
ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေးဥြရေ 

(၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်ဥြရေအမှတ်  ၁၃။) 

  ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါေိုလပြည့်ရြေျော်   ၉  ေြေ် 

(၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ   ၁၇   ေြေ်) 

 ပြည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်သည် ဤဥြရေြေို ပြဋ္ဌာန်းလုိြေ်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့် အဓိြ္ပာယ်ရော်ပြချေြ်ေ 

၁။ ဤဥြရေြုိေ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေးဥြရေ ဟုရခါ်တငွ်ရစေမည်။ 

၂။ ဤဥြရေတွင်ြါေိှရသာ ရအာြ်ေြါစြေားေြ်မျေားသည် ရော်ပြြါအတုိင်း အဓိြ္ပာယ်သြ်ေရောြ်ေ 

ရစေမည်- 

(ြေ) နိုင်ငံရတာ် ေုိသည်မှာ ပြည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ်ြေို ေိုသည်။ 

( ခ ) အစုိးေအေဲွ ့ ေုိသည်မှာ ပြည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် ပြည်ရောင်စုအစုိးေအေဲွ့ြုိေ 

ေိုသည်။ 

( ဂ ) ဝန်ကြေီးဌာန ေိုသည်မှာ ပြည်ရောင်စုအစိုးေ ြို ့ရောင်ရေးနှင့်ေြေ်သွယ်ရေး 

ဝန်ကြေီးဌာနြုိေ ေိုသည်။ 

(ဃ) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြ့ုိရောင်ရေး ေုိသည်မှာ ဤဥြရေအေေဲွ့စည်းသည့် နုိင်ငံရတာ်ြုိင် 

စီးြွားရေးအေွဲ့အစည်းပေစ်ရသာ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေးြေို ေိုသည်။ 

( င ) ေိြ်ြေမ်း ေုိောတွင် ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြ့ုိရောင်ရေးြိုင် ရေယာဉ်မျေား သွားလာ 

နိုင်ရသာ ပမစ်မျေား၊ ရချောင်းမျေား၊ တူးရပမာင်းမျေားနှင့် ြေမ်းရိုးတန်းတစ်ရလျှောြေ် မမို့၊ 

ေွာမျေားေှိ ရေယာဉ်ေိုြေ်ြေြ်နိုင်ရသာ ေိြ်ြေမ်းမျေား ြါဝင်သည်။ 

( စ ) ရေယာဉ်ေုိောတွင် ရေရ ြောင်းသွားလာော၌ စြ်ေတြ် သိုမ့ဟုတ် စြ်ေမဲ့ရေယာဉ်ြေို 

ေိုသည်။ ယင်းစြေားေြ်တွင် သစ်ရောင်၊ ဝါးရောင်တို့လည်း ြါဝင်သည်။ 

(ေ) စြ်ေရံု၊ အလုြ်ရံု ေုိသည်မှာ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြ့ုိရောင်ရေးြုိင် သရဘောြေျေင်းမျေားေိှ 

စြ်ေရုံ၊ အလုြ်ရုံ၊ အလုြ်ဌာနနှင့် အလုြ်ဌာနခွဲမျေားြေို ေုိသည်။ 

( ဇ ) ဝန်ရောင်မှုလုြ်ငန်း ေိုောတွင် အခရ ြေးရငွ၊ အေိုးအခ အေိုးစားနား သ့ုိမဟုတ် 

ြေတိနှင့်ညီညွတ်ချေြ်ေပေင့် ရောင်ေွြ်ေရြးသည့် လုြ်ငန်းြုိေေုိသည်။ ယင်းစြေားေြ်တွင် 

ရေယာဉ်ပေင့် ခေီးသည်နှင့်ြုေန်စည်ြ့ုိရောင်ရေးလုြ်ငန်း၊ ြုေန်သွယ်မှုလုြ်ငန်း၊ ရေျော်ရပေမှု 

လုြ်ငန်း၊ ဟုိတယ်လုြ်ငန်း၊ ခေီးသွားလာရေးလုြ်ငန်း၊ တည်းခုိခန်းနှင့် စားရသာြ်ေေုိင် 
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လုြ်ငန်းမျေားနှင့်အစိုးေအေွဲ့ြေ ဝန်ရောင်မှုလုြ်ငန်းပေစ်သည်ဟု အခါအားရလျော်စွာ 

သတ်မှတ်သည့် လုြ်ငန်းမျေားလည်း ြါဝင်သည်။ 

( စျေ ) စီမံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ ေိုသည်မှာ ဤဥြရေအေ ေွဲ့စည်းသည့် ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း 

ြိုရ့ောင်ရေး စီမံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ြေို ေိုသည်။ 

(ည) ဦးရောင်ညွှန် ြေားရေးမှူး ေိုသည်မှာ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြို ့ရောင်ရေး 

ဦးရောင်ညွှန် ြေားရေးမှူးြေို ေုိသည်။ 

အခန်း(၂) 

ေည်ေွယ်ချေြ်ေမျေား 

၃။ ဤဥြရေ၏ ေည်ေွယ်ချေြ်ေမျေားမှာ ရအာြေ်ြါအတုိင်းပေစ်သည် -  

(ြေ) ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရေယာဉ်မျေားသွားလာနိုင်သည့် ပမစ်မျေား၊ ရချောင်းမျေားနှင့် 

