ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးဥြရေ
(၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်ဥြရေအမှတ် ၁၃။)
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါေိုလပြည့်ရြေျော် ၉ ေြေ်
(၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ေြေ်)
ပြည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်သည် ဤဥြရေြေို ပြဋ္ဌာန်းလိုြေ်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိြ္ပာယ်ရော်ပြချေြေ်
၁။

ဤဥြရေြေို ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးဥြရေ ဟုရခါ်တွင်ရစေမည်။

၂။

ဤဥြရေတွင်ြါေှိရသာ ရအာြေ်ြါစြေားေြ်မျေားသည် ရော်ပြြါအတိုင်း အဓိြ္ပာယ်သြေ်ရောြေ်

ရစေမည်(ြေ) နိုင်ငံရတာ် ေိုသည်မှာ ပြည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ်ြေို ေိုသည်။
( ခ ) အစိုးေအေွဲ့ ေိုသည်မှာ ပြည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနိင
ု င
် ံရတာ် ပြည်ရောင်စုအစိုးေအေွဲ့ြေို
ေိုသည်။
( ဂ ) ဝန်က ြေီး ဌာန ေိုသည်မ ှာ ပြည် ရောင်စ ုအစိုး ေ ြို့ရောင်ရေးနှင ့် ေ ြေ်သ ွယ ် ရေး
ဝန်ကြေီးဌာနြေို ေိုသည်။
(ဃ)

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေး ေိုသည်မှာ ဤဥြရေအေေွဲ့စည်းသည့် နိုင်ငရ
ံ တာ်ြိုင်
စီးြွားရေးအေွဲ့အစည်းပေစ်ရသာ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးြေို ေိုသည်။

( င ) ေိြ်ြေမ်း ေိုောတွင် ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးြိုင် ရေယာဉ်မျေား သွားလာ
နိုင်ရသာ ပမစ်မျေား၊ ရချောင်းမျေား၊ တူးရပမာင်းမျေားနှင့် ြေမ်းရိုးတန်းတစ်ရလျှောြေ် မမို့၊
ေွာမျေားေှိ ရေယာဉ်ေိုြေ်ြေြ်နိုင်ရသာ ေိြ်ြေမ်းမျေား ြါဝင်သည်။
( စ ) ရေယာဉ်ေိုောတွင် ရေရ ြောင်းသွားလာော၌ စြေ်တြ် သိမ
ု့ ဟုတ် စြေ်မဲ့ရေယာဉ်ြေို
ေိုသည်။ ယင်းစြေားေြ်တွင် သစ်ရောင်၊ ဝါးရောင်တ့လ
ို ည်း ြါဝင်သည်။
(ေ)

စြေ်ရုံ၊ အလုြ်ရုံ ေိုသည်မှာ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြို့ရောင်ရေးြိုင် သရဘောြေျေင်းမျေားေှိ
စြေ်ရုံ၊ အလုြ်ရုံ၊ အလုြ်ဌာနနှင့် အလုြ်ဌာနခွဲမျေားြေို ေိုသည်။

( ဇ ) ဝန်ရောင်မ ှုလုြ ်ငန်း ေိုောတွင် အခရ ြေးရငွ၊ အေိုးအခ အေိုး စားနား သိမ
ု့ ဟုတ်
ြေတိနှင်ည
့ ီညွတ်ချေြေ်ပေင့် ရောင်ေွြေ်ရြးသည့် လုြ်ငန်းြေိုေိုသည်။ ယင်းစြေားေြ်တွင်
ရေယာဉ်ပေင့် ခေီးသည်နှင့်ြေုန်စည်ြရ
ို့ ောင်ရေးလုြ်ငန်း၊ ြေုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်း၊ ရေျော်ရပေမှု
လုြ်ငန်း၊ ဟိုတယ်လုြ်ငန်း၊ ခေီးသွားလာရေးလုြ်ငန်း၊ တည်းခိုခန်းနှင့် စားရသာြေ်ေိုင်
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လုြ်ငန်းမျေားနှင့်အစိုးေအေွဲ့ြေ ဝန်ရောင်မှုလုြ်ငန်းပေစ်သည်ဟု အခါအားရလျော်စွာ
သတ်မှတ်သည့် လုြ်ငန်းမျေားလည်း ြါဝင်သည်။
( စျေ ) စီမ ံခန့်ခ ွဲရေးအေွဲ့ ေိုသည်မှာ ဤဥြရေအေ ေွဲ့စည်းသည့် ပြည်တွင ်း ရေရ ြောင်း
ြိရ
ု့ ောင်ရေး စီမံခန်ခ
့ ွဲရေးအေွဲ့ြေို ေိုသည်။
(ည)

