ြြည်ထောင်စုြြန်ြာနိုင်ငံထော်အစိုးရ
ကျန်းြာထရးဝန်ကကီးဌာန
(ေိုင်းရင်းထဆးဝါး အြှေ်ေံဆိြ်ြြုလုြ်ြြင်း)
အြိန့်ထ ကာ်ြငာစာအြှေ် ၆/၉၆
ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၃၅၈ ြုနှစ်၊ သီေင်းကျွေ်လြြည့်ထကျာ် ၃ ရက်
(၁၉၉၆ ြုနှစ်၊ ထအာက်ေိုဘာလ ၃၀ ရက်)
ြပည်ေောင်စုြြန်ြာနိုင်ငဳေော်အစိုဵရ၊ ကျန်ဵြာေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ဥပေေပုေ်ြ ၄၃ ၊
ပုေ်ြခွဲ(ခ)အရ အပ်နှင်ဵောဵေသာလုပ်ပိုင်ခွင်ဴကို ကျင်ဴသုဳဵ၍ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵြှေ်ပုဳ ေင်ရရှိသူ၊ သို့ြဟုေ်
လိင
ု ်စင်ရရှိသူ လိက
ု ်နာရြည်ဴ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵအြှေ်ေဳဆိပ်ြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵေ ကာ်ြငာ
ြခင်ဵေို့နှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ေအာက်ပါအြိန့်ကို ေုေြ် ပန်လုက
ိ ်သည်။
ေိုင်းရင်းထဆးဝါး အြှေ်ေံဆိြ်ြြုလုြ်ြြင်း
၁။

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵအြှေ်ေဳဆိပ်ြပုလုပ်ြခင်ဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

ေအာက်ပါအေိင
ု ်ဵလိက
ု ်နာ

ေဆာင်ရွက်ရြည်(က) ြှေ်ပုဳေင်ောဵေသာေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵေိုင်ဵသည် အြှေ်ေဳဆိပ်ပါရှိရြည်၊
(ခ)

အြှေ်ေဳဆိပ်နှငဴ်

သုဳဵစွဲနည်ဵေဆဵညွှန်ဵစာကို

အဂဂလပ
ိ ်ဘာသာြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ြြန်ြာဘာသာြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ြြန်ြာ-အဂဂလပ
ိ ်နှစ်ဘာသာြဖင်ဴေသာ်

လည်ဵေကာင်ဵ ေရဵသာဵရြည်။
၂။

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵေည်ဴေသာ

ပစ္စညဵ် ြျာဵြဖစ်သည်ဴ

ေဆဵပုလင်ဵ၊

ေဆဵဘူဵ၊

ေဆဵကေ်ြပာဵ၊

ေဆဵဘူဵခွဳ၊ ေုပ်ပိုဵပစ္စညဵ် ေို့ေွင် ေအာက်ပါအချက်ြျာဵကို ေဖာ်ြပရြည်(က) ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵအြည်( ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကုန်အြှေ်ေဳဆိပ်အြည်)၊
(ခ)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵေွင်ပါဝင်ေသာ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ကုန် ကြ်ဵပစ္စညဵ် ြျာဵ၏အြည်၊

(ဂ)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵေုေ်လုပ်သည်ဴရက်စွဲ၊

(ဃ) ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵသက်ေြ်ဵကုန်ဆုဳဵရက်၊
(င)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵေုေ်လုပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵ၏ အြည်နှငဴ် လုပ်ငန်ဵေည်ရှိရာလိပ်စာ၊

(စ)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵြှေ်ပုဳေင်အြှေ်၊

(ဆ)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵောဵသိုနည်ဵ၊

(ဇ)

ေိရစ္ဆာန်ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵြျာဵအေွက် “ေိရစ္ဆာန်ြျာဵအေွက်သာ” ဟူသည်ဴ စာေန်ဵ၊

(ဈ)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ သုဳဵစွဲရာေွင် သေိြပုရြည်အ
ဴ ချက်ြျာဵ။

၃။

သုဳဵစွဲရန်ေဆဵညွှန်ဵစာေွင် ေအာက်ပါေို့ကို ေဖာ်ြပရြည်(က) ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵအြည် (ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကုန်အြှေ်ေဳဆိပ်အြည်)၊
(ခ)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵေွင် ပါဝင်ေသာ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကုန် ကြ်ဵပစ္စညဵ် ြျာဵ၏ အြည်၊

(ဂ)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ၏ အာနိသင်၊

(ဃ) ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵသုဳဵစွဲနိုင်သည်ေ
ဴ ဝေနာ၊
(င)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကို သုဳဵစွဲရန်ြသင်ဴသည်အ
ဴ ေြခအေနြျာဵ၊

(စ)

အြခာဵေသာေဆဵဝါဵြျာဵနှငဴ် ေရာေနှာသုဳဵစွဲရန်ြသင်ဴေသာ အေြခအေနြျာဵ၊

(ဆ)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵအချင်ဵချင်ဵ အာနိသင်သက်ေရာက်ြှုြျာဵ၊

(ဇ)

ေိင
ု ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵသုဳဵစွဲရာေွင် သေိြပုရြည်အ
ဴ ချက်ြျာဵ၊

(ဈ)