ြေမ်းရိုးတန်းတစ်ရလျှောြေ်တွင် ခေီးသည်နှင့် ြေုန်စည်ြ့ုိရောင်ရေးလုြ်ငန်းမျေားြုိေ 

ရဘးအန္တောယ်ြေင်းေှင်းမြီး လံုပခုံမှုေိှစွာ အရြောင်အေည်ရော် ရောင်ေွြေ်နိုင်ေန်၊ 

( ခ ) ပြည်သူလူေု၏ စားဝတ်ရနရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးြွားရေးတ့ုိတွင် အဓိြေြေျေသည့် ြုေန်ရေးနှုန်း 

တည်မငိမ်ြေျေေင်းရေးြုိေ ေိရောြ်ေစွာ အရောြ်ေအြူေပြုနုိင်သည့် ရေရ ြောင်းသယ်ယူ 

ြိုရ့ောင်ရေးအပေစ် ရောင်ေွြေ်နိုင်ေန်၊ 

( ဂ ) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြို ့ရောင်ရေး၏ စီမံအုြ်ချေုြ်မှုနှင့်  ရငွရ ြေးသံုးစွဲမှုစနစ်တို့ြေို 

ရေးြွေြ်ေစီးြွားရေးစနစ်နှင့်အညီ ရေေှည်ေြ်တည်နုိင်သည့် နုိင်ငံရတာ်ြုိင် စီးြွားရေး 

အေွဲ့အစည်းအပေစ် ေိရောြေ်လျေင်ပမန်စွာ ရောင်ေွြေ်နိုင်ေန်၊ 

(ဃ) ရေရ ြောင်းသယ်ယူြ့ုိရောင်ရေးြုိေ ဥြရေနှင့်အညီ စနစ်တြေျေအရြောင်အေည်ရော် 

ရောင်ေွြေ်ေန်။ 

အခန်း(၃) 

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေး ေဲွ့စည်းပခင်းနှင့် ယင်း၏ တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေား 

၄။ (ြေ) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြ့ုိရောင်ရေးြုိေ အစုိးေအေဲွ့ြေ အတည်ပြုေားသည့် ေဲွ့စည်းြံု 

နှင့်အညီ တည်ရောင်ေားေိှေမည်။ 

 ( ခ ) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေးသည် ဝန်ေမ်းမျေားအတွြေ် ေြိုင်ခွင့်နှင့် အြေျိေုး 

ခံစားခွင့်မျေားြေို နုိင်ငံ့ဝန်ေမ်းဥြရေနှင့် နည်းဥြရေမျေားြါ ပြဋ္ဌာန်းချေြေ်မျေားနှင့် အညီ 

လုိြေ်နာရောင်ေွြေ်ေမည်။ 
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၅။ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေးသည်- 

(ြေ) ရေးြွေြ်ေ စီးြွားရေးစနစ်နှင့်အညီ တည်ေဲဥြရေအေ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားြုိေ ရအာင်ပမင်စွာ 

ရောင်ေွြ်ေေန် တေားဝင်လုြ်ြုိင်ခွင့်မျေား အြ်နှင်းပခင်းခံေရသာ နုိင်ငံရတာ်ြုိင် စီးြွားရေး 

အေွဲ့အစည်း ပေစ်သည်။ 

( ခ ) နုိင်ငံရတာ်ြေ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြ့ုိရောင်ရေး၏ ေင်းနီှးရငွမျေားြုိေလည်းရြောင်း၊ 

ြုိင်ေုိင်မှုြစ္စည်းတွင် ြါဝင်ရသာ ရေွှ့ရပြာင်းနုိင်ရသာြစ္စည်းမျေား၊ မရေွှ့ရပြာင်းနုိင်ရသာ 

ြစ္စည်းမျေားြေိုလည်းရြောင်း ေြ်ေခံေမည်။ 

( ဂ ) ြေိုယ်ြုိင်အမည်၊ ြေိုယ်ြိုင်တံေိြ်တို့ပေင့် ရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊ စဉ်ေြ်ေမပြတ် ေြေ်ခံ 

ရောင်ေွြ်ေခွင့်၊ တေားစဲွေုိခွင့်နှင့် စဲွေုိခံြုိင်ခွင့်၊ နုိင်ငံရတာ်ြေ သတ်မှတ်ရြးေားရသာ 

ြိုင်ေုိင်မှု ြစ္စည်းမျေားအားလံုးတိုြ့ေို ေယူခွင့်၊ လြေ်ဝယ်ေားေှိခွင့်နှင့် ြိုင်ေုိင်ခွင့်မျေား 

ေိှသည်။ 

၆။ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေး၏တာဝန်မျေားမှာ ရအာြေ်ြါအတိုင်းပေစ်သည်-  

(ြေ) နိုင်ငံရတာ်အတွင်း ရေရ ြောင်းသယ်ယူြ့ုိရောင်ရေး လုြ်ငန်းမျေားြေို ရောင်ေွြေ်ပခင်း 

နှင့် ဤဥြရေအေ အပခားေြေ်စြ်သည့် ရေယာဉ်ပေင့် ဝန်ရောင်မှုလုြ်ငန်းမျေားြေို 

ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊ 

( ခ ) ရေရ ြောင်းသယ်ယူြို ့ရောင်ရေး လုြ်ငန်းမျေားြေို ရောင်ေွြေ်ောတွင် ရေယာဉ်၊  

ရေယာဉ်ဝန်ေမ်းမျေား၊ ခေီးသည်မျေားနှင့် ြေုန်စည်မျေားရဘးအန္တောယ် ြေင်းေှင်းမြီး 

လံုပခုံ မှုေိှရေးနှင့် ြတ်ဝန်းြေျေင် ညစ်ညမ်းမှု မေိှရစရေးတ့ုိနှင့်စြ်လျေဉ်း  တည်ေဲဥြရေ 

