
စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ၿခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၿပ႒ာန္း 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၈။) 

စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ၿခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၈။) 

၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ ဝါဆုိလဆန္း ၇ ရက္ 

(၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္) 

       ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။ 

အခန္း(၁) 

အမည္ႏွင့္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္ 

၁။ ဤဥပေဒကို စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္မွတ္ၿခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။ 

၂။ ဤဥပေဒတြင္ပါရိွေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္ 

သက္ေရာက္ေစရမည္ - 

  
(က) အစုိးရအဖြဲ႕ ဆုိသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ၿပည္ေထာင္စု

အစုိးရအဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။ 

  

(ခ) စံခ်ိန္စံညႊန္း ဆိုသည္မွာ နယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ ရိွေသာ သက္ဆိုင္ရာ က႑တစ္ခု၌ 

အနိမ့္ဆုံးသတ္မွတ္ခ်ကၿ္ပည့္မီေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ စံခ်ိန္စံၫႊန္းဆိုင္ရာ သက္ဆိုင္

သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္းက အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ကို အေၿခခံ ၍ 

ၿပဳစုေရးဆြဲ အတည္ၿပဳထားသည့္ ေယဘုယ်ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အသုံးခ်ႏုိင္ ေသာ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္မႈ သြင္ၿပင္ လကၡဏာမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဖြင့္ဆိုရွင္းၿပသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 

ဆိုသည္။ 

  

(ဂ) စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ၿခင္း ဆုိသည္မွာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ကိစၥ တစ္ခုတြင္ 

ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ စားသုံးသူမ်ား၊ သုံးစြသဲူမ်ား၏ အက်ိဳး အတြက္ 

လက္ေတြ႕အသုံးဝင္မႈအေၿခအေနႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး လိုအပ္ခ်က



္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားၿပီး စီးပြားေရး တိုးတက္ၿမင့္မားေစရန္ သက္ဆိင္ုရာ 

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား စုေပါင္းပါဝင္၍ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေရးဆြဲသတ္မွတ္သည့္ ေဆာင္႐ြက္ မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုသည္။ 

  
(ဃ) ၿမန္မာႏုိင္ငံ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ဆုိသည္မွာ အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံၫႊန္းေကာင္စီက သတ္ 

မွတ္ေသာ အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံၫႊန္းကိုဆိုသည္။ 

  

(င) ၿပည္ပႏုိင္ငံ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ဆုိသည္မွာ ၿပည္ပႏုိင္ငံတစ္ခုခုတြင္ ဥပေဒအရ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္းက သတ္မွတ္ေသာ ယင္းႏုိင္ငံ၏အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္

စံၫႊန္းကို ဆိုသည္။ 

  
(စ) ေဒသဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ဆုိသည္မွာ ေဒသဆိုင္ရာ အာဆီယံ ေဒသဆိုင္ရာ 

စံခ်ိန္စံညႊန္း အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းကို ဆိုသည္။ 

  

(ဆ) ေဒသဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအဖြဲ႕ ဆုိသည္မွာ အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း 

သို႔မဟုတ္ ဥေရာပေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

စံခ်ိန္စံၫႊန္းအဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။ 

  
(ဇ) အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ဆုိသည္မွာ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း 

အဖြဲ႕တစ္ခုခုက သတ္မွတ္ေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းကို ဆိုသည္။ 

  

(ဈ) မၿဖစ္မေန လုိက္နာရမည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ဆုိသည္မွာ လူ႔က်န္းမာေရး၊ ပုဂၢလိက

ပစၥည္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံၫႊန္း ေကာင္စီက ဤ ဥပေဒ အရ 

မၿဖစ္မေန လိုက္နာရမည္ဟု သတ္မွတ္သည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းကို ဆိ ုသည္။ 

  
(ည) ဆႏၵအေလ်ာက္ လုိက္နာႏုိင္သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ဆုိသည္မွာ မၿဖစ္မေန လိုက္နာ

