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ကကျေးလက်ကေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိးုတက်ကေးဥပကေ  

(၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်  ၃၉  ။) 

၁၃၈၁ ခုနစှ်၊  ပြာသုိလဆန်း  ၂  ရက် 

(၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ေီဇငဘ်ာလ   ၂၇  ရက်) 

 ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့် အဓပိ္ပာယ်ကဖာ်ပပချေက် 

၁။ ဤဥြထေကို ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးဥြထေ ဟု ထခါ်တွင်ထစရမည်။ 

၂။ ဤဥြထေတွင်ြါရိှထသာ ထအာက်ြါစကားရြ်မျေားသည် ထဖာ်ပြြါအတုိင်း အဓိြ္ပာယ်သက်ထရာက် 

ထစရမည် - 

 (က) နုိင်ငကံတာ် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ပမန်မာနုိငင်ထံတာ်ကို ဆိုသည်။ 

 ( ခ ) အစိုးေအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ပမန်မာနုိငင်ထံတာ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ 

အဖဲွ့ကို ဆိုသည်။ 

 ( ဂ ) ကကျေးလက်ကေသ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုငရ်ာ ဖမို့နယ်နိမတိ်၊  ဖမို့စညြ်င်သာယာထရး 

နယ်နိမိတ်နှင့် တြ်ဖမို့စည်ြင်သာယာထရး နယ်နိမိတ်အပဖစ် သတ်မှတ်ေားထသာ နယ်ထပမတွင် 

ြါ၀ငပ်ခငး်မရိှထသာ ထကျေးရွာ သ့ုိမဟုတ် ထကျေးရွာအြု်စုအပဖစ် သတ်မှတ်ဖွဲ့စညး်သည့် 

နယ်ထပမအားလုးံကို ဆိုသည်။ 

 (ဃ) အကပခခံအကောက်အအုံ ဆိုသည်မှာ ထကျေးလက်ထေသဖွံ့ဖဖိုးထရးအတွက် လိအုြ်ထသာ 

အထပခခံြစ္စည်းကိရိယာမျေားနှင့် အထဆာက်အအုံမျေားကို ဆိုသည်။ 

 ( င ) ကကျေးလက်ကေသ လျှပ်စစ်မီးေေိှကေးလုပ်ငန်း ဆုိသည်မှာ အမျေ ိုးသား လျှြ်စစ်ဓာတ်အား 

ရရိှထရးစီမံကိန်း၏ မူဝါေနှင့်အညီ လျှြ်စစ်ဓာတ်အားစနစ် ပြင်ြရိှ ထကျေးလက်ထေသတွင် 

ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် သ့ုိမဟုတ် ခွင့်ပြုချေက်ပဖင့် လျှြ်စစ်မီးရရိှထရးထဆာင်ရွက်ထသာ လုြ်ငန်းကုိ 

ဆိုသည်။ 

 ( စ ) ကကျေးလက်ကေသအိမ်ော  ဆိုသည်မှာ  ထကျေးလက်ထေသတွင် ဦးစီးဌာန၏  အစီအစဉ် 

သ့ုိမဟုတ်  ခွင့်ပြုချေက်ပဖင့် ထဆာက်လုြ်ထသာအမိ်ရာကို ဆိုသည်။ 

 (ဆ) ကုန်ထုတ်လမ်းနှင့် တံတား ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူဆဆာင်ရွက်ဆသာ  

ဆကျေးလက်ဆေသဆန ပြည်သူမျေား၏ စိုက်ြျေ ိုးဆရး၊ ဆမွေးပမူဆရးနှင့် အပြားစီးြွေားဆရး 

လုြ်ငန်းမျေား၏ ထုတ်ကုန်၊ ထွေကက်ုန်မျေားကို သယ်ြို့ဆြးနိုငမ်ည့် အဆထာက်အကူပြု 

လမး်မျေားနှင့် ယငး်လမ်းဆြါ်ရိှတံတားမျေားကို ဆိုသည်။ 
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 ( ဇ ) ကကျေးေွာတွင်း လမ်းနှင့်တံတား ဆိုသည်မှာ ထကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ လမ်းနှင့် 

ယင်းလမ်းထြါ်ရှိ တံတားမျေား၊ ထကျေးရွာအတွင်းရှိ ဆိြ်ခံတံတားမျေားနှင့် လမ်းအပဖစ် 

အသံုးပြုရန် တည်ထဆာက်ေားထသာတံတားမျေားကို ဆိုသည်။ 

 ( ဈ ) အေင်းမကပျောက် မတည်ေန်ပံုကငွ ဆုိသည်မှာ ထကျေးလက်ထေသထနပြည်သူမျေား ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှု 

ထလျော့နည်းထစထရးအတွက် အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်းလုြ်ငန်းနှင့် ဝင်ထငွတုိးလုြ်ငန်းမျေား 

ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အမျေားြိုင်ရန်ြုံထငွတစ်ရြ် မတည်ေူထောင်ဖြီး အရင်းမထြျောက် 

လည်ြတ်ထဆာငရွ်က်ထသာ ရန်ြုံထငွကို ဆိုသည်။ 

(ည) ဗဟိုကကီးကကပ်မှုကကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ဖွဲ့စည်းထသာ ထကျေးလက်ထေသ 

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်း ကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီကို ဆိုသည်။ 

( ဋ ) ဝန်ကကီးဌာန ဆုိသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစုိးရ စုိက်ြျေ ိုးထရး၊ ထမွးပမူထရးနှင့် ဆည်ထပမာင်း 

ဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

( ဌ ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ထကျေးလက်ထေသဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

( ဍ ) ကကီးကကပ်မှု ကကာ်မတီ ဆုိသည်မှာ ဤဥြဆေအရ ဖွေဲ့စည်းဆသာ တုိင်းဆေသကကီး သ့ုိမဟုတ် 

ပြည်နယ် သ့ုိမဟုတ် ပြည်ဆထာင်စုနယ်ဆပမ ဆကျေးလက်ဆေသ ဖွေံ့ဖဖိုးတုိးတက်ဆရးလုြ်ငန်း 

ကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီကို ဆိုသည်။ 

အခန်း(၂) 

ေည်ေွယ်ချေက် 

၃။ ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချေက်မျေားမှာ ထအာက်ြါအတိုင်း ပဖစ်သည်- 

(က) ထကျေးလက်ထေသ ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ထရးနှင့် ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား၏ လူမှုစီးြွား 

ဘဝဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ထရးတ့ုိကုိ စဉ်ဆက်မပြတ် အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်နုိင်ရန်၊ 

( ခ ) ဖမို့ ပြနှင့် ထကျေးလက်ထေသအကကား လူမှုစီးြွားအဆင့်အတန်းကွာဟချေက်မျေား ကျေဉ်းထပမာင်း 

လာထစရန်၊ 

( ဂ ) ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားတွင် ရရှိနိုင်ထသာ လူ့စွမ်းအားနှင့် 

ထငထွကကးအရင်းအနှီးမျေားကို ပြည်သူြူးထြါင်းြါဝင်မှုပဖင့် ေိထရာက်အကျေ ိုးရှိစွာ 

အသံုးချေနုိငရ်န်၊ 

(ဃ) ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား၏ စွမ်းထဆာင်ရည်တိုးတက်လာထစထရးနှင့် ထဘး 

အန္တရာယ်မျေား ကျေထရာက်လာြါက ထကျေးလက်ထေသမျေား၌ တ့ံုပြန်ကာကွယ် ထဆာင်ရွက်နုိင်မှု 

အားထကာင်းထသာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းမျေား ပဖစ်ထြါ်လာထစထရးတို ့အတွက် ကကိုးြမ်း 

ထဆာင်ရွက်နုိင်ရန်၊ 

( င ) ထကျေးလက်ထေသ ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေား ထဆာင်ရွက်ရာတွင် ထေသခံပြည်သူမျေား 

ြူးထြါင်းြါဝင်ထဆာင်ရွက်ပခငး်ကို အားထြးပမှင့်တငရ်န်၊ 
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( စ ) ထကျေးလက်ထေသ ဖံွ ဖ့ဖိုးတုိးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေား ထဆာင်ရွက်ရာတွင် သဘာဝြတ်ဝန်းကျေင် 

ေိန်းသိမ်းထရးဆိုငရ်ာ လုြ်ငန်းမျေားနှင့်အညီ ထဆာငရွ်က်နုိငရ်န်၊ 

(ဆ) ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား၏ တစ်ကိုယ်ထရသန့်ရှင်းထရးနှင့် အမိ်တွင်းထလေု 

ညစ်ညမ်းမှုကာကွယ်ထရးလုြ်ငန်းမျေားကုိ သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းမျေား၊ 

အစုိးရမဟုတ်ထသာ အဖဲွ့အစည်းမျေားနှင့် ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်ရန်။ 

အခန်း(၃) 

ဗဟိုကကီးကကပ်မှုကကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းပခငး်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား 

၄။ အစိုးရအဖဲွ့သည်- 

(က) ဗဟိုကကီးကကြ်မှု ထကာ်မတီကို ထအာက်ြါအတိုငး် ဖွဲ့စည်းရမည်- 

(၁) ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီး 

ဝန်ကကီးဌာန 

ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) ေုတိယဝန်ကကီး 

ဝန်ကကီးဌာန 

ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ 

 