နှင့်အညီ ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊ 

( ဂ ) ဝန်ကြေီးဌာနြေ သတ်မှတ်ေားရသာ ပမစ်ရ ြောင်းမျေားနှင့် ပမန်မာ့ြေမ်းရိုးတန်း 

တစ်ရလျှောြ်ေတွင် ရေယာဉ်မျေားပေင့် ခေီးသည်နှင့် ြုေန်စည်ြ့ုိရောင်ရေးလုြ်ငန်းမျေားြုိေ 

ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊ 

(ဃ) သရဘောြေျေင်းမျေားနှင့် ရေယာဉ် တည်ရောြ်ေပြင်ေင်ပခင်းေုိင်ော လုြ်ငန်းမျေားအတွြ်ေ 

လုိအြ်ရသာ ြုေန် ြေမ်းြစ္စည်းမျေား၊ စြ်ေြစ္စည်းြိေေိယာမျေားနှင့် စြ်ေသံုးေီမျေား ဝယ်ယူ 

ပေည့်တင်းပခင်း၊ 

( င ) အစိုးေဌာန၊ အစိုးေအေွဲ့အစည်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ြြုဂ္ဂလိြေနှင့် အေွဲ့အစည်း ြိုင် 

ရေယာဉ်မျေားြေို မွမ်းမံပြင်ေင်ပခင်း၊ ရေယာဉ်အသစ် တည်ရောြေ် ရောင်းချေပခင်း နှင့် 

အပခားလုြ်ငန်းမျေားြေို လြေ်ခံရောင်ေွြေ်ပခင်း၊ 

( စ ) အစုိးေအေဲွ့ြေပေစ်ရစ၊ တည်ေဲဥြရေတစ်ေြ်ေြ်အေပေစ်ရစ ရြးအြ်ရသာ ပြည်တွင်း 

ရေရ ြောင်းြ့ုိရောင်ရေးနှင့် သြ်ေေုိင်သည့်လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားြုိေ ရောင်ေွြ်ေပခင်း၊ 
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(ေ) အမျိေုးသားအြေျိေုးစီးြွား၊ အမျိေုးသားလံုပခုံရေးအတွြေ် အစိုးေအေွဲ့၊ ဝန်ကြီေးဌာနြေ 

အခါအားရလျော်စွာ ရြးအြ်ရသာတာဝန်မျေားြေို ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊ 

( ဇ ) နုိင်ငံရတာ်ြုိင်ြစ္စည်းမျေားနှင့်ဘဏ္ဍာရငွမျေားြုိေ ရလလွင့်၊ ေံုးရှုံး၊ ြျေြ်ေစီး၊ ရြျောြ်ေေံုးမှု 

မေိှရစေန်  ကြေီး ြေြ်ေိန်းသိမ်းပခင်း၊ 

( ေ ) ဝင်ရငွနှင့်အြေျိုေ းအပမတ်တုိးြွားရစရေးအတွြ်ေ ရောင်ေွြ်ေေန်လုိအြ်သည့် ြိေစ္စေြ်မျေားြုိေ 

အစိုးေအေွဲ့၊ ဝန်ကြေီးဌာန၏ သရဘာတူညီမှုပေင့် ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊ 

(ည) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေး၏ ေေန်ေိှသည့် ရငွရ ြေးမျေားြေို တည်ေဲဥြရေ 

နှင့်အညီ အေရြောြေ်ခံ  ပြည်ရောင်စုဘဏ္ဍာေန်ြုံရငွစာေင်းသ့ုိ ရြးသွင်းပခင်း၊ 

( ဋ ) ရငွရ ြေးသံုးစွဲမှုေိုင်ော ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျေဉ်းစည်းြေမ်းနှင့်အညီ စီမံခန်ခ့ွဲပခင်း။ 

၇။ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေး၏ ဝန်ေမ်းမျေားြေ ယင်းတို့တာဝန်ယရူောင်ေွြေ်ေသည့် 

လုြ်ငန်းမျေားြေို ရအာင်ပမင်မှုေေိှေန် တာဝန်ခံ  စီမံကြေီး ြေြ်ရောင်ေွြေ်ေမည်။ 

၈။ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေး၏ လုြ်ြုိင်ခွင့်မျေားမှာ ရအာြေ်ြါအတိုင်းပေစ်သည်-  

(ြေ) ရေယာဉ်၊ ရောတံတားနှင့် အပခားလုိအြ်သည့်ြစ္စည်းမျေားြုိေ ဝယ်ယူပခင်း၊ တည်ရောြ်ေပခင်း၊ 

အငှားချေေားပခင်း၊ 

( ခ )  ြေုန်ရလှာင်ရုံနှင့် ြေမ်းတြေ်ေိြ်ြေမ်းမျေားြေို တည်ရောြေ်ပခင်း၊ အငှားချေေားပခင်း၊  

( ဂ ) ရေရ ြောင်းလမ်းမျေားတစ်ရလျှောြ်ေေိှ မမို့၊ ေွာမျေားတွင် ြုေန်စည်မျေား လြ်ေခံတင်ရောင်ပခင်း 

နှင့် သုိရလှာင်ပေန်ပ့ေူးပခင်းတို့ြေို သတ်မှတ်ချေြေ်နှင့်အညီ ရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊ 