ရမည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းတြင္ အက်ဳံးမဝင္ေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းကို ဆိုသည္။ 

  

(ဋ) အသိအမွတ္ၿပဳလႊာ ဆုိသည္မွာ အရည္အေသြးေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး

အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈ၊ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ လိုအပ္ ေသာ 

အၿခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ ႏုိင္စြမ္း ရိွေၾကာင္း အသိအမွတ္ၿပဳ ေသာ 

ဤဥပေဒအရ ထုတ္ေပးသည့္ အေထာက္အထား လက္မွတ္ကို ဆိုသည္။ 



  

(ဌ) အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္ ဆုိသည္မွာ ထုတ္ကုန္၊ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းစဥ္၊ 

ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ဤဥပေဒအရ ထုတ္ေပး

သည့္ ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္ကို ဆိုသည္။ 

  

(ဍ) စံခ်ိန္စံၫႊန္းဆုိင္ရာ အမွတ္တံဆိပ္ ဆိုသည္မွာ အသိအမွတ္ၿပဳေၾကာင္း အမွတ္ 

တံဆိပ္ႏွင့္အရည္အေသြးအမွတ္တံဆိပ္မ်ား ၿဖစ္ေသာ ထုတ္ကုန္အရည္ အေသြး 

အမွတ္တံဆိပ္၊ ထုတ္လုပ္မႈနည္းစဥ္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး အမွတ္တံဆိပ္တို႔ ပါဝင္သည္။ 

  

(ဎ) ဥပေဒအရ တိက်စြာ တုိင္းတာၿခင္း နည္းပညာ ဆုိသည္မွာ တရားဝင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ 

ကုန္သြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္သည့္ 

အရည္အေသြးႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ တိုင္းတာမႈ မ်ားကို ၿပည့္စံုတိက်ေစရန္ 

သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းကသတ္မွတ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး

ဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒၿပဳေရးဆိုင္ရာႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အစီ

အစဥ္ တစ္ရပ္လုံးကို ဆိုသည္။ 

  
(ဏ) ေကာင္စီ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရဖြဲ႕စည္းသည့္ အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံၫႊန္း ေကာင္ စီ

ကို ဆိုသည္။ 

  
(တ) ေကာ္မတီ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရဖြဲ႕စည္းသည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း လုပ္ငန္းေကာ္မ

တ ီကို ဆိုသည္။ 

  

(ထ) ဦးစီးဌာန ဆုိသည္မွာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္

ၿခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္ေပးေသာ ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည္။ 

 

 

 

 



အခန္း(၂) 

ရည္႐ြယ္ခ်က္ 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္ - 

  (က) ၿမန္မာႏုိင္ငံစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္၊ 

  

(ခ) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈ 

နည္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ကို ၿမင့္မားေစၿပီး ၿပည္ပ 

ပုိ႔ကုန္ ၿမႇင့္တင္ေရး အေထာက္အကူၿပဳႏုိင္ရန္၊ 

  

(ဂ) သြင္းကုန္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ေအာက္ 

မနိမ့္က်ေၾကာင္းႏွင့္ လုံၿခဳံမႈရိွၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း 

အာမခံၿခင္းၿဖင့္ စားသုံးသူမ်ားႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္၊ 

  

(ဃ) ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ 

ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အႏၲ

ရာယက္်ေရာက္ၿခင္းမွ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအၿမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္

ေရွာက္ေရး တို႔ကို အေထာက္အကူၿပဳႏုိင္ရန္၊ 

  (င) သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ အရည္အေသြး ၿပည့္မီၿခင္း 

မရိွေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဘးဥပဒ္မကင္းေသာ ကုန္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္

ကိုထိခုိက္ႏုိင္ေသာ ကန္ုပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ၿဖန္႔ၿဖဴးၿခင္းႏွင့္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔တင္သြင္း

ၿခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္၊ 

  

(စ) အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈေဒသမ်ားထူေထာင္ရာတြင္ အေထာက္

အကူ ၿဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာအတားအဆီးမ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ႏုိင္

ရန္၊ 

  

(ဆ) ၿမန္မာ့အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္ႏွင့္အညီ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း မ်ားကို အသုံးခ်၍ တိုင္းၿပည္၏ 

နည္းပညာ လႊေဲၿပာင္းေပးမႈႏွင့္ နည္းပညာ တီထြင္မႈတို႔ကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္။ 



အခန္း(၃) 

အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံၫႊန္းေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းၿခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 

၄။ အစုိးရအဖြဲ႕သည္- 

  
(က) အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံၫႊန္း ေကာင္စီကို အဖြဲ႕ဝင္ ၃၀ ဦးထက္မပုိေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားၿဖင့္ 

ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းရမည္- 

  
  (၁) အစုိးရအဖြဲ႕ကတာဝန္ေပးေသာ 

ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တစ္ဦး 

ဥကၠ႒ 

    (၂) ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 

  
  (၃) အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 

  

  (၄) ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ဂုဏ္သတင္း 

ရိွေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အၿခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ား 

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 

    (၅) ဦးစီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး 

  
(ခ) ပုဒ္မခြဲ(က) အရ ေကာင္စီဖြဲ႕စည္းရာတြင္ လိုအပ္ပါက ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ တြဲဖက္

အတြင္းေရးမွဴး တို႔ကို သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ 

  (ဂ) ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာေကာင္စီကို လိုအပ္သလို ၿပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။ 

၅။ ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္- 

  
(က) ဤဥပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ႏုိင္ရန္ 

မူဝါဒခ်မွတ္ၿခင္းႏွင့္ လမ္းၫႊန္ၿခင္း၊ 

  

(ခ) အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ၿပည္ပႏုိင္ငံ 

စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအနက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို လက္ခံ၍ၿဖစ္ေစ၊ 

ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေၿခအေနႏွင့္အညီ ေၿပာင္းလ၍ဲၿဖစ္ေစ ၿမန္မာႏုိင္ငံ စံခ်ိန္စံၫႊန္းကို 

သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 



  

(ဂ) ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း၊ စက္ကိရိယာတန္ဆာပလာ၊ ထုတ္ကုန္၊ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းစဥ္၊ 

စမ္းသပ္စစ္ေဆးနည္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ စံခ်ိန္စံၫႊန္းကိ ုသတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

  
(ဃ) သြင္းကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ပုိ႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ စံခ်ိန္စံၫႊန္းကို သတ္

မွတ္ၿခင္း၊ 

  
(င) ၿမန္မာႏုိင္ငံ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားတြင္ မၿဖစ္မေန လိုက္နာရမည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း မ်ားကို 

သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

  
(စ) ၿမန္မာႏုိင္ငံ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားက လက္ခံက်င့္သုံးေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ ၿခင္း၊ 

  

(ဆ) စံခ်ိန္စံၫႊန္းဆိုင္ရာ အမွတ္တံဆိပ္ သုံးစြဲခြင့္ရယူထားေသာ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းက 

သက္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈ ရိွ၊ 

မရိွ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ ေကာ္မတီသို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ ၫႊန္ၾကားၿခင္း၊ 

  
(ဇ) အသိအမွတ္ၿပဳလႊာႏွင့္ အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ထုတ္ေပးၿခင္း ဆိုင္ရာ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

  
(ဈ) အသိအမွတ္ၿပဳလႊာႏွင့္ အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ေကာ္မတီ၏ တင္ၿပခ်က္ကို အဆုံးအၿဖတ္ေပးၿခင္း၊ 

  (ည) အသိအမွတ္ၿပဳလႊာ ရရိွေသာ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းက ထုတ္ေပးမည့္ အရည္အေသြး 