(၃) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေားမှ 

ညွှန်ကကားထရးမှူးချေ ြ် အဆင့်ထအာက်မနိမ့်သည့်ြုဂ္ဂိုလ်မျေား၊ 

အဖဲွ့ဝင်မျေား 

 

(၄) သံုးဦးေက်မြိထုသာ ပြင်ြ ကျွမ်းကျေင်ြညာရှငမ်ျေား အဖဲွ့ဝင်မျေား 

(၅) ေုတိယညွှန်ကကားထရးမှူးချေုြ် 

ဦးစီးဌာန 

တဲွဖက်အတွင်းထရးမှူး 

(၆) ညွှန်ကကားထရးမှူးချေုြ် 

ဦးစီးဌာန 

အတွင်းထရးမှူး 

 

 ( ခ ) ြုေ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းသည့် ဗဟိုကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီကို လိုအြ်ြါက ပြင်ဆင် 

ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

၅။ ဗဟိုကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာက်ြါအတိုငး်ပဖစ်သည်- 

(က) ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားနှင့ ်စြ်လျေဉ်း၍  အစိုးရအဖွဲ့၏ 

သထဘာတူညီချေက်ပဖင့် မူဝါေမျေားနှင့် လုြ်ငန်းစဉ်မျေား ချေမှတ်ပခငး်၊ 

( ခ ) ကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီမျေားက အတည်ပြုဆြးြို ့လာဆသာ ဆကျေးလက်ဆေသ ဖွေံ့ဖဖိုး  

တိုးတက်ဆရးလုြ်ငန်းမျေားကို စိစစ်ဖြီး နှစ်စဉ်၊ နှစ်တို၊ နှစ်ရှည် စီမံကိန်းမျေား ဆရးဆွေဲ၍  

အစိုးရအဖွေဲ့သ့ုိ တငပ်ြပြင်း၊ 

( ဂ ) အစိုးရအဖွေဲ့က အတညပ်ြုြျေမှတ်ထားသည့် နှစ်စဉ်၊ နှစ်တို၊ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းမျေားကို 

သတ်မှတ်ကာလအတွေင်း အဆကာငအ်ထည်ဆဖာ် ဆဆာငရွ်က်နုိငရ်န် ကကီးကကြ်ပြငး်၊ 
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ကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီ၊ သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖွေဲ့အစည်းမျေားနှင့် ညိှနှိုင်းပြင်းနှင့် 

ဦးစီးဌာနအား တာဝန်ဆြးအြ်ဆဆာငရွ်က်ဆစပြငး်၊ 

(ဃ) ကုလသမဂ္ဂအဖဲွ့အစည်း၊ အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်း၊ ပြည်ြနုိင်ငံ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ြ 

အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်း၊ အရြ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ လူေုအထပခပြု 

အဖဲွ့အစည်းနှင့် ြုဂ္ဂလိကမျေားေံမှ ဘဏ္ဍာထရးနှင့် နည်းြညာအကူအညီမျေားကုိ အစုိးရ 

အဖဲွ့၏ သထဘာတူညီချေက်ပဖင့် ဥြထေနှင့်အညီရယူနုိင်ရန် ထြါင်းစြ်ညိှနှိုင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း၊  

( င ) ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား၏ အလုြ်အကိုင်နှင့် ဝင်ထငွတိုးတက်ရရှိနိုင်ရန် 

အရငး်မထြျောက် မတည်ရန်ြုံထငွ ေူထောင်ထြးပခငး်၊ 

( စ ) ဆကျေးလက်ဆေသ ဖွေံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးလုြ်ငန်း အဆကာငအ်ထည်ဆဖာ ် ဆဆာင်ရွက်ရန် 

လုိအြ်သည့် ကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီမျေား ဖွေဲ့စည်းပြင်း၊ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား သတ်မှတ်ပြင်း 

နှင့် ကကီးကကြ်ကွေြ်ကဲပြငး်၊ 

(ဆ) ထနပြည်ထတာ်ထကာငစ်ီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် 

အစိုးရအဖဲွ့နှင့် လိအုြ်သလို ဆက်သွယ်ညှိနှိုငး် ထြါင်းစြ်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

( ဇ ) အစိုးရအဖဲွ့က အခါအားထလျော်စွာ ထြးအြ်ထသာ ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရး 

နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကို ထဆာင်ရွက်ပခင်း။ 

အခန်း(၄) 

ကကီးကကပ်မှုကကာ်မတီ ဖွဲ့စညး်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၆။  ဗဟိုကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီသည်- 

(က) သက်ဆိုငရ်ာ ကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီကို ဆအာက်ြါအတိုငး် ဖွေဲ့စည်းရမည်-  

(၁) ဆနပြည်ဆတာ်ဆကာင်စီဝင် သ့ုိမဟုတ် တုိင်းဆေသကကီး သ့ုိမဟုတ် 

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွေဲ့မှ သက်ဆိုငရ်ာဝန်ကကီး 

ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) သက်ဆိုငရ်ာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွေဲ့အစည်းမျေားမှ 

ညွှန်ကကားဆရးမှူး အဆင့်ဆအာက်မနိမ့်ဆသာ ြုဂ္ဂိုလ်မျေား  

အဖွေဲ့ဝင်မျေား 

 

(၃) ဆနပြည်ဆတာ်ဆကာငစ်ီ သ့ုိမဟုတ် တိုင်းဆေသကကီး သ့ုိမဟုတ် 

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွေဲ့က အဆိပုြုဆသာ သုံးဦးထက် မြိသုည့် 

ပြငြ် ကျွမ်းကျေငြ်ညာရှငမ်ျေား 

အဖွေဲ့ဝင်  

 

(၄) ညွှန်ကကားဆရးမှူး 

ဦးစီးဌာန 

အတွေင်းဆရးမှူး 

( ခ ) ြုေမ်ြွေဲ (က) အရ ဖွေဲ့စည်းထားသည့် ကကီးကကြ်မှုဆကာမ်တီကို လိုအြ်ြါက ပြငဆ်င် 

ဖွေဲ့စည်းနိုင်သည်။ 
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၇။  ကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီမျေား၏  လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ဆအာက်ြါအတိုငး်ပဖစ်သည် - 

(က) ထကျေးလက်ထေသ ဖံွ ဖ့ဖိုးတုိးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ဗဟုိကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီ၏ 

မူဝါေမျေားနှင့်အညီ လုြ်ငန်းစဉ်မျေား ချေမှတ်ပခငး်၊ 

( ခ ) ဆကျေးလက်ဆေသ ဖွေံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးလုြ်ငန်းစီမံကိန်းမျေား ဆရးဆွေဲအတည်ပြု၍ ဗဟိ ု

ကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီသ့ုိ ဆြးြို့ပြင်း၊ 

( ဂ )  ဆကျေးလက်ဆေသ ဖွေံ့ဖဖိုးတုိးတက်ဆရးလုြ်ငန်းစီမံကိန်းမျေားအတွေက် ဆနပြည်ဆတာ်ဆကာင်စီ 

သ့ုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းဆေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအဖွေဲ့သ့ုိ လုိအြ်မည့် 

ရန်ြုံဆငွေ တငပ်ြပြငး်၊ 

(ဃ) အစိုးရအဖွေဲ့က အတည်ပြုြျေမှတ်ထားသည့် နှစ်စဉ်၊ နှစ်တို၊ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းမျေားကို 

သတ်မှတ်ကာလအတွေင်း အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆဆာငရွ်က်နုိငရ်န် ဗဟိုကကီးကကြ်မှု 

ဆကာ်မတီ၏ မူဝါေမျေားနှင့်အညီ ကကီးကကြ်ပြငး်၊ ဆနပြည်ဆတာ်ဆကာငစ်ီ သ့ုိမဟုတ် 

သက်ဆိုငရ်ာတိုင်းဆေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွေဲ့၊ အစိုးရမဟုတ်ဆသာ 

အဖွေဲ့အစည်းမျေားနှင့် ညှိနှိုငး်ဆဆာင်ရွက်ပြင်း၊ 

( င ) အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်းဖံွ့ဖဖိုးထရးနှင့် စွမ်းထဆာင်ရည်ပမှင့်တင်ထရးလုြ်ငန်းစဉ်မျေားအား 

ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲပခငး်၊ 

( စ ) ဆကျေးလက်ဆေသ ဖွေံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးလုြ်ငန်းမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် သက်ဆိုငရ်ာ 

တိုင်းဆေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် သ့ုိမဟုတ် ပြည်ဆထာင်စုနယဆ်ပမအလိကု် နှစ်စဉ်၊ 

နှစ်တို၊ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းမျေားနှင့ ်  လုြ်ငန်းစဉ်မျေားအား ဆလ့လာဆစာင့် ကကည့်ပြင်း၊ 

အဆကာငအ်ထည်ဆဖာ်မှုအား ကကီးကကြ်ပြငး်၊ ရလေ်မျေားအား ဆန်းစစ်သံုးသြ်ပြင်း။ 

အခန်း(၅) 

ဦးစီးဌာန၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုငခ်ွင့်မျေား 

၈။ ဦးစီးဌာန၏ တာဝန်နှင့် လုြ်ြိုငခ်ွင့်မျေားမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပဖစ်သည်- 