(ဃ) လုြ်ငန်းေုိင်ောဝန်ရောင်ခနှုန်းမျေား၊ လုြ်ခနှုန်းမျေား၊ ေုတ်လုြ်မှုစံနှုန်းမျေား၊ ခေီးသည် 

နှင့် ြုေန်စည်ြ့ုိရောင်သည့် ဝန်ရောင်ခနှုန်းမျေား၊ အလုြ်ချိေန်မျေား၊ အလုြ်ခွင်စည်းမျေဉ်း 

စည်းြေမ်းမျေားြုိေ တည်ေဲဥြရေ၊ နည်းဥြရေမျေားနှင့်အညီ သတ်မှတ်ြုိင်ခွင့်၊ ပြင်ေင်ြုိင်ခွင့်၊ 

( င ) ြုေန်ေုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်း၊ ဝန်ရောင်မှုလုြ်ငန်း၊ ြုေန်သွယ်မှုလုြ်ငန်းမျေားနှင့် ရေယာဉ် 

တည်ရောြေ်မှုလုြ်ငန်းမျေားြေို ပြည်တွင်းပြည်ြလုြ်ငန်းေှင်မျေားနှင့် အြေျိေုးတူ 

ြူးရြါင်းရောင်ေွြေ်ြုိင်ခွင့်၊ 

( စ ) မိမိလုြ်ငန်းအတွြေ် လုိအြ်သည့် ရပမ၊ ေိြ်ြေမ်း၊ အရောြေ်အအံုတိုန့ှင့် စြ်လျေဉ်း  

သြ်ေေိုင်ော တည်ေဲဥြရေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေြေ်မျေားနှင့်အညီ သုံးစွဲြိုင်ခွင့်၊ 

(ေ) အစုိးေအေဲွ့၏ သရဘာတူညီမှုပေင့် ရောင်ေွြ်ေေန် လုိအြ်ရသာ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း 

ြို ့ရောင်ရေးြိုင် စြေ်ြစ္စည်းနှင့်စြေ်ြေိေိယာမျေား၊ ရပမ၊ အရောြေ်အအုံမျေားနှင့် 

အပခားြုိင်ေုိင်ခွင့်မျေားြုိေ သြ်ေေုိင်ောလုြ်ငန်းမျေားအတွြ်ေ ပြည်တွင်းပြည်ြလုြ်ငန်းေှင် 

မျေားြေို ငှားေမ်းခွင့်၊ အြေျိေုးတူြူးရြါင်းရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊ 
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( ဇ ) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေးြိုင် ရေယာဉ်မျေားြေို ပြည်တွင်းလုြ်ငန်းေှင်မျေားနှင့် 

အြေျိေုးတ ူြူးရြါင်းရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊ 

( စျေ ) ငှားေမ်းခ၊ အခနှုန်းေားမျေားသတ်မှတ်ပခင်း၊ ပြင်ေင်ပခင်း၊ ပြန်အမ်းပခင်း၊ ရလျှော့ရြါ့ပခင်း 

နှင့် အေရြောြေ်ခံပခင်းတို့ ရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊ 

(ည) တည်ေဲဥြရေ၊ နည်းဥြရေ၊ ညွှန် ြေားချေြ်ေနှင့်လုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ပြည်တွင်း 

ရေရ ြောင်းြ့ုိရောင်ရေးြုိင် ရေယာဉ်၊ ယာဉ်နှင့် အသံုးမလုိသည့်ြစ္စည်းမျေား၊ ရေယာဉ် 

ပြင်ေင်ောမှေေှိသည့် အသုံးမလိုသည့် ြိုလျှေံြစ္စည်းမျေားြေို ေုခွဲရောင်းချေပခင်းနှင့် 

လဲလှယ်ပခင်းတို့ ရောင်ေွြေ်ြိုင်ခွင့်၊ 

( ဋ ) အစုိးေအေဲွ့အစည်းမျေား၊ ြုဂ္ဂလိြေအေဲွ့အစည်းမျေားနှင့်  လုြ်ငန်းသရဘာတူစာချေုြ်မျေား 

ချေုြ်ေုိပခင်း၊ 

( ဌ ) ရေယာဉ်မျေားြုိေ တစ်စီးချေင်းပေစ်ရစ၊ အုြ်စုလုိြ်ေပေစ်ရစ အစုိးေဌာန၊ အစုိးေအေဲွ့အစည်းမျေား၊ 

ပြည်တွင်းပြည်ြြုဂ္ဂလိြေနှင့် အေွဲ့အစည်းမျေားအား ငှားေမ်းပခင်း၊ 

( ဍ ) ြေူးတို့ရေယာဉ်မျေား ရပြးေွဲပခင်း၊ 

( ဎ ) တည်ေဲဥြရေ၊ နည်းဥြရေ၊ ညွှန် ြေားချေြ်ေနှင့်လုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ပြည်တွင်း 

ရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေးြိုင်ရပမနှင့် အရောြေ်အအုံမျေားြေို အသုံးပြု  ဝန်ရောင်မှု 

လုြ်ငန်းမျေားြေိုရောင်ေွြေ်ပခင်း၊ 

(ဏ) မိမိြုိင်ေုိင်သည့် သ့ုိမဟုတ် ခွင့်ပြုချေြ်ေေေိှေားသည့် အသိဉာဏ်ြစ္စည်းေုိင်ော မူြုိင်ခွင့် 

နှင့်စြ်လျေဉ်း  မည်သူြ့ေိုမေုိ မိမိခွင့်ပြုချေြေ်မေေိှဘဲ ေုတ်လုြ်ပခင်း၊ ရောင်းချေပခင်း၊ 