ဦးရောင်ည ွှန ် ြေားရေးမှူ း

ေိ ုသ ည်မ ှာ

ပြည်တွင်း ရေရ ြောင်း ြို့ရောင်ရေး

ဦးရောင်ညွှန် ြေားရေးမှူးြေို ေိုသည်။
အခန်း(၂)
ေည်ေွယ်ချေြေ်မျေား
၃။

ဤဥြရေ၏ ေည်ေွယ်ချေြေ်မျေားမှာ ရအာြေ်ြါအတိုင်းပေစ်သည် (ြေ) ပမန်မ ာနိုင ်င ံအတွင်း

ရေယာဉ်မ ျေားသွားလာနိုင ်သည့် ပမစ်မ ျေား၊ ရချောင်းမျေားနှင ့်

ြေမ်းရိုး တန်းတစ်ရလျှောြေ်တွင ် ခေီးသည်နှင ့် ြေုန်စည်ြရ
ို့ ောင်ရေးလုြ်ငန်းမျေားြေို
ရဘးအန္တောယ်ြေင်းေှင်းမြီး လုံပခုံမှုေှိစွာ အရြောင်အေည်ရော် ရောင်ေွြေ်နိုင်ေန်၊
( ခ ) ပြည်သူလူေု၏ စားဝတ်ရနရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးြွားရေးတိတ
ု့ ွင် အဓိြေြေျေသည့် ြေုန်ရေးနှုန်း
တည်မငိမ်ြေျေေင်းရေးြေို ေိရောြေ်စွာ အရောြေ်အြေူပြုနိုင်သည့် ရေရ ြောင်းသယ်ယူ
ြိရ
ု့ ောင်ရေးအပေစ် ရောင်ေွြေ်နိုင်ေန်၊
( ဂ ) ပြည်တွင ်း ရေရ ြောင်းြို့ရောင်ရေး၏ စီမံအုြ ်ခ ျေုြ်မ ှုနှင ့် ရငွရ ြေးသုံးစွဲမှုစနစ်တ့ြေ
ို ို
ရေးြေွြေ်စီးြွားရေးစနစ်နှင့်အညီ ရေေှည်ေြ်တည်နိုင်သည့် နိုင်ငံရတာ်ြိုင် စီးြွားရေး
အေွဲ့အစည်းအပေစ် ေိရောြေ်လျေင်ပမန်စွာ ရောင်ေွြေ်နိုင်ေန်၊
(ဃ)

ရေရ ြောင်းသယ်ယူြို့ရောင်ရေးြေို ဥြရေနှင့်အညီ စနစ်တြေျေအရြောင်အေည်ရော်
ရောင်ေွြေ်ေန်။
အခန်း(၃)

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေး ေွဲ့စည်းပခင်းနှင့် ယင်း၏ တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေား
၄။

(ြေ) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးြေို အစိုးေအေွဲ့ြေ အတည်ပြုေားသည့် ေွဲ့စည်းြုံ
နှင့်အညီ တည်ရောင်ေားေှိေမည်။
( ခ ) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးသည် ဝန်ေမ်းမျေားအတွြေ် ေြိုင်ခွင့်နှင့် အြေျေိုး
ခံစားခွင့်မျေားြေို နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းဥြရေနှင့် နည်းဥြရေမျေားြါ ပြဋ္ဌာန်းချေြေ်မျေားနှင့် အညီ
လိုြေ်နာရောင်ေွြေ်ေမည်။
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၅။

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးသည်(ြေ) ရေးြေွြေ် စီးြွားရေးစနစ်နှင့်အညီ တည်ေဲဥြရေအေ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားြေို ရအာင်ပမင်စွာ
ရောင်ေွြေ်ေန် တေားဝင်လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေား အြ်နှင်းပခင်းခံေရသာ နိုင်ငံရတာ်ြိုင် စီးြွားရေး
အေွဲ့အစည်း ပေစ်သည်။
( ခ ) နိုင်ငံရတာ်ြေ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေး၏ ေင်းနှီးရငွမျေားြေိုလည်းရြောင်း၊
ြိုင်ေိုင်မှုြစ္စည်းတွင် ြါဝင်ရသာ ရေွှ့ရပြာင်းနိုင်ရသာြစ္စည်းမျေား၊ မရေွှ့ရပြာင်းနိုင်ရသာ
ြစ္စည်းမျေားြေိုလည်းရြောင်း ေြေ်ခံေမည်။
( ဂ ) ြေိုယ်ြိုင်အမည်၊ ြေိုယ်ြိုင်တံေိြ်တ့ပို ေင့် ရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊ စဉ်ေြေ်မပြတ် ေြေ်ခံ
ရောင်ေွြေ်ခွင့်၊ တေားစွဲေိုခွင့်နှင့် စွဲေိုခံြိုင်ခွင့်၊ နိုင်ငံရတာ်ြေ သတ်မှတ်ရြးေားရသာ
ြိုင်ေိုင်မှု ြစ္စည်းမျေားအားလုံးတိြေ
ု့ ို ေယူခွင့်၊ လြေ်ဝယ်ေားေှိခွင့်နှင့် ြိုင်ေိုင်ခွင့်မျေား
ေှိသည်။

၆။

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေး၏တာဝန်မျေားမှာ ရအာြေ်ြါအတိုင်းပေစ်သည်(ြေ) နိုင်ငံရတာ်အတွင်း ရေရ ြောင်းသယ်ယူြို့ရောင်ရေး လုြ်ငန်းမျေားြေို ရောင်ေွြေ်ပခင်း
နှင့် ဤဥြရေအေ အပခားေြေ် စြ်သည့် ရေယာဉ်ပေင့် ဝန်ရောင်မှုလုြ်ငန်းမျေားြေို
ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊
( ခ ) ရေရ ြောင်းသယ်ယ ူြို့ရောင်ရေး လုြ်ငန်းမျေားြေို ရောင်ေွြေ ်ောတွင် ရေယာဉ်၊
ရေယာဉ်ဝန်ေမ်းမျေား၊ ခေီးသည်မျေားနှင့် ြေုန်စည်မျေားရဘးအန္တောယ် ြေင်းေှင်းမြီး
လုံပခုံမှုေှိရေးနှင့် ြတ်ဝန်းြေျေင် ညစ်ညမ်းမှု မေှိရစရေးတိန
ု့ ှင့်စြ်လျေဉ်း