(က) ဗဟုိကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီနှင့် သက်ဆုိင်ရာကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီတ့ုိက တာဝန်ဆြးအြ်ဆသာ 

ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် စီမံကိန်းမျေားကို 

အထကာငအ်ေည်ထဖာ် ထဆာငရ်ွက်ပခင်း၊ 

( ခ ) ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေားက တင်ပြလာသည့်လုိအြ်ချေက်မျေားကုိ အထပခခံဖြီး 

ထကျေးရွာဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်း စီမံကိန်းမျေားကို ထေသအသီးသီးရှိ သက်ဆုိင်ရာ 

အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းမျေားနှင့် ညိှနှိုင်းထရးဆဲွ၍ ကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီသ့ုိ တင်ပြပခင်း၊ 

အတညပ်ြုချေက်ရရိှဖြီးက အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

( ဂ ) ဗဟုိကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီနှင့် သက်ဆုိင်ရာကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီတ့ုိက  အတည်ပြု ချေမှတ် 

ထြးသည့် လုြ်ငန်းစီမံကိန်းမျေားအတွက် လိအုြ်သည့် ရန်ြုံထငွ တွက်ချေက်တငပ်ြပခငး်၊ 
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(ဃ) ပြည်ဆထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ြံုဆငွေပဖင့်ပဖစ်ဆစ၊  သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းဆေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် 

ဘဏ္ဍာရန်ြံုဆငွေပဖင့်ပဖစ်ဆစ၊ နုိင်ငံတကာအကူအညီ အဆထာက်အြ့ံမျေားပဖင့်ပဖစ်ဆစ၊ သက်ဆုိင်ရာ 

အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖွေဲ့အစည်းမျေား၊ အစုိးရမဟုတ်ဆသာ အဖွေဲ့အစည်းမျေားနှင့် ြုဂ္ဂလိကမျေား၏ 

အကူအညီနှင့် ဆေသြံပြည်သူလူထု ထည့်ဝင်ဆငွေမျေား ြါဝင်ြူးဆြါင်းဆဆာင်ရွက်မှုပဖင့်ပဖစ်ဆစ 

ဆအာက်ြါလုြ်ငန်းမျေားကို ဆဆာင်ရွက်ပြင်း- 

 (၁) ထကျေးလက်ထေသ ထသာက်သံုးထရ ရရှိထရးနှင့် ြတ်ဝန်းကျေင်သန့်ရှင်းထရး၊ 

 (၂) ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား၏ တစ်ကုိယ်ထရသန့်ရှင်းထရးနှင့် အိမ်တွင်း ထလေု 

ညစ်ညမ်းမှုကာကွယ်ထရးလုြ်ငန်းမျေားကုိ သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းမျေား၊ 

အစိုးရမဟုတ်ထသာ အဖွဲ့အစညး်မျေားနှင့် ြူးထြါငး်ထဆာင်ရွက်ထရး၊ 

 (၃) ထကျေးလက်ထေသ လျှြ်စစ်မီးရရိှထရး၊ 

 (၄) ထကျေးလက်ထေသ အမိ်ရာတည်ထဆာက်ထရး၊ 

 (၅) ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေားအလုြ်အကုိင်ရရိှထရးနှင့် စီးြွားထရးလုြ်ငန်းမျေား 

ထဖာ်ေုတ်ထဆာင်ရွက်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချေက်နှင့ ်အညီ အရင်းမထြျောက် 

မတည်ရန်ြုံထငွ ေူထောငထ်ြးထရး၊ 

 (၆) တစ်နိုင်တစ်ြိုင် အမိ်တွင်းမှုကုန်ေုတ်လုြ်ငန်းမျေားအတွက် နညး်ြညာ၊ ထငွထကကး 

အရင်းအနှီးနှင့် ထရရှည်တည်တံ့ခိုင်ဖမဲသည့် ထစျေးကွက်ရရှိနိုင်ရန်နှင့် တန်ဖိုးပမှင့် 

ေုတ်ကုန်မျေား ေုတ်လုြ်နုိင်ရန် သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းမျေား၊ 

အစိုးရမဟုတ်ထသာအဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ညိှနှိုငး်ထဆာင်ရွက်ထရး၊ 

 (၇) ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား၏ လုြ်ငန်းစွမ်းထဆာငရ်ည်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရး 

အတွက် အထပခခံစက်မှုလက်မှု ကုန်ေုတ်လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းခွင်သငတ်န်း၊ 

အသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်းသင်တန်းနှင့် စွမ်းထဆာင်ရည်ပမှင့်တင်ထရး သင်တန်းမျေား 

ဖွင့်လှစ်နုိင်ရန် သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းမျေား၊ အစုိးရမဟုတ်ထသာ 

အဖဲွ့အစည်းမျေားနှင့် ထြါငး်စြ်ညိှနှိုငး်ထဆာငရွ်က်ထရး၊ 

 (၈) ထကျေးလက်ထေသထနပြည်သူမျေား ကုိယ်တုိင်ြါဝင်အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက် 

နုိင်မည့် အထသးစားအထပခခံအထဆာက်အအံုဖံွ့ဖဖိုးထရးလုြ်ငန်း၊ ဝင်ထငွတုိးလုြ်ငန်းနှင့် 

အသက်ထမးွဝမ်းထကျောငး်ဖွံ့ဖဖိုးထရးလုြ်ငန်းမျေားကို ထဖာ်ထဆာင်ထြးထရး။ 

 ( င )  ဦးစီးဌာန၏ ကကီးကကြ်မှုပဖင့် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထသာ ထကျေးလက်ထေသ ကုန်ေုတ် 

လမး်နှင့်တံတား၊ လူေုအထပခပြု စီမံကိန်းမျေားအရ ပြည်သူလူေု ကိုယ်တိုင်ထရွးချေယ် 

ဆုံးပဖတ်ထဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် ထကျေးရွာတွင်းလမ်းနှင့် တံတားတည်ထဆာက်ပြုပြင် 

ေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် နုိင်ငံတကာအကူအညီပဖင့် ထဆာင်ရွက်ထသာ ဘက်စံုစီမံကိန်းမျေားတွင် 

ြါဝင်သည့် ထကျေးရွာချေင်းဆက်လမ်းနှင့်တံတား တည်ထဆာက်ပြ ပုြင် ေိန်းသိမ်းပခင်းအတွက် 

သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းမျေားနှင့် ထြါင်းစြ်ညိှနှိုင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
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 ( စ ) ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား၏ ကျေန်းမာထရး၊ ြညာထရးနှင့် လူမှုစီးြွားဖွံ့ဖဖိုး 

တိုးတက်ထစထရးအတွက် သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖဲွ့အစည်းမျေား၊ အစိုးရ 

မဟုတ်ထသာအဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ြူးထြါငး်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

 (ဆ) ထကျေးလက်ထေသမျေားတွင် ထဘးအန္တရာယ် ကျေထရာက်လာြါက- 

(၁) ကာကွယ်တုံ့ပြန်ထဆာင်ရွက်နိုင်မှု အားထကာင်းထသာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းမျေား 

ပဖစ်ထြါ်လာထစထရး ကူညီထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

(၂) သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းမျေား၊ အစုိးရမဟုတ်ထသာ အဖဲွ့အစည်း 

မျေားနှင့် ြူးထြါငး်ထဆာင်ရွက်ပခင်း။ 

  ( ဇ )  ဆကျေးလက်ဆေသ ဖွေံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရး လုြ်ငန်းဆဆာင်ရွက်ြျေက်မျေားကို ဆစာင့က်ကည့် 

စစ်ဆဆးပြင်း၊ အကဲပဖတ်သံုးသြ်ပြင်းနှင့် အစီရင်ြံစာပြုစု၍ ဗဟုိကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီနှင့် 

သက်ဆိုငရ်ာ ကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီသ့ုိ တငပ်ြပြငး်၊ 

  ( ဈ )  သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖွေဲ့အစည်းမျေား၊ အစုိးရမဟုတ်ထသာအဖွေဲ့အစည်းမျေား၊ 

ရြ်ကွေက်၊ ဆကျေးရွာအဆင့်ဆကာ်မတီမျေားမှ ဆကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်မျေားနှင့်အတူ 

ဆကျေးလက်ဆေသ ဖွေံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ အြျေက်အလက်မျေား ညှိနှိုင်း 

ဆကာက်ယူပြငး်၊ 

  (ည) ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးနှင့်ဆိုငထ်သာ သုထတသနလုြ်ငန်းအရြ်ရြ်ကို 

ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

  ( ဋ ) ဗဟိုကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီမှတစ်ဆင့် အစိုးရအဖွေဲ့၏ သဆဘာတူညီြျေက်ပဖင့် ပြည်တွေင်း 

ပြည်ြအဖွေဲ့အစည်းမျေားနှင့် ြုဂ္ဂလကိမျေားထံမှ ဘဏ္ဍာဆရးနှင့် နည်းြညာ အကူအညီ 

မျေားကို ဥြဆေနှင့်အညီ ရယူြူးဆြါင်း ဆဆာငရွ်က်ပြင်း၊ 

  ( ဌ ) ထကျေးလက်ထေသ ဖံွ ဖ့ဖိ းုတုိးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေား အထကာင်အေည်ထဖာ်ရာတွင် သက်ဆုိင်ရာ 