အသံုးပြ ပုခင်း သ့ုိမဟုတ် တစ်နည်းနည်းပေင့် လွှဲရပြာင်းပခင်းပြုလုြ်လျှေင် တေားစဲွေုိြုိင်ခွင့်။ 

အခန်း(၄) 

စီမံခန့်ခွဲရေးအေွဲ့ ေွဲ့စည်းပခင်းနှင့်ယင်း၏ တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေား 

၉။ ဝန်ကြီေးဌာနသည် ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြ့ုိရောင်ရေး၏ ရေရ ြောင်းသယ်ယူြ့ုိရောင်ရေးေုိင်ော 

လုြ်ငန်းမျေားြုိေ စီမံခန့်ခဲွနုိင်ေန် ဦးရောင်ညွှန် ြေားရေးမှူးြေ ဥြေ္ကဋ္ဌ အပေစ်လည်းရြောင်း၊ ပြည်တွင်း 

ရေရ ြောင်းြ့ုိရောင်ရေး၏ အရေွရေွမန်ရနဂျောနှင့် ဌာနမှူးမျေားြေ အေဲွ့ဝင်မျေားအပေစ်လည်းရြောင်း 

ြါဝင်ရသာ စီမံခန်ခ့ွဲရေးအေွဲ့ြေို ေွဲ့စည်းေမည်။ 

၁၀။ စီမံခန်ခ့ွဲရေးအေွဲ့၏တာဝန်မျေားမှာ ရအာြေ်ြါအတုိင်းပေစ်သည်- 

(ြေ) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြို ့ရောင်ရေး၏ တာဝန်မျေားြေို ရအာင် ပမင်စွာ စနစ်တြေျေ 

အရြောင်အေည်ရော်ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊ 
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( ခ ) တည်ေဲဥြရေ၊ နည်းဥြရေ၊ ညွှန် ြေားချေြေ်နှင့်လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ 

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြ့ုိရောင်ရေး နှင့်သြ်ေေုိင်ရသာ ခေီးသည်နှင့် ြုေန်စည်ြ့ုိရောင်ရေး 

လုြ်ငန်းမျေား၊ ဝန်ရောင်မှုလုြ်ငန်းမျေား၊ ဘဏ္ဍာရေးေုိင်ောလုြ်ငန်းမျေား၊ ဝန်ေမ်းရေးော 

နှင့် ရေယာဉ်ရေးောြေိစ္စေြ်မျေားြေို နိုင်ငံရတာ်နှင့် ပြည်သူမျေားအြေျိေုးြေို ရေှ့ရှု  စီမံ 

ခန့်ခွဲပခင်း။ 

၁၁။ စီမံခန်ခ့ွဲရေးအေွဲ့၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေားမှာ ရအာြေ်ြါအတိုင်းပေစ်သည်- 

(ြေ) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေး၏ လုြ်ြုိင်ခွင့်မျေားြေို ရအာင်ပမင်စွာ စနစ်တြေျေ 

အရြောင်အေည်ရော်ရောင်ေွြေ်ပခင်း၊ 

( ခ ) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေး၏ လုြ်ြုိင်ခွင့်ေြေ်ရြေျော်လွန်ရသာ စီမံခန်ခ့ွဲရေး 

ေုိင်ော ြိေစ္စေြ်မျေားြုိေ လုြ်ေံုးလုြ်နည်းနှင့်အညီ ဝန်ကြီေးဌာနသ့ုိ တင်ပြ ရောင်ေွြ်ေပခင်း။ 

အခန်း(၅) 

ဘဏ္ဍာရေး၊ ရငွရေးရ ြေးရေးနှင့်စာေင်းမျေား 

၁၂။ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေးသည်- 

(ြေ) နိုင်ငံရတာ်၏ တည်ေဲဥြရေအေ ြေျေသင့်သည့် အခွန်အခမျေားြေို ရြးသွင်းေမည်။ 

( ခ ) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလုိြ်ေ စုစုရြါင်း အေအသံုးခန့်မှန်းရပခရငွစာေင်းမျေားြုိေ ပြည်ရောင်စု၏ 

အေအသံုးခန့်မှန်းရပခရငွစာေင်းတွင် ပြည်ရောင်စု၏ ဘဏ္ဍာရငွအေအသံုးေုိင်ောဥြရေ 

နှင့်အညီ ေည့်သွင်းရေးေွဲေမည်။ 

( ဂ ) ပမန်မာြေျေြ်ရငွနှင့် နုိင်ငံပခားသံုးရငွမျေားြုိေ သီးပခားစီဘဏ်စာေင်း ေွင့်လှစ်ေားေိှေမည်။ 

(ဃ) နိုင်ငံရတာ်ြေ ပြဋ္ဌာန်းေုတ်ပြန်ေားသည့် ဘဏ္ဍာရေးေိုင်ော ဥြရေ၊ နည်းဥြရေ၊ 

စည်းမျေဉ်းစည်းြေမ်း၊ အမိန့်၊ ညွှန် ြေားချေြ်ေနှင့်လုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ လုိြ်ေနာ 

