နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့
၁၉၉၇ ခနှစ၊် နိင်င တာ်၏ ဘ

ာ ငွ အရအသးဆိင်ရာဥပ ဒ

(နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ ဥပ ဒအမှတ် ၈/၉၇)
၁၃၅၈ ခနှစ၊် တ ပါင်းလြပည့် ကျာ် ၃ ရက်
(၁၉၉၇ ခနှစ၊် မတ်လ ၂၆ ရက်)

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့သည်

အာက်ပါဥပ ဒကိ ြပ ာန်း

လိက်သည် အပိင်း ၁
အမည်နင
ှ ့် စတင်အာဏာတည်သည့် န ့ရက်

၁။

(က) ဤဥပ ဒကိ ၁၉၉၇ ခနှစ၊် နိင်င တာ်၏ ဘ

ာငွအရအသးဆိင်ရာ ဥပ ဒ ဟ

ခ တွင် စရမည်။
(ခ)

ဤဥပ ဒသည် ၁၉၉၇-၉၈ ခ၊ ဘ
ရက် န ့မှ စတင်အာဏာတည်ရမည်။
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ာ ရးနှစ်အတွက် ၁၉၉၇ ခနှစ၊် ဧ ပီလ ၁

အပိင်း ၂
နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့၊
ပါတီစဒီမက
ိ ရစီ အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပဲွ ကျင်းပ ရး ကာ်မရှင၊်
အစိးရအဖွဲ ့၊ တရားသူ ကီးချုပ်၊ ရှ ့ နချုပ်၊ စာရင်းစစ်ချုပ်၊
ဝန် ကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများ

အခန်း (၁)
ရ ငွများနှင့် သး ငွများ

၂။

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ

တည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့၊

ပါတီစဒီမိက ရစီ

အ ထွ ထွ

ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မရှင်၊ အစိးရအဖွဲ ့၊ တရားသူ ကီးချုပ်၊ ရှ ့ နချုပ်၊ စာရင်းစစ်
ချုပ်၊ ဝန် ကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများသည် နိင်င တာ်၏ ဘ

ာရန်ပ ငွအစီအစဉ်ြဖင့်

လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက် ကရမည်။ ထိသိ ့ ဆာင်ရွက်၍ရ သာ ရ ငွများကိ နိင်င တာ်၏
ဘ

ာရန်ပ ငွသိ ့

ပးသွင်း၍ ထတ် ပးရန်ရှိ သာ သး ငွများကိ နိင်င တာ်၏ ဘ

ာ

ရန်ပ ငွမှ ထတ်ယသ
ူ းစွဲရမည်။
၃။

(က) နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့၊ ပါတီစဒီမိက ရစီအ ထွ ထွ
ရွး ကာက်ပွဲ ကျင်းပ ရး ကာ်မရှင်၊ အစိးရအဖွဲ ့၊ တရားသူ ကီးချုပ်၊ ရှ ့ န
ချုပ်၊ စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ဝန် ကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများ၏ ရ ငွနှင့် သး ငွ
အတွက် တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရသည့် ပဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် ဇယား(၁)၊ (၂)၊
(၃) နှင့် (၄) တိ ့တွင် မိမိနှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပထား သာ ရ ငွတိ ့ကိ စီမ ကီး ကပ်
ကာက်ခြခင်းနှင့် သး ငွတိ ့ကိ စီမခနခ့် ွဲြခင်းြပုရမည်။
(ခ)

ပဒ်မခွဲ(က)ပါ တာဝန်ခရသည့် ပဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအား အပ်နှင်းထား
သာ လပ်ပိင်ခွင မ့် ျားကိ မိမိလက် အာက်ရှိ လပ်ငန်းဆိင်ရာ ပဂ္ဂိုလ်အသီးသီး
အား လဲအပ် ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။
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(ဂ)

ရ ငွများကိ စီမ ကီး ကပ် ကာက်ခရာတွင် လည်း ကာင်း၊ သး ငွများကိ စီမ
ခနခ့် ွဲရာတွင်လည်း ကာင်း ဤဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များ၊ သက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒ
များ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိနမ့် ျား၊ ညန် ကား
ချက်များ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။