ဖမို့နယ်နှင့်ထကျေးရွာအလုိက် လုိအြ်သည့် လုြ်ငန်းထကာ်မတီ၊ ဆြ်ထကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 

လုြ်ငန်းအဖဲွ့မျေား ဖွဲ့စည်းတာဝန်ထြးအြ်ပခငး်နှင့် ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲပခငး်၊ 

 ( ဍ ) သက်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းထကာ်မတီ၊ ဆြ်ထကာ်မတီ သို့မဟုတ် လုြ်ငန်းအဖွဲ့မျေားက 

ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွပဖင့်ပဖစ်ထစ၊ သက်ဆုိင်ရာတုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် 

ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငပွဖင့်ပဖစ်ထစ လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်ရာတွင် အထကာင်အေည်ထဖာ်နိုင်ပခငး် 

မရိှလျှင် သ့ုိမဟုတ် ညွှန်ကကားချေက်ကို လိကု်နာထဆာင်ရွက်ပခငး်မရိှလျှင် ယငး် ရန်ြုံထငွ 

အားလံုးကုိပဖစ်ထစ၊ တစ်စိတ်တစ်ထေသကုိပဖစ်ထစ ဝန်ကကီးဌာန၏ သထဘာတူခွင့်ပြုချေက်ပဖင့် 

ပြန်လည်သိမ်းယူပခငး်၊ 

 ( ဎ ) ထကျေးလက်ထေသ အထပခခံအထဆာက်အအံု ဖံွ့ဖဖိုးထရးလုြ်ငန်းမျေားကုိ အစုိးရ၊ ပြည်သူနှင့် 

ြုဂ္ဂလကိ ြူးထြါင်းထဆာငရွ်က်မှုစနစ်ပဖင့် ထဆာင်ရွက်ပခငး်၊ 
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 (ဏ) ထကျေးလက်ထေသ ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ထရး လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ေမ်းမျေား၊ လုြ်ငန်း 

ထကာ်မတီမျေား၊ ဆြ်ထကာ်မတီမျေား သ့ုိမဟုတ် လုြ်ငန်းအဖဲွ့မျေား အရည်အထသွး ပမင့်မား 

တုိးတက်လာထစထရးအတွက် ပြည်တွင်း ပြည်ြ သင်တန်းမျေား၊ အလုြ်ရံုထဆွးထနွးြဲွမျေား၊ 

နီှးထနှာဖလှယ်ြဲွမျေား၊ နည်းြညာပြြဲွမျေားနှင့် ထလ့လာထရးခရီးမျေား စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ထြးပခင်း၊ 

 (တ) နုိင်ငတံကာအဖဲွ့အစည်းမျေားက ပြည်တွငး်၌ ထဆာင်ရွက်ထနသည့် ထကျေးလက်ထေသ 

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးဆိုငရ်ာ လုြ်ငန်းမျေားတွင် ြါဝင်ြူးထြါင်း ကူညီထဆာင်ရွက်ထြးပခငး်၊ 

 (ေ) ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားထဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ 

လွှတ်ထတာ်ကုိယ်စားလှယ်မျေား၊ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းမျေား၊ အစုိးရမဟုတ်ထသာ 

အဖဲွ့အစည်းမျေားနှင့် ညိှနှိုငး်ြူးထြါငး်ထဆာင်ရွက်ပခငး်၊ 

 ( ေ ) ထကျေးရွာထရထြးထရး ြုဂ္ဂလကိ လုြ်ငန်းမျေားကို စိစစ်ခွင့်ပြုပခငး်၊ 

 ( ဓ ) ဗဟိုကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီ၊ ဝန်ကကီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီတို့က 

ဆြးအြ်သည့် အပြားလုြ်ငန်းတာဝန်မျေားကို ဆဆာငရွ်က်ပြငး်။ 

၉။ ဦးစီးဌာနသည် ဆကျေးလက်ဆေသ  ဖွေံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးလုြ်ငန်းမျေား အဆကာငအ်ထည်ဆဖာ် 

ဆဆာင်ရွက်ရန် ဗဟိုကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုငရ်ာ ကကီးကကြ်မှုဆကာ်မတီ၏ သဆဘာ 

တူညီြျေက်အရ ဆအာက်ြါနည်းလမ်းတစ်ရြ်ရြ်ပဖင့် ဆဆာင်ရွက်ရမည်-  

(က) ြုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီမျေားအား သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ တင်ေါထခါ်ယူဖြီး လုြ်ငန်းအြ်နံှ 

ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

( ခ ) ကုလသမဂ္ဂအဖဲွ့အစည်းမျေား၊ ပြည်တွင်း ပြည်ြ အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖဲွ့အစည်းမျေား 

သ့ုိမဟုတ် လူေုအထပခပြု အဖဲွ့အစည်းမျေားနှင့် သထဘာတူညီချေက်ပြုလုြ်၍ ထဆာင်ရွက် 

ထစပခင်း၊ 

( ဂ ) နညး်ြညာ လိအုြ်ချေက်အရ တိုက်ရိုက် ထဆာင်ရွက်ပခငး်၊ 

(ဃ) သက်ဆိုငရ်ာထကျေးရွာတွင် လုြ်ငန်းထကာ်မတီ၊ ဆြ်ထကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် လုြ်ငန်းအဖဲွ့မျေား 

ဖွဲ့စည်းထြးဖြီး ဦးစီးဌာန၏ နညး်ြညာအကူအညီပဖင့် လုြ်ငန်းအြ်နံှထဆာငရွ်က်ပခငး်၊ 

( င ) နညး်ြညာအကူအညီ လိအုြ်သည့် လုြ်ငန်းမျေားကို သက်ဆိုငရ်ာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရ 

အဖဲွ့အစည်းမျေားသို့ လုြ်ငန်းအြ်နံှထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

( စ ) အပခားသင့်ထလျော်ထသာ နည်းလမ်းတစ်ခုခုပဖင့် အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်ပခင်း။  

အခန်း(၆) 

ကကျေးလက်ကေသကန ပပည်သူမျေား၏ တာဝန်နှင့် ေပိုင်ခွင့်မျေား 

၁၀။ ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား၏ တာဝန်မျေားမှာ ထအာက်ြါအတိုငး် ပဖစ်သည်- 

(က) ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးအတွက် ထဆာင်ရွက်ေားထသာ အထပခခံ 

အထဆာက်အအုံမျေားကို ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာက်ရန်နငှ့် အမှိုက်စနစ်တကျေ စွန့်ြစ်ထရး 

ထဆာင်ရွက်ရန်၊ 
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( ခ ) ထကျေးလက်ထေသ ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ထရးနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် ထချေးထငွတစ်ရြ်ရြ်ကုိ ရယူြါက 

ယငး်ထချေးထငပွဖင့် သတ်မှတ်သည့်လုြ်ငန်းကို အထကာငအ်ေည်ထဖာ် ထဆာငရွ်က်ရန်၊  

 ( ဂ ) ထကျေးရွာအစီအစဉ်ပဖင့် ထဆာင်ရွက်မည့် ထကျေးလက်ထေသ ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေား 

ထဆာင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ်ချေက်နှင့်အညီ ရန်ြုံထငွထကာက်ခံသံုးစွဲခွင့်နှင့် ပြငဆ်င် 

ေိန်းသိမ်းရန်၊  

 (ဃ) ြုေ်မခဲွ ( ခ ) အရ ထချေးယူထငွနှင့် ကျေသင့်သည့်အတုိးထငွတ့ုိကုိ ထအာက်ြါသတ်မှတ်ချေက်မျေား 

နှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ရန်- 

  (၁) သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ထပြထကျေထအာင် ပြန်လည်ထြးဆြ်ပခင်း၊ 

 (၂) သတ်မှတ်ကာလထကျော်လွန်မှ ထြးဆြ်ြါက သတ်မှတ်သည့် ေဏ်ထကကးထငွ 

ထြးထဆာင်ပခင်း။ 

 ( င )  ဆကျေးလက်ဆေသ ဖွေံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရး လုြ်ငန်းမျေားတွေင် ြူးဆြါငး်ြါဝင်ဆဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 ( စ )  ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးဆိုငရ်ာ စညး်ရုံးြညာထြးပခငး် လုြ်ငန်းမျေားတွင် 

ြါဝင်ထဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 (ဆ)  ထကျေးလက်ထေသ ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ထရးလုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်ရာတွင် ထကျေးရွာလူေုအကကား 

စည်းလံုးမှုကုိ ြျေက်ပြားထစမည့်ကိစ္စရြ်မျေား ထြါ်ထြါက်လာြါက သက်ဆုိင်ရာထကာ်မတီမျေား၏ 

လမး်ညွှန်ချေက်ပဖင့် ထပဖရှငး်ထဆာင်ရွက်ရန်။ 

၁၁။ ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူတို့၏ ရြိုငခ်ွင့်မျေားမှာ ထအာက်ြါအတိုငး်ပဖစ်သည်- 

(က) မိမထိကျေးရွာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးစီမံကိန်းမျေား ထရးဆွဲရာတွင် အကကံပြုထဆွးထနွးခွင့်၊  

( ခ ) မိမိထကျေးရွာ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားကို ထဆာင်ရွက်ထြးရန် သက်ဆိုင်ရာ 

