ်ပြန်နိုင်ရန် ဗဟိုကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီသို့ တင်ပြထဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၇။

ဦးစီးဌာနသည်(က)

ဆကျေးလက်ဆေသ ဆသာက်သုံးဆရရရှိဆရးလုြ်ငန်း ဆဆာင်ရွက်ထားဆသာ ဆရအရင်းအပမစ်မျေား၏
ဆရအရည်အဆသွေးကို စံြျေန်ိ စံညန
ွှ ်း သတ်မှတ်ြျေက်မျေားနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ မရှိ စစ်ဆဆး
ရမည်။

(ြ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ စစ်ထဆးရာတွင် သတ်မှတ်အရည်အထသွးနှင့် မကိုက်ညီြါက ဆသာက်သုံး
ထရထြးထဝပခင်းလုြ်ငန်းကို ရြ်ဆိုင်းေားပခင်း သို့မဟုတ် တားပမစ်ပခင်း ပြုလုြ်နိုင်သည်။

(ဂ)

ြုေ်မြွေဲ ( ြ ) အရ ဆဆာင်ရွက်ဖြီးဆနာက် ဆသာက်သုံးဆရရရှိဆရးလုြ်ငန်းကို ဆရအရည်အဆသွေး
စံြျေန်ိ စံညန
ွှ ်း သတ်မှတ်ြျေက်မျေားနှင့်အညီ သင့်ဆလျော်သည့် နည်းလမ်းပဖင့်လျောထား
ဆဆာင်ရွက်ဆြးရမည်။

၁၈။

ဦးစီးဌာနသည် အဆကကာင်းအမျေုးမျေ
ိ ုးဆကကာင်
ိ
့ ဆသာက်သုံးဆရပြတ်လြ်သည့် ဆကျေးလက်ဆေသ

မျေားသို့ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွေဲ့အစည်းမျေား၊ အစိုးရမဟုတ်ထသာအဖွေဲ့အစည်းမျေား၊ ြုဂ္ဂလိက
အလှူရှငမ
် ျေားနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ဆသာက်သုံးဆရရရှိနိုင်ရန် အလျေငအ
် ပမန် ဆဆာင်ရွက်ဆြးရမည်။
၁၉။

ဦးစီးဌာနသည် ထရအရင်းအပမစ်မျေားကို စီမံခန့်ခွဲပခင်း၊ ေိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်းတို့နှင့်စြ်လျေဉ်း၍

သတင် း အချေက် အ လက် ထကာက် ယူပ ခင်း၊ ထကျေးလက်ထ ေသထန ပြည် သ ူ မျေား သိ ရ ှိန ားလည် ထစရန်
အသိြညာထြးပခင်း လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၀။

ဦးစီး ဌာနသည်

ထကျေးလက်ထ ေသထနပြည် သ ူမ ျေား

ြတ်ဝ န်း ကျေင်

သန့်ရ ှ င်း ထရးဆို င် ရ ာ

အထလ့အေမျေား ကျေင့်သုံးလာထစထရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေား၊ အစိုးရ
မဟုတ်ထသာအဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့်ြူးထြါင်း၍ ထအာက်ြါတို့ကို ထဆာင်ရွက်ရမည်(က) ြတ်ဝန်းကျေင်သန့်ရှင်းထရးဆိုင်ရာ ထကာင်းမွန်ထသာ အထလ့အေမျေား ကျေင့်သုံးလာထစရန်
ထလ့ကျေင့ြ
် ျေုးထောင်
ိ
ထြးပခင်း၊
( ခ ) ချေုံနွယ်ြိတ်ထြါင်းမျေား ရှင်းလင်းပခင်း၊ အမှိုက်ေွက်ရှိမှုကို ထလျှာ့ချေပခင်း၊ ြလတ်စတစ်နှင့်
အမှို က် မျေား စနစ်တ ကျေစွန့် ြစ်ရ န် ထနရာသတ် မှတ ်ပခင်း ၊ အမှိုက် မ ျေားကို ပြန် လ ည်
အသုံးပြုပခင်း၊

ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်

အမျေုးအစားနှ
ိ
င့်

အသုံးမပြုနိုင်သည့်

အမျေုးအစား
ိ
ခွဲပခားပခင်းတို့အတွက် အသိြညာထြးပခင်းနှင့် စည်းရုံးထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(ဂ)

ထရစီးထရလာထကာင်းမွန်ထရးနှင့် ထရဆိုးမျေားကို စနစ်တကျေထဘးကင်းစွာ စွန့်ြစ်ပခင်း
သို့မဟုတ် ထဘးကင်းထအာင်သန့်စင်ထစ၍ ပြန်လည်အသုံးပြုပခင်းတို့အတွက် အသိြညာ
ထြးပခင်းနှင့် စည်းရုံးထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
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(ဃ)

ကျေန်းမာထရးနှင့် ညီညွတ်ထသာ ယင်လအ
ုံ ိမ်သာမျေား စနစ်တကျေ ထဆာက်လြ
ု ် သုံးစွဲ
ထစပခင်း၊

( င ) ထကျေးလက်ထေသရှိ ထနအိမ်မျေား၊ အထဆာက်အအုံမျေားတွင် ထလေုညစ်ညမ်းမှု မပဖစ်ထြါ်
ထစထရးနှင့် ထလျော့နည်းသက်သာထစထရးအတွက် အသိြညာထြးထဆာင်ရွက်ထစပခင်း။
အခန်း(၈)
ကကျေးလက်ကေသ လျှပ်စစ်မီးေေှိကေးလုပ်ငန်း
၂၁။

၂၂။

ဦးစီးဌာနသည် ထကျေးလက်ထေသ လျှြ်စစ်မီးရရှိထရး လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်ရာတွင်(က)

သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်ရမည်။

(ခ)

သက်ဆိုငရ
် ာထကျေးရွာလျှြ်စစ်မီးလင်းထရးထကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်းထဆာင်ရွက်ရမည်။

(က)

ဆကျေးလက်ဆေသ လျှြ်စစ်မီးရရှိဆရးလုြ်ငန်းကို ဆဆာင်ရွက်လိုသူ သို့မဟုတ် လုြ်ကိုင်ြွေင့်
ရရှိလိုသူသည် သတ်မှတ်ြျေက်မျေားနှင်အ
့ ညီ ဦးစီးဌာနသို့ ဆလျှာက်ထားရမည်။ ဦးစီး
ဌာနသည် သက်ဆိုငရ
် ာဥြဆေ၊ နည်းဥြဆေ၊ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းမျေားနှင်အ
့ ညီ ြွေင့်ပြုမိန့်
ရရှိနိုငဆ
် ရးအတွေက် ဆဆာင်ရွက်ဆြးရမည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် ဦးစီးဌာနနှင့် ထကျေးရွာမီးလင်းထရးထကာ်မတီတို့၏
သထဘာတူညီချေက်ပဖင့် သတ်မှတ်ေားထသာ လျှြ်စစ်ဓာတ်အားခ ထကာက်ခံနိုင်ထရးအတွက်
လုြ်ေုံးလုြ်နည်းနှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် လျှြ်စစ်မီးရရှိထရး လုြ်ငန်းမျေားထဆာင်ရွက်ရာတွင်
သတ်မှတ်စံချေန်ိ စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီထရး၊ ြတ်ဝန်းကျေင်ေိခိုက်မှုနှင့်ထဘးအန္တရာယ်ပဖစ်ြွားမှု
မရှိထစထရးတို့ကို ေည့်သွငး် စဉ်းစား ထဆာင်ရွက်ရမည်။

၂၃။

ထကျေးလက်ထ ေသ လျှြ် စစ် မီး ရရှ ိထ ရးလုြ ်င န်း ကို ကို ယ ့် အားကိ ု ယ် ကိ ုး ထဆာင်ရွက်သူမှအြ

ြုေ်မ ၉ ြါ နည်းလမ်းတစ်ရြ်ရြ်ပဖင့် ထဆာင်ရွက်သူသည် တည်ထဆာက်ထရးလုြ်ငန်း ဖြီးစီးသည့်အခါ
ထအာက်ြါအတိုင်း ထဆာင်ရွက်ရမည်(က)