ြေျေင့်သုံးရောင်ေွြေ်ေမည်။ 

( င ) ရအာြေ်ြါစာေင်းမျေားြေို ဝန်ကြေီးဌာနသ့ုိ သတ်မှတ်ချေြ်ေနှင့်အညီ တင်ပြေမည်- 

(၁) ဝန်ေမ်းအင်အားစာေင်း၊ 

(၂) ရငွသားအရပခအရန၊ 

(၃) ြုေန်ြစ္စည်းေုတ်လုြ်သည့်၊ ရောင်းဝယ်သည့် သ့ုိမဟုတ် ဝန်ရောင်သည့်စာေင်း၊ 

(၄) အရှုံး၊ အပမတ်စာေင်း၊ 

(၅) လြေ်ြေျေန်ေှင်းတမ်း။ 

( စ ) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေးသည် လုြ်ငန်းနှင့်စာေင်းမျေားြေို ပြည်ရောင်စု 

စာေင်းစစ်ချေုြ်ရုံး၏ စစ်ရေးမှုြေို ခံယူေမည်။ 
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အခန်း(၆) 

တားပမစ်ချေြေ် 

၁၃။ မည်သူမျှေ- 

 (ြေ)  ရအာြေ်ြါပြုလုြ်မှု တစ်ခုခုြုိေ မပြုလုြ်ေ - 

 (၁) ရေယာဉ်ခရြးရောင်ပခင်းမှ ြေင်းလွတ်ေန် ေည်ေွယ်ချေြေ်ပေင့် အသုံးပြုမြီး  

လြေ်မှတ်ရဟာင်းြေို သုံးစွဲ ပေစ်ရစ၊ ရေယာဉ်ခ ကြေိုတင်ရြးရောင်ပခင်း  

မပြုဘဲပေစ်ရစ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း ြို ့ရောင်ရေးြိုင်ရေယာဉ်တွင် စီးနင်း  

လုိြေ်ြါပခင်း၊ 

 (၂) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း ြ့ုိရောင်ရေးြုိင် ရေယာဉ်တွင် ခေီးတစ်ခုအတွြ်ေ လြ်ေမှတ် 

ဝယ်ယူစီးနင်းလုိြေ်ြါမြီးရနာြေ် အေိုြါခေီးြေို ရြေျော်လွန်ရ ြောင်း သိလျေြေ်နှင့် 

ရနာြေ်ေြ်ရေယာဉ်ခ ကြေိုတင်ရြးရောင်ပခင်းမပြုဘဲ တမင်ေြ်ေလြေ် စီးနင်း 

လုိြေ်ြါပခင်း၊ 

 (၃) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြ့ုိရောင်ရေးြုိင် ရေယာဉ်တွင် ခေီးတစ်ခုအတွြ်ေ လြ်ေမှတ် 

ဝယ်ယူစီးနင်းလုိြ်ေြါမြီးရနာြ်ေ အေုိြါရေယာဉ်၏ ခေီးစဉ်အေံုးသ့ုိ ရောြ်ေေိှသည့် 

အခါ  ရောြ်ေေိှရ ြောင်းသိလျေြ်ေနှင့် ရေယာဉ်မှေွြ်ေခွာေန် တမင်ြျေြ်ေြွေြ်ေပခင်း 

သိုမ့ဟုတ် ပငင်းေန်ပခင်း၊ 

 (၄) အမှန်တြေယ်ြေျေသင့်ရသာ ရေယာဉ်ခြေို ရြးရောင်ပခင်းမှ ြေင်းလွတ်ေန် 

ေည်ေွယ်ချေြ်ေပေင့် ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း ြ့ုိရောင်ရေးြုိင်ရေယာဉ်တွင် ရေယာဉ်ရနော 

အေင့်အတန်းတစ်ခုအတွြ်ေ ရေယာဉ်ခရြးရောင်လျေြ်ေ ေုိရနောအေင့်အတန်း 

ေြ်ေပမင့်ရသာ သီးသန့်ရနောတွင် သ့ုိမဟုတ် အခန်းတွင် စီးနင်း လုိြေ်ြါပခင်း၊   

 (၅) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း ြ့ုိရောင်ရေးြုိင်ရေယာဉ်တွင် စီးနင်းလုိြ်ေြါလျေြ်ေ ရေယာဉ် 

လြေ်မှတ် မဝယ်ယူပခင်း သို ့မဟုတ် ရေယာဉ်၏ အောေမ်း၊ အမှုေမ်းမျေားြေ 

ရေယာဉ်လြ်ေမှတ်ေုတ်ပြေန် ရတာင်းေုိသည့်အခါ ရေယာဉ်လြ်ေမှတ်ေုတ်ပြေန် 

ြျေြေ်ြွေြေ်ပခင်း၊ 

 (၆) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း ြ့ုိရောင်ရေးြုိင် ရေယာဉ်တွင် စီးနင်းလုိြ်ေြါရသာ သူတစ်ဦး 

အတွြေ် ြေျေသင် ့ရသာရေယာဉ်ခြေိ ု  ရြးရောင်ပခင ်းမ ှ  ြေင်းလွတ်ရစေန် 

ေည်ေွယ်ချေြေ်ပေင့် လြေ်မှတ်စစ်ြေို လိမ်လည်ပြသနိုင်ရစပခင်းအလို့ငှာ မိမိ၏ 

လြေ်မှတ်ြေို အပခားသူတစ်ဦးဦးသ့ုိ လွှဲရပြာင်းရြးပခင်း၊ အပခားသူတစ်ဦးဦးြေ 

လြေ်ခံေယူပခင်း၊ 
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 (၇) ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြ့ုိရောင်ရေးြုိင် ရေယာဉ်ရြါ်တွင် ခေီးသည်အတွြ်ေ ရနောြုိေ 