တည်ေဲဥြရေ

နှင့်အညီ ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊
( ဂ ) ဝန်က ြေီးဌာနြေ သတ်မ ှတ်ေားရသာ ပမစ်ရ ြောင်း မျေားနှင ့် ပမန်မ ာ့ြေ မ်းရိုး တန်း
တစ်ရလျှောြေ်တွင် ရေယာဉ်မျေားပေင့် ခေီးသည်နှင့် ြေုန်စည်ြရ
ို့ ောင်ရေးလုြ်ငန်းမျေားြေို
ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊
(ဃ) သရဘောြေျေင်းမျေားနှင့် ရေယာဉ် တည်ရောြေ်ပြင်ေင်ပခင်းေိုင်ော လုြ်ငန်းမျေားအတွြေ်
လိုအြ်ရသာ ြေုန် ြေမ်းြစ္စည်းမျေား၊ စြေ်ြစ္စည်းြေိေိယာမျေားနှင့် စြေ်သုံးေီမျေား ဝယ်ယူ
ပေည့်တင်းပခင်း၊
( င ) အစိုး ေဌာန၊ အစိုး ေအေွဲ့ အစည်း ၊ ပြည်တွင ်း ပြည်ြ ြုဂ ္ဂလိြေ နှင ့် အေွဲ့အစည်း ြိုင ်
ရေယာဉ်မျေားြေို မွမ်းမံပြင်ေင်ပခင်း၊ ရေယာဉ်အသစ် တည်ရောြေ် ရောင်းချေပခင်း နှင့်
အပခားလုြ်ငန်းမျေားြေို လြေ်ခံရောင်ေွြေ်ပခင်း၊
( စ ) အစိုးေအေွဲ့ြေပေစ်ရစ၊ တည်ေဲဥြရေတစ်ေြ်ေြ်အေပေစ်ရစ ရြးအြ်ရသာ ပြည်တွင်း
ရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးနှင့် သြေ်ေိုင်သည့်လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားြေို ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊
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(ေ) အမျေိုးသားအြေျေိုးစီးြွား၊ အမျေိုးသားလုံပခုံရေးအတွြေ် အစိုးေအေွဲ့၊ ဝန်ကြေီးဌာနြေ
အခါအားရလျော်စွာ ရြးအြ်ရသာတာဝန်မျေားြေို ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊
( ဇ ) နိင
ု ်ငံရတာ်ြိုင်ြစ္စည်းမျေားနှင့်ဘဏ္ဍာရငွမျေားြေို ရလလွင့်၊ ေုံးရှုံး၊ ြျေြေ်စီး၊ ရြျောြေ်ေုံးမှု
မေှိရစေန် ကြေီး ြေြ်ေိန်းသိမ်းပခင်း၊
( ေ ) ဝင်ရငွနှင့်အြေျေိုးအပမတ်တိုးြွားရစရေးအတွြေ် ရောင်ေွြေ်ေန်လိုအြ်သည့် ြေိစ္စေြ်မျေားြေို
အစိုးေအေွဲ့၊ ဝန်ကြေီးဌာန၏ သရဘာတူညီမှုပေင့် ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊
(ည)

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေး၏ ေေန်ေှိသည့် ရငွရ ြေးမျေားြေို တည်ေဲဥြရေ
နှင့်အညီ အေရြောြေ်ခံ

ပြည်ရောင်စုဘဏ္ဍာေန်ြုံရငွစာေင်းသို့ ရြးသွင်းပခင်း၊

( ဋ ) ရငွရ ြေးသုံးစွဲမှုေိုင်ော ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျေဉ်းစည်းြေမ်းနှင့်အညီ စီမံခန်ခ
့ ွဲပခင်း။
၇။

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေး၏ ဝန်ေမ်းမျေားြေ ယင်းတိ့တ
ု ာဝန်ယူရောင်ေွြေ်ေသည့်