ြုဂ္ဂလက
ိ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု မြါဝင်ြါက လုြ်ငန်းဖြီးလျှငဖ် ြီးချေငး် သက်ဆိုငရ
် ာ ထကျေးရွာ
လျှြ်စစ်မီးလင်းထရးထကာ်မတီသို့ သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့အ
် ညီ လွှဲထပြာင်းထြးအြ်ရန်၊

(ခ)

ြုဂ္ဂလိကရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုြါဝင်ြါက လျှြ်စစ်ဓာတ်အားခ ထကာက်ခံခွင့် သတ်မှတ်ကာလ
ကုန်ဆုံးြါက(၁) သက်ဆိုင်ရာ ထကျေးရွာလျှြ်စစ်မီးလင်းထရးထကာ်မတီသို့ သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ
လွှထ
ဲ ပြာင်းထြးအြ်ရန်၊
(၂) လုြ်ငန်းဆက်လက် လုြ်ကိုင်ထဆာင်ရွက်လြ
ို ါက သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ
ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချေက်ရယူထဆာင်ရွက်ရန်။
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၂၄။

ပြည်တွင်း ပြည်ြ အကူအညီအထောက်အြံ့ပဖင့် ထဆာင်ရွက်သည့် ထကျေးလက်ထေသ လျှြ်စစ်မီး

ရရှိထရးလုြ်ငန်းတွင် ပြင်ဆင်ေိန်းသိမ်းပခင်းလုြ်ငန်းမျေား ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုငရ
် ာထကျေးရွာ
လျှြ်စစ်မီးလင်းထရးထကာ်မတီသည် ဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချေက်နှင့်အညီ ကုန်ကျေစရိတ် ထကာက်ခံ
နိုင်သည်။
အခန်း(၉)
ကကျေးလက်ကေသအိမ်ောတည်ကောက်ကေးလုပ်ငန်း
၂၅။

ဦးစီးဌာနသည် ထကျေးလက်ထေသ အိမ်ရာထဆာက်လြ
ု ်ရာတွင် ထအာက်ြါတို့ကို အထလးေား

ထဆာင်ရွက်ရမည်(က)

ထကျေးလက်ထ ေသထန ပြည် သ ူ မျေား အိုး အိမ ် အ တည်တ ကျေ ထနေို င် န ို င် ရန် အတွ က်
အထောက်အကူ ပဖစ်ထစထရး၊

(ခ)

သဘာဝထဘးေဏ် ခံ နိ ု င် ရ ည် ရ ှိ ထစထရး၊ ထလဝင် ထလေွက ် ထကာင်းမွန်ထစထရးနှင့်
သက်ဆိုငရ
် ာထေသ၏ ဓထလ့ေုံးစံ ယဉ်ထကျေးမှုတို့နှင့် ကိုက်ညီထစထရး၊

(ဂ)
၂၆။

ထပမယာြိုင်ဆိုင်မှုကို ဥြထေနှင့်အညီ စနစ်တကျေ စိစစ်သတ်မှတ်ထရး။

ဦးစီးဌာနသည် ထဘးအန္တရာယ်ကျေထရာက်ထသာ ထေသအြါအဝင် အထကကာင်းအမျေုးမျေ
ိ ုးထကကာင်
ိ
့

ထကျေးရွာသစ်ေူထောင်ထသာထေသတွင် သင့်ထလျော်ထသာ ထပမထနရာထရွးချေယ် သတ်မှတ်ပခင်း အြါအဝင်
ထကျေးလက်ထေသ အိမ်ရာထဆာက်လုြ်သည့် ကိစ္စရြ်မျေားနှင့စ
် ြ်လျေဉ်း၍ သက်ဆိုင်သည့်အစိုးရဌာန၊
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ညှိနှိုင်းဖြီး ဥြထေနှင့အ
် ညီ ထဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၇။

ဦးစီးဌာနသည် ဆကျေးလက်ဆေသ အိမ်ရာဆဆာက်လုြ်ဆရး လုြ်ငန်းဆဆာင်ရွက်ရာတွေင် ြုေ်မ ၉ ြါ

နည်းလမ်းတစ်ရြ်ရြ်ကို အသုံးပြု၍ သတ်မှတ်ြျေက်မျေားနှင့အ
် ညီ ဆဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၈။