ေထာက္ခံခ်က္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီ၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ဆိုင္ရာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို 

အတည္ၿပဳၿခင္း၊ 

  
(ဋ) ဥပေဒအရ တိက်စြာ တိုင္းတာၿခင္း နည္းပညာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္႐ြက္ရန္ 

ေကာ္မတီသို႔ လိုအပ္သလို ၫႊန္ၾကားၿခင္း၊ 

  

(ဌ) အသိအမွတ္ၿပဳလႊာပါ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း စစ္ေဆး

ေတြ႕ရိွလၽွင္ အသိအမွတ္ၿပဳလႊာရရိွေသာ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မ

ဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္အား သတိေပးၿခင္း၊ အသိအမွတ္ၿပဳလႊာကို ကာလအကန္႔အသတ္



ၿဖင့္ ရပ္ဆိုင္းၿခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း၊ 

  
(ဍ) ၿမန္မာႏုိင္ငံ စံခ်ိန္စံၫႊန္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို အစုိးရ

အဖြဲ႕သို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ အစီရင္ခံတင္ၿပၿခင္း။ 

            

အခန္း(၄) 

စံခ်ိန္စံၫႊန္း လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 

၆။ ေကာင္စီသည္- 

  (က) ဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ အၿခားသင့္ေလ်ာ္သည့္ ပညာရွင္တစ္ဦးဦးက 

ဥကၠ႒အၿဖစ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရ ဌာန၊ အစုိးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ 

သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သိပၸံႏွင့္ အင္ဂ်င္ 

နီယာဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၿဖစ္ လည္းေကာင္း 

ပါဝင္သည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းလုပ္ငန္း ေကာ္မတီကို ဖြ႕ဲစည္း ရမည္။ 

  (ခ) ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အတြင္းေရးမွဴးကို သတ္မွတ္တာဝန္ ေပးအပ္ၿပီး လိုအပ္ပါက 

ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး တို႔ကို သတ္မွတ္ တာဝန္ ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ 

  (ဂ) ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီကို လိုအပ္သလို ၿပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။ 

၇။ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္- 

  (က) ၿမန္မာႏုိင္ငံစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို ေရးဆြဲ၍ ေကာင္စီသို႔ တင္ၿပၿခင္း၊ 

  (ခ) စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ သည့္ နည္းပညာ၊ 

ထုတ္လုပ္မႈနည္းစဥ္ႏွင့္ စက္ကိရိယာ တန္ဆာပလာ မ်ားကို သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

  (ဂ) ထုတ္ကုန္မ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ စစ္ေဆး၍ မၿဖစ္မေန လိုက္နာရမည့္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ 

စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ကိုက္ညီမႈ ရိွ၊ မရိွ ဆုံးၿဖတ္ၿခင္း၊ 

  (ဃ) သြင္းကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ပုိ႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီၿခင္း ရိွ၊မရွိ 

စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ၫိွႏႈိင္း စီစဥ္ေပးၿခင္း၊ 

  (င) အသိအမွတ္ၿပဳလႊာ ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ သက္တမ္းတိုးၿမႇင့္ေပးရန္ ကိစၥရပ္ မ်ားကို ထပ္ဆင့္ 



စိစစ္၍ ေကာင္စီသို႔ တင္ၿပၿခင္း၊ 

  (စ) ဥပေဒအရ တိက်စြာတိုင္းတာၿခင္း နည္းပညာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္ကို ေကာင္စီသို႔ 

တင္ၿပၿခင္းႏွင့္ ေကာင္စီ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ 

  (ဆ) ထုတ္ကုန္၊ အသုံးၿပဳေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း၊ နည္းပညာ၊ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းစဥ္ႏွင့္ 

စက္ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿခင္းရိွ၊မရွိ 

သိရိွႏုိင္ရန္ အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္ရရိွသူ၏ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ 

ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေစၿခင္း၊ 

  (ဇ) စံခ်ိန္စံၫႊန္း သတ္မွတ္ၿခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပၿခင္း၊ 