၄။

(က) ဇယား (၁) နှင့် (၃) တိ ့တွင် ဖာ်ြပလျာထား သာ ရ ငွများအနက် ြပည်ပ
အကူအညီရ ငွနှင့် အခန်း(၃)အရ ချးယူရ ငွတိ ့သည် လျာထားသည်ထက်
ပိမိ ရရှိလ င် ထိသိ ့ ပိမိရရှိ သာ ြပည်ပအကူအညီရ ငွ၊ ချးယူရ ငွတိ ့ြဖင့်
ကျခရ မည့် လပ်ငန်းအသးစရိတ်များကိ ဇယား (၂) နှင့် (၄) တိ ့တွင် ဖာ်ြပ
ခွင ြပုထား
့်
သာ သး ငွများထက် ပိမိသးစွဲရန် လိအပ်ပါက အစိးရအဖွဲ ့က
စိစစ် သးသပ်၍ ခွင ြပုနိ
့် င်သည်။ သိ ့ရာတွင် ထိသိ ့ ြပည်ပမှအကူအညီရ ငွ၊
ချးယူ ရ ငွများ ကာင့် နိင်င တာ်၏ဘ

ာမှ ကျပ် ငွြဖင့် ကျခသးစွဲရမည့်

အသး စရိတ်များအတွက် ဇယား (၂) နှင့် (၄)တိ ့တွင် ဖာ်ြပထား သာ ငွြဖင့်
မလ လာက်ပါက ပဒ်မ ၆ ပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ သီးသနရ့် န်ပ ငွမှ
ကျခသးစွဲနိင်သည်။
(ခ)

အစိးရအဖွဲ ့သည် ပဒ်မခွဲ (က) အရ ပိမိ သးစွဲခွင ြပုသည့
့်
် ကိစ္စရပ်များကိ ကိစ္စ
တစ်ရပ်ချင်း အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်များနှင့်အတူ နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်
ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပရမည်။

၅။

လပ်ငန်းလိအပ်ချက်အရ ဇယား(၁)၊ (၂)၊ (၃) နှင့် (၄) တိ ့တွင် ဖာ်ြပထား သာ ငွ

များ ြပာင်းလဲြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပ သာ ၁၉၉၇-၉၈
ခနှစ်အတွက် ြပုြပင် ပီး ခနမ့် ှန်း ြခ ငွစာရင်းများတွင် ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည်။
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အခန်း (၂)
သီးသနရ့် န်ပ ငွ

၆။

(က) နိင်င တာ်

ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့၊

ပါတီစဒီမိက ရစီ

အ ထွ ထွ ရွး ကာက်ပွဲ ကျင်းပ ရး ကာ်မရှင်၊ အစိးရအဖွဲ ့၊ တရားသူ ကီး
ချုပ်၊

ရှ ့ နချုပ်၊ စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ဝန် ကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများသည်

ဇယား (၄) စာတိင် ၁၂ တွင် ဖာ်ြပထား သာ သီးသနရ့် န်ပ ငွမှ ကျခသးစွဲ
ြခင်းကိ

အာက်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှငအ
် ညီသာလ င်

ဆာင်ရွက်ခွင ရ့် ိှ

သည် (၁)

ကိုတင်မ မ ာ်မှန်းနိင် သာ အသးစရိတ်ြဖစ်ြခင်း၊

(၂)

ဘ

(၃)

တည်ဆဲဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ

ာ ရးနှစ်အတွင်း မသးစွဲလ င် မြဖစ်သည့် ကိစ္စြဖစ်ြခင်း၊

အရ ခါင်းစဉ်လဲ ြပာင်းကျခရန် မြဖစ်နိင်ြခင်း သိ ့မဟတ် ခါင်းစဉ်
လဲ ြပာင်းကျခရန်အတွက် ရန်ပ ငွမရှိြခင်း၊
(ခ)

သီးသနရ့် န်ပ ငွမှ ကျခသးစွဲြခင်းကိ အစိးရအဖွဲ ့၏ ဆးြဖတ်ချက်အရသာ
ခွင ြပုရမည်
့်
။

(ဂ)