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖဲွ့အစည်းမျေားသို့ တငပ်ြြိုင်ခွင့်၊ 

( ဂ ) ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရး လုြ်ငန်းမျေားတွင် ြါဝင်ထဆာင်ရွက်ခွင့်၊ ကကည့်ရှု 

ထလ့လာခွင့်၊ သတင်းအချေက်အလက်မျေား ထတာင်းခံရယူခွင့်နှင့် လွတ်လြ်စွာ ထဝဖန်အကကံပြ  ု

ထဆွးထနွးတငပ်ြခွင့်၊ 

(ဃ) ဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားကို 

ဦးစီးဌာနသ့ုိ တငပ်ြ၍ မိမထိကျေးရွာ အစီအစဉ်ပဖင့် ထဆာင်ရွက်နုိင်ခွင့်၊ 

( င ) ဤဥြထေြါ အရင်းမထြျောက် မတည်ရန်ြုံထငွ ေူထောင်ထြးပခင်းလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ 

ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့်အညီ အရငး်မထြျောက် မတည်ရန်ြုံထငမွှ ထချေးထငရွယူသံုးစွဲခွင့်၊ 

( စ )  ြုေ်မခဲွ ( င ) ြါ လုြ်ငန်းမှရရိှသည့် အတုိးထငွမျေားကုိ ထကျေးလက်ထေသ ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ထရး 

လုြ်ငန်းမျေားတွင် ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့်အညီ သံုးစွဲခွင့်၊ 

(ဆ) ထကျေးလက်ထေသ ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားအတွက်  ရန်ြံုထငွသံုးစဲွမှုကုိ ထမးပမန်းခွင့်၊ 

( ဇ ) ဝန်ကကီးဌာန၏ အစီအစဉ်ပဖင့် ပြည်တွငး် ပြည်ြ ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရး 

လုြ်ငန်းမျေားကို သွားထရာက်ထလ့လာခွင့်၊ 
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( ဈ ) ထကျေးလက်ထေသ ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားနှင့်သက်ဆုိင်သည့် အခွင့်အထရးမျေားကုိ 

ခွဲပခားမှုမရိှဘဲ ရြိုငခ်ွင့်။ 

အခန်း(၇) 

ကကျေးလက်ကေသ ကသာက်သံုးကေေေှိကေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျေင်သန့်ေငှး်ကေးလုပ်ငန်း 

၁၂။ ဦးစီးဌာနသည်- 

 (က) ဆကျေးလက်ဆေသ ဆသာက်သံုးဆရရရိှဆရးလုြ်ငန်းမျေားကုိ အသစ်ဆဆာင်ရွက်ပြင်း၊ ပြုပြင် 

ထိန်းသိမ်းပြငး်နှင့် အဆင့်ပမှင့်တငပ်ြငး်မျေား ဆဆာငရွ်က်နုိငသ်ည်။ 

 ( ခ ) ြုေ်မခဲွ (က) အရ ထဆာင်ရွက်ရာတွင် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွနှင့် တုိင်းထေသကကီး 

သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွ အြါအဝင် ပြည်တွင်းပြည်ြအဖဲွ့အစည်းမျေားနှင့် 

ြုဂ္ဂလကိတို့၏ လှူေါန်းထင၊ွ ထချေးထင၊ွ နညး်ြညာနှင့် အကူအညီ အထောက်အြ့ံမျေားကုိ 

လက်ခံရယူထဆာင်ရွက်နုိငသ်ည်။  

၁၃။ ဦးစီးဌာနသည်- 

(က)  ဆကျေးလက်ဆေသ ဆသာက်သံုးဆရရရိှဆရးလုြ်ငန်း ဆဆာငရွ်က်ရာတွေင် အြဆကကးဆငွေပဖင့် 

ပဖစ်ဆစ၊ အြမဲ့ပဖစ်ဆစ ဆရဆြးဆဝြွေင့်ပြုနုိင်သည်။ 

( ြ ) ဆကျေးရွာဆသာက်သုံးဆရရရိှဆရးနှင့် ြတ်ဝန်းကျေင်သန့်ရှင်းဆရး ဆကာ်မတီကို ဖွေဲ့စည်း၍ 

ဆသာက်သုံးဆရရရှိဆရးနှင့် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းဆရး ကုန်ကျေစရိတ်မျေား အြါအဝင် 

ဆရဖိုးဆရြဆကာက်ြံပြင်း၊ သာမန်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ပြင်းတို ့ကို သတ်မှတ်ြျေက်မျေား 

နှင့်အညီ ဆဆာင်ရွက်ဆစနုိင်သည်။ 

( ဂ ) ဆကျေးလက်ဆေသ ဆသာက်သုံးဆရရရှိဆရးလုြ်ငန်း ဆဆာင်ရွက်ရာတွေင်  ဆကျေးရွာ 

ဆရဆြးဆရး ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းမျေားကို စိစစ်ြွေင့်ပြု၍ လုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်ြွေင့်ရရှိသူမှ 

ဆရဖိုးဆရြဆကာက်ြံပြငး်တို့ကို သတ်မှတ်ြျေက်မျေားနှင့်အညီ ြွေင့်ပြုနိုင်သည်။ 

၁၄။ ဦးစီးဌာနသည် ထကျေးလက်ထေသမျေား၊ ထကျေးလက်ထေသရိှ စာသင်ထကျောင်း၊ ထဆးရံုနှင့် ထဆးခန်းမျေား 

ထသာက်သံုးထရရရိှထရးနှင့် ြတ်ဝန်းကျေင်သန့်ရှင်းထရးဆိုင်ရာလုြ်ငန်းမျေားကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ 

အစိုးရအဖဲွ့အစည်းမျေား၊ အစိုးရမဟုတ်ထသာ အဖဲွ့အစည်းမျေားနှင့် ြူးထြါင်းလျေက် သတ်မှတ်ချေက်မျေား 

နှင့်အညီ စီမံချေက်မျေား ထရးဆွဲထဆာငရ်ွက်ရမည်။ 

၁၅။  ဦးစီးဌာနသည် ဆကျေးလက်ဆေသ ဆသာက်သုံးဆရရရှိထရးလုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

ထကျေးရွာထသာက်သံုးထရရရိှထရးထကာ်မတီ ဖဲွ့စည်း၍ ထရအရင်းအပမစ်နှင့် ဆသာက်သံုးထရထြးထဝထရးဆုိင်ရာ 

လုြ်ငန်းမျေားအတွက် လိုအြ်ထသာ ထပမအသံုးချေခွင့်ရရိှထရးအတွက် ဥြထေနှင့်အညီ ကူညီထဆာင်ရွက် 

ထြးရမည်။ 
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၁၆။  ဦးစီးဌာနသည် ထကျေးလက်ထေသ ဆသာက်သံုးထရရရိှရန် အသံုးပြုလျေက်ရိှထသာ စိမ့်စမ်းထရ 

အြါအဝင် ထရအရင်းအပမစ်မျေား မခန်းထပခာက်ထစထရးနှင် ့ ယင်းတို့၏ ြတ်ဝန်းကျေင်ရှ ိ သစ်ထတာ 

သစ်ြင်မျေား မပြုန်းတီးထစထရးတို့အတွက် လိကု်နာရမည့်အချေက်မျေားကို သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရဌာန၊ 

အစုိးရအဖဲွ့အစည်းမျေားနှင့် ညိှနှိုင်းေုတ်ပြန်နုိင်ရန် ဗဟုိကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီသ့ုိ တင်ပြထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၇။ ဦးစီးဌာနသည်- 

(က)  ဆကျေးလက်ဆေသ ဆသာက်သံုးဆရရရိှဆရးလုြ်ငန်း ဆဆာင်ရွက်ထားဆသာ ဆရအရင်းအပမစ်မျေား၏ 

ဆရအရည်အဆသွေးကို စံြျေနိ်စံညွှန်း သတ်မှတ်ြျေက်မျေားနှင့် ကိုက်ညီမှု ရိှ မရိှ စစ်ဆဆး 

ရမည်။ 

( ြ ) ြုေ်မခဲွ (က) အရ စစ်ထဆးရာတွင် သတ်မှတ်အရည်အထသွးနှင့် မကုိက်ညီြါက ဆသာက်သံုး 

ထရထြးထဝပခင်းလုြ်ငန်းကုိ ရြ်ဆုိင်းေားပခင်း သ့ုိမဟုတ် တားပမစ်ပခင်း ပြုလုြ်နုိင်သည်။ 

( ဂ ) ြုေ်မြွေဲ ( ြ ) အရ ဆဆာင်ရွက်ဖြီးဆနာက် ဆသာက်သံုးဆရရရိှဆရးလုြ်ငန်းကုိ ဆရအရည်အဆသွေး 

စံြျေနိ်စံညွှန်း သတ်မှတ်ြျေက်မျေားနှင့်အညီ သင့်ဆလျော်သည့် နညး်လမး်ပဖင့်လျောထား 

ဆဆာင်ရွက်ဆြးရမည်။ 

၁၈။  ဦးစီးဌာနသည် အဆကကာငး်အမျေ ိုးမျေ ိုးဆကကာင့် ဆသာက်သံုးဆရပြတ်လြ်သည့် ဆကျေးလက်ဆေသ 