လုြ်ငန်းမျေားြေို ရအာင်ပမင်မှုေေှိေန် တာဝန်ခံ
၈။

စီမံကြေီး ြေြ်ရောင်ေွြေ်ေမည်။

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေး၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေားမှာ ရအာြေ်ြါအတိုင်းပေစ်သည်(ြေ) ရေယာဉ်၊ ရောတံတားနှင့် အပခားလိုအြ်သည့်ြစ္စည်းမျေားြေို ဝယ်ယူပခင်း၊ တည်ရောြေ်ပခင်း၊
အငှားချေေားပခင်း၊
( ခ ) ြေုန်ရလှာင်ရုံနှင့် ြေမ်းတြေ်ေိြ်ြေမ်းမျေားြေို တည်ရောြေ်ပခင်း၊ အငှားချေေားပခင်း၊
( ဂ ) ရေရ ြောင်းလမ်းမျေားတစ်ရလျှောြေ်ေှိ မမို့၊ ေွာမျေားတွင် ြေုန်စည်မျေား လြေ်ခံတင်ရောင်ပခင်း
နှင့် သိုရလှာင်ပေန်ပ့ ေူးပခင်းတိ့ြေ
ု ို သတ်မှတ်ချေြေ်နှင့်အညီ ရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊
(ဃ) လုြ်ငန်းေိုင်ောဝန်ရောင်ခနှုန်းမျေား၊ လုြ်ခနှုန်းမျေား၊ ေုတ်လုြ်မှုစံနှုန်းမျေား၊ ခေီးသည်
နှင့် ြေုန်စည်ြရ
ို့ ောင်သည့် ဝန်ရောင်ခနှုန်းမျေား၊ အလုြ်ချေိန်မျေား၊ အလုြ်ခွင်စည်းမျေဉ်း
စည်းြေမ်းမျေားြေို တည်ေဲဥြရေ၊ နည်းဥြရေမျေားနှင့်အညီ သတ်မှတ်ြိုင်ခွင့်၊ ပြင်ေင်ြိုင်ခွင့်၊
( င ) ြေုန်ေုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်း၊ ဝန်ရောင်မှုလုြ်ငန်း၊ ြေုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်းမျေားနှင့် ရေယာဉ်
တည် ရောြေ် မှုလုြ်င န်းမျေားြေို ပြည်တွင ်းပြည်ြ လု ြ်ငန်း ေှင ်မ ျေားနှင့် အြေျေိုးတူ
ြူးရြါင်းရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊
( စ ) မိမိလုြ်ငန်းအတွြေ် လိုအြ်သည့် ရပမ၊ ေိြ်ြေမ်း၊ အရောြေ်အအုံတန
ု့ိ ှင့် စြ်လျေဉ်း
သြေ်ေိုင်ော တည်ေဲဥြရေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေြေ်မျေားနှင့်အညီ သုံးစွဲြိုင်ခွင့်၊
(ေ) အစိုးေအေွဲ့၏ သရဘာတူညီမှုပေင့် ရောင်ေွြေ်ေန် လိုအြ်ရသာ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း
ြို့ ရောင်ရေးြိုင် စြေ်ြစ္စည ်း နှင ့် စြေ်ြေိေိယာမျေား၊ ရပမ၊ အရောြေ်အအုံမ ျေားနှင ့်
အပခားြိုင်ေိုင်ခွင့်မျေားြေို သြေ်ေိုင်ောလုြ်ငန်းမျေားအတွြေ် ပြည်တွင်းပြည်ြလုြ်ငန်းေှင်
မျေားြေို ငှားေမ်းခွင့်၊ အြေျေိုးတူြူးရြါင်းရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊
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( ဇ ) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးြိုင် ရေယာဉ်မျေားြေို ပြည်တွင်းလုြ်ငန်းေှင်မျေားနှင့်
အြေျေိုးတူ ြူးရြါင်းရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊
( စျေ ) ငှားေမ်းခ၊ အခနှုန်းေားမျေားသတ်မှတ်ပခင်း၊ ပြင်ေင်ပခင်း၊ ပြန်အမ်းပခင်း၊ ရလျှော့ရြါ့ပခင်း
နှင့် အေရြောြေ်ခံပခင်းတိ့ု ရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊
(ည)

တည်ေဲဥြရေ၊ နည်းဥြရေ၊ ညွှန် ြေားချေြေ်နှင့်လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ပြည်တွင်း
ရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးြိုင် ရေယာဉ်၊ ယာဉ်နှင့် အသုံးမလိုသည့်ြစ္စည်းမျေား၊ ရေယာဉ်
ပြင်ေင်ောမှ ေေှိသည့် အသုံးမလိုသည့် ြိုလျှေံြစ္စည ်းမျေားြေို ေုခ ွဲရောင်းချေပခင်းနှင ့်
လဲလှယ်ပခင်းတိ့ု ရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊

( ဋ ) အစိုးေအေွဲ့အစည်းမျေား၊ ြုဂ္ဂလိြေအေွဲ့အစည်းမျေားနှင့်

လုြ်ငန်းသရဘာတူစာချေုြ်မျေား

ချေုြ်ေိုပခင်း၊
( ဌ ) ရေယာဉ်မျေားြေို တစ်စီးချေင်းပေစ်ရစ၊ အုြ်စုလိုြေ်ပေစ်ရစ အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ့အစည်းမျေား၊
ပြည်တွင်းပြည်ြြုဂ္ဂလိြေနှင့် အေွဲ့အစည်းမျေားအား ငှားေမ်းပခင်း၊
( ဍ ) ြေူးတိ့ရ
ု ေယာဉ်မျေား ရပြးေွဲပခင်း၊
( ဎ ) တည်ေဲဥြရေ၊ နည်းဥြရေ၊ ညွှန် ြေားချေြေ်နှငလ
့် ုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ပြည်တွင်း
ရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးြိုင်ရပမနှင့် အရောြေ်အအုံမျေားြေို အသုံးပြု

ဝန်ရောင်မှု

လုြ်ငန်းမျေားြေိုရောင်ေွြေ်ပခင်း၊
(ဏ) မိမိြိုင်ေိုင်သည့် သိမ
ု့ ဟုတ် ခွင့်ပြုချေြေ်ေေှိေားသည့် အသိဉာဏ်ြစ္စည်းေိုင်ော မူြိုင်ခွင့်
နှင့်စြ်လျေဉ်း