ြုေ်မ ၉ ြါ နည်းလမ်းတစ်ရြ်ရြ်နှင့်အညီ ဆကျေးလက်ဆေသ အိမ်ရာဆဆာက်လုြ်သူသည်

လုြ်ငန်းဆဆာင်ရွက်ဖြီးစီးြါက ဦးစီးဌာနသို့ သတ်မှတ်ြျေက်မျေားနှင့်အညီ အြ်နှံရမည်။ ဦးစီးဌာနက
သက်ဆိုငရ
် ာ သတ်မှတ်ထားသည့်အဖွေဲ့သို့ အိမ်ရာဆဆာက်လုြ်မှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းမျေားနှင့်အတူ
စနစ်တကျေ ဆက်လက် လွှဆ
ဲ ပြာင်းဆြးအြ်ရမည်။
အခန်း(၁၀)
အေင်းမကပျောက် မတည်ေန်ပုံကငွ ထူကထာင်ကပးပခင်းလုပ်ငန်း
၂၉။

ဦးစီးဌာနသည် ဗဟိုကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီ၏

ခွင့်ပြုချေက်ပဖင့်(က)

ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွ၊ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွ၊
ပြည်တွင်းအလှူရှငမ
် ျေား၊ နိုင်ငတ
ံ ကာအစိုးရ၊ အစိုးရမဟုတ်ထသာ အဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့်
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ြုဂ္ဂလိကတို့၏ ထောက်ြံ့လှူေါန်းထငွတို့ပဖင့် ထအာက်ြါကိစ္စရြ်မျေားအတွက် အရင်းမထြျောက်
မတည်ရန်ြုံထငွကို ေူထောင်ရမည်(၁) ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှု ထလျော့နည်းထစထရးအတွက်
အလုြ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် မိသားစုဝင်ထငွတိုးလုြ်ငန်းမျေား ထဖာ်ထဆာင်ပခင်း၊
(၂) စားနြ်ရိက္ခာ ဖူလုံထစထရးအတွက် တစ်နိုင်တစ်ြိုင် စိုက်ြျေုးထမွ
ိ းပမူထရးလုြ်ငန်းမျေား
ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(၃) အရင်းမထြျောက် မတည်ရန်ြုံထငွမှ တိုးြွားလာထသာထငွပဖင့် ထကျေးရွာဖွ့ံ ဖဖိုးထရး
လုြ်ငန်းမျေားကို ပြည်သူမျေား ကိုယ်တိုင်အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(၄) ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား၏ စွမ်းထဆာင်ရည်တိုးတက်လာထစထရးနှင့် ထဘး
အန္တရာယ်မျေား ကျေထရာက်လာြါက တုံ့ပြန်မှုအားထကာင်းထသာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းမျေား
ထြါ်ထြါက်လာထစထရးအတွက် ထလ့ကျေင့ြ
် ျေုးထောင်
ိ
ပခင်း။
(ခ)

ြုေမ
် ခွဲ (က) အရ လုြ်ငန်းစီမံကန
ိ ်းမျေား အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်ရာတွင်
လိုအြ်သည့် လုြ်ငန်းအဖွဲ့မျေား ဖွဲ့စည်းဖြီး ယင်းလုြ်ငန်း အဖွဲ့အဆင့်ဆင့်၏ တာဝန်နှင့်
လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေား၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချေက်မျေား၊ ရန်ြုံထငွ စီမံခန့်ခွဲထရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်မျေား
ြါဝင်သည့် လုြ်ငန်းလမ်းညွှန်ချေက်မျေားကို ထရးဆွဲေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

၃၀။

ဦးစီးဌာနသည် အရင်းမထြျောက် မတည်ရန်ြုံထငွကို မထြျောက်ြျေက်ထစထရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ

ထကျေးရွ ာလု ြ် ငန်း အဖွ ဲ့ မျေား၏ ရန်ြ ုံ ထငွ သု ံးစွဲပခင်း ၊ စာရင်း ဇယားေိန ် းသိမ ်းပခင်း နှ င့် လု ြ် င န်း
ထဆာင်ရွက်ပခင်းတို့ကို ကကြ်မတ်ကွြ်ကဲစစ်ထဆးရမည်။
၃၁။