မျေားသ့ုိ သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖွေဲ့အစည်းမျေား၊ အစုိးရမဟုတ်ထသာအဖွေဲ့အစည်းမျေား၊ ြုဂ္ဂလိက 

အလှူရှငမ်ျေားနှင့် ညိှနှိုင်း၍ ဆသာက်သံုးဆရရရိှနုိင်ရန် အလျေငအ်ပမန် ဆဆာငရွ်က်ဆြးရမည်။ 

၁၉။ ဦးစီးဌာနသည် ထရအရင်းအပမစ်မျေားကုိ စီမံခန့်ခဲွပခင်း၊ ေိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်းတ့ုိနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ 

သတင်းအချေက်အလက် ထကာက်ယူပခင်း၊ ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား သိရှိနားလည်ထစရန် 

အသိြညာထြးပခငး် လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်ရမည်။  

၂၀။  ဦးစီးဌာနသည် ထကျေးလက်ထေသထနပြည်သူမျေား ြတ်ဝန်းကျေင် သန့်ရှင်းထရးဆိုင်ရာ 

အထလ့အေမျေား ကျေင့်သံုးလာထစထရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းမျေား၊ အစုိးရ 

မဟုတ်ထသာအဖဲွ့အစည်းမျေားနှင့်ြူးထြါင်း၍ ထအာက်ြါတ့ုိကုိ ထဆာင်ရွက်ရမည်- 

 (က) ြတ်ဝန်းကျေင်သန့်ရှင်းထရးဆုိင်ရာ ထကာင်းမွန်ထသာ အထလ့အေမျေား ကျေင့်သံုးလာထစရန် 

ထလ့ကျေင့်ြျေ ိုးထောငထ်ြးပခင်း၊ 

( ခ ) ချေ ံနွယ်ြိတ်ထြါင်းမျေား ရှင်းလင်းပခင်း၊ အမှိုက်ေွက်ရိှမှုကုိ ထလျှာ့ချေပခင်း၊ ြလတ်စတစ်နှင့် 

အမှိုက်မျေား စနစ်တကျေစွန့်ြစ်ရန် ထနရာသတ်မှတ်ပခင်း၊ အမှိုက်မျေားကို ပြန်လည် 

အသံုးပြုပခင်း၊ ပြန်လည်အသံုးပြုနုိင်သည့် အမျေ ိုးအစားနှင့် အသံုးမပြုနုိင်သည့် 

အမျေ ိုးအစား ခွဲပခားပခင်းတို့အတွက် အသိြညာထြးပခငး်နှင့် စညး်ရုံးထဆာငရွ်က်ပခငး်၊ 

( ဂ ) ထရစီးထရလာထကာငး်မွန်ထရးနှင့် ထရဆိုးမျေားကို စနစ်တကျေထဘးကင်းစွာ စွန့်ြစ်ပခငး် 

သ့ုိမဟုတ် ထဘးကင်းထအာင်သန့်စင်ထစ၍ ပြန်လည်အသံုးပြုပခင်းတ့ုိအတွက် အသိြညာ 

ထြးပခငး်နှင့် စညး်ရုံးထဆာငရွ်က်ပခငး်၊ 
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(ဃ) ကျေန်းမာထရးနှင့် ညီညွတ်ထသာ ယင်လုအံိမ်သာမျေား စနစ်တကျေ ထဆာက်လြု် သံုးစဲွ 

ထစပခင်း၊ 

( င ) ထကျေးလက်ထေသရိှ ထနအိမ်မျေား၊ အထဆာက်အအံုမျေားတွင် ထလေုညစ်ညမ်းမှု မပဖစ်ထြါ် 

ထစထရးနှင့် ထလျော့နည်းသက်သာထစထရးအတွက် အသိြညာထြးထဆာငရွ်က်ထစပခငး်။ 

အခန်း(၈) 

ကကျေးလက်ကေသ လျှပ်စစ်မီးေေှိကေးလုပ်ငန်း 

၂၁။ ဦးစီးဌာနသည် ထကျေးလက်ထေသ လျှြ်စစ်မီးရရှိထရး လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်ရာတွင်-  

(က) သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖဲွ့အစည်းမျေားနှင့် ညိှနှိုင်းထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ခ ) သက်ဆိုငရ်ာထကျေးရွာလျှြ်စစ်မီးလငး်ထရးထကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်းထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၂။ (က) ဆကျေးလက်ဆေသ လျှြ်စစ်မီးရရိှဆရးလုြ်ငန်းကုိ ဆဆာင်ရွက်လုိသူ သ့ုိမဟုတ် လုြ်ကုိင်ြွေင့် 

ရရိှလိုသူသည် သတ်မှတ်ြျေက်မျေားနှင့်အညီ ဦးစီးဌာနသ့ုိ ဆလျှာက်ထားရမည်။ ဦးစီး 

ဌာနသည် သက်ဆိုငရ်ာဥြဆေ၊ နည်းဥြဆေ၊ လုြ်ထံုးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ြွေင့်ပြုမိန့် 

ရရိှနုိငဆ်ရးအတွေက် ဆဆာငရွ်က်ဆြးရမည်။ 

 ( ခ )  ြုေ်မခဲွ (က) အရ ခွင့်ပြုမိန့်ရရိှသူသည် ဦးစီးဌာနနှင့် ထကျေးရွာမီးလင်းထရးထကာ်မတီတ့ုိ၏ 

သထဘာတူညီချေက်ပဖင့် သတ်မှတ်ေားထသာ လျှြ်စစ်ဓာတ်အားခ ထကာက်ခံနုိင်ထရးအတွက် 

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းနှင့်အညီ ထဆာငရွ်က်ရမည်။ 

 ( ဂ ) ြုေ်မခဲွ (က) အရ ခွင့်ပြုမိန့်ရရိှသူသည် လျှြ်စစ်မီးရရိှထရး လုြ်ငန်းမျေားထဆာင်ရွက်ရာတွင် 

သတ်မှတ်စံချေန်ိစံညွှန်းနှင့် ကုိက်ညီထရး၊ ြတ်ဝန်းကျေင်ေိခုိက်မှုနှင့်ထဘးအန္တရာယ်ပဖစ်ြွားမှု 

မရိှထစထရးတို့ကို ေည့်သွငး်စဉ်းစား ထဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၂၃။ ထကျေးလက်ထေသ လျှြ်စစ်မီးရရှိထရးလုြ်ငန်းကို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ထဆာငရ်ွက်သူမှအြ 

ြုေ်မ ၉ ြါ နညး်လမ်းတစ်ရြ်ရြ်ပဖင့် ထဆာငရွ်က်သူသည် တည်ထဆာက်ထရးလုြ်ငန်း ဖြီးစီးသည့်အခါ 

ထအာက်ြါအတိုင်း ထဆာငရွ်က်ရမည်- 

 (က) ြုဂ္ဂလကိရငး်နီှးပမှုြ်နံှမှု မြါဝင်ြါက လုြ်ငန်းဖြီးလျှငဖ်ြီးချေငး် သက်ဆိုငရ်ာ ထကျေးရွာ 

လျှြ်စစ်မီးလင်းထရးထကာ်မတီသို့ သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ လွဲှထပြာငး်ထြးအြ်ရန်၊ 

 ( ခ ) ြုဂ္ဂလိကရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုြါဝင်ြါက လျှြ်စစ်ဓာတ်အားခ ထကာက်ခံခွင့် သတ်မှတ်ကာလ 

ကုန်ဆုံးြါက- 

  (၁) သက်ဆုိင်ရာ ထကျေးရွာလျှြ်စစ်မီးလင်းထရးထကာ်မတီသ့ုိ သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ 

လွှထဲပြာငး်ထြးအြ်ရန်၊ 

  (၂) လုြ်ငန်းဆက်လက် လုြ်ကိုင်ထဆာင်ရွက်လိြုါက သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ 

ဦးစီးဌာနသ့ုိ တငပ်ြ၍ ခွင့်ပြုချေက်ရယူထဆာငရွ်က်ရန်။  
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၂၄။ ပြည်တွင်း ပြည်ြ အကူအညီအထောက်အြ့ံပဖင့် ထဆာင်ရွက်သည့် ထကျေးလက်ထေသ လျှြ်စစ်မီး 

ရရိှထရးလုြ်ငန်းတွင် ပြငဆ်င်ေိန်းသိမ်းပခငး်လုြ်ငန်းမျေား ထဆာင်ရွက်နုိင်ရန် သက်ဆိုငရ်ာထကျေးရွာ 

လျှြ်စစ်မီးလင်းထရးထကာ်မတီသည် ဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချေက်နှင့်အညီ ကုန်ကျေစရိတ် ထကာက်ခံ 

နုိင်သည်။ 

အခန်း(၉) 

ကကျေးလက်ကေသအမိ်ောတည်ကောက်ကေးလုပ်ငန်း 

၂၅။ ဦးစီးဌာနသည် ထကျေးလက်ထေသ အမိ်ရာထဆာက်လြု်ရာတွင် ထအာက်ြါတို့ကို အထလးေား 

ထဆာင်ရွက်ရမည်- 

 (က) ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား အိုးအိမ်အတည်တကျေ ထနေိုင်နိုင်ရန်အတွက် 