  (ဈ) ၿမန္မာႏုိင္ငံ စံခ်ိန္စံၫႊန္းကို ေဈးကြက္ႏွင့္ အၿခားအေၿခအေနမ်ားအရ လိုအပ္ပါက 

ၿပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ေကာင္စီသို႔ အႀကံၿပဳတင္ၿပၿခင္း၊ 

  (ည) ၿမန္မာႏုိင္ငံ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို ေရးဆြဲ၍ မၿဖစ္မေန လိုက္နာရမည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ဆႏၵ

အေလ်ာက္ လိုက္နာႏုိင္သည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို အႀကံၿပဳခ်က္ၿဖင့္ ေကာင္စီသို႔ ခြဲၿခား တင္ၿပ

ၿခင္း၊ 

  (ဋ) ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ နည္းပညာ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား ဖြ႕ဲစည္း

ၿခင္းႏွင့္ ယင္းဆပ္ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 

  (ဌ) ေကာင္စီက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း။ 

၈။ ေကာ္မတီသည္- 

  (က) မူဝါဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥမ်ားကို ေကာင္စီသို႔ တင္ၿပ၍ အဆုံးအၿဖတ္ 

ခံယူေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

  (ခ) မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အစီရင္ခံစာကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေကာင္စီသို႔ 

တင္ၿပရမည္။ 

 

 

 



အခန္း(၅) 

အသိအမွတ္ၿပဳလႊာ ေလွ်ာက္ထားၿခင္းႏွင့္ ထုတ္ေပးၿခင္း 

၉။ အရည္အေသြးေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပးခြင့္ ရရိွလိုေသာ ၿပည္တြင္း၊ ၿပည္ပမွ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း 

တစ္ခုခုသည္ လည္းေကာင္း၊ အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပးခြင့္ရိွသည့္ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း

တစ္ခုခုႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္လိုေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ လည္း

ေကာင္း အသိအမွတ္ၿပဳလႊာ ရရိွရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဦးစီးဌာနသို႔ ေလၽွာက္ထား ရမည္။ 

၁၀။ ဦးစီးဌာနသည္ အသိအမွတ္ၿပဳလႊာ ရရိွရန္ ပုဒ္မ ၉ အရ ေလၽွာက္ထားခ်က္ကို လက္ခံရရိွသည့္အခါ 

ေလၽွာက္ထားေသာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက နည္းပညာဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ဓာတ္ခြဲ

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ အၿခား လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္စြမ္း ရိွ၊ မရွိ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး သေဘာထားမွတ္ခ်က္ၿဖင့္ ေကာ္မတီမွ တစ္ဆင့္ ေကာင္စီသို႔ 

တင္ၿပရမည္။ 

၁၁။ ေကာင္စီသည္ ဦးစီးဌာန၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ကို စိစစ္သုံးသပ္၍ အသိ အမွတ္ၿပဳလႊာ ထုတ္ေပး

ရန္ သို႔မဟုတ္ ၿငင္းပယ္ရန္ ဆုံးၿဖတၿ္ပီး ေကာ္မတီမွ တစ္ဆင့္ ဦးစီးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

၁၂။ အသိအမွတ္ၿပဳလႊာ ရရိွသည့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အသိ အမွတ္ၿပဳေၾကာင္း 

အမွတ္တံဆိပ္ကို သုံးစြဲခြင့္ရိွသည္။ 

၁၃။ ဦးစီးဌာနသည္ ေကာင္စီ၏ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

၁၄။ (က) အသိအမွတ္ၿပဳလႊာ ရရိွေသာ ဌာန၊ အဖြ႕ဲအစည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္ အသိအမွတ 

္ၿပဳလႊာကို သက္တမ္းတိုးၿမႇင့္လိုပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဦးစီးဌာနသို႔ ေလၽွာက္ထား 