တစ်နည်းနည်းပေင့်ေယူလျေြ်ေ ေုိရနောြုိေ အေုိးအခပေင့် ရောင်းချေပခင်း သ့ုိမဟုတ် 

လူစီးလြေ်မှတ်ြေို အြေျိေုးအပမတ်ေယူ  တစ်ေင့်ပြန်လည် ရောင်းချေပခင်း၊ 

 (၈) ြုေန်တင်ခရြးရောင်ပခင်းမှ လံုးဝြေင်းလွတ်ေန် ေည်ေွယ်ချေြ်ေပေင့်ပေစ်ရစ၊ ြုေန်တင်ခ 

အပြည့်ရြးရောင်ပခင်းမှ ြေင်းလွတ်ေန် ေည်ေွယ်ချေြ်ေပေင့်ပေစ်ရစ ပြည်တွင်း 

ရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေးြိုင်ရေယာဉ်ရြါ်တငွ် တေားမဝင်ရသာ နည်းလမ်းပေင့် 

ြေုန်ြစ္စည်းမျေား တင်ရောင်ပခင်း၊ 

 (၉) တန်ောခရြးရောင်ေန် သတ်မှတ်ေားရသာ ြစ္စည်းမျေားအတွြေ် တန်ောခ 

ရြးရောင်ပခင်းမှ ြေင်းလွတ်ေန်  ေည်ေွယ်ချေြေ်ပေင့် ြေျေသင့်ရသာ တန်ောခြေို 

လုံးဝရြးရောင်ပခင်းမပြုဘဲ သို ့မဟုတ် အပြည့်အဝ ရြးရောင်ပခင်းမပြုဘဲ 

ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း ြို ့ရောင်ရေးြိုင်ရေယာဉ်တွင် မိမိနှင့်အတူ ြစ္စည်းမျေား 

သယ်ရောင်ပခင်း။ 

 ( ခ )   ြုေ်မခွဲ (ြေ) ြါ ပြုလုြ်မှုတစ်ခုခုြုိေ အားေုတ်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် အားရြးြေူညီပခင်း 

မပြုေ။ 

အခန်း(၇) 

စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအေ အရေးယူပခင်း 

၁၄။ မည်သူမေုိ ြုေ်မ ၁၃ ြါ တားပမစ်ချေြ်ေတစ်ေြ်ေြ်ြုိေ ရောြ်ေေျေြ်ေရ ြောင်း သ့ုိမဟုတ် လုိြ်ေနာေန် 

ြျေြေ်ြေွြေ်ရ ြောင်းရတွ့ေှိြါြေ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြို ့ရောင်ရေးမှ တာဝန်ရြးအြ်ေားရသာ 

စစ်ရေးြုိင်ခွင့်ေိှသူသည် ေုိသူြုိေ ရအာြ်ေြါအတုိင်း စီမံခန့်ခဲွရေးေုိင်ော အမိန့်တစ်ေြ်ေြ်ြုိေ ချေမှတ် 

ေမည်- 

 (ြေ) ြုေ်မခဲွ (ြေ)၊ ြုေ်မခဲွငယ် (၁) မှ ြုေ်မခဲွငယ် (၇) အေိ နှင့် ြုေ်မခဲွ (ခ) တ့ုိြါ တားပမစ်ချေြ်ေ 

တစ်ေြ်ေြ်ြုိေ ရောြ်ေေျေြ်ေရ ြောင်း သ့ုိမဟုတ် လုိြ်ေနာေန် ြျေြ်ေြွေြ်ေရ ြောင်းရတွ့ေိှြါြေ 

ေုိသူြုိေ ခေီးစဉ်ခေီးသည်လြ်ေမှတ်ခ နှုန်း၏သံုးေနှင့်ညီမျှေရသာ ေဏ်ရ ြေးရငွတြ်ရုိြ်ေပခင်း၊ 

 ( ခ ) ြုေ်မခွဲ (ြေ)၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၈) နှင့် ြုေ်မခွဲငယ် (၉) တိုြ့ါ တားပမစ်ချေြေ်တစ်ေြ်ေြ်ြေို 

ရောြ်ေေျေြ်ေရ ြောင်း သ့ုိမဟုတ် လုိြ်ေနာေန် ြျေြ်ေြွေြ်ေရ ြောင်းရတွ့ေိှြါြေ ေုိသူြုိေ 

ခေီးစဉ် ြေုန်တင် တန်ောခနှုန်း၏ ငါးေနှင့်ညီမျှေရသာ ေဏ်ရ ြေးရငွတြ်ရိုြေ်ပခင်း။ 

၁၅။ (ြေ) ြုေ်မ ၁၄ အေ ချေမှတ်သည့် စီမံခန့်ခဲွရေးေုိင်ောအမိန့်ြုိေ မရြေျေနြ်သူသည် ယင်းေဏ်ရငွြုိေ 

ရြးသွင်းမြီး အေိုြါအမိန့်ချေမှတ်သည့်ရန့ေြေ်မှ ေြေ်ရြါင်း ၃၀ အတွင်း ဦးရောင် 

ညွှန် ြေားရေးမှူးေံ အယူခံဝင်နုိင်သည်။ 
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 ( ခ ) ဦးရောင်ညွှန် ြေားရေးမှ းူသည် ြုေ်မခဲွ (ြေ) အေ အယူခံမှုြုိေ စိစစ်မြီး ယင်းေံုးပေတ်ချေြ်ေြုိေ 