အစိးရအဖွဲ ့သည် သီးသနရ့် န်ပ ငွမှ ကျခသးစွဲသည့် ကိစ္စရပ်များကိ ကိစ္စတစ်
ရပ်ချင်း အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်များနှင့်အတူ နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပိြပားမ
တည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပရမည်။

၇။

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ

တည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့၊

ပါတီစဒီမိက ရစီ

အ ထွ ထွ

ရွး ကာက်ပွဲ ကျင်းပ ရး ကာ်မရှင်၊ အစိးရအဖွဲ ့၊ တရားသူ ကီးချုပ်၊ ရှ ့ နချုပ်၊ စာရင်းစစ်
ချုပ်၊ ဝန် ကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများသည် ဤဥပ ဒအရ လျာထား သာ ရ ငွတိ ့ထက်
တိး၍ သိ ့မဟတ် လျာ့၍ရ သာ ရ ငွများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ ခွင ြပုထား
့်
သာ သး ငွများအတွင်း

ငွစာရင်း ခါင်းစဉ် လဲ ြပာင်းသးစွဲသည့် အသးစရိတ်များနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ သီးသနရ့် န်ပ ငွမှ ထတ်ယူသးစွဲသည့် အသးစရိတ်များနှင့်
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စပ်လျဉ်း၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၄ အရ အစိးရအဖွဲ ့၏ ခွင ြပုချက်
့်
ြဖင့် သးစွဲသည့်
အသးစရိတ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည် ဆာက်
ရးအဖွဲ ့သိ ့

နိင်င တာ်၏

နာက်ထပ်ရ ငွသး ငွအြဖစ်

တင်ြပ တာင်းခခွင မ့် ရှိ စရ။

သိ ့ရာတွင် ပဒ်မ ၆ ၌ ပါရှိ သာ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညီညွတ်သည့် အသး စရိတ်
များအတွက် ဤဥပ ဒအရ ခွင ြပုထား
့်
သာ သီးသနရ့် န်ပ ငွနှင့် လ လာက်ြခင်းမရှိပါက
အသးစရိတ်တစ်ခချင်းအတွက် အကျိုးအ ကာင်း

ဖာ်ြပချက်များနှင့်အတူ နိင်င တာ်

ငိမ်ဝပ်ပြိ ပားမ တည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပ တာင်းခနိင်သည်။

အခန်း (၃)
ငွ ချးယူြခင်း

၈။

အစိးရအဖွဲ ့သည် လပ်ငန်းစီမချက်များအတွကြ် ဖစ် စ၊ နိင်င တာ်၏ ရသးခနမ့် ှနး် ြခ

ငွစာရင်းပါ အသးစရိတ်အတွက်ြဖစ် စ နိင်င တာ်က တာဝန်ယူသည့် ငွ ချးစာချုပ်များ
သိ ့မဟတ်

အာမခစာချုပ်များ

ထတ် ပးြခင်းြဖင့်

လည်း ကာင်း၊

အြခားနည်းြဖင့်

လည်း ကာင်း ြပည်တွင်းမှြဖစ် စ၊ ြပည်ပမှြဖစ် စ ငွ ချးယူနိင်သည်။ ထိသိ ့ ချး ငွရယူ
သည့်အခါ သင့်သည် ထင်ြမင်သည့် အတိးနန်းများသတ်မှတ်၍ ပးနိင်သည်။ ြပန်ဆပ်ရန်၊
ြပန် ရွးရန် သိ ့မဟတ် အြခားနည်းစီမရန် စည်းကမ်းချက်များကိလည်း ြပုလပ်နိင်သည်။
၉။

ယခင် ဘ

ာ ရးနှစ်အတွင်းက လိအပ် ငွများ ြဖည့်တင်းရန် အာမခစာချုပ်များ

ရာင်းချြခင်းြဖင့် ရယူခဲ့သည့်

ချး ငွများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အချိန်ကျ ရာက် သာအခါ

ပးဆပ်ြခင်းကိ အာမခစာချုပ်အသစ်များြဖင့် လဲလှယန
် ိင်သည်။
၁၀။

အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူခွင ြပုချက်
့်
ြဖင့် နိင်င တာ်၏စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