ရမည္။ 

  (ခ) ဦးစီးဌာနသည္ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ေလၽွာက္ထားခ်က္ကို သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ 

ၿပီး သေဘာထားမွတ္ခ်က္ၿဖင့္ ေကာ္မတီမွ တစ္ဆင့္ ေကာင္စီသို႔ တင္ၿပရမည္။ 

၁၅။ (က) ေကာင္စီသည္ ပုဒ္မ ၁၄၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ တင္ၿပခ်က္ကို စိစစ္ၿပီး အသိအမွတ္ၿပဳလႊာ သက္ 

တမ္းတိုးၿမႇင့္ေပးၿခင္း သို႔မဟုတ္ အသိမွတ္ၿပဳလႊာ သက္တမ္းတိုးၿမႇင့္ေပးရန္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း 

ၿပဳႏုိင္သည္။ 



  (ခ) ေကာင္စီသည္ အသိအမွတၿ္ပဳလႊာ သက္တမ္း၊ အသိအမွတ္ၿပဳလႊာေၾကးႏွင့္ အသိအမွတ္ 

ၿပဳလႊာ သက္တမ္းတိုးၿမႇင့္ခမ်ားကို သတ္မွတ္ ရမည္။ 

၁၆။ အသိအမွတ္ၿပဳလႊာရရိွေသာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းသည္- 

  (က) ထုတ္ေပးႏုိင္သည့္ အရည္အေသြးေထာက္ခံခ်က္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီ အတြက္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း 

ဆိုင္ရာ အမွတ္တံဆိပ္ကို ေကာင္စီ၏ အတည္ ၿပဳခ်က္ရယူၿပီး ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ရ 

မည္။ 

  (ခ) အရည္အေသြးေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားစာရင္းကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 

အညီ ဦးစီးဌာနသို႔ တင္ၿပရမည္။ 

အခန္း(၆) 

အရည္အေသြးေထာက္ခံခ်က္ ရရိွရန္ ေလွ်ာက္ထားၿခင္းနွင့္ ထုတ္ေပးၿခင္း 

၁၇။ အရည္အေသြးေထာက္ခံခ်က္ ရရိွလိုသူသည္ ဦးစီးဌာန၏ အသိအမွတ္ၿပဳလႊာ ရရိွေသာ ဌာန၊ 

အဖြဲ႕အစည္းသို႔ ေလၽွာက္ထားရမည္။ 

၁၈။ အသိအမွတ္ၿပဳလႊာ ရရိွေသာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စမ္းသပ္စစ္ေဆး၍ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ပါရိွသည့္ ေအာက္ပါ အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို 

ထုတ္ေပးခြင့္ရိွသည္- 

  (က) ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးေထာက္ခံခ်က္၊ 

  (ခ) ထုတ္လုပ္မႈနည္းစဥ္အရည္အေသြးေထာက္ခံခ်က္၊ 

  (ဂ) ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးေထာက္ခံခ်က္။ 

အခန္း(၇) 

ေကာ္မတီ၏ အေရးယူပုိင္ခြင့္ 

၁၉။ အရည္အေသြးေထာက္ခံခ်က္ ရရိွသူက သက္ဆိုင္ရာ ေထာက္ခံခ်က္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို 

ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရိွလၽွင္ ေကာ္မတီသည္ ေအာက္ပါ အေရးယူမႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို 

ဆုံးၿဖတ္ ေဆာင္႐ြက္ ႏုိင္သည္ - 

  (က) သတိေပးၿခင္း၊ 



  (ခ) အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္ကို ကာလအကန္႔အသတ္ၿဖင့္ ရပ္ဆိုင္းၿခင္း၊ 

  (ဂ) အရည္အေသြးေထာက္ခံခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ၿခင္း။ 

၂၀။ အသိအမွတ္ၿပဳလႊာရရိွသူက သက္ဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ၿပဳလႊာပါ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို 

ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရိွလၽွင္ ေကာ္မတီသည္ ေအာက္ပါ အေရးယူမႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို 

ဆုံးၿဖတ္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည္ - 

  (က) သတိေပးၿခင္း၊ 

  (ခ) အသိအမွတ္ၿပဳလႊာကို ကာလအကန္႔အသတ္ၿဖင့္ ရပ္ဆိုင္းၿခင္း၊ 

  (ဂ) အသိအမွတ္ၿပဳလႊာကို ပယ္ဖ်က္ၿခင္း။ 

အခန္း(၈) 

အယူခံၿခင္း 

၂၁။ ေကာ္မတီက ပုဒ္မ ၁၉ သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၂၀အရ ဆုံးၿဖတ္ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲေသာ အေရးယူမႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို 

ၿဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီက ခ်မွတ္ေသာ အၿခားဆုံးၿဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကိုၿဖစ္ေစ မေက်နပ္သူသည္ 

ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ ေန႔ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ေကာင္စီသို႔ အယူခံႏုိင္သည္။ 

၂၂။ ေကာင္စီသည္ ေကာ္မတီ၏ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ သို႔မဟုတ္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကို အတည္ၿပဳၿခင္း၊ 

ပယ္ဖ်က္ၿခင္းႏွင့္ ၿပင္ဆင္ေၿပာင္းလၿဲခင္း ၿပဳႏုိင္သည္။ 

၂၃။ ေကာင္စီ၏ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအၿပတ္ ၿဖစ္ေစရမည္။ 

အခန္း(၉) 

ၿပစ္မႈႏွင့္ၿပစ္ဒဏ္မ်ား 

၂၄။ မည္သူမဆို အသိအမွတ္ၿပဳလႊာ မရရိွဘ ဲ အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္ကို ထုတ္ေပးေၾကာင္း ၿပစ္မႈ

ထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို သုံးႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ ၿဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း သုံးဆယ္

ထက္ မပုိေသာ ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 

 

 

 



၂၅။ မည္သူမဆို ေအာက္ပါၿပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကို ၿပဳလုပ္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္း ခံရလၽွင္ ထိုသူကို 

သုံးႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း သုံးဆယ္ထက္ မပုိေသာ ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ 

ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ - 

  (က) စံခ်ိန္စံၫႊန္းဆိုင္ရာ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုခုကို အတုၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ 

  (ခ) ေကာင္စီက သုံးစြဲခြင့္ၿပဳထားၿခင္း သို႔မဟုတ္ အတည္ၿပဳထားၿခင္း မရိွေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း

ဆိုင္ရာ အမွတ္တံဆိပ္ကို အသုံးၿပဳၿခင္း၊ 

  (ဂ) ေကာင္စီက သတ္မွတ္သည့္ မၿဖစ္မေန လိုက္နာရမည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီၿခင္း 

မရိွေၾကာင္း သလိ်က္ႏွင့္ၿဖစ္ေစ၊ သိရန္အေၾကာင္းရိွလ်က္ ႏွင့္ၿဖစ္ေစ၊ ထုတ္ကုန္ တစ္ခုခုကို 

ေၾကာ္ၿငာၿခင္း၊ ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ ေရာင္းခ်ရန္ အလို႔ငွာ လက္ဝယ္ထားရိွၿခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ 

တစ္ခုခုကို ေၾကာ္ၿငာၿခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုကိ ုေဆာင္႐ြက္ၿခင္း။ 

၂၆။ အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္ရရိွသူ မည္သူမဆို သက္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီၿခင္း မရိွေသာ 

ထုတ္ကုန္ေပၚတြင္ၿဖစ္ေစ၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿဖစ္ေစ စံခ်ိန္စံၫႊန္းဆိုင္ရာ အမွတ္တံဆိပ္ကို 

အသုံးၿပဳလၽွင္ ထိုသူကို တစ္ႏွစ္ထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏၿ္ဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္ဆယ္သိန္းထက္ 