မည်သြေ
ူ့ ိုမေို မိမိခွင့်ပြုချေြေ်မေေှိဘဲ ေုတ်လုြ်ပခင်း၊ ရောင်းချေပခင်း၊

အသုံးပြုပခင်း သိမ
ု့ ဟုတ် တစ်နည်းနည်းပေင့် လွှဲရပြာင်းပခင်းပြုလုြလ
် ျှေင် တေားစွဲေိုြိုင်ခွင့်။
အခန်း(၄)
စီမံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ ေွဲ့စည်းပခင်းနှင့်ယင်း၏ တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေား
၉။

ဝန်ကြေီးဌာနသည် ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြို့ရောင်ရေး၏ ရေရ ြောင်းသယ်ယူြို့ရောင်ရေးေိုင်ော

လုြ်ငန်းမျေားြေို စီမံခန်ခ
့ ွဲနိုင်ေန် ဦးရောင်ညွှန် ြေားရေးမှူးြေ ဥြေ္ကဋ္ဌ အပေစ်လည်းရြောင်း၊ ပြည်တွင်း
ရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေး၏ အရေွရေွမန်ရနဂျောနှင့် ဌာနမှူးမျေားြေ အေွဲ့ဝင်မျေားအပေစ်လည်းရြောင်း
ြါဝင်ရသာ စီမံခန်ခ
့ ွဲရေးအေွဲ့ြေို ေွဲ့စည်းေမည်။
၁၀။

စီမံခန်ခ
့ ွဲရေးအေွဲ့၏တာဝန်မျေားမှာ ရအာြေ်ြါအတိုင်းပေစ်သည်(ြေ) ပြည်တွင ်း ရေရ ြောင်း ြို့ရောင်ရေး၏ တာဝန်မ ျေားြေို ရအာင် ပ မင်စ ွာ စနစ်တြေျေ
အရြောင်အေည်ရော်ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊
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( ခ ) တည်ေ ဲဥြရေ၊ နည်း ဥြရေ၊ ညွှန ် ြေားချေြေ် န ှင ့် လုြ ်ေုံး လုြ ်န ည်း မျေားနှင ့်အညီ
ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေး နှင့်သြေ်ေိုင်ရသာ ခေီးသည်နှင့် ြေုန်စည်ြိုရ
့ ောင်ရေး
လုြ်ငန်းမျေား၊ ဝန်ရောင်မှုလုြ်ငန်းမျေား၊ ဘဏ္ဍာရေးေိုင်ောလုြ်ငန်းမျေား၊ ဝန်ေမ်းရေးော
နှင့် ရေယာဉ်ရေးောြေိစ္စေြ်မျေားြေို နိုင်ငံရတာ်နှင့် ပြည်သူမျေားအြေျေိုးြေို ရေှ့ရှု

စီမံ

ခန်ခ
့ ွဲပခင်း။
၁၁။

စီမံခန်ခ
့ ွဲရေးအေွဲ့၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေားမှာ ရအာြေ်ြါအတိုင်းပေစ်သည်(ြေ) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေး၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေားြေို ရအာင်ပမင်စွာ စနစ်တြေျေ
အရြောင်အေည်ရော်ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊
( ခ ) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေး၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်ေြေ်ရြေျော်လွန်ရသာ စီမံခန်ခ
့ ွဲရေး
ေိုင်ော ြေိစ္စေြ်မျေားြေို လုြ်ေုံးလုြ်နည်းနှင့်အညီ ဝန်ကြေီးဌာနသို့ တင်ပြ ရောင်ေွြေ်ပခင်း။
အခန်း(၅)
ဘဏ္ဍာရေး၊ ရငွရေးရ ြေးရေးနှင့်စာေင်းမျေား

၁၂။

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးသည်(ြေ) နိုင်ငံရတာ်၏ တည်ေဲဥြရေအေ ြေျေသင့်သည့် အခွန်အခမျေားြေို ရြးသွင်းေမည်။
( ခ ) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုြေ် စုစုရြါင်း အေအသုံးခန်မ
့ ှန်းရပခရငွစာေင်းမျေားြေို ပြည်ရောင်စု၏
အေအသုံးခန်မ
့ ှန်းရပခရငွစာေင်းတွင် ပြည်ရောင်စု၏ ဘဏ္ဍာရငွအေအသုံးေိုင်ောဥြရေ
နှင့်အညီ ေည့်သွင်းရေးေွဲေမည်။
( ဂ ) ပမန်မာြေျေြ်ရငွနှင့် နိုင်ငံပခားသုံးရငွမျေားြေို သီးပခားစီဘဏ်စာေင်း ေွင့်လှစ်ေားေှိေမည်။
(ဃ)

နိုင်ငံရတာ်ြေ ပြဋ္ဌာန်းေုတ်ပြန်ေားသည့် ဘဏ္ဍာရေးေိုင်ော ဥြရေ၊ နည်းဥြရေ၊
စည်းမျေဉ်းစည်းြေမ်း၊ အမိန့်၊ ညွှန် ြေားချေြေ်နင
ှ ့်လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ လိုြေ်နာ
ြေျေင့်သုံးရောင်ေွြေ်ေမည်။