ေဆဵအချိန်အဆ၊

(ည)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵောဵသိုနည်ဵ၊

(ဋ)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵြှေ်ပုဳေင်အြှေ်၊

(ဌ)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵေုေ်လုပ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵအြည်နှငဴ် လုပ်ငန်ဵေည်ရှိရာလိပ်စာ။

ေိုင်းရင်းထဆးဝါး ထ ကာ်ြငာြြင်း
၄။

ေ ကာ်ြငာသည်ဴ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵသည် ြှေ်ပုဳေင်ောဵေသာ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵသာ ြဖစ်ရြည်။

၅။

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵေ ကာ်ြငာရာေွင် ေအာက်ပါေို့ကို လိက
ု ်နာရြည်(က) ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

ေဖာ်ြပသည်ဴ

အေ ကာင်ဵအရာအာဵလုဵဳ သည်

ြှန်ကန်ြှုရှိရြည်၊
(ခ)

ြှန်ကန်ြှုရှိသည်ဴ

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ

အေ ကာင်ဵအရာြျာဵကို

ေဖာ်ြပရာေွင်လည်ဵ

ေင်ေောင်ေင် ြှာဵြဖစ်ေစနိုင်သည်ေ
ဴ ဖာ်ြပြှုြျိုဵ ြြဖစ်ေစရ၊
(ဂ)

အြျာဵြပည်သူနာဵြလည်နိုင်ေသာ၊

သို့ြဟုေ်

အဓိပ္ပာေ်ေကာက်လဲြ
ွ ှာဵနိုင်ေသာ

အသိပညာဆိုင်ရာ အသုဳဵအနှုန်ဵ စကာဵရပ်ြျာဵကို သုဳဵနှုန်ဵြခင်ဵြြပုရ၊
(ဃ) ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကို လွြ
ဲ ှာဵစွာ သုဳဵစွဲေစနိုင်ြည်ဴ ေ ကာ်ြငာြခင်ဵြျိုဵ ြြပုလုပ်ရ၊
(င)

အြခာဵေသာေဆဵဝါဵြျာဵနှငဴ် နှိုင်ဵေှဉ်ေဖာ်ြပ၍ ေ ကာ်ြငာြခင်ဵြြပုလုပ်ရ၊

(စ)

ေရာဂါေဝေနာခဳစာဵေနရေသာ

လူနာပုဳြျာဵ၊

ေရဵသာဵချက်ြျာဵ၊

ေောက်ခဳချက်ြျာဵ၊

သို့ြဟုေ် အ ြခာဵြည်သည်ဴ ရည်ညွှန်ဵချက်ြျာဵကိုြျှ ေဖာ်ြပြခင်ဵြြပုရ၊
(ဆ)

ေဆဵြစာဵြီနှငဴ် ေဆဵစာဵပပီဵ နှိုင်ဵေှဉ်ေဖာ်ြပြှုြျိုဵကို ြည်သည်ပ
ဴ ုဳစဳနှငဴ်ြျှ ြြပုလုပ်ရ၊

(ဇ)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵသြာဵေော်ြျာဵ၊ အြခာဵေင်ရှာဵေသာ ပုဂ္ဂိုလ်ြျာဵ စသည်ေ့၏
ို ေောက်ခဳ
ချက်ြျာဵကို

ေဖာ်ြပ၍ြဖစ်ေစ၊

ေ ကာ်ြငာြခင်ဵြျိုဵ ြြပုလုပ်ရ၊

ကိုဵကာဵ၍ြဖစ်ေစ၊

အြခာဵြည်သည်န
ဴ ည်ဵနှငဴ်ြဖစ်ေစ

(ဈ)

စာေပသင် ကာဵြခင်ဵ၊ အာဵကစာဵ လှုပ်ရှာဵြခင်ဵ ေို့ကို ရည်ညွှန်ဵလျက် ေင်ေောင် ေင်ြှာဵ
ြဖစ်ေစေသာ နည်ဵေစ်ြျိုဵြျိုဵြဖင်ဴ ေ ကာ်ြငာြခင်ဵြြပုလုပ်ရ၊

(ည)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကို

စြ်ဵသပ်သုဳဵစွဲ ကည်ရ
ဴ န်

အာြခဳချက်ေပဵ၍

ေ ကာ်ြငာြခင်ဵြျိုဵ

ြြပုလုပ်ရ၊
(ဋ)

နိုင်ငဳေော်အေိြ်ဵအြှေ်ေဳဆိပ်၊ သာသနာဆိုင်ရာ အေိြ်ဵအြှေ်ေဳဆိပ်ြျာဵ၊ အေခါ်
အေဝါ်အသုဳဵ အနှုန်ဵြျာဵ၊ သို့ြဟုေ် ရုပ်ပုဳကာဵချပ်ြျာဵကို အသုဳဵြပု၍ ေ ကာ်ြငာြခင်ဵြြပုရ၊

(ဌ)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵနြူနာေပဵ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ေငွေ ကဵ၊

လက်ေဆာင်ပစ္စညဵ် ၊

သို့ြဟုေ် ကဳစြ်ဵြဲြျာဵေည်ဴသွင်ဵ၍ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေ ကာ်ြငာြခင်ဵြြပုရ။

ေစာေွန်ဵ၊
ဝန်ကကီဵ၊
ြပည်ေောင်စုြြန်ြာနိုင်ငဳေော်အစိုဵရ၊
ကျန်ဵြာေရဵဝန်ကကီဵဌာန။