အရင်းမဆြျောက် မတည် ရ န် ြုံ ဆငွေ အား တစ်စ ု ံတ စ် ဆ ယာက် က အလွေဲ သ ုံးစားပြုဆကကာင်း

ဆတွေ့ရှိလျှင် သို့မဟုတ် အရင်းမဆြျောက် မတည်ရန်ြုံဆငွေကို ဆြျေးယူသုံးစွေဲသူသည် အရင်းဆငွေနှင့် ကျေသင့်သည့်
အတိုးဆငွေတို့ကို သတ်မှတ်ြျေက်မျေားနှင်အ
့ ညီ ဆြးသွေင်းရန် ြျေက်ကွေက်ဆကကာင်း ဆတွေ့ရှလ
ိ ျှင် ဆကျေးရွာ
လုြ်ငန်းအဖွေဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွေင် တရားစွေဲဆိုရမည်။
၃၂။

ဆကျေးရွာလုြ်ငန်းအဖွေဲ့ သို့မဟုတ် အဖွေဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးက အရင်းမဆြျောက် မတည်ရန်ြုံဆငွေအား

အလွေ ဲ သု ံးစားပြုဆကကာင် း ဆတွေ့ ရှ ိ လျှင် ဖမို ့နယ် အ ဆင့် လု ြ် ငန်း အဖွေဲ့ သည် ထို သ ူ အား သက်ဆိုငရ
် ာ
တရားရုံးတွေင် တရားစွေဲဆိုရမည်။
၃၃။

ထကျေးလက်ထေသထနပြည်သူမျေားသည် (က)

ထကျေးရွာအလိုက် အရင်းမထြျောက် မတည်ရန်ြုံထငွမျေားကို ထချေးယူသုံးစွဲခွင်ရ
့ ှိသည်။

(ခ)

စိုက်ြျေုးထရးလု
ိ
ြ်ငန်း၊ ထမွးပမူထရးလုြ်ငန်း၊ ထရလုြ်ငန်း၊ လျှြ်စစ်မီးရရှိထရးလုြ်ငန်း၊
ကုန်ေုတ်လုြ်ငန်း၊ ထရာင်းဝယ်မှုလုြ်ငန်းနှင့် အပခားအသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်းလုြ်ငန်းမျေား
ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချေက်နှင်အ
့ ညီ ထချေးယူနိုင်သည်။
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(ဂ)

ထချေးယူသည့် အရင်းထငွနှင့် ကျေသင့်သည့်အတိုးထငွတို့ကုိ သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ
ပြန်လည်ထြးသွင်းရမည်။

(ဃ)

ြုေ်မခွဲ ( ဂ ) အရ ရရှိထသာအတိုးထငွကို ဦးစီးဌာန၏ အတည်ပြုချေက်ရယူ၍ ထကျေးလက်ထေသ
ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားတွင် သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ သုံးစွဲအထကာင်အေည်ထဖာ်
ထဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း(၁၁)
ဘဏ္ဍာေန်ပုံကငွထန
ိ ်းသိမ်းပခင်းနှင့် စာေင်းစစ်ကေးပခင်း

၃၄။

ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနတို့သည် ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ ဖဖို းတိ ုးတက် ထ ရးလု ြ် ငန်း အတွက ်

ခွင့်ပြုဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွမျေားကို ဘဏ္ဍာထရးစည်းမျေဉ်းနှင့်အညီ သုံးစွဲရမည်။
၃၅။

ဝန်က ကီးဌာနသည် ထကျေးလက်ထ ေသ ဖွံ့ ဖဖို းတို း တက် ထ ရးနှ င် ့စ ြ် လျေဉ်း ၍ ပြည်တ ွ င်း ပြည်ြ