အထောက်အကူ ပဖစ်ထစထရး၊ 

 ( ခ ) သဘာဝထဘးေဏ် ခံနိ ုင်ရည်ရှိထစထရး၊ ထလဝင်ထလေွက် ထကာငး်မွန်ထစထရးနှင့် 

သက်ဆိုငရ်ာထေသ၏ ဓထလ့ေံုးစံ ယဉ်ထကျေးမှုတို့နှင့် ကိုက်ညီထစထရး၊ 

  ( ဂ ) ထပမယာြိုင်ဆိုင်မှုကို ဥြထေနှင့်အညီ စနစ်တကျေ စိစစ်သတ်မှတ်ထရး။ 

၂၆။  ဦးစီးဌာနသည် ထဘးအန္တရာယ်ကျေထရာက်ထသာ ထေသအြါအဝင် အထကကာငး်အမျေ ိုးမျေ ိုးထကကာင့် 

ထကျေးရွာသစ်ေူထောင်ထသာထေသတွင် သင့်ထလျော်ထသာ ထပမထနရာထရွးချေယ် သတ်မှတ်ပခင်း အြါအဝင် 

ထကျေးလက်ထေသ အမိ်ရာထဆာက်လုြ်သည့် ကိစ္စရြ်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ သက်ဆိုင်သည့်အစိုးရဌာန၊ 

အစိုးရအဖဲွ့အစည်းမျေားနှင့် ညိှနှိုင်းဖြီး ဥြထေနှင့်အညီ ထဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၂၇။  ဦးစီးဌာနသည် ဆကျေးလက်ဆေသ အိမ်ရာဆဆာက်လုြ်ဆရး လုြ်ငန်းဆဆာင်ရွက်ရာတွေင် ြုေ်မ ၉ ြါ 

နညး်လမ်းတစ်ရြ်ရြ်ကိ ုအသံုးပြု၍ သတ်မှတ်ြျေက်မျေားနှင့်အညီ ဆဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၈။  ြုေ်မ ၉ ြါ နည်းလမ်းတစ်ရြ်ရြ်နှင့်အညီ ဆကျေးလက်ဆေသ အိမ်ရာဆဆာက်လုြ်သူသည် 

လုြ်ငန်းဆဆာင်ရွက်ဖြီးစီးြါက ဦးစီးဌာနသ့ုိ သတ်မှတ်ြျေက်မျေားနှင့်အညီ အြ်နံှရမည်။ ဦးစီးဌာနက 

သက်ဆိုငရ်ာ သတ်မှတ်ထားသည့်အဖွေဲ့သို့ အိမ်ရာဆဆာက်လုြ်မှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းမျေားနငှ့်အတူ 

စနစ်တကျေ ဆက်လက် လွှဆဲပြာငး်ဆြးအြ်ရမည်။ 

အခန်း(၁၀) 

အေငး်မကပျောက် မတည်ေန်ပုံကငွ ထူကထာင်ကပးပခငး်လုပ်ငန်း 

၂၉။ ဦးစီးဌာနသည် ဗဟိုကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီ၏ 

ခွင့်ပြုချေက်ပဖင့်- 

 (က) ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြုံထင၊ွ တိုင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွ၊ 

ပြည်တွင်းအလှူရှငမ်ျေား၊ နုိင်ငတံကာအစိုးရ၊ အစိုးရမဟုတ်ထသာ အဖဲွ့အစည်းမျေားနှင့် 
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ြုဂ္ဂလိကတ့ုိ၏ ထောက်ြ့ံလှူေါန်းထငွတ့ုိပဖင့် ထအာက်ြါကိစ္စရြ်မျေားအတွက် အရင်းမထြျောက် 

မတည်ရန်ြုံထငကွို ေူထောင်ရမည်- 

  (၁) ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှု ထလျော့နည်းထစထရးအတွက် 

အလုြ်အကုိင် အခွင့်အလမ်းနှင့် မိသားစုဝင်ထငွတုိးလုြ်ငန်းမျေား ထဖာ်ထဆာင်ပခင်း၊ 

  (၂) စားနြ်ရိက္ခာ ဖူလံုထစထရးအတွက် တစ်နုိင်တစ်ြုိင် စုိက်ြျေ ိုးထမွးပမူထရးလုြ်ငန်းမျေား 

ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

  (၃) အရငး်မထြျောက် မတည်ရန်ြုံထငမွှ တိုးြွားလာထသာထငပွဖင့် ထကျေးရွာဖွံ့ ဖဖိုးထရး 

လုြ်ငန်းမျေားကို ပြည်သူမျေား ကိုယ်တိုင်အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်ပခငး်၊ 

  (၄) ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား၏ စွမ်းထဆာင်ရည်တုိးတက်လာထစထရးနှင့် ထဘး 

အန္တရာယ်မျေား ကျေထရာက်လာြါက တ့ံုပြန်မှုအားထကာင်းထသာ လူမှုအဖဲွ့အစည်းမျေား 

ထြါ်ထြါက်လာထစထရးအတွက် ထလ့ကျေင့်ြျေ ိုးထောငပ်ခငး်။ 

 ( ခ ) ြုေမ်ခွဲ (က) အရ လုြ်ငန်းစီမံကနိ်းမျေား အထကာငအ်ေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်ရာတွင် 

လုိအြ်သည့် လုြ်ငန်းအဖဲွ့မျေား ဖဲွ့စည်းဖြီး ယင်းလုြ်ငန်း အဖဲွ့အဆင့်ဆင့်၏ တာဝန်နှင့် 

လုြ်ြုိင်ခွင့်မျေား၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချေက်မျေား၊ ရန်ြံုထငွ စီမံခန့်ခဲွထရးဆုိင်ရာ ကိစ္စရြ်မျေား 

ြါဝင်သည့် လုြ်ငန်းလမ်းညွှန်ချေက်မျေားကို ထရးဆွဲေုတ်ပြန်နိုင်သည်။   

၃၀။ ဦးစီးဌာနသည် အရင်းမထြျောက် မတည်ရန်ြံုထငွကုိ မထြျောက်ြျေက်ထစထရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာ 

ထကျေးရွာလုြ်ငန်းအဖွဲ့မျေား၏ ရန်ြုံထငွသုံးစွဲပခင်း၊ စာရင်းဇယားေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် လုြ်ငန်း 

ထဆာင်ရွက်ပခင်းတို့ကို  ကကြ်မတ်ကွြ်ကဲစစ်ထဆးရမည်။ 

၃၁။   အရင်းမဆြျောက် မတည်ရန်ြုံဆငွေအား တစ်စုံတစ်ဆယာက်က အလွေဲသုံးစားပြုဆကကာင်း  

ဆတွေ့ရိှလျှင် သ့ုိမဟုတ် အရင်းမဆြျောက် မတည်ရန်ြံုဆငွေကုိ ဆြျေးယူသံုးစွေဲသူသည် အရင်းဆငွေနှင့် ကျေသင့်သည့် 

အတိုးဆငွေတို့ကို သတ်မှတ်ြျေက်မျေားနှင့်အညီ ဆြးသွေင်းရန် ြျေက်ကွေက်ဆကကာင်း ဆတွေ့ရှလိျှင် ဆကျေးရွာ 

လုြ်ငန်းအဖွေဲ့သည်  သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွေင် တရားစွေဲဆိုရမည်။ 

၃၂။ ဆကျေးရွာလုြ်ငန်းအဖွေဲ့ သ့ုိမဟုတ် အဖွေဲ့ဝငတ်စ်ဦးဦးက အရငး်မဆြျောက် မတည်ရန်ြုံဆငွေအား 

အလွေဲသုံးစားပြုဆကကာင်း ဆတွေ့ရှ ိလျှင် ဖမို့နယ်အဆင့်လုြ်ငန်းအဖွေဲ့သည် ထိုသူအား သက်ဆိုငရ်ာ 

တရားရုံးတွေင် တရားစွေဲဆိုရမည်။ 

၃၃။ ထကျေးလက်ထေသထနပြည်သူမျေားသည် - 

 (က) ထကျေးရွာအလိုက် အရငး်မထြျောက် မတည်ရန်ြုံထငွမျေားကို ထချေးယူသံုးစွဲခွင့်ရှိသည်။ 

 ( ခ ) စိုက်ြျေ ိုးထရးလုြ်ငန်း၊ ထမွးပမူထရးလုြ်ငန်း၊ ထရလုြ်ငန်း၊ လျှြ်စစ်မီးရရိှထရးလုြ်ငန်း၊ 

ကုန်ေုတ်လုြ်ငန်း၊ ထရာင်းဝယ်မှုလုြ်ငန်းနှင့် အပခားအသက်ထမွးဝမ်းထကျောင်းလုြ်ငန်းမျေား 

ထဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချေက်နှင့်အညီ ထချေးယူနုိင်သည်။ 
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 ( ဂ ) ထချေးယူသည့် အရငး်ထငွနှင့် ကျေသင့်သည့်အတိုးထငတွို့ကို သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ 

ပြန်လည်ထြးသွင်းရမည်။ 

 (ဃ) ြုေ်မခဲွ ( ဂ ) အရ ရရိှထသာအတုိးထငွကုိ ဦးစီးဌာန၏ အတည်ပြုချေက်ရယူ၍ ထကျေးလက်ထေသ 

ဖံွ ဖ့ဖိုးတုိးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားတွင် သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီ သံုးစဲွအထကာင်အေည်ထဖာ် 

ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း(၁၁) 

