ြြည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵလုြ်ငန်ဵကြေီဵ ြေြ်မှုေြော်မတီ
ညွှန် ြောဵချြေ်အမှတ်၊ ၁/၂၀၁၁
ေနြြည်ေတာ်၊ ၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ နတ်ေတာ်လြြညဴ်ေြေျာ် ၁၃ ရြေ်
(၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရြေ်)
၁။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵလုြ်ငန်ဵ ဥြေဒြုဒ်မ ၆၈ ၊ ြုဒ်မခွဲ(ခ) အရ အြ်နှင်ဵထာဵေသာ
လုြ်ြိုင်ခွင်ဴမျာဵြေိုြေျင်ဴသုဳဵ၍ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵလုြ်ငန်ဵ ကြေီဵ ြေြ်မှုေြော်မတီ
သည် ဤ ညွှန် ြောဵချြေ်အမှတ်၊ ၁/၂၀၁၁ ြေိုထုတ်ြြန်လုြေ
ိ ်သည်။

၂။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵလုြ်ြေိုင်လုိသည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵသည် ြမန်မာနိုင်ငဳြေုမ္ပဏီမျာဵ
အြေ်ဥြေဒ၊ သမဝါယမအသင်ဵဥြေဒ၊ အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵဆိုင်ရာ ဥြေဒနှင်ဴ
တည်ဆဲဥြေဒ တစ်ရြ်ရြ်အရ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ထာဵေသာ အဖွဲ့အစည်ဵြဖစ်မှသာ
လုြ်ငန်ဵလုြ်ြေိုင်ခွင်ဴ လိင
ု ်စင် ေလျှောြေ်ထာဵခွင်ဴရှိသည်။

၃။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵလုြ်ငန်ဵ

လုြ်ြေိုင်လုေ
ိ သာအဖွဲ့အစည်ဵသည်

အေသဵစာဵ

ေငွေရဵေ ြေဵေရဵလုြ်ငန်ဵ လုြ်ြေိုင်ခွင်ဴလိုင်စင်ြေို သြေ်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကြေီဵ သို့မဟုတ်
ြြည်နယ်အစိုဵရ အဖွဲ့နှင်ဴ ေနြြည်ေတာ်ေြောင်စီ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵလုြ်ငန်ဵ
ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတြေ်ေရဵလုြ်ငန်ဵ ေြော်မတီမှ တစ်ဆင်ဴ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵလုြ်ငန်ဵ
ကြေီဵ ြေြ်မှုေြော်မတီသု့ိ သတ်မှတ်ြုဳစဳြဖင်ဴ ေလျှောြေ်ထာဵရမည်။
၄။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵလုြ်ငန်ဵ
ြဖည်စ
ဴ ွြေ်

ချြေ်မျာဵနှင်ဴ

ကြေီဵ ြေြ်မှုေြော်မတီသည်

ြဖစ်နိုင်ေြခေလဴလာချြေ်တြေ
ို့ ို

ေလျှောြေ်လာွှ လြေ်ခဳရရှိသည်ေ
ဴ န့မှ

ရြေ်ေြါင်ဵ

၃၀

အတွင်ဵ

ေလျှောြေ်လာွှ ြုဳစဳြါ

စိစစ်သုဳဵသြ်ဖြီဵေနာြေ်
လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေြဵြခင်ဵ

သို့မဟုတ် ထုတေ
် ြဵရန် ြငင်ဵြယ်ြခင်ဵေဆာင်ရွြေ်မည်။
၅။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵလုြ်ငန်ဵဥြေဒြုဒ် ၇၊ ြုဒမခွဲ (စ) (ဆ)၊ ြုဒ် ၈၊ ြုဒ်မခွဲ (ြေ)
အရ ၄-၈-၂၀၁၁ ရြေ်ေန့တွင် ြေျင်ဵြြြုလုြ်သည်ဴ ြြည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ အစည်ဵ
အေဝဵအမှတ်စဉ် (၁၆/၂၀၁၁) သေဘာတူညီချြေ်ြဖင်ဴ အေသဵစာဵ ေငွေရဵေ ြေဵေရဵ
လုြ်ငန်ဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵတွင်

အနည်ဵဆုဳဵထာဵရှရ
ိ မည်ဴ

မတည်ေငွရင်ဵ၊

အတိဵု နှုန်ဵ၊

လိင
ု ်စင်ေ ြေဵနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုစရိတ်မျာဵြေို ေအာြေ်ြါအတိင
ု ်ဵ သတ်မှတ်လိုြေ်သည် -

(ြေ) မတည်ေငွရင်ဵ
(၁)

အြ်ေငွလြေ်ခဳြခင်ဵမြြုသည်ဴအဖွဲ့အစည်ဵ။ ြေျြ် ၁၅ သန်ဵ၊

(၂)