( င ) ရအာြေ်ြါစာေင်းမျေားြေို ဝန်ကြေီးဌာနသို့ သတ်မှတ်ချေြေ်နှင့်အညီ တင်ပြေမည်(၁) ဝန်ေမ်းအင်အားစာေင်း၊
(၂) ရငွသားအရပခအရန၊
(၃) ြေုန်ြစ္စည်းေုတ်လုြ်သည့်၊ ရောင်းဝယ်သည့် သိမ
ု့ ဟုတ် ဝန်ရောင်သည့်စာေင်း၊
(၄) အရှုံး၊ အပမတ်စာေင်း၊
(၅) လြေ်ြေျေန်ေှင်းတမ်း။
( စ ) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးသည်

လုြ်ငန်းနှင့်စာေင်းမျေားြေို

စာေင်းစစ်ချေုြ်ရုံး၏ စစ်ရေးမှုြေို ခံယူေမည်။

ပြည်ရောင်စု
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အခန်း(၆)
တားပမစ်ချေြေ်
၁၃။

မည်သူမျှေ(ြေ) ရအာြေ်ြါပြုလုြ်မှု တစ်ခုခုြေို မပြုလုြ်ေ (၁) ရေယာဉ်ခ ရြးရောင်ပခင်း မှ ြေင်းလွတ်ေန် ေည်ေွယ ်ခ ျေြေ်ပေင့် အသုံးပြုမြီး
လြေ်မှတ်ရဟာင်းြေို သုံးစွဲ ပေစ်ရစ၊ ရေယာဉ်ခ ကြေိုတင်ရြးရောင်ပခင်း
မပြုဘဲပေစ်ရစ ပြည်တွင ်း ရေရ ြောင်း ြို့ရောင်ရေးြိုင်ရေယာဉ်တွင် စီးနင်း
လိုြေ်ြါပခင်း၊
(၂) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း ြို့ရောင်ရေးြိုင် ရေယာဉ်တွင် ခေီးတစ်ခုအတွြေ် လြေ်မှတ်
ဝယ်ယူစီးနင်းလိုြေ်ြါမြီးရနာြေ် အေိုြါခေီးြေို ရြေျော်လွန်ရ ြောင်း သိလျေြေ်နှင့်
ရနာြေ်ေြ်ရေယာဉ်ခ ကြေိုတင်ရြးရောင်ပခင်းမပြုဘဲ တမင်ေြေ်လြေ် စီးနင်း
လိုြေ်ြါပခင်း၊
(၃) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးြိုင် ရေယာဉ်တွင် ခေီးတစ်ခုအတွြေ် လြေ်မှတ်
ဝယ်ယူစီးနင်းလိုြေ်ြါမြီးရနာြေ် အေိုြါရေယာဉ်၏ ခေီးစဉ်အေုံးသို့ ရောြေ်ေှိသည့်
အခါ ရောြေ်ေှိရ ြောင်းသိလျေြေ်နှင့် ရေယာဉ်မှေွြေ်ခွာေန် တမင်ြျေြေ်ြေွြေ်ပခင်း
သိမ
ု့ ဟုတ် ပငင်းေန်ပခင်း၊
(၄) အမှန ်တြေယ်ြေ ျေသင့်ရသာ ရေယာဉ်ခြေို ရြးရောင်ပ ခင်း မှ ြေင်း လွတ်ေန်
ေည်ေွယ်ချေြေ်ပေင့် ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း ြိရ
ု့ ောင်ရေးြိုင်ရေယာဉ်တွင် ရေယာဉ်ရနော
အေင့်အတန်းတစ်ခုအတွြေ် ရေယာဉ်ခရြးရောင်လျေြေ် ေိုရနောအေင့်အတန်း
ေြေ်ပမင့်ရသာ သီးသန်ရ
့ နောတွင် သိမ
ု့ ဟုတ် အခန်းတွင် စီးနင်း လိုြေ်ြါပခင်း၊
(၅) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း ြို့ရောင်ရေးြိုင်ရေယာဉ်တွင် စီးနင်းလိုြေ်ြါလျေြေ် ရေယာဉ်
လြေ်မှ တ် မဝယ်ယူပခင်း သို့မဟုတ် ရေယာဉ်၏ အောေမ်း၊ အမှုေမ်းမျေားြေ
ရေယာဉ်လြေ်မှတ်ေုတ်ပြေန် ရတာင်းေိုသည့်အခါ ရေယာဉ်လြေ်မှတ်ေုတ်ပြေန်
ြျေြေ်ြေွြေ်ပခင်း၊
(၆) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း ြိရ
ု့ ောင်ရေးြိုင် ရေယာဉ်တွင် စီးနင်းလိုြေ်ြါရသာ သူတစ်ဦး
အတွ ြေ ် ြေျေသင် ့ ရ သာရေယာဉ် ခ ြေိ ု ရြးရောင် ပ ခင် း မှ ြေင်း လွတ်ရစေန်
ေည်ေွယ်ချေြေ်ပေင့် လြေ်မ ှတ်စ စ်ြေ ို လိမ ်လည်ပြသနိုင ်ရစပခင်းအလို့င ှာ မိမိ၏
လြေ်မှတ်ြေို အပခားသူတစ်ဦးဦးသို့ လွှဲရပြာင်းရြးပခင်း၊ အပခားသူတစ်ဦးဦးြေ
လြေ်ခံေယူပခင်း၊
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(၇) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးြိုင် ရေယာဉ်ရြါ်တွင် ခေီးသည်အတွြေ် ရနောြေို
တစ်နည်းနည်းပေင့်ေယူလျေြေ် ေိုရနောြေို အေိုးအခပေင့် ရောင်းချေပခင်း သိမ
ု့ ဟုတ်
လူစီးလြေ်မှတ်ြေို အြေျေိုးအပမတ်ေယူ