မပုိေသာ ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 

အခန္း (၁၀) 

ရန္ပံုေငြ ထူေထာင္သံုးစြဲၿခင္း 

၂၇။ 
ေကာ္မတီသည္ မိမိ၏ ရန္ပံုေငြကို ေအာက္ပါ ရေငြမ်ားၿဖင့္ ထူေထာင္ၿပီး ဘ႑ာေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း

ႏွင့္အညီ သုံးစြဲရမည္ - 

  
(က) စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အၿခားစာအုပ္ စာတမ္းမ်ားကို 

ေရာင္းခ်ရေငြမ်ား၊ 

  (ခ) အဖြဲ႕ဝင္ေၾကးမ်ား၊ 

  (ဂ) ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ရရိွေငြမ်ား၊ 

  
(ဃ) ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား။ 

 



၂၈။ ေကာ္မတီ၏ ရန္ပံုေငြႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစုိးရ အသိအမွတ္ၿပဳ စာရင္းစစ္မ်ားက စစ္ေဆး၍ စာရင္းစစ္ 

အစီရင္ခံစာကိ ု ေကာင္စီမွတစ္ဆင့္ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕သို႔ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ တင္သြင္း

ရမည္။ 

အခန္း(၁၁) 

အေထြေထြ 

၂၉။ အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္ရရိွသူ၊ ယင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လုပ္ငန္း ဆက္ခံသူ တို႔သည္ 

မၿဖစ္မေန လိုက္နာရမည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္။ 

၃၀။ (က) ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေကာင္စီဝင္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ခ်ီးၿမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားကို 

ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ အတည္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ သတ္မွတ္ ရမည္။ 

  (ခ) ဦးစီးဌာနသည္ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ သတ္မွတ္ေသာ ခ်ီးၿမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္ မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ 

ေကာင္စီႏွင့္ေကာ္မတီတို႔၏ ႐ံုးလုပ္ငန္း မ်ားကို လည္းေကာင္း တာဝန္ယူ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္

ရမည္။ 

၃၁။ ဤဥပေဒပါ ၿပစ္မႈမ်ားကို ရဲအေရးယူပုိင္ခြင့္ရိွေသာ ၿပစ္မႈအၿဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ 

၃၂။ ဤဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုေသာ ၿပစ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သက္ေသခံပစၥည္းကိ ု တရား႐ံုးေရွ႕သို႔ 

တင္ပုိ႔ရန္ လြယ္ကူၿခင္းမရိွပါက ယင္းသက္ေသခံပစၥည္းကို တရား႐ံုးေရွ႕သို႔ တင္ပုိ႔ၿခင္း မၿပဳဘ ဲ

မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္းကို အစီရင္ခံစာ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ အၿခား စာ႐ြက္စာတမ္း 

အေထာက္အထား မ်ားၿဖင့္ တင္ၿပႏုိင္သည္။ ယင္းသို႔ တင္ၿပၿခင္းကို တရား႐ံုးေရွ႕သို႔ သက္ေသခံ 

ပစၥည္း တင္ၿပဘိသကဲ့သို႔ မွတ္ယူကာ သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးက ဥပေဒႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း 

ၿပဳႏုိင္သည္။ 

၃၃။ ဤဥပေဒပါၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္- 

  (က) သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင္ ့

စည္းကမ္းမ်ားကို ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာ တူညီခ်က္ၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္ႏုိင္သည္။ 

  (ခ) သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေကာင္စီတို႔သည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ ေၾကာ္ၿငာစာ၊ 

အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ၿပန္ ႏုိင္သည္။ 



  (ဂ) ေကာ္မတီႏွင့္ဦးစီးဌာန တို႔သည္ လိအုပ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ၿပန္ ႏုိင္ 

သည္။ 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအရ ကၽြႏု္ပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးသည္။ 

          

  

 (ပံု)သိန္းစိန္                
       

 ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ           
                                      

 ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 
 