တပ် မို ့ စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ ့များသည် လပ်ငန်းစီမချက်များအတွက် ြပည်ပမှ ငွ ချးယူ
နိင်သည်။
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၁၁။

အစိးရအဖွဲ ့သည်

လပ်ငန်းစီမချက်တစ်ရပ်ရပ်အတွက်

အစိးရဌာနတစ်ခခအား

ြပည်ပမှ ငွ ချးယူခွင ြပုနိ
့် င်သည်။
၁၂။

(က) အစိးရအဖွဲ ့သည် ဤအခန်း (၃) ပါ ကိစ္စရပ်များအားလးကိြဖစ် စ၊ အချို ့ကိ
ြဖစ် စ

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ဘ

ာ ရးနှင့် အခွန်ဝန် ကီးဌာန ဝန် ကီးအား

လပ်ပိင်ခွင အ
့် ပ်နှင်းနိင်သည်။
(ခ)

ဘ

ာ ရးနှင့် အခွန်ဝန် ကီးဌာန ဝန် ကီးသည် ဤအခန်း (၃) အရ ငွ ချး

ယူ သာ ကိစ္စများအတွက် နိင်င တာ်ကိယ်စား အာမခချက် ပးနိင်သည်။
၁၃။
ဘ

၁၉၉၇ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ ၁ ရက် န ့မှ ၁၉၉၈ ခနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက် န ့တွင် ကန်ဆးသည့်
ာ ရးနှစ်အတွင်း ဤအခန်း(၃)အရ ငွ ချးစာချုပ်များချုပ်ဆိ ပီး နာက် အမှန်တကယ်

ချးယူလက်ခရရှိသည့် ငွစစ ပါင်းသည် ကျပ် သန်း ငါး သာင်းပမာဏထက် မပိ စရ။

အပိင်း ၃
နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်းများ

၁၄။

နိင်င တာ်၏

စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်းများသည်

နိင်င တာ်၏

ဘ

ာရန်ပ ငွ

အစီအစဉ်ြဖင့် လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက် ကရမည်။ ထိသိ ့ ဆာင်ရွက်၍ရ သာ ရ ငွများ
ကိ နိင်င တာ်၏ဘ
၏ဘ
၁၅။

ာရန်ပ ငွသိ ့ ပးသွင်း၍ ထတ် ပးရန်ရှိ သာ သး ငွများကိ နိင်င တာ်

ာရန်ပ ငွမှ ထတ်ယူသးစွဲရမည်။
(က) နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်းများ၏ ရ ငွနှင့် သး ငွအတွက် တာဝန်
ပးအပ်ြခင်းခရသည့် ပဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် ဇယား (၅) နှင့် (၆) တိ ့တွင် မိမိ
နှင့်

ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပထားသည့်

ရ ငွတိ ့ကိ

သး ငွတိ ့ကိ စီမခနခ့် ွဲြခင်းြပုရမည်။
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စီမ ကီး ကပ် ကာက်ခြခင်းနှင့်

(ခ)

ပဒ်မခွဲ (က) ပါ တာဝန်ခရသည့် ပဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအား အပ်နှင်းထား
သာ လပ်ပိင်ခွင မ့် ျားကိ မိမိလက် အာက်ရှိ လပ်ငန်းဆိင်ရာ ပဂ္ဂိုလ်အသီးသီး
အား လဲအပ် ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။

(ဂ)

ရ ငွများကိ စီမ ကီး ကပ် ကာက်ခရာတွင် လည်း ကာင်း၊ သး ငွများကိ စီမ
ခနခ့် ွဲရာတွင် လည်း ကာင်း၊ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များ၊ သက်ဆိင်ရာ
ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိနမ့် ျား၊
ညန် ကားချက်များ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့အ
် ညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။

၁၆။

(က) အစိးရအဖွဲ ့သည် နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်းများ၏ လပ်ငန်းအရ
လိအပ်လ င် ဇယား (၅) နှင့် (၆) တိ ့တွင်
ြပာင်းလဲ ပးနိင်သည်။