အြ်ေငွလြေ်ခဳသည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵ။ ြေျြ် ၃၀ သန်ဵ။
(မှတ်ချြေ်။ လြေ်ရှိဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရွြေ်လျြေ်ရှိေသာ သမဝါယမအသင်ဵ
အဖွဲ့မျာဵ၏ မတည်ေငွရင်ဵနှင်ဴြတ်သြေ်၍ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြေဵေရဵ
လုြ်ငန်ဵ ကြေီဵ ြေြ်မှုေြော်မတီမှ အထူဵြေိစ္စတစ်ရြ်အေနြဖင်ဴ ေဆာင်ရွြေ်
ေြဵသွာဵမည် ြဖစ်သည်။)

(ခ)

အတိဵု နှုန်ဵ
(၁)

အေသဵစာဵေချဵေငွအေြါ်

အတိဵု နှုန်ဵအာဵ

ြေျြ်

၁၀၀

တစ်လလျှေင်

၂.၅၀ြေျြ်၊ တစ်နှစ်လျှေင် ၃၀ ြေျြ်နှုန်ဵထြေ်မမျာဵရ။
(၂)

အြ်ေငွ /စုေဆာင်ဵေငွအေြါ်အတိဵု နှုန်ဵအာဵ ြေျြ် ၁၀၀ တစ်လလျှေင် ၁.၂၅
ြေျြ်၊ တစ်နှစ်လျှေင် ၁၅ ြေျြ်နှုန်ဵထြေ်မနည်ဵရ။

(ဂ)

ဝန်ေဆာင်မှုစရိတ်
(၁)

ရုဳဵခွဲမျာဵတည်ေထာင်ြခင်ဵ၊

လုြ်ငန်ဵေနရာေရွှေ့ေြြာင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ

လုြ်ငန်ဵ

ြိတ်ြခင်ဵ တို့အတွြေ် ဝန်ေဆာင်မှုစရိတ် ြေျြ် ၅၀၀၀၀၊
(မှတ်ချြေ်။

ဖမို့နယ်အတွင်ဵ ေရွှေ့ေြြာင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုစရိတ်

ေြဵေဆာင်ရန်မလိုဟု

ကြေီဵ ြေြ်မှုေြော်မတီြေသတ်မှတ်ေသာ

တစ်ဖမို့နယ်မှ တစ်ဖမို့နယ်သို့ ေရွှေ့ေြြာင်ဵြခင်ဵမျာဵအတွြေ် ဝန်ေဆာင်မှု
စရိတ် ေြဵေဆာင်ရန် မလိြ
ု ါ။
(၂)

လုြ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵ (အြ်ေငွလြေ်ခဳြခင်ဵ မြြုသည်ဴအဖွဲ့အစည်ဵ / အြ်ေငွ
လြေ်ခဳသည်အ
ဴ ဖွဲ့အစည်ဵ) ေြြာင်ဵလဲလုြ်ြေိုင်ြခင်ဵအတွြေ် ဝန်ေဆာင်မှု
စရိတ် ြေျြ် ၅၀၀၀၀။

(ဃ) လိင
ု ်စင်ေ ြေဵ
(၁)

ြေနဦဵလိုင်စင်ေ ြေဵ ။ လုြ်ငန်ဵလုြ်ြေိုင်ခွင်ဴလိုင်စင်ရရှိသည်ေ
ဴ န့မှစ၍ ၁၅
ရြေ် အတွင်ဵ ထည်ဴဝင်ဖြီဵ မတည်ေငွ၏ ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်ဵနှင်ဴညီမျှေေသာ
ေငွြမာဏြေို ေြဵသွင်ဵရမည်။

(၂)

တိုဵြမှင်ဴထည်ဝ
ဴ င်သည်မ
ဴ တည်ေငွရင်ဵအေြါ်
ေြဵေဆာင်ရမည်လ
ဴ င
ို ်စင်ေ ြေဵ။
တိုဵြမှင်ဴြါြေ

မိမိ

ထည်ဴဝင်ဖြီဵ

တိုဵြမှင်ဴသည်ေ
ဴ ငွြမာဏ၏

မတည်ေငွရင်ဵြေို

၀.၁

ရာခိုင်နှုန်ဵြေို

ထြ်မဳေြဵသွင်ဵရမည်။
(၃)

နှစ်စဉ်လုင
ိ ်စင်ေ ြေဵ ။
မတည်ေငွရင်ဵ၏

နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၏ ဧဖြီလတွင် ထည်ဴဝင်ဖြီဵ
၀.၁

ရာခိုင်နှုန်ဵနှင်ဴ

ညီမျှေေသာေငွြမာဏြေို

ေြဵသွင်ဵရမည်။
၆။

အထြေ်ြါသတ်မှတ်ချြေ်မျာဵြေို

ေဈဵြေွြေ်အေြခအေနနှင်ဴအညီ

လိအ
ု ြ်ြါြေြြင်ဆင်

ေြြာင်ဵလဲ သတ်မှတ်ေြဵသွာဵမည်ြဖစ်သည်။

လှထွန်ဵ
ဥြေ္ကဌ