တစ်ေင့်ပြန်လည် ရောင်းချေပခင်း၊

(၈) ြေုန်တင်ခရြးရောင်ပခင်းမှ လုံးဝြေင်းလွတ်ေန် ေည်ေွယ်ချေြေ်ပေင့်ပေစ်ရစ၊ ြေုန်တင်ခ
အပြည့် ရြးရောင်ပခင်းမှ ြေင်း လွတ်ေန် ေည်ေွယ်ချေြေ်ပေင့်ပေစ်ရစ ပြည်တွင်း
ရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးြိုင်ရေယာဉ်ရြါ်တွင် တေားမဝင်ရသာ နည်းလမ်းပေင့်
ြေုန်ြစ္စည်းမျေား တင်ရောင်ပခင်း၊
(၉) တန်ောခရြးရောင်ေန် သတ်မှတ်ေားရသာ ြစ္စည်းမျေားအတွြေ် တန်ောခ
ရြးရောင်ပခင်းမှ ြေင်းလွတ်ေန် ေည်ေွယ်ချေြေ်ပေင့် ြေျေသင့်ရသာ တန်ောခြေို
လုံး ဝရြးရောင်ပ ခင်းမပြုဘဲ သို့မဟုတ် အပြည့်အဝ ရြးရောင်ပခင်း မပြုဘဲ
ပြည်တွင ်း ရေရ ြောင်း ြို့ရောင်ရေးြိုင ် ရေယာဉ် တွင် မိမိန ှင ့် အတူ ြစ္စည်းမျေား
သယ်ရောင်ပခင်း။
( ခ ) ြုေ်မခွဲ (ြေ) ြါ ပြုလုြ်မှုတစ်ခုခုြေို အားေုတ်ပခင်း သိမ
ု့ ဟုတ် အားရြးြေူညီပခင်း
မပြုေ။
အခန်း(၇)
စီမံခန်ခ
့ ွဲရေးနည်းလမ်းအေ အရေးယူပခင်း
၁၄။

မည်သူမေို ြုေ်မ ၁၃ ြါ တားပမစ်ချေြေ်တစ်ေြ်ေြ်ြေို ရောြေ်ေျေြေ်ရ ြောင်း သိမ
ု့ ဟုတ် လိုြေ်နာေန်

ြျေြေ ်ြေွြေ်ရ ြောင်း ရတွ့ေှိြါြေ ပြည်တွင ်း ရေရ ြောင်းြို့ရောင်ရေးမှ တာဝန်ရြးအြ် ေားရသာ
စစ်ရေးြိုင်ခွင့်ေှိသူသည် ေိုသူြေို ရအာြေ်ြါအတိုင်း စီမံခန်ခ
့ ွဲရေးေိုင်ော အမိနတ
့် စ်ေြ်ေြ်ြေို ချေမှတ်
ေမည်(ြေ) ြုေ်မခွဲ (ြေ)၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၁) မှ ြုေ်မခွဲငယ် (၇) အေိ နှင့် ြုေ်မခွဲ (ခ) တိြ
ု့ ါ တားပမစ်ချေြေ်
တစ်ေြ်ေြ်ြေို ရောြေ်ေျေြေ်ရ ြောင်း သိမ
ု့ ဟုတ် လိုြေ်နာေန် ြျေြေ်ြေွြေ်ရ ြောင်းရတွ့ေှိြါြေ
ေိုသူြေို ခေီးစဉ်ခေီးသည်လြေ်မှတ်ခ နှုန်း၏သုံးေနှင့်ညီမျှေရသာ ေဏ်ရ ြေးရငွတြ်ရိုြေ်ပခင်း၊
( ခ ) ြုေ်မခွဲ (ြေ)၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၈) နှင့် ြုေ်မခွဲငယ် (၉) တို့ြါ တားပမစ်ချေြေ်တစ်ေြ်ေြ်ြေို
ရောြေ်ေျေြေ်ရ ြောင်း သိမ
ု့ ဟုတ် လိုြေ်နာေန် ြျေြေ်ြေွြေ်ရ ြောင်းရတွ့ေှိြါြေ ေိုသူြေို
ခေီးစဉ် ြေုန ်တင် တန်ောခနှုန်း၏ ငါးေနှင့်ညီမျှေရသာ ေဏ်ရ ြေးရငွတြ်ရိုြေ်ပခင်း။
၁၅။

(ြေ) ြုေ်မ ၁၄ အေ ချေမှတ်သည့် စီမံခန်ခ
့ ွဲရေးေိုင်ောအမိနြေ
့် ို မရြေျေနြ်သူသည် ယင်းေဏ်ရငွြေို
ရြးသွင်းမြီး အေိုြါအမိန့်ချေမှတ်သည့်ရန့ေြေ်မှ ေြေ်ရြါင်း ၃၀ အတွင်း ဦးရောင်
ညွှန် ြေားရေးမှူးေံ အယူခံဝင်နိုင်သည်။