ထိသိ ့ ငွများ

ဖာ်ြပထား သာ

ြပာင်းလဲြခင်းနှင့်

ငွများကိ
စပ်လျဉ်း၍

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပ သာ ၁၉၉၇-၉၈
ခနှစ်အတွက် ြပုြပင် ပီး ခနမ့် ှန်း ြခ ငွစာရင်းများတွင် အကျိုးအ ကာင်း
ဖာ်ြပချက်များ နှင့်အတူ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည်။
(ခ)

အစိးရအဖွဲ ့သည် နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်းများက နိင်င တာ်သိ ့
ထည့်ဝင်ရမည့် ငွကိ သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။

အပိင်း ၄
တပ် မို ့စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ ့များ

၁၇။

တပ် မို ့ စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ ့များသည် မိမိတိ ့၏ ဘ

လပ်ငန်းများကိ မိမိတိ ့၏ ဘ
၁၈။

ာ ငွအ ပ ရပ်ူတည်၍

ာ ငွအစီအစဉ်ြဖင့် ဆာင်ရွက် ကရမည်။

(က) တပ် မို ့ စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ ့များ၏ ရ ငွနှင့် သး ငွအတွက် တာဝန်
ပးအပ်ြခင်းခရသည့် ပဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် ဇယား (၇) နှင့် (၈) တိ ့တွင် မိမိ
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နှင့်

ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပထားသည့်

ရ ငွတိ ့ကိ

စီမ ကီး ကပ် ကာက်ခြခင်းနှင့်

သး ငွတိ ့ကိ စီမခနခ့် ွဲြခင်းြပုရမည်။
(ခ)

ပဒ်မခွဲ (က) ပါ တာဝန်ခရသည့် ပဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအား အပ်နှင်းထား
သာ လပ်ပိင်ခွင မ့် ျားကိ မိမိလက် အာက်ရှိ လပ်ငန်းဆိင်ရာ ပဂ္ဂိုလ်အသီးသီး
အား လဲအပ် ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။

(ဂ)

ရ ငွများကိ စီမ ကီး ကပ် ကာက်ခရာတွင် လည်း ကာင်း၊ သး ငွများကိ စီမ
ခနခ့် ွဲရာတွင် လည်း ကာင်း၊ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များ၊ သက်ဆိင်ရာ
ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိနမ့် ျား၊
ညန် ကားချက်များ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့အ
် ညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။

၁၉။

(က) အစိးရအဖွဲ ့သည်

တပ် မို ့ စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ ့များ၏

လပ်ငန်းအရ

လိအပ်လ င် ဇယား (၇)နှင့်(၈)တိ ့တွင် ဖာ်ြပထား သာ ငွများကိ ြပာင်းလဲ
ပးနိင်သည်။ ထိသိ ့ ငွများ ြပာင်းလဲြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်
ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပ သာ

၁၉၉၇-၉၈

ခနှစ်အတွက်

ြပုြပင် ပီး ခနမ့် ှန်း ြခ ငွစာရင်းများတွင် အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်များ
နှင့်အတူ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည်။
(ခ)

အစိးရအဖွဲ ့သည် တပ် မို ့ စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ ့များအား လပ်ငန်းလပ်ကိင်
ရန် သာ်လည်း ကာင်း၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှရန် သာ်လည်း ကာင်း လိအပ်သည့် ငွ
ကိ

ထာက်ပ့ ငွြဖင့်ြဖစ် စ၊

ချး ငွြဖင့်ြဖစ် စ ရယူ ဆာင်ရွက်ခင
ွ ြပုနိ
့် င်

သည်။
၂၀။

တပ် မို ့ စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ ့များသည် မိမိတိ ့နှင့်သက်ဆိင် သာ တည်ဆဲဥပ ဒ

များ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိနမ့် ျား၊ ညန် ကားချက်များအရ
ခွင ြပုထား
့်
သာ အခွန်အ ကာက်အမျိုးအစားများကိသာ ကာက်ခနိင်သည်။
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အပိင်း ၅
စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီများနှင့် စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ ့များ

၂၁။

အစိးရအဖွဲ ့သည် စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီများနှင့် စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ ့များ

အား ငွ ချးြခင်း၊ အ ထာက်အပ့ ပးြခင်း ြပုနိင်သည်။

(ပ)
သန်း ရ
ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး
ဥက္က
နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့
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