အကူအညီ အထောက်အြံ့အပဖစ်ရရှိထသာ နိုင်ငံပခားသုံးထငွအြါအဝင် ထငွထကကးနှင့်ြစ္စည်းမျေားကို
လက်ခံပခင်း၊ ေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် အသုံးပြုပခင်းတို့ကို သက်ဆိုငရ
် ာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေား၊
အစိုး ရမဟုတ ် ထ သာအဖွ ဲ ့ အစည်းမျေားနှ င့် ညှိ န ှိုင ်းဖြီး အစိ ုး ရအဖွဲ့ ၏ သထဘာတူ ခ ွ င့် ပြုချေက်ပ ဖင့်
ထဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၆။

ဦးစီးဌာနသည် ြုေ်မ ၃၅ အရ ပြည်တွငး် ပြည်ြ အကူအညီ အထောက်အြံ့အပဖစ်ရရှိထသာ

နိုင်ငပံ ခားသုးံ ထငွ အြါအဝင်ထငွထကကးမျေားကို သတ်မှတ်ချေက်မျေားအတိုငး် ဝန်ကကီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချေက်ပဖင့်
သီးပခားဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်၍ ဥြထေနှင့်အညီ လိက
ု ်နာသုံးစွဲထဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၇။

ဦးစီးဌာနသည် ထကျေးလက်ထေသ ဖွ ံ့ ဖဖို းတို းတက်ထ ရးလုြ ်င န်း မျေားအတွက ် သက်ဆိုင်ရာ

ခွင့်ပြုချေက် ရရှိဖြီးသည့် တိုက်ရိုက်ထောက်ြံ့ထငွနှင့် ြစ္စည်းမျေားကို ထေသခံပြည်သူမျေားသို့ တိုက်ရိုက်
လွှဲထပြာင်း ထြးအြ်ထဆာင်ရွက်ထစ၍ ထငွထကကးသုံးစွဲမှုနှင့် လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်မှုကို ကကီးကကြ်ရမည်။
၃၈။

ဦးစီးဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာ ထကျေးရွာလုြ်ငန်းထကာ်မတီ သို့မဟုတ် လုြ်ငန်းအဖွဲ့မျေား ြူးထြါင်း

ြါဝင်ထဆာင်ရွက်သည့် ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားနှင့စ
် ြ်လျေဉ်း၍ အသုံးစရိတ်
ရှင်းတမ်းမျေားကို သတ်မှတ်သည့် ကာလအြိုင်းအပခားပဖင့် အမျေားပမင်သာသည့်ထနရာတွင် ထဖာ်ပြနိုင်ထရး
အတွက် စီမံထဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၉။

ဦးစီးဌာနအြါအဝင် ဤဥြထေအရ ဖွဲ့ စည်းတာဝန် ထြးအြ် ေ ားသည် ့ လုြ်ငန်းထကာ်မတီ၊

ဆြ်ထကာ်မတီနှင့် လုြ်ငန်းအဖွဲ့မျေားသည် ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်မှု
နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ထငွထကကးနှင့်ြစ္စည်းမျေား ရရှိသုံးစွဲမှုနှင့် လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်မှုတ ို့ကို ပြည်ထောင်စု
စာရင်းစစ်ချေုြ်ရုံး၏ စာရင်းစစ်ထဆးပခင်းခံယူရမည်။
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အခန်း(၁၂)
ပပစ်မှုနှင့် ပပစ်ေဏ်မျေား
၄၀။

မည် သ ူမ ဆိ ု ထကျေးလက်ထ ေသ ဖွံ့ ဖဖို းတိုးတက်ထ ရးလုြ ်င န်း စီ မံ ကိန ် းမျေားကို တာဝန် အ ရ

အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်သူအား(က)

ရာဇဝတ်မကင်းထသာ အနိုငအ
် ေက်ပြုလုြ်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင်
ေိုသူကို နှစ်နှစ်ေက်မြိုထသာ ထောင်ေဏ်ပဖစ်ထစ၊ ကျေြ်နှစ်သိန်းေက်မြိုထသာ ထငွေဏ်
ပဖစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လးုံ ပဖစ်ထစ ချေမှတ်ရမည်။

(ခ)