9
( ခ ) ဦးရောင်ညွှန် ြေားရေးမှူးသည် ြုေ်မခွဲ (ြေ) အေ အယူခမ
ံ ှုြေို စိစစ်မြီး ယင်းေုံးပေတ်ချေြေ်ြေို
အတည်ပြုပခင်း၊ ပြင်ေင်ပခင်း သိမ
ု့ ဟုတ် ြယ်ေျေြေ်ပခင်းပြုနိုင်သည်။
( ဂ ) ဦးရောင်ညွှန် ြေားရေးမှူး၏ ေုံးပေတ်ချေြေ်သည် အမြီးအပြတ် အတည်ပေစ်သည်။
အခန်း(၈)
အရေွရေွ
၁၆။

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း ြိရ
ု့ ောင်ရေးြိုင်ရေယာဉ်ြေို ရမာင်းနှင်သည့် မည်သည့်ရေယာဉ်အုြ် မေို

ခေီးသည်တင်ရေယာဉ်နှင့် ြေုန်စည်တင်ရေယာဉ် အမျေိုးအစားအလိုြေ် ခွင့်ပြုေားရသာ ခေီးသည်
ဦးရေေြေ် ရြေျော် လွန ် ရသာ် လည်း ရြောင်း ၊ သတ်မ ှတ် ေားရသာ ဝန်တင်မ ျေဉ်း အမှတ်အသား
ပမုြ်သည်အေိရသာ်လည်းရြောင်း၊ ခေီးသည် သိမ
ု့ ဟုတ် ြေုန်စည်မျေားြေို တင်ရောင်ြါြေ ပြည်တွင်း
ရေရ ြောင်းသွားရေယာဉ် ဥြရေအေ အရေးယူပခင်းခံေမည်။
၁၇။

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးြိုင် ရေယာဉ်မျေားြေို ငှားေမ်းအသုံးပြုောတွင် သတ်မှတ်

ေားသည့် ြောလအတွင်းအသုံးပြုသည့် ရေယာဉ်မျေားြျေြေ်စီးပခင်း သိမ
ု့ ဟုတ် နစ်ပမုြ်ပခင်းမျေားအတွြေ်
ငှားေမ်းသုံးစွဲသ ူြေ စတင်ေယူ အသုံးပြုစဉ် အရပခအရနအတိုင ်း ပြန်လည်အြ်နှံေမည် သိမ
ု့ ဟုတ်
ရေယာဉ်၏ ြောလတန်ေိုးအတိုင်း ရြးရလျော်ေမည်။
၁၈။

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြို့ရောင်ရေးသည် ဤဥြရေြါ စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအေ ရြောြေ်ခံသည့်

ေဏ်ရ ြေးရငွြေို ရြးရောင်ေန် ြျေြေ်ြေွြေ်သူေံမှ ဝင်ရငွခွန်မရပြြေျေန်ရငွ ပေစ်ဘိသြေဲ့သို့ သတ်မှတ်ချေြေ်
နှင့်အညီ အေရြောြေ်ခံခွင့်ေှိသည်။
၁၉။

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးြိုင် ြစ္စည်းမျေားသည် ပြည်သူြိုင်ြစ္စည်းမျေားပေစ်သည်။

၂၀။

ရလျော်ရ ြေးရငွ၊ ရ ြေးြေျေန်မျေား၊ ပြည်သူြိုင်ြစ္စည်းြေိစ္စေြ်မျေားနှင့် စြ်လျေဉ်း

တည်ေဲဥြရေ၊

နည်းဥြရေ၊ ညွှန် ြေားချေြေ်နှင့်လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ လိုြေ်နာရောင်ေွြေ်ေမည်။
၂၁။

ပြည်တွင ်း ရေရ ြောင်းြို့ရောင်ရေး၏ အောေမ်း ၊ အမှုေမ်းအားလုံးသည် ဤဥြရေအေ

ရြးအြ်ရသာ တာဝန်ြေို ေမ်းရောင်ချေိန်တွင် ောဇသတ်ကြေီး ြုေ်မ ၂၁ အေ ပြည်သဝ
ူ့ န်ေမ်း ပေစ်သည်ဟု
မှတ်ယူေမည်။
၂၂။

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးသည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုြေ် နှစ်စဉ်ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း

ြိရ
ု့ ောင်ရေး၏ လုြ်ငန်းရောင်ေွြေ်မြီးစီးမှုြေို ဝန်ကြေီးဌာနသို့ အစီေင်ခံတင်ပြေမည်။
၂၃။

ဤဥြရေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေြေ်မျေားြေို အရြောင်အေည်ရော်ရောင်ေွြေ်ောတွင်(ြေ) ဝန်ကြေီးဌာနသည် နည်းဥြရေမျေား၊ စည်းမျေဉ ်းနှင ့်စည်း ြေမ်း မျေားြေို ပြည်ရောင်စု
အစိုးေအေွဲ့၏ သရဘာတူညီချေြေ်ပေင့် ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

10
( ခ ) ဝန်ကြေီးဌာနနှင့် ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးတိသ
ု့ ည် အမိနရ
့် ြော်ပငာစာ၊ အမိန၊့်
ညွှန် ြေားချေြေ်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားြေို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။
၂၄။

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိရ
ု့ ောင်ရေးအေွဲ့ ဥြရေ (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ် ဥြရေ

အမှတ် ၅၁။) ြေို ဤဥြရေပေင့် ရုြ်သိမ်းလိုြေ်သည်။

ပြည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် ေွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေအေ ြေျွန်ုြ်လြေ်မှတ်ရေးေိုးသည်။

(ြုံ) ေင်ရြေျော်
နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ
ပြည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ်