အတည်ပြုပခင်း၊ ပြင်ေင်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် ြယ်ေျေြ်ေပခင်းပြုနုိင်သည်။ 

 ( ဂ ) ဦးရောင်ညွှန် ြေားရေးမှူး၏ ေုံးပေတ်ချေြေ်သည် အမြီးအပြတ် အတည်ပေစ်သည်။ 

အခန်း(၈) 

အရေွရေွ 

၁၆။ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း ြ့ုိရောင်ရေးြုိင်ရေယာဉ်ြုိေ ရမာင်းနှင်သည့် မည်သည့်ရေယာဉ်အုြ် မေုိ 

ခေီးသည်တင်ရေယာဉ်နှင့် ြေုန်စည်တင်ရေယာဉ် အမျိေုးအစားအလုိြေ် ခွင့်ပြုေားရသာ ခေီးသည် 

ဦးရေေြေ်ရြေျော်လွန် ရသာ်လည်းရြောင်း၊ သတ်မှတ်ေားရသာ ဝန်တင်မျေဉ်းအမှတ်အသား 

ပမုြ်သည်အေိရသာ်လည်းရြောင်း၊ ခေီးသည် သ့ုိမဟုတ် ြုေန်စည်မျေားြုိေ တင်ရောင်ြါြေ ပြည်တွင်း 

ရေရ ြောင်းသွားရေယာဉ် ဥြရေအေ အရေးယူပခင်းခံေမည်။   

၁၇။ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေးြိုင် ရေယာဉ်မျေားြေို ငှားေမ်းအသုံးပြုောတွင် သတ်မှတ် 

ေားသည့် ြောလအတွင်းအသံုးပြုသည့် ရေယာဉ်မျေားြျေြ်ေစီးပခင်း သ့ုိမဟုတ် နစ်ပမုြ်ပခင်းမျေားအတွြ်ေ 

ငှားေမ်းသုံးစွဲသူြေ စတင်ေယူ အသုံးပြုစဉ်အရပခအရနအတိုင်း ပြန်လည်အြ်နှံေမည် သိုမ့ဟုတ် 

ရေယာဉ်၏ ြောလတန်ေုိးအတိုင်း ရြးရလျော်ေမည်။ 

၁၈။ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြ့ုိရောင်ရေးသည် ဤဥြရေြါ စီမံခန့်ခဲွရေးနည်းလမ်းအေ ရြောြ်ေခံသည့် 

ေဏ်ရ ြေးရငွြုိေ ရြးရောင်ေန် ြျေြ်ေြွေြ်ေသူေံမှ ဝင်ရငွခွန်မရပြြေျေန်ရငွ ပေစ်ဘိသြ့ဲေသ့ုိ သတ်မှတ်ချေြ်ေ 

နှင့်အညီ အေရြောြေ်ခံခွင့်ေိှသည်။ 

၁၉။ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေးြိုင် ြစ္စည်းမျေားသည် ပြည်သူြုိင်ြစ္စည်းမျေားပေစ်သည်။ 

၂၀။ ရလျော်ရ ြေးရငွ၊ ရ ြေးြေျေန်မျေား၊ ပြည်သူြိုင်ြစ္စည်းြိေစ္စေြ်မျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း  တည်ေဲဥြရေ၊ 

နည်းဥြရေ၊ ညွှန် ြေားချေြ်ေနှင့်လုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ လုိြေ်နာရောင်ေွြေ်ေမည်။ 

၂၁။ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြို ့ရောင်ရေး၏ အောေမ်း၊ အမှုေမ်းအားလံုးသည် ဤဥြရေအေ 

ရြးအြ်ရသာ တာဝန်ြုိေ ေမ်းရောင်ချိေန်တွင် ောဇသတ်ကြီေး ြုေ်မ ၂၁ အေ ပြည်သ့ူဝန်ေမ်း ပေစ်သည်ဟု 

မှတ်ယူေမည်။ 

၂၂။ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေးသည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလုိြေ် နှစ်စဉ်ပြည်တွင်းရေရ ြောင်း 

ြိုရ့ောင်ရေး၏ လုြ်ငန်းရောင်ေွြေ်မြီးစီးမှုြုိေ ဝန်ကြီေးဌာနသို ့အစီေင်ခံတင်ပြေမည်။ 

၂၃။ ဤဥြရေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေြ်ေမျေားြေို အရြောင်အေည်ရော်ရောင်ေွြေ်ောတွင်- 

(ြေ) ဝန်ကြေီးဌာနသည် နည်းဥြရေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းနှင့်စည်းြေမ်းမျေားြေို ပြည်ရောင်စု 

အစိုးေအေွဲ့၏ သရဘာတူညီချေြေ်ပေင့် ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 
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( ခ ) ဝန်ကြီေးဌာနနှင့် ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြ့ုိရောင်ရေးတ့ုိသည် အမိန့်ရ ြော်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ 

ညွှန် ြေားချေြေ်နှင့် လုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေားြေို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။  

၂၄။ ပြည်တွင်းရေရ ြောင်းြိုရ့ောင်ရေးအေွဲ့ ဥြရေ (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ် ဥြရေ 

အမှတ် ၅၁။) ြေို ဤဥြရေပေင့် ရုြ်သိမ်းလုိြေ်သည်။  

 

 ပြည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် ေဲွ့စည်းြံုအရပခခံဥြရေအေ ြေျွနု်ြ်လြ်ေမှတ်ရေးေုိးသည်။ 

 (ြုံ) ေင်ရြေျော် 

 နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ 

 ပြည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် 

 