ဖခိမ်းထပခာက်ပခင်း၊ထနှာင့်ယှက်ပခင်း၊ ဟန့်တားပခင်း သို့မဟုတ် တားဆီးပခင်းပြုလုြ်ထကကာင်း
ပြစ်မှုေင်ရှား စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို တစ်နစ
ှ ်ေက်မြိုထသာ ထောင်ေဏ်ပဖစ်ထစ၊
ကျေြ်တစ်သိန်းေက်မြိုထသာ ထငွေဏ်ပဖစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပဖစ်ထစ ချေမှတ်ရမည်။

၄၁။

မည်သူမဆို ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းနှင့်စည်းကမ်းမျေားြါ

ပြဋ္ဌာန်းချေက်တစ်ရြ်ရြ်ကို ထဖာက်ဖျေက်ကျေုးလွန်ထကကာင်း သို့မဟုတ် လိက
ု ်နာရန် ြျေက်ကွကထ
် ကကာင်း
ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို တစ်နစ
ှ ်ေက်မြိုထသာ ထောင်ေဏ်ပဖစ်ထစ၊ ကျေြ်တစ်သိန်း
ေက်မြိုထသာ ထငွေဏ်ပဖစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လးုံ ပဖစ်ထစ ချေမှတ်ရမည်။
အခန်း(၁၃)
အကထွကထွ
၄၂။

ဦးစီးဌာနသည် ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား၏ လူမှုစီးြွားထရးဆိုငရ
် ာ အသိြညာ တိုးြွား

ထစထရး ထဆာင်ရွက်ရမည်။
၄၃။

ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးဆိုငရ
် ာ ထကျေးရွာထကာ်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့မျေား ဖွဲ့စည်း

ရာတွင် အမျေုးသမီ
ိ
းမျေား ြါဝင်ဖွဲ့စည်းရမည်။
၄၄။

ဦးစီးဌာနသည် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေား၊ အစိုးရမဟုတ်ထသာ အဖွဲ့အစည်းမျေားက

ထဆာင်ရွက်ထနသည့် ဖွံ့ဖဖိုးထရးလုြ်ငန်းမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ သက်ဆိုင်သည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့်
လိုအြ်သလို ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်း ထဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၄၅။

ဦးစီးဌာနသည် ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်တွင်း ပြည်ြ အကူအညီ

အထောက်အြံ့ပဖင့် ရရှိသည့် ထငွထကကး၊ ြစ္စည်းသုံးစွဲမှုနှင့် လုြ ်င န်း ထဆာင် ရ ွက် မ ှုတ ိ ု့ ကိ ု ေုတ ်ပြန်
ထကကညာရမည်။
၄၆။

မည်သူမဆို ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ြစ္စည်း သို့မဟုတ် ထငွထကကးကို

အလွဲသုံးစားပြုလျှင် ေိသ
ု ူကို တည်ဆဲဥြထေအရ အထရးယူရမည်။
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၄၇။

ဤဥြထေ ြုေ်မ ၄၀ နှင့် ၄၁ တို့ြါ ပြစ်မှုမျေားကို ရဲအထရးယူြိုင်ခွင့ရ
် ှိထသာ ပြစ်မှုမျေားအပဖစ်

သတ်မှတ်သည်။
၄၈။

ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားကို အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်ရာတွင်(က)

ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥြထေ၊ စည်းမျေဉ်းနှင့် စည်းကမ်းမျေားကို အစိုးရအဖွဲ့၏ သထဘာ
တူညီချေက်ပဖင့် ေုတ်ပြန်နုင
ိ ်သည်။

(ခ)

ဝန်က ကီးဌာနနှ င် ့ ဗဟို က ကီးကကြ် မှု ထကာ် မတီ တ ိ ု့ သ ည် အမိ န့်ထ ကကာ်ပ ငာစာ၊ အမိန့်၊
ညွှန်ကကားချေက်နှင့် လုြ်ေးုံ လုြ်နည်းမျေားကို ေုတ်ပြန်နုင
ိ ်သည်။

(ဂ)

ဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကကီးဌာန၏ သထဘာတူညီချေက်ပဖင့် အမိန့်နှင့် ညွှန်ကကားချေက်မျေားကို
ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ဖွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ ကျွန်ုြ်လက်မှတ်ထရးေိုးသည်။

(ြု)ံ ဝင်းပမင့်
နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်
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