ဘဏ္ဍာေန်ပုံကငွထနိ်းသိမ်းပခင်းနှင့် စာေင်းစစ်ကေးပခင်း 

၃၄။ ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနတို့သည် ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းအတွက် 

ခွင့်ပြုဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွမျေားကို ဘဏ္ဍာထရးစည်းမျေဉ်းနှင့်အညီ သုံးစွဲရမည်။ 

၃၅။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးနှင် ့စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်တွင်း ပြည်ြ 

အကူအညီ အထောက်အြံ့အပဖစ်ရရှိထသာ နိုင်ငံပခားသုံးထငွအြါအဝင် ထငွထကကးနှင့်ြစ္စည်းမျေားကို 

လက်ခံပခငး်၊ ေိန်းသိမ်းပခငး်နှင့် အသံုးပြုပခငး်တို့ကို သက်ဆိုငရ်ာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေား၊ 

အစိုးရမဟုတ်ထသာအဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ညှိနှိုင်းဖြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ သထဘာတူခွင့်ပြုချေက်ပဖင့် 

ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၆။ ဦးစီးဌာနသည် ြုေ်မ ၃၅ အရ ပြည်တွငး် ပြည်ြ အကူအညီ အထောက်အြ့ံအပဖစ်ရရိှထသာ 

နုိင်ငပံခားသုးံထငွ အြါအဝငထ်ငထွကကးမျေားကို သတ်မှတ်ချေက်မျေားအတိုငး် ဝန်ကကီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချေက်ပဖင့် 

သီးပခားဘဏ်စာရငး် ဖွင့်လှစ်၍ ဥြထေနှင့်အညီ လိကု်နာသံုးစွဲထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၇။ ဦးစီးဌာနသည် ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားအတွက် သက်ဆိုင်ရာ 

ခွင့်ပြုချေက် ရရိှဖြီးသည့် တုိက်ရုိက်ထောက်ြ့ံထငွနှင့် ြစ္စည်းမျေားကုိ ထေသခံပြည်သူမျေားသ့ုိ တုိက်ရုိက် 

လွှဲထပြာင်း ထြးအြ်ထဆာငရွ်က်ထစ၍ ထငထွကကးသံုးစွဲမှုနှင့် လုြ်ငန်းထဆာငရွ်က်မှုကို ကကီးကကြ်ရမည်။ 

၃၈။ ဦးစီးဌာနသည် သက်ဆုိင်ရာ ထကျေးရွာလုြ်ငန်းထကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် လုြ်ငန်းအဖဲွ့မျေား ြူးထြါင်း 

ြါဝင်ထဆာင်ရွက်သည့် ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ အသံုးစရိတ် 

ရှင်းတမ်းမျေားကုိ သတ်မှတ်သည့် ကာလအြုိင်းအပခားပဖင့် အမျေားပမင်သာသည့်ထနရာတွင် ထဖာ်ပြနုိင်ထရး 

အတွက် စီမံထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၉။ ဦးစီးဌာနအြါအဝင် ဤဥြထေအရ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ထြးအြ်ေားသည့် လုြ်ငန်းထကာ်မတီ၊ 

ဆြ်ထကာ်မတီနှင့် လုြ်ငန်းအဖဲွ့မျေားသည် ထကျေးလက်ထေသ ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ထရးလုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်မှု 

နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ထငွထကကးနှင့်ြစ္စည်းမျေား ရရှိသုံးစွဲမှုနှင့် လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်မှုတို ့ကို ပြည်ထောင်စု 

စာရင်းစစ်ချေုြ်ရုံး၏ စာရငး်စစ်ထဆးပခငး်ခံယူရမည်။ 
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အခန်း(၁၂) 

ပပစ်မှုနှင့် ပပစ်ေဏ်မျေား 

၄၀။ မည်သူမဆို ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးလုြ်ငန်းစီမံကိန်းမျေားကို တာဝန်အရ 

အထကာငအ်ေည်ထဖာ် ထဆာငရ်ွက်သူအား- 

 (က) ရာဇဝတ်မကင်းထသာ အနုိငအ်ေက်ပြုလုြ်ထကကာငး် ပြစ်မှုေင်ရှားစီရငပ်ခငး်ခံရလျှင် 

ေုိသူကုိ နှစ်နှစ်ေက်မြုိထသာ ထောင်ေဏ်ပဖစ်ထစ၊ ကျေြ်နှစ်သိန်းေက်မြုိထသာ ထငွေဏ် 

ပဖစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုးံပဖစ်ထစ ချေမှတ်ရမည်။ 

 ( ခ ) ဖခိမ်းထပခာက်ပခင်း၊ထနှာင့်ယှက်ပခင်း၊ ဟန့်တားပခင်း သ့ုိမဟုတ် တားဆီးပခင်းပြုလုြ်ထကကာင်း 

ပြစ်မှုေင်ရှား စီရင်ပခငး်ခံရလျှင် ေိုသူကို တစ်နစှ်ေက်မြိုထသာ ထောငေ်ဏ်ပဖစ်ထစ၊ 

ကျေြ်တစ်သိန်းေက်မြိုထသာ ထငေွဏပ်ဖစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လံုးပဖစ်ထစ ချေမှတ်ရမည်။   

၄၁။ မည်သူမဆို ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် နညး်ဥြထေမျေား၊ စညး်မျေဉ်းနှင့်စည်းကမ်းမျေားြါ 

ပြဋ္ဌာန်းချေက်တစ်ရြ်ရြ်ကို ထဖာက်ဖျေက်ကျေုးလွန်ထကကာင်း သ့ုိမဟုတ် လိကု်နာရန် ြျေက်ကွကထ်ကကာငး်  

ပြစ်မှုေင်ရှားစီရငပ်ခငး်ခံရလျှင် ေိုသူကို တစ်နစှ်ေက်မြိုထသာ ထောငေ်ဏ်ပဖစ်ထစ၊ ကျေြ်တစ်သိန်း 

ေက်မြိုထသာ ထငေွဏ်ပဖစ်ထစ၊ ေဏနှ်စ်ရြ်လုးံပဖစ်ထစ ချေမှတ်ရမည်။ 

အခန်း(၁၃) 

အကထွကထွ 

၄၂။ ဦးစီးဌာနသည် ထကျေးလက်ထေသထန ပြည်သူမျေား၏ လူမှုစီးြွားထရးဆိုငရ်ာ အသိြညာ တိုးြွား 

ထစထရး ထဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၄၃။ ထကျေးလက်ထေသ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ထရးဆိုငရ်ာ ထကျေးရွာထကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် အဖဲွ့မျေား ဖွဲ့စည်း 

ရာတွင် အမျေ ိုးသမီးမျေား ြါဝင်ဖွဲ့စည်းရမည်။ 

၄၄။ ဦးစီးဌာနသည် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖဲွ့အစည်းမျေား၊ အစိုးရမဟုတ်ထသာ အဖဲွ့အစည်းမျေားက 

ထဆာင်ရွက်ထနသည့် ဖွံ့ဖဖိုးထရးလုြ်ငန်းမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ သက်ဆိုင်သည့်ဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းမျေားနှင့် 

လိုအြ်သလို ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်း ထဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၄၅။ ဦးစီးဌာနသည် ထကျေးလက်ထေသ ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ထရးနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်တွင်း ပြည်ြ အကူအညီ 

အထောက်အြံ့ပဖင့် ရရှိသည့် ထငွထကကး၊ ြစ္စည်းသုံးစွဲမှုနှင့် လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်မှုတို ့ကို ေုတ်ပြန် 

ထကကညာရမည်။  

၄၆။ မည်သူမဆုိ ထကျေးလက်ထေသ ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ထရးလုြ်ငန်းဆုိင်ရာ ြစ္စည်း သ့ုိမဟုတ် ထငွထကကးကုိ 

အလဲွသံုးစားပြုလျှင် ေိသူုကို တည်ဆဲဥြထေအရ အထရးယူရမည်။  
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၄၇။ ဤဥြထေ ြုေ်မ ၄၀ နှင့် ၄၁ တို့ြါ ပြစ်မှုမျေားကို ရဲအထရးယူြိုင်ခွင့်ရိှထသာ ပြစ်မှုမျေားအပဖစ် 

သတ်မှတ်သည်။ 

၄၈။ ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားကို အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

 (က) ဝန်ကကီးဌာနသည် နညး်ဥြထေ၊ စညး်မျေဉ်းနှင့် စညး်ကမ်းမျေားကို အစိုးရအဖဲွ့၏ သထဘာ 

တူညီချေက်ပဖင့် ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 

 ( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင် ့ ဗဟိုကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီတို့သည် အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ 

ညွှန်ကကားချေက်နှင့် လုြ်ေုးံလုြ်နည်းမျေားကို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 

 ( ဂ ) ဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကကီးဌာန၏ သထဘာတူညီချေက်ပဖင့် အမိန့်နှင့် ညွှန်ကကားချေက်မျေားကို 

ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 

 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံထတာ် ဖဲွ့စည်းြံုအထပခခံဥြထေအရ ကျွနု်ြ်လက်မှတ်ထရးေုိးသည်။ 

 

 

(ြုံ) ဝငး်ပမင့်   

 နုိင်ငံထတာ်သမ္မတ 

   ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိငင်ထံတာ် 

